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تێبینی

هەموو ئەو شتانەی مرۆڤ دەیانبینێت. شتێكیان تێدایە 
بۆ دۆزینەوە، كە پێشتر كەسێكی دی وەك ئەو نەیبینیوە. 
بەجێ   بەشێوەیەكی  ئەوەیە:  ئەدەبیاتدا  لە  بەكاربردنیشی 
وەرگر بخاتە باری سەرسوڕمان و ڕەگەزی سەرسوڕهێنەرو 
ئاسۆی چاوەڕوانی تێدا بەهێز بكات. شیعری كوردی وەك 
شیعری هەموو نەتەوەیەكی دی. بە گەلێك قۆناخدا تێپەڕیوە، 
سوودیشی لە هەموو ڕێباز و فۆرم و شێوازە جیا جیاكانی 
شیعری وەرگرتووە و لەگەڵیاندا ڕۆیشتووە تا گەیشتووە بە 
ناوەند و پانتایی خۆبوونیی خۆی. ساڵی 1988، كە زێوانی 
تێدا چاپ كرا بۆ من سەرەتای ڕووداوێكی چاوەڕێكراوی 
و  ڕێباز  گۆڕین.  و  گواستنەوە  سەردەمی  بوو،  ئەدەبی 
الوە  زۆر  لە  بوو،  جیا  نیمچە  كارێكی  شێوازی  و  فۆرم 
سەرزەنشت كرام. لەو كاتەوە بیری ئەوەم ال جۆشا لەگەڵ 
دوا  وەك  مانیفێستێك،  شیعریدا  كتێبێكی  هەر  چاپكردنی 
شێوەی بیركردنەوەم بنووسم و لەگەڵیدا باڵوی بكەمەوە. 
ئەو خاڵە ڕێبازی و فۆرمی و شێوازییەی پێی گەیشتووم و 
لە دەقەكانمدا بەكارم بردوون، پایەكانی ئاشكرا بكەم. خاڵی 
كرۆكی و ناوكی لە ئەزموونی مندا ئەوەیە: پاڵەوانیەتی و 
خۆبەختكردن و هەوڵدان بۆ گۆڕینی قەوارەی كۆمەاڵیەتی و 
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سیاسی و ئایینی نییە، بەاڵم بە هێمنی باسی ژیان و مردن 
هەیە. 

دەبێ   ئەوەیە  مانیفێستدا  نووسینی  لە  شت  گرینگترین 
هەموو  كرابێت،  دەستنیشان  سەرچاوە  وەك  خاڵێك 
بیروڕاكانی لێ  كۆببێتەوە و پاشان وەك ڕامانی سەرەكی 

بە تەواوی جەستەی نووسینەكەدا باڵوی بكەیتەوە.
بنووسم،  ڕوون  شیعردا  لە  نەمتوانیوە  كاتانەی  لەو 
بێگومان ئەو بارەش لە ئەزموونی مندا هەیە. هەوڵم داوە 
مانیفێستەكاندا  لە  بیروڕایانەی  ئەو  هەموو  لە  ڕوونبم 
ڕایاندەگەیەنم. مانیفێستەكانیش دۆخی شیعرەكانم وەرگرنو 
شێوەی  گونجاوترین  بارەش  ئەم  بۆ  پێستیانەوە.  دەچنە 
بەجێهێنانم هەڵبژاردووە. لە بنیادی هێڵكاریی دەقەكاندا بۆ 
و چاودێری  بگەڕێین  گیانی شیعرییەتی شاعیرەكە خۆی 
ئەوە بكەین. ئایە دەسەاڵتی دامەزراندنی بەسەر دەقەكانیدا 
شكاوە، یان نا. پەیوەندیی كراوە، یان داخراوی لەگەڵ وەرگر 
كردووەتەوە، پەیوەندییەكەی بە چ شێوەیەكە. ئەم شێوەیە 
دەسەاڵتی بیركردنەوە و شێوازی نووسینم ئاشكرا دەكات.
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ناسینی بوونی شیعر و خۆ دەستنیشانكردن

مانیفێستی شیعری

1
بەرپرسیارییەتیی شاعیری ڕاستەقینە ئەوەیە، شیعری 
كۆتایی  لە  مرۆڤایەتی.  كۆمەڵگای  بگەیەنێتە  بێگەرد 
شیعر،  تامەزرۆی  خوێنەرێكی  بە  بووم  حەفتایەكاندا، 
شیعرپەروەریش بە شێوازێكی سەرسوڕهێنەر لە ژیانمدا 
لەو  جگە  نەدەبینی  هیچم  سەند،  پەرەی  و  دەركەوت 
بوون،  و جووڵەدار  دەكرانەوە  لەناو شیعردا  جوانییانەی 
تەنانەت لە ڕۆیشتنی ناو شەقام و دانیشتنی ناو پۆل و لەسەر 
دەكردم.  پێ   چێژداری  وڕێنەی  شیعر  خێزانیشدا،  خوانی 
ژیانی من، قەرەباڵغ نەبوو بە پلە و پایەی فەرمانبەری و 
..... تاد،  باڵەخانە و خانووی گەورە و دەوڵەمەندبوون و 
تەنیا بە شیعر قەرەباڵغ بوو، باس و بابەتی سەرەكیم لەگەڵ 
تێدەگەیشتم  واش  بەس،  بوو  شیعر  ژیان،  و  هاوڕێكانم 
سەرسەختی  كوشتەی  ڕەچەڵەك  دوژمنی  دوو  ئەگەر 
لەناو كرانەوەی شیعریدا گفتوگۆ بكەن، دەماری  یەكتری 
یەكترییان  پاكبوونەوە،  ڕادەی  تا  دەبێتەوە،  خاو  گرژیان 

خۆش دەوێت و پشت دەدەنە یەك.
یەكترییەش  پشــتدانە  و  خۆشــەویستی  ئــەم  بنچینەی 
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كەڵكەڵەی  بڕواهێنانە  ئەم  لەپاڵ  شیعرە،  ئەفسوونی 
شیعرنووسین ناخی بە توندی ڕاتەكاندم. 

تێدایە،  شیعرییەتی  بەهێزترین  و  جوانترین  بڕواهێنان 
بانگی وشەشم هاتە بەرگوێ ، بمهێنە ناو ژیان.

ناوەند  و  ئومێد  بە  نەبڕاوەكانت  خەونە  تێدایە  هێزم 
بگەیەنم، ئەم بانگكردنی وشەیە، بە یەكەمین و گرینگترین 

هۆكار و پەیام دەزانم.
شیعریم  دەقی  ناوە  ناوە  ڕاتەكاندنە،  ناخ  ئەم  دوای 
دەنووسی و بوێرانە باڵوم دەكردنەوە، بەتەواوی بار و 
سەربەخۆ  كەشوهەوای  بەدوای  بیركردنەوەش  بواری 
وێڵ بووم و بە هێڵی ئەفسوونیدا ڕۆیشتم تا بە ئێستاكە 
پانتایی خەوندا  لە  نووسین  بەهەشتی  لەناو  گەیشتووم، 

كار دەكەم.
بەهێزە،  تێدا  شیعری  بە  بوون  كاریگەری  خەون 
جیهانبینیی منی لێوە ڕوون بووەتەوە و بووەتە پەیوەستێكی 

پتەو لەگەڵ پرسیارەكانی ژیان.
مرۆڤ، ئێستای لە نەماندایە، ڕابردوو و داهاتووی هەیە، 
شیعرێك لەسەر بنەما و جیهانبینیی ڕوون بنیاد نەندرابێت، 
نە بە كەڵكی ئەمڕۆ دێت، نە هیچ سەردەمێكی دیكەیش وەك 

دەقی پتەو و پەتیی ئەدەبی قبووڵی دەكات.
ڕابردوو بەشی هەرە گەورەی ژیانی نووسەر پێكدەهێنێ و 
پێكهاتەی دەقیشە، چونكە ئێستا، كە خەریكی كار و كردەی 
نووسینی، دوای قاوە خواردنەوەیەك چركەی كار و كردەی 
ئەو  كەواتە:  زیندوو،  ڕابردوویەكی  دەبێتە  نووسینەكەت 
كاتەی كار و كردەكەی تێدا ئەنجام دەدەیت ئێستایە، بەشی 
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لەناو  تەنیا  ئایندە  ڕابردووە.  پێكهاتەكەی  گەورەی  هەرە 
دەقدا دەبیندرێت و ئەندێشەیەكی تێكەڵ بە فەنتازیا بەگەڕ 
بیرۆكەو خاڵی  فەنتازیایە  بە  تێكەڵ  ئەندێشە  ئەو  دەخات. 
ئایندەبینییەوە تەواو دەبێ  و بەبێ   تێڕوانینە. ژیانبینی بە 
ئایندەبینی ناتەواوە. كرۆك و دیوی نهێنیی ژیان، ئایندەیە. 
دیكە  بەشەكانی  هەموو  لە  و  تێڕوانین  خاڵی  ئایندەش 
چاالكترە، چونكە بەردەوام هەوڵی بۆ دەدرێت و هەستی 
قوواڵییی ژیانبینی سەر دەخات. ئەم هەوڵ و دەربڕینەش 

مایەی داهێنانی ئەدەبین. 
تایبەتكاریی من ئەوەیە، شیعرم گەڕاندەوە بۆ خەون. 
ڕادەگرێت. هەموو دەقەكانیشم،  پاكییەتی ژیان  خەونیش 
دەقی بیركردنەوەیی و درێژن، ئاسۆ و دووریی ئەفسانەیییان 
تێدا سەربەخۆ و گونجاوە بۆ پڕ نهێنی و ئەزموونكردنیان، 
بە شێوازی هەمەجۆر كارم لەناو كردوون، تا ئەو شوێنەی 
دەقەكە دەخوازێت خۆی بەكۆتایی بگەیەنێت لەگەڵیدا تەبا 

دەبم و دەڕۆم.
زمانی بێدەنگكراوم لە دەقەكاندا بە دەنگ هێناوەتەوە، 
لەم  جیاكارەكان  هێڵە  دەتواندرێت  ئاسانیش  بە 

بەدەنگهێنانەوەیەدا دەستنیشان بكرێت.
ئەدەبی  دیكەی  ڕەگەزەكانی  هەموو  ناوەندە،  شیعر 
چارەنووسی  و  دەكات  بەكێش  ناوخۆی  بەرەو 
ڕاستەقینەیان بە ڕوونی دەداتە دەست، لە ژیانی شیعریدا 
سوودی گێڕانەوە و تەوژمی هۆش و گفتوگۆ لە هونەری 
ئۆپەرێت و  ئۆپێرا و  ڕۆمان و پەخشان و شانۆنامە و 
سینەما و چیرۆك ..... تاد، وەردەگرم. لە ڕەگەزی خۆیان 
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دەریاندەهێنم و هێزی كرانەوە و جوواڵندنیان پێدەدەم، 
لە  دەكەم،  بەپیتتریان  و  سەیرتر  كاریگەرترو  و  پتەوتر 
دەقیش  شیعری.  دەقی  دامەزراندنی  بۆ  ئامادەكردنیان 
خوێندەوارانی دڵنیا دەكات لە چێژ وەرگرتنی شیعرییەت و 

خواست، چاوەڕوانییان دەهێنێتە دی.
بەرپرسیارییەتییەوە  لەبارەی  دەنووسم،  بەرپرسیارییەتی  من 

نانووسم.
2

یەك لە دڵەڕاوكێی من ئەوەیە، شاعیرێك، یان گرووپێك 
لە  باش  دەدەم  هەوڵ  هێنابێت،  بەرهەم  نایابیان  كارێكی 
چۆنیەتی و ڕەگی هەقیقەتی سەركەوتنی كارەكەیان بگەم.

لە ڕووی هیچ ڕەگەزێكی ئەدەبی حەزم نەكردووە وەك 
هەموو  هاوڕێی  نەگرتووە،  لەبەرچاو  كەسیشم  بم،  كەس 
ئەو شاعیرانەم، كە پێش من پرۆژەی داهێنانیان هەبووە، 
ئەوانەی هاوچەرخن، ئەوانی دوای منیش دێن و دەبن بە 

شاعیری خاوەن پرۆژە.
خۆم لە دەرەوەی هەموو نەوەیەكدا دەبینم، تەنانەت لە 
هەندێ  شیعردا سەر بە شیعری لە پێشتری خۆشم نیم، سەر 
بە ئەزموون و ئەفسانەی ئەو شیعرەم، كە دوا شیعرمە و 
لە هیچ  ئەوەی  پێش  ئەفسانەیی  نووسینیدام، زەمینەی  لە 
ڕەگەزێكی ئەدەبیدا كاری پێكرابێ  و هەبووبێت لە شیعردا 

كاری پێكراوە و هەبووە.
هیچ  بە  خۆشم  ئەدەبی،  گرووپێكی  هیچ  ناو  ناچمە 
كاری  داهێنان  و  ئەدەب  بنەڕەتدا  لە  نەزانیوە،  گرووپێك 
و  دەركردن  گرووپ،  بازنەی  ناو  چوونە  كەسییە،  تاكە 
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و  ئەدەب  بازنەی  لە  كەسییەیە  تاكە  ئەم  چەواشەكردنی 
داهێناندا.

كوشندەیە،  هەڵەیەكی  قۆناخبەندكردن،  و  خانەخانەیی 
پێوانە  دەروونڕۆشنی  باری  بە  گەیشتن  بە  تەنیا  شیعر 
دەكرێت، ئەمە بۆچوون و بیركردنەوەی كۆمەڵێك خودی 
وریایە، دەق قسەیان بۆ دەكات و دەق قسەشیان پێدەكات.

بێوچان لەگەڵ خۆمدا لە جەنگی بێ  ئاماندام بۆ ئەوەی 
بگەم بە باری دەروونڕۆشنی تا بەسەر تەمەن و كاتدا زاڵبم، 
هەوڵم  هەڵنەواسیوە،  لێڵیی ساختەوە  تەلیسمی  بە  خۆشم 
داوە ئاست و ئاراستەكانی توانا و بیركردنەوەی ئەمڕۆ بم.

دەردەكەوێت،  ئایندە  پێشبینیكردنی  و  بزواندن  لەمڕۆدا 
لە جیهانی خۆمدا ئارامی دروست دەكەم و بارێك دەهێنمە 
بەر زەین و تێیدا نیشتەجێ  دەبم و دەنووسم، پەیوەندیشم 
لەگەڵ سۆراخكارانی بەرهەممدا بەردەوام و پتەوە، ناشزانم 
لە  تا كوێ  بڕ دەكەم، بەاڵم خۆم لەوە دڵنیا كردووەتەوە 

شیعرەوە بەرەو ژیان و ئایندە دەڕۆم.
الیەنگیری  ژیان  ئاراستەكانی  و  ئاست  هەموو  لەسەر 
گۆڕان و جێگیرنەبوونم، شیعری كوردی لە كالسیكەوە تا 
بگرە  نەماوەتەوە،  لەباری وەستاو  ئەمڕۆی گەیشتووە  بە 
قۆناخ بە قۆناخی بڕیوە، ئەگەر گۆڕانی ڕیشەیی و داڕشتنی 
و  هاوچەرخ  بۆچوونی  ئەوە  نەكردبێت،  پەیدا  قووڵیشی 
ڕەسەنی لە ئاست شارستانییەتی واڵتەكەیدا، هێندێك ناوكی 
بنەمای دۆزیوەتەوە. كاری زمان و شێواز و شیعرییەتی 

قۆناخەكەی لەسەردا كردووە.
چەند قۆناخێكی دانپێداندراوی شیعری كوردی لە ئارادانو 
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قۆناخەكان  بەاڵم  دەنووسرێ ،  لەبارەوە  لێتۆژینەوەیان 
قۆناخەكان  لە  یەك  هەر  بگرە  نین،  درەوشاوە  قۆناخی 

دەنگێكی درەوشاوە نوێنەرایەتی قۆناخەكەی كردووە.
ڕەخنەی كوردی، نەهاتووە تەواوی قۆناخێك بە ئاستی 
دەنگەكان وەربگرێ  و خوێندنەوەیەكی وشیاری بۆ بكات، 
گرینگییەتی سەربەخۆیی و هاوبەشی كاركردنیان و بنەما 

دۆزراوەكانی قۆناخەكە دەربخات.
درەوشاوەكانی  و  بەهێز  نوێنەرە  یەكە  یەكە  بگرە 
كردووە  وای  وەرگرتنەش  یەك  یەك  ئەم  وەرگرتوون، 
قۆناخەكان كاركردنی هاوبەشیان بە نەدۆزراوەیی بمێنێتەوە.

من ژیان دەنووسم، لەبارەی ژیانەوە نانووسم.
3

و  بەرزی  جۆرە  دۆخگۆڕیندا  لە  ژیان  دەكەم،  هەست 
نزمییەكی ناڕێكی تێدایە، دەمەوێ  لەم دۆخگۆڕین و بەرزیو 
نزمییە ناڕێكەدا ڕزگارم ببێت، لەناو شیعری پەتیدا بژیمو 
ئەگەر  شاعیر  بدەم،  دادپەروەری  و  ژیان  بە  مانایەك 
دیكتاتۆریی  سیستمی  و  دەسەاڵت  خزمەت  خستە  خۆی 
ئامادەیی  و  ڕۆڵ  بێگومان  بوو،  هاوپەیمانی  سیاسییەوە، 
گەشەكردن و پەرەسەندنی جیاكاری لە بەین دەچێت، ناتوانێ  
توانای بەهێزی داهێنان ڕابگەیەنێت، بەاڵم ئەگەر دوور لە 
بۆ  هەبێ   سیاسی  باوەڕی  جۆرێك  شەڕخوازی،  هێزی 
تێگەیشتن لە هۆكارەكانی ڕوودان، چاالكییەكی هۆشمەندییە 
لێیەوە كاریگەریی خۆی بەدی بهێنێ  و تێڕوانینەكانی نیشان 
چركەساتی  نووسین،  چركەساتی  بیانچەسپێنێت.  و  بدات 

تێكۆشانی گیانییە.
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شیعری داهێنراو، وشەكانی جەنگاوەری سەربەخۆییخوازو 
بە  دیكتاتۆریەتی  دژی  بەرەنگاربوونەوەن  سەرلەشكری 
زەبری هێز خۆسەپێنەر، كە هەستم بۆ خۆشییەكانی ژیان 
پیشاندام،  خۆی  گرانی  و  ئاڵۆزی  بە  زۆر  ژیان  جۆشا، 
لەم كاردانەوەیەدا دەمەوێ  لە ڕێگای شیعرەوە ئاڵۆزی و 
سەختییەكانی ژیان بەتاڵ بكەمەوە، ژیان بهێنمە ناو زمان و 
نووسین، بۆیە ئاوا هۆگری شیعر بوویمە، هەموو ژیانی لێ  

سەندووم.
بۆ ئەم داوایە لە ژیان. شیعر پێویستییە، لە چركەساتی 
چاوەڕواننەكراو و نەبیندراو و خەونئامێزدا، بار و كەشێكی 
پیرۆز سەر تا پێم دادەگرێ  و دەڵێت: خودی بەرپرسیار 

بەرانبەر بزواندن، پەیامی شیعر بەرز بكەرەوە.
شیعر حەوشە و ماڵی خودایە، گوناهی هەموومانی لێ  

پاك دەبێتەوە و تێیدا دەبین بە فریشتە و خوداوەند.
هیواو  هەموو  جێگای  و  بەختەوەری  ئامانجی  شیعر 
دەتواندرێت  ڕێگایەوە  لە  من،  بۆ  خۆشادمانكردنێكە 
ببەستی،  خوداوەندانەوە  و  فریشتە  جیهانی  بە  پەیوەندی 
هەروەها خەونەكانت كۆ دەكاتەوە، ئەگەریش زانیارییەكی 
گشتیت لەبارەی كەرەستە و ئامرازەكانەوە نەبێت، ناتوانی 

هەڵگری خەونەكانت بیت.
من خەون دەنووسم، لەبارەی خەونەوە نانووسم.

4
جۆرێك  بەرهەمیم  پڕ  و  چاالكی  بە  بەهرەكان،  بێ  
سەغڵەتن،  و  نائاسوودە  و  كەوتووەتێ   شڵەژاوییان 
بەئاشكرا و ژێراوژێر لە پالن و پیالندانانن دەمبەستم بكەنو 
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دروست  لێمەوە  ڕووناكییەی  ئەو  یان  بمچەوسێننەوە، 
یان  بیكوژێننەوە،  بێت،  بۆ ماوەیەكی كاتیش  ئەگەر  بووە، 

بیشارنەوە، ئەگەرنا بیشێوێنن و گومانی بخەنە سەر.
لەم دژایەتیكردنەدا هەست بە هیچ زیانێك ناكەم، بایی 
و  ئاست  دەڵێن،  چی  بزانم  ڕادەگرم  لێ   گوێیان  ئەوەندە 
لێ   بیریان  نادەمێ   كاتیان  هێندە  چین،  ئاراستەكانیان 
بكەمەوە، گیانی لەخۆبوردن و بێبایەخكردنی دوژمنەكانم 
گیانپەروەردەكردنێكی  ڕێگای  لە  ئەمەش  بەهێزە،  لەمندا 

بەردەوام و دۆزینەوە و خۆناسینەوە پێی گەیشتووم.
قەت  ئاگرەیە  ئەو  و  ڕاچڵەكاندن  پەیامی  من  بۆ  شیعر 
ڕووی لە خامۆشی نییە، تەواو بڕوام پێی هێناوە و ئەمەكدارم 
بۆی، دوژمنەكانم لەناوەوەیاندا لە ئاست ئەم ئەمەكدارییەی 
من داتەپیون، خۆیان بە گوڕنەتەڵە و چەوساوەی دەقەكانم 
و  پاراستووە  خۆم  بێفەڕەكان  شەڕە  لە  منیش  دەبینن، 

فەرامۆشیان دەكەم.
خەریكی  ئامانجدارم،  دەروونی  گردەنشینی  لە 
بەرزكردنەوەی ئەو شتە پیرۆزە دەبم، كە بڕوام پێ  هێناوە، 
تێدایە،  شیعرییەتی  بەهێزترین  و  جوانترین  بڕواهێنان 
هەلومەرج و ئارامیی تەواوم بۆ دابین دەبێت وەك منداڵێك 

خەون دەبینم، ژیان لەناو خەوندا مشتوماڵ بكەم.
شاعیری ڕاستەقینە هەموو كات وەك منداڵێك هەڵسوكەوت 
دەكات، هەركاتێك ڕێگای دا ئەو منداڵییەی ناوەوەی وەك 
لەم  ئەوە  هەڵیسووڕێنێت،  و  پێبدا  فەرمانی  گەورەیەك 
چركەیەدا جاڕی بەتاڵبوونی خۆی دەدا، چونكە گەورە لە 
هەڵسوكەوتیدا تاكتیك بەڕێوەی دەبات و تاكتیكیش بەڕێوە 
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فەرمانڕەوایەتی،  یەكڕوویی  و  پاكی  داهێنەریش  دەبات، 
پاكیو یەكڕووییش تەنیا لە منداڵییەتیدا دەست دەكەوێت، 
لە پاكی و یەكڕووییدا دەگەیت بە دەروونڕۆشنیی خودایی.

پەرە بە خەونبینین دەدەم، خەون لە دەربڕیندا بنەڕەتی 
واقیع ون ناكات، ملكەچی دەسەاڵتیش نابێ ، بەرهەمهێنەری 
ترپە و ئاوازی نوێیە بۆ دەربڕین لێكردن و بەڕێوەچوونی 

واقیع لەناو دەقی فەنتازیادا.
من پاكی دەنووسم، لەبارەی پاكییەوە نانووسم.

5
لێگرتنی  ڕەخنە  بە  گەورەمەند  دامەزرێنەری  شاعیری 
خۆی  گەورەمەندی  و  دامەزرێنەری  بە  بڕوای  نابەجێش 
هێمای  دەبێتە  پەتیتر  و  كاریگەرتر  و  پتەوتر  نابێت،  لەق 
ڕوونبوونەوەی زمان و نووسین. مێژووی لەناو دادەمەزرێ ، 
هێزی  پەتییەشی  و  كاریگەرییە  و  پتەوتربوون  بڕوا  ئەو 
ڕزگاركەر و ڕزگاركردنی دەقە لە پاشماوە جێماوەكان و 

پاشخاپەرۆكەكانی زمان و نووسین.
من ڕزگاركردن دەنووسم، لەبارەی ڕزگاركردنەوە نانووسم.

6
هیچ وشەیەك لە ژیان و مردن كۆنتر نییە، وشەش لەسەر 
كۆنی و نوێیی نەكەوتووە، بگرە لەسەر تێگەیشتنی نووسەر 
كەوتووە چۆن بەكاری دەهێنێ  و ئاست و ئاراستەو ئاسۆی 

لێ  دەدۆزێتەوە.
نەمویستووە جیهانی كۆن بڕووخێنم و جیهانی نوێ  بنیاد 
بنێم، تێكۆشاوم لەناو جیهانی كۆندا جیهانی دیكە بدۆزمەوەو 
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بیكەم بە نموونەی ڕوونی و خاوێنیی بەهەشــتی تا هەتایە.
سروشتییەكان  وزە  تەواوی  لە  كەڵك  دەتوانێ   شاعیر 

وەربگرێ  بۆ بنیاد و پێكهاتەی شیعری.
شیعر، بە پەیوەندییەكی پێداگر و زیندووی ژیان دەزانم، 
و  ڕۆژنامە  لە  كە  بوون،  كاری سەرەتاییم سادە  هێندێك 
ناساندوون،  كوردیم  ڕۆشنبیری  ناوەندی  بە  گۆڤارەكاندا 
ناو  بیانهێنمەوە  كتێبێكدا  لە  نازانم  ئەوەیان  شایستەی  بە 
جیهانی زمان و نووسین، دووبارە پیشانیان بدەمەوە، یان 
جۆرە یەكترناسینێك بوون لەگەڵ خەیاڵی بە پیتی شیعرو 
ڕەگەزە  لەناو  مانادا  لەپێناو  كاركردن  مانادا.  هەڵڕشتنی 

شیعرییەكاندا ڕەگەزێكی بنچینەیی نییە.
وەك دەسپێك و زەمینە لە هێندێكیاندا جیهانبینیی شیعریم 
توانای  و  هێز  هەموو  بە  ئەوەشدا  لەگەڵ  سەرەتایییە، 
دەربڕینم لە تەواوی ژیان و بوونم ڕوانیوە، ئەو ڕوانینانەی 
لێیانەوە دەگەی بە قوواڵیی ئومێدە پەیامدارە ڕاستەقینەكان.
بووە،  ناخی من جێگیر  و  گیان  لە  ئەوەی  داوە  هەوڵم 
بەو  ئادەمیزادەكان  كۆی  ناخی  و  گیان  بۆ  بیگوازمەوە 

حیكمەتەی شیعر پاكییەتی ژیان ڕادەگرێت.
من دۆزینەوە دەنووسم، لەبارەی دۆزینەوە نانووسم.

7
پێشبینی لە بیری مندا بەهێزە، زۆر جاران شەو خەونم 
ڕووداوی  كورتدا  ماوەیەكی  لە  یان  بەیانی،  بۆ  بینیوە 
بووەتە  و  ژیانم  ناو  هاتووەتە  واقیعی  بە  خەونەكە 

ڕووداوێكی بیندراو.
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چەترە  ئەم  دەوری  شیعریش  ژیان،  بە  دەكەم  شیعر 
دەبینێ  هەموو چاالكییەكانمی لە سێبەردا یاداشت دەكەم.

دەكەم  هەست  نەیبینم  ئەگەر  وایە،  خەون  وەك  شیعر 
ژیاندا  لە  ئەركم  و  شوێن  و  بوویمە  تەواو  مرۆڤ  وەك 

نەماوە.
ترپە و خورپەیەكی شاراوەی ناخە، دێت و دەستم دەگرێ ، 
دەمباتە ناو ژیانێكی جوان و بەهەشتی تا هەتایە، لەم گەشتە 
جوانەشدا بە نەرمە گۆرانی گوتنەوە، شتە هەرە جوانەكان 
دەكەم بە هاوڕێی گیانی بە گیانیی خۆم و دەیانهێنمەوە ناو 
ماڵی هەمیشە دڵخۆش و فەرامۆشبەخشی زمان و نووسین.

من پێشبینی دەنووسم، لەبارەی پێشبینییەوە نانووسم.

8
دەگەیەنێ ،  خۆی  هەستیاری  شیعرەوە  لە  شاعیر 
شاعیری داهێنەریش كەللەسەر و چاوی ڕوونی میللەتە، 
لە هەر شیعرێكیشدا ڕاستییەك لە كەللەسەر و چاوڕوونیدا 

دەدۆزێتەوە.
خەون  پانتایی  لە  نووسیوە  پەتیم  دەقی  كۆمەڵێك 
بوونەتە شێواز و بەرگری لە مانای جوان دەكەن، پێناسەی 
ئەدەبیی منیان پێكهێناوە، بە ئەدەبیاتبوونی خەونم لێیانەوە 
ناساندووە، تا ڕادەیەكی بەرچاویش سەر بە گۆبەندبوونەو 
خۆ  بەهۆی  خستووەتەوە،  نوێبەخشیان  لەرزەیەكی 
دامەزراندن و گورج هاتنە پێشەوە و بڕوا بەخۆبوونم لە 
ئیرەییو  و  بەدگۆیی  و  كاردانەوە  بەخشیندا  بەردەوامیی 
ناكەسبەچەیی  و  كەمسەری  و  دڵڕەشی  و  نیازخراپی 
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دوژمنە گوڕنەتەڵەكانم گەیشت بە پلەیەك هەڕەشەی زۆر 
ناشارستانیم لێ  بكەن.

لە دەقەكانمدا سەرچاوە ئێستێتیكییەكانی ژیان لە هەموو 
شتێك بەرزترن، پەیوەندیشم لەگەڵ شوێندا، پەیوەندییەكی 
گیانییە، یەكەم خەیاڵگەی بەپیتمە هەموو یادەوەرییەكانم لە 
شوێنێكدا خەوتوون، كە چاو بواری نییە كۆیان بكاتەوەو 
ئاگایان  بە  خەونبینینەوە  ڕێگای  لە  مەگەر  بیانگرێت، 
ناو  بیانخەمە  بدەم،  تیشكهاوێژم  چاوی  ئاوی  بهێنمەوەو 

چاالكییە هەستی و خەونییەكانم.
ئەگەر ڕۆژێك بە هەست، دەستی نیانی هەتاوی شوێن 
نەهێنێت، وا دەزانم ئەو شەوە چاالكیی  ئاگام  بە  لە خەو 

هەستی و خەونی تێدا نەبووە.
شاعیر  خەونی  و  ڕوانین  و  خەیاڵ  دەقدا  لە  شوێن 
بەسەریدا  ڕۆژانە  زەوییەی  لەو  جیاكارە  دایدەمەزرێنێ ، 
منەوە  بەالی  خەونیش  جیهانی  دەكەیت.  گوزەر 
باسی  ئەوەی  لەبەر  شیعرییە،  جیهانی  سەرنجڕاكێشترین 
ژیانی تەواو داماڵدراو لە فرت و فێڵ و بەدگۆیی و ئیرەیی و 
نیازخراپی و دڵڕەشیو كەمسەری و ناكەسبەچەیی و تەواو 

ئازاد بە گشتگیری دەكات.
من شوێن دەنووسم، لەبارەی شوێنەوە نانووسم.

9
و  دەسەاڵت  كە  شتەیە،  ئەو  ڕاستەقینە،  ژیانی 
ئەم  سەندووین،  لێی  سیاسی  دیكتاتۆریی  سیستمی 
دیكتاتۆریی  سیستمی  و  دەسەاڵت  لە  لێسەندنەوەیەش 
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سیاسی تەنیا لە ڕێگای خەونەوە دەبێت، كەواتە: ژیانی 
ڕاستەقینە تەنیا لە خەوندا هی خۆمانە، ئازادیی تەواوی 

لێ  وەردەگیرێت.
خەونیدا  دەقی  لە  كردووە،  پەیڕەو  خەونیم  شێوازی 
دەتواندرێت خودی شاعیر بناسرێ  و ڕەنگەكانی ببیندرێن.

ناڕەزایییــە  دەنگی  و  جەرگانە  بە  یاخیبوونی  خەون، 
سیستمی  و  دەسەاڵت  نابەجێیەكانی  ڕووداوە  و  كار  لە 

دیكتاتۆریی سیاسی.
لە خەوندا شاعیر پرسیار ئاراستەی ژیان و كۆمەڵگا و 
دەسەاڵت دەكات، لە ڕێگای ئەم پرسیاركردنەشەوە دەگات 

بە دۆزینەوەی گەوهەری مرۆڤ.
جووڵەی بەهێزی ناوەوەی شیعر لە توانایدایە ڕاستەوخۆ 

كار بكاتە سەر ژیان و بیگۆڕێت.
نایاب،  بابەتی  و  و شێواز  زمان  دەبێتە  نایاب  خەونی 
هاندەر،  و  گیان  وەك  دەقی خەونین، خەونیش  دەقەكانم 
هەستی  و  دەبێت  دەقم  شیعرییەتی  بە  تێكەڵ  هەمیشە 

شكۆمەندی لە مندا ڕسكاندووە و دەڕسكێنێ .
خەونە  خەونەوە،  بازنەی  ناو  دەخەمە  ڕوانینەكانم 
دووبارە  بەوەیە  پێویستییان  بەرجەستەكراوەكانیش 
خۆیان  چاالكیی  و  كار  و  ڕۆڵ  تا  ژیان  ناو  بیانهێنیتەوە 

ببینن و پتەوتر هاوبەشی لە گۆڕان بكەن.
لە بواری خەونبینیندا پشت بە چاودێری و سەرگەرمیی 
خۆم دەبەستم لە پێكهاتەی دەقیشدا خەون ڕۆڵی بنچینەیی 
دەبینێت، ئامادەبوونی بەردەوامیشی لە ژیانی كەسایەتیمدا 

بەدیار كەوتووە.
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خەون هەڵوێست و بۆچوونی ڕوونە بەرانبەر بە دیمەنی 
شڵەژاو و دیكتاتۆریەتی ژیان.

من پرسیار دەنووسم، لەبارەی پرسیارەوە نانووسم.

10
درەوشانەوەی  لە  تەمەنە،  هەستیاریی  كاتی  نووسین 
بیركردنەوە و  ئازادیی  شیعریی دۆنایدۆنی كەشوهەوای 
دەبم، خەیاڵ و خەون و چەمكی سەرلەنوێ   خەونبینین 
ژیانەوە لە پلەیەكی ئەفسوونیدا یارمەتیدەرمن بۆ كێشانی 

ئەو شتانەی كە چاوم نەیدیبوون.
ئارام  گیانیم  بارودۆخی  و  دەجووڵێم  شیعردا  لەناو 
دەبێت، سەیری تەواوی جیهان دەكەم، لەم سەیركردنەمدا 
خودایە  ئەو  تەنیا  نییە،  بوونی  دەسەاڵتدارێك  هیچ 
هەڵسووڕێنەری  و  بەهێزە  پێوەی  پەیوەندیم  كە  نەبێت، 
گیانیمە، ئامۆژگارییە ئاسمانییەكان هەمیشە لەبیرمدان و 
بەرجەستەكردووە.  ئایینیم  هەستی  ناكەم،  فەرامۆشیان 
نووسەرە  لە  ڕەوا  سنووری  تا  ئایینی،  بابەتی  نەك 
لێ   سرووشیان  و  بەهرە  و  دەبمەوە  نزیك  گەورەكان 
بە  تایبەتە  بازنەیەی  ئەو  ناو  ناچمە  بەاڵم  وەردەگرم، 
جیهانبینی و بڕوای ئەوان. خودی سادە و ساكار ژیاوی 
بوونێكی  وەك  خەونبین  و  و سروشتخواز  متەسەووف 
لەناو جوانییەكاندا  و  دەكەن  دەوروبەر  تەماشای  گشتی 
شتەكان  بە  هەست  دڵئاگایییەدا  توانەوە  لەم  دەتوێنەوە. 
بااڵ،  گیانی  ناخ و  بە خود و غوربەتی  دەكەن و دەگەن 
لە ڕێگای ئەم گەیشتنەشەوە شاد دەبن بە دوایین پلەی 
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دەروونڕۆشنی و شینایی سەرەتا و بێگەردكردنەوەی تا 
هەتایەی هەموو شتەكان.

من بێگەردی دەنووسم، لەبارەی بێگەردییەوە نانووسم.

11
لە دەقی خەونیدا دەستەواژە لە ئازادكردنی مانا و بنیادی 

ڕستەدا هەمیشە لە سنووربەزاندندایە.
و  زمان  ئەوپەڕی  لە  دەستكەوتێكە  خەونی  دەقی 
پەنجەمۆری  خەونییەكان  دەربڕینە  ڕوون،  جیهانبینیی 
درێژدا  دەقی  لە  هەمەجۆر  شێوازی  داناون،  لەسەر 
دروستكردنی  و  دەستكرد  لە  جۆرێك  دەهێندرێ ،  بەكار 
چركەی  بە  نابەستێت  پشت  ئەوەی  لەبەر  ڕەوایە،  تێدا 
تەقینەوەیەك، بگرە زنجیرە تەقینەوەی یەك لە دوای یەك 
لە كەشی  لە مێژینەن  تێڕامانی  و جوواڵندنی ڕابردوو و 
نووسین دەگەڕێیتەوە سەریان و جیهانبینی تێدا دەجۆشێت.
گونجاندن و لێك نزیككردنەوەی شێوازی شیعری ئازادو 
سنووربەزاندنەكان  بۆ  ئاست  پەخشانەشیعر  شێوازی 
دەدۆزێـتەوە. ماناكان لە هەناوی زمانەوە دەرپەڕیون، وێنە 
ڕاستەقینەكان لە هەست دەچن، هەندێ  جار خۆیان ئاشكرا 

دەكەن، هەندێ  جاری دیكەیش ون دەبن.
لەو  گومان،  دەبێتە  یەكپارچە  ژیان  ونبوونەدا  لەم 
سەرزەمینێكی  خوداوەندی  دەبێتە  شیعرییەت  گومانەشدا 
چێژ  و  باشی  بە  جیهان  و  نوێبەخش  ڕازی  لە  لێوانلێو 

وەرگرتنەوە دەبینێت.
من گومان دەنووسم، لەبارەی گومانەوە نانووسم.
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12
داهێـنەر هەمیشە  نیمچە داخراوە،  بازنەیەكی  كەلەپوور 
پانتایییەكی ڕوون و ئاماژەیەكی گرینگی تێدا دەكاتەوە بۆ 
پەیوەندییەكانی  دەقدا،  لە  دروستكردن  پرسیار  پرسیار، 

شاعیرە بە زمان و هەستەكانی ژیانەوە.
ئاست  لە  وریا  مرۆڤی  ئەزموونی  لە  خەمڵیو  دەقی 
چارەنووسدا، خۆی لەو بیر و مانایانە دادەماڵێت، كە لەناو 
دەقدا یەقین دروست دەكەن، دڵەڕاوكێ  و گومان دەستمایەی 

دەقی ئاستدار و خەونین.
كەلەپوور ئەگەر پانتایییەكی ڕوون و ئاماژەیەكی گرینگی 
ڕابردووش  ڕابردوو،  یانی  پرسیار،  بۆ  نەكرابێتەوە  تێدا 
هەوڵ  توانامەوە  هەموو  بە  زاڵە،  تێدا  یەقینی  و  وەستاوە 
مەبەستمە  وەرنەگرم،  ڕابردوو  وەك  كەلەپوور  دەدەم 
بیكەم بە خەڵكی جیهانی ئەمڕۆ، خەڵكی جیهانی ئەمڕۆ بم، 
ئەمڕۆ شتێكی تەواو بیندراو و زاندراو و وتراو نییە. ئایندە 
ئەمڕۆیە،  دڵەڕاوكێی  و  نیگەرانی  سەرچاوەی  بێئامانترین 
تێیدا كەرەستەیەكی خاوە، ملكەچی  ئایندە  ئەو ئەمڕۆیەی 

توانایەكانمان نییە.
من ئاماژە دەنووسم، لەبارەی ئاماژەوە نانووسم.

13
نووسینی واقیعی بیندراو لێكەوتنەوەی زەینی ئارام و 
زەینی  لێكەوتنەوەی  خەونی،  دەقی  بەاڵم  خۆشنوودییە، 
شڵەژاوە. زەینی ئارام حەز بە خوێندنەوەی ئەو نووسینە 
شڵەژاویش  زەینی  نووسیویەتی،  ئارام  زەینی  دەكات، 
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حەز بە خوێندنەوەی ئەو نووسینە دەكات، زەینی شڵەژاو 
نووسیویەتی.

هەستیش  دەدۆزرێـتەوە،  هەست  خەونیدا  دەقی  لە 
خەون  شیعرییەت،  بەرهەمهێنانی  بۆ  لەبارە  زەمینەیەكی 
لەگەڵ  بێت،  لەوەی كردەیەكی عەقڵی  كردەیەكی هەستییە 
ئەمەشدا بنچینەی خەون هەست و واقیعە، بەاڵم واقیع بەو 
شێوازە نا، كە دەبیندرێت، واقیع بەو شێوازەی هەست لە 
دەقی پەتیدا ئامادەی دەكات، لەم بار و كەشەدا خەون هێزی 
الیەنە  لەسەر  كار  و  دەكاتەوە  بەرز  نووسیندا  لە  خەیاڵ 

شاراوەكانی چارەنووسی مرۆڤ دەكات.
من شاراوە دەنووسم، لەبارەی شاراوەوە نانووسم.

14
تێدایە،  چوونیەكی  جۆرێك  دنیادا،  هەموو  لە  ژیان 
دەگونجێ  شاعیر نەریتی هەموو دنیا لە دەقدا بكات بە هی 
خۆی، وەك بیر و ماناش لە شیعردا نیمچە نزیكییەك لە 
نێوان نەتەوەكاندا ئەگەر هەبێت ڕەوایە، بەاڵم شیعرییەت لە 
زمانی نەتەوایەتیدایە. مانای وێنەی شیعری لە ترپە و ئاوازدا 
كۆ دەبێتەوە و لە ئەوپەڕی زماندا دەڕسكێ ، شیعر تەنیا لە 
زمانی خۆیدا شیعرە، لە هیچ زمانێكی تردا  شیعر نییە. واتە: 
لە وەرگێڕاندا ناوێكی تر وەردەگرێت. ئەدەبێكی جوانە، بەاڵم 
شیعر نییە. لەبەر هۆیەكی بنچینەیی، چونكە هەستی زمانو 
بنیادی  لە  وەرگێڕاندا  لە  فۆرم  هەستی  و  هەستی شێواز 
یەكەمەوە ناگوازرێنەوە بنیادی دووەم، ئەگەر شیعریش ئەم 
سێ هەستەی تێدا بەهێز نەبوو، شیعر نییە پەیوەندییەكی 

شیعرییە. 
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لە  شاعیریش  نەتەوەیە،  ڕاكانی  و  بیر  هەڵگری  زمان 
ڕێگای زمانەوە جوانییەكانی نەتەوە ڕادەگەیەنێت، نووسین 
نەتەوەكەی،  بۆ  نووسەرە  ئینتیمای  نەتەوە  زمانی  بە 
بەكارهێنانی زمان دەبێتە ناوەند و سەربەخۆیی داهێنان و 
جووڵەدار  و  درەوشاوە  زمانی  وەردەگرێت،  ئینتیمابوون 
لە دەقدا یانی گەشەسەندوو و داهێندراو و درەوشاوە و 

ڕسكاو.
دۆزینەوە لە ڕێگای خوێندنەوەوە، بە بەهرەمەندی نووسەر 
وەردەگیرێ ، من كە لە دایك بووم و هاتمە ناو قسەكردن، 
وشەی مردنم نەدەناسی و نەمدەزانی واتای چی دەدات، لە 
خوێندنەوەدا گەیشتم بە كرۆكی واتایی و ئاسۆكانیم ناسی و 
بەهرەم لێ  وەرگرت، چوومە ناخی وشەكە و وشەكەش هاتە 

ناو ناخی من و بووین بە هاوتای یەكتری.
ئەو  چاوی  بە  منیش  و  ڕوانی  منی  چاوی  بە  ئەو 
جوانییەكانی ژیانم بژارد، دواتر لەگەڵ بینینی مەرگی باوكم 

گونجاندم و هێنامە ناو زمان و نووسین.
وشەی دایە و بابە گەشترین و بەهێزترین شیعرییەتیان 
تێدایە، واتایەكی ڕاستەقینەی بەردەوامین، ژیان بە ئەمانەوە 
لە  واتە:  پێدەكات.  دەست  لەوێوە  پەیوەستە،  و  خۆشحاڵ 

شیعر خۆیەوە، ژیان خۆی جووڵێنەری خودی شیعرە.
من ناسین دەنووسم، لەبارەی ناسینەوە نانووسم.

15
ئەركی شاعیر ئەوەیە گۆڕان لە ڕوانین و نەریتی باوی 
كۆمەڵگا دروست بكات. واتە: شۆڕشگێڕبێ  لە ڕوانین و 
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گۆڕینی چێژ بۆ جوانی. كە جوانیشی خۆشەویست كرد 
و  خۆشەویست  ژیانی  تەواوی  واتە:  كۆمەڵگادا،  لەناو 

پەسند كردووە.
شۆڕشگێڕیش بەشێكە لە ژیانی پەسندكراو، بەاڵم بیری 
توندوتیژیی ناڕەوا، یان سیستمی دیكتاتۆریی سیاسی لە 

دەقی شیعریدا هۆی خنكێنەری فەزا و هونەری پەتییە.
بیری توندوتیژیی سیاسی شیعری هەڵچووندار بەرهەم 
لێكدانەوەی  بەهۆیەكانی  گرینگی  هەڵچوونیش  دێنێت، 
ڕوو.  دەیانخاتە  بگرە  نادات،  زەبروزەنگ  و  توندوتیژی 
دروست  سووتان  كە  نییە،  گیانی  هەڵچوونی  لە  قسەمان 
دەكات و دەبێتە بەرهەمهێنەری شیعری ڕۆمانسیی هەستیو 

دەروونڕۆشنیی تەسەوف.
شیعری تێڕامان، بەرهەمی بارودۆخی ئارامە، كە جوانی 

تێدا خەمڵێندراوە.
شیعری هەڵچووندار، بەرهەمی بارودۆخی شڵەژاوە، كە 

جوانی تێدا بزر كراوە.
شیعری هیچ نەتەوەیەكیش بە هەڵچوونداری ناگا بە 
غوربەتی ناخ و گیانی بااڵی خۆی و مەزنایەتی وەرناگرێت.

من تێڕامان دەنووسم، لەبارەی تێڕامانەوە نانووسم.

16
و  گەورە  هەقیقەتی  نێوان  لە  جیاكار  ئاستێكی  هیچ 
نووسراوی  هەمیشە  نابیندرێت،  گەورەدا  داهێنراوی 
بیستراو  و  بیندراو  ڕووداوی  و  باسكردن  لە  داهێندراو 

بەهێزتر و كاریگەرترە.
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ڕەخنەیە،  ئەدەب،  كاریگەرەكانی  بەشە  لە  بەشێك 
ڕەخنەش لە كرۆكدا هۆیەكە بۆ گەیشتن بە ئاكامی بیری 
زیندووەكانی  پێكهاتە  پێگەیشتووی دەق و خستنە ڕووی 
دۆزینەوەی  كاركردنی  ناوەندی  هەروەها  شێواز،  بەرزی 
داهێنانیشە، ئەو بۆچوونانەی لە بیر و شێوازی دەقەكەدا 
دەكاتەوەو  دەقەكەیان  ئاراستەی  دەهێنێت،  بەدەستیان 
توانی  ڕەخنەگرەی  ئەو  دادەمەزرێنێ ،  خۆی  گوتاری 
گوتاری تەریبی خۆی لەگەڵ كارە ئەدەبییە داهێندراوەكاندا 

دابمەزرێنێت، دەروونێكی بێگەرد و ئاشقە.
لەسەر  ڕوون  كراوەی  ناسنامەی  بە  دەق  ڕەخنە، 
پرۆژەی  و  ڕادەگرێت  ناوەند  دۆزراوەی  بەرزایییەكی 
دامەزراندنی پێشنیاز دەكات، پێویستە دەروونی بێگەرد و 
ئاشق بەجێی بهێنێ  و كاری لەبارەوە بكات، نەك دەروونی 

لێخن و نەخۆش.
تێیدا  ڕەخنەیی  بینینی  ئاشق،  و  بێگەرد  دەروونی 
ئاشكرایە، سۆراخكەری نووسین یارمەتی دەدا و ئامانجە 

بۆ ئاشناكردنی.
دەروونی لێخن و نەخۆش، بینینی ڕەخنەیی تێیدا بزرە، 
سۆراخكەری نووسین چەواشە دەكات و هۆیە بۆ بەالڕێدا 

بردنی.
من پێكهاتە دەنووسم، لەبارەی پێكهاتەوە نانووسم.

17
خۆمم وەك خودێكی بیركەرەوە لەناو خەیاڵ و فەنتازیای 
لە  خۆدەربڕینەشم  ئەم  بنەماكانی  هەموو  دەقەكانمدا، 
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جووڵەی دەقەكانی خۆمدا دۆزیوەتەوە. دیتنی منی بۆ شیعر 
بەڕوونی تێدا دەبیندرێت، شێوازی گێڕانەوەی خەونم وەك 
وەك  زمانیش  وەرگرتووە،  نووسین  جووڵێنەری  و  بنیاد 

دامەزرێنەر و بەشێكی زیندووی دەقی ئاستدار و خەونی.
هونەری كۆالژ و هەڵڕشتن و بەدوایەكداهێنانی وێنەی 
جۆراو جۆر، یان هێنانەوەی وێنە لەدوای وێنە دەبێـتە هۆی 

ئارامی و ئاگری زیندووی گیانی و زەینیی خوێنەر.
وەك  بابەتم  یەكێتی  بە  بایەخنەدان  و  پەرتی  جۆرێك 
ڕەگەزی كتوپڕی پەیڕەو كردووە، ئەم هونەرەش لە شیعری 
كالسیكی كوردییەوە فێربووم، لەشیعری كالسیكی یەكێتی 
بابەت نییە، بگرە یەكێتی دێڕ هەیە، من ئەم یەكێتی دێڕەم 
گۆڕیوە بۆ یەكێتی وێنە، لێچوون و لەوچووشم گۆڕیوە بۆ 
هێما و ئاماژە، هەروەها مۆسیقا و ترپە و ئاواز لە شیعری 
كالسیكیدا لە كێش و سەروا و بڕگەوە دەبینرێت، الی من 
جووڵەی وشە تێكەڵ بەیەكتر دەبن. مۆسیقا و ترپە و ئاواز 

پێكدەهێنن.
من ڕەگەزی كتوپڕی دەنووسم، لەبارەی ڕەگەزی كتوپڕییەوە نانووسم.

18
سەرنجدانی هیچ شتێك بۆ بەهرەمەند لە سوودوەرگرتن 
بێبەش نییە، هەر شاعیرێكیش لە ژیانی ڕۆژانەیدا زۆربڵێ 
بوو، زوو سەرنجەكانی دەربڕی نەیهێشت بارەكانی بگەن 
بە باری تێڕامان و ناخ ڕوونبوونەوە و جیهانبینی و بەهرە 
خەماڵندن، دركاندنی. بێگومان كارەكەی وەك نووسراوی 
ئاسایی پڕە، بەاڵم وەك نووسراوی داهێندراو بەتاڵە، چونكە 
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نووسراوی داهێندراو تەنیا بە تێڕامان و ناخ و ڕوونبوونەوەو 
وەردەگرێت.  مەزنایەتی  خەماڵندن،  بەهرە  و  جیهانبینی 
ئەوەی  پێش  بەسوودەكان  هەستپێكراوە  و  بیندراو  شتە 
لە نووسین جێگایان بكاتەوە بەسەر قسەكردن دابەشیان 
هۆشیارمەندیی  قسەكردنەوە  بەهۆی  بارەدا  لەم  دەكات. 
بۆ  قسە  بەپەلە  بەردەوام  یان  دەدات،  لەدەست  نووسین 
دیاردە سروشتییەكان هەڵدەڕێژێت، كە شیعر بێدەنگییەكی 
قسە  بە  ئەم  خودایییە  بێدەنگییە  ئەم  ناهێڵێت  خودایییە، 
بێنێ ، یان بە ئاماژە و نەرم نادوێت، بگرە بە تەواوی هێزی 
دەمی بەڕەڵاڵ دەكات و بارەكانی بێدەستمایەی نووسراوی 

داهێندراو بەتاڵ دەبن.
من بێدەنگی دەنووسم، لەبارەی بێدەنگییەوە نانووسم.

19
بارستایییەك  نووسەرە، من وەك  كەسایەتی  كتێبخانە 
هێندە بەفری كتێبم لەسەر كەوتوون، بەهرەی ئەو كتێبانەم 
چۆڕاوەتە هۆشیاری و كەللەسەر، تا وەك كانییەك لەژێر 
گرانایی ئەم بەفرەدا، كە هاندەری گیانە دەربووم و جۆگەلەم 

هاوێشت.
لە دژوارترین كاتدا، كە زەبر و زەنگی واقیع و دەسەاڵتو 
وەك  دەڕەنجێنن.  ویژدانم  دیكتاتۆری سیاسی  سیستەمی 
كتێبخانەكەم  تۆقێنەركردوو،  شااڵوی  بە  هەست  منداڵێكی 
ئاهی  لەناویدا  دەزانم،  پارێزگاركار  قەاڵی  دڵنیاترین  بە 
پشتیوانی و بەرگریم پێدا دێت و پشووی ویژدانم خۆش 
دەبێت، هەست دەكەم پارێزراوم، هەروەها وەفادارترین و 
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جێی بڕواترین ئەنوا، ئەنوای خەونە، هەر فەرامۆشی ئەو 
ئەنوایە بوو، هەڵیبژاردم بۆ نووسین.

خەون لە چارەنووس دەپرسێت، بۆ ئەوە خەون دەبینم 
ڕووبەڕووی ئەو پرسیارە گرینگە ببمەوە سەرسامی چییە، 
یان من كێم، یان كەسەكانی ناو بەهەشت و دۆزەخ خۆشیو 

ئازارەكانیان چین.
خۆمم،  خەونبینینی  قەرزاری  كتێبێك  هەر  لە  پتر 
خەونبینینیشم تاكە بەشێوازی كۆ، هەمیشە لە نووسیندا من 
زۆر  كاتێكی  كە  نییە،  من  كاتی  نووسین  نووسینم،  كاتی 
بزر و تایبەت و هەستیارە، بەردەوام خەونەكانم دێنە ناو 
چركەكانی نووسین، فریشتەی پەیامگەیەنەر هاوڕوانین و 
هاونووسین و هاوخەونبینینم دەبێت و ڕێنوێنی ڕژانی گیانم 

دەكات.
دوای تەواوبوونی یەكەمین ڕەشنووسیش بۆ ماوەیەكی 
دوورودرێژ ڕادەمێنم و بیر دەكەمەوە بۆ چەند هەفتەیەك 
و  ڕەشنووسەكە  سەر  دەگەڕێمەوە  دواتر  دەدەم،  پشوو 
وەك  ناونیشان  دادەنێم،  بۆ  ناونیشانی  دەكەمەوە،  پاكی 
و  پانتایی  ڕۆشنكردنەوەی  بۆ  تێپەڕە  تیژ  ڕووناكییەكی 
بنیادو جووڵەكانی ناوەرۆك و ناساندنی دەق، چونكە بەهۆی 
ناونیشانەوە نووسین و بینینی نووسەر پێشكێش دەكرێت، 

واتا و كرۆكی دەقەكە دێتە بەر بیر و خەیاڵی خوێنەر.
من چارەنووس دەنووسم، لەبارەی چارەنووسەوە نانووسم.

20
مەودای  و  بیر  و  پەتی  گیانی  و  حیكمەت  كۆمەڵێك 
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بۆ  كوردی  ڕۆشنبیریی  و  كەلەپوور  لە  ئێستێتیكیم 
ماوەتەوە، نموونە: لە حەیراندا خاڵبەندی پەیڕەو نەكراوە، 
سەربەندو ناوبەند و كرانەوەی دوابەند هەیە. بە گوێگرتن و 
هۆشیارییەكی ڕاستەقینەی ترپە و ئاواز هەستی خاڵبەندی 
الی حەیرانناس دروست دەبێت، هەروەها لە شیعری میللیی 
نەكراوە،  پەیڕەو  خاڵبەندی  كالسیكی  شیعری  و  كوردی 
بگرە  نییە،  نەزانین  من  الی  خاڵبەندی  نەكردنی  پەیڕەو 
وەك مەبەست و هونەر گەڕانەوەیە بۆ هەستی سەرەتایی 

كوردیو ڕەسەنایەتیی كەلەپوور.
و  هەست  وێنەدا  دابەشكردنی  و  كاغەز  سپێتی  لە 
نیشانەكانی خاڵبەندی لە ئاستەكانی دەربڕین لە خەیاڵ و 

زەینی خوێنەری خود وریا دەستنیشان دەكەم.
ئەگەر  ڕستەیە  ئەم  دەچیت.  كوێ   بۆ  ڕستەی  نموونە: 
نیشانەی پرسیار، یان سەرسوڕمانم بۆ دانا. ئەوە بێگومان 
یان سەرسوڕمان.  ڕستەكە دەستنیشان دەكەم. پرسیارە، 
ئەگەریش هیچ نیشانەیەكم بۆ دانەنا و بە كراوەیی هێشتمەوە 
و  ئاستدار  دەبێتە ڕستەیەكی  بوارەدا ڕستەكە  و  بار  لەم 

دۆخگۆڕ و زەینی.
من زەین دەنووسم، لەبارەی زەینەوە نانووسم.

21
تێگەیشتن و تێنەگەیشتن هیچ لە ئارەزووی من ناگۆڕێ  
بۆ ئەدەب، لە هێڵە گشتییەكانی هونەری خودایی و سامانی 
ژیان و ڕەگەزەكانی شێوەكاری ..... تاد، خەیاڵ ئامادە دەكەم، 
دەیخەمڵێنم.  و  پێدەكەم  كاری  لەسەر هەر شەش هەست 
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شێوەكاری بەشێك نییە لە سامانی جوانی، بگرە خاوەنی 
ئاماژە  سرووشو  ناوەندی  شێوازیشی  جوانییە،  سامانی 
و  خاڵ  و  هێڵ  جوانەكان.  هونەرە  تەواوی  بۆ  وەرگرتنە 
بۆشایی و سێبەر و ڕووناكی و دووری و نزیكیو گونجاندنی 
ڕەنگەكان لە بەرهەمی ئەدەبیی مندا دیار و نادیار ئەدگاریان 

درەوشاوەیە و بەكاربردراون.
و  ڕۆشنایی  لە  چڕبوونەوە  بە  گەیشتووە  شیعریش 
جاروبار  جوانییە،  بەرهەمهاتووی  كردارێكی  سەداسەد 
ڕووبەڕووی ئەم بارە بوومەتەوە لەكاتی گەرمەی نووسیندا 
مەبەست و نیازەكان دژوار دەبن، ڕوون و ئاشكرا دۆخی 
نووسین وەرناگرن، دادەمێنم، سكێچ دەكێشم بە سرووشو 
ئاماژە وەرگرتن لە سكێچەكان دەگەڕێمەوە دۆخ و باری 
سەرەتایی نووسین. مەبەست و نیازەكان بە ڕوونی و ئاشكرا 
ئامرازەكانی  و  زمان  ئەوپەڕی  بۆ  شێوازێك  و  دەدوێنم 

دەربڕین پێشنیاز دەكەم.
من جوانی دەنووسم، لەبارەی جوانییەوە نانووسم.

22
و  دەپرسێت  ژیان  هەقیقەتی  لە  نووسەر  تاكیدا  لە 
سەربەخۆیە، سەربەستی تەواوی لە جۆری بیركردنەوە و 
و  گوتن  لەبڕیاری  ویژدانی  دەستكەوتووە،  دەربڕیندا  خۆ 
هێزی شێوازدا ئاسوودەیە، سەرچاوەكانی دەگەڕێتەوە بۆ 
ئەو ئازادی و ئازایییەی خۆی بە خۆی داوە، پرسیویەتی: 
من بیركەرەوەیەكم، شوێنم لە ژیاندا چییە. نابم بە داماوی 
قوتابخانە  هیچ شێواز و گرووپێك، سەردەمی گرووپ و 
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شاعیری  سەردەمی  ئێستا  بەسەرچوون،  شیعرییەكانیش 
تاكە.

من سەرچاوە دەنووسم، لەبارەی سەرچاوەوە نانووسم.

23
شاعیری ئەزمووندار كار لەناو مانای ئامادەكراو ناكات، 
دروستكردنیش  پەرجوو  ئاستی  تا  دەجووڵێنێ   ئاماژەكان 
سادە دەبێتەوە، لە سادەبوونەوەیدا دەگات بەخۆ دەربڕین و 
چێژی بوون، تەنیا مرۆڤە هەستیارەكانی ناو كۆمەڵگا بایەخ 
هەستیارەكان  دەدەن،  گیانی  درەوشانەوەی  و  شیعر  بە 

خاوەنی دەروونێكی ڕەنگاو ڕەنگی ئاشتی ویستن.
پاكبووەوەم  بەندەیەكی خودایی و سووتاوێكی  دەڵێی 
سروشتی  دەبینم،  سادە  خەونی  شتەكاندا،  هەموو  لە 
كەسایەتیم وا هەڵكەوتووە لە دانیشتندا كەم بدوێم، گوێ  
ئەو  خۆم  ئەوەی  بێ   ڕابگرم،  دەوروبەر  گفتوگۆی  بۆ 
بێدەنگییەم وەك پالن بۆ ژیانم نەخشەڕێژ كردبێت، خۆی 
و خودا  لەدایكبوون  و  هاتووە  ژیانم  قۆناخەكانی  لەگەڵ 

بەخشیویانە.
بێدەنگی و كەمدوویی بووەتە بەشێكی سەرەكی لە ژیانم. 
ڕاست  لێ   وام  چاوناسی  ناومەتەوە،  بۆ  گرفتیشی  زۆر 
لەگەڵمدا  هەڵسوكەوتی  لەوەی  دوور  زۆر  دوور،  هاتووە. 
هەبێت و تێكەڵ بە كەسایەتیم بووبێت، تەنیا بەهۆی ئەم 
قسەی  و  هەڵگرتووە  لێم  ئەستووری  ڕقی  كەمدوویییەوە 
لەبارەمەوە هەڵبزڕكاندووە، بێ  ئەوەی هیچ بار و بوارێكی 

بۆ هەقیقەتیش هێشتبێتەوە.
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وا هەست دەكەم لە بێدەنگیدا بە كرۆكی بوون دەگەم، 
بە  خەونیش  دەدركێنێ ،  بۆ  خۆیم  نهێنییەكانی  بوون  یان 

ئامرازێك دەزانم بۆ باش حاڵیبوون لە هەقیقەت و واقیع.
من كرۆك دەنووسم، لەبارەی كرۆكەوە نانووسم.

24
شیعری نەوەی پێشە من هەرچییەك بووبن، بەڕێزەوە 
لە كتێبخانەكەمدا پاراستوومن، كە زۆرینەشیان یەكبینی و 
یەك هەستپێكردن و واقیعی هەڵچووندارن، بەالی منەوە 
نەتەوە  بەرهەمی  و  نووسین  وەك  مانەوەن،  جێگای 
شیاوی بە گەورەیی تەماشاكردنن، ئەگەرچی لە بیری مندا 
كاریگەرییەكی وایان جێ  نەهێشتووە و نەبوونەتە ناوەندو 
بەردەوام  تا  یادگە  جوواڵندنی  و  سوودبەخشین  مایەی 
وەك خەیاڵی جوانی گەشتی گەڕانەوەم بۆ الیان دووبارە 

بكەنەوە.
ئەوان شیعریان ستوونی بینی، یان بە ئاست و ئاراستەی 
بەرزبوونەوە، یان بە ئاست و ئاراستەی نزمبوونەوە، بۆ 
جیاكاربوون و خۆتازەكردنەوە بە لێزیادبوونی ستوونی و 
ئاسۆیی و بازنەیی بینیم، بە یەكەم بینین و هەستپێكردنێكی 

تەنك كەشی نووسینم بۆ ناڕەخسێ  و ناچمە ناوی.
بینین و هەستپێكردن لەگەڵ فەنتازیا و خەون دەخەمڵێنم، 
دواتر وەك ئەزموونێك لە هەناوی گشتی سەر هەڵدەداو 
و  تەبایی  شیاو،  قەبارەی  خاوەن  بوونێكی  بە  دەبێت 

گونجاندن و هێز دەبەخشێـتە كارەكانی دیكەم.
من كەش دەنووسم، لەبارەی كەشەوە نانووسم.
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25
شاعیرانی كالسیكی كوردی، بە تێگەیشتنی ڕاستەقینەی 
شیعر، ڕوونتر و داهێنەرانەتر لە شاعیرانی ئێستا بایەخیان 
تەماشای  داوە،  زمان  ئێستێتیكای  زمان،  ئەوپەڕی  بە 
زمانەوە  ئێستێتیكای  و  ئەوپەڕی زمان  بە  هۆگربوونیان 
تێگەیشتنی  ئاستی دەروونڕۆشنی و  بە  بكە، گەیشتوون 

ڕۆڵی زمان لە دەقی ئەدەبیدا.
زمانی كەم وێنە و دەسەاڵتداری شیعری كالسیكی منی 
بەكێشی ناوچەقی زەمینەی بە پیت و هەوایەكی نوێ  كرد، 
ئەزموونی خۆی لە ئامادەبوونێكی ڕۆشن و سروشتی و 

پڕ ڕەنگتر پێ  تاقی كردمەوە.
ماوەتەوە،  نەدۆزراوەیی  بە  مردن  و  ژیان  كرۆكی 

هەروەها زمانی شیعری كالسیكی كوردیش.
زمان لە شیعری كالسیكیدا ئاست و ئاراستەی لەباری 
وەرگرتووە بە تەواوی الیەنگیریم، شاعیری هاوچەرخ لەناو 
زمانی شیعری كالسیكی قاڵ نەبووبێتەوە، ببڕای ببڕ ناگاتە 
هیچ سەركەوتن و پێشكێشكردنێكی هۆشمەندانەی زمانەوە.
لە خەمو  دەربڕین  كە  نووسیندا،  لە وشیاریی  دەمەوێ  
لە  نزیك  زمانێكی  دەكات،  كوردی  دەروونی  و  هونەر 
شیعری كالسیكیی ڕیشەدار و فرە ئاسۆیی، ئەگەر بتوانم 
دابهێنم، یان بەكاربهێنم. وەك شێواز نا، وەك گیان و زمانو 
چارەنووسسازەكان.  و  گەردوونی  پرسیارە  و  سرووش 
دەچمە ناو كالسیك و خاڵی دەرچوون دەدۆزمەوە. واتە: 

ئەوپەڕی زمان و خەیاڵی بینین.
لە دەقی خەونیدا زمان ڕستە دەكاتەوە و كەشوهەوای 
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تەسەوف دادەكشێنێتە ناوەوەی تاك و مانا چەسپاوەكان 
ڕادەكێشێتە ئاقاری گۆڕان و بارگاوییان دەكات بۆ جوواڵندن.
ئەمەش بە لووتكە گەیشتنی شیعرییەت و جێبەجێكردنی 
ڕێڕەوەكەیەتی.  پیتكردنی  بە  و  جوانی  ڕاسپاردەی 
جوانییەكان قەوارەیەكن بۆ ئازادكردنی مرۆڤ و ئەندێشەی 

ئەفسانەیی و نووسینی ئازاد.
لە دەقی خەونیدا مانا هەمەچەشنەیە، خەیاڵ پەرێشان 
ناكات و بانگەوازە بۆ خوڵقاندنی جوانییە هەمیشەیییەكان و 

بەڕێز ڕاگرتنی بەها تا هەتایییەكانی ژیان.
من ئەفسانە دەنووسم، لەبارەی ئەفسانەوە نانووسم.

26
هیچ  الیەنگری  و  نیم  ئایدۆلۆژیایەك  هیچ  بە  من سەر 
حزبێكیش نابم. بە نان و ئاوی، ویست و خۆبوونی خۆم 
شیعری  دەوێ ،  شێری  دڵی  خۆڕاگەیاندنە  ئەم  دەژیم، 
بێگەرد دڵی شێرە. داهێنەری ڕاستەقینە لە سروشتی خۆیدا 
كەسێكی یاخی و دژە دەسەاڵتە. من شیعری بێگەرد بەرهەم 
نوێبەخشی كۆمەڵگا  بە  بێگەردیش پشت  دەهێنم، شیعری 
دەبەستێت. كۆمەڵگا لە نوێبوونەوەیدا دڵی شێر دەدۆزێتەوەو 

دەیبەخشێتە داهێنەری ڕاستەقینە.
كە  دەكەن،  تاوانبارم  بەوە  ئایدۆلۆژیست  نووسەری 
منیش  كۆمەاڵیەتییەكانەوە،  مەسەلە  و  كێشە  لە  دوورم 
بەهەموو ئاست و ئاراستەیەك خۆم پاراستووە لە فریوی 
تاوانباركردنە.  جۆرە  ئەم  هەراسانكردنی  و  ئایدۆلۆژیا 
ئەدەب بە گیانی پەتی و جوانی دەزانم، خۆ بەدوورگرتنیش 
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هەقیقەتی  ڕێگای  لە  ئەدەب،  هەقیقەتی  بە  ئایدۆلۆژیا  لە 
ئەدەبیشدا بیر لە جیهان دەكەمەوە. گرفتەكانی لە خاڵێكدا كۆ 
دەكەمەوە ئەمیش خاڵی هێزی نووسین و درەوشانەوەی 
خەونییە. ئەو چەمكەی مەبەستیشمە بیگەیەنم پەراوێزی 
و  دەدەم  پیشانی  بەرزایییەك  وەك  دوودڵی  بێ   ناكەم، 
دەریدەبڕم. ویستوومە خەون بكەمە كەسایەتی چاالك و 
ڕووبەڕووی ژیانی بكەمەوە، درەوشانەوەی خەونبینین لە 
كوێوە دێت، من بەبێ  خەونبینین لە نووسیندا هیچم پێ  
ناوەندی  بەدوای  هەمیشە  ناكەم،  هیچ  بە  هیچ  و  ناكرێ  
درەوشانەوەی نووسین وێڵ و ماندووم، ئەی خودایە من 
نووسین،  دەروونڕۆشنی  بمگەیەنە  باوەڕم،  بە  مرۆڤێكی 
پەیامبەرەكانیش مرۆڤی بە باوەڕ و گەورەترین خەونبین 

بوونە.
من گیانی پەتی دەنووسم، لەبارەی گیانی پەتییەوە نانووسم.

27
پێوەنددارە،  كۆمەڵگا  ناو  بە سەرجەم شتەكانی  ئەدەب 
بەوانەوە بوونێكی درەوشاوەیە، ناتوانێ  لەناو دواكەوتوویی 
شارستانیی  دەقی  وەك  خۆی  و  دەرپەڕێ   كۆمەڵگا 
ئەزمووندار پیشان بدات، لەگەڵ گەشەكردنی كۆمەڵگا گەشە 
دەكات و ئەزموونی هاوتای شارستانی بەدەست دەهێنێ ، 
نوێ   پەیوەندیی  هەڵدەوەشێنێتەوە،  پەیوەندییە جێگیرەكان 

دادەمەزرێنێ  بۆ بەڕێوەچوون.
گۆڕان  هەروەها  نییە،  ئاسان  ژیان  لە  گۆڕان  توانای 
داهێنەری  دژوارتر،  و  گرانتر  بارە  چەند  ئەدەبدا  لە 
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سەیرو سەرسوڕهێنەر، كە دەگەنە دوایین پلەی داهێنانو 
خۆماڵیو  تەواو  هونەرەكەیان  و  بابەت  دەروونڕۆشنی. 
بیركردنەوەن،  قوواڵیی  و  گەرم  ژیانی  ناو  وەرگیراوی 
دەكاتو  قبووڵیان  خوێنەر  سەرسامكەر  دەقی  وەك  بۆیە 
و  چاوگ  لە  دەزانێ ،  خۆی  بەردەوامی  ئەزموونی  بە 
سەرچاوەی كولتووری پڕ جموجووڵی كۆمەڵگا نیشانەكانی 
هونەر و جوانی پێكاوە، كولتووریش هەمیشە شۆڕشگێڕە، 
كەرەستەكانی  پەرەسەندن  و  بوون  لەگەڵ  بەردەوامیش 

بەڕێوەچوون بەرهەمدار دەبێت.
بابەتی ئەدەبی هەرچەندە خۆماڵی و لەناو جەرگەی ژیاندا 
بە  دەرگای  بدۆزێتەوە  تێدا  هونەری  و  بێت  هەڵبژێردراو 
جیهانبوونی فراوانتر بە ڕوودا دەكرێتەوە، بە قەناعەتتریش 

وەردەگیرێ .
من گۆڕان دەنووسم، لەبارەی گۆڕانەوە نانووسم.

28
بۆ  هەر  شیعرەوە،  خزمەت  خستووەتە  ژیانم  تەواوی 
شیعریش ژیانم دەوێ ، بەهۆی ئەم خۆ تەرخانكردنەشەوە 
زۆر گێچەڵم پێ  كراوە، لەمەشدا خودا یارم بووە و دڵشادم 
هەموویان  هەر  كردووم  پێ   گێچەڵیان  ئەوانەی  بەوەی 
ئەوانەن، كە لە پەراوێزی ئەدەبدا كارمەندن، یان خوێنەری 

تەمبەڵن.
و  كتێبخانە  ژووری  لە  چاون،  لەبەر  زۆر  داهێنەرم 
خەمە  لە  هەڵواسیون،  هێندێكیانم  وێنەی  نووسینمدا 
نیشتووەكانی سەر دەموچاویان ورد دەبمەوە سرووش و 
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لە شیعردا  خەون و خەیاڵ و وشەیان لێ  دەدۆزمەوە و 
بەكاریان دەهێنمەوە. 

بەو  ویستوومە  بگرە  كەس،  بە  ببم  ویستووە  نەشم 
پێی  گرتوون  لەبەرچاوم  ئەوانەی  كە  بڕۆم،  ڕێگایانەدا 

گەیشتوون بە شیعرییەتی پەتی و دەروونڕۆشنی.
من دەروونڕۆشنی دەنووسم، لەبارەی دەروونڕۆشنییەوە نانووسم.

29
پەراوێزەكانی  بگرە  نا،  كوردی  بنیادنەری  ڕەخنەی 
ڕۆشنبیریی كوردین، تۆپەڵێك قسەی لە هیچە و پەالماری 
پەالماردەرە  لەم  یەكێك  دەنا  بنەمان،  بێ   و  بێمانا 
هەڵبزڕكاوانە ئەو هەقیقەتبین و بوێرییەی ال دروست دەبوو 
ڕووبەڕووی دەقێكم ببێتەوە و گومان بخاتە تانوپۆ و ڕایەڵی 
بوونی، لێكدانەوەكانی بڕوا بە بەرانبەرەكەی بهێنێ  بنیادی 

بەرهەمهاتووی شڵەژاوە.
من بۆ خۆم زۆر ڕێزم لە داهێنەرانی پێشە خۆم گرتووە، 
بەردەوامیش دەبم، بڕواشم بەوە هەیە ملمالنێ  لە ئەدەبدا 
و  خودناسی  بگرە  نییە،  تێدا  ڕەوایی  و  هیچ  ناتگەیەنێتە 
دەتگەیەنێتە  نیازپاكی  و  سووربوون  و  بەردەوامبوون 
ئەنجامێكی سەرنجڕاكێش، ئەوەی تا ئێستا من پێمزانیبێ  و 
ئاگاداری بم لە مێژووی شیعری كوردیدا، هیچ شاعیرێك 
و  هیچە  لە  قسەی  و  گێچەڵ  و  شەڕ  تووشی  من  بەقەد 
هەقیقەتبین  بەاڵم  نەهاتووە،  پەالماردان  و  دەمهەڵبەست 
بەسەر ئاژاوە و بێتوانایی پەراوێزەكان ڕەت دەبێت و خۆی 

دەسەپێنێ  و دەدرەوشێتەوە.
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ناشارستانی  پەالماری  بەسەرچووەكان  هەڵبزڕكاوە 
ئەزموونی پتەوی جواننووسەكان دەدەن، خۆ مێشوولەش 
تەنیا لەناو نێرگزەجاڕدا دەنگێكی نەشازی لێوە دێ ، بە خەیاڵی 
بەتاڵی بوونێكی كاتی بۆ خۆی دروست دەكات، دەشبیندرێ  
وەجاخكوێر  و  دەكەون  هەڵبزڕكاوەكان  پەالماردەرە 
دەمێننەوە، دەقی پتەویش وەك شمشێری هەڵكێشراو دێتە 
دەبێت،  كاریگەرەكان  جوواڵنەوە  بە  تێكەڵ  و  ژیان  ناو 
دواتریش دەبێتە هێمای مەزنی و درەوشاوەی نەتەوەكەی.

لەگەڵ ئەمەشدا، ڕەخنەگرانی بنیادنەر ڕووبەڕووی ئەم 
ناچاری شەڕ و  بوونەتەوە،  پەالماردەرە بەسەرچووانە 
گێچەڵیش كراون لەپێناو پارێزگاریكردن لە ئەدەبی پەتیدا.
پەالماردەرە  و  دوژمنان  پیالنی  و  پالن  بەسەر 
لە  كۆششی  و  هەوڵ  بە  دەكەوم،  سەر  هەڵبزڕكاوەكان 
دڵەوەم بۆ شیعر بە سزای داهێنانیان دەگەیەنم. بە بینینی 

داهێنان قەڵەمی دەست و پێیان دەشكێ .
ڕەخنە دوو باوەڕی نییە لەگەڵ دەقە، یان لەگەڵی نییە، 
یەك باوەڕی بە تینی هەیە ئەمیش كاركردن و بڕواهێنانە 

لەناو دەق.
ڕەخنەی خۆ نیشاندەر و مەبەستی دەرەكی و قسەی لە 
هیچە و پەالماری بێ  مانا و بێ  بنەما، جێگا و متمانەی لەناو 
ڕۆشنبیری پەتیدا نییە، بەتاڵكردنی ڕق و كینە و بێتواناییو 

كەمسەری و ئیرەیی و خۆخەڵەتاندن و ویژدان كوێرییە.
هیچ نیازێكی هاوبەش و ئاماژەیەكی گرینگیش لە نێوان 
قسەی لە هیچە و پەالماری بێ  مانا و بێ  بنەما و دەقی 

ئەدەبی پەتیدا نییە.



42

هەقیقەتبینینو  و  ئەدەب  بە  گیانی  كەسایەتییەك  هەر 
دەرگای  جۆرێك  هیچ  بە  داگیرسابێت،  جوانی  و  پاكی 
ئاژاوە و ناشیرینی و دووڕوویی ناخاتە سەر پشت، هەر 
كەسایەتییەكیش بۆچوونی ئاژاوەچێتی لە دەرووندا ڕوابێت، 
هێشتان بە ئەقڵی پاشكۆیی و داردەستی و دڵڕاگرتنی ئەم و 

ئەو بەڕێوە دەچێت.
بۆ شیعرییەت تێدەكۆشم و نایەمە سەنگەری قسەی لە 
هیچە و پەالماری بێ  مانا و بێ  بنەما، قەڵەمی لێ  ناجووڵێنم، 
و  جێماو  لەگەڵ  جەنگان  دەزانم،  بێهوودەشی  بەكارێكی 
خەمەگڕووی  و  قۆپیەچی  و  لێخنبیر  و  بێبار  و  پەراوێز 

ئەدەبی و پاشخاپەرۆك و ویژدان كوێران.
من تانوپۆ دەنووسم، لەبارەی تانوپۆوە نانووسم.

30
و  كردار  لەم  بڵێم  نەچووە  ئەوە  بۆ  بیرم  ببڕ  ببڕای 
بەكاربردنە یەكەم كەسم، یان ئەم هونەرە لە ڕوانینی منەوە 
دیاردەیەم،  و  ڕووداو  ئەو  هێمای  و  پێشڕەو  خوڵقاوە، 
گران  و  كوشندە  نەخۆشی  بە  خەیاڵكردنانە،  جۆرە  ئەم 
و لەناوبەر دەزانم، بگرە هەموو خاڵەكانی گۆڕانكاری لە 
درەوشانەوەی شیعرییەت دەبینم و بەس. شاعیری خاوەن 
دیدگای ڕوونو بەهێز و جوانداڕێژەر بەئاماژە و ڕۆشنایی 
ئەركی  نانووسێت،  سەپێندراو  مەرجێكی  و  بڕیار  هیچ 
دەوڵەتە ئیش بۆ كتێبی كۆمەاڵیەتی و ئابووری و هزریو 
ئایینی و زانستی و پەروەردەیی و یاسایی و سەربازیو 
زۆر  تیراژی  بە  و  بكات  تاد،   ..... فەلسەفی  و  مێژوویی 
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باڵویان بكاتەوە، كەناڵەكانی ڕاگەیاندنیش بخاتە خزمەتیان.
و  مرۆڤ  پەیوەندییەكانی  شتە،  یەك  شاعیر  ئەركی 
جوان  دۆزینەوەیەش  ئــەم  بدۆزێتەوە،  جیهان  و  ژیــان 
هێزی  ئاگاداركردنەوەی  ڕادەی  بیگەیەنێت،  و  بنووسێت 
وشەی كاریگەریی و شوێن جێ  بهێڵێت لەسەر هەست و 
ئاراستەی ئێستێتیكای كۆمەڵگاوە. پرسیارە كاریگەرەكان 

بكات و ئامادەبوونی تاقانەی خۆی بپارێزێ .
شیعریش  دەگرێت،  و  گرتووە  مانەوەی  بەرگەی  ژیان 
بەسووڕی  و  پەتی  ڕۆشنبیریی  منداڵدانی  بۆ  نەگەڕێـتەوە 
سروشتی تێ  نەپەڕێت دەبێتە الساییكەرەوەیەكی یەكجار 

بێ  بایەخ، یان كەناڵی ڕاگەیاندنی پڕوپاگەندەی پووكاوە.
هەرچی هۆی بەختەوەری هەیە، دەسەاڵت و سیستمی 
دیكتاتۆری سیاسی لە مرۆڤی دەروونڕۆشنیان داگیركردووە. 
خەوندا  لە  لەدەستچوونەی  ئەم  دەروونڕۆشنیش  مرۆڤی 

بەدەست دەهێنێتەوە.
ئەدەبیدا  دەقی  لەناو  بەجۆرێك  خەون  ئێمە  پێویستە 
لێمان  و  بهێنن  پێ   بڕوای  پەیاموەرگر  بهێنین  بەكار 
لە  بیركردنەوە و ڕووبەڕووبوونەوەیان  توانای  وەرگرن، 

ناخدا دروست بكەین.
بەهای  هێشتنەوەی  و  ڕاگرتن  بەجوانی  پێناوی  لە 
پێویستە  دانا دەزانم،  دادپەروەرێكی  بە  شتەكاندا، شاعیر 
مەیدانخوازیی  مەشقی  بمێنێتەوە،  و  بژی  دۆخەشدا  لەم 

شایستە بكات.
شوێنی ڕاستەقینەش بدا بە شیعری پەتی و بێگەرد، كە 
خەون و جوانی و مانا و ناڕەزایییە لە كردارە ناجۆرەكان، 
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دەنگ هەڵبڕینە لە بێدەنگییە گشتییەكان، جوانییەكیش ڕەت 
دەكاتەوە مانای تێدا ئاوەژوو كرابێتەوە.

من بەها دەنووسم، لەبارەی بەهاوە نانووسم.

31
هەموو بوونەوەرێك خاكێكی خۆگونجاندنی خودی هەیە، 
بۆشی هەیە بۆ خۆگونجاندنی لەم خاكەیدا تایبەتكارییەكانی 

خۆی بپارێزێت.
من تایبەتكاری دەنووسم، لەبارەی تایبەتكارییەوە نانووسم.

32
خەونی  دەقی  دەسەاڵتی  ئەدەب  ڕاستەقینەی  پەیامی 
بەهێز دەكات و دەیكات بە ڕەگەزێكی گرینگی پرسیاركردن 
كاریگەرە  پرسیارێكی  بوونی مرۆڤ  كە  ژیانی جوان،  لە 

لەناوكی بوون دەكرێت.
نووسیندا  هونەرەكانی  لە  جوانی  و  گیانی  مەسەلەی 
هەمیشە خەبات و جۆشی ژیانی كەسی جوانیبینە، لە دەقی 

خەونیدا ژیان بەهای پێكهاتەی جوانی وەردەگرێت.
شیعری بیركردنەوەی پڕ لە جووڵەی هاوتا بە جوانی، 
ڕوانین و درەوشانەوەی لە گیان و خەونەوە داڕژاوە، كە 
جووڵە و مانا و بەهاكان لە گەردوون و ژیان و مرۆڤ بە 
چەند ئاست و ئاراستەیەك وەردەگرێت، فرە پاڵەوانییەتی 
و  ملمالنێ   ناو  دەیهێنێتە  دەكات،  ئامادە  پاڵەوانیدا  لەیەك 
دەرباز  شاعیر  خودی  تا  هەمیشەیی،  توندوتیژی  جەنگی 
تەلیسمەكانی  پڕ  ڕۆشنایییە  ناو  بۆ  تاكییەوە  لە  بێت 
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و  زیادبوون  لە  ڕوو  ئارەزووی  و  حەز  یان  هاوتابوون، 
چاوە نەسرەوتووەكانی بەردەوام لە گۆشە لەبیركراوەكاندا 
جیهانبینی  و  ڕوانین  خاوەن  داگیرساوە، خودی شاعیری 
بەهۆی بارستی كاغەزەوە هەست پێدەكرێت و وەك ژیانی 

جوان دەبیندرێت.
بۆ  نە  دەچێ ،  ئایندە  بۆ  نە  شیعر  خەونیدا  دەقی  لە 
ڕابردوو، بگرە هەموو كاتەكان ڕووگەنمان بۆ دۆزینەوە. 
و  ئاست  و  شێواز  بەو  بیەوێت  شاعیرێك  هەر  بێگومان 
ئاراستەیە بنووسێت، پێویستە ئەوە لەبەر چاو بگرێت، كە 
قووڵبینییەكەی لە ئاست كێشە هەبووەكانی ئەو ڕۆژگارەدا 
بێت، كە دەبێتە خوڵقێنەری بارە ناهەموارەكان، یان بارە 

جوانەكان.
لەباری یەكەمدا ناهەمواری دەبێتە مایەی هەڵچوون و 

توندوتیژیی نووسین.
لەباری دووەمدا جوانی دەبێتە مایەی ئارامیی بیركردنەوەو 

خوڵقاندنی نووسین.
ئەوەی پێویستی بە قسە لێ  نەكردنە، ئەمڕۆی شارستانو 
پێشتردا  دۆخەكانی  و  بار  هەموو  لە  ڕووناكبیری 
سەرسوڕهێنەرترە، شارستانییەت و تەكنەلۆژیا بیری جوانی 
و  جوانی  بیری  گەشەپێدەری  پێچەوانەوە  بە  ناشێوێنێت، 

مۆتیڤ و وێنە و خەیاڵ و گفتوگۆ و بەختەوەریی خەونە.
جیا  بەشە  گشتی  یەكگرتنەوەی  خەونیشدا  دەقی  لە 
جیاكان دەدۆزرێتەوە. ملمالنێی ڕوانین شڵەژاو و بارمردوو، 
لەگەڵ ڕوانین ڕوون و بار زیندووی نوێزادەی دۆزەرەوە 
لە گفتوگۆی لە یەكنەگەیشتنن. لە دەقی خەونیدا، لە جەنگی 



46

بكەیت،  ڕەت  خۆت  دەتوانیت  خۆتدا،  لەگەڵ  توندوتیژی 
ئەو شێواز و ئاراستە باوەی پێت نووسیوە، فڕێی بدەیتە 
پشت نووسینەكانی لە پێشترت، بە شێواز و ئاراستەیەكی 
لە  گۆڕانێك  و  ئاخاوتن  بێیتە  نوێبەخش  و  جیاكار  تەواو 
ئەو گۆڕانە چۆن  بەاڵم  بهێنیت،  بەرهەم  ڕابردووی خۆت 
بەرپا دەبێت، كام هۆ و شێوازی دەربڕین فڕێی داونەتەوە 
لە نەناسراوییەوە بۆ ناسراوی، لە دۆخی وەستاو بۆ دۆخی 

پڕ بزاوت.
لە نووسینی ئەدەبی ڕاستەقینەدا پێویستە بە تەنیا جوانی 

ببیندرێت.
ڕۆمانسییانە  كوردی  لەمەوپێشی  سەردەمێك  شیعری 
لە  كردووەتەوە،  مرۆڤ  و  ژیان  و  گەردوون  لە  بیری 
ناوەرۆكدا لەگەڵ هەلومەرجی واقیعی سادە و ساكاردا زۆر 
گەرم و گوڕ و هەڵچووندار بوون، كەچی لە شیعرییەتی 
زمان و مۆركی شێوازدا بە پێچەوانەوە ساردوسڕ بوون، 
نەیانتوانی مۆركی شێواز و شیعرییەتی زمان ئاوێتەی زەین 
خەونی  بەشێوازی  بیركردنەوەكانیان  بیكەنەوە،  و  بكەن 
بخەنە ناو نووسینەكانیان، كە گەورەترین هۆش ئەمە بوو 
بۆ ئەوەی نووسینەكانیان وەك نووسینی داخراو بمێننەوە، 

نەگەن بە ئاستی دەقی فرە ئاست و ئاراستەیی.
ئەمیش  دراوەتێ ،  ئاسۆی  یەك  شیعرەكاندا  لە  وشە 
ئاسۆی ڕووكەش و یەك مانایی وشەكەیە، لە ساكارترین 
دادەبەزێت،  ستوونی  ئاماژە  هێشتووە،  جێیان  شێوازدا 
بەهەمان شێوازی ستوونیش دێتە ناو بوونی یەك ئاسۆی 

نووسین.
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بلیمەتی  داهێنانی  دەستوەشاندنی  و  فەنتازی  ئاسۆی 
چێژ  وەك  واتە:  گەشەنەكردووە.  و  هەڵبزڕكاو  تێدا 
بەكاربردراون نەك وەك دۆزینەوە، ڕەنگە هۆكارێك، یان 
یەك لە هۆكارەكان ئەوە بێت، كە واتا و هێزی وشەیان ون 
كردووە، نەیانتوانیوە كەڵكی باش و داهێنەرانە لە ئەزموونو 

مۆركە زمانییەكانی قۆناخی شیعری كالسیكی وەربگرن.
دەقی خەونی لە منداڵدانی مێژووی مردوو لە دایك نابێت، 
هەست بەوە دەكرێت سەختی و دژواری سروشت و زەبرو 
زەنگ، نووسەر دەترسێنێت، هەمیشە هەوڵی جوواڵندنەوەی 
پیتەكان  بە  بارە  دەدات،  كێشمەكێشمەكان  پڕ  دیمەنە 
تەواو  زمانێكی  بە  وەردەگرێت  زیندوویی  و  وریایی  بە 
ئەفسوون و جادوویی دابڕاو لە زمانی كارەكانی پێشووی 
خۆی ناخی پێشكێش دەكات، وەك خودێكی هۆشمەند و 
سەرچڵ ئەم و ئەو لە بیركردنەوەكانی خۆی دەسڕێتەوە، 
خۆی،  هی  بە  دەكات  دەقدا  لە  جیهان  زیندووەكانی  شتە 
خوێنەریش بازنەیی دەیخوێنێـتەوە و ستوونی لە ئەزموونی 
خەونەكە نزیك دەبێتەوە. پاشان دەچێتە ناو كەشوهەوا و 
لە خوالنەوەی  ئاسۆیی، چونكە دەقی خەونی  لێكدانەوەی 
بەردەوامدایە، شیعرییەتی زمانیش ڕۆڵێكی ئێجگار گەورەو 
سەرسوڕهێنەر.  وێنەی  پێكهاتەی  لە  دەبینێت  سەرەكی 
ئاسۆكانی  و  قۆزتبێتەوە  زەمینی  هەبووەكانی  هەموو  كە 
نادیاریشی دووچاری ڕاوەشاندن كردبێت، بەهۆی ئەوەی 

تاكی لەجیاتی كۆ بەكارهێناوە.

من ناوكی بوون دەنووسم، لەبارەی ناوكی بوونەوە نانووسم.
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33
و  ئامادەیی  و  ڕۆڵ  كورددا  بینینی  و  ژیان  لە  شیعر 
كاریگەریی خۆی سەلماندووە و خاوەنی شوێنی ناوەندە، 
دامەزرێنەر  و  پێویست  دیاردەیەكی  وەك  ئەمەشە  لەبەر 
كردووە  وای  تەماشاكردنەش  ئەم  دەكرێت،  تەماشای 
كوردیدا،  كۆمەڵگای  بیركردنەوەی  چاالكییەكانی  لە 
لەسەر  شتەكانی  زۆرینەی  و  وەربگرێت  پێشەنگی  شیعر 
ناو  دەگوازێتەوە  دامەزراندنەش  ئەم  دابمەزرێندرێت، 
ژیانی شیعر، شیعریش پرۆژەیەكە لەمێژە بەردەوامە، ئەم 
هەواڵنەی لەمەودواش دەدرێن، تێكەڵ بەو هەواڵنە دەبن، 
كە لەمەوپێش پرسیار بوون و لە ژیان كراون، بەردەوامیش 
پرۆژەی شیعری پرسیاری ترسناك و ورووژێنەر لە ژیاندا 

دەكات و مەرگ لە ژیاندا ئامادە دەكات.
دڵەڕاوكێی  بۆ  ترسناك و سەرەكیترین هۆیە  مەرگیش 
بۆ  شیعرە  هێزی  مەرگەش  ئەم  ئامادەكردنی  داهێنان، 

ڕووبەڕووبوونەوەی لەگەڵ گرفتەكانی ژیان و مان.
بیرمەندی  چەندان  و  پرسیارێكە  چییە.  بوون  و  ژیان 
كردووە،  سەرگەردانی  و  بەدواداچوون  دووچاری 
ئەگەرچی لە ڕێگای ئەم پرسیاركردنەوە گەلێك بەرهەمی 
سوودبەخشیان خستووەتەوە، بەاڵم گەوهەری پرسیارەكە 
پڕ سرووش و خەیاڵ و تێڕامان و خەون و سەرسامییە، هەر 
بیرمەندێك شێواز و ئاستێكی بۆ داناوە، لە بەرزایییەكەوە 
وەاڵمەكەی دەبینێ ، ئەو پرسیارانەی لە دەقدا لە ژیان كراون، 
لە زەینی خوێنەردا جێگیر دەبن، دواتر ئەم پرسیارە دەبێـتە 
هۆ و ئامانجی پرسیاركردن الی خوێنەر و نزیكایەتییەك 
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دروست دەكەن لە نێوان نووسەری پرسیاركەر و خوێنەری 
پرسیارلێكراو و پرسیاركەر، كە بوونی مرۆڤ پرسیارێكی 

كاریگەرە لەناوكی بوون دەكرێت.
لە دەقی خەونیدا پەیوەندییەكانی نێوان هەست و وێنە 
خەوندا  بنچینەی  لەسەر  پەیوەندییەكانیش  دەدۆزرێنەوە، 
لە دەقی خەونیدا دروست  ئەو وێنانەی  واتە:  دامەزراون، 
كراون، زیاتر ئەو وێنانەن، كە لە ژیانی سەخت و یاخیی 
و  هەیە  دوور  شتێكی  وەك  ئامادەیییان  ڕۆژانەماندا 
بەرهەست نین، خەون بوونی نییە لەناوەوەی خۆت نەبێت، 

هەروەها شیعریش.
من سرووش دەنووسم، لەبارەی سرووشەوە نانووسم.

34
خوڵقاندنە،  كردەی  و  كار  و  بوار  و  بار  نوێبەخشی 
بەردەوام لە زەمینەی بە بڕوادا گەشە دەكات و كەرەستەكانی 
دەگۆڕێت بە مەبەستی جیهانبینی و دۆزینەوەی پەیوەندیی 
خودی  خەون،  و  بیركردنەوە  و  هەست  بارەكانی  نێوان 
هۆشمەندیش هەموو جوواڵنەوەیەك لەم گۆشە ڕووناكەوە 
و  هێز  چ  بە  بەاڵم  بیخەمڵێنێ ،  دەدا  هەوڵ  و  دەبینێ  
دەقێكی  بۆ  دەگۆڕێت  بینینانە  ئەم  جادوویەك  ئەفسوونو 
دەپارێزێت،  تێدا  ڕەسەنایەتی  و  هاوچەرخی  و  ئەدەبی 
ئەمە خاڵی كاركردن و بەجێهێنانی داهێنانە، لە هیچ بار و 
دانپێدانراو  نابێتە واقیعێكی  بوارێكیش چەمكی نوێبەخشی 
ڕوون.  كولتووریی  و  فەلسەفی  و  بیری  ئاكارێكی  بەبێ  
لەگەڵ ئەمەشدا بە من وایە بۆ شیعر زاراوەی شیعرییەت 
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پەسندو گونجاو و پڕ هێما و سرووشترە، چونكە ناتواندرێ  
بڕوا بەوە بهێندرێ  شاعیری نوێبەخش تا قوواڵیی مانا و 
فەزا و ڕاچڵەكاندنی وشە لە بابەت و مۆركە زمانییەكانی 
خۆیدا شۆڕشگێڕ نەبێ  و جەنگی توندوتیژی ڕانەگەیاندبێ  
داهێنان گالون،  و  نووسین  و  زمان  لە  ئەوانەی  بەرانبەر 
لەناو  ناتوانن  یان  دەنێن،  مل  ڕووبەرێكی سامناك  بەرەو 
گەرمایی گیان، گەوهەری خۆبوونیی بدۆزنەوە، كە خۆبوونی 
ئەنجامێكی  نوێبەخشی  ئەگەرچی  شیعرییەتە،  سەروەری 
دیاریكراوی نییە، بەردەوامیش گیروگرفت دەنێـتەوە لەبەر 
فەنتازیای  و  دەگۆڕدرێن  دەربڕین  كەرەستەكانی  ئەوەی 
نوێبەخشی  بەمەیشەوە  دەخوڵقێندرێت،  لێ   هەمەجۆری 
سادەترین مافی مرۆڤە، كە تۆ لە ماڵەوە دەردەچیت بۆ سەر 
كار بەشدارییەكی ڕاستەوخۆیە لە كار و كردەی نوێبەخشی، 
بۆ  دەكەی  ئامادە  ماڵەوە خۆ  بۆ  دەگەڕێیتەوە  كار  لە  كە 
پیاسە، یان سەردانی پێشانگایەك، یان ئاودان و بژاركردنی 
باخچەكەت، یان بینینی شانۆگەرییەك ..... تاد، بەشدارییەكی 
دیكەیە لە كار و كردەكەدا، چونكە هیچ یەكێكیان سەداسەد 
بە شێوازێكی نەگۆڕ خۆیان دووبارە ناكەنەوە، بوونی تۆ 
وەك مرۆڤێك پەیوەندییەكی پتەوی بە جوواڵنەوە و گەشەی 
ئەمڕۆوە هەیە، تۆ تاكێكی لە نوێبەخشی، نوێبەخشیش بە 
ڕوو  ڕووداوێك  وەك  كۆمەڵگا  هەموو  بنیادی  لە  گۆڕان 
خۆی  بۆ  دانپێداندراو  قەوارەیەكی  دەچەسپێت.  و  دەدات 
دەستەبەر دەكات، هەریەك لە شاعیرانیش بە ئەزموون و 

شێواز و قەبارەی جیای خۆی ڕۆڵی تێدا وەردەگرێت.
نوێبەخش لە كاتی خۆ هاتنەبەر چاو و ڕووبەڕووبوونەوەی 
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لەگەڵ خودی بوێریی خۆی مەرگی بەدواوەیە، یان شێتبوون، 
لەم  دەنێت،  بوون  سەرجەم  و  خۆی  ڕاوی  واتایەی  بەو 
پێشبڕكێیەدا پێویستە قووڵبین و شێواز ڕاچڵەكێنەر بێت و 
بوێریی ئەوە بكات، ئەم بڕیارە خودییە بدات، هەر هەموو 
شاعیرێك بەو نیازە دەنووسێت كارەكەی بگەیەنێتە ئاستی 
دەق، بەاڵم ئەوەی ڕوانین و جیهانبینییان تێدا نەبێ  و ژانێك 
خاڵی دەرچوونی نەبووبێت، هێزی ئەوەی تێدا پەیدا نابێت 
كارەكەی بگەیەنێتە ئاستی دەق، گالوە بەرانبەر مەرگ و 

سڕینەوە. 
توندوتیژی  جەنگی  نابێت  ئامادە  تێدا  ئەوەی  بوێری 
خۆی ڕابگەیەنێ ، ئەگەر ئەدەبێكیش هێزی بەرگری بەرانبەر 
مەرگو سڕینەوەی تێدا پەیدا نەبووبێت، ناسنامەی بوون 
و  دۆخگۆڕین  لە  دەقیش  بە  بوون  بەرناكەوێت،  دەقی  بە 
جیهانبینییەوە دەستەبەر دەبێت، لە دەرەوەی دۆخگۆڕینو 
بكەوێ   بەرچاو  بارەیەوە  لەم  هەوڵێك  هەر  جیهانبینی 

هەوڵێكی ناكامڵ و زڕ و بەتاڵە.
پەراوێز بۆ شیعركردن، یان شیعر نووسین بە مەبەستی 
ناوەرۆكەكە  كاروكردەیەشدا  لەم  وشەكان،  لێكدانەوەی 
یەكەم  بگەیەنی،  بیرەكەی  ڕاستەوخۆ  و  بكەیتەوە  ڕوون 
نییە  ئەوەی  توانای  و جیهانبینی  ڕوانین  نیشانەیە شاعیر 
ماناو هێزی وشە لەناو شیعرەكەدا ڕاچڵەكێنێ  و ئاسۆیەك 
بێ   بارستێكی  وەك  كەواتە: وشەكە  ڕاچڵەكاندنەكە،  بداتە 
گیان و مردوو لە جەستەی شیعرەكەدا بارە، هیچ دەور و 

كردارێك لە گەشەكردنی جەستەی شیعرەكەدا نابینێت. 
شیعری لەم جۆرە، هەوڵدانیشی وەك دەقی یەك ئاستو 
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دەقی  نابێتە  دەمێنێتەوە،  ئاراستە  یەك  و  دووری  بێ  
لەوانەیە كۆمەڵێك  ئاستداری فرە دەنگ و فرە پەیوەندی، 
و  هێز  تاكێكیان  تەنیا  كاربكەن،  سەردەمێكدا  لە  شاعیر 
ئەفسوونو جادووی ئەوەی تێدا بێت دەق بكاتە بوونێكی 
دیار و بیدرەوشێنێتەوە، جووڵەكانی ڕابردوو بكاتە پاڵنەرێكی 
سوودبەخش بۆ بەئاگایی بیركردنەوە، ئەگینا ئەوانەی دی 
پەیوەندییان بە جووڵەكانی ڕابردوو وەك ڕابردوو هەیە، لە 

ئامادەكردنی ئێستای نوێبەخشدا دەست و پێ  سپین.
و  ڕوانین  كالسیكی  شیعری  قۆناخی  بلیمەتەكانی 
ئەدەبی  بڕوایی  و  كرد  پێشكێش  خۆیان  جیهانبینیی 
ڕاستەقینەیان وەرگرت، كەچی چەندان وەچە دوای ئەوان 
هاتن و تێپەڕین، قەوارەیەكیان دەستەبەر نەكرد، لە هەمان 
كاتدا ئەوان هەروەك دەق و خاوەن قەوارە ماونەتەوە و 
سڕینەوە  و  مەرگ  بەرانبەر  خۆیان  توندوتیژیی  جەنگی 

ڕاگەیاندووە.
فرە  و  دەنگ  فرە  و  ئاستدار  دەقی  وەك  بەردەوامیش 
پەیوەندی خۆیان پێشكێش دەكەنەوە، هاوچەرخی هەموو 
ئەوانەن، كە لە پرۆژەی گەورەی دەقی شیعری هاوبەشنو 
ژانیان تێدا گەرمە، بەدەقبوونیش پەیوەندی بە ئەزموونی 
دەقی  هەیە،  نووسەرەوە  مەستیی  چركەساتی  و  ژیان 
ئاستدار و فرە دەنگ و فرە پەیوەندی زیاتر لە پانتایی زمان 
كارەكانی بەجێ  هێناوە و جووڵە و بیری زمان بیری دەقەكە 
یەك  تەنیا  توانیویەتی  شاعیرێك  نموونە:  بۆ  ڕادەگەیەنن، 
بەرهەم بگەیەنێتە دەقێكی ئەدەبی ئاستدار و فرە دەنگ و 

فرە پەیوەندی.
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بەو پێوەرەی هەر شیعرێك توانی بگاتە ئاستی دەقێكی 
ئەدەبی ئاستدار و فرە دەنگ و فرە پەیوەندی بەبێ  هیچ 
هۆكارەكەشی  ڕەنگە  نوێبەخشە،  دەقێكی  گریمانەیەك، 
چركەساتی  لە  ژیان  ئەزموونی  دەقەدا  لەم  ئەوەبێ  
سۆفییانەو مەستی گەیاندبێتییە ڕژانی گیان و ڕاچڵەكاندن و 

درەوشانەوەی زمان و نووسین.
من خۆبوونی دەنووسم، لەبارەی خۆبوونییەوە نانووسم.

35
جۆرە  ئەم  كوردیدا،  شیعری  جووڵەداری  چاالكیی  لە 
شۆڕشدا  و  شیعر  هاوسەنگكردنی  لەپێناو  شیعرەی 
نووسراون، تەنیا بۆی كرا ترپە و ئاواز بگۆڕێ  و جووڵە و 
ئاگایی بۆ چەند هێمایەكی دیاریكراو دەستەبەر بكات، بەاڵم 
بۆی نەكرا ئەم هێمایانە بە قۆناخی گەشەپێدان و گەیاندن بە 
بنەڕەتی گۆڕان بگەیەنێت، لەگەڵ ئەوەشدا چەند شاعیرێكی 
دواتر، كە ویستی هێزی جوانی دەربڕین و دلێریی داهێنانیان 
لە هەڵچوونی شاعیرانەیان هێزدارتر بوو، بۆیان كرا هێماكانی 
ئەم جۆرە شیعرەی لە پێناو هاوسەنگكردنی شیعرو جوانی 
نووسراون، بە قۆناخی جووڵە و نیمچە گۆڕانێك بگەیەنن، 
شیعر  شۆڕشگێڕییەی  توندوتیژییە  ئەم  ئەوەی  دوای 
و  تێڕامان  جۆرێك  نیشتەوە،  شۆڕش  بە  هاوسەنگكردن 
نوێبەخشی  پرۆژەی  هونەری،  بنەمای  بە  بوو  خەونبینین 

قەوارەیەكی بۆ كاركردنی خۆی دیاری كرد.
خودی هۆشمەند كەرستەكان بە سەنگایی ژیان دەپێوێ ، 
و  پێشنیاز  توانای  دەقەكان  شیعر،  گرانایی  بە  ژیانیش 
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خاڵی  كرا  بۆیان  هەڵگرت،  بنیادیاندا  لە  پرسیاركردنیان 
جیابوونەوەی تەواو هەڵدەنە ناو پانتایی بار و بوارەكانی 

ژیان.
بوونی  كەواتە:  ڕابچڵەكێنێ ،  دوێنێ   توانیبێتی  دەقێك 
ئەم  بوونی  هەیە،  بەرچاوی  و  هەستپێكراو  قەوارەیەكی 
بوونیەتی،  هێنانە  خاڵی  خەون  و  تێڕامان  دەقەش  جۆرە 
هێماپێكراوەكانی  نوێبەخشی سەلماوە،  پانتایی  لە  ڕوونتر 
پڕ كراوە بە جووڵەی نوێبەخشی، هێما لە كاركەوتووەكان 
دادەپۆشێ ، هێمای سڕ و مەییو و لە كاركەوتوو ناتوانێت لە 

ئێستای پڕ جووڵەدا ئاخاوتنی كاریگەری هەبێت.
ئەو  ئادەمە،  ڕوونی  وەجاخی  بەردەوامی  نوێبەخشی 
نوێبەخشی  بوو،  نوێبەخشی  خواردی  ئادەم  میوەیەی 
پرسیارێكە نوێبەخش لەخۆی كردووە، ئایە دەتوانێت لەناو 
كۆمەڵگای سەرەتایی و دواكەوتوودا لە هەموو ئاستەكاندا 
و  ئەم شكانە ویستی خودی هۆشمەند  هەبێت،  شكانێكی 
ئازا دەسەپێنێ  و خۆبوونیی دادەمەزرێنێ . داهێنان بڕیارێكی 
نووسەر  كاتێك  هەر  هۆشمەندە،  و  ئازا  كەسی  خودی 
بوێریی ئەوەی كرد ئەم بڕیارە خودییە بدا، درەوشانەوە و 

داهێنان و گۆڕان بەرپا دەكات.
من ڕاچڵەكان دەنووسم، لەبارەی ڕاچڵەكانەوە نانووسم.

36
لە خودی شیعردا كەشوهەوای  داهێنان  كار و كردەی 
ئەمڕۆیە بەلێزیادبوونی كەشوهەوای خەونی، ئەمڕۆش لە 
خەونی سبەی ئامادەیی هەیە و هۆ و یارمەتیدەرە، ئەگەر 
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ئەمڕۆ داهێنان بێت هەموو ڕۆژ و ڕۆژگارەكان ڕادەكێشێتە 
ناو خۆی، داهێنەر لەكاتی كار و كردەی نووسیندا ناكەوێتە 
دەبێتە  ڕۆژگارەدا  و  ڕۆژ  لەو  ڕۆژگار،  و  ڕۆژ  دەرەوەی 
قەرەباڵغو  نووسەر  ئەمی  بوونی  كە  سەربەخۆ،  بوونێكی 
بارگاوی و دڵبەرز و جووڵەدارە، بەاڵم كە لەكار و كردەی 
سەربەخۆی  بوونێكی  نووسینەكە  بووەوە،  نووسین 
هەموو  ڕۆژگار.  و  ڕۆژ  دەرەوەی  دەكەوێتە  وەرگرت، 
پەیوەندییەكان دەسڕێنەوە كاتێك دروست دەبێت، دەبێـتە 

كاتی داهێنان و خەونبینین و درەوشانەوە.
من درەوشانەوە دەنووسم، لەبارەی درەوشانەوە نانووسم.

37
دەقی شیعری لەناو پرسیاركردن ئامادەی لەدایكبوون 
لە  پرسیاركردنیشدا شیعرییەتی خۆی  لەناو  دەبێت، هەر 

هەقیقەتی شتەكاندا وەردەگرێت.
و  خەون  بوونی  بوونە،  گشتییەكانی  زانستە  پرسیار 

سروشت و كۆمەڵگا.
و  خەونبین  هەمیشە  تاكێكی  وەك  شاعیریش 
چاونەسرەوتوو و گوێ  زرینگاوە و خەیاڵ گەرمی هەستكەر 
هەڵسوكەوت  كۆمەڵگادا  لەناو  ملمالنێ   گرفتەكانی  بە 
دەكات. دەچێتە ناو ئاژاوە و هێمنیی كۆمەڵگا و كاریگەری 
جێ  دەهێڵێ ، پێوەری بۆ ئەو شتانە ال دروست دەبێ ، كە 

دەیانبینێت، یان دەیانبیستێ ، یان خەونیان پێوە دەبینێ .
دەرەوەیەتی.  لە  خەونبینینەش  و  بیستن  و  بینین  ئەم 
دیكەیان  دەكاتەوە و ڕۆڵێكی  ئامادەیان  لەناوەوەی خۆیدا 
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بەهۆی  شیعر  و  جوانی  بابەتی  دەیانكاتە  دەسپێرێ ،  پێ  
دەستەواژەی سەخت و یاخی و ئامانجی زمان شیعرییەتیان 
بەهۆی  بابەتە  شاعیر سەرچاوەی  كەواتە: خودی  پێدەدا، 

ئامانجی زمان و خەونبینین.
خودەیە،  ئەو  پرسیاركردن  و  بیركردنەوە  جیهانی 
و  خەونی  و  بیندراو  و  بیستراو  شتە  لەسەر  بڕیار  كە 
خەیاڵییەكان دەدا و بەهێز و گوڕ دەیانجووڵێنێ ، تا بەهۆی 
ئامانجی زمان بیانكات بە بابەتی جوانی و شیعر، لە ئاسۆ 
لەدایكبوون و  بكاتەوە، كە داهێنان و  بینییەك كاریان پێ  
باوەڕ  لەدایكبوونەوەكەش  شیعرییەتە،  و  دەروونڕۆشنی 
گەشتی  لە  و  جادوویی  و  ئەفسوون  هەقیقەتی  بە  بهێنێ  
ڕوانین نزیكی بكاتەوە، بیخاتە ئاستی تێڕامان، لەسەر زمانی 
كەسایەتییە لەدایكبووەكەی دەق بدوێت، پاشان بە بڕیاری 
و  بوون  و  سروشت  لەبارەی  خۆی  هەڵوێستی  شیعری 
كۆمەڵگا و جوانی دەربڕێ ، ڕووبەڕووبوونەوەی ناوەوەی 
ئاراستەدا، ئەو پەیوەندییە بە هات و  لە شێواز و  شاعیر 
هەستە  جەنگی  فراوانكردنی  دەیگەیەنێ ،  هێما  هاوارە  پڕ 
یادگاری  ئامادەكردنی  و  یادگارییەكان  بەبیرهێنانەوەی  لە 
ڕابردووە لەدەستچووەكانی لە ئێستای بەرهەست و ئامادە 

بۆ هەموو جووڵەیەك.
لە قۆناخی سست و سڕ، دۆخگۆڕینی بۆ قۆناخی گەشەو 

جووڵەكردن.
لە قۆناخی لەدەستچوون و بیرچوونەوە، دۆخگۆڕینی بۆ 

قۆناخی دەستەبەركردن و بیرهاتنەوە.
بەو  هۆشمەندە،  خودی  بەخششی  و  بەها  دۆخگۆڕین 
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پێوەرەی چركە بە دەقكراوەكان خەمڵیوی خودی هۆشمەندن، 
لەم خەمڵینەشدا گەشتی هەمیشەیی پاڵەوان ڕۆڵی كاریگەر 
دەگێڕێت بەرەو قوواڵیی پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان، زۆر 
جاریش قوواڵیی پەیوەندییەكان قوواڵیییەكی خنكێنەرە، یان 

ڕزگاركەرە.
من دۆخگۆڕین دەنووسم، لەبارەی دۆخگۆڕینەوە نانووسم.

38
هەر كار و كردەیەكی هونەری لە ڕوانین و جیهانبینیی 
و  ئەزموون  لە  ئاراستەكەی  بكرێـت  هۆشمەندەوە  خودی 
ژیانی ڕۆشنبیریی نووسەری چاالكەوە ئاستی وەرگرتووە، 
بەبڕوا  قەناعەتپێكەر.  و  بڕواهێـنەر  و  هێمن  هاوارێكی 
ئەمە  دەڵێت:  و  دەكات  پێشكێش  خۆی  بەخۆبوونەوەش 
شێواز و ئاڕاستە سەربەخۆیەكانی منە لە ئاراستەی زمانو 
جەرگەی  ناو  چوونە  كردەی  و  كار  و  شێواز  مۆركی 
ژیان و خەون. دوای كارلێكردن و مانەوە، ژیان و خەون 
دۆستایەتی،  كاغەز،  سپیی  ڕووبەری  هەڵیداونەتەوە سەر 
یان ملمالنێ  لە نێوان دەق و خوێنەری قووڵبین و داهێنەر 
زمانی  لە  جیاكارە  نووسین  پاراوی  زمانی  بكەن.  بەرپا 
ئاخاوتنی كۆمەڵگا، زمانی خەونیش جیاكارە لەگەڵ زمانی 
بە  هەست  ئەگەرچی  ڕۆژانەدا.  بەئاگای  واقیعی  گفتوگۆی 
گەرمیی هەناسەی واقیعی ڕۆژانەش دەكرێت لەناو خەون، 
لە هیچ داهێندراوێكی گەورەشدا نووسەر پەیوەندی لەگەڵ 

واقیعدا كۆتایی پێ  نەهێناوە.
لەناو هەموو مۆركە هونەرییەكانی لە ڕوانین و جیهانبینیی 
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و  فەزا  دەگەیەندرێن،  ئەنجام  بە  هۆشمەندەوە  خودی 
ڕەسەنایەتی  و  نوێبەخشی  لەپشتییەوە  هزری  ئاكارێكی 
دەپارێزێت، خاڵی دەستپێكردنیشی لە ڕوانین و جیهانبینییەوە 
فریو  بەتاڵ  شێوازی  مۆركی  بە  با  بەاڵم  ئاراستەكراوە، 
چی  بە  خوێنەر  بزانێت  بگرین  شێوازێك  ڕێزی  نەخۆین، 
ئاراستەیەك و بۆ كوێ  دەبات. مۆركی شێواز ئاراستەكانی 
ڕوونی زمان لە ڕوانین و جیهانبینی و ئەزموونەوە وەرگیراو 
بێـت، ڕێزگرتنە لە خوێنەر، بەهۆی ئەم ڕێزگرتنەش خوێنەری 
قووڵبین پێشینەیەكی دەست دەكەوێ ، دەتوانێ  ببێتە هاوڕاو 

نزیكی كەسایەتی ناو دەقەكە، یان نا.
و  ڕوانین  قووڵبینیی  بێ   شیعری  ڕستەی  ئاڵۆزكردنی 
لەپشتەوە  شاعیری  لێشێواندنی  سەر  تەنیا  جیهانبینی، 
پێ   هەستی  زەینەوە  لە  ئەوەی  نا،  چیتر  و  دەبیندرێ  
دەكەی بینووسیت كەشوهەوایەك بەرهەم دێ ، كە جێگای 
هەموومانی تێدا دەبێتەوە. ئاستداری و شیعرییەتی زمان، 
كە ڕابردووی ئەدەبی كوردی لێی بێبەش نییە، گەورەترین 
ئاستداری و شیعرییەتی زمان لە قۆناخی شیعری كالسیكی 

ئەنجام دراون.
شیعر نە ئەركە، نە ئامانجە، نە هۆیە، كاركردن و چاالكییە 
لەناو ئەوپەڕی زماندا، بەهەموو دوورییەكانیەوە ئەوكاتەش 
زمان لە دەقدا دەگاتە لووتكە هارمۆنییەتی كۆمەڵێك وشە 
مرۆڤ  دەبەخشن،  هەستێك  و  پێكدەهێنن  سەمفۆنیایەك 
دەگەیەنێتە دوایین پلەی مەستی و تەسەوف و فەنتازیای 
نووسین. گەردوون هێزێكی نادیاری هەڵگرتووە، لە كاتی 

خەونبینین و سرووشدا دەیدات بە شاعیری نوێبەخش.
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من فەنتازیا دەنووسم، لەبارەی فەنتازیاوە نانووسم.

39
بازنەیی،  و  ئاسۆیی  و  ستوونی  و  بەدرێژی  نووسەر 
گشتگیرییەكەی،  بەمانا  ژیان  لەگەڵ  دڵەوەی  لە  گفتوگۆی 
بەردەوامە. مەرگیش وەك دەرخستنی جوانكاریی دەق لەو 
شێوازەی، كە دەینووسێ  تەماشا دەكات. كەواتە: نووسین 
ئومێدە.  و  چاالك  جوواڵنەوەی  و  زەینی  پێویستییەكی 
كە دەنووسیت هەست بە ئومێد و بەرگری دەكەیت. ئەو 
بۆ  پشتیوانە  و  ئاماژەپێكردن  و  دەگەڕێ   گیانتدا  لە  هێزە 
زاڵبوون بەسەر ملمالنێدا. وەك بوونێك تێكەڵ بە چركەكانی 
بیركردنەوەت دەبێتەوە. چركەی ئەو بیركردنەوانەی هەستت 
گشتگیرییەكەی  بەمانا  ژیان  لەگەڵ  گفتوگۆت  كردووە، 
بەردەوامە. چییەتی نووسین و دەسەاڵتی وشە دواندن و 

گفتوگۆیە لەگەڵ ژیاندا.
لە  نادیارییە  نیمچە خواوەندێكی پڕ  ئاگردز،  نووسەری 
شێوازی گونجاوی دەقەكانیدا. ژیان بە مانا گشتگیرییەكەی 
بەرهەم دەهێنێتەوە. پێویستییە جوانییەكانی بەلێزیادبوونی 
خەیاڵپەروەری نواندووە، كە واقیع بە شێواز و ئاراستە و 

كەشوهەوا و ڕێكخستنێكی دیكە نواندوویەتی.
لە هەمان ئاست و ئاسۆكاندا واقیع بە ئاستداری دەبینێت. 
بە لێزیادبوونی واقیعی گیانی و هێزی فەنتازی بەسەر ڕستە 
نووسراوەكاندا، كە لە پانتایی كاغەزی نووسراودا دەبن بە 

واقیع و جیهانی نووسین دادەمەزرێنێت.
مانا و فەزای ئەو نووسینەی، كە لەسەر پانتایی كاغەز 



60

دەبێتە واقیع پێویستە لە ڕێگای ئاسۆكانی زمانەوە ئاست و 
ئاراستەكانی بدۆزرێتەوە، نووسین، كە داخوازییەكی شیاوە 
تەنیا ڕۆشنایی و درەوشانەوەكانی زمان وەك جووڵە و 
بزاوت تێیدا دەسەاڵتە. كەسایەتی دوور و نزیكی ئەفسانەش 

دەبێتە گیانمایە و تانوپۆی لە كامڵترین شێوازی ساكاریدا.
دیكتاتۆری  سیستمی  ڕووبەڕووی  پێویستە  داهێنەر 
سیاسی ببێتەوە و بە توندی دژایەتی بكات. مەرجیش نییە 
كە  واڵتەی  ئەو  تەنانەت  واڵتەكەی،  دەسەاڵتی  بەرانبەر 
میللەت دەسەاڵتەكەی هەڵبژاردووە و پێی ڕازییە، مولتەزیم 
بێت. بگرە پێویستە لەپێناو شیعرییەت و دامەزراندنی جیهانی 
نووسینی خۆی، كە ئومێد و بەرگرییە مولتەزیم بێت، كە 
گەوهەری داهێنانیشی خستە ناو كتێبخانەی نەتەوەكەیەوە. 
مولتەزیمترین  و  درەوشاوە  هێمای  مەزنترین  دەبێتە 

كەسایەتیی واڵتەكەی.
داهێنان یانی ڕەسەنی و شارستانییەت و هەمیشەییترین 
مولتەزیم  داهێنانەوە  بە  ئەوانەی  نوێنەرایەتی.  و  ئیلتیزام 
نین، زیاتر كارمەندی ڕۆشنبیری و هۆكارێكی یارمەتیدەرن. 
شیعری  ئەوەیە،  ڕاستەقینە  شاعیری  بەرپرسیارییەتی 

بێگەرد بگەیەنێتە كۆمەڵگای مرۆڤایەتی.
ڕۆشنبیری كوردی زیاتر ڕۆشنبیرییەكی شیعرییە. تەنیا 
شیعریشی ڕۆشنبیرییەكی بە ئەزموونە و خاوەنی شوێنی 

ناوەندە.
قۆناخی شیعری كالسیكی تا ئێستاش تاقانەی ڕۆشنبیری 

كوردییە.
دەتوانێت  هەم  پڕ شیعرییەت،  دەقی  نەبیندراوی  چەقی 
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جیهانی خود و خەیاڵ و خەون و منداڵییەتی شاعیر بنوێنێت. 
هەم پەیوەست بەواقیعی كراوەش بێت، چونكە خود و خەیاڵو 
خەون و منداڵییەتی بەشێك لە سەرچاوەیان واقیعە. واقیعی 
قووڵ بەمانا گشتگیرییەكەی. پێچەوانەی واقیعی ڕووكەشو 
كەواتە:  هەڵبێت.  لە سەرچاوە  ناتوانێت  واتە:  ڕووتی سڕ. 
لەگەڵ  دەربڕینكردن  بۆ  فراوانە  ناوەندێكی  قووڵ  واقیعی 
دابماڵدرێن.  ئایدیۆلۆژییەكان  دەمامكە  پێویستە  ئەوەشدا 
لە  تۆمار  و  تاكتیك  وەك  مێژوو  و  سیاسەت  نیازەكانی 
جەستەی شیعری پەتی فڕێ  بدرێنە دەرەوە، بەاڵم ماكو 
جەستەی  لە  ئەگەر  مێژوویی،  هێمای  و  سیاسی  بیری 
شیعردا ڕوون خۆی بنوێنێ ، خەون بۆ هەمیشە ڕابەرایەتی 
بكات. چاالكی شاعیرە لەو پەرستگایەدا خەڵوەتكێش بێت، 

كە وێرد و سرووتی جوانی و خەون دەستەاڵتیەتی.
سەرلەنوێ   و  واقیع  بە  دەكەم  خۆم  شیعردا  لە 
پێكیدەهێنمەوە. واتە: واقیعی ناو نووسین، یان ئەو واقیعەی 
واقیع  چۆنیەتی  پەیڕەوكردنی  دەكات،  پێشنیازی  نووسین 

لەم بارەدا دەناسرێت، یان پێناسە دەكرێت بۆ ناسین. 
پێویستە ئەوە بە هەقیقەت بزانین، شیعر گیانی ئێشكگری 
جەستەیەكی  و  ڕەگەز  دیكەیە.  نووسینەكانی  هەموو 
نووسراودا.  ئەدەبی  پێكهاتەی  لە  گرینگە  سەربەخۆیی 
و  شیعر  شێوازی  هەموویان  پێغەمبەران  پیرۆزی  كتێبی 
و  باڵوكردنەوە  بۆ  تەنانەت  لێوانلێوە.  تێدا  شیعرییەتیان 
قەناعەت پێكردن و جۆری قسەكردن و تێگەیشتنیان لەگەڵ 
قەناعەت  هێزێكی  فەنتازیا و شیعرییەتی وەك  كۆمەڵگادا، 

پێكردن تێدا بەكار بردراوە. 
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دیكەیە،  نووسینەكانی  فەنتازیای  شیعر  تێگەیشتنە  بەم 
كەچی بەدەستی چەند ئاگر لێ  هەڵبزڕكاوێك خەریكە دەبێتە 
هونەرێكی مردوو. ئەو ئاگر لێ  هەڵبزڕكاوانە هەوڵ دەدەن 
بەشێكی  بنیادی  نوێبەخشی  بنووسن.  نوێبەخش  دەقی 
بچووكی دەقەكەیە. لەپڕ هەست دەكەیت بنیادەكە لە بنیادی 
نوێبەخشی بۆ بنیادی واقیعی ڕووكەش و بەستووی سڕو 
ناكامڵی  بە  نوێبەخشییەكە  بنیادە  و  دەگۆڕدرێت  شڵەژاو 
جێ  دەمێنێ  و تەواو ناكرێت. ئەم تەواو نەكردنە ڕەگەزی 
كتوپڕی نییە، بگرە ونبوونی ڕوانین و جیهانبینیی شاعیرە، 
پاڵنەری  بەهێز و خەیاڵی گەرم  ئەگەر شاعیر جیهانبینیی 
ڕابهێنێ   وا  دەقەكەی  كەسایەتی  دەتوانێت  بێت،  گیانی 
قسەكانی واقیع لە خەون بكات. بنیادەكەشی وەك بنیادی 

بەهێز و پتەوی خەونی ڕابگرێت. 
ڕۆشنبیریی كوردی زیاتر ڕۆشنبیرییەكی شیعرییە، تەنیا 
شیعریشی ڕۆشنبیرییەكی بەئەزموونە و خاوەنی شوێنی 

ناوەندە.
قۆناخی شیعری كالسیكی تائێستاش تاقانەی ڕۆشنبیری 

كوردییە.
من دامەزراندن دەنووسم، لەبارەی دامەزراندنەوە نانووسم.

40
هەمیشە  داهێنەردا  جیهانبینینی  و  ڕوانین  لە  جیهان 
ئەم  خەونی  داهێنەر،  بیركردنەوەی  ناوەندی  ناتەواوە، 
ناتەواوییەیە دەیبینێت. خەونەكە دەكاتە سەرچاوەیەكی پاراو 
و ڕووبەر و پانتایی تەواوكەری ئایندە، كە دڵنیاشە بە هیچ 
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جۆرێك ناگات بە ئایندە. ئەم نەگەیشتنە هۆ و یارمەتیدەرە 
بۆ بینینی خەون و بەردەوامی بەرهەمهێنانی دەقی خەونی. 
تەنیا لە خەونیشدا دەتوانێت دەسەاڵتی سیستمی دیكتاتۆری 
سیاسی تێكبشكێنێ  و پەیوەندییە پەرتبووەكان بەشێوازێكی 
بەمانا زیندووەكانیەوە  بكاتەوە، ژیان  ئێستێتیكی دروست 
وەك پرتەقاڵێكی بەدارەوەی بەباران شۆراوە ببینێ . ئازادی 
تەواو و گیانی یاخیبوون و دووربینین و بیستن و ئاماژەی 
لەناو خەوندا ئێجگار بەهێزە و ڕووداوەكان ئاراستە دەكات. 
پرۆژەی  خەون.  ڕووداوەكانی  نووسینەوەی  ساتی 
بەردەوامییە لە نێوان دووریی بیر و هەست، بە یارمەتی 
خەونبینین و ئەزموونی ڕەسەنی خودی هۆشمەند. خەونو 
زمان لە شیعردا دوو دیاردە و ڕەگەزی بنچینەیین. من لە 
ڕێگای زمانەوە بیر دەكەمەوە. هەر لە ڕێگای زمانەوەش 
شیعر دەنووسم، دەشمەوێ  هەموو ژیان بەهۆی خەونبینین 
لە  دەقی شیعری  پێبدەم.  شیعرییەتی  و  شیعر  بە  بكەم 
پانتایی زماندا كار دەكات، نەك لە پانتایی بابەتدا، كەچی لە 
شیعری كوردیدا ڕابردوو وەك كەلەپوورێكی تۆماركراو 
بە  ئێستاش  بابەتە.  دەقەكاندا  لەناو  هەمیشە  و  مڵۆزمە 
ساتی  لە  شاعیرەكان  ترسێندراوە.  ڕابردوو  مڵۆزمی 
نەیانتوانیوە  یان  نەوێراون،  بوێرنین،  دەقدا  نووسینی 
ئاخاوتن.  ناو  بهێننە  كارپێكراو  بوونێكی  وەك  ڕابردوو 
بەتەنیا الیەن و بەشە گەش و درەوشاوەكەیان پێشكێش 
كردووە بۆ ئەوەی ڕابردوو وەك ژیانی كۆمەڵگای كوردی 
بێتە پێشەوە، پێویستە وەك گشتێكی سەربەخۆ بپێورێ و 
و  كۆمەاڵیەتی  ئاستی  لەسەر  تا  دابندرێ ،  بۆ  قەوارەی 
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پەرەی  بنیادی شێواز  و  بوونی شارستانی  و  ئابووری 
پێبدرێت.

ئاخاوتنی ئێستا كراوەیە، دەچێتە ناو ئاخاوتنی نادیاری 
ئایندەوە. دەقی خەونی ڕزگارمان دەكات لە ئیشكردن لەناو 
مێژوو و واقیعی دەسەاڵتدار و تۆقێنەردا، یان تووشبوونی 
هەڵەی مێژوویی، لە پەراوێزی مێژوو دێتە دەرەوە، دەچێتە 
ناو خەون، كە هەقیقەتی زمان و نووسینە، كەچی لەوەش 
دڵنیانین دیوانی شیعری كوردی دەقی خەونی تێدایە، یان نا.
لە دەقی خەونیدا هەقیقەتی ژیان و كەسایەتی نووسەر 
ئامادە و ئارام و زاڵە. دەقی ئاسایی ڕێسا و زانستی ناو 
خەونی  دەقی  بەاڵم  هەڵیسەنگێنێت،  دەتوانێت  كتێبەكان 
بۆ  خوێنەر  هەڵیدەسەنگێنێ .  گیان  قوواڵیی  و  ناخ  بەتەنیا 
زەینی  چوارچێوەیەكی  ئەدەبی  دەقێكی  هەر  خوێندنەوەی 
هەیە. ئەم چوارچێوەیەشی بەپێی باری دەروونی بەردەوام 

لە فراوانبوون و بچووكبوونەوەدایە.
چاالكییەكی  خەون  ڕووداوەكانی  نووسینەوەی  ساتی 
زمانەوانی و وشیارییەكی ڕەسەن و ڕوونبوونەوەی ڕوانینو 
و  كۆمەڵگا  و  كولتوور  ڕووداوەكانی  لەناو  جیهانبینییە 
خەونبینیدا. لە ئاستێكی گشتگیری سەیری ساتی نووسینەوەی 
ڕووداوەكانی خەون بكەیت، سەیركردنێكی دامەزرێنەرە. تا 
شوێن  و  كۆمەڵگا  ناو  بچێتە  بەرهەمهاتووەكە  نووسراوە 
نیشانە وەربگرێت، وەك ڕووداوێكی بە ئەنجام لەناوەوەی 
ئاشكرا  جوواڵنەوەی  و  كاریگەری  كۆمەڵگادا  ڕووداوی 
بەدەستەوە بدات. بچێتە ناو بیر و بیركردنەوەی ڕۆشنبیری 
ڕەسەنایەتی  و  هاوچەرخی  ئاسۆی  و  كوردی  كۆمەڵگای 
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بەسەردا بكرێتەوە، كە ئاسۆی هاوچەرخی و ڕەسەنایەتی 
بەسەردا كرایەوە بەهای ڕاستەقینە وەردەگرێت. لە چێژی 
میللی دوور دەكەوێتەوەو دەچێتە ناوەوەی ئەدەب، ناوەوەی 

ئەدەبیش چێژی دەستەبژێری كۆمەڵگایە.
ناوەوەی  بچێتە  نەیتوانی  نووسراویش  ئەدەبێكی  هەر 
و  زەمینە  لە  گومان  پێویستە  كۆمەڵگاوە،  دەستەبژێری 
مەبەست و ئاست و ئاراستەكانی بكرێت. ڕەگەزی سەرەكی 
كەچی  هەبووە،  كوردی  كولتووری  و  ڕۆشنبیری  لەناو 
خەون  ڕووداوەكانی  نووسینەوەی  ساتی  بۆ  نەتوانراوە 
بهێنێتە  خەونبینین  وەرگرتن،  بەسوود  پێبكرێت،  كاری 
پێشەوە. نموونە: خۆدواندن و دواندن و گەڕانەوەی ڕابردوو 
پەخشانەشیعر،  كتوپڕ و هونەری  بیرهاتنەوەی  ڕێگای  لە 
خۆماڵییەكاندا  بەیتە  و  الوك  و  حەیران  لە  ڕەگەزانە  ئەم 
بەزەقییەوە دێنە ناو زەینمانەوە، كەچی لە نووسینی شیعری 
كولتووری  و  ڕۆشنبیری  لە  ڕەگەزانەمان  ئەم  كوردی، 
و  ماك  بۆ  بگەڕێینەوە  نەمانتوانیوە  وەرگرتووە.  بێگانەوە 
ڕەگی ڕۆشنبیری و كولتووری خۆماڵیمان، لەگەڵ ئەوەشدا 
و  ڕێ   بكەوتبووینایە  لەوانەوە  دەبووایە  بنچینەن،  ئەوانە 

هەنگاو هەڵگری خۆمانبین.
كوردی  ئەدەبی  لەناو  نووسینەوە  بەناوی  وڕێنەكردن 
دەركەوتووە، لەهەمان كاتیشدا گومانی لێ  دەكرێت، چونكە 
بەپێوەر و ڕێسا و بنەمای ناو كتێبان بەڕێوە دەچێت. بەتاڵە 

لە سەرچاوەی كوردی و ئاسۆ و ئاستداریی زمان.
كوردی  نووسینی  ڕوخساری  كاركردن  جۆرە  بەم 
ئاسانە  كردووە،  ئاواڵوی  و  لەكەدار  ڕاستەقینەی 
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الساییكردنەوەی بلیمەتانی بێگانە، ئاخۆ چەند لە گەورەیی 
ئەوان بەر منی كورد دەكەوێت. خۆ بوونی منی كورد لەم 

شێوازە نووسینە لە چیدایە.
باخچە  و  شەقام  دیمەنی  و  بیناسازی  لە  ئێمە  ڕەنگە 
گشتییەكان ..... تاد، نوێ  ببینەوە، بەاڵم لە گیان و خەونبینین 
نوێ  نابینەوە، چونكە لە گیان گەمارۆی ئایینمان لەسەرە. 
تەنیا لە ئایینیشدا بینین جێگیر و نەگۆڕە و كڵێشە بەندی 

وەرگرتووە.
دەقی خەونی لە كۆمەڵێك هێما و هێماپێكراوی زمان و 
ڕوانین و جیهانبینین پێكهاتووە، هەمیشە گیان لە پلەیەكی 
چركەساتی  بۆ  یارمەتیدەریەتی  جادووییدا  و  ئەفسوون 
نووسین و چوونە ناو گیانی مانا زیندووەكان، لە ئازادكردنی 
شێواز و مۆركە زمانییەكاندا. هەم لە وێنە و هەم لە ماناشدا 

پشت بە ڕەگەزی كتوپڕی و جیاكاری دەبەستم.
سنوور  ڕستەكانیدا  گشتیی  بنیادی  لە  خەونی  دەقی 
دەبەزێنێ ، دەستكەوتێكە بەهۆی لێكدانی پیت و دروستبوونی 
وشە و ڕستەدا، بارەكان دەكرێنە هەست و دەخرێنە ڕوو. 
ئەو پرسیارەمان ڕووبەڕوو دەكەنەوە، نهێنی و ئەفسوونی 

مرۆڤبوونمان چییە.
بارەكانی دەقی خەونی هاوسەنگییەك لە نێوان هێما و 
كاكڵەی  دروستبوونەش  ئەم  دەكات،  دروست  هێماپێكراو 
ئەزموون و سەرچاوەی كار و كردەی دامەزراندنی دەقی 
خەونییە لە دەستنیشانكردنی جۆر و ئاستی ئەو پەیوەندییەی 

نێوان هێما و هێماپێكراو.
دەقی ئاسایی لەسەر ئەم ڕێسایە دامەزراوە: نووسەر، دەق، 
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خوێنەر، كات، شوێن. ئەمانە ئاماژەن بۆ سنووربەندكردن و 
یەك دووریی زمانی دەق، زمانی دەقی سنووربەندكراویش 
ناتوانێت هەموو هەست و خۆزگە و چاالكییەكانی مرۆڤ 
لەخۆ بگرێت، یان لەخۆی نزیك بكاتەوە، كە بوونی مرۆڤ 

پرسیارێكی كاریگەرە لە ناوكی بوون دەكرێت.
من زمان دەنووسم، لەبارەی زمانەوە نانووسم 

ئاداری 1998 هەولێر     
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فۆرمی فرە پەیوەندی و فرە بنیاد و فرە ترپە

مانیفێستی شیعری

1
لە نێوان بوون و هەقیقەتدا بیری مرۆڤی بەرهەمهێنەر، 
بار و بوار و ئاراستەی خۆبوونی وەردەگرێت، لەناو دوو 
كەوانەی هەمیشە ئامادەی سەرسامبوون، بەرەو ئامانجی 
تایبەت دەڕوا و خۆی لەناو چڕكردنەوەی كات و شوێنو 
و  پاراو  خودی  دەكات.  دەستنیشان  بێگەردكردنەوەدا 
جوانییەكان  هەموو  سەر  دابەشی  گەشاوەی  بێگەردو 
دەبێت و ختووكەی ڕسكانیان دەدات. جوانی گشتێكە پارچە 
پارچە ناكرێت، هەموومان پێویستمان پێیەتی و ئاسوودەیی 
هەمیشەییمانە. بەرهەمهێنی جوانبەخش گیان و هەست و 
پیتەوە  دەنگی  و  وێنە  و جووڵەی  ڕێگای وشە  لە  خەون 
دەگەیەنێ  و ببڕای ببڕیش ئامادە نییە خۆی لەپاڵ دەسەاڵتو 
و  ڕابگەیەنی  دیكتاتۆر  و  خۆبژیێن  و  هەڵەشە  گرووپی 
داهێنەرانەی  كەسایەتیی  نوێبەخشان  بكاتەوە،  ڕستەكانی 
خۆیان هەیە و دەشزانن، چۆن و لە چ كاتێكدا بە نوێبەخشیی 

كۆمەڵگاوە پەیوەست دەبنەوە.
 سروشتی كەسایەتی و گیانی پڕە لە بەدوادا گەڕان بۆ 
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داهێنان و بەگەرمی دادەگیرسێت. شوێنی مرۆڤ لە ژیان 
بیروڕای  و  بۆچوون  دەكات،  دەستنیشانی  و  دەدۆزێتەوە 
خەیاڵی  و  حاڵیبوون  لێك  لە  بیركەرەوە  باش  كەسی 
شێوازی،  و  دیدگا  و  دید  و  دەچێنێت  دەق  جووڵێنەری 
فۆرمی فرە پەیوەندی و فرە بنیاد و فرە ترپە وەردەگرێت.

دەبنە  و  دەكەن  دروست  بیركردنەوە  نهێنییەكان 
لە  مرۆڤەی  ئەو  بۆ  هیچ شتێك  بیركردنەوە.  سەرچاوەی 
ڕێگای بەرهەمهێنانەوە بیر دەكاتەوە و خۆی بە تیشكۆی 
جوانبەخشییەوە خەریك و پەیوەست دەكات، مەحاڵ نییە، 
ئەو بەرهەمەی دەیخوڵقێنێت گەردوون و هەموو شتەكانی 
شتەكان  هەمیشە  گەردوونەدا  ئەو  لەناو  دەكەوێتەوە.  لێ  
لە پێناو ئامادەكردنی بوون و هەقیقەتدا، بۆ مرۆڤ دەبن 
بە سێبەر و هەتاوی فریا و یارمەتیی یەكتری دەدەن بۆ 
ژیان  پێداویستییەكانی  هاوسەنگی  شتەكان.  پێكهێنانی 

لەوەوە ڕادەگیرێت.
و  مرۆڤ  گشت  بۆ  شتەكان،  پێكهێنانی  بۆ  گەردوون 
بەكەڵكترین  لە  هەیە.  هاوبەشی  ناوەندێكی  كۆمەڵگایەك 
بۆ  دەیڕسكێنێت  و  دەكاتەوە  پێ   بیری  شێوەدا 
بەخششی  و  خوڵقاندن  جیاكاریی  و  ڕووبەڕووبوونەوە 
داهاتوو  ڕۆژگاری  ڕۆژگار،  كەسی.  و  گشتی  كولتووری 
هاودەقی  و  كات  و  سەردەم  تێكڕای  دەچێتە  بگرە  نییە، 
هەستیاری  لە  ئاماژە  بە  دەكات  شتەكانیش  پێكدەهێنێت، 
و  گرینگ  پرسیارە  بەرانبەر  بەرهەمهێندا،  مرۆڤی  بیری 
دەكاتەوە.  ئاگادارمان  هەقیقەت  و  بوون  كاریگەرەكانی 
دەشبێت بەو بڕوایەمان بگەیەنێت، ئەو پرسیارانەی كارلێك 
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لەگەڵ ئەفسانە و داستان و بەیت و مێژوو و ئەوانی دیكەدا 
دەكەن. لە كوێوە سەرچاوەیان گرتووە، كەموكوڕییەكان لە 

چیدا ئاشكرا دەبن، پەیدابوونەكانیش چین.
پێوەری  شتەكان،  سەرەتای  دۆزینەوەی  و  بوون 
هەقیقەت.  نەك  شتەكانن،  هەموو  و  كۆمەڵگا  و  مرۆڤ 
جیاكارییەكانی نێوان بوون و هەقیقەت پێویستە بەردەوام 
لەبارەوە  گفتوگۆی  كراوەوە  و  زۆر  كاریگەرییەكی  بە 
هەوڵەكانیش  بسەپێنێت.  خۆی  كاریگەریی  و  بكرێت 
لە  بیركردنەوەیە  بینینە، بوون  نەبن. هەقیقەت  ئومێد  بێ  
بینینو ئەفسوونی ڕسكان و ژیان. دۆزینەوەی سەرەتای 
ئارەزوویەكی  بەرهەمو  بە  ژیانی  بنەمای  شتەكان، 
بەردەوامە بۆ بەرهەمهێنانی نوێبەخشی و جوانبەخشی. 
هەنگاوی یەكەم: لەم دۆزینەوەیەوە دەبێتە ئەزموونێكی 
خاوەن كاركردن لەسەر مۆتیڤە هونەرییەكانو ماناداریان 
دەكات، هەروەها ختووكە و چەشەی ئەوی دیكە دەدات 

بۆ جیاكاریی خوڵقاندن و ئاشناكردنی جیاكاری.
هەمیشەیییە،  جووڵەیەكی  نووسین،  ئازادكردنی 
پەیدای  ناوەند  و  سەرچاوە  بۆ  گەڕانەوە  و  بیركردنەوە 
هەڵوەستە  تێیدا  جوانبەخش  هەن  وێستگە  زۆر  كردووە. 
و  لێوردبوونەوە  باری  دەكەوێتە  و  دەوەستێت  و  دەكات 
یەك  هەر  بەاڵم  قووڵبین،  و  دوورودرێژ  و  كارا  تێڕامانی 
قسەی  دەتوانین  دیاریكراوە،  و  ورووژێنەر  وێستگەیان 
لەبارەوە بكەین. هیچ شتێك لەم بوونەدا نوێ  نییە تا مرۆڤیش 
دۆنایدۆنی گیانێكی بەر لە خۆیەتی. بەردەوامبوون و دووبارە 
بوونەوەی ژیان منی دووبارە كردووەتەوە، دەبێت قسەی 
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ئەم دووبارە كردنەوەیەی خۆمم هەبێت و بیكەم، بەاڵم وەك 
خۆم و خۆم لەگەڵ خۆمدا، ئەم خۆم لەگەڵ خۆمدایە لەناو 
دوو كەوانەی هەمیشە ئامادەی دۆخگۆڕین، ئازادیی تەواو 
دەڕەخسێنێت و كەرەستەكانی دەربڕینی خۆی دەناسێت. 
لەگەڵ  جوانبەخش  كەسی  هەستەكانی  پەیوەندییانەی  ئەم 
پانتاییی فۆرمی فرە پەیوەندی و فرە بنیادی و فرە ترپەدا، 
لەرەی ئاوازی دەق و زرینگانەوەی زمان دروستی دەكات. 

بانگهەڵدانی نوێبەخشی نییە، بگرە بەدیهێنانی نوێبەخشییە.
نوێبەخشی گەشەكردنێكی سەرتاپاگیرییە، لە ئەفسوونی 
كراوەی بوون و ژیانی مرۆڤدا، بار و بوارێك دەكاتەوە بۆ 
شكاندنی گەمارۆی دواكەوتوویی كۆمەڵگا. ئەو كەرەستانەش 
بیركردنەوەی كۆمەڵگا  بیر و  نوێكردنەوەی  دەناسێت، كە 
هەڵدەسووڕێنێت، هەستی گۆڕانكاری كاریگەر دەهێنێتە ناو 
نوێبەخشی  ژیانێكیش  ژیانمانەوە.  ڕۆژانەی  هەڵسوكەوتی 
بەرهەم بهێنێت، سەر بە بیرێكی خوڵقێنەرە و بینینێكی تەواوە 
بۆ گەردوون و پێكهێنانی شتەكان. نوێبەخش هەمیشە هەوڵ 
دەدا: ژیان لە بینینی ئەوانەی پێش خۆی ژیاوە دەستكاری 
بكات و بیروڕاكانی بۆ گۆڕان بخاتە گەڕ. جوانی لە چاوی 
كۆمەڵگا زیاد و بەپیت بكات، ڕووداوێكیش دروست بكاو 
كەم  النی  یان  بسڕێتەوە،  داهێنانیش  پاشخاپەرۆكەكانی 
بەالوەی بنێت، هەروەها نەریتە خراپەكانی كۆمەڵگاش البداو 

جوانییەكانیشی بەهۆی بەكارهێنانەوە زیندوو بكاتەوە.
ناساندووە،  پێكردووە و خۆی  بە شیعر دەستی  زمان 
بووەتە دیاردەیەكی تەندروستیی كۆمەاڵیەتی و نیشانە و 
ئادەمیزادییە  حیكمەتە  و  نیشانە  ئەم  ئادەمیزاد،  حیكمەتی 
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بەشێكی دەبێت لە بیر و بیركردنەوەی منیشدا بڕسكێت و 
لێكدانەوەیەكم هەبێت بۆ ڕسكان و گواستنەوە و كارپێكردنی.
شارستانییەتی بوونیش لە ڕێگای هۆشێكەوە بۆ هۆشێكی 
دیكە بەردەوامیی داهێنان بە دەست دەهێنێت. گۆڕانە یەك 
و  داهێنەر  كەسایەتیی  نێوان  هاتووەكانی  یەكدا  دوای  بە 

كۆمەڵگا دەستنیشان دەكات.
فڕینێكی  بەرز  و  نەمری  ئالوودەبوونی  و  مەیل  بەبێ  
ئێجگار زۆر لە پێناویدا، مرۆڤ ناتوانێت دەربڕین و داهێنان 
بەردەوامییەوە.  ناو  بچێتە  و  بكات  ژیان  جوانییەكانی  لە 
داهێنان خۆی وزەیەكی شاراوە و دەنگدانەوەی هەستییە، 
بوون دەدۆزێتەوە و ئاشكرای دەكات. دەچێتە ناو كرۆكی 
كارتێكەرە ڕۆشنبیری و كولتوورییەكان. لەبارەی شتێكەوە 
تەواوی  بنەڕەتی  و  مان  و  گەردوون  كە  دەكات،  قسە 
ئەو  بۆ  بنەڕەتێك،  وەك  ناوەند.  دەبێتە  و  سەرزەمینە 
دامەزراوە ڕۆشنبیرییانەی بوون بەڕێوە دەبەن و لەسەری 
دادەمەزرێن، لە ڕێگای جوانییەوە درێژە بە بەخشش دەدەن، 
وەك پێویستییە هەستییەكان دەڕۆن بەڕێوە و مەشق دەكەن، 
مەشقی بەردەوام بیر تیژ دەكاتەوە و لە ژیانی ڕۆژانەماندا 
پێویستمان پێی هەیە. ئاماژەی كارا و كارامە و گرینگە، بە 
دوایدا دەچین بۆ پێوانەكردنی پاشەڕۆژ، لە هەمان بار و 
بواریشدا بوێریی چوونە ناو و قسە لەبارەوەكردنی دەكەین.
ژیان،  بۆ  خەونی  بینینی  جوانبەخش،  بەرهەمهێنی 
هەستەكانی ڕازاندووەتەوە و ئارامییەكی تێدا بەدی دەهێنێت، 
و  هونەری  ئاستێكی  بە  پێشهاتەكان  و  دەروونی  كەشە 
كاریگەرییەكی ئاشكرا دەگوازێتەوە بۆ واقیعی نووسین، كە 
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برینی كاریگەریی شەڕی خۆبەخۆ لە گەڕەكەكاندا دید و 
و  كوردیان شێواند و جوانی  مرۆڤی  قووڵبینیی  و  دیدگا 
توانا و بەهرەیان كوشت و پەیوەستبوون بە ژیاندۆستیو 
شەیدایییان تا ڕادەی لەناوبردن كز و لەپێش دڵ و چاو 

خست.
وەك  بەرهەم  بوو،  ناچار  جوانبەخش  بەرهەمهێنی 
ئامرازو ئامانجی كاریگەر بۆ ژیاندنەوەی جوانی و تواناو 
چاك،  گوتاری  چاك،  )ئەندێشەی  بەكاربهێنێت:  بەهرە 
ڕۆژانەی  ئەو  ئەمەش  لەگەڵ  بناسێت.  چاك(،  كرداری 
و  ڕوون  زۆر  نووسیوە  شیعرم  و  ژیاوم  تێیدا  من 
بەهرە.  و  توانا  و  جوانی  بووژێنەرەوەی  نەبووە.  ئاشكرا 
بە  ترووكا. خوداوەند  هێلكەی سەمەندەر  لە  لە خەونێكدا 
هێزی بەخشندەیی بۆ ناوچەیەكی دیكەی ئاسمان بەرزی 
كردەوە تا فێری بلیمەتی و پەرجووی بەرزایی و گەیشتن 
بە شاری دەستەبژێرەكانی بكات. سەرەتاكانی هەستپێكردن 
بنووسێتەوە. شیعر بۆ چێژ و جوانی، چێژ و جوانیش بۆ 
هەموومان، چێژ و جوانی ئەو ڕووداوەن لە كاتی خوێندنەوەدا 
ڕوو دەدەن و هەست و گیان و خەونی سستبوو لە مرۆڤدا 
چاالك دەكەنەوە. لەم كردەوە و كردەیەدا شیعری پاراوو 
بێگەرد دەدۆزێتەوە، شیعری بووژێنەرەوەی جوانی و تواناو 
بەهرە. هیچ بووژێنەرەوەیەكی جوانی و توانا و بەهرەش 
لێڵ و ناڕوون نانووسێت. زاڵە بەسەر ئاگاییی نووسین و 
ئامرازەكانی دەربڕین و كاكڵی مەبەست. وەرگر بانگهێشت 
دەكاتە سەر خوانی: فۆرمی فرە پەیوەندی و فرە بنیاد و 
فرە ترپە و لەرەی ئاوازی دەق و زرینگانەوەی زمانی فرە 
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دەنگیی خۆی، بۆ وەرگرتن و چێژ و تێگەیشتنی هاوبەش و 
دەستدان لە ڕوخساری نوێبەخشیدا.

نووسەر دەبێ  شێتێكی خودایی بێت، تا لەبارەی شیعرەوە بنووسێت.

2
ئاشكرا  تێدا  دەربڕینی  بەهرەی  كە  یەكەم جار،  مرۆڤ 
بوو، لە خانەی شیعردا جێی كردووەتەوە، بۆ مانەوەشی لەم 
خانە پیرۆزكراوەیدا، هەمیشە قوربانی لە ئەژمار نەهاتووی 
داوە و هێڵە ئەفسوونییەكان و چاالكی درێژ كردووەتەوە. 
زمانیش وەك یەكەیەكی پڕ جووڵە بوونی خۆی ڕاگەیاندووە. 
گیانی لێوڕێژ لە شەپۆلدانی، لە ئاراستەكراوە سڕكەرەكاندا 
ڕاپسكاندووە و پاراستوویەتی، هێز و ئاماژەی خستووەتە 
وێستگە و سەكۆی داهێنانەكانی. پەیوەندیی نێوان مانا و 
شیعرییەتی لەناو فۆرمی فرە پەیوەندی و فرە بنیاد و فرە 

ترپەدا بەستووە و شكۆی داوە بە گوتن و زمان.
دەسەاڵتی  و  خودایییە  بەخششێكی  و  كەرەستە  زمان 
دەربڕین و هێزی گیانی دەدات بەخۆویستی و خوڵقاندنی 
لەناو زمان و جوانیدا. زمان و جوانی  شیعرییەت و مانا 
تێدا  بیریان  و  دەكەن  خۆش  خەیاڵ  و  خود  ڕووبەرێكن 

دەكرێتەوە، ئاست و جیاكارییەكان دەردەكەون.
هێمای درەوشاوە زۆرن، كە توانا و بوێریی نەخێریان 
تێدایە، سەرگەردان و دەربەدەر بوونە و بوونەتە قوربانیی 
شیعری پاراو و بێگەرد. هەموو پەیامێكیان لە شیعرەوە بۆ 
شیعرییەت هێناوە. پەیامیش جگە لە شیعری پاراو و بێگەرد 
شتێكی دیكە نییە. دەیانەوێ  لە ڕێگای ئەم پەیامهێنانەیاندا 
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ئاوێتە بە جووڵەی وێنە و  لە بارێكی دەگمەن،  دەربڕین 
دەنگی پیتەوە بكەن.

و  خود  لە سەرچاوەی  بێگەرد،  و  پاراو  شیعری  تەنیا 
خەیاڵەوە بنەچەی ڕاستەقینە و بەهای هونەری وەردەگرێتو 
دەدات.  مەحاڵەكان  یارییە  ئاماژەی  دەگەڕێتەوە،  بۆشی 
ترپە،  فرە  و  بنیاد  فرە  و  پەیوەندی  فرە  فۆرمی  تانوپۆی 
خۆی تۆكمە و پتەو پێكدەهێنێت. هەموو بوون دەخاتە ناو 
پرسیاری خود و خەیاڵەوە، تەنیا خود و خەیاڵیش هونەری 
پاراو و بێگەرد دەخوڵقێنن و بڕوا بە گفتوگۆی هەستیاری 

دەهێنن.
پەڕگیرییەو  نێوان شاعیر و ڕەها، هەڵبژاردنی  كێشەی 
لكەكانی دیكەی  بێگەرد. هەموو  پاراو و  بە  شیعر دەكات 
ئەدەب: پەخشان، شانۆگەری، چیرۆك، ڕۆمان....تاد، تەواو 
وریاكردنەوەی  بزووتنەوەیەكی  و  دەیانجووڵێنێت  ژیری 
جەماوەرین. لە ڕێگای ئەم جوواڵنەشیدا جۆرێك تێكەڵی دێتە 
ڕەهاییو  و  تێكدەچێت  هاوسەنگی  دەستی،  هێزی  ناوەوە. 
پاشخاپەرۆكێكی  دەبێتە  بیركردنەوەیدا  و  ناخ  لە  پاراوی 
و  سەرگەردان  لەگەڵ  پەیوەندی  جومگەكانی  بێزراو. 
بێگەرددا  و  پاراو  شیعری  قوربانییەكانی  دەربەدەرو 
لەبەریەكدا هەڵدەوەشێنێتەوە و دەچێتە ناو پێزانینە بەئاگاكانو 
دەربڕینی فریودەر لە پێناو دەسەاڵتێكی دیاریكراودا، بینای 
كولتووری خۆی پێكدەهێنێ و گفتوگۆ لەگەڵ كولتووری ئەوی 
دیكەدا دەكات. لە هەموو كارێكی ڕۆشنبیریدا گفتوگۆكردن 
لەگەڵ ئەوی دیكەدا لە سوودگەیاندن بەدەر نییە. تەنیا لە 
گفتوگۆیەی  ئەم  بەهۆی  هەڵەبەرە.  و  زەرەرمەند  شیعردا 
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هێزی كەسێتی ون دەبێت، ونبوونێك، كە دۆزینەوەی دەبێتە 
جۆرێك لە مەحاڵ.

بۆ  گەڕانەوەیە  و  بیركردنەوە  بۆ  شێوازێكە  جوانی 
سەرچاوەی بیركردنەوە . هەیە لە كەشوهەوا هەستییەكانیدا 
ئامادە  نزیكدا  هەنگاوێكی  لە  كەچی  دەكاتەوە،  بیر  جوان 
حزبێك،  یان  لیستێك،  هەڵبژاردنی:  خۆ  ناو  بچێتە  دەبێت 
یان گرووپێك، یان ڕێكخراوێك، یان دامەزراوەیەك .....تاد، 
ئامادەی كردووە و  بەرژەوەندی و كارپێكردنی خۆی  بۆ 
پڕوپاگەندەیەكی بێ  ژمارەیشی لە پەنادا كردووە بە قەاڵی 
گوێڕایەڵو  و  ئەڵقەلەگوێ   سەر  دابەشی  و  هەڵخەڵەتاندن 
هەركەسێك  دەكات.  خۆی  بەرفەرمانەكانی  و  نانخۆر 
پێودانگێك بۆ كەسایەتیی خۆی دانەنێت، گەورەیی نەخێر، 
لە دەست بدا و ملكەچ و ئامادەی بەڵێ بێت بۆ هەمیشەیی 
بەختیاریی گیانی دۆڕاندووە. ملكەچكردن بۆ دەسەاڵت، ژیانو 
شێوازی بیركردنەوەت دەكەن بە ڕۆتین و نووسینەكانت 

نابن بە سەرچاوەی پاراو و بێگەرد.
شیعر بۆ چێژ و جوانی، چێژ و جوانیش بۆ هەموومان، 
كاتی خوێندنەوەدا ڕوو  لە  ئەو ڕووداوەن  و جوانی  چێژ 
مرۆڤدا  لە  سستبوو  خەونی  و  گیان  و  هەست  دەدەن، 
چاالك دەكەنەوە. شیعری پاراو و بێگەرد ئەی بەختیاریی 
لە  دروستكردن  خۆ  مێژووی  زەمین.  سەر  بەهرەوەرانی 
ئەوە  بوێری  تیشكۆ،  دەبێتە  و  دەكرێتەوە  كورت  خاڵێكدا 
بكات بڵێت نەخێر، نەخێر، پرۆژەیەكە بۆ جوان بیركردنەوە. 
بە  دەكات  هاوتا  سروشت  جووڵەی  بیركەرەوە  جوان 
بیركردنەوەش  هۆشمەندی.  و  مێشك  ئازادیی  جووڵەی 
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و  خۆبوونی  و  خۆدۆزینەوە  پێناو  لە  پرۆژەیەك  وەك 
ڕووبەڕووبوونەوە بەرانبەر دەسەاڵت.

ناوەوەیدا،  بڕیاری  لە  تێكەڵە  كەسایەتییە  ئەو 
ڕەهای  و  جوانی  و  نووسین  هونەری  پەیوەندییەكانی 
ڕاگرتووە، كە شیعری پاراو و بێگەردە. لە دەرەوەش لەناو 
تاكتیك و زانیاریدان بە حزب، یان گرووپ، یان ڕێكخراو، 
و  نانخۆر  و  گوێڕایەڵ  و  ئەڵقەلەگوێ   دامەزراوەیەك:  یان 
بەرفەرمانی دەسەاڵتدایە، كە هەموو دەسەاڵتێك بەشێك لە 
دیكتاتۆریەتی بە جووڵە و وێنەوە لەناو خۆیدا پەروەردە 

كردووە.
لەگەڵ  دووەم،  پاكیزەی  ئەی  بێگەرد:  و  پاراو  شیعری 
دیمەنی  بەرانبەر  ئارامیكردنی دەروونی  بە  یەكەم هەست 
ئاگری  گورزێك  وەشاندنی  بە  پێكردووە،  دەستت  جوانی 
لەسەر  كە  دەكرێن،  دەستنیشان  كۆتایییەكان  ئامان  بێ  
زەوییەكی گڕكاناوی ڕامانگرە و هەموومان بە سووتان و 
جەزرەبە  گۆشت  و  ئێسك  جیاكردنەوەی  لێك  و  توانەوە 
بدە. تەنیا ئەو سەمەندەرانە بەردەوامی وەردەگرنەوە، كە 
پەڕگیریی شیعرییان هەڵبژاردووە و پێشەنگی تێدا بە دەست 
دەهێنن. لەم گۆشە زۆر هەستیارەدا، شێواندن دادەڕێژنەوەو 
داهاتوو، هەروەها  یادەوەریی  بوونی جوان و  بە  دەیكەن 
مێژووی وشە و داهاتووی وشە و وشەش دەكەن بە زمان، 

زمانیش بەجوانییەكانی بوون.
بەهرەوەر: ئەگەر تۆ خەونی داهاتووت لە دەستدابێت. بۆچی 
دەژیت، چۆن بوون و خۆبوونیت دیاری دەكەیت. پێویستە 
سەرەكیترین پرسیار دروستكردن لە بیركردنەوەماندا ئەوە 
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بێت، من چ جۆرە بەهرەوەرێكم. ئەڵقەلەگوێ  و گوێڕایەڵو 
ناوچەوان  و  ئازاد  و  كەلكێش  یان  بەرفەرمان،  و  نانخۆر 
بەرهەمی  زەمین چۆنە، شكۆ  پێكهاتەی  دڵكەش.  و  كراوە 
كامە قوربانییە. بۆ ئەوەی سییەكان لە ڕزیبوون بپارێزین 
پێویستمان بە چ جۆرە هەوا وەرگرتنێكە. پێمان لەناو خۆڵی 

نەرمونیان، یان خۆڵەمێشی فریودەر پشوو پێ  بدەین.
ئەی  دووەم،  پاكیزەی  ئەی  بێگەرد:  و  پاراو  شیعری 
تەنیا دایكی شاعیرە كەلكێش و ئازاد و ناوچەوان كراوە و 

دڵكەشەكان.
نووسەر دەبێ  شێتێكی خودایی بێت، تا لەبارەی شیعرەوە بنووسێت.

3
بەرهەمهێنەرانی شیعری پاراو و بێگەرد لە پێناو چێژی 
نادیار گیانیان وەك دیاریكردنی ناوەندێك لەناو كردەوەو 
پیشان  بااڵدا  و  جوانبەخش  هونەری  و  نووسین  كردەی 
بۆ  نەكردووە  تایبەت  شیعریان  كامێكیشیان  هیچ  داوە. 
داخراویان وەك  بیركردنەوەی  واقیع،  ڕواڵەتی  و  ڕووبەر 
بەكار  شتەكان  بوونی  و  زەینی  پەیوەندیی  بۆ  پێودانگێك 
نەهێناوە. لەسەر بنەڕەتیی بەهرە و جوانبەخشی جوواڵون، 
تێگەیشتنو تاسەیان بۆ جوانبەخشی كار پێكردووە، ئاسۆی 
تەنیایە.  توانایەكی  هەمیشە  داهێنەر  كە  تەنیایی،  توانای 
بەسەر دیاریكردنی ناوەندی گیانیان كردووەتەوە، لەو ڕەگە 
دوورودرێژەی شیعردا، لە بەردەوامی و گۆڕان بۆ خۆی 
هیچ  دەسووڕێتەوە،  خولیاماندا  لە  و  كردووە  ئەزموونی 
كاتێك نەبووەتە بنەما و بنچینەیەك، یاسای بەڕێوەبردنی 
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دەوڵەت و پرۆگرام و پالنی سااڵنەی دامودەزگایەكی لەسەر 
لە  و  بزانین  نەزاندراوێك  بمانەوێت  بگرە  دابمەزرێندرێت، 
بە هەموو بەشەكانییەوە  زانستەكان  ناسراوی  كولتووری 
نزیك دەبینەوە، سەرقاڵی سوود لێ  بینین و پەیڕەوكردنی 

دەبین.
شیعر بۆ دۆخی دەروونی و ورووژاندنی گیانی لە نێوان 
لە  بەشێكە  مەوداكاندا دێت و دەچێت، دۆخی دەروونیش 
بەاڵم  دەگۆڕێ ،  بینین  چونكە  زانیاری،  زیندووەكانی  وزە 
جیهان ناگۆڕێت، بگرە جیهان بۆ شێوە هەڵسووڕانێكی شیاوو 
چەشەی جوانیویستی و جواننواندن و جوانبەخشی ئامادە 
دەكات. تەنیا دوو شت دەتوانن جیهان بە بارێكدا بگۆڕن. 
ئەویش ئایین و سیاسەتن، ئایین و سیاسەتیش كاری كۆیە، 
تاكی كەلكێش و ئازاد و ناوچەوان كراوە و دڵكەش لەناو 
كۆدا بزر دەبێت و نامۆیی لە پەیوەندییەكاندا دروست دەبێ .
و  نوێبەخش  شاعیری  كاری  كە  پرسیارێك،  لێرەدا 
جوانبەخش داهێنانی پرسیارە، دەبێتە بار و بوار. بەهۆیەوە 
چاالكیی  و  بچین  و  بێین  مەوداكاندا  نێوان  لە  دەتوانین 
بیركردنەوەی ئەوڕۆییمان بە تاو و تینی جوانی دەرببڕین. 
هەستەكانیدا  لەگەڵ  جوانبەخشی  مامەڵەی  كە  نوێبەخش، 
دەكات، شیعرییەتی لەناو سروشت دەرهێنا و گواستییەوە 
ناو هەستەكانی مرۆڤ و لە ناوەرۆكدا ڕسكاندی، ئەفسوونی 
خود و هێزی تاكی تاقی كردەوە، كە دەتوانێت هەست و 
گیان و خەون وەك ناوەندێك دیاری بكات. بە وردی لە 
سروشتی هەست و گیان و خەون وردبوومەتەوە، هەستو 
گیان و خەونیش بابەتی بنەڕەتیی شیعری منن. شیعر بۆ 
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چێژ و جوانی، چێژ و جوانیش بۆ هەموومان، چێژ و جوانی 
ئەو ڕووداوەن لە كاتی خوێندنەوەدا ڕوو دەدەن و هەستو 
دەكەنەوە،  چاالك  مرۆڤدا  لە  سستبوو  خەونی  و  گیان 
وەاڵمێكی  دەكات،  دروستی  نوێبەخشی  پرسیارەی  ئەو 
من  نایدۆزینەوە.  یان  ناكەوێت،  دەست  لێی  یەكگرتوومان 
لە شیعردا بەدوای وەاڵمدا ناگەڕێم، وشە كەم دەكەمەوە و 

وەاڵم دەدۆزمەوە.
ئێستێتیكی هەن، سروشت پشتگوێی  بەهای  كۆمەڵێك 
خستوون. جوانبەخش جموجووڵی هێماكانی دەدۆزێتەوەو 
دەیانهێنێتە پانتایی نووسین و دەیانكات بە هونەری پاراوو 

بێگەرد.
پاڵنەری  الی  فۆرم  ئاراستەی  پرسیار،  داهێنەری 
كردارییەو لێیەوە شوێن بۆ پەیژەكانی كاركردن دەستنیشان 
دەكات. كردەوە و كردەی بەردەوامبوون لە بیركردنەوەیدا 
كەرەستەیەكە  جیهان،  ناسینی  بۆ  نییە  كەرەستەیەك 
و  خۆی  ناساندنی  بۆ  لەپاشانیشدا  و  خۆی  ناسینی  بۆ 

شكۆداركردنی جیهان بە داهێنانی پاراو و بێگەرد.
نووسەر دەبێ  شێتێكی خودایی بێت، تا لەبارەی شیعرەوە بنووسێت.

4
لە  بەرپرسن  جوانبەخشەكان  و  نوێبەخش  شاعیرە 
خوڵقاندنی شیعر و ئامادەكردنی كۆمەڵگا بۆ جوانیویستی و 
جواننواندن و كاركردن و مانەوەی لەناو كردەوە و كردەی 
ئێستێتیكیدا، قۆناخی یەكەمی نوێبەخشیی شیعری كوردی، 
هونەری  و  بیر  لە  ماكیان  و  پانتاییی  و  جووڵە  هەندێك 
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قۆناخی شیعری كالسیكی كوردی وەرگرت و لە برەوپێدانو 
فۆرمی  ناوازەدا  دۆخگۆڕینی  و  داهێنان  چارەنووسی 
نوێبەخشیی  دووەمی  قۆناخی  خوڵقاند،  تێدا  جیاكارییان 
شیعری كوردیش. بەهەمان شێوە هەندێك جووڵە و پانتاییو 
ماكیان لە بیر و هونەری قۆناخی یەكەمی نوێبەخشی شیعری 
كوردی وەرگرت و كاری بەرەو پێشەوە چوونیان لەسەر 
كرد، ئەنجام كۆمەڵێك دۆخ و كاری جوان و پەنجەمۆریان 
لە زەمینەیەكی بە پیتدا دامەزراند، بەاڵم قۆناخی سێیەمی 
لەم  هەریەك  ئاماژەی  لە  كوردی،  شیعری  نوێبەخشی 
قۆناخانەدا، مەبەستم شاعیرە نوێبەخش و جوانبەخشەكانە، 
و  خوڵقاندن  بۆ  هەوڵیان  بێزراوەكان،  پاشخاپەرۆكە  نەك 
ئاشكراكردنی بیر و هونەری جیاكاری بوو، دلێرانە داكشانە 
ناو خود و پاراو و بێگەردیان كرد. لەم پاراو و بێگەردییەدا 
پێناسەی دیاریكراو و ڕوونەوە: بۆ  بە  لەباریان  زەمینەی 
كێاڵن ئامادە كرد و تۆوی بەهرە و ڕۆشنبیرییان لەناودا 
وەشاند، فۆرمی فرە پەیوەندی و فرە بنیاد و فرە ترپەیان 

دامەزراند.
دیاردە  بەهرەی  و  ناوەند  لە  كارا  دەستەیەكی 
خۆیان  خۆبوونی  بۆ  ژیان  بە  شیعریان  بزوێنەرەكانن. 
هەڵبژاردووە و نانی گیانیان لە دەستی ڕووبەڕووبوونەوە و 
نەخێردا خواردووە. هەژانێك، لە سروشتی دروستبوونەوە 
لە بیر و هونەری پێشوو ڕووی دا، كە لە دەقە نایابەكاندا 
هەڵقواڵوە و خۆی نواندووە و زمان تێیاندا زۆر هەستیارەو 
و  ناكات  ئاشكرا  زوو خۆی  بەاڵم  دەكات،  ئاراستە  خۆی 

ماناكانی ڕاناگەیەنێ .
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شیعری پاراو و بێگەرد: لە كرۆكی خۆیدا مەسەلەیەكی 
هیچ  هێنانەوەی  بە  پێویستی  دەروونییە،  ژیانی  و  بوونی 
پاساو و هۆ و بەهانەیەك نییە بۆ بوونی خۆی. كاركردن 
لە جیاكاریی بیر و هونەر، دەركەوتن و جوانی و توانا و 
سووربوون  هێزی  و  دەدەن  بیركەرەوە  بەكەسی  بەهرە، 
جیاكاری  كە  دەنێن،  بنیاد  جیاكارییەكان  بنەمای  لەسەر 
لەم  نووسینە.  كردەی  و  كردەوە  بوونی  سووربوونو 
لەسەر  وەرگر  قبووڵكردنی  تێگەیشتنو  بنیادنانەدا 
و  دیاردە  خانەی  جیاكارییەكان  و  ڕادێن  جیاكارییەكاندا 

جووڵە و مانەوە و خۆبوونی وەردەگرن.
لەناو  هەستەكانی  جیاكارییەكان.  و  نوێبەخش  گیانی 
شاكار و ژیانی دەروونی پەرە پێدەدا و كارا و كارامە و 
زیرەكانە شێواز هاوتەریب لەگەڵ شێوازدا دەگونجێنێت و 
هاوتایان دەكات. شكۆ و كەرت كەرتبوونی ناخی مرۆڤ 
ڕووبەڕووی  ڕانەگەیەندراوەكان  مانا  دەهێنێ ،  بەجێ  
بەپێی  جیاكارییەكان  دەكاتەوە.  ڕاگەیاندراوەكان  مانا 
و  ماك  دەبن.  ئاستدار  دیكەدا  ئەوانی  لەگەڵ  جیاكارییان 
زمان  بیری  لە  ئاستداری  و  ئاست  و  هەستیاری  ئاسۆی 
وەردەگرنو پڕشنگیش لە تیشكە بەهێزەكان. یەك ئاستیش 
و  وەردەگرێت  بێزراو  پاشخاپەرۆكی  لە  هونەر  و  بیر 

گەشەدار نابێت.
من لە ئەزموونی خۆمدا زۆر شەونوێژ و كەلكێشی و 
ناوچەوان كراوەییم بۆ شیعری پاراو و بێگەرد كردووە. 
ئەو كاتەش شەونوێژ و كەلكێشی و ناوچەوان كراوەیی 
و  بكێشێت  ژیان  بە  كە شیعر  وەردەگیرێت،  لە شاعیر 
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وەك كێشەی مردن و ژیانیش لێی بڕوانێ  و كاری بۆ 
بكات و ڕووبەڕووبوونەوە و نەخێر فێربووبێت.

مردن و ژیان پێكهێنەری بوونن، شیعریش، كە ڕەگەزێكی 
بوونییە دەبێت لەم ڕوانگەیەوە لە دڵەوە لێی بڕواندرێ  و 
كاری بۆ بكرێت. نووسین لەوپەڕی شادی، یان ئەوپەڕی 
پەیدا  خۆی  ئەفسووناوی  كاتی  نایەت.  بەرهەم  ناشادی 
دەبێت، كە خورپەی شاراوەی ناخ دروستی دەكات. تەنیا ئەو 
خورپەیەی، كە دەچێتە ناو كردەوە و كردەی نووسینەوە 

ڕوونی دەكاتەوە و ئاماژەی حەسانەوەی گیانی دەداتێ .
لە  جیاكاری  ئەزموونی  سەرنجڕاكێشترین 
بەرجەستە  نووسیندا  هۆشمەندیی  و  ڕووبەڕووبوونەوە 
پەیدای  تەنك  ئارەزوویەكی  جیاكارییەكانی  دەكرێت، 
بڕوایەكی  دەیگەیتێ ،  ئەزموونەوە  ڕێگای  بە  نەكردووە، 
سەمەرەكانی  و  سەیر  هێزە  دەكرێت،  بەدی  تێدا  بەرزی 
و  هەست  لە  بوون  بۆ  مانایەك  و  گەڕ  دەخاتە  مرۆڤ 
بە  دەكات  ئەوینداری  و  دەبووژێنێتەوە  خەون  و  گیان 
بە  دەگۆڕێت.  هەستداردا  مرۆڤی  لە  بەردەوام  چێژ  ژیان. 
هیچ پێودانگێكیش ژیان دامەزراو و دەوڵەمەند نابێت بەو 
دیاردانەی لە پێناو خۆشگوزەرانیی مرۆڤدا خۆیان پێشكێش 
دەكەن، بگرە بەردەوام كۆمەڵێك بۆشاییی پڕ جادووی لێ  
بەدەردەكەوێت. پێویستە مرۆڤی نوێبەخش و جوانبەخش 
بچێتە ناویان و گەوهەرەكانیان بدۆزێتەوە و مشتوماڵیان 
جیاكاریی  چییەتی  مشتوماڵكردنە  و  دۆزینەوە  ئەم  بكات. 

مرۆڤ و كۆششی گیانی و جیهانبینییەتی.
لە بەشی زۆری  ئەزموونی جیاكاریدا،  لە  بەرچاوییەك 
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دەقەكانم دێڕێك وەك ناوەند هاوبەش دەكەم لە نێوان دوو 
وێنەدا، هەم تەواوكەری وێنەی یەكەمە و هەم تەواوكەری 

وێنەی دووەم.
سەرسامیی  بۆ  ڕووداوەش  و  جووڵە  و  ڕووبەر  ئەم 
هێزی  بەتەواوی  وەرگر  ئەگەر  بەكاردەهێنم،  وەرگر 
هۆشمەندییەوە ئەم ناوەند و هاوبەشییە لەگەڵ هەردوو 
وێنەدا وەرنەگرێت، جۆرە ڕێكخستنێك لە ئاگادارییەكانی 
ناو دەق پێك نەهێنێ ، هەردوو وێنەكەی بە لێڵی و ناتەواوی 
حاڵی  لێك  و  گیروگرفت  لە  یەك  زەین.  و  بەرچاو  دێتە 
نەبوونی ئەدەبی جیاكار لەگەڵ وەرگردا ئەوەیە. ئەم هونەرە 
نەبان  ئاستدا  لە  خۆیانی  یان  ناكەن،  پێ   هەست  وردانە 
دەكەن، یان توانایان نییە لە جیاكارییەكانی جوانبەخشیی 
هەستەكانیان  دەترسن  لەوە  بەوەشەوە  تێبگەن.  جیاكار 
لەگەڵ ئەوی دیكەدا بەشداری پێبكەن. جیاكار پێویستە لە 
هۆی بوونی خۆی بپرسێت، پرسیارێك وەك دۆخگۆڕین 
لە پنتی پێكهێنان و بنەمای كراوەدا پێناسەی دیاریكراو و 

ڕوون وەردەگرێت.
نووسەر دەبێ  شێتێكی خودایی بێت، تا لەبارەی شیعرەوە بنووسێت.

5
ئەوەی لە نێوان من و شیعردا درێژ دەبێتەوە، خەونە نەك 
واقیع. لە كردەوە و كردەی نووسیندا خەون دەكەم بە واقیعی 
بە  خەونی،  هەستیارییەكی  و  داوا  و  ویست  بە  نووسین. 
یادگەی كۆمەڵگادا چوومەتە خوارێ  و خانەیەكی سستبووم 
ڕاگرتووە،  زیندوو  تەواو  كوردیدا  شیعری  جەستەی  لە 
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خانەی دەقی خەونی. خەون یەكێكە لە هێما هەستیارییەكانی 
پەیدا  ئاستیدا خەسڵەتی كیمیاگەری  لە سادەترین  مرۆڤ. 
بگۆڕێت.  دیكە  توخمێكی  بۆ  توخمێك  دەتوانێت  دەكات، 
لێیەوە  تۆكمەی  و  توند  ڕایەڵێكی  و  داڕشتن  و  پێكهاتە 
درێژ بكاتەوە. لە چاالكییەكی دیكەیدا بیكات بە دیمەنێكی 
پەیوەندیی  بەهرەمەندە،  خوداڕسكی  هەوڵێكی  شكۆ.  بە 
مرۆیی و گەردوونی نزیك دەكاتەوە، پەلە بكەین بە دوای 
گەشاوەدا  ژیانی  لەناو  پەیوەندییە  ئەم  هەستیارییەكانی 
بەرانبەر چارەنووسی  بەرپرسیاریەتی  بگەڕێین. وێنەكانی 
چێژ و جوانی بەرز دەكاتەوە و خۆی دەناسێنێت و دەبێتە 

هێما بۆ مانا و كاكڵەی مەبەست.
و  هێز  خەون  دەبەستم،  خەون  بە  پشت  گیان  وەك 
بڕوابوون بە وریایی هەست و خەیاڵی نادیار دەبەخشێ . 
دەگەیەنێ ،  دیار  بە خەڵكی  نادیار  دڵەڕاوكێیەكانی خەیاڵی 
دەرەوە و ناوەوەی گیان بەیەكەوە بە ڕێگای تایبەتیی خۆیدا 
زۆری  نوێبەخشیی  خەون  جادوویییە.  ڕێگای  كە  دەبات، 
داوە بە ئەفسانە و داستان و بەیت، زمان تێیدا گەرموگوڕەو 
كردووە.  كوردی  كۆمەڵگای  هەستی  زۆری  دەستكاری 
وەرگرتووەو  بەیتم  و  داستان  و  ئەفسانە  ماكی  و  شێوە 
بەشێوەیەكی جیا لە خۆی، نواندوومەتەوە. بە ئاشكرا ئەم 
وەرگرتنە درەوشانەوەی لە بیر و بیركردنەوەی مندا پەیدا 
هەندێك  بەسەر  ئەوەی  بۆ  ڕسكاندوویەتی،  و  كردووە 
دەربڕیندا زاڵبم، پێویستیم بەخۆڕاهێنان بووە لەسەر شێوەو 
ئەم شێوە و  بەیت، خواستی  ئەفسانە و داستان و  ماكی 
ماكەشم قبووڵ كردووە، بەاڵم خواستی واقیعی ئەفسانە و 



86

داستان و بەیتەكەم وەك خۆی، یان نزیك لەخۆی قبووڵ 
نەكردووە.

نووسەر دەبێ  شێتێكی خودایی بێت، تا لەبارەی شیعرەوە بنووسێت.

6
یانی  مرۆڤ،  یەكەم  دروستبوونی  و  دروستكردن 
هونەری بوون و جوانی. هەست و گیان و خەون لە هەموو 
تاد،   ..... تابلۆیەك  و  گۆرانی و مۆسیقا  و  چەشنە: شیعر 
یەك  بۆ  یەكتریدا  دروستكردنی  لە  دەدۆزرێنەوە.  و  هەن 
پێویستن. چاالكیی ژیان لەناو ئەم دۆزینەوەیەدا دەردەهێننو 
كاریگەری بەسەر سایكۆلۆژییەتی یەكەم مرۆڤ و دوایین 
بەهای  دەستنیشانكاری  ڕەگەزانە  ئەم  دادەنێن.  مرۆڤەوە 
دروستكردنی یەكەمین مرۆڤن و دەربڕین لە چەمكی جوانیو 

تاسە و گوڕ و تینی دوایین مرۆڤیش دەكەن.
دەهێنن،  بەرهەم  دەقە  چەشنە  ئەم  داهێنەرەكانی 
و  تین  بە  خولیا  و  پایانن  بێ   بەهرەداری  هەموویان 
كردووە،  مرۆڤایەتی  بە  پێشكێش  خۆیان  كاریگەرەكانی 
و  جواننواندن  و  جوانیویستی  جۆرەكانی  هەمە  بنەما 
جوانبەخشییان كۆ كردووەتەوە. هەست و گیان و خەون، 
بە  ئەمڕۆ  بەردەوام  دەقن.  ئەفسوونی  سەرچاوەی  كە 
بیركردنەوەی دوێنێ  ناپێون و لە دۆخگۆڕیندان. جوانی لە 
خۆیاندا پڕ خورپەی بەهێز دەكەن. دەقێكیش ئەم خورپە 
بەهێزكردنە لەگەڵ بیركردنەوەی هونەری بەڕێوەی نەبات، 
خۆی ئەم كردەوە و كردەیەی قبووڵە لە ژێر پاڵەپەستۆ و 
پەیوەستە  دەقیش  بخنكێت.  چەپۆكی شتە ڕووكەشەكاندا 
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بوارەكانی جوانی  و  بار  و  ژیان  دڵی  ئاوازی  و  ترپە  بە 
و  ترپە  بەو  نەكرێت  پەیوەست  ئەگەر  بوون،  هونەری  و 
پێكهاتەی  لە  مۆمیاكراوە،  تەكنیكاری  دەقێكی  ئاوازە، 
مێژووی گیان، دەستخەڕۆ و ڕەنجەڕۆیە. دەقی تەكنیكاری 
وەك  ژیان  و  دەكوژێ   جیهان  فرەماناییی  مۆمیاكراو 
جەستەیەكی داماڵدراو لە هەستەكان نیشان دەدات. بەشە 
هەرە گرینگە گەرم و گوڕەكەی مێژووی گیان، ئەفسانەو 
ئایینەكان پێكیان هێناوە و بەردەوامی گەشەكردنیەتی، بە 
دەورووژێنن.  جیاكاری  بەردەی  و  بگرە  و  دەكەن  پیتی 
تەنیا وەرگرتن و كارپێكردنی دیمەنی شڵەژاوی دەرەوەو 
ڕەگی  ئەگەر  ناكەوێت،  شیعر  فریای  تایبەت،  بەهرەی 
شكۆی خواست، لەناو بوون و خواستەكانی گەشەپێدانی 
بوون ئاوی نەخواردبێتەوە، كە ئاو هێمای سەرەتا و هێزو 
بەردەوامییە. تێڕامان دروست نابێت، پڕ مایەترین ئەدەب 
لە جیهانی نووسیندا ئەو ئەدەبەیە، كە پەیوەست بكرێت بە 
ئەفسانە و ئایین. ئەو ئەفسانەیەی هاتووەتە ئاراوە دەربڕین 
ئەفسانە  وەك  ڕووداوم  كۆمەڵێك  بلیمەتییەك،  لە  بووە 
هێزی  دروستكراوی  هەموویان  نووسین.  ناو  هێناوەتە 
بیركردنەوە و خەیاڵمن. ئەفسانە و ئایین بۆ كڵپەپێكردنی 
بە  بیركردنەوەدا  پانتاییی  لە  و  گیان، گەنجینەن  مێژووی 
نەرمونیانیی بای سەرپەڵە جووڵە دەكەن. لێكدانەوەی گیانیم 
بۆ هێز و كاریگەریی كەسانی ناو ئەفسانە و مێژوو، وەك 
پشتیوانیكارێكیش لە بیركردنەوە و مانا و ئاسۆی جۆراو 
جۆر و ئایندە بینینییان، مرۆڤ دەخەنە سەر ئەو باوەڕەی 
بە  پێویستە  پەرتوباڵوە،  حیكمەتێكی  زەمین  جوانییەكانی 



88

ڕووتەختی ڕاگەیاندنەكانەوە هەڵبواسرێنەوە بۆ حیكمەت و 
بینینی دیكە و نوختەی سەرسامبوون.

نووسەر دەبێ  شێتێكی خودایی بێت، تا لەبارەی شیعرەوە بنووسێت.

7
یەكگرتنی  بۆ  ئاراستەكردنە  و  ڕێخۆشكار  داهێنان 
كولتوورە هەمەجۆرەكان. هەرچی هونەری شێوە و شێوازە 
نەك  ببین.  فێری  بێگانەوە  زەبرەكانی  بە  ڕۆشنبیرییە  لە 
السایی بكەینەوە و بیخوازین. یەكگرتنەوەی مرۆڤایەتییە لە 
هەر  هاودەقی  پێگەیشتوودا.  و  خەمڵیو  جوانی  و  داهێنان 
لەم بار و بوارەدا دروست دەبێت. ڕەخنەگرانێكی زۆر و 
هەمەچەشنیش بایەخیان بە چەمكی زمان و هاودەقی داوەو 
بە  ئاشقبوون  بەاڵم  گرتووە،  لەبەرچاو  بارودۆخەكەیان 
ئەدەبی بێگانە، بە نیازی دەستبەرداربوون لە ڕەگی زمانی 
زگماك، وات لێ  دەكات بەهرە و بیری زمانت ناتەواو بێت. 
ئەگەر بەهرە و بیری زمانیشت ناتەواو بوو، هەوڵ دەدەیت 
خوێنەر لە كرۆكی شیعرییەت دوور بكەیتەوە و سەرقاڵی 
شتێكی ناكامی بكەیت، چونكە شیعرییەت لە بەهرە و بیری 

زمانی زگماكدا پەروەردە دەكرێت و دەڕسكێت.
خەیاڵ و زمان لەسەر ئاستی شیعرییەت و ئاستەكانی 
بەرەو  شیعرییەت  ڕێژەی  و  یەك  ناو  دەچنە  دیكەوە 
و  خەیاڵ  جوانیی  بە  شیعرییەتیش  دەبەن،  بەرزبوونەوە 
دەبێتە  لە چێژدا  پەیوەستە و  زمانی خۆڕسك و خودایی 
بۆ چێژ و جوانی، چێژ و جوانیش  بەهێز، شیعر  خاڵێكی 
لەڕێگای  بێشوماری  زانیارییەكی  هەیە  هەموومان.  بۆ 
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خوێندنەوە و كەناڵەكانی ڕاگەیاندندا كەڵەكە كردووە، بەاڵم 
بنەڕەتدا  لە  چونكە  نەزۆكە،  و  بهێنێت  بەكاری  نازانێت 
خۆبوونی  و  بنیادنەر  خۆ  ناخی  ناو  ڕستەی  هەڵقواڵوی 
ئاستەدا  لەو  زمان  پەرەسەندنی  و  كاریگەری  نەبووە. 

دەردەكەوێ  و دەستنیشان دەكرێت.
نووسەر دەبێ  شێتێكی خودایی بێت، تا لەبارەی شیعرەوە بنووسێت.

8
بەرهەمیان  داهێنەر  مرۆڤی  بوون،  دیاردەكانی  هەموو 
هێناون، پڕ كاریشن لەبەرەو پێشبردن و كرانەوەی كۆمەڵگا 
بۆ قبووڵكردنی جیاكارییەكان. كۆششی شێلگیرانە دەكەم، 
بوون،  دیاردەكانی  بەرانبەر  بن  تێڕامان  بابەتی  دەقەكانم 
وزەی شاگەشكەییی چێژ و جوانیشیان تێدا پڕ و نەمر بێت، 
بەاڵم لەوە دڵنیام بە نیازی هۆ و ئامانج و هیچ شتێكی نزیك 
لەو مانایانە نانووسم. پەیوەندییەك لە جەستەی دەقەكاندا 

نیشتەجێیە، پەیوەندیی شیعرییەت و زمان.
لە  دۆزیوەتەوە،  دەروونم  لە  سەرچاوەكانم 
گرتووم،  دەستی  خۆم  هەستی  تەنیا  دۆزینەوەشیاندا 
و  هێما  و  خەیاڵ  تێكەاڵوی  دەرەوەش  وێناكردنەكانی 
ئەفسانە و داستان و بەیت دەكەم. مرۆڤێكم تێكەاڵو لە گشت 
گۆڕانكارییەكان، گیانم لە قوواڵییمدا دەردەهێنم و بە یارمەتیی 
كەشوهەوای ڕستەسازیی زمان پێشانی دەرەوەی دەدەم. 
ئەم خۆپیشاندانەم ختووكەیەكی كورتخایەن نییە. ڕەگەزی 
مەیل و حەز بەڕێوەی ببات، شێوازی ژیانە، مرۆڤی خاوەن 
سیمای پاك لەناویدا نیشتەجێیە. گونجاویشە پێش سااڵنێكی 
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و  ژان و هەراسان  هاتبێتە  گیانم  ئەم چركەیە  زۆر وەك 
لەرزەی نووسین، دوای ئەم چركەیەش بە شێوەیەكی دیكە 
لە چركەیەكی پڕ پشووی گیانی لە النكی ژان و هەراسانو 
مانا و  ئەم نووستنەش دوا  بنوومەوە.  نووسیندا  لەرزەی 

شێوە وەرناگرێت.
شێواز دەبێتە خاڵێكی بەهێز لە داهێناندا، لەوەش گرینگتر، 
پیتیش  لە ڕستەدا و دەنگی  وشە دەبێتە خاڵێكی بەهێزتر 
هیچ  دەیجۆشێنێت.  و  باڵودەكاتەوە  ڕستەدا  لە  مۆسیقا 
شێوازێك تا سەر جێگای سەرسامیی ناوەندی ڕۆشنبیری 
نییە. جێ  لەق دەبێت، بەاڵم ناكرێت بەكۆتاهاتنی یەكجارەكی 
ناوی ببەین و وەك سڕاوەیەك دڵخۆش بین پێی. تا ئەو 
ئەوەندەم  گوتوویەتی:  ژیریم  هێزی  و  دەسەاڵت  ئاستەی 
شیعریم  شێوازی  كۆكردووەتەوە،  خۆم  بەهرەیە،  و  توانا 

هێڵی ڕوونی ئاشكرا بێت.
تێكۆشاوم بەهۆی پەخشان، بە گیانی شیعریی نیشانەو 
ئاخاوتنی  لە  لە داڕشتنێكی قووڵبووەوە  هێما و حیكمەت، 
مرۆڤ و ئێستێتیكیدا بهێنمە ناو زەینی ڕۆشنبیری پاراو و 
بێگەردەوە. بە دوای ئەو هۆكارانەدا بگەڕێم منی سەرنجكێشو 
پەیوەست كردووە. گرفتارییەكانی ناوەوەی كۆمەڵگا بكەم 
دەستەیەك  هەموومان  هەر  ناخی  لە  جوانی.  بابەتی  بە 
چاودێر خۆی پەنا داوە، هەیە دەكەوێتە ژێر هەڵسوكەوت و 
هێزی ئەقڵییەوە. هەشە لێیان ال دەدات. خۆم لە دەستی ئەم 
دەستە چاودێرە ڕاپسكاندووە. ئاستە قووڵەكانی ئاگایی و 

هەستپێكردن و دۆخی بوون دەورووژێنم.
دەقی خەونی، لە خەونی ڕاستەقینە نزیك دەكەمەوە، وەك 
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چۆن ڕاشكاوانە قوربانی بۆ ژیان دەدەم. بەهەمان شێوەی 
ڕاشكاوانەش شێوازێك لە هەستیارترین ئاست و ئاستداریدا 
كار پێبكەم. شێوە و ڕستەیەكیش نییە، شێواز لەگەڵ خۆیدا 

نەهێنێتە ئاراوە و نەیجووڵێنێ و ئاشنای نەكات.
نووسەر دەبێ  شێتێكی خودایی بێت، تا لەبارەی شیعرەوە بنووسێت.

9
لە داهێناندا دیمەن و هێما و هێزی بوونە،  نوێبەخشی 
هەڵگیرسانی ڕووناكییەكی نهێنییە لە ئەندێشەی ئەویدیكەداو 
بڕوا هێنانە بە دەسەاڵتی شیعری بێگەرد، دید و دیدگا و 
بە چەقەڵ و چەورە و  لەمڕۆی  بەهێز دەكات.  هەڵوێست 
حەربای  ئەدەبی و داڵی دووكەالك و مینچێن و قۆپیەچی و 
بەرماڵ پێستی ڕێوی ..... تاد، بەردەوامبوون لە نوێبەخشیو 
لەگەڵ  تەنیا  دەوێت.  ژیری  گیانی  و  چاوقایمی  داهێنان 
مایەی  و  گیانمن  شیری  كە  ئاسوودەم،  نووسینانە  ئەو 
سەرسامین و مێژووی وشە و داهاتووی وشەن، وشەش 
دەكەن بە زمان، زمانیش بە جوانییەكانی بوون. دەمگەیەنن 
بەو ڕووناكییە خودایییەی لە هەستیاری و زەینی چاالكدا 
پەیدا بووە. هەموو وزەیەكی گۆڕان و پێشكەوتن لە گیانی 
مرۆڤی بە بڕوا و دامەزرێنەر و كەلكێشدا گەشە پێدەدات، 
بار و بوار بۆ دەربڕین و كرانەوەی بەردەوام دەدۆزێتەوەو 
پەرە  خەون  و  گیان  و  هەست  گەشەی  لە  تێگەیشتن 
پێدەداو لێ  دەكۆڵێتەوە و دەیكات بە لەرزەی نووسین و 
و  دەهێنێ   بەرهەم  دەوڵەمەندیش  نووسین. هزری  واقیعی 
خۆشیو ئارامی ویژدانی پەناگەی خەیاڵی پاراو و بێگەردە. 
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و  هەست  هاوشێوەی  هێڵێكی  جوانبەخشی  سەرچاوەی 
گیان و خەون بۆ نوێبەخش دروست دەكات. ئەم هێڵە بە 
جووڵەخستنی نوێبەخشیی خۆیەتی، كۆمەڵگا بانگ دەكات 
شادمانی  بەهەشتی  ئەدەب.  ئاسوودەییی  ژیانی  ناو  بۆ 
ژیانی ناو داهێنانە. مرۆڤی جوانبەخش دەخوازێ  تەمەنێكی 
پڕ دانایی و كارا و كارامە لەناو ژیانی ئەدەبدا بژیت. نەك 
هەموو  كە  دەسەاڵت،  خۆشدوویی  و  ساختە  ئارامیی  لە 
دەسەاڵتێك بەشێك لە دیكتاتۆریەتی بە جووڵە و وێنەوە 

لەناو خۆیدا پەروەردە كردووە.
نووسەر دەبێ  شێتێكی خودایی بێت، تا لەبارەی شیعرەوە بنووسێت.

10
كوردیدا،  شیعری  نوێبەخشیی  یەكەمی  قۆناخی  لە 
و  ڕەگ  لە  )گۆران(،  وەك:  زیرەكی  و  كارامە  شاعیرێكی 
كوردی  شیعری  جیهانی  هات.  كالسیكییەوە  قوواڵیییەكی 
گۆڕی  شیعر  بۆ  خوێنەریشی  تێگەیشتنی  و  گۆڕی 
تاقی  چی  لە  توانای  و  چییە  ئەو  داهێنانی  بواری  زانی   .
دەكاتەوە، كە هات وەك نموونەیەكی پێشەنگ هات، نەك 
وەك مەیدانخوازێك بیەوێت كولتووری شیعری كالسیكی 
و  كولتوور  لەناو  جیاوازی  فۆرمێكی  سەرەتا  لەناوببات، 
كەلەپووری كوردی دۆزییەوە، پڕ بوو لە وزەی ئاخاوتن، 
لە فۆرمی كالسیكیش دایماڵی. ئینجا تێگەیشتنی خوێنەری 
گۆڕی و ئامادەی كرد بۆ تێگەیشتنێكی جیاوازتر و ئاشنای 
بەم  ڕاستەقینەشی  شیعری  خۆماڵی،  كێشی  بە  كردەوە 
كێشە خوماڵییە نووسی و پێشكێشی كرد. كاكڵەی مەبەستی 
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لێرەدا  دایمەزراند:  بوو،  پڕۆژەیەك  كە  نوێبەخشییەكەی، 
تر  فۆرمێكی  فۆرمێكیش،  هیچ  دەركەوت.  و  گەشەپێدا 

لەناونابات، بگرە لێی جیادەبێتەوە.
شیعری  نوێبەخشی  دووەمی  قۆناخی  زۆری  بەشێكی 
لەوەی  تواندەوە،  مانادا  لەناو  وشەیان  زیاتر  كوردی، 
و  هەست  وشە  زمان.  بەبزێویی  بكەن  بارگاوی  وشە 
گەیاندووەو  مانای  بگرە  نەكردووە،  دروست  هەستیاریی 
وشە  توانەوەی  نێوان  لە  هێمائارا،  پەیوەندییەكی  جۆرە 
لەناو مانا و وشە بارگاویكردندا بە شیعرییەت خۆی ڕوون 
كردووەتەوە. شیعرییەتیش دەمانكات بە ئەندێشەی خۆی و 
و دۆخی  بیركردنەوە  لە  ئەندێشەكردنمان  بەهێزی  ڕازی 
مەستی  هااڵوی  لە  تەنیا  ئەمەش  دەخوڵقێنێت.  دەروونیدا 
دەقدا مووچڕكە نەرمەكانی خەیاڵ و چێژدا پەی پێدەبەن. 
دەبێت.  ئاشكرا  خود  دۆزینەوەی  و  خۆگۆڕین  تواناكانی 
خەسڵەتەیان  ئەم  شكۆدارەوە  و  ڕووناك  هۆشێكی  بە 
دەستنیشان دەكەین. لە دید و دیدگا و قووڵبینی دووری 
هەڵچوونە  هەموو  نزیك.  دەربڕین  لە  و  خستوونەتەوە 
لە  هەڵڕشتن  هەڵڕشتووە،  تێیدا  خۆیان  نەستییەكانی 
و  وەردەگرێ   كورتخایەندا سرووش  دەروونیی  دۆخێكی 
زوو دادەمركێتەوە. ئاگری نادیار و نهێنیی نووسین تەواو 
لەشدا  لە  بەتینیان  تەزووی  ناوە  ناوە  ناكاتەوە،  گەرمیان 
پەیدا دەكاتەوە. لە بێ  ئومێدی دەریاندەهێنێت، لە شەقامێكدا 
بەرەو پیاسە و ونگە دەیانبات. خەیاڵ تێیدا لە قوواڵیی ئەو 
لەرزەی نووسین و  وردەكارییانە دەكۆڵێتەوە، كە دەبێتە 

واقیعی نووسین.
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نەست كاریگەرییەكانی خۆی كۆ دەكاتەوە، لە لەرزەی 
نووسین و واقیعی نووسیندا دێنە ناو ئاگاداری و دەبنەوە 
بوونێكی وشیاری، بەاڵم لەسەر ئاستی هونەری و ئاستەكانی 
دیكەوە وتووێژیان لەگەڵ شیعر و ژیان نەكردووە، بگرە 
جەختیان لەمەودا دەرەكییەكان كردووەتەوە، دانەكشاونەتە 
ناوەوە، كە ناوەوە تایبەتكاریی كەسایەتی بەرهەمی دەهێنێ و 

زەینی چاالك توانای بەگەڕخستنیەتی.
و  ئەسپایی  بە  ڕاونەكردووە،  مەجازییان  مانای 
دامەزرێنەرانە سەیری هەستیاریی زمانیان نەكردووە، كە لە 
هەستیاریی زماندا مرۆڤ بە پڕی ژیانی خۆی دەدۆزێتەوەو 
دەیبینێ  و سەرلەنوێ  چاوی پێدا دەگێڕێتەوە، پاشان بژاری 
دەكاتەوە. زیاتر وەك یارییەكی ئایدۆلۆژی كاریان بە شیعر 
و  جوانیویستی  ڕەگی  ئایدۆلۆژیا  بنجیشدا  لە  كردووە. 
جوان نواندن و جوانبەخشی دەبەستێ  و هەموو هۆیەكانی 

گەشەسەندنیان لێ  دەستێنێتەوە.
شیعری  كرانەوەی  و  دامەزراندن  و  پڕۆژە  سەرەتای 
بە  هەموومانیان  و  كردەوە  بەرز  خۆیان  ڕۆڵی  كوردی 
خوێندنەوەی خۆیانەوە خەریك و سەرقاڵ كرد، كۆمەڵگاشیان 
خستە مشتومڕێكی ناتەبا و سەختەوە. كردنەوەی دەرگا و 
پیت و ڕۆشن  بە  مانگێكی  پیشاندانی خۆر و  پەنجەرە و 
كوردی،  شیعری  نوێبەخشیی  سێیەمی  قۆناخی  بۆ  بوون 
خاڵێكیش بوون بۆ جۆشدان و مامەڵەكردن لەگەڵ سروشت 

و بیركردنەوەی ئازاددا.
قۆناخی سێیەمی نوێبەخشیی شیعری كوردی بە فۆرمی 
جیاكارییەوە،  و  ترپە  فرە  و  بنیاد  فرە  و  پەیوەندی  فرە 
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ئاستی هاوچەرخی و داخوازییەكانی خۆیان پیشان دەدەن. 
بەوەی ئەو وەاڵمانەی ئەوان بۆ واقیعی نووسین و واقیعی 
كۆمەڵگا و ژیانیان دایەوە، ئێمە دەیكەینەوە پرسیار و لەناو 
گیانی بووناندنماندا دەیكەین بە بنیاد و پێكهاتەی خۆبوونیو 
كەشی  هونەرییەكانی  چاالكییە  و  جیهان  وێناكردنی 

خۆدەربڕین و خۆدەستنیشانكردن و كردەی بوونی زمان.
شیعری  نوێبەخشیی  دووەمی  قۆناخی  ئاوازی  و  ترپە 
كوردی زیاتر لە ترپە و ئاوازی مۆسیقای جەنگ دەچوو، 
كە جەنگاوەریان بۆ جەنگ و ڕووبەڕوو بوونەوە لەسەر 
كوردی  شیعری  نوێبەخشیی  سێیەمی  قۆناخی  ڕادەهێنا. 
بەرەو  شكاندیانەوە  و  دەریانهێنا  ئاوازە  و  ترپە  لەو 
دەنگی  و  وێنە  جووڵەی  و  سەربەخۆ  ڕستەی  ناوەوەی 
پیتەوە. شاعیری نوێبەخش بڕوای بە بوونی ئەو هەقیقەتە 
پیت،  ئاواز و جووڵەی وێنە و دەنگی  ترپە و  هێناوە، كە 
وزەیەكی  و  هەیە  مرۆڤەوە  جوانبەخشیی  بە  پەیوەندی 
كۆمەڵگایەكیش  هەموو  كۆمەڵگایە.  ژیانی  خۆشگوزەرانیی 
بنەمای ئازادیخوازی بە جووڵەی وێنە و دەنگی پیتەوە لەناو 
خۆیدا پەروەردە كردووە، بۆ ئەوەی فۆرمێكی نوێی ژیانمان 

بداتێ .
نووسەر دەبێ  شێتێكی خودایی بێت، تا لەبارەی شیعرەوە بنووسێت.

            حوزەیرانی 1999 هەولێر
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ئەزموون وەك ئاخاوتنێك لەناو ژیان

مانیفێستی شیعری

نوێبەخشی

وزەیەكی  و  سەرچاوە  هیچ  كوردیدا  كۆمەڵگای  لەناو 
ئەدەبی بە ئاستی شیعر نەبووەتە بنەمای پەیوەندی و مایەی 
بەرهەمهێنانی بیركردنەوەی چاالك. واتە: ئەندێشەی چاك، 
كرداری چاك، گوتاری چاك. هەروەها بەو پایە كۆمەاڵیەتیو 

ڕۆشنبیرییەش پەسند نەكراوە و نەدرەوشاوەتەوە.
گیانی زمانی دەربڕینی كوردیش، تا ئێستا هەر بە تەنیا 
لەناو پرۆژە شیعرییەكاندا زیندووە، كوردیش ویستی شیعر 
نووسین و هەستیاریی شیعری زۆر بەهێزە، تواناكانی خۆی 
وەری  كۆمەاڵیەتییەكەشی  هەڵكەوتە  دەكاتەوە،  تاقی  تێدا 
دەگرێت و ڕەوایی بە بەردەوامبوون و پەرەسەندنی دەدات، 
داهێنان بە وەرگرتنی قوواڵیییەكانی ژیان بەرهەم دێ ، لەم 

بەرهەمهێنانەشیدا ژیان دەخاتە ناو پرۆژەی دۆزینەوەوە.
تیشكۆی  و  ئاستدار  فۆرمی  لە  دەربڕینێكیش  ئەگەر 
تەواوی  زەمینەی  و  بوون  ناو  دانەچۆڕابێتە  خۆماڵییەوە 
ناتوانێت  كەشوهەوایەك  و  شێوە  بەهیچ  دەربڕینەوە، 

نوێبەخش بێت و بێتە ناو پرۆژەی دۆزینەوەوە.
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ژیان  قوواڵیییەكانی  وەرگرتنی  نوێبەخش  شاعیری  بۆ 
زمانێكی  دۆزینەوەش  زمانی  زمانە،  زیندووبوونەوەی 
ئاستە  لە  زۆرەوە  بەپرسیاری  نییە،  ئاراستەیی  یەك 
هێزی  قوواڵیییەكان  دەكۆڵێتەوە،  خۆی  هەمەچەشنەكانی 
ئەم هێزە  لە دەربڕیندا  تێدا نوستووە،  ئەزموونی  وشە و 
تاقی دەكرێتەوە و دێتە ناو پرۆژەی دۆزینەوەوە، لەو چركە 
زیندووەی مرۆڤ خۆی لێ  ئاشكرا دەبێت و دەزانێت كێیە، 
لەم چركەدا: زمان دەبێتە هەست و سۆز و مۆسیقا و خەون.
و  بیر  و  ژیان  لە  نوێبەخشی  سەرەتایی  بەشێوەیەكی 
بیركردنەوەی كۆمەڵگا دەركەوتووە و هەنگاوی بۆ نراوە، 
هاوچەرخەكان  و  پێداویستییە  بەرەو  گۆڕان  بنەماكانی 
هەروەها  ئەدەبی،  دۆزینەوەی  پێوەری  دەبێتە  هۆشیاری 
نوێبەخشی هۆ  و ئامانجە بۆ پەیوەندیكردن بە چاالكییەكانی 
ژیانەوە، بەشێك، بەشێكی البەالش نییە لە ژیان. ڕاستەوخۆ 
وەك  بەختەوەریدا  بواری  و  بار  لە  مرۆڤ  ژیانە،  ناوكی 
خوداوەندێكی ڕاستەقینە دەژێنێت، ئەفسانە و ئەفسوونێكی 

واشی تێدایە گیان و جەستە لە بڵندی بحەوێنێتەوە.
بە  هەستكردنە  شاعیر  شێوازی  و  ورووژاندن  بابەت 
چركە زیندووەكانی ژیان  و شۆڕبوونەوە بۆ ناو ناواخنی 
تەبایی  و  گونجان  و  وەرزەكان  لەدایكبوونی  سروشت  و 
نێوانیان. واش بەرانبەر ڕابهێنێ  هەست بەم شۆڕبوونەوە و 

گونجان و تەبایییەی نێوانیان بكات.
هەستی نووسینیش بە ساتەوەختی زۆر ناسك، یان زۆر 
تێدەكەوێ   و  ئاڵوگۆڕیان  تێڕوانینەكان  تێدەپەڕێ .  دژوار 

دەڕسكێن.
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خودی  كە  جیهانبینی،  خاوەن  ڕاستەقینەی  شیعری 
و  تاسە  و  و سۆز  پەند  و  ژیری  لە  دابڕێژێتەوە،  مرۆڤ 
ترپەی گەرمی دڵ  و خەونی ڕۆمانسییانە بەدەر نییە، ئەگەر 
شیعریش ڕووت كرایەوە لە ژیری و پەند و سۆز و تاسەو 
ترپەی گەرمی دڵ و خەونی ڕۆمانسییانە بە هیچ جۆرێك 
مرۆڤ  خودی  كە  نییە،  جیهانبینی  خاوەن  ڕاستەقینە  و 

دابڕێژێتەوە.
هاندان  و  چاوەڕوانی  كاتێك  هیچ  نوێبەخش  شاعیری 
ستایش ناكات، هەر كاتێكیش چاوەڕوانی هاندان و ستایشی 
نووسیویەتی  كە  ئەوەی  نییە  بەوە  بڕوای  ئەوە  كرد، 
خۆبوونی و داهێنان بێت. دەربڕینی نایاب بەهۆی كرداری 
گەیاندن و هۆشیاریی زمانەوە لە ئاستی ئاسایی دەپەڕێتەوە 
بۆ ئاستی ئێستێتیكا و خۆبوونی، دەبێتە خاوەن پرسیار لە 

نێوان وریاییی زمان و وریاییی ئاخاوتن.
زمانی ئێستێتیكا، شێواز و ئەدگاری خۆی لە دەربڕینكردن و 
گیانی  گیان،  ئەزەلەوەش  لە  وەردەگرێت.  دەربڕینەوە 
جەستەیەكە شێوەیەكی دیاریكراوی چركە زیندووەكانی بۆ 
ناوەند  و گیانی  ژیان و نەشونما دۆزیوەتەوە، شێوازیش 
نووسەرە، هیچ گیانێكیش بۆ جەستەیەكی دیكە وەرناگیرێت.
شێواز  و شیعرییەت  و زمان، ئەزموون بۆ دیاردەكانی 
ژیان و وێناكردنی كۆمەڵگا پێشنیازیان دەكات، دیاردەكانی 
ژیان و وێناكردنی كۆمەڵگاش پەیوەندی بە هەموویانەوە 
هەیە، بەشدارین لە چاالككردن  و بەڕێوەبردنی، پەیامی 
هونەریی مرۆڤگەلێكە، كە هەوڵی سڕینەوە و لەبەینبردنی 
ئەو شتانە نادات، كە ژیان دەخەنە بار و بوارێك بەرگری 
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لــە بــە ژیــانبــوون  و ئــازار و ئــازادیــی خــۆی دەكــات.
ژیان  و بوون  و دنیاش لەناو شیعری نایاب  و ئێستێتیكیو 
نوێبەخشی  كوردیدا  ڕۆشنبیریی  لەناو  نوێن،  خۆبوونیدا 
هێشتان بە ڕوونی شوێنی شیاوی بۆ نەكراوەتەوە، ئاخاوتن 
بڕیارانەی  ئەو  پێویستە  زەنا،  و  هەرا  دەبێتە  لەبارەیەوە 
لەم بارەیەوە بوونەتە مایەی سەرنجی كەمەیەكی كەم، بە 

ئاستێكی دیكەوە بخرێنە ناو ئاخاوتنەوە.
دەقەوە  نوێبەخشیی  خودی  لە  ئاخاوتنەكانمان  ئایە 
لە  و  وەرگیراون  دەقەوە  دەرەوەی  لە  یان  دەرچوونە، 
كە  پێدەكەین،  پراوەی  دەقدا  ناسكی  و  تەنك  جەستەی 
جەستەی تەنك و ناسكی دەق هیچ پراوەیەك وەرناگرێت 

جگە لە پراوەی گیان نەبێت.
پەیوەندیی  دەق،  ئاستی  بە  گەیشتبێت  نووسینێك 
ئاستداری چارەنووسسازی بە ئێستێتیكا و خۆبوونییەوە 
هێزێكە  ڕوون،  سەرچاوەیەكی  وەك  هەمیشە  كە  هەیە، 
خودێكی  بەرەنجامی  دیكە،  سەرچاوەی  بەرهەمهێنانی  بۆ 
هەژاو  و هۆشمەند  و وریایە. بەشێكیش لە خودی هەژاو 
كە شیعر  هەقیقەتە،  بەو  گەیشتوون  وریا  هۆشمەند  و   و 
لە  ئاشكرایی  ناو سۆز  و هەست  و ڕوونی  و  بگەڕێتەوە 
ناو  بخرێتە  پێویستە  دیاردەیەك  وەك  ئەمەش  دەربڕیندا، 
ڕەچاونەكراوەكان  گۆڕانكارییە  جاران  زۆر  ئاخاوتنەوە. 
كاریگەریی ڕاستەوخۆیان لەسەر چۆنیەتیی بیركردنەوەی 
كۆمەڵگا  و بیر  و دەربڕینی تاكی نووسەرەوە هەیە. دەبێتە 
بابەتی نووسینەكانیان، بەاڵم نابێتە مانای ڕوون  و دیار، بگرە 
لە چێژدا دەبێتە سرووشی مانا  و چاالكیی وێنە، سرووشی 
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مانا و چاالكیی وێنەش شاعیر لەوە نزیك دەخەنەوە بچێتە 
پەی  جیهانبینییەوە  لەو  و  تەسەوفەوە  جیهانبینیی  ناو 
بەنهێنییەكان ببا و بە هەقیقەت بگات. واتە: شاعیر پەیبەر و 

شیعریش پەیپێبراو.
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی 

دەردەكەوێت چەندمان هەوێن دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین.

جیایی
خوڵقاندووە،  بەرهەمەكانمدا  لە  جیاكارم  پانتایی 
پانتایییە  لە  ئەرێ   ناكرێم.  دەستنیشان  پانتایییەكدا  لە 
شیعرییەكاندا، دەچمەوە سەر چ پانتایییەكی خۆ تایبەتیكردن. 
توانای  كە  هەبووەكانی،  تەواوی  هەیە  بۆی  تایبەتكار 
كاریگەرییان تێدا دەركەوتووە، ڕاكێشێتە ناو بیركردنەوەی 
چاالكی، كە بەردەوام هێما و هێماپێكراو بەرهەم دەهێنێت. لە 
یەك كاتیش لەناو هەموو پانتایییەكاندا كار بكات و دەستیان 

بۆ ببات.
و  ئاگایی خۆم جەنگاوەرێكی مەشقكردوو  بە  بەرانبەر 
ئەهلی زیندووێتی دڵ  و یەكێـتیی ئەشقم، پانتایی ئێستێتیكاو 
دەمەوێت  هەڵبژاردووە،  ژیانمدا  لە  وردبوونەوەم  ڕێبازی 
هەستیاریی  بكەم،  هەستیار  تێدا  زمانی  نادیار  ڕاناوی  بە 
تەواوی زمانی كوردی لە شیعری كالسیكیماندا تواوەتەوەو 
دەخوێنمەوە  كالسیكی  شیعری  كاتێك  دەركەوتووەتەوە. 
ڕووبەڕووم  كوردی  زمانی  تەواوی  دەكەم  هەست 
لەبارەی  قسەی  كە  جیهانێك،  ناو  دەمباتە  وەستاوەتەوە. 
نەك  كردووە،  بوون  زیندووەكانی  چركە  و  دۆزینەوە 
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گێڕانەوە. خەون و ناوەندی وشە: هەوڵدانن بۆ خۆناسین. لە 
ماڵی گەورەی شیعردا هەموومان پێكەوە داوای شیعرییەتو 
گەشەكردنی  وزەی  داوایە  ئەو  دەكەین،  نەرم  زمانێكی 
كرۆكیجوانی  و بەرزكردنەوەی ئاستی هەقیقەتی گیانی و 
كەرەستەوە  ئەو  نەرمیی  لە  زمان  نەرمیی  ژیانە.  درامای 
دێت، كە دەربڕینی لێ  دەكات، زمان شانەیەكی زیندووی 
زۆر قووڵە لە جەستە و پێكهاتەی مرۆڤ لە گۆڕانی دید و 

پەیوەندییەكاندا.
جیاییی تاقیكردنەوەی من ئەوەیە: جیهانی پارچە پارچە 
دەخوڵقێنم و پەیوەندیی هێما و هێماپێكراویش دەپچڕێنم و 
دەستنیشانیان ناكەم. سەرچاوەكانی نووسین و ئاستەكانی 
دەنگ  و تێبینیكردن  و سەرنجدانم، لە جوانیی بێگەرد و بێ  
هاوتای ژیان وەردەگرم، دەگمەن و تاقانە دەبن بە هێما  و 

هێماپێكراو.
شیعر چەند بچێـتە ناو ژیان  و دنیای خودایی و هەقیقەتی 
ڕۆژگارەوە، هێندەی دیكە گیانی تا هەتایە پەروەردە دەكا  و 
دەیپارێزێت و ئەفسانە و ئەفسوون لەخودی خۆیەوە برەو 

پێدەدا.
پێشكێشم  ئەزموونێك  وەك  كە  نووسین،  لە  شتێك 
كردبێـت، بەكاربردنی زمانی خەونە بۆ زمانی نووسین  و 
یادەوەری.  توانایی  و  پڕ  ناخی  و چاالككردنی  ڕاچەناندن 
هەستیاریی  لە  بیر  چاالكییەكانی  تواندنەوەی  دواجار 

نووسیندا.
پڕۆژەیەكی  ئاستدار،  و  دەنگ  فرە  درێژی  چامەی 
بەردەوام  كرانەوەی  و  بوون  ئاستی  لەسەر  و  كامڵە 
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ئاسۆیەكی  هەستەكانمە،  دایكی  سروشتی  ڕادەوەستێت، 
بە  دەربازبم،  لێی  ناتوانم  ئاسایییە،  ئەفسوون  و  ئەفسانە 
لە  دەكەم،  پەیڕەوی  و  دەزانم  شیعریی  فۆرمی  كامڵترین 
ڕایەڵ و تانوپۆی ڕستەكانیدا توانای جوواڵندنی فرە دەنگیو 
ئەو  دەگەڕێتەوە  زمان  و  مانا  دەڕسكێت.  پەیوەندی  فرە 
ئاستدارییەی هێزی نووسین ئاشكرای دەكات  و دەیهێنێتە 
گۆڕێ . واتە: قووڵبوونەوە بە ناخی بیندراو  و شەپۆلی كاتو 

شوێن سیمای بوون.
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی 

دەردەكەوێت چەندمان هەوێن دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین.

فرە دەنگی
ڕوانینی گەردوونی بار  و بوار بۆ گەشەسەندنی شیعر 
دەڕەخسێنێت، ببڕای ببڕ پەیوەندیی بە شۆڕشی گەیاندنو 
جیهانی  ئاسۆیەی  ئەو  خەیاڵ  و  نییە.  فۆرمەكانییەوە 
بەهۆیەوە وێنا دەكەیت، لە دەرەوەی كەناڵەكانی ڕاگەیاندن 
كاری شیعرییەت بەڕێوە دەبەن، لە كەڵك وەرگرتن: دەست 
نەشونمای  بە  خۆشیان  دیموكراسین، سەرسامیی  وااڵ  و 

نوێبەخشیی گیانی ژیان ناشارنەوە.
دەتوانین لەوە دڵنیابین، كە شیعر هەموو سەنگایی ساتە 
وەك  خەیاڵ،  هەڵقواڵنی  سەر  خستە  تەنیا  بە  وردەكانی 
بەرزایی و ناوەندی كاریگەر چووە ناوی و كرۆكی ژیانی بە 
هۆیەوە وێنا كرد. بێگومان لە بار و بوارێك نزیك دەبینەوە، 
شیعری تاك دەنگی دەبێتە خۆنیشاندانێك و دەربڕین لەو 

بار و بوارە بێهێزەدا.
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دەكرێ  لە بچووكبوونەوەی دنیا لە بینینی شاشەدا، یان 
هەر فۆرمەكی گەیاندنەوە، شیعری فرە دەنگ لە چنین و 
ببێـتە جێگرەوەی خەیاڵ،  تۆڵی  و  توند  تانوپۆی  و  ڕایەڵ 

وەك بەرزایی  و ناوەندی كاریگەر.
سوودبینینە،  ڕەگەزی  خەیاڵ  دەنگیدا  فرە  شیعری  لە 
و  باوەڕ  نیشاندانی  نییە.  كاریگەر  ناوەندی  و  بەرزایی 
گیانی كراوە و دەوڵەمەندیی ئەم شێوازە، بەئەندازەیەك لە 
چیرۆكو شانۆنامە  و ڕۆمان و داستان و ئەدەبی پەخشاندا 

بە ئاشكرایی دەگاتە لووتكەی بینین و تێگەیشتنی ڕوون.
لە شیعری درامیدا گفتوگۆ لەگەڵ هەست و ئەقڵی خوێنەرو 
دادەمەزرێنێت،  جۆراوجۆرەكان  كەسایەتییە  شاكەس  و 
هاوتایییەك دەدۆزێتەوە لەباری نووسیندا پەیڕەوی دەكات. 
پێكدێت و دەبیندرێت،  بنەمای منی شیعریدا  پێكهاتە و  لە 
و  ڕۆڵ  دەكشێتەوە،  شاعیر  كەسی  تاكە  منی  لە  خۆی 
ئاستی شاكەس و كەسایەتییە جۆرا و جۆرەكان و چێژێك 
كەسایەتییە  و  شاكەس  ئاراستەكراوی  چێژی  دەگەیەنن، 

جۆراوجۆرەكان و واتاناسی.
زۆرێك لە شیعری ئیمڕۆمان، لەسەر سیستمی تاكدەنگی 
منی شاعیر وەك ڕەگەزێكی كارپێكەر بەڕێوە دەچێت، ئەم 
شێوازەش وەك هونەر هەرچی پێبوو بەخشی، چاوەڕوان 
و  بەخشین  بۆ  مابێت  پێ   كاریگەری  هونەرێكی  ناكرێت 
یەك  قسەكەر  ڕوونادات  شتێك  هیچ  چونكە  سەرسامی، 
پانتایی نووسینەكەی داگیركردووە، هەروەها  قسەكەرە  و 
بوونی شیعریش وەك شێواز و شێوە دەخاتە مەترسییەوە. 
لە كارایی و زیندوویی و هێز دووری دەخاتەوە، كە كاراییو 
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زیندوومان  هەمیشە  بوارێكن  و  بار  هێز  زیندوویی  و 
دەكەنەوە و سەرچاوەی سەرسوڕهێنەرن.

بە  ڕستەكان  زمان،  هەستیاركردنی  كردەی  یەكەمین 
دەكاتەوە،  درێژ  دەنگییەكان  بە چاوگە  مەبەستی گەیشتن 
دەبێتە  تێیدا  زمان  ئاگایی  هەمیشە  دەنگییەكانیش  چاوگە 
بارو بواری  ڕاستەقینەی نووسین و وزەی ترپە و ئاواز، 
لەم بار و بوارەیەوە هەستیاری زمان ڕوو دەدات. چەند 
ترپە و ئاوازێكی لێ  دەبێتەوە بەناو خۆیدا دووبارە پەخش 
دەبێتەوە، جۆراوجۆریی ترپە و ئاواز: خەسڵەت و مۆركو 
وێنەهێنانەوەی  بە  پشت  چەشنەن،  ئەم  ناسینی  ماكی 
دەكاتە  گێڕانەوە  زیاتر  نابەستێت،  یەكیش  دوای  لە  یەك 

خۆبووژانەوەو دەركەوتن و ئاراستە وەرگرتن.
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی 

دەردەكەوێت چەندمان هەوێن دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین.

دەستكاریكردن
چاپیشم  ئەوانەی  و  كردوون  چاپم  ئەوانەی  دەقەكانم، 
بۆ  دەستیان  كاركردن  مێزی  لەسەر  هەمیشە  نەكردوون، 
دەبەم، هەر چەند ڕستەیەكیان دەستكاری دەكەم و چەند 
لێ   الپەڕەیەكیشیان  چەند  و  سەر  دەخەمە  الپەڕەیەكیان 
ئەو  داڕشتنیان.  بەدوا  نەگەیشتووم  ئێستاش  تا  الدەدەم. 
هونەر و دڵەڕاوكێیەی دەستكاریكردنەش لە كاركردنی بێ  
وچانی كاتژمێر، گواسترایەوە ناو بار و بواری دەروونیی 

شاعیریەتیی من.
كاتژمێر تەكان دەدا بەرەو ناو دەقی كات. دەقی كاتیش 
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تێیدا چاوەڕوانیت، كە هێز  ئەو چركەیەی جوانە  هەمیشە 
منیش  ڕۆیشتنی  دەڕوات،  بۆی  چركەیەی  ئەو  دەخاتە 
هەمیشە بەرەو دەقی شیعرییە. هەموو شتەكانی كاریگەرییان 
بە نەشونمای ژیانەوە هەیە. لە زەینمدا ئامادەیان دەكەمو 
بیركردنەوەم.  چاالكییەكانی  لە  بەشێك  بە  دەیانكەم 
دەستكاریی بەردەوامیش كارێكی دروستە بۆ نووسەری پڕ 
توانا و ئەزموونی پەڕینەوە، بۆ ناو پرسیارەكانی، كە بوون 
لە  دەربڕین  و  بەرگری  ناكەن،  دەستنیشان  جۆر  بەیەك 
داهێنان دەكەن، چونكە هەر جارێك، كە دەستكاری دەكات، 
بەو نیازە بە تەواوی ژیان لەناو دەقەكەیدا ببینێت، یان ژیان 
بە تەواوی بهێنێـتە ناو دەقەكەیەوە و بیگەیەنێت بە ئاستی 
نووسینە،  مەحاڵەكانی  لە  یەك  ئەویش  نووسین.  خەونی 
نووسین هەوڵدەدات بۆ مەحاڵ، مانەوەش لەناو ئەو مەحاڵە 
لەناو  تەواوی  بە  ژیان  بینینی  بۆ  نووسەرە  سووربوونی 

دەقی بێگەرددا.
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی 

دەردەكەوێت چەندمان هەوێن دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین.

شاعیر
سنووری  لە  خۆی  گەرمییەكانی  سەر  شاعیر، 
و  گیان  و  پێدەكات  دەست  جیهانبینییەوە  بیركردنەوەو 
هەستەكانی چاالكە بەگشت جوانییە هاوبەشەكان. ئاراستەی 
ئاڵۆزكردنی جوانییە هاوبەشەكان نییە. سادەكردنەوەیەتی، 
پڕ  ڕوانینی  و ڕسكاندنی  بەرزبوونەوە  بەرانبەر  بەرپرسە 
پەیوەستیشە  زماندا،  لە  ئاخاوتن  جووڵەی  شیعرییەتو 
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بەوەی پەیوەندییەكانی نێوان جوانی و فۆرمەكانی كۆمەڵگا 
وەك پرۆژەیەكی پەرەپێدان و پەرەپێدراو وەربگرێت.

بكاتە  پەیوەندییەكانەوە  لە  دامەزراندنیش  گوتار  كاری 
بەهای  ئەزموونكراوی هەقیقەت و  وێنەیەكی ڕاستەقینەی 
بەرزیان  دەربڕیندا  تواناكانی  لە  كاتدا  هەمان  لە  مرۆڤ. 
ئاوازی  و  ترپە  و  ڕستە  تانوپۆی  و  ڕایەڵ  ناو  بكاتەوە 
بدات،  پیشانیان  نیشانە  و  نیشان  وەك  لێیەوە  ویژدانیان، 
ئاشكراكردنی  بەسەر  هەستیاریشی  دەسەاڵتی  هەروەها 
چارەنووسی جوانی لە شێوازی نادیاردا، پشتگیر و پاڵپشت 
لە بەرزبوونەوە و بەهێزكردنی و داكۆكی لە مانەوەی بكات.
بۆ  گەڕ  بخاتە  خەون  و  سۆز  و  هەست  تەوەرەكانی 
وەك  جوانی  گیانی.  چێژی  بەردەوامیی  هێشتنەوەی 
بكاتە  دەقدا  پێكهاتەی  لە  بنیادنەر،  و  چاالك  ڕەگەزێكی 
بە  باوەڕهێنان  و  پەیوەندییەكان  بەیەكگەیشتنی  ناوەندی 
لەناو  ڕاستەقینەی  واتای  بۆ  ژیان.  تواناكانی  و  هەقیقەت 
دەوروبەرێكی بێ  هێز لە هۆشیاریی فیكریدا،  ئاكار دابڕێژێت. 
بەدواداچوونی مێژووی گیان و ئەوانی دیكەو چاونەترسیش 
بەرەو ڕووی ئەم ئاكار داڕشتنە بكاتە ماڵی هەر هەموومانو 
گەوهەر و ناوكی هونەری مانا دەرنەكەوتووەكان لە چركە 

زیندووە دەگمەنەكان هەڵداتەوە.
كردەی نووسین وەك سەرەتایەكی هەمیشەیی و خاڵە 
یەكتربڕەكانی كات و شوێن بپارێزێت. بە فراوانییەكی ئاستدار 
بانگەوازی الیەنداریی تەواوی ڕابگەیەنێت،  و كاریگەریش 
دواجار بە ئاستی بەهای مرۆڤ بیناسێنێت، بپرسێت ئەرێ  
ئاستدارییەكانی شیعر و مرۆڤ چین، لە واقیعدا جێبەجێیان 
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و  توانیویەتی جوانی  تا چەند  بن.  پەسندی  بكات و جێی 
هونەر بگەیەنێتە ئاستی ژیان و دركاندن و بەهای مرۆڤ.

سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی 
دەردەكەوێت چەندمان هەوێن دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین.

فەرهەنگ
وشە لەناو فەرهەنگدا بە یەك مانایی سنووردار و پابەندە، 
بار و بواری هەڵكۆڵینی نەماوە و چەسپاو و جێگیر و نەگۆڕە، 
لەسەر ئاستێكی چەسپاو و جێگیر و نەگۆڕیش پەیوەندی بۆ 
دەستنیشان كراوە. واتە: لەناو ژیان و بزووتنەوەی بەرەو 
پێشچوون كار  و چاالكی لێ  وەرگیراوەتەوە و خانەنشین و 

ال كەنارە و ئاستداری لێ  وەرگیراوەتەوە.
شاعیر لە وشەكانی ناو ژیاندا دەچێتە كەشی زاڵ و ڕۆشنی 
خۆیەوە، وشە لە ساتێكی وردەكارانەدا لە ژیان ئەزموون 
دەكات. شیعریش، هێز لە خودی زمان وەردەگرێت، بەزمانی 
ناو ژیانیش شیعرییەتی دەڕژێتێ  و پەیوەندییەكانی بە جیهان 
دەبەستێتەوە، كار  و چاالكیی وشە گەرمەكانی ناو ژیان، 
وشە بێ  هێزەكانی ناو فەرهەنگیان لە خەیاڵگەی نووسەری 
نائومێدییەكی  بە  هەست  كردووە.  دەربەدەر  وریا  خود 
وەنەوز  فەرهەنگاندا  لەناو  وشانەی  لەو  دەكەم  ترسناك 
شیعریی  ڕستەی  ناو  بۆ  گواستنەوەیان  دوای  دەدەن. 
لەباری  دەكەوێت.  لێ   دووبارەكردنەوەی  خەوی  كتوپڕ 
دەستەواژە  دەبنەوە.  بچووكتر  دووبارەكردنەوەشیاندا، 
مانایی  بەیەك  ئومێدە،  بێ   فەرهەنگدا خۆشباوەڕ  و  لەناو 

دڵی داكەوتووە  و فۆرمەكانی كۆتایی پێهێناوە.
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وێناكانی  و  دەبێت  سڕ  فەرهەنگدا  لەناو  شاعیریش 
كورت دەهێنێت، نەك سەرسام. لە وشەكانی بەردەست و 
زەینی خۆیەوە دەست پێدەكات و ئاسۆی هاندان و فەزای 
و  فەرهەنگنووس  و  ئەكادیمی  ڕۆشنبیرانی  دەبێت.  زاڵ 
زمانەوان لە وشەكانی ناو فەرهەنگدا كار و چاالكییەكانیان 
نییە.  زمان  جیاكاری  ئاستی  فەرهەنگدا  لە  دێنن.  بەرهەم 
هەموو داهێنانێكی زمان لە ئەدەبدا لە دەرەوەی فەرهەنگ 
ڕوودەدات، دەقی نایابیش لە كرۆكدا لە پەیوەندیی زمانەوە 
هاندەریەتی،  ئاسۆیەك  وەردەگرێت،  سەركەوتن  و  هێز 

ئاسۆی ئاستداری و پێكهاتە و پێكهاتن.
وشەكانی  لە  نییە  ئەدەبێك  ئەدەبدا،  مێژووی  لەناو 
بۆیە  هێنابێت،  دەست  بە  سەركەوتنی  فەرهەنگەوە  ناو 
فەرهەنگ الی من بووە تەلیسمێكی بكوژ، زوو خۆم لە 
قەڵەمڕەوی دەسەاڵتی دەرهێنا. ژیان فەرهەنگی شیعرە، 
هەر شاعیرێكیش هانا بۆ وشەكانی ناو فەرهەنگ ببات، 
نامۆیی و دەستەپاچەیی خۆی بە شیعر ئاشكرا دەكات. 
ساتە  بایەخی  ئامادەكراوە،  وشەی  لەگەڵ  مامەڵەی 
واتە:  داوە.  دەست  لە  خۆی  ناوەوەی  هۆشیارییەكانی 
بە  هەست  و  لەبیرچووەتەوە  بەكارهێنانەوەی  ڕۆڵی 
كاریگەریبوونی ناكات. ئەگەر نووسینێكی ئەدەبیش ساتە 
هۆشیارییەكانی ناوەوەی نووسەر، خرۆشانی تواناكان و 
چاالكیی نەبووبێت. دەقێكی بەتاڵە لە ئەفسانە و ئەفسوون 

و هۆشیاریی نووسین.
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی 

دەردەكەوێت چەندمان هەوێن دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین.
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ناونیشان
لێكۆڵینەوەی ئەدەبی كوردیدا  زۆر نییە لەناو ڕەخنە و 
بەهای  گرینگ،  و  سەربەخۆ  بابەتێكی  وەك  ناونیشان 
هەموو  لە  دەكرێت.  لەگەڵدا  مامەڵەی  و  پێبەخشراوە 
سەر  دەچنەوە  ناوەرۆك  و  ناونیشان  بوارەكانیشدا  بارو 
ئەگەر  دەقەكە،  واتە:  ناوەندە.  ئەویش  بنەما،  و  ماك  یەك 
و سرووشێك،  هەستگەرمی  دەبێتە  داهێنانبێت،  ناونیشان 
داهێنانێكی تر بەدوای خۆیدا دەهێنێت. هەڵبژاردنی لەسەر 
هەڵبژاردنێكی  ئەفسوون  و  ئەفسانە  بیرۆكەی:  و  بنەما 
هۆشمەندانە و داهێنەرانەیە، لە وێنە و سرووش و دەربڕیندا 
لە  كە  دەدۆزێتەوە،  هەستە  ئەو  وزەی  و  بەدەردەكەوێت 
ناوەرۆكدا بەدواداچوون و هەنگاو هەڵێنانە بۆ كۆكردنەوەی 
شیعرەكە.  هەوێنی  و  ڕاستەقینە  وزەی  و  تیشكەكان  تاڵە 
یەكگرتووی  یەكەیەكی  نوێبەخش  دەقی  ناوەرۆكدا  لە 
جۆرێك  و  بووە  پارچە  پارچە  ژیان  چونكە  نییە،  تێدا 
هەڵوەشێندراوەتەوە. هەندێك جار پارچەكان لێك دوورنو 
هەردوو  لە  ئەوەیە  گرینگ  نزیك.  لێك  جاریش  هەندێك 
بارو بواری لێك نزیكی و لێك دووری پارچەكان هەرەم و 
دەربڕینی ژیانن و بنەمایەكی پەیوەندییان هەیە. هەست بە 
پچڕانی پەیوەندیی نێوان ناونیشان و ناوەرۆك ناكەین. ئەم 
دوو بار و بوارەی لێك نزیكی و لێك دووری دابەش دەبن 

بەسەر دوو خاڵدا:                    
خاڵی یەكەم: ئەو دەقەی، كە دەقێكی نوێبەخشە یەكەیەكی 
یەكگرتووی تێدا نییە، ناونیشانەكە دەبێتە تاڵە تیشكێك لە 

ناوەرۆكەكەدا.                      
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خاڵی دووەم: ئەو دەقەی، كە دەقێكی ئاسایییە یەكەیەكی 
یەكگرتووی تێدایە، ناونیشانەكە دەبێتە ڕامانی سەرەكی و 
بە تەواوی جەستەی دەقەكەدا شۆڕ دەبێتەوە و دەبێت بە 
ڕایەڵ و تانوپۆ، لە ناونیشانەوەش درێژە بە شیعرەكە دەدات 
ناونیشانەكانی من وەك تاڵە تیشكێكن بۆ مانا و ناوەرۆكی 
دەقەكان. نەك وەك ڕامانی سەرەكی بەتەواوی جەستەی 
دەقەكەدا شۆڕ بووبێتەوە، هەروەها تاڵە تیشكەكان لەخۆیدا 

كۆ دەكاتەوە.               
ناونیشان ناتوانێت ڕایەڵ و تانوپۆی ناو دەق ڕێكبخات، 
لەبەر ئەوەی ئەو خۆی هەوڵدەدات بە زمانێكی نەرم لەگەڵ 
ڕەگەز و توخمەكان پەیوەندی دروست بكات و هاوگونجان 
پەیدا بكات، لە ناوەڕاستی هەشتایەكاندا: )ئەحمەدی مەال( 
زێدی خۆی: )زەردك( بۆ ناونیشانی كۆشیعرێكی بەكارهێنا. 
ناونیشانی  لە  بوو  دیاردەیەك  و  دەستپێشخەری  ئەمە 
كۆشیعری كوردی، زۆریش بەجوانی گەیشتووە بە ناوەندی 

خۆبوونی داهێنان.                     
بەالمەوە  كوردی  كۆشیعری  لەناونیشانی  بەشێك 
و  دۆخگۆڕن  و  هونەری  مەودایەكی  و  وردبوونەوە 
خۆم  سەرسامیی  نەشمتوانیوە  پێیان،  سەرسامبوومە 
بەرانبەریان بشارمەوە، ئاستێكی بااڵیان بەدەقەكان داوە و 
پنتیش  داهێنان و گەلێك  لە هۆكارەكانی  بوونە  هۆكارێك 
لە ناوەرۆكدا ڕووندەكەنەوە، ئەو ناونیشانەی سەرسامیان 

كردووم ئەمانەن:
یەكەم: سەمای بەفری ئێواران - ی جەالل بەرزنجی.

دووەم: سووتان لەبەر باراندا - ی ڕەفیق سابیر.
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سێیەم: تەمە سپییەكانی ڕۆح - ی كەریم دەشتی.
چوارەم: هێالنەی نغرۆ – ی مارف عومەر گوڵ.
پێنجەم: تاڤگەی مەند – ی نەژاد عەزیز سورمێ .

شەشەم: كاتێ  قامیش بەئاگا هات بووبووە بلوێــر- ی
          سامان دزەیی.

ئاستدا  و  دۆخ  سێ   بەسەر  منەوە  بەالی  ناونیشان 
دابەشدەبێت و تێدەپەڕێت: ئەوەی لێرەدا وەك بار و بوارو 
پێ  ئاماژەی  دەمەوێ   ئەمەكەوە  و  بەجۆش  دۆخگۆڕین، 
بدەم. ناونیشانی: )خەون وا خۆی گێڕایەوە(یە. سرووشی 
دووربەدووری  سرووشێكی  و  بەجۆش  ناونیشانەم  ئەم 
دروست  ال  نیتشەوە  دوا(ی  وا  )زەردەشت  ناونیشانی: 
بووە و لە داڕشتنیدا هاوگونجانێكم بەكارهێناوە، هەروەها 
بلوێر(،  بووبووە  بەئاگاهات  قامیش  )كاتێ   ناونیشانی: 
)مەوالنا  شیعرێكی:  دێڕە  سرووشی  و  سروشت  لە 
جەاللەدینی ڕۆمی، لە سروودی نەی( وەرگیراوە. ئەوەی 
ئەم  خۆم  ئەگەر  شاراوەیە،  زۆر  گەرموگوڕییەكی  من 
بەرباس،  نەهێنمە  خۆم  ئەزموونی  پێبەخشینەی  گەرمی 
كەس هەستی پێناكات و خاڵێكی هاودەقی لێ  نادۆزرێتەوە، 
ناونیشانەكەی  ناوەندی  لە  ئاگایییەوە  بە  زۆر  چونكە 
یان  دەرەوە،  چوومەتە  و  وەرگرتووە  بەهرەم  نیتشەوە 
ناونیشانەكە لە سەرسامیی خۆی وەستاندوومی و بەڕێی 
خستوومەوە بۆ دروستكردنی سەرسامی خۆبوونی خۆم. 
رۆمی  دێڕەكەی  ناوەندی  لە  دزەیییە  سامان  هەرچی 
من  ئەوەندەی  هەروەها  ماوەتەوە،  و  دەرەوە  نەچووتە 
ئاگاداربم، واشبزانم ئاگایییەكی ڕوون و وردم لە شیعری 
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نوێی كوردیدا هەیە. وشەی )ئاو(، وەك ناونیشان یەكەم 
جار: )سامی شۆڕش( لە ژمارە )1(ی باڵوكراوەی )نۆبەرە(، 
بە  باڵوكردەوە  تێدا  شیعرێكی  بەكاریهێنا،   1970 ساڵی 
سەرەتای  بۆ  ناونیشانە  ئەم  ئاو(.  )بووكی  ناونیشانی: 
پاش  بوو،  كاریگەر  و  دۆخگۆڕ  ناونیشانێكی  حەفتایەكان 
لە  بەجۆرێك  یووسف(  عەبدوڵاڵ  )عەباس  ساڵی:  چوار 
جۆرەكان وەریگرت، یان گواستییەوە، كردی بە ناونیشانی 
شێوازی  ئەم  نازانم  جا  )ئاو(.  بەناونیشانی:  نامیلكەیەكی 
وەرگرتنە دەچێتە چ خانەیەك، وەرگرتن، یان گواستنەوە، 
دەقاودەق  هەیە.  ناونیشان  هەندێك  بەاڵم  تاد،   ..... یان 
وەرگیراوە، یان گواستراوەتەوە، یان ..... تاد، )بەفری گەرم 
)یوری  ڕۆمانێكی:  ناونیشانی  بنەڕەتدا  لە  الحار(  الثلج   –
بونداریف(ە، )غائب طعمة فرمان( وەریگێڕاوەتە سەر زمانی 
دەقاودەق   ،1992 ساڵی  لە  ڕەفعەت(  )نەوزاد  عەرەبی. 
كردی  تاد،   ..... یان  گواستوویەتییەوە،  یان  وەریگرتووە، 
ناونیشانی  هەروەها   ، خۆی  كۆشیعرێكی  ناونیشانی  بە 
بەزەبر زەمینەیەكی كاریگەر و ترپە و ئاوازی مانەوە لە 
دەبێتە  تێدەپەڕێنی،  خۆی  واقیعی  و  دەهێڵێتەوە  مێشكدا 
دۆخگۆڕینێك.  یان  تر،  نووسینێكی  خواستراوی  واقیعی 
بۆدلێر،  بەدەكان(ی  )گوڵە  ناونیشانی كۆشیعری:  نموونە: 
زەمینەی  و  كاریگەریی  و  ناسراوە  ئێجگار  ناونیشانێكی 
)نەوزاد  مێشكی:  لە  مانەوەی  ئاوازی  و  ترپە  و  كاریگەر 
ڕەفعەت(دا جێهێشتووەو بە بێ  هیچ ئاماژەیەك لە شیعرێكیدا، 
جا بێ  ئاگایی بێ ، یان بەئاگایی بەكاری هێناوە: ) شەڕی 
گوڵە بەدەكانی باخی ئیرەم. گۆڤاری ڕامان، ژمارە50. ل: 
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128( ناتوانین لەم بارەوە لە وردەكاری بەراورد بكۆڵینەوە، 
لەبەر ئەوەی دۆخگۆڕین نییە. گواستنەوەیە.                                                                     
من هەروا بە سادەیی ناونیشان وەرناگرم و بە قووڵی و 
وردبینییەوە، فەزای زاڵی  دەخوێنمەوە و جێگای بایەخمە، 
لەو  جیاوازییە.  و  جیابوون  واتای  دۆخگۆڕ  ناونیشانی 
دۆخەوە خوێنەری نموونەیی تێدەگات نووسەر قووڵبینە، 

یان ڕووكەش.     
ویستم لە ناونیشاندا كارێكی تایبەتمەند پێشكێش بكەم، 
لە جێگای پیت و دەنگدا وێنەبكێشم. واتە: ئەگەر ناونیشانی 
ناونیشان  شوێنی  لە  بێت.  مەلەوان(  )باڵندەی  شیعرێكم: 
لەیەك  بكێشم.  تاد،   ..... قورینگ  یان  ماسیگرە،  وێنەیەكی 
بدات.   نووسین  نیشانەی  هەم  و  وێنە  شێوەی  هەم  كاتدا 
بیركردنەوەیەك مایەوە  تەنیا وەك  ئەو ویست و هەوڵەم 
بنیاد  كاركردنەكەشم  شێوە  پێكهاتەی  نەكرد،  جێبەجێم  و 
نابوو. جێبەجێ  نەكردنەكەشم تەنیا لەبەر ناكارایی و ئاستی 
شارەزانەبوونی نەخشە سازەكانی ڕۆژنامە و گۆڤارەكان 

بوو.                                             
ساڵی 1993، هەوڵێكم لە شێوازی ناونیشان پێشكێش كرد. 
شیعرێكم بە ناونیشانی: )سەباح(، لە ژمارە )460ی پاشكۆی 
ئەدەب و هونەری كوردستانی نوێ(دا باڵوكردەوە. مامەڵەم 
لەگەڵ چوار توخمەكەی بوون، وەك پێكهاتەی گەردوون و 
جەستەی خۆم كردبوو. )با، خۆڵ، ئاگر، ئاو(. لە هەر بەشێكی 
وەك  كراوەكەم  لەگەڵ  مامەڵە  توخمە  ناوی  سەربەخۆدا 
نەخشەسازی  دانابوو،  بەشەكە  لەژێر  الوەكی  ناونیشانی 
ڕۆژنامەكە هونەرمەند: )هەڵگورد جوندیانی(، ئەم شێوازی 
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ناونیشانەی بە ڕیزپەڕ و نامۆ زانی، بەنابەدڵی كاری تێدا 
كرد، ئەنجام هەوڵەكەی منی بە تەواوی نەگەیاند. لە دوای 
باڵوبوونەوەیدا، بۆم ئاشكرا بوو ئەم شێوازە سووریالییە 
پێشكێشیان  دروستبوونیان  سەرەتای  لە  فەرەنسییەكان 
لێی  و  مایەوە  سەرەتایەك  وەك  هەوڵەشم  ئەم  كردووە. 
پڕۆژەیەكی  وەك  بەوێنە  ناونیشان  بەاڵم  دووركەوتمەوە، 
دواخراو الم ماوەتەوە و لە كۆشیعرێكم تا بۆم بكرێت و 
بتوانم پێشكێشی دەكەم، دەشزانم لە شێوە كاركردنەكەمدا 

بەرەو كوێ  دەڕۆم و چ هێڵ و هێمایەك دەكەم بە ناوەند.
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی 

دەردەكەوێت چەندمان هەوێن دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین.

مانیفێست
وەك پرۆژەیەك مانیفێستی شیعریی خۆم ڕاگەیاند، بۆ 
ئەوەی ئەم ڕاگەیاندنە ببێتە پاڵپشت و تیشكۆ بۆ ئەزموونی 
و  پەنجەمۆر  خۆڕوونكردنەوە،  و  مانیفێست  شیعریم. 
بە كەرەستەیەكی خەمڵیو و  نووسەرن،  تایبەتیی  ڕوانینی 
ئاسۆی  و  نووسین  بەرانبەر  ڕاستەقینەوە   ئەزموونێكی 
بە  گەاڵڵەكردنی،  و  نووسین  بۆ  نووسین.  چاوەڕوانی 
قووڵی سەرجەم دەقەكانی خۆم بە توانای گۆڕان لە ژیانو 
تا  الوازی،  خاڵی  مەودای  لە  زەینم.  ناو  هێنایەوە  هونەر، 
بەوپەڕی  وەرگرت،  ئەزموونم  سەرسوڕهێنەكانی  خاڵە 
هۆشمەندی جیاكاریی هەستكردن لە مەوداكانی مامەوە و 
تێفكریم، تا بووە پرۆژەی باش بیركردنەوە و گفتوگۆیەكی 
ڕۆشن. بنەماكانیم لە شەوق و كاكڵە و ناخی ئەو مەودایانە 
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لە واقیعی نووسیندا هێناومەتە گۆڕێ . ئەو  دۆزییەوە، كە 
واقیعەی چۆنیشی بیر لێ  دەكەمەوە و دەیجووڵێنم.

نووسین  دوای  ناكەمەوە،  مانا  لە  بیر  نووسین  پێش 
مانا دەدۆزرێتەوە، هەروەها بیر و ڕاكانی ڕامگەیاندوون، 
ئاماژە  و  لە دەقەكاندا شوێنی ژیربێژی و ئەو  هەموویان 
چارەسەری  ئاشكران.  هاتوون،  بەرهەم  تێیدا  نیشانانەی 
هەندێك لە هەستە ڕۆمانسییە سەرەتایییەكانیشم كردوون، 
كێشاون.  سەرسوڕهێنەكانی  و  الواز  دێڕە  ژێر  بە  هێڵم 
خەونم كردووە بە فۆرمی دەستپێكردن و دووبارە گەڕانەوە 

بۆ واقیعێكی دامەزراوی خەونی.
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی 

دەردەكەوێت چەندمان هەوێن دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین.

قۆناخ
شیعر وەك درێژبووەوەی قۆناخی پێشتری وەرناگیرێت، 
لە هەندێك ڕەگەزدا یەك دەگرنەوە، لە زۆر ڕەگەزیش تەواو 
ئاستیان دەكەوێـتە نێوان، دژی قۆناخ و ڕێباز و قوتابخانە و 
دابەشكردنم، دەقی داهێندراو بەسەر تەواوی ژیاندا دابەش 

دەبێت.
بەیەك  دیاردەكان  و  ڕووداو  خوێندنەوەی  و  ژیان 
یاخی و كەرەستەكانی  بیری  بە جیاكاری  نایەن،  ئاراستە 
شیعری لە كەشی شێوە گۆڕیندان، ئاستیش بەرەو گۆڕان و 
تێكەاڵوبوون وەردەگرن. هیچ قۆناخێكیش ناتوانێت قۆناخی 
لە  داهێنانەكانی  بكات،  ون  خۆیدا  لەناو  تەواو  پێشەخۆی 
گۆشەیەكی تەنگەبەر گەمارۆ بدات. جیاكارییەكان سروشتین. 
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داهاتووشدا  لە  ئەزموونانەی  و  قۆناخ  ئەو  جیاكارییەكانی 
هەر  هەمدیس  گۆڕانكاری  گفتوگۆی  مایەی  و  هۆ  دەبنە 

سروشتی دەبن.
شیعر لە زماندا ڕەونەقی شیعرییەت بەدەست دەهێنێت، 
زمانیش بە ئاراستەی هاتنی، ئاستی گۆڕان و تێكەاڵوبوون 

وەردەگرێت.
و  درێژەپێدەر  ژیان  قۆناخەكانی  زمانی  ئایە 
دەستكەوتە  ئەو  جیاكاریی  بە  یەكن.  دووبارەكردنەوەی 
پێویستییە  و  بیر  پەرەسەندنی  ئاكامی  لە  هونەرییانەی 
و  كراون  ئەزموون  شارستانییەكان  و  كۆمەاڵیەتی 
دامەزراون، یان بابەت و مەبەستەكان شێوازیان دەگۆڕێنو 
شیعرییەت  شیعر،  زمانی  پێدەكرێن.  هەست  نیشانەكانی 
زمانی  واتە:  وەرناگرێت.  دیاریكراو  قۆناخێكی  زمانی  لە 
شاعیرێك، لە زمانی شاعیرێكی ترەوە دەست پێناكان، هەموو 
سەردەم و مەوداكان ڕادەكێشێتە ناو بازنەی بەڕێوەچوونی 
خۆی، هێز دەڕژێنێتە ناو تەكانەكانی بۆ بەكاربردن و ئاماژە 

ژیربێژییەكان.
هیچ قۆناخێك نابیندرێت، داهێنان تاجی لەسەر هێمایەكی 
دلێری نەنابێت و ئەستێرەیەكی بەرهەم نەهێنابێت. نموونە: 
)نالی(.  سەری:  خستە  داهێنانی  تاجی  كالسیكی  قۆناخی 
قۆناخی یەكەمی نوێبەخشی، تاجی داهێنانی خستە سەری: 
تر  ئاستێكی  نوێبەخشیدا،  دووەمی  قۆناخی  لە  )گۆران(. 
دێتە گۆڕێ  و ناتواندرێت داهێنەرێك وەك تاك و ئەستێرە 
دەستنیشان بكرێت و هەموو هونەرەكانی تێدا كۆبووبێتەوە. 
شیعریی  گوتاری  و  شێواز  و  فۆرم  هەندێك  نموونە: 
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محەمەد(  قادر  )ئەنوەر  الی:  هەیە.  هەڵمەت(  )لەتیف  الی: 
الی:  شیعرییش  گوتاری  و  شێواز  و  فۆرم  هەندێك  نییە. 
هەندێك  یان  نییە،  تر  ئەوانی  هەیە. الی  بێكەس(  )شێركۆ 
فۆرم و شێواز و گوتاری شیعریی الی : )فەرهاد شاكەلی( 
و  فۆرم  قۆناخەدا  لەم  كەواتە:  نییە.  هیچێكیان  الی  هەیە. 
شێواز و گوتاری شیعری پەرەی سەندووە و ئاستی كۆی 
ئەستێرە و هێمایەك وەرناگیرێت.  تاك وەك  وەرگرتووە، 
كوردییەوە،  شیعری  داهێنانی  ناو  هاتووەتە  هێمایی  فرە 
بەاڵم لە قۆناخی كالسیكی و قۆناخی یەكەمی نوێبەخشیدا، 
گۆران(دا  و  )نالی  لە:  هەریەك  لە  هونەرەكان  هەموو 
كۆببوونەوە. بۆیە تواندرا وەك تاك و ئەستێرە دەستنیشان 
بكرێن. لەگەڵ ئەمەش قوتابخانە و قۆناخ و ڕێباز و تەوژم 
..... تاد، لەناو دەچن. تەنیا شیعر، شیعری بێگەرد. بە پلەی 
یەكەم دەمێنێتەوە. درێژەپێدان و مێژوویی نین. هەندێ  باری 
قووڵی سەرسامی تەسەوف لە شیعری ئەمڕۆ دەبیندرێن و 

دەربڕین لە ژیان دەكەن. 
سیماكانی لە قۆناخی كالسیكی ڕەونەقیان بیندراوە، وەك 
پێویستییەك لەمڕۆدا ئەزموون دەكرێنەوە، ئەو پێویستییە 
شتانەی  ئەو  كالسیكدا،  لەناو  نییە  نوێبەخشی  ونبوونی 
لە ڕۆژ و ڕۆژگاری خۆیاندا بەرەو بە ئەدەببوون دەچن، 
شتەكانی لەناو كۆمەڵگادا ئەدەبن و ئەوانی تواناشیان تێدایە 
ببنە ئەدەب، دەقئاوێزان بە جیاكاریی، بنیادی دامەزراندنە. 
هێڵی ڕوونی ڕوانینەكان بخاتە باری قووڵبوونەوە و سیما 
ئاوازی  و  ترپە  جیاكار،  زمانی  بناسێنێت.  هاوبەشەكان 
و  ترپە  لە  دەربڕینیش  شێوەكانی  دەبێتەوە.  لێ   جیاكاری 
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ئاواز وەردەگرێت. وەك فۆرم و پێكهاتەی ڕستە بەندیش 
جیاكارییەكان بەرەو چەندان ئاراستەی جیاكار ڕاماندەكێشنو 
بە كارامەیی بە گەڕمان دەخەنەوە بۆ دوانەخستنی ژیان، كە 
ژیان خۆی كردەیەكی دواخراوە. خاوەن فۆرم و توانایەكی 

سەرسوڕهێنیشە.
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی 

دەردەكەوێت چەندمان هەوێن دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین.

پێویستی
زیندووەكانی  واتە: چركە  لە سەردەمی خۆم.  من چێژ 
ئێستا وەردەگرم و بە ئاسۆ و دوورییەكی گەرم و ئاسوودەی 
دەزانم، ڕۆژ و ڕۆژگارەكانی تێدا بەناویەكدا دەچن و بەیەك 
دەگەن، خۆم فریو نادەم بە ڕابردوو و داهاتووەوە، ئەمە 
خۆسووركردنەوەو  شیعری  لەوەی  دوورخستەوە  منی 
و  كاكڵ  بە  ئەدەبێكی  بنووسم.  دروستكراو  هەڵوێستی 
زیندوو، لە گومانی ناڕوونی ڕابردوو و داهاتووەوە بەرهەم 
نایەت. لەم لێوردبوونەوەوە هەستم بۆ ژیان و هەڵبژاردنی 
هەڵوێستی  شیكردنەوە  و  پێكهێنان  دەوروبەر،  شتەكانی 
وەرگرت. شەپۆلی هۆشیاری لە ناخمدا خۆی هەاڵوێشتو 
پەیامبەرێك خوڵقاوە  ناختدا  لە  دا،  پیشان  ئەوەی  بەڵگەی 
هەمووان،  بۆ  كتێبێكە  نووسینی  و  دەربڕین  بە  پێویستی 
كتێبی بۆ هەمووانی من شیعرە، شیعری بێگەردیش پەیامی 
بكەیت  هەست  واتە:  هەیە.  سرووشی  و  مانا  بەاڵم  نییە، 

شتێك هەیە و بیرت پێدەكاتەوە.
لەو خرۆشانەی خەون و واقیع و ژیان داوایان لە گیانم 
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بەیەكگەیشتنمان  خاڵی  بكەیتەوە،  كۆمان  پێویستە  كرد، 
ڕسكا.  بوونم  لە  پەیامبەریەتی  زیندووی  فەزای  شیعرە. 
بەرپا  سەرەتایییەكانم  ڕوانینە  لە  ڕیشەیی  گۆڕانێكی 
یەكەمین  گیانیی  ڕووبەڕووبوونەوەیەكی  لە  بەاڵم  بوو، 
ئامادەبوونی نووسین لە سەلیقە و چێژمدا چەخماخەی دا. 
خۆی وەك كاتێكی بەرجەستە لە بینین و نووسین پیشان 

دا. ژیان و مەرگم لەناودا كردە سەرمەشقی پایەداربوون.
و  واقیع  جار  هەندێ   دەگۆڕێن،  دەربڕینیش  سروشتی 
ژیان جێدەهێڵم و دەچمە ناو خەون. هەندێ  جاری دیكەش 
خەون جێدەهێڵم و دەچمە ناو چركە زیندووەكانی واقیع و 
ژیان. ئەم جێگۆڕكێكردنە بیركردنەوە و گفتوگۆ و بینین و 
دەروونم ئازاد دەكەن و دەچمە ناو كەشی نووسین. واتە: 
دۆزینەوەی واقیعی نووسین. نووسینیش لە هەموو شوێنێكدا 
هەیە، لە هەندێك شوێندا بەڕوونی و سادەیی، لە هەندێ  
لە هەندێ  شوێنی تریشدا  نیمچە ڕوونی،  بە  تردا  شوێنی 
شاعیربم،  پێویستە  بۆشایییەكانیش  لە  تا  شاراوەیی.  بە 
بدەمەوە.  شیعرییەكان  پێداویستییە  وەاڵمی  مردنیشدا  لە 
واڵتێكدا  لە  لەدایكبوونم  چارەنووسی  خودا  بۆ  سوپاس 

بووە، شیعری تێدا شتێكی جەوهەری و خۆشەویستە.
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی 

دەردەكەوێت چەندمان هەوێن دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین.

ڕەخنە
بوونەتە  ئایە  ڕێكخراون،  دەقەكانم  لەبارەی  نووسین 
ڕەخنە  بچمەوە،  خۆمدا  بە  دیدگایانەوە  و  دید  لە  هۆیەك 
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ئامرازێكە بۆ باش تێگەیشتن لە ئەدەب، جۆرە سەرلێشێوانێك 
خوێنەر  و  دەق  سەربەخۆیی  ناهێنێت.  بەدی  خوێنەر  بۆ 
ڕۆشنبیر  زانستییە،  و  شارستانی  كردەیەكی  گرینگە، 
سەداسەد خۆشحاڵە پێی، بەاڵم لەو ڕەخنانەی وەك مەبەست 
ڕایدەكێشمە ناو ئەو نووسینەوە یەكێكیانم بۆ دەستنیشان 
ئەكادیمی،  پرۆگرامێكی  بە  دەقێكم  لەناو  پسپۆڕانە  نەكرا 
یان خەیاڵێكی داهێنەرانە كاری كردبێت و بەشێك لە كردەی 
ڕەخنەیی لەناو خۆیدا هەڵگرتبێت. كەم ئەزموونی و كەم و 
كورتیی دەقی منی خستبێتە بەردەم كۆمەڵێك نیشانەوە، یان 
خوێنەری خستبێتە خوێندنەوەیەكی تایبەتییەوە، كە پشت بە 

میتۆدەكانی ڕەخنەگر ببەستێت.
ئەم  ئەرێ   بپرسین،  دەكەن  لێ   وامان  دیاردانە  ئەو 
نووسینانە بۆ ڕێكدەخرێن. هەقیقەت لە كوێیە. ئایە هیچ لەو 
نووسەرانەی، كە ڕۆشنبیریی خۆیان ئامادەیی لە نووسینە 
نێوان  پەیوەندییەكانی  توانیویانە  نەبینیوە،  ڕێكخراوەكەدا 
دەقەكانم بخوێننەوە و خۆیان تێیدا ئامادە بكەن بۆ كارێكی 
زانستییانە، كە توانای مانەوەی هەبێت، خاڵێك، یان چەند 
خاڵێكی قەناعەت پێكەر بخاتە ناو گفتوگۆوە، كە مەترسی 
پێشكێشم كردوون،  بیروڕا هونەرییانەی من  ئەو  بۆ  بێت 

ئاراستە و بڕوای ئەدەبیی منیان پێكهێناوە. 
ڕەخنەگرانی ئەكادیمی و خەیاڵ داهێنەریش، توانیویانە 
بدەن.  پیشان  ئەزموونم  ئامادەی  هەمیشە  پانتایییەكی 
بیر  ئاسوودە  لەناویدا  تێدابێت  قووڵی  هەستیارییەكی 
هەمیشە  نووسین.  خەونی  بە  بم  پەیوەست  بكەمەوەو 
بڕوایەكی پتەویشم بە جیهانی منداڵییەوە هەیە. ئەو هەستە 
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پاكەی لە گیانی منداڵییەتی پەروەردە كراوە. هەمان هەستی 
سروشت  و  منداڵی  دەجووڵێت.  سروشتدا  لە  پاكیش 

ناوەندێكن لە هەموو الیەكەوە بۆیان دەچم.
هەستەكانمەوە  هەموو  بە  برادەرییەكانم  پەیوەندییە  لە 
ڕێز لەبەرانبەر دەگرم، كەچی زوو لەوە حاڵی دەبم بەرانبەر 
بدرێت.  فڕێ   لێژاییدا  لە  پووچ  گوێزێكی  وەك  پێویستە 
چۆلەكە پشت و پێش و تەنیشتی خۆی دەبینێت. خاوەنی 
پێچەوانەی چۆلەكە  بە  بێشوماریشە.  مەودایەكی  و  بینین 
بینینی  ئاراستەی  هەیە.  ژیان  بۆ  بینینم  ئاراستەی  یەك 
هەقیقەتو بەرزایی ڕۆشنبیری و داهێنان، پەیڕەویشی دەكەم. 

چ زیانێكیش بەو هۆیەوە پێم بگات پێی زەرەرمەند نابم.
دیاردەی بێزراو لە ئەزموونی شاعیریەتیی من بیندراوە، 
دوای  كەشكەاڵن،  بردوومیەتە  نووسینێك  بە  هەبووە 
كەسی  هەمان  خودی  هەر  كورتیش  ئێجگار  ماوەیەكی 
ڕەت  ئەدەبیمی  بوونی  كەشكەاڵن،  ئاراستەی  خاوەن 
كردووەتەوە، كە ئەو ماوە ئێجگار كورتە ناتواندرێت وەك 

گۆڕان و ئەزموون لە دید و دیدگا تەماشا بكرێت.
ئەگەر نووسەر خۆی لە ئەنجامی ئەزموون و كاركردنی 
لەناو ئاماژە ئەدەبییەكاندا گەیشتبێت بەو دوو ئاراستەیەی 
كاركردنە و هاتبێتە سەر ڕۆشنایی باوەڕێك، وەك ئاكامی 
وەرچەرخانێك بیر لە ئاستەكان دەكەمەوە و پێی خۆشحاڵ 
لێ   سوودیشی  بێت،  سوودوەرگرتن  مایەی  ئەگەر  دەبم. 
ڕازیكردنی  و  چاوڕوونی  لەژێر  ئەگەر  بەاڵم  وەردەگرم، 
دژەكانم ئەو هەڵگەڕانەوەیەی كردبێتە داو و هێڵێك و كردەی 
ماوەیەكی  لە  بتوانێت  لەوانەیە  ببات،  بەدوادا  نووسینی 
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و  كێش  دیكەشدا  ئاراستەیەكی  چەند  بە  كورتدا  ئێجگار 
نیشانە و ئاراستەكردن وەربگرێت. كاری ڕەخنەگر لەسەر 
ئەم پایە دەوەستێت سەنگی ئەدەب لە ڕۆشنبیریی كوردیدا 
دەربخات. هەندێك نووسین لە ئاستی هەرە بەرز ڕایانگرتووم. بێگومان 
ئەمەیان زێدەڕۆیی تێدایە. هەشە بە شێوەیەك دایپڵۆسیوم لە نزمترین 

ونكردنی  بێگومان  ئەمەشیان  كردووم.  دیاریكراوی  ئەدەبی  ئاستی 

ڕۆشنبیریی تێدایە.

خۆشم لەو دوو بەرەی دژ بەیەكە باش حاڵیم، داهێنان 
بااڵدەستی  هێزی  یان  ڕەخنەگر،  لە  كە  نییە،  پاداشتە  لەو 
فەرمانڕەوایی  دڵ  خورپەی  وەردەگیرێت.  سیاسی 
بەردەوامیی داهێنانە. دیارییەكە خودا و زمان ئەو خورپەی 

دڵەمان دەدەنێ  و ئاشكرای دەكەن.
نامدرەوشێنێتەوە،  نووسینێك  لەبارەی  ڕستەیەك  هیچ 
ئەگەر هەست و دەروونی نووسەرەكەی تێیدا ئازاد نەبێت، 
و  دیوی  دوو  لە خوڵقاندنی  بخوات  گیر  ئێسكان  تا سەر 
ئەو  لەگەڵ  تەنیا  نووسینێكدام،  هەموو  لەگەڵ  كلكایەتی، 
تێیدا  سیاسەت  تاكتیكی  و  بوغز  و  ڕك  نیم  نووسینەدا 
ڕەخنەیان  هۆشیاریی  نووسینانە  ئەو  بێت.  دەستەاڵتدار 
هەڵكوتانە  و  نووسین  زیاتر چاودێریی  نایەت.  بەكار  تێدا 
تەنیا  ڕەتكردنەوانەش  جۆرە  ئەم  پەالماردانن.  و  سەر 
شكست بۆ خاوەنەكەی تۆمار دەكەن. شكستییەكەش دەبێتە 
بابەتی الدانی ڕەخنە لە میتۆدە ڕەخنەیییەكان و ئەم و ئەو 
ڕازیكردن لەسەر ڕەنجی ئەو دەقانەی خاوەنی هەقیقیترین 

بنەمای شیعرییەتن.
هەندێك لە نووسینی بێزراو، یەك لەوانە لە ژمارە)126(ی 
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هەفتەنامەی: )پاشكۆی عێراق - 1990/2/28(، بەناونیشانی: 
)عاجباتی هەشتەم لە جیهانی ئەدەبی كوردی(، بە شێوەیەكی 
)شەمەندەفەر  شیعرییە:  وێنە  بەو  ئاماژەیان  گاڵتەجاڕانە 

گوڵەبەڕۆژەی مێژوو دەكرتێنێت( داوە.
سەركێشان  ئەزموونی  بە  گاڵتەكردن  ئایندەشدا  لە 
بەردەوام دەبێت. پێش منیش گاڵتە بە ئەزموونی سەركێشانی 
زۆر  و  ڕوون  هێمایەكی  بوونەتە  دواتریش  كراون،  دی 
درەوشاوە. نموونە: گۆران، كە توانیویەتی سیمای داهێنانی 
تاقانەی خۆی دەربخات، چووەتە ناو هەندێك كۆڕ و كۆمەڵ، 
بە: )هەلوور  نیمچە ڕۆشنبیری كەم ئەزموون و ناڕۆشن 
بەلوور تەكامە- زەرد و سوور و شەمامە( تانەیان لێداوە. 
لەبەر ئەوەی شیعری لە دەرەوەی ژیان دەرهێنا و كردی 
بۆ خوێنەری  پانتایییەكیشی  و  دووری  و  ئاسۆ  ژیان،  بە 
بەهانەیەك  وەك  دەربڕینەیان  ئەم  جێهێشت.  نموونەیی 
سیماكانی  خۆماڵییە  كێشە  ئەم  لەسەر  كە  دەهێنایەوە، 
شیعری كوردی دەرخستووە و بە كارامەیی و وردی هەوڵی 
تێگەیشتنی كێشە خۆماڵییەكانی داوە، من لێرەدا سەرنجەكانم 
دەرخستووە و لێم نەكۆڵیوەتەوە. واتە: ئەم دەربڕینەم تەنیا 
كێ   ڕێزدارانە  ئەو  ئەرێ   بەهەرحاڵ   . ڕوونكردنەوەیە  بۆ 
بوون و لە مێژوودا چییان پێكرا. لەمڕۆدا ئێمەمانان چەندیان 
دەناسین، وەك ڕەگ و سەرچاوەی چێژبەخش پەیوەندییە 
نادیارەكانی خەیاڵكردن و بیركردنەوەمان لێك ئاشكرا بكەن. 
لە لێكجیابوونەوە و پێكەوەبوونیانیش هاوگونجانێك نیشان 
بدەن، یان لە پانۆرامای داهێنان لە كوێندەر دەستنیشانیان 
ئەوە  زانیوە  مەزنیان  داهێنانی  هەقیقەتی  ئەوانەی  بكەین. 
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دەزانن، كە )گۆران( توانی دیوانی نوێبەخشی شیعری كوردی بنووسێت، 
لەگەڵ تێپەڕینی ڕۆژگار پێگە و ناوبانگو شاعیرییەتی زیاتر 
هەیبوو.  مابوو،  ژیاندا  لە  كە خۆی  لەوەی،  بدرەوشێتەوە 
كەواتە: بەرهەمهێنانی شیعری بێگەرد ئەفسانە و ئەفسوونی 
هەموو سەردەمەكان و بەگەڕخەری هێزی ژیانە. لێكدانەوەی 
نییە، لە  شیعر، یەك لەو گوناهانەیە، كە لێخۆشبوونی بۆ 
نووسینی  لە  بەشێك  ئێستێتیكای  ئەزموونی  لەدەستدانی 
داوای  بەدڵ  وێنە شیعرییەم،  ئەم  لێكدانەوەی  لە  كوردی، 
بووردن لە گیانی بەهێزی ئەم گوناهە دەكەم، ڕەنگە خوێنەر 
هەندێك جار تێگەیشتنی بۆ دەق بگاتە ئاستی تێگەیشتنی 

نووسەرەكە و قووڵتریش بچێت.
جیاكاری  هۆشیارییەكی  زۆرێك  تا  كەم  من  دەقی 
هاتووەتە  كوردییەوە  كولتووری  لەناو  و  گۆڕێ   هێناوەتە 
ئەم  لەناو  ویستبێتم  ئەوەبێت  هۆیەكەشی  ڕەنگە  بەرهەم، 
كولتوورەدا هەوڵ بۆ خۆبوونی خۆم بدەم. ئەم وێنەیەش 
بەرهەمی بیری گەرمی منە، خەیاڵی شاعیرییەتیم لە هێنانە 

پێشەوەی منداڵی تاقی كردووەتەوە.
یەك لە جەژنەكانی حەفتایەكان، جەژنانەكانم پەنجا فلس 
بوو، لەگەڵ یەك لە كوڕەكانی مامم چووین پەنجا فلسەكەمان 
كە  نیازەی،  بەو  شەمەندەفەر  ئاسنینی  هێڵی  سەر  خستە 
بەسەریدا بڕوات پەنجا فلسەكە گەورە دەبێت و فۆرمی سەد 
فلسی وەردەگرێت. بە ئەنجامی ئەو كردارە دەتوانین چێژ 
زیاتر لە جەژن وەربگرین. كەچی بە شێوەیەكی وا هەردوو 
نیشانەی  و  شوێنەوار  سڕییەوە  فلسەكەی  پەنجا  دیوی 
پارەی پێوە دیار نەما. جا شەمەندەفەر لە چێژی جەژنێك 
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بێبەشی كردووم و چێژی ساتێك لە منداڵیی كوشتووم و 
نەفەسبڕ دنیای ئەفسووناوی دەستكاری كردم.

كار  كاردانەوەیەك  وەك  سڕینەوەكەم  وێنەیەدا  لەم 
پێكردووە و جوواڵندوومە. بەالی زۆرێك شەمەندەفەر هۆی 
بەاڵم  ئاواتە،  باڵچەی  و  خۆشحاڵی  و  گەشت  و  گەیاندن 
لە دید و دیدگای ئەو كاتی من وەك دڕندەیەكی ترسناك 
تەماشا دەكرا، هەروەها وەك وێنەیەكی ڕووبەڕووبوونەوەو 
بە  كراوە  هاوتا  شەمەندەفەر  براوە.  بەكار  گرژبوون 
نەشونماكردنی  كە  جووڵێندراوە،  و  دیكتاتۆر  كەسایەتیی 
ژیان و زمان و نیشانە دەسڕێتەوە و دەوروبەرێكی نالەبارو 

بەربەستە بۆ گەشەكردن و پێشكەوتن.
هێزی خود لەم وێنەیەدا دەسەاڵتدارە، دەقئاوێزانییەكی 
هۆشمەندیی  و  نووسین  هێزی  نێوان  لە  ناسیشم  نیشانە 
لە  دەقئاوێزانییە  ئەم  دۆزینەوەی  دۆزیوەتەوە.  كۆمەڵگادا 
كێشی ڕەخنەنووسێك نییە، كە خاوەنی پرۆژەی دۆزینەوە 

نەبێت.
لە  چاالك  خودی  هێزی  و  هێما  و  شوێن  و  كات 
دەربڕینەكانمدا وێنەیان زۆرە، بەاڵم تا بڵێی پڕ سرووشی 

هەمەچەشنی مرۆڤ و شێوە و شێوازی تەقینەوەی خێرا.
لەبارخراپیی كێشە و گرفتی ڕەخنەی ئەدەبی كوردیدا، 
خۆمی  دوای  نەوەی  و  خۆم  پێش  نەوەی  لە  هەندێك 
نووسینم  نزیك،  لێك  گرووپێكی  بەهەوڵی  گوێڕایەڵیان، 
لەبارە ڕێكدەخەن. بە ئاشكراش كار بۆ ئەم هاوكارییەیان 
خێاڵیەتییە،  ڕەفتاری  دووبارەكردنەوەی  گرووپ  دەكەن. 
دەچێت.  بەڕێوە  دەستووری سەلەفییانە  و  بەهەمان جۆر 
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هەر خەوندیدەیەك ئەفسانە و ئەفسوون و ناوەندێكی زاڵ و 
كاریگەرە لە نووسیندا، ئەو ئەقڵییەتە كۆنخوازانەی بڕوایان 
بە بیركردنەوەی ئەوی دی نییە. ترسی هەڵوەشانەوە وەك 
عەلیشیشی گیڤبووەوە دەیانباتەوە ناو قەبارەی سروشتیی 
خۆیان. كەواتە: دژایەتیكردنەكە بە سروشتی و تۆماركردنی 
و  ژیان  بینینی  نووسەر  وەردەگرم.  دی  ئەوی  ناكۆكیی 
سەیری دنیاكردنی، بووە كۆنترۆڵكردنی ئەوی دی، لەگەڵ 
كۆتایییەكی  گەییوەتە  خۆی  بیركردنەوەی  و  دەروون 
بێزراو. نووسەرێكیش لەگەڵ خودی خۆی گەیشتە كۆتایی، 
پەلوپۆ  دەعبای  و  منگەمنگكار  و   چەنەباز  و  گوڕنەتەڵە 
شكاو و مردۆخە، پێویستە بچێت داوا بكات لە خانەی پیرو 
پەككەوتووەكان ناونووس بكرێت.      بگرەوبەردەم لەگەڵ 
لەگەڵ  دنیاكردنم  و سەیری  ژیان  بینینی  نییە،  دی  ئەوی 
دەروون و بیركردنەوەی خۆمدا، هەمیشە لە ئەزموون و 
هێزی  و  دەسەاڵت  دەستكردی  گرووپ  ناسیدایە.  نیشانە 
پێ   ڕێ   نیازی  بە  پێكردنیشی  كار  سیاسییە.  دەستی  بااڵ 
خۆی  دی،  ئەوی  گرفتكردنی  دووچاری  و  بزركردن 
ترسێكی كەمەرشكێنە لە ئەزموونی پڕ شایەن بە ئاماژە، 
باوەڕ پتەویشم بەهێزی خەونبینیم بۆ نوێبەخشی، وا دەبینم 
یەك یەك دەگلێن و ڕووبەڕووی داهێنان شەرمەزار و چاو 
ئەو  بە خاوەنی  دەبێت  پرۆژەش  دەبن. خاوەن  بەرەوژێر 
نەوە  جیاكاریی  هەروەها  دەقە،  كە  بێدەنگەی  سەروەرییە 
جیاكارەكانیش بە دیاردەیەكی تەندروست دەزانم و ڕێزی 
لێ  دەنێم، بەاڵم بێز لەو بارە ناسروشتییە دەكەمەوە لەسەر 
بنیادی ڕوانین دروستی ناكەن و ئیرەیی و حوكمی پێشینەی 
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بێ  سوود بەڕێوەی دەبات. بە هیچ جۆرێكیش بیرم لەوە 
كوردیدا  شیعری  لە  خۆم  هاوبەشی  هێڵی  نەكردووەتەوە 
جیا بكەمەوە، بەاڵم هەردەم ئەو بیركردنەوەیە دەمخواتەوە، 
ئەزموونی  لە  دیكەبم  بنچینەیی  و  هەنگاوێكی چوست  كە 
قەناعەت پێهاتووی خۆم. لە هەموو ناوەندێكی بە گێچەڵیش 
دوور دەكەومەوە، سەرگەرمی بەدیهێنانی خەونی نووسین 
دەبم، جۆشێكی خۆڕسك و لەخۆوە و باشم بۆ خوێندنەوە و 
نووسین ال پەیدا بووە. لەگەڵ ئەمەش: سەرجەم ئەزموونی 
تاك  بەاڵم شیعری  نەبووە،  بەدڵ  كوردم  هیچ شاعیرێكی 
تاك و هەڵبژاردەم بەدڵ بووە و ماچم كردووە. ئەم بارەی 
الی  چەشنیش  بەهەمان  دی،  ئەوانی  ئەزموونی  بۆ  خۆم 

ئەوانی دی بۆ ئەزموونی خۆم بە ڕەوا دەزانم.
یان  خەونیم،  ئاراستەیەكی  دەقەكانیشدا  سەرجەم  لە 
سروشتی  و  سرووش  خەون  دەربڕیوە،  خەونیم  نیمچە 
وەك  من  پەیامدار.  كەسی  بە  دەیدات  خودا  پێغەمبەرانە، 
كەسایەتی، خەونێكم لە شیعرەوە بەرهەمهاتووم، خەونیش 
گەمارۆكانی  هەموو  خەوندا  لە  نادیارییەك  ڕادەگەیەنم. 
خەون  نادیارییەیە.  ئەو  ڕاوی  نووسین  شكاندووە، 
ئامرازی  خەونیدا  دەقی  لە  زمان  واقیعە،  درەوشانەوەی 
گەیاندن نییە، ئامرازی سرووش و چاالكیی وێنە و ناسینی 
ڕەنگەكانە. ئاسانە بگەیت بە ئەوی دی، بەاڵم ئاسان نییە 
بگەیت بە خودی وریای خۆت، كە گەیشتی بە خودی وریای 
خۆت، دەرەوە و ئەوی دی بەالتەوە دەبنە شتێكی الوەكی، 
یان زۆر الوەكی. گەیشتووم بەو قەناعەتە ڕەهایە،  تەمەنو 
كات هەر هێندە بار و بوار و ماوەم دەدەن بزانم من چیم 
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لە ژیان دەوێت، بە گرینگیشی نازانم، بزانم دەرەوە و ئەوی 
دی چییان لە من دەوێت.

هەیە،  خۆمەوە  هونەرییەكانی  بڕوا  بە  ئیلتیزامم 
كولتووری نیمچە تایبەت بە خۆشم هەڵبژاردووە و كاری 
ناو  چووەتە  ئێمە  كۆمەڵگای  دەكەم  هەستیش  پێدەكەم. 
مانەوەی  دەربهێندرێت،  پێویستە  ڕابردووەوە،  و  نەریت 
توانا و ئەزموونی هەڵدەبزڕكێنێت و زیان بە گەشەسەندنی 

دەگەیەنێ  و خەمڵینی دوا دەخات.
لەو هەموو گێچەاڵنەی پێم كراون، تەنیا وەك نموونە و 
ڕوونكردنەوە: تیشكێك لە یەكێكیان وەردەگرم و مەودایەك 
بەڕێوەبەرایەتی  هۆڵی  لە   1985/3/6 لە  دادەمەزرێنم: 
ڕۆشنبیری جەماوەری هەولێر، یەكێتی نووسەرانی كورد – 
لقی هەولێر، كۆڕێكی شیعر خوێندنەوەی بۆ كۆمەڵێك شاعیر 
مەولوود(  خدر  )محەمەد  كۆڕگێر:  و  ڕێكخەر  ڕێكخست، 
بوو، من بەشی پێنجەمی )زێوان(م خوێندەوە. كۆپلەیەك لەم 

بەشەی خوێندمەوە ئەمەیە:     
)من كەوتنی خۆم خۆش دەوێ  

باوەشمی تێوەردێنم( زێوان: ل41                                                   

كۆڕگێڕ بەم كۆپلەیە كاریگەر بوو. تاسەی بەردەوامیشی 
بۆی هەبوو، هەر چەند جارێك یەكتریمان دەبینی باسی ئەم 
كۆپلەیەی دەكرد. ویستی كۆچیرۆكێك چاپ بكات. داوای 
لێ  كردم ئەم كۆپلەیە وەك كلیل بەكار بهێنێت و ناونیشانی 
كۆچیرۆكەكەی بكاتە )كەوتن(، لە كاتێكدا ئامادەبوو هەموو 
دەربڕینی ڕۆحی خۆی لەژێر كۆپلەیەكی زێواندا ناودێر بكات. 
نێوانمان و زێوانیش وەك كتێب  دواتر ساردییەك كەوتە 
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چاپكرا. لە ژمارە )15(ی ڕۆژنامەی: )ئاسۆ – 1989/11/14(، 
)دەقی  بەناونیشانی:  نووسی  زێواندا  لەبارەی  نووسینێكی 
مردوو: زێوان = جل و بەرگ = .(، كارێكی بە زێوان كرد، 
مەگەر ڕەشەبا بە داری بەری كردبێت و هەر ئەڵاڵ ئەڵاڵ و 

دەستنیشانكردنی چییەتییەكی دیاریكراوی بوێ .
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی 

دەردەكەوێت چەندمان هەوێن دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین.

خوێندنەوە
شێوازی خوێندنەوە بەشێك لە بەهای چێژی لەناو خۆیدا 
دەبێتە  چێژەش  گواستنەوەی  ئەم  سەرەنجام  هەڵگرتووە، 

بەشێك لە ڕۆشنبیریی گوێگر.
شیعر وەك دەق، شیعر وەك شێوازی خوێندنەوە. دوو 

یەكەن لە یەك سەرچاوەوە پەرەیان نەگرتووە.
چێژدا  لە  بیركردنەوە  و  جوانی  دەسەاڵتی  دەق  وەك 

دروست دەكات.
وەك شێوازی خوێندنەوەش، دەنگ و جووڵە و ئاوازی 
و  جوانی  ڕۆڵی  ڕوخسار،  و  دەست  هێماكانی  و  پیت 

بیركردنەوە دەگێڕن و دروستی دەكەن.
بەر  و  هۆڵ  ناو  خوێندنەوەی  شیعر  ئەزموونی 
و  دەنگ  و  بەاڵم شێوازی خوێندنەوە  هەیە،  میكرۆفۆنم 
ئاوازی پیت و هێماكانی دەست و ڕوخسارم  جووڵە و 
نەتوانینی  نادۆزێتەوە،  گوێگر  لەگەڵ  خۆی  پەیوەندیی 
و  دەجووڵێت  نائاگاییم  لە  جوانی  و  مانا  گواستنەوەی 
چێژی  مەوداكانی  لەگەڵ  بیركردنەوەی خۆم  مەوداكانی 
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ناویەك  ئاستی ڕژانە  تا ڕادە و  گوێگر سەرچاوەكانیان 
لێك نزیك نابێتەوە.

باڵوكردنەوەی  و  ڕۆشنبیری  )دەزگای   :1985/9/15 لە 
زامدار(  )مەحموود  كە:  هەولێر،  نووسینگەی  كوردی( 
بۆ كۆمەڵێك  بوو، كۆڕێكی شیعر خوێندنەوەی  بەرپرسی 
جەماوەری  ڕۆشنبیری  بەڕێوەبەرایەتی  هۆڵی  لە  شاعیر 
هەولێر ڕێكخست، من شیعری: )دابارین(م تێدا خوێندەوە. 
بوو،  )كاروان(  گۆڤاری  سەرنووسەری  عارف(  )حوسێن 
بە  و  نواند  گەورەیییەی  ئەم  كۆڕەكە  تەواوبوونی  دوای 
ژمارە  لە  و  وەرگرتم  لێ   باوكانەوە شیعرەكەی  بزەیەكی 
)43( گۆڤاری كارواندا باڵوی كردەوە. ئامۆژگاریشی كردم، 
شێوازی شیعر خوێندنەوەم باش نییە. ئەم ئارەزووە لەناخی 
بناسرێم.  و  دەربكەوم  میكرۆفۆن  لەبەر  كە  بمرێنم،  خۆم 
پێی گوتم: میكرۆفۆن بۆ گۆرانیبێژ سەكۆی تاقیكردنەوە و 
خۆپێشكێشكردنە، تۆ شاعیری و  بەرەو شیعری جیهانبینی 
كە شیعریان خوێندەوە  تر،  لەم چوار شاعیرەی  دەڕۆی. 
جیابووی. لەم بار و بوارەدا زمان و شێوازت بە هونەری 
ئەم  دوای  دەوڵەمەندبكە.  قووڵبوونەوە  جۆراوجۆری 
نواندنەی هەمیشە وەك داهێنەرێك و مرۆڤێكی  گەورەیی 
نێوانمان  لە  شكۆیەك  و  ڕێز  و  كردووە  تەماشام  گەورە 

بەردەوامی هەیە.
چڕبوونەوەی  گرتووە.  ڕاستەقینەی  شوێنی  شیعر 
ناوەند.  بووەتە  شیعردا  لە  كوردیش  كۆمەڵگای  چێژی 
هیچ هونەرێكی دی هێندەی ئەم بەشە پەروەردەی چێژی 
كۆمەڵگای نەكردووە. هەندێك خورپەی بزربووی ناخ هەن، 
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ڕەگەزەكانی دیكەی ئەدەبی نایدۆزنەوە. تەنیا شیعر لەباری 
درەوشانەوەیدا دەتوانێت بیاندۆزێتەوە. نووسین و هونەر 
داهێنانی  كردەی  بەاڵم  چێژە،  و  ژیان  بەرەو  ئاراستەیان 
پەتی، ستایشی ژیان نییە لە پێناوی چێژدا، تێڕوانینی نوێ  
لەبارەی ژیان و چێژ دەخوڵقێنێ  و دەیكاتە قەناعەتی مرۆڤ، 

مرۆڤی نوێبەخش و بەخشندەش ڕازەكان دەدۆزێتەوە.
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی 

دەردەكەوێت چەندمان هەوێن دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین.

تێپەڕاندن
بە هیچ شێوەیەك بڕوام بە تێپەڕاندن نییە، بگرە بڕوام 
بەگۆڕان و جیهانبینیی جیاكار هەیە. تا ئێستاش نەمتوانیوە 
كردووە،  تێپەڕ  )باباتاهیر(ی  )نالی(،  بهێنم:  بەوە  بڕوا 
بەتەواوی  )گۆران( جەستەی شیعری كالسیكی  هەروەها: 
جێهێاڵوە. ئێمەمانانیش خاڵی جیابوونەوەی ڕەهامان لەگەڵ 
نەوەی پێش خۆماندا نابێت. دەقئاوێزانییەكی بەهێز لە نێوان 
لەوانەی دوای ئێمەمانانیش  هەموو نەوەكاندا ئاشكرایە و 
ڕۆژگارێك  و  ڕۆژ  هەر  دەبینم  وا  دەمێنێت.  بەردەوامی 
جیهانبینیی  خاوەن  كەسی  بەسەر  خۆی  جیهانبینیی 
چۆن  وەك  دەسەپێنێ .  هەمەچەشن  هێمای  و  ڕۆشنكار 
هەموو وەرزێك بە فراوانی سەیری ئاو و هەوای تایبەت 
بەخۆی دەكات و دەیسەپێنێتیش، ئەم ئاو و هەوایەش كەمو 
نەشونمای  بەسەر  خۆی  بارستی  بە  كاریگەری  زۆرێك 
نەوەی  كردووە  تێبینیم  ئەوەی  جێدەهێڵێت.  درەختەكان 
پێش ئێمە ستوونی ژیانیان هێنایە ناو شیعر و ئەزموونیان 
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كرد. ئێمە ستوونی و ئاسۆیی و بازنەیی ژیان و خەیاڵ و 
خەونمان هێنایە ناو شیعر و فراوانتر ئەزموونمان كرد و 

درەوشاوە و دەوڵەمەندتر ناساندمان.
نەوەی دوای ئێمەش كۆمەڵێك جیهانبینیی زیاد دەكەنە 
دەبێت  و  ژیانە  یاسای  ئەمە  ئێمە.  شیعری  قۆناخی  سەر 
ناوەندێكی  هەقیقەتە  ئەم  قبووڵكردنی  بێت.  قبووڵمان 
چەسپاوە لە بڕوابەخۆبوون و هەقیقەت بینین و دیاردەكانی 

پەیوەندیدار بە چییەتی بوونەوە.
پێكهێنانی  خەوندیدەی  زیاتر  نییە،  تێپەڕاندنم  پرۆژەی 
هێڵ و هێماكانی خۆمم، شیعرییەت سیمای ڕوونی گشت 
نەوەكانە و شانەیەكی زیندووی زۆر قووڵە لە جەستە و 

پێكهاتەی مرۆڤدا.
ڕۆشنبیریو  فۆرمی  بە  دەتگەیەنێت  دەقئاوێزانی 
ئەگەر  دەتدرەوشێنێتەوە.  و  چاالك  بیركردنەوەی 
ڕۆشنبیرییەك دەقئاوێزانی لەگەڵ گیانی بەهێزی ڕۆشنبیریی 
دنیا نەهێنێتە ئاستی هەست پێكردن، نەیتوانیوە لە پەیوەندی و 
گفتوگۆ و بیركردنەوەی ئەوانی دیكەدا، ببێتە كەسایەتییەك: 
ڕۆشنبیرییەكیش  بكاتەوە.  كۆ  ژیان  زانستی  بتوانێت 
بكاتەوە،  كۆ  ژیان  زانستی  كەسایەتییەك.  ببێتە  نەتوانێت 

لەناو ڕۆشنبیریی دنیادا خەیاڵی باش بەڕێوە نەچووە.
لەناو  دەتوانێت  هونەری  هێڵی  بەرزبوونەوەی  لە 
ڕۆشنبیریی دنیا نیشتەجێ  بێت و لە گەڕان بۆ بنەڕەتیش 
ئاسۆی خۆبوونی  و  بێت، خەسڵەت  بەرهەمدار  و  چاالك 
بدۆزێتەوە. چركەساتی ئاسۆی خۆبوونیش، چركەساتێكی 

گەرم و ئاسوودە و چڕە لە ژیاندا.
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سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی 
دەردەكەوێت چەندمان هەوێن دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین.

بەهرە
بڵێی  تۆماركراوە،  مێژوویەك  دەقێكم،  هەر  دامێنی  لە 
تایبەتییە،  كاتی  و  هەڵچوون  نووسین  هەبێت  بەوە  بڕوام 
یان بەهرە و سرووش ماوەیەكی دوور و درێژ بەردەوام 
بەشدار و هاوكارم بن لە نووسینی بەشە پێكهێنەرەكانی 
دەق. لەو تەمەنەی نووسینمدا، كە نزیكە چارەگە سەدەیەكە 
بەكامی دڵ لەناو سنوورەكانی لە هاتوچۆدام، ژیان هاندەرو 
دەقێكم  چەند  ڕاوی  خرۆشان.  وزەی  بۆ  هۆكاربووە 
نووسینیان  لە  هێشتان  نووسیویشمن  ئەوانەی  كردوون، 
تەواو نەبوویمە و نەگەیشتووم بەدوا داڕشتنیان. بڕواشم 
نووسەر  ئامادەبوونی  لە  كار  سرووش  و  بەهرە  وایە 
دەكەن بۆ كەشی خرۆشان، بەاڵم وەك هاندەر و هۆكارو 
تەواوكەری  و  بنەڕەتی  نەك شتێكی  خورپەیەكی شاراوە 
بنیادی بەردەوامیی نووسین، لە نووسیندا زیاتر تێڕامان و 
خەون و ئێستێتیكای ویژدانی، بە پلەی یەكەم كاریگەری و 
بەشداریی بەردەوامیم دەدەنێ . ناخی وریام ئامادەی بنیادی 

بەردەوامیی نووسین دەكەن.
سەرەتاكانی نووسین لە هۆشیاری و یاداشت و خەونمدا 
ئامادە دەبێت. چاوەڕوانی كەشی نووسین دەكات. لەوانەیە 
ئەم كەشە چێژبەخشە شكۆ و بەهرە و سرووشی نووسین 
و  سروشت  و  ژیان  كە  ببات،  بەڕێوە  بنەماكانی  و  بێت 
دڵبەر وەك تۆیەكی گەردوونی ببینێ  و مامەڵەی ئێستێتیكی 
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پێویستی  نووسین  باش  زۆر  ڕادەیەكی  تا  بكات.  لەگەڵدا 
بە ژیری هەیە، تا دەستت بەسەر ئامرازە هونەرییەكانیدا 
بشكێت، ئەفسانە و ئەفسوونی نووسین بەهۆی بەهرەیەكی 

پەروەردەكراودا بەجێ  بهێنێت.
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی 

دەردەكەوێت چەندمان هەوێن دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین.

خوێنەر
زاهیدێك  تێگەیشتنی  و  بۆچوون  بە  خۆم،  لەناوەوەی 
ژیانم هەڵبژاردووە و بە چاوی دەمار و خوێن و پشت 
سەیری تەواوی شیعری كوردی دەكەم، شیعری: زمان و 
ئێستێتیكی و مرۆڤدۆستانەشم خۆشدەوێت، شیعر وەك 
توانا و ئەزموون هەڵگری وزەی ژیانە. لەناو شیعریشدا 
پێویستی  نەسرەوتن و هەندێك جەنگی  ژیان دووچاری 
ئەو  بەرانبەر  ڕووبەڕووبوونەوە  بوێرییەكانی  كردووم. 
كتێبی  هەست،  بە  دەبن  لەناوچووندا  لە  مەترسییانەی 
دەگمەنن. هەوڵ دەدەم تێیان بگەم، دواجاریش بیاننووسم، 
لەناو  خەون  و  هەست  پەسندە،  و  جوان  ال  ژیانەم  ئەو 
دەقی شیعریدا دەیكەنە ئاماژە و ئاخاوتن. لە ئاخاوتندا لە 
خاڵی هاوبەش نزیك دەبینەوە، یان دەگەین بە وەاڵمێك 
بۆ ئاخاوتن. خەون و یادەوەری لە سێبەریدا بە یەكتری 
دەگەن و دەبن بە واقیعێك لە واقیعەكانی بوون. لە نێوان 
و  هۆشیار  خوێنەرانی  ڕەتكردنەوەی  و  پەسندكردن 
خوێنەرانی ئاساییدا، نووسین لەكوێ  خۆی دەدۆزێتەوە. 
ئاشكرایە.  جەماوەر  و  زۆر  خوێنەری  نێوان  جیاكاریی 



135

بەاڵم  خوێنەرە،  پڕ  كوردی  كالسـیكی  شیعری  قۆناخی 
جەماوەری نییە.

ئەو مشتومڕە لە نهێنیی ئەو دەقانەدا بە دەست دەكەوێت، 
وەك سەرچاوەی چێژبەخش پێویستمان بەخوێندنەوەیانە. 
پەیوەندییەكی دڵخۆشكەریان لەگەڵ مووچڕك و تەزوو و 

خورپەی شاراوەی ناخ پێكهێناوە.
من یەك بەباری خۆم، كە پەستی دامدەگرێت و لە هەموو 
دنیا بێ  ئومێد دەبم پەنا بۆ دیوانی: مەحوی، یان دیوانی: 
حاجی قادری كۆیی، یان دیوانی: گۆران، یان دیوانی: دیالن، 
یان دیوانی: ئەحمەد تاقانە ..... تاد، دەبەم. لە شیعری كوردیدا 
ئەمانە نموونەی دەگمەنن. ئامادەم دەكەنەوە بۆ گرینگیدان 
بە هەموو بوارەكانی ژیان،  یان دەگەمە فۆرمی گەیشتن بە 
هەموو شتەكان و ناخی خۆم. هەر هەموو ئاستێكیش ڕێز لە 
ژیان دەنێـت و هەوڵی بەرەو پێشەوە بردن و گەشەسەندنو 
تێگەیشتنی  بە  هەریەكیش  دەدات،  باشتر  بیركردنەوەی 
خۆی چێژی لێ  وەردەگرێت. نووسەریش لەسەر بنەما و 
فراوانبوونی مەوداكانی زمان و هێشتنەوەی بە زیندووێتی 
ئەو متمانەیەی دەبێتە خەونێكی بەدیهاتوو، لە خەونەوەش 
دەست پێدەكاتەوە. من خەونم هەیە، لە خەونەكانمدا دەست 
پێدەكەمەوە و دەچمە ناو مەوداكانی بیركردنەوە و نووسین.
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی 

دەردەكەوێت چەندمان هەوێن دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین.

وشە
وشەی: خەون و منداڵی و مردن، بێئاگاییم دەجووڵێنن و 
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الم دووبارە دەبنەوە، دەبێت لە پەرەسەندنی خۆیاندا قسەم 
فەزا و  بۆ بگرم،  لەبارەیانەوە هەبێت و چوارچێوەیەكیان 
زیاتر  نەكردووە،  دیل  منیان  دیدگای  ئەم وشانە  ڕەگەزی 
بەالی خۆیاندا بەكێشیان كردووم. لەناو مندا ڕەگیان وریایەو 
ئەزموونی  بۆ  كەشوهەوان  ناساندوون،  بەگەشەكردنم 
خەونیم، لە شیعردا ئیلتیزامم بە فەزای بوونەوە هەیە، نەك 
دەبێتە  دەقدا  لە  بوون  هۆكار.  و  هاندەر  ڕەگەزی  و  فەزا 
شەپۆلی مانا و جوانی و شیعرییەت. شیعری من مەبەستی 
و  گەردوونی  و  بوونی  داڕشتنێكی  نییە.  تێدا  مێژوویی 
خەونییە. كار لەناو خەون دەكەم بۆ دروستكردنی جیهانبینی، 
نەكراوە  ئەزەلین،  پرسیاری  مردن  و  منداڵی  و  خەون 
وەاڵمێكی ڕەها بۆ پرسیارەكانی ئەزەلییەت بدرێنەوە، هەر 
وەاڵمێكی دەبێتەوە كۆمەڵێك پرسیاری دیكە بۆ ئازادكردنی 
واقیع. دووبارە نیاز و كەڵكەڵەی گەڕان و دۆزینەوە گەرم 
دەكەنەوە، دەمانخاتە بەردەم ئازادیی دەربڕین و هۆكاری 
گۆڕاو، خەون و خەیاڵ و توانا و ئەزموونمان دەجووڵێنێت، 
دەكرێت ئەم پرسیارە دوابخرێت بۆ دوای كۆتایی زەوی، 
یان دوای دۆزینەوەی بزەی مۆنالیزا و بەختیاری تا هەتایی، 
بەپیتترین  و  كاریگەرترین  هەتایە،  تا  بەختیاری  بە  بڕوا 

ناوەرۆكی مێژووی گیانی پێكهێناوە.
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی 

دەردەكەوێت چەندمان هەوێن دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین.

الیەنگر
الیەنگری  ببێتە  ئاستێك  هەموو  گرینگە  بەالمەوە 
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دەقەكانم، یان نا. بەهای دەربڕینی ئازاد شوێنی نووسینی 
لە جیهان دۆزیوەتەوە، بە تەواوی مانای ئازادی، ئازادیم لە 
جۆری بیركردنەوە و هونەرە جوانەكان و چێژی نووسین 
بۆ خۆم دابین كردووە، ئازادی لەناو هەستیاریی نووسین 
بەڕێوە  ئازادی  بەهەمان  دووەمیش  كەسی  دەتوێنمەوە، 
ئەو  نا.  یان  گرینگە،  بەالوە  نووسین  وەك  منی  دەچێت. 
قەناعەتەشی ال وێنا دەكەم بە هەموو توانای گیانی و هێزی 
ئەقڵیمەوە ئاماژەكان بە دەربڕین و ناوەندی بەرهەمهێنان 
بگەیەنم، بارێكی گیانیش لەناوەندی نووسین چێژی هاندانم 
لە  زۆرێك  بە  تێكەاڵوبوون  و  توانەوە  پلەی  دەگەیەنێتە 
شتەكان. هەوڵیش دەدەم ژیانی چێژدار و بەجوانی پەیوەست 
و  گەردوون  ئادەمیزادەوە.  و   گەردوون  گیانی  بخزێنمە 
ئادەمیزادیش بگەڕێنمەوە باری یەكەمین فڕین. ئێستێتیكای 
هونەری  دەكەمە  دەق  ناو  ڕۆشنایییەكانی  و  هاوبەش 
لێكدانەوە و تێگەیشتن بۆ پەخشكردنەوەی ڕۆشنایییەكانی 
پڕ  كولتووری  وابەستەی  وەرگر.  ئەندێشەی  و  خەیاڵ 
چاالكیی كوردیم، ئەو كولتوورەی پەیوەندیی بەهەر هەموو 
ئێمە  كەواتە:  هۆشمەندییەتی،  بەرهەمی  هەیە.  كۆمەڵگاوە 
ناوەرۆكی گشتیی كولتوورین. تێكۆشانێكی سەخت دەكەم، 

ناوەرۆكێكی دەوڵەمەند و بە پیت و فەڕ بم. 
خوڵقاندوویەتی،  زیندووەی  بارە  بەو  كولتوور 
بەناوبانگترین جۆری دەربڕینی ڕۆشنبیرییە. تا پاشەڕۆژێكی 
دووریش هەر بەو شێوە چاالكەی دەمێنێتەوە. مامەڵەی من 
لەگەڵ نووسیندا مامەڵەی ئیماندارە لەگەڵ خودا و سەرچاوە. 
خودا و سەرچاوەش دەبنە پرسیار و گفتوگۆ، پرسیار لە 
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چییەتی بوون و نەبوون و شوێنەزا و گەردوون. دواجاریش 
دەمەوێت بزانم ئەو دۆزینەوانە چین، كە پێیان گەیشتووم، 
یەكانگیربوونەوەی  بوونەتە  چۆن  گفتوگۆمان  و  پرسیار 

ئاسۆكانی ناوەند و نووسینیان لێوە درێژ بووەتەوە.
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی 

دەردەكەوێت چەندمان هەوێن دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین.

شێواز
جوانی لە سادەیی و قووڵبینییەوە دەخوڵقێت. لێڵیش شتە 
ناكرێتەوە،  هێور  تێدا  جوانی  دڵی  و  دەبا  لەناو  سادەكان 
شتە جوانەكان بە سادەیی دەوترێن. لە بەشێك لە بەرهەمی 
كردووە،  كارم  تەمومژدا  قووڵی  بنیادی  لە  هەشتایەكانم 
تەمومژ لە ئەنجامی جوانیی زمان دروست دەبێت، لێڵیش لە 

ئەنجامی بنیادی ڕووكەش و هەڵەی زمانەوە. 
مرۆڤێك،  الی  دەچێتە  الڵێك  واتە:  بێزمانێك.  نموونە: 
و  مانا  خۆی  الی  بێزمانەكە  ڕوو.  دەخاتە  داوایەك 
دەوێت،  دەزانێت چی  و  هەیە  داواكەی  بۆ  لێكدانەوەیەكی 
بەاڵم لەبەر ئەوەی ڕوونیی زمانی نییە. ناتوانێت داواكەی لە 

بەرانبەر بگەیەنێت.
شاعیر هەن ڕوونیی زمان و جیهانبینییان نییە. لە دەروونو 
نووسینەكەیان  بۆ  مانایەكیان  خۆیان  یەكئاستیی  هەستی 
داناوە، بەاڵم ناتوانن ئەم مانایەیان بە شێوازێكی ڕوون لە 
بەرانبەر بگەیەنن، لێڵی ئەم نەگەیشتنەیە. ژیان خۆی پڕە لە 
شێوازی گۆڕان و جموجووڵ و هاندان و هۆكار، تەنانەت 
ڕەنگی سروشتیش گۆڕان لە خودی خۆی پەروەردە دەكات. 
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درەخت لە پارچە زەوییەكی بچووكدا كەشوهەوای نەشونما 
وەردەگرێت، هەموو ساڵێكیش گەاڵكانی خۆی لەناو دەدا و 
هێمای ڕوون و شێوازی گەاڵ نوێیەكانی دەكاتە كردەیەكی 
وێڵی  و  خەوندیدە  ئەزموونی  لە  شێوازیش  یەك  ڕاست. 
مانەوەو  نابێت.  دەسەاڵتدار  پیتدا،  بە  ژیانی  دۆزینەوەی 
داهێنان  تانوپۆی  و  ڕایەڵ  شێوازێك  لەناو  كاركردنیش 
دەسەاڵتێكی  و  سەربەخۆیی  هەموو  هەڵدەوەشێنێتەوە، 
بەردەوامبوونیش  گیانی  دەكات،  زەوت  كەلكێشیش 
هەشتایەكانەوە  لەناوەڕاستی  شێوازەی  ئەو  دادەڕزێنێت. 
ئەزموونم كرد، هەوڵم دا لەو ئەزموونەدا كار لەناو مانای 

زمان بكەم و مانای بابەت بمرێنم.
كەلكێشییە  و  هونەری  ویستە  بوو،  ئەزموونێك 
ئەم  دوای  كرد.  پێشكێش  تێیدا  زمانەوانییەكانم 
هەژاندمی،  لەناوەوە  گۆڕان  خواستی  پێشكێشكردنەش 
هەستم كرد كارێكی دیكە هەیە بۆ كردن، دنیایەكی دیكەش 
هەیە بۆ بینین و شێوازی ژیان. كاتێك ڕێگا بەخۆم دەدەم 
ئەزموونێك واز لێ  بێنم و سەرگەرمی ئەزموونێكی دیكە 
و  ئاستی  دوا  گەیشتوومەتە  ئەزموون  وەك  دیارە  بم، 
دووچاری  بمێنمەوە  لەناویشیدا  ئەگەر  بووە،  تەواو  الم 
خۆدووبارەكردنەوە  دێم،  پێكوتە  و  خۆدووبارەكردنەوە 
لەو  دادەخەن،  لەبەرچاو  نووسینم  كەشی  پێكوتەش  و 
بار و بوارەدا هێزی خود و ڕستە كاریگەرەكانی مرۆڤی 

نوێبەخشیش بۆ جوانی و ژیان، بێ  كاریگەر دەبن.
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی 

دەردەكەوێت چەندمان هەوێن دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین.
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ڕاگەیاندن
ڕاگەیاندن كەناڵ و ناوەندێكی خزمەتگوزارە بۆ كردەی 
بە  گەیشتووم  كوردیدا  ڕۆژنامەوانیی  لەناو  ڕۆشنبیری. 
ئەزموونی بەپیتی زۆرێك لە نووسەرانی كورد و سوودمەند 
بوویمە بە بیر و بۆچوون و فۆرمەكانیان. لەالیەكی دیكەشەوە 
هێندەی لە بەشێك لە ڕۆژنامەوانی بە ناهەق لەبارەی منەوە 
نووسراوە، هێندە بەهەق لەبارەی ئەهریمەنەوە نەنووسراوە. 
سەرەڕای ئەمانەش بەبێ  هیچ هۆیەك بە مەبەست و هەڵەی 
ئەدەبییەكان  لێكۆڵینەوە و چاوپێكەوتنە  لە  ناوم  ئەنقەست 
تێدا  هەوڵی  كوردی  ڕۆژنامەوانیی  لە  بەشێك  دەسڕنەوە. 
ڕۆژگاری  لە  بشێوێنێت.  من  شیعری  هەقیقەتی  دراوە 
ڕستە  تەماشای  باوخوازەوە  چێژی  لە  ئەوانەی  ژیاندا 
نوێبەخشەكانیش  تاوانكارن،  دەكەن  ژیان  كاریگەرییەكانی 
قوربانیی ئەو هێزە بااڵدەستانەن، كە تاوانكاران دەجووڵێننو 
ئامادەیان دەكەن بۆ بەجێهێنانی مەرام و تاكتیكە سیاسیو 
شكستە ئەدەبییەكانیان، دیمەنە سادە و كاریگەرەكانی ژیان 
چەند  گەیاندن  فۆرمەكانی  تێكەاڵوكردنی  بە  وەردەگرم 
ستوونی  دەكەمە  تێدا  شیعرییەتی  زمانەوانیی  ئاستێكی 
تایبەتكردن و درەوشانەوە. وەك دەقی بە ئەدەببوو دەیخەمە 
سادەكانیش  شتە  پرسیار،  و  نیشان  كۆمەڵێك  بەردەم 
خوڵقاندنی  لەناو  دانایی  و  تایبەتی  لە سرووتی  بەردەوام 
هەستەكانن.  گەرمایی  و  ویژدانی  زانیاریی  نووسین 
بوونمان لەناو خۆیاندا لەپێناو ژیان و جیهانبینییەكی باشتر 
بەرجەستە دەكەن، تا لە ژیان كاریگەری و كردەوەی خۆیان 

نیشان بدەن.
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سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی 
دەردەكەوێت چەندمان هەوێن دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین.

تێڕامان
بێدەنگی لە قوواڵیی نەزاندراودا پەیوەندیی دیكە لەگەڵ 
پەیوەندییە  دەدۆزێتەوە،  گەردوون  و  بوون  و  ژیان 
ساردبووەكانیشی لەگەڵ واقیع زیندوو دەكاتەوە. هەندێك 
ڕێكی  بیركردنەوەی  لە  وەردەگرێت،  واقیع  لە  شت 
سرووتی  پێكهاتەی  دەكات.  گوتنی  ئامادەی  دەخاتەوەو 
كەسایەتیم لە نیشتەجێبوون لەسەر زەمین بۆ خۆ گونجاندن 
لەناو  لەناو سەرچاوەكانی ژیان وا هەڵكەوتووە. ئاخاوتن 
دەق دروست دەكەم. لە قسەكردندا خودی ئامادەكراو دێتە 
ئەفسوونی  و  ئەفسانە  دەقیش  ناو  ئاخاوتنی  لە  پێشەوە، 
خودی وریاو هۆشمەند. ئەگەر زۆر بدوێم، تێڕامانی ناوەوەم 
نووسینم  بەردەوامیی  ئامادەبوونی  بنیادی  و  دەكوژێت 
دەبێت.  بەتاڵ  خودیشم  ئەفسوونی  و  ئەفسانە  دەشڵەژێ ، 
زۆر دوان تەنیا بۆ كەسی سیاسی گونجاوە، بار و بوار بۆ 
گفتوگۆ لەگەڵ ئەوی دی دروست بكات، نووسەریش بار و 
بوار بۆ تێڕامانی تاكییەتی و هەستەكانی خۆی دەستەبەر 
بێباكی  و  ڕۆژگار  كرۆكی  لە  تێگەیشتن  بە  خۆم  دەكات. 
گرتووە، پرۆژەكانم بەهۆی زمان و ئەفسانە و ئەفسوونەوە 
پەرە پێدەدەم، نازانم ئەوەی نووسیومە باشە، یان نا. بەاڵم 
بەو ڕاستییە گەیشتووم پێویستە لە هەوڵی تێڕامان و بێدەنگی 

بەردەوامبم، كە دەقی بێگەرد بێدەنگییەكی بەردەوامە.
گەردوون  و  خەون  قووڵەكانی  مانا  من  الی  بێدەنگی 
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ئاگادار دەكاتەوە و پرسیاری ژیان و بوونی هەیە و دەیكات 
بە توانا و ئەزموون.

سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی 
دەردەكەوێت چەندمان هەوێن دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین.

گفتوگۆ
ڕۆژنامەوانییەكان  دیمانە  و  گفتوگۆ  لە  خۆم  هەمیشە 
بواری  و  بار  لە  دەسكەوتانەی  ئەو  گرتووە،  بەدوور 
جێگرەوەی  بكرێـنە  دەكرێ   هێناون،  دەستم  بە  شیعرەوە 
هەموو گوتن و نووسینێكی دیكە. هیچ نیازێكی گوتنیشم نییە 
لە دیمانە ڕۆژنامەوانییەكان بیكەم بە ناوەندی دەربڕین و 
دركاندن. هەموو ساتە هۆشیاری و نهێنی و هەستكردنەكانی 
خۆیان  هەناوم  لە  چنیوم،  نووسینیان  تانوپۆی  و  ڕایەڵ 
خۆ  دركاندوومن.  دەقەكانم  لە  و  دەرەوە  ڕاپسكاندووەتە 
و  گرینگ  بەالوە  دەق  بەرهەمهێنانی  بۆ  تەرخانكردنیشم 
ناوەندە. دەق بنەمای پەیوەندییەكان جوان و فراوان دەكات، 
فۆرمەكانی دەروونیش دەگۆڕێت. سەرەتا شتە گشتییەكان 
دەدۆزمەوە. دواتر گیانی بزێوی شتەكان دەنووسمەوە و 

هەستی تێدا دەخوڵقێنم.
كردەی  بە  شیعر  لەبارەی  قسەكردن  و  نووسین 
هەوڵ  گەیاندنە.  و  گواستنەوە  زیاتر  ناگەم،  تێ   دۆزینەوە 
دەدەم خۆمی لێ  بپارێزم، لەگەڵ ئەوەش لە هەموو بابەتێك 
ڕۆژنامەوانییەكانی  دیمانە  خوێندنەوەی  تامەزرۆی  پتر، 

شاعیرانی بە ئەزموون و ژیننامەی كەسایەتییانم.
تێڕوانین و زۆر وردبوونەوەش لە شیعردا دەمانباتەوە بۆ 
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سەردەمی لەدایكبوونی یەكەمین مرۆڤ. نووسین ناتوانێت 
لەبارەی یەكەمین مرۆڤ ڕستەیەك، تەنیا ڕستەیەك بەهێز 
بكات، تەنیا لەرزەی گیان دەتوانێت لەناویدا وردبێتەوە و 

بگات بەباری تێڕامانی یەكەمین مرۆڤ.
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی 

دەردەكەوێت چەندمان هەوێن دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین.

                                            تشرینی یەكەمی 2002 هەولێر 
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شیعر و چاالككردنی هەستەكان

مانیفێستی شیعری

یەكەم ورووژان  و  بەهایە  پڕ  دەستپێكێكی  سەیركردن 
كاتژمێر  چەندان  ڕۆژێ   دەتوانم  پێدەكات.  دەست  لەوێوە 
بەكار  هەستەكانم  هەموو  و  بوەستم  خاڵێك  بەرانبەر 
چیدا  بەسەر  و  چۆن  خاڵە  ئەم  بزانم  ئەوەی  بۆ  بهێنم. 
شیعری  خاڵەدا،  كرانەوەی  لەم  سەرنجدان  دەكرێـتەوە، 
لە  لەقكرد.  ئاسایییەكانی  بنەما  و  ئاراوە  هێناوەتە  نوێی 
هەر ڕۆژێكدا چاوەڕوانی زۆری ڕووداو دەكەم بۆ زانین 
و دیداری جیاوازی كەسایەتی سەرەكی بوون و بایەخی 
بەاڵم  ورووژاندا،  یەكەم  لەناو  مانەوە  و  ورووژان  یەكەم 
بۆ سەرناسین و بە مانا و دیمەنداركردنی ژیان لە ئاسۆ و 
دوورییەكانی شیعرەوە چاوەڕوانی ڕوودانی خەیاڵی خۆمم 
و سەرچاوەی سرووش و پەیامی بەهرەش لەبەرچاو دەگرم. 
هیچ ڕۆژێكیش لە بوونم تێ  نەپەڕیوە بەبێ  ئەوەی تێیدا بیر 
لە شیعر و چێژە مەستكەر و سرووشهێنەرەكانی نەكەمەوە 

و خەباتی گیانیی بۆ نەكەم. مەرجیش نییە نووسیبێتم. 
دەشزانم هەندێك كپیی خود و گیانی مرۆڤ لە ئارادان، 
سەرچاوەیییان  ڕستەی  دەبێت  توانایدا  لە  شیعر  تەنیا 
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لەبارەوە بڵێت و پرۆژەی جوانناسییان دامەزرێنێ ، پاشان 
بۆنی ناتەواوی گەردوون بكات. 

كاریگەری و خەسڵەتی ناساندنیان لە شیعرییەتدا خەست 
لە  بیرەوەری،  گەشكردنەوەی  و  توانا  زادەی  بۆ  بكاتەوە 
لە  بیرەوەری  پێكهێنەری  خاڵی  خرۆشاندنی  هێڵدا  هەمان 
لەو بۆشایییە هەڵداتە  یان گەوهەرێك  ئاگایییەكی ڕووندا، 
گیانی  و  خود  بووە،  پەیدا  گیان  و  خود  لە  كە  ئاسمان، 
داهێنەریش هەمیشە لە بۆشاییدا لەگەڵ ئاسۆیەكی گەورەتر 
لە ئاسۆی واقیع سۆسەیەتی. ئەمە كێشەیەكی گرینگە، لەمێژە 
پێوەیەوە خەریكە و گرژیی هەستەكانی  مرۆڤی هەستیار 

تێدا خاو دەكاتەوە. 
باڵندە  مایەی سەرسوڕمانی  بووەتە  لەمێژە  پرسیارێك 
ناسەكان، ئایە بۆ هێزی باڵی باز بۆ بەرزبوونەوە لە هێزی 
لە  نیشتنەوە  بۆ  قەتێش  باڵی  هێزی  بەهێزترە،  قەتێ   باڵی 
و  بەرزبوونەوە  دەگرێ .  لەنگەر  بەهێزتر  باز  باڵی  هێزی 
نیشتنەوەش دوو ئاراستەی سەرەكین، بەهرە و بەرهەم لە 

ژیان وەردەگرن. 
شیعری ڕاستەقینە جەستەیەكی تەواوە، خانەكانی جەستەی 
مرۆڤ چەندە پەیوەندییان پێكەوە هەیە و وزەیان دەڕژێنە ناو 
هەڵدەڕژێنە  زیاتر  هێندەش  هونەرەكانی شیعر،  یەكترییەوە، 

ناو یەكدی و شیعرییەت لە جەستەی دەقدا پێكدەهێنن. 
لەمێژە ئەم بۆچوونە باوە دۆخێكی نەگۆڕی گرتووە و 

هەستەكان هەڵدەبزڕكێنێ . 
خۆم  من  سەردەمە.  گیانی  دەربڕی  شیعر  دەگوترێت: 
لەم بۆچوونە جیا دەكەمەوە و ڕادەگەیەنم شیعر دەربڕی 
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هێز و گیانی سەردەم نییە. چونكە پێكهێنەری هێز و گیانی 
سەردەم كۆیە، شیعریش هێز و گیانی تاكی جوانیبەخشە. 
بەشی زۆری هێز و گیانی كۆ توندوتیژی بەرهەم دەهێنێ  و 
خۆی بە دەسەاڵتەوە گرێ  داوە، هێز و گیانی جوانیبەخش 
هێز و گیانێكی گەرم و نیان و خۆ بەدوورگرە لە دەسەاڵتو 
پێویستە  و  هەڵەبەرە  دەربڕینە  ئەم  بۆیە  تیژی.  و  توند 

گومانی بخرێتە سەر. 
شاعیر  دەهێنن.  بەرهەم  بیرەوەری  دەگمەنەكان  چركە 
یارییە جیاكانی بیرەوەری و ئەدەب ئەزموون دەكات، بەو 
ڕایەڵی  و  تانوپۆ  نوێبەخش  و  فرەدەنگ  شیعری  مانایەی 
لەناو هەموو لكەكانی ئەدەب و نووسین دەچنێت و خۆی لە 
دیوی نهێنییان تاقی دەكاتەوە، پنتی بااڵی لك و نهێنییەكانیش 
خەماڵن و چاالككردنی هەستەكانن، لەم بارەدا وەرگر وەك 
توخمێكی زاڵ و كارای نووسین ئیش لە كەش و كایەكان دەكات. 
لەناو  بم  چاالك  كارەكتەرێكی  ویستوومە  هەمیشە 
شیعردا، نەك وەرگرێكی تەمبەڵ و گوێڕایەڵ، كە بەشێكی 
گوێڕایەڵی  و  تەمبەڵ  كەسی  كوردی  شیعری  زۆری 
بەرهەم هێناوە. چونكە بەهرە و سرووشی لە سروشتی 
تەمبەڵ وەرگرتووەو نەچووەتە ناو گەردوونی چاالك و 
پڕ كارو بە زەبر. ڕێكەوتم كردووە لە هەموو جووڵەكانی 
سەر زەمین ڕاماوم و شیعرم نەدۆزیوەتەوە، بەاڵم بڵقێكی 
سەرئاو هێڵەكانی بیركردنەوەی جوواڵندووم و دۆخێكی 
بەدی  تێدا  نووسینی  خولیاكانی  كردووم،  دروست  بۆ 
بهێنم، شیعر هیچ خاڵێك ڕاناگەیەنێ ، بگرە خاڵ دەكاتەوە. 
تەنیا شیعرییەتیش یەكەی هەڵسەنگاندنیەتی. دیمەنی بە 
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شــكۆ لە زەیندا دەخاتــە پاڵ یەك و گیــان ڕێكدەخاتـەوە. 
لە نسكۆ چۆك شكێنەكاندا شیعر گیانی تاكی هەستیار و 
و خستوویەتییەوە سەر  ڕێك خستووەتەوە  جوانیویستی 

هێڵی بووژانەوە و بڕوا پەیداكردنەوە. 
بدوێم،  شیعرەوە  لەبارەی  ویستبێتم  جارێك  هەرچەند 
دیكە  جوانیی  پڕشنگی  بە  هاوپەیوەست  پرسیاری 
دەخات.  دوا  دوانەكەم  ترسێك  و  دەبێتەوە  ڕووبەڕووم 
تێیدا  بەردەنگەكان  و  دەنگ  كە  دەنگیش،  فرە  دەقی  تەنیا 
لە  دەبن،  یەكتر  تێكهەڵكێشی  و  وەردەگرنەوە  یەكتری 
سەردەمی خۆیدا بیر دەكاتەوە، لە پەیوەندیی نێوان وێنە و 
ڕووداوی واقیعی و خەیاڵی و كەسایەتییەكان دەكۆڵێتەوە، 
بەهرەش بۆ بەهێزكردنی سروشتی ژیان و بە گەڕخستنی 
دەبەخشێتەوەو پەرجووی خۆی دەخوڵقێنێ . كۆ دەنگ بوێرو 
جەربەزە ڕادەهێنێ  و لە دیلییەتی ڕزگاری دەكات، بەهای 
دۆزینەوەش لەم ڕزگاركردنەدا دەبێتە بوونێكی بەرجەستەو 

جووڵەی لێوە پەیدا دەبن. 
خاوەن دەقی فرە دەنگ، گشتبینە و بینینی ئاسمانی و 
تەنیا  دەبێ   هەر  نەك  دەبات،  بەڕێوەی  خەونی  و  زەوی 
دەبێت  بگرە  بكات،  ئاشق  بەردەنگەكان  و  دەنگ  تەواوی 
لە یەكە یەكەی دانە پەیڤەكانیش نیشان  هێزی ئاشقبوون 
دانە  ئەشقی  یەكەی  یەكە  ئەفسوونی  لە  ئەوەی  بۆ  بدات، 
پەیڤەكان بگەین، پێویستە ئەفسوونی ئەشق و شیعر خۆی 
بۆ  دروود  و  ئەشق  لە  ئەفسوونێكە سەرڕێژ  كە  بناسین، 
بینینی كورت و درێژ و دروستكردنی ڕووداو لە زمان و 
ماڵی خودا لەسەر زەمین. ئەو زەمینەی سروشتی هەموو 
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هێزی  ئامادەیە.  تێدا  ژیانی  گەشەكردنی  پێویستییەكانی 
نوێكردنەوەی جوانییەكانیش لە ناخی شاعیری پەیوەست بە 

ئەفسوون و خەون بەهێز و چاالكە. 
لەمیانی زمانەوە زیندوویەتی مرۆڤی سەرەتاكانی خەڵقو 
كەسێكی  وەك  دەكەم،  ئاشكرایان  و  دەدۆزمەوە  بوون 
ئێستایش قسەی خۆمیان لە هەناودا دەكەم بە فەرموودە و 
بۆ تا هەتایی لە هەستی چاالكیان جێی دەهێڵم. تێكەڵكردنی 
زمانی قسەكردنی ڕۆژانەی خەڵك بە شیعرەوە كارێكی پڕ 
بگرە و بەردەیە، چونكە توانایەكی زۆری دەوێ  شیعرییەت 
بدەیت بە زمانی ئاخاوتنی ڕۆژانە، تا ڕادەیەك هەوڵم داوە 

ئەو كارە بەجێ  بهێنم. 
شیعر مێژوویەكی دیاریكراوی نییە، لە دەرەوەی مێژوودا 
ڕێڕەوێك بۆ هاتوچۆكردنی شەق دەكات، وزەیەكی زۆری 
ڕێگایەكانی دیكەیش بۆ گیانی خۆی ڕادەكێشێ . بە دەگمەنیش 
بگرە  نامێنێت،  نووسینەوە  مێژووی  بە  پەیوەندی  نەبێت، 
هەڵگری كۆمەڵێك باری لە پێشینەیە. چركەی خرۆشاندنەكە 
دەبێتە مێژووی نووسینی، چركەی خرۆشانیش تەنیا ئاوازە 
دروستبوونەكە  و  پێكهاتە  بگرە  بەس،  و  ئامادەكردنە  و 
كۆمەڵە بارەكەی پێشینەیە. ئەم كۆمەڵە بارە هەڵگری مانان 
و چركەی خرۆشانەكەش فۆرم و هێڵی ڕەوتی بەردەوام 
دەدات بەو مانایەی، كە كۆمەڵێك باری لە پێشینە تێیدا زاڵە. 
ئاكاری  و  پااڵوتن  سەرچاوەیەكی  وەك  شیعریش  ماڵی 
بااڵ بۆ دیمانەكانی داهێنەری جادووگەر، لە زماندا دەكات 
چاالككردنی  بۆ  تاقانە  و  بەهەشت  شێوە  شوێنێكی  بە 
هەستەكان و شیعر و شیعرییەتی تێدا دەدۆزێتەوە، پاش 
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پەروەردەكردنێكی كورت بۆ فەزایەكی نادیار هەڵی دەدا و 
بزری دەكاتەوە بۆ دووبارە سۆراخكردنەوەی و چركەی 
بكەینەوە.  بیر  باش  تا  دەدات  هان  ئێمە  ڕەنگ  خرۆشان. 
ناوەوەمان  لە  ڕوانین  و  ئاخاوتن  خرۆشان،  چركەی 
كردەیەك  و  بەكار  ئاماژە  لێرەدا  پێویستە  دادەگیرسێنێت. 
بدەم بۆ بنیاد و هەڵنانی بناخە و دابەشكردنی ئەم ئەزموونە، 
و  پێودانگ  كردووەتە  پەلكەزێڕینەم  سروشتی  و  پێكهاتە 
پێوانە. پێكهاتە و سروشتی پەلكەزێڕینە حەفت ڕەنگە. هەر 
بەاڵم  هەیە،  سەربەخۆی  ناسینەوەی  و  بوون  ڕەنگێكیان 
پەلكەزێڕینە  ناسنامەی  و  بوون  حەفتیان  هەر  لێكدانی  بە 
دەردەكەوێت. واتە: هەر ڕەنگێك وەك تاك سەربەخۆیە و 

لە پێكهاتەی پەلكەزێڕینەشدا بەشە.
و  پێكهاتە  لەسەر  دابەشكردن  وەك  ئەزموونەمدا  لەم 
بوونو سروشتی پەلكەزێڕینە كارم كردووە. هەر شیعرێكیان 
لێكدانی  بە  بەاڵم  هەیە،  سەربەخۆی  ناسینەوەی  و  بوون 
لە  ئاگای  )مردوویەك  ناسنامەی:  و  بوون  حەفتیان  هەر 
هەمووانە( دەردەكەوێت، یان ئاخاوتنەكانی ئەو دەبنە بوونو 
ناسنامە. واتە: هەر ناونیشانێك وەك تاك سەربەخۆیە و لە 
پێكهاتەی مردوویەك ئاگای لە هەمووانەشدا بەشە. بەرانبەر 
هەر ڕەنگێك ناونیشانێكم داناوە. لە بەراوردا هەر ڕەنگێك و 
ناونیشانێك ڕووبەڕوو دەبن و سەربەخۆن. لە ئاوێتەبوون و 
ئاخاوتنیشدا تێكەاڵون. نامەوێ  ڕوونكردنەوە زیاتر لەبارەی 
ئەو الپەڕانەی لەمەوبەدوا دێن بدەم. لە ڕێگای ئاوێتەبوون و 
ئاخاوتنی كەسییەوە ئاشكرا و ڕوون دەبنەوە.                                                  

                                                        نیسانی 2006 هەولێر 
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ئەفراندنەوەی جوانییەكان لە دووبارەكردنەوەیاندا

مانیفێستی شیعری

1
منداڵیی خۆ بەناوەندكردنی قۆناخەكانی بیركردنەوەی 

مرۆڤی ژیانپەروەر و جوانیویست و دژە داپڵۆسێنەرە. 
پاكیزەیی  و  دەكات  سروشتەوە  بە  پەیوەندی  منداڵیی 
ڕەگەزەكانی بوون: با، ئاگر، ئاو، خاك و زەمینەی هێماكان 

دەدۆزێتەوە. 
منداڵیی ئەدگاری خۆی لە ڕێگای ناسكی و نەرمیی وێنەوە 
دووبارە دەبینێتەوە، بە پەرۆشیشەوە وەریدەگرێتەوە و لە 
فەزای جۆرا و جۆردا مامەڵەی لەگەڵدا دەكاتەوە، لە شوێن 

دەیجووڵێنێت و لە كاتدا دەیگوازێتەوە.
منداڵیی سرووشدەری شاعیرە و هەستكردن و هەستیاریی 

بەرز دەكاتەوە و شیعر دەكاتە نموونەیەكی كەسی.
شپرزەو  ئێستێتیكیدا  ئەدەبی  لەناو  منداڵیی  نییە  هێز 
خۆی  سەقامگیریی  و  ڕواڵەت  بكات،  جوانەمەرگ 
وەردەگرێتو تارمایی ترسناكی لەناودەبات، چونكە منداڵی 
سەرەتایەكی سادەیە، لێڵ ناكرێت و كاردانەوەی سادەیییە، 
دەگات بە پلەی ئازادبوونی خەیاڵ و جۆرێك گەیشتنە بە 

ڕازە ئاستدارەكانی ژیان.
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لە تەمەنی منداڵییەوە شێوە شاعیریەتییەكی نادیار. واتە: 
بەهرەی خودابەخش و خۆڕسك. وەك بەشێك لە چاالكیی 
بیركردنەوە و پێكهاتەی مرۆڤ لە شاعیردا دەردەكەوێت، 
بەاڵم ڕێك دەكەوێت ئەم نادیارییە بۆ ماوەیەك دوا بكەوێ و 
لەكات و ساتێكدا، كە چرپەكانی ناخ دەبنە دەنگ و هاواری 
نەرم، دەربكەوێت و ببێتە كردەی نووسین و بنووسرێت. 
بە  تاو  و  تین  بەردەوامیش  سووربوونی  و  كۆشش 
بەهرەی خودابەخش و خۆڕسك دەدا و وێنەی گەردوونی 

دەخوڵقێنێت. 
زمان و مانای بەهێزیش شێوازی شیاو و كاریگەریی 
خۆی دەخوڵقێنی و چاوگی جوانی ڕۆشن دەكاتەوە، دووبارە 
گەوهەرەكان بۆ دۆزینەوە و هەڵگرتنەوە هەڵدەڕێژێتەوە، تا 
ئاسۆی هەڵچوون و شێواز و زمان و دەربڕین و وریایی 

ئێستێتیكی تری تێدا بخوێندرێتەوە. 
بە  هونەری  دەوری  بە  گیانی  نوێبەخش  شاعیری 
و  زەوی  نێوان  لە  دەخولێتەوە،  ساڵدا  هەزاران  كاربردنی 
ئاسماندا لە سۆراخكردنی نوێبەخشی و چوونە ناو گیانە 
توندوتۆڵ دەخەماڵ. وزەی گەردوونی  دیدگای  چاالكەكان 
نوێبەخشی  خەمڵێنەیە.  دیدگا  و  خوالنەوە  ئەم  پاڵنەری 
لەگەڵ مرۆڤ لەدایك بووە و ڕۆڵی لەناو كۆمەڵگادا تەواو 
سەرچاوەی  و  هێز  و  هیوا  لە  پڕە  و  مرۆڤخوازە  نابێت، 
نووسین. كار لەناو ئەو تانوپۆ و ڕایەڵە چندراوانەدا دەكات، 
لەناوكردنەوە  كار  و  مانەوە  بۆ  ژیان  پێویستییەكانی  كە 

پاراستوویەتی. 
ئەو شاعیرەی بیەوێ دڵەڕاوكێی بوونی مرۆڤ بخاتە بەربینین، 
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بە شــێوەیەكی هەســتی ئەفســانەی ئــەزەلی و فیكــر دەردەبڕێت.

2
خۆم بە دوور دەگرم لە هەموو پڕوپاگەندەی نابەجێ و 
و  ناوەوەی خۆم  دادەڕژێمە  بە ستوونی  ناڕەوا،  شااڵوی 
ئەوەی  پێش  دەبمەوە،  ورد  خاوەكان  كەرەستە  بەرانبەر 
جۆرە  و  دەكەمەوە  ئاگاداریان  شیعرەوە  ناو  بیانخەمە 
ئامادەبوونێكیان لێ  دەڕەخسێنم. ئەوجا بە یاریكردن لەگەڵ 
هەستەكانی لەناو ڕستە و وێنە و ترپە و ئاوازدا مامەڵەی 
بینینەكانی  هەموو  دەكەم،  لەگەڵدا  شیعریان  بە  بوون 
ڕادەكێشمە ناو بینینی خۆم. هەستی جوانبەخشیم ال بەهێزو 

ڕاپەڕیو دەكات و پاشان پێی دەگەیەنێت. 
پێنەكردووە،  دەستی  سرووشەوە  دابەزینی  لە  شیعر 
لە  بگرە  ژیان،  قوواڵیی  دانابەزێتە  ئاسمانەوە  بەرزایی  لە 
بەرز  و  دەكات  پەیدا  بوونی  مانایەكی  ژیانەوە  قوواڵیی 
دەبێتەوە تا ئەو ئاستەی دەبێتە پێویستییەك لە پێویستییە 
بەدیهێنەری واقیعی نووسین و  گیانییەكانی مرۆڤایەتی و 
دژە  و  جوانیویست  و  ژیانپەروەر  مرۆڤی  جوانیبەخشی. 
دۆنایدۆن  گیانی،  و  گیانە  دەهێنێت.  بەرهەمی  داپڵۆسێنەر 
بەردەوامی ژیان ویستییە، كە هەڵچوون و سۆز و خەونو 
دژە  و  جوانیویست  و  ژیانپەروەر  مرۆڤی  ویستەكانی 
دەگات،  ئێستا  بە  تا  بوونەوە  سەرەتاكانی  لە  داپڵۆسێنەر 
دەگەنەوە ناو یەك و خورپە بە هێزەكانی لەناو یەكدا دەبن 
بە دەنگ و دەنگدانەوەی بەرپاكردنی ساتی وردبوونەوە و 

ئەوپەڕی چڕبوونەوەی نووسین و باش بیركردنەوە. 
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كالسیكی  شیعری  لە  نەهاتووەكانی  لەبن  جوانییە 
لێ   و  سەر  خستنە  بە  كراوە،  لێ   دەربڕینیان  كوردیدا 
زیادبوون لەناو بەرهەمی شاعیرە نوێبەخشەكان بە تاسەو 
بە ساتی  دەكرێتەوە،  لێ   دەربڕینیان  زیندووبوونەوە  تینی 

وردبوونەوە و ئەوپەڕی چڕبوونەوە دووبارە دەكرێنەوە. 
پەیوەستە  جوانییەكاندا  دووبارەكردنەوەی  لە  ئەفراندن 
بە فرەیی كولتوور و پاراویی ئەزموونی دووبارەكەرەوە. 
دووبارەكردنەوە جیاكارە لە جووینەوە، چونكە جووینەوە 
الساییكردنەوەیە و هیچ داهێنانێكی تێدا بەرهەم نایەت، بەاڵم 

دووبارەكردنەوە جیاكاری و داهێنانی لێوە دەدۆزرێتەوە. 
دووبارەكردنەوە هەمیشە جوانیی شێوە نوێ  دەڕژێنێتە 
ناو واقیعی نووسین و جوانبەخشی. لە ئەزموونی: )گۆران(
وەك  دەبیندرێت.  )مەولەوی(  دووبارەكردنەوەی  دا، 
خەسڵەتی وەسف و لێك گرێدانی شوێن و مانەوە و جووڵەو 
)شێركۆ  ئەزموونی:  لە  هەروەها  شوێن،  بەدەنگهێنانی 
كۆیی(،  قادری  )حاجی  دووبارەكردنەوەی  بێكەس(یشدا، 
وەك نیشانە و جۆش و داكۆكیكردن لە ناسنامە و چەمكی 
نەتەوەیی و وێنەی تووڕە دەبیندرێت، بەاڵم هەردووكیشیان 

بە فۆرمی دەربڕینكردنێكی نوێیان ئاشناكردووین. 
دووبارەكەرەوە  جوانییەكاندا  دووبارەكردنەوەی  لە 
ڕوانینێكی تراژیدی لەبارەی ژیان ال پەیدا نابێت بۆ كاركردن، 
چونكە بە تەنیا چاوگەی جوانییەكان مشتوماڵ دەكاتەوە و 
كاری بەرهەمهێنانەوەی كولتووری جوانی لەناو كولتووری 
جوانی بەجێ  دەهێنێت، هەروەها دووبارەكردنەوەی وشەش، 
بە پارێزەوە لە باوخوازی. هێزی گومان و بااڵ دەبەخشێت. 
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واتە: مانای بزر و سەركەش دەستەمۆ دەكات، بە جۆرێك 
لە ناخڕا پێدەگاتەوە و دەردەپەڕێتەوە، وا دەزانی ئەم وشەیە 
سەرسوڕمانێكی هەستی ئاشكرا دەكات و دەیهێنێتە بوون و 
پانتایی كارتێكردن. وشە لە شیعردا وزەی دەبیندرێت، نەك 

قەوارە و گواستنەوەی فەزا. 
ئەو شاعیرەی بیەوێ دڵەڕاوكێی بوونی مرۆڤ بخاتە بەربینین، 

بە شێوەیەكی هەستی ئەفسانەی ئەزەلی و فیكر دەردەبڕێت.

3
بەهرەی  پڕ  و  پاكژ  گیانی  بە  سەرسامیم  سۆنگەی  لە 
تێدا  گەردوونی  وێنەی  كە  كوردی،  كالسیكی  شیعری 
و  نەرم  هاواری  دەبێتە  ناخڕا  لە  هەستێك  خەمڵیوە. 
چاالكبوون  بۆ  خوێن  دادەهێنن،  گەرم  خەیاڵم  چینەكانی 
مرۆڤی  بەهێزی  خودی  لە  دەقەكانیان  چونكە  دەپاڵێون، 
ژیانپەروەرو جوانیویست و دژە داپڵۆسێنەر ڕوانیویانەتە 
ڕازەكانی سروشت و ژیانیان ڕاكێشاوەتەوە ناخی قووڵبینیی 
خۆیانەوە. پاش لێ  وردبوونەوەیەكی بێ  گەرد بە پااڵوگەی 
تەواوی هەستەكانیاندا تێپەڕاندووە. ئەوجا گەڕاندوویانەتەوە 

خاڵی نووسین و بەرهەمهێنان. 
هەندێك مۆرك و مۆتیڤی شیعری كالسیكی كوردی 
شێوە  ئاسۆی  یان  گیانی،  خرۆشی  مندا  كاری  لەناو 
كاریگەرییەكی نا ئاشكرایان بۆ كردوومەتە خاڵی ڕسكانو 
لە شێوەی ڕوانینم جۆرە ئاڵوگۆڕییەكیان پەیدا كردووە. 

لەگەڵ  پێگەییو  ناخدا  لە  و  بە جوانی  پەیامدار  شیعری 
ئەو  دەبەستێت.  مانەوە  و  بەتین  پەیوەندیی  هەستەكان 
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پەیوەندییە دەبێتە خاڵێكی بەهادار و لە هەناودا نیشتەجێ  
دەبێت. 

نەهاتووەكان  لەبن  جوانییە  بەرهەمهێنانەوەی  دووبارە 
چڕبوونەوەی  ئەوپەڕی  و  وردبوونەوە  ساتی  نیشانەی 
نووسین و باش بیركردنەوەی تاكی چاالكە لەناو ئەدەب و 

كۆمەڵگادا. 
هەمیشە  هاوبەشەكان  جوانییە  لە  بەردەوام  كاركردنی 
دەكەنەوە.  زیندوو  جیا  جیا  ئاستی  لە  هەستەكانمان 
بە  هەست  كە  هەیە،  شاراوەیە  مێژووە  بەو  پەیوەندیشی 
گەرموگوڕی ڕادەهێنێت و تاوی دەدا بۆ پێكهاتن، كە دەكەوێتە 
ناو كەشی نووسین هەندێك وێنە لەپڕدا ڕوو دەدەن و یەك 
بەدوای یەكدا. وەك شیر لە گوانی پڕدا دەڕژێنە ناو دەفری 
نووسینەوە، تۆ لەم كاتەدا بیرت لێ  نەكردووەتەوە، ڕەنگە 
لەم  نەتنووسیبن.  جوواڵبنو  بیرتدا  لە  لەمێژینە  ڕۆژانێكی 
كەشەدا سەر دەردێننەوە و دەبن بە بەشێك لە بیركردنەوەی 
ئەمڕۆت. ئەمڕۆ، یان چركەی نووسین تەنیا خستنە سەر 

كاغەزە، پێكهاتە نییە. 
شیعری پەیامدار بە جوانی و لە ناخدا پێگەییو هەموو 
شەپۆلو  لەناو  و  دەگرێ   لەبەرچاو  یەكجار  بە  شتەكان 
ناخی  زایەڵەی  و  چاو  ترووسكەی  ئاوازیدا  و  ترپە 
و  جوانیویستی  و  ژیانپەروەری  كە  دەبیسترێت،  شاعیر 
خۆشەویستییەوە،  پرۆژەی  ناو  دەخاتە  داپڵۆسێنەر  دژە 
خۆشەویستی كاكڵەی ناخ و بڕوا بنەڕەتییەكانی شاعیری 
نوێبەخشە، شیعری پەیامدار بە جوانی و لە ناخدا پێگەییویش 
نوێنەری هەموو جوانییەكانی ڕووی زەوییە، بەبێ  ئەوەی 
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شاعیر تەواو لە ڕاستی و كرۆكیجوانی بگات، بە شێوەی 
هەستی و شاراوە ئەو نوێنەرایەتییە وەردەگرێت. هەركاتێك 
لە  تەواو  و  كرد  جوانی  لەگەڵ  دۆنایدۆنی  گیان،  و  گیانە 
كرۆكیجوانی گەیشت و بوو بە یەك پارچە لە جوانی، ئەوە 
بێ  هیچ دوودڵییەك شیعر الی دەبێتە مەترسییەكی بكوژو 
تایبەتی  هێزی  ئەوە  ببات.  بۆ  دەستی  ناوێرێ   ئاسانی  بە 
مرۆڤی  لە  بەهەشت  هاوشێوەی  ژیانێك،  خەیاڵی  شیعرە 
ژیانپەروەر و جوانیویست و دژە داپڵۆسێنەر دروست دەكات. 
بەهەشتیش لە كتێبە كۆنەكان پێكهاتووە. لەم پێكهاتەیەدا كار 
بۆ ئەوە دەكەم لە نێوان بوون و شیعردا هێڵی جوانبەخشی 
نوێبەخشی.  و  دامەزراندن  ناوەندی  بە  بیكەم  بدۆزمەوە. 
واقیع لە چوارچێوەی ئێستێتیكای زمان دابڕێژمەوە. بەوەی 
ئێستێتیكای زمان لە شیعردا پێش گوتار دەكەوێت، خەمی 
ڕۆژانەی سیاسی و ئایدۆلۆژیاش پەراوێز بخەم، كە بەشی 
هەرە زۆری شاعیرانی پێشە من، كەم كاریان لە ناوەندی 
ڕۆژانەی  زۆرتر خەمی  كردووە،  كرۆكی جوانی  و  بوون 

سیاسی و ئایدۆلۆژیا هەڵیسووڕاندوون. 
جەختم  یەكشەوە(،  و  )سەد  ئەزموونەمدا:  لەو 
نەهاتووەكان  لەبن  جوانییە  دووبارەكردنەوەی  لەسەر 
كردووەتەوەو دامبڕیوە لە جووینەوە و الساییكردنەوە. وەك 
دۆزینەوەیەكو ئاسۆ و دوورییەكی بە پیت كار و كردەی 
نووسینم لەناودا كردوون بە پەیامێكی گیانی، وەك دەقی 
نیمچە پیرۆزیش پەیوەندیم پێوەكردوون. پەیوەندی گیانیشم 
لەگەڵ چەندان كەسایەتی نیمچە پەیامداری وەك: شاعیر. 
حاجی قادری كۆیی، چیرۆكنووس. لەتیف حامید، شێوەكار. 
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بەدیع باباجان، گۆرانیبێژ. ئایشەشان، مێژوونووس. ئەحمەد 
خواجە،  ئەدیب. مەال عەبدولكەریمی مودەڕیس، شمشاڵژەن. 
قالەمەڕە، سینەماكار. یەڵماز گونای ..... تاد، بەستووە، هەر 
بە  داوە  زمانی  و  هێزێكی شێوازی  كردنە  پەیوەندی  ئەم 
ژیانیان  دوورییەكانی  و  ئاسۆ  نەهاتووم  ئەزموونەكە. 
بگەشێنمەوە،  تێدا  و خۆدامەزراندنی خۆمی  ناوەند  بكەمە 
جیهانبینییان،  قوواڵیی  ڕۆچوومەتە  هەستیی  شێوەی  بە 
تاڵە تیشكێكم گرتووە و ئاراستە و بیركردنەوەم لەگەڵیدا 
خەماڵندووە. تا خاڵێكم دۆزیوەتەوە و بەرجەستەم كردووە 
بۆ گەشكردنەوەی پەیامی گیانیم، پەیامی گیانی خۆی فۆرمو 
بابەتێكی كراوەیە. هەموو داهێنەرێك بۆی هەیە لەم فۆرم و 

بابەتە كراوەیەدا نیشتەجێبێت. 
ئەو شاعیرەی بیەوێ دڵەڕاوكێی بوونی مرۆڤ بخاتە بەربینین، 

بە شێوەیەكی هەستی ئەفسانەی ئەزەلی و فیكر دەردەبڕێت.

4
و  زەمینە  و  شیعرییەت  لەسەر  یەكەم  پلەی  بە  شیعر 
خەسڵەتی ناسراوی شاعیر خۆی بەرز دەبێتەوە و ئاسۆی 
نووسینی،  بۆ  تامەزرۆییش  دەگونجێنێت.  چاوەڕوانی 
و  جوانبینی  و  جوانییەكان  ناو  چوونە  بۆ  پرۆژەیەكە 
جوانبەخشی، نوێبەخش خەیاڵێكی بەهێز و ناوازە لەخۆیدا 
دەبات،  شیعر  بۆ  دەست  و  دەكات  ئامادە  و  پەروەردە 
زیاتر  خەڵوەتەوە  چلەی  و  تێڕامان  ناو  چووە  كە  بەاڵم 
تێڕامان و چلەی  بیروباوەڕ و خەیاڵی درەوشانەوە دەدا. 
هەموو  كە  شاعیر،  بۆ  هەمیشەیییە  مەستییەكی  خەڵوەت 
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لەناو خۆیدا  و  دەگرێت  لەبەرچاو  یەكجار  بە  جوانییەكان 
ڕێكی دەخاتەوە، زمان چۆنیەتی ڕێكخستنەكە دەدركێنێت، 
هەستەكان جێگۆڕكێ  و پەیوەندی بەیەكەوە دەكەن. شیعر 
لە منداڵدانی زماندا گیانی دێـتە بەر و هێزی ڕاستەقینەی 
شاعیر لەو زمانەدایە، كە شیعرییەتی تێدا ئاشكرا دەكات. 
بۆ  دەبات،  بەڕێوە  پێ   ڕۆژانەی  ژیانی  زمانەی  لەو  نەك 
شیعر سەركەوتن و دابەزین بە پەیژەی زماندا گرینگ نییە، 

بگرە نووسینەوەی نۆتەی زمان گرینگە. 
زمان، چارەنووس و بوونی شیعرە لە بنیادێكی كاریگەردا، 
و  تایبەت  واقیعی  واتە:  ژیان.  جەستەی  لەگەڵ  گفتوگۆ 
نەك  دەكات،  هەستەكان  و  خەون  و  سۆز  و  هەڵچوون 
لەگەڵ كەلوپەلی ڕۆژانە و كەشی گشتی. لەگەڵ ئەوەشدا 
ناو  بخرێتە  پێویستە  گشتیش  كەشی  و  ڕۆژانە  كەلوپەلی 
جوانبەخشی  دوورییەكی  و  ئاسۆ  بەوەی  داهێنانەوە، 
لەم  بخوڵقێندرێت.  ئاسایییەكەی  بوونە  لەگەڵ  زمانی،  و 
نێوان  لە  كە  دەردەكەون،  جیاكارییانە  ئەو  خوڵقاندنەدا 
دووبارەكردنەوە و الساییكردنەوەدا دەستی بۆ دەبردرێت، 
ڕەگی ئەو ڕۆشنبیرییە دەگیرێت، كە بە دوای ئاشكراكردنی 
وەهمی بوون و جیهانە و ناوكی ئەم دەست بۆ بردنەیە، ئەم 
جیاكارییە بۆ خۆی واقیعێكە ناوەندی بوون و كرۆكیجوانی 

دایمەزراندووە.
ئەو شاعیرەی بیەوێ دڵەڕاوكێی بوونی مرۆڤ بخاتە بەربینین، 

بە شێوەیەكی هەستی ئەفسانەی ئەزەلی و فیكر دەردەبڕێت.

          ئاداری 2007 هەولێر 
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لە ئاهەنگی بیست ساڵەی زێواندا

مانیفێستی شیعری

شیعری بێگەرد وەك مەسیح لە دایكێكی پاكیزە لە دایك 
مەرگەوە  لەتەنیشت  كە  خۆمدا،  ئەزموونەی  لەو  دەبێت. 
ئەو  داوە  هەوڵم  كردووە،  گەشەی  زۆر  و  كەم  و  ژیاوە 
جۆرە شیعرە بەرهەم بهێنم، كە لە دایكێكی پاكیزە لە دایك 
تێكۆشاوم  بهێنم،  بەرهەمی  نەشمتوانیبێت  ئەگەر  بووبێت، 
لێی نزیك ببمەوە و وەك ڕۆشنبوونەوەیەكی گیانی پێوەی 

خەریكبم.
یەكەمین  بە سەر چاپكردنی  بیست ساڵ  ئەوەی  دوای 
نیمچە  وەك  جوواڵ  ئەوە  بۆ  بیرم  تێپەڕی،  زێوان  كتێبم: 
ئەو  یان  بكەم،  تۆمار  لەبارەوە  دێڕێكی  ئەزموونێك چەند 
دیكە  جارێكی  حەواندووەتەوە  تێیدا  دەقەم  ئەو  هەرێمەی 

بچمەوە ناوی و مەودا و ئاكارەكانی بپێومەوە.
لەو دەقەدا هەوڵم داوە بگەڕێمەوە بۆ كرۆك و ناوكی 
زەیندا  لە  تایبەتەوە  تاسە و سۆزێكی  بە  منداڵی و  گیانی 
سەردانی شوێنی منداڵیم بكەمەوە. ئەو شوێنەی شیعر تێیدا 

بێگەردە و خولیایەكی بەهێزە بۆ بێگەردبوون.
نەژاكاوەوە  پاكیزە و  لە سروشتی  بەهرە و سرووشم 
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وەردەگرت، وەك سەرچاوەیەكی بە پیت و یارمەتیدەر بۆ 
خەماڵندنی بیركردنەوەم، لێی نزیك دەبوومەوە.

لە هەیكەلی ئەم دەقەدا، هەموو چەشنە ئەدەبییەكان كۆ 
كراونەتەوە و پەیوەندییان ڕوون و بەناویەكداچووە و لە 
و  چەمك  و  شێواز  پەكەم  پلەی  بە  بەاڵم  هاتوچووندان، 

ڕامانی سەرەكی خۆی وەك: )ڕۆمانە شیعر( دەردەخات.
لە تەمەنی نۆزدە ساڵیدا یەكەم هەناسەی بە سییەكانمدا گەڕا 
و ڕژایە ئاسۆی هەستەكانمەوە. پێویست بوو هەڵیبگرمەوە، 
لە بیست و دوو ساڵیدا بەرهەم هات و تەواو گەاڵڵە بوو. 
وەك پڕۆژەیەكی ئاراستەكراو و خۆدامەزراندن بیرم لەوە 
نەكردبووەوە درێژە بە نووسینی دەقێكی لەم جۆرە دوور 
و درێژ و تاكدەنگی و خەمئامێز بدەم، هەرچەند دەمنووسی 
پارچەكانم بە یەك دەگرتن هەمووی یەك كەشوهەوا بوون 
وەك  نووسینەوە.  خەمئامێزی  دۆخی  هەمان  دەچوونە  و 
ژوورێكی ئاوێنەیی لە هەموو الیەكەوە خۆمی ڕووبەڕوو 
كردمەوە، لە دڵەوە لەم ڕووبەڕووبوونەوەیەم پرسی و بە 
دوایدا گەڕام، بۆ ئەوەی لە سەرگەرمیی گەڕاندا دووبارە 
خۆم بە بوون بناسێنمەوە و بڕیاری دیكە بۆ چۆنیەتی ژیان 
بدەم، هەموو لك و پۆپەكانیش بە ژیانەوە گرێ  بدەمەوە 
بە  هەمیشە  نوێبەخش  چونكە  ڕایبگرم،  مەرگ  الی  و 
خۆناساندنەوەی دووبارە ئاشق دەبێتەوە و پێویستییەكانی 
گەرمی  لەناوەوە  ئەفسووناوی  ئاگرێكی  وەك  ئەشق 
دادەهێنێ  بۆ گەڕان و پەیبردن بە ئاڵۆزییەكان و دۆزینەوەی 
هێڵ و دۆخی نووسین. سەرەتا سێ  ناونیشان بە خۆیانەوە 

خەریكیان كردبووم.
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یەكەم: منداڵی بەرزەخییەكان.

دووەم: زێوان.

سێیەم: گۆڕان لە ئاكاری مەرگدا.

بە درێژایی ماوەی نووسین نیگەرانییەكیشم لەگەڵدا بوو 
بۆ هەڵبژاردنی ناونیشان.

ئەو  دوای  لە  هەیە.  یەكگرتوو  گشتێكی  دەقەدا،  لەم 
ئەزموونە ئەم گشتە یەكگرتووە لە ئەزموونی مندا بەرەو 
و  دەبێت  زاڵ  كتوپڕی  ڕەگەزی  دەچێت.  نەمان  و  كزی 

تانوپۆی شێوازی لەمەوبەدوام دەچنێت.
دیاریكردنی  و  كتوپڕی  ڕەگەزی  جێگیركردنی  خاڵی 
سنوورەكانی و بەكارهێنانی بە شێوەیەكی دیار لە شیعری 
بەهرەزادەو  و  من  ئەزموونی  بە  تایبەتە  كوردیدا،  تازەی 
بە  تێیدا وزەیەكم  منە.  بیندراو(ی  )ڕووبەری  و  دەستمایە 
و  نا  و  ئا  جۆرێك  دووچاری  وەرگر  كە  هێناوە،  دەست 
ئــەم  ســەرەڕای  دەبێــت.  خــۆخــواردنــەوە  و  دڵەڕاوكێ  
خۆدەستنیشانكردنە لەم شێوازەدا زیاتر هەست بە پرۆژەی 
باجی  دەبێ   دەشزانم  دەكەم،  شیعری  ئێستێتیكای  و  ناخ 
خوێنەری یەكئاست و ڕەخنەگری بێ  گوتاری ڕەخنەییو ناخ 
چەپەڵ بدەم. ڕێك ئەو چوارساڵەی بەو ڕۆمانە شیعرەوە 
لەناو  ژیانم  بووم.  سەربازی  هەاڵتووی  بووم،  خەریك 
خانوویەكی ڕووەو هەتاوی دوو ژووری، كە بنمیچەكەی 
دارەڕێ  و قامیشبەند بوو، بە سەر دەبرد. ئەو دارەڕێیەو 
پڕ  سەوزی  دارستانێكی  وەك  هەمیشە  قامیشبەندەم 
بەروبووم و پشت و پەنا خەیاڵ دەكرد و بیرم لە قۆناخی 



162

كە  حەوشەیەك،  دەكردەوە.  قامیشەكان  و  دار  سەوزیی 
سەر  بە  الوالوە  دامەزراندبوو،  تێیدا  دڵگیرم  باخچەیەكی 
دیواری حەوشەدا بەرز ببووەوە، نێوانی دیوار و الوالوەكە 
تێدا  جێگامی  دڵفراوانییەوە  بە  كردبوو،  دروست  دااڵنێكی 
دەبووەوە، شوێنێكی هێمن و لەبار و بەهرەبەخش بوو بۆ 
نووسین و خوێندنەوە. بە وریایییەوەش سوودم لە كاتی 

خۆم وەردەگرت.
لەگەڵ خۆیدا دەهێنا،  هێڵی نووسین هەستێكی سەیری 
زیاتر ئەزموونی ژیان و هاواری خود بوو، لەوەی ئەزموونی 
كتێب و زانیاری و فێربوون بێت. ئەم ژیانە نیمچە داخراوە 
بۆ  هەوڵدانی  لە  گیانێكی چاالك و سەرڕێژ  ماوەیەدا  لەو 
نووسین لە جەستەمدا ڕسكاندبوو، زۆر لە مردن و تارمایی 
مردن دەترسام، دڵم بە تەقەی دەرگایەك دادەخورپا، كەچی 
بەردەوام لە باری شیعریدا ئەم ترسە پێچەوانە دەبووەوە 
دەبوو.  زاڵ  دەقەكەدا  لە  خۆكوشتن  لە  بیركردنەوە  و 
پەیوەندییەكانیم  و  سروشت  چاودێریی  وریایییەوە  بە 
دەكرد. میوە و گوڵی وەرزەكانم پەیدا دەكرد و لێیان ورد 
دەبوومەوە، هەستم بە ئاسوودەیی و پشتیوانی دەكرد. دڵم 
نەدەهات میوەكان بخۆم، كە ڕەنگیشیان دەگۆڕا و بۆن لێی 
و  مەترسیدار  لەالم  زیاتر  مردن  ترسی  و  دەدان. هەست 

قووڵتر دەبووەوە.
ئەو بار و دۆخ و دەوروبەرە هەناسەی توند گرتبووم، 
تەواوی  تانوپۆی  بوونییەكە  بارودۆخە  دەدا  هەوڵم  بەاڵم 
لێ   سوودی  بگرە  نەكات،  داگیری  و  نەچنێت  دەقەكە 
پێناوی  لە  هەستی.  كەشێكی  دروستكردنی  بۆ  وەربگرم 
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ئەوەی تا شیعر بە شیعر بمێنێتەوە، كەمێك دووربكەوێتەوە 
لەو بیندراوانەی، كە دەبنە مایەی خرۆشانی كاتی.

لەو سەروبەندەدا سێ  كۆشیعری، سێ  شاعیری ناوداری 
حەفتایەكان: 1- )ڕووبار(ی شێركۆ بێكەس،  2- )سروودی 
لەبەرباراندا(ی  )سووتان   -3 هەڵمەت،  لەتیف  هەژاران(ی 
ڕەفیق سابیرم خوێندنەوە، بە شێوەیەك شیعریان ملكەچی 
واقیع كردبوو، ڕۆڵی بیركردنەوەی خوێنەریان تێدا كوشتبوو. 
كاری  كە  پێویستییانەیە،  ئەو  ملكەچی  شیعر  كاتێكدا  لە 
هونەری و شیعرییەت و زمان و ترپە و ئاواز دەیخوازن. 
ڕاینەكێشابووە  هێشتبووەوە،  خۆی  دۆخی  لە  واقیعیان 
واقیع  ئەوەی  پێش  شیعرییەتەوە. شیعر  چوارچێوەی  ناو 
دروستبوون.  بۆ  بێت  یارمەتیدەری  یان  بكات،  دروستی 

كەشێكی هەستی و بنیادێكی زمانییە.
تاڕادەیەك ئەدەبی واقیعیان لەبەر دڵ و چاوم سیما و 
واقیعیدا  ئەدەبی  لە  بووم  دڵنیا  لەوەش  كرد.  گران  سایە 
شاكاری نایاب هەیە و هەموو توخمەكانی شیعرییەتی تێدا 
بەجێ  هێنراوە، بەاڵم ئەم شاعیرانەی خۆمان نەیانتوانیبوو 
واقیع بە دەوری خۆیاندا بخولێننەوە. بگرە ئەوان سست و 

تەمبەاڵنە بە دەوری واقیعدا خوالبوونەوە.
ئارەزووەكانم، ئەگەر  لەم دەقەدا نەگەیشتم بە تەواوی 
بگەیشتبوومایە بە تەواوی ئارەزووەكانم درێژەم بە نووسین 
نەدەدا و لە هەوڵدان دەكەوتم. هونەرە جوانەكان دەربڕین لە 
تەواوی پێویستە گیانییەكانی مرۆڤی هەستپەروەر دەكات. 
تێیدا فۆرم وەردەگرن.  بیر و خەون و سۆزیش  زمان و 
هاوسەنگییان  شێوازدا  لە  وەرگرتنیش  فۆرم  ئاستەكانی 
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دەستی  ناخمدا  لە  بكوژ  نامۆیییەكی  و  ورووژان  دەوێت. 
دەرەوەی  لە  شاعیرانەی  ئەو  تەنیا  نییە  مەرج  پێكردبوو، 
لەو  نامۆبوون  تاراوگەكراوبن،  دەژین  واڵت  سنووری 
بارەدایە، كە شاعیر تێیدا هەڵسوكەوت دەكات و پەیوەندیی 
بەو هەلومەرجەوەیە، كە چۆن هەستەكانی دەكاتە بابەتی 

شیعری.
پێم وایە پێویستە بەو پێناسەیەدا بچینەوە كە نامۆبوون 
و  واڵت  لەناو  من  بێت.  سنوورەوە  دەرەوەی  لە  تەنیا 
هێناوە.  بەرهەم  دەقەم  ئەو  خۆمدا  ماڵەكەی  و  كەسوكار 
ئەزموونی  بە  و  چنیوە  تانوپۆی  تەواو  نامۆبوون  كەچی 
تاراوگەكراو و نامۆبوون و نامۆیی داهێنەرانە تێدەپەڕیم. 
ڕەچاوی گۆڕانی بار و دۆخەكەشم دەكرد. ئەم دەقە دەقێكی 
مۆنۆدرامییە، سروشتێكی زەینی و گیانی هەیە. بە شێوازی 
مەنەلۆگی ناوەوە بەرهەم هاتووە. پێش ئەوەی لە الپەڕەی 
و  پڕتاو  بە  نووسرابوو،  ناخمدا  لە  نووسرابێت.  دەفتەردا 
سووڕی  كە  منداڵێك،  وەك  دەرەوە.  دەهاتە  هاوارەوە 
و  جەستە  و  ئاسایی  بە  و  كردبێت  تەواو  خۆی  گەشەی 
گیانێكی تەواوەوە لە دایك بێت. خودا چارەنووسی ئاو و 
خۆڵ و ئاگر و با و شیعری ال ڕوون بوون. بۆیە منی وا 
گیرۆدە كردوون. لە ئەزموونی مندا، شیعر وەك سەمەندەر 
لە خۆڵەمێشی سووتانی خۆمدا لە دایك دەبێت و گیانێكی 

خەمگینی دێتە بەر.
بۆ ئەوەی شاعیر بە شیعرییەت بگات، پێویستە بە نامۆییدا 
گوزەر بكات، یان لە نامۆییدا بژێت. چونكە بەشێك لە بوونی 
شیعر لە جەستەی نامۆییدا دەمێنێتەوە و دەبێتە ئەفسوونو 
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تێدا  پێكهاتەكانی  و  شیعرییەت  ڕازیش  و  ئەفسوون  ڕاز. 
لە  نامۆییكردن  بە  هەست  دەدۆزرێتەوە.  و  دەكات  گەشە 
باری دەروونی و كەسایەتیی داهێنەردا بەرجەستە دەبێتو 
لە  دەیدۆزێتەوە.  ناخ  بەرزبوونەوەی  و  هەژان  چركەی 
ڕۆڵی  شیعر  نالەبارەكاندا  و  دڕدۆنگ  سەردەمە  هەموو 
ناوكی  و  كرۆك  و  كردووە  وازی  خۆی  جوانیبەخشیی 
نابێتە  نەدۆڕاندووە. شیعر هەقیقەتی جوانییە،  شیعرییەتی 
سیمایەكی دیار لە سیما گشتییەكانی كۆمەڵگا و مرۆڤایەتی. 
ڕوونتر شیعر دەربڕین نییە لە بوونی كۆمەڵگا و مرۆڤایەتی، 
لە بوونی جوانییەكانی كۆمەڵگا و مرۆڤایەتی و  دەربڕینە 

گەردوون.
سیاسییەكان،  مەبەستە  ئامرازی  بە  نەكردووە  شیعرم 
یان دەربڕی سۆزی سیاسی، بەاڵم باوەڕ و بیری سیاسیم 
ڕاكێشاوەتە ناو مەبەستە شیعرییەكانم. بەهای شیعری لەناو 
زماندایە، نەك لە مانا و مەبەست، بەاڵم چێژ لە ئاستداریی 

زمان و مانا و مەبەستدا دروست دەبێت.
دەتوانێت هونەری شێوەكاریو  بواری خۆیدا  لە  شیعر 
و  مۆسیقا  و  شانۆیی  درامای  و  گۆرانی  و  فۆتۆگراف 
هەروەها  بكات،  وازی  دیكەش  هونەری  و  تەالرسازی 
شیعر  بكەن،  لەوە  بەشداری  دەتوانن  دیكەش  هونەری 
وەربگێڕن بۆ زمانی خۆیان. شیعر لە هەندێ  باردا دەبێتە 
باوكی هونەرەكان و لە هەندێ  باری دیكەیشدا دەبێتە كوڕو 

كوڕەزا.
سایكۆلۆژی  بارێكی  لە  دەربڕین  شیعر  هەیە  ڕێكەوت 
دیاریكراو دەكات. تەنیا هێزی ویژدان پەی پێدەبات. وەك 
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چۆن هەندێك جاران مووچڕكێك بە گیان و لەشدا دێت و 
دەربڕین لە بارێك دەكات، پاش ماوەیەكی كورت بە هیچ 
هەوڵ و شێوەیەك ناتوانیت بگەڕێیتەوە سەر هەمان باری 
مووچڕكەكە. مووچڕكیش زادەی بار و چركە جوانەكان و 
ویژدانی مرۆڤە لە هەستپێكردنە زۆر تایبەتییەكاندا، كە لە 
لەسەر  بم،  بەردەوام  نەمدەتوانی  و  دادەمام  نووسینیشدا 
ئێجگار  وێنەی  دەكێشا،  وێنەم  بەردەستم  كاغەزەكانی 
بە هەور و مرۆڤ و  ئاسمانی  داخ و  سەرەتایی: شاخ و 
چراو چەتری هەڵدراو لەبەر باران و سەبەتەی مام زۆرابو 
جووجكە و مریشكی دانەوێڵە بۆ ڕژاوی حەوشە و ژنی بە 
دیارەوە وەستاو و كاتژمێری گەورەی دیوار و ئەسپ و 
پیكاب  و ..... تاد، كە دەقەكە بە شێوەیەكی گشتی الم تەواو 
بوو، بیرم لە خۆئامادەكردن كردەوە بۆ چاپكردنی و ئەو 
كێشە و گیر و گرفتانەی بە هۆیەوە ڕووبەڕووم دەبنەوە. 
پێش ئەوەی بۆ دەزگای چاودێری بنێرم پێشانی برادەری 
شاعیرم: )نەژاد عەزیز سورمێ (م دا، لە الپەڕەی یەكەمدا 
ئەم بۆچوونەی یاداشت كردبوو: )زێوان ژانێكی پڕ بەهرەی 
شاعیریەتییەكی  سەرەتای  چاپكردنی  بەكارهاتووە،  تێدا 
و  هاندەر  بۆچوونەكەی  دەكات.(  دەستنیشان  بۆ  باشت 
پاڵپشتێكی گیانی بوو بۆ من. سووری كردم كۆڵ نەدەم و 

ئەو سەرەتایە دەستنیشان بكەم.
بە  پەیبردن  دەشمزانی  چاودێری.  دەزگای  بۆ  ناردم 
و  بەردە  و  بگرە  لە  دوور  شیعرییە  شێوازە  ئەم  تازەیی 
بڕیار  ئەوجا  دەوێ ،  دڵەوەی  لە  گوتوبێژی  قووڵبوونەوە. 

لەسەردان.



167

دەزگای چاودێریش سێ  جار ڕەتی كردەوە. بڕواشم 
جاری  سەرنەكەوتم:  یەكەم  جاری  ئەگەر  هەیە  بەوە 
منیش سوور  هەیە.  تاد،   ..... چوارەم  و  سێیەم  دووەمو 
لە  كارم  دەمزانی  ئەوەی  لەبەر  نەدەدا.  كۆڵم  و  بووم 
شێواز و زمانێك كردووە قبووڵكردنی بێ  گێچەڵ نییە. ئەو 
نائومێدیان دەكردم و مۆری ڕەتكردنەوەیان لێ   ڕۆژەی 
دەدا. دوای ماوەیەكی كورت دووبارە ئامادەم دەكردەوە و 
دەمناردەوە. بەهانەی ڕەتكردنەوەكانیشیان هیچ پەیوەندی 
بە هونەر و ئاستی شیعرییەت و زمانەوە نەبوو. لە سەر 
بمانوەستێنێت و  بنەڕەتییەكان  بنەما دۆخگۆڕ و  بنیاد و 
جێگای  زۆر  ئەوەی  بدات.  نیشان  پێكهاتەكانمان  و  پێگە 
گومان و سەرنجیشە، دەقەكە شتێكی وای دژی ئایین و 

سیاسەت و شێوازی حوكمڕانیش تێدا نەبوو.
بەهەر حاڵ، بۆچوونی شارەزای یەكەم جۆرێك بناخە و 
بنەمای تێدایە، كە تەمەنی بۆ داهێنان بە گرینگ و پێوەر زانیوە. 
وەك بۆچوون و جۆرێك لە بیركردنەوە ڕێزی لێ  دەنێم، 
دژایەتییەكی  سێیەم  و  دووەم  شارەزای  بۆچوونی  بەاڵم 
بێ  بنەما و ڕووتن ئەقڵی ڕاڤەكارانە نین. جۆرێك سووك 
تەماشاكردنی ئەدەب و سووكایەتی پێكردنیشە. هیچی تێ  
ناچێت بڵێی بەرد باری و كێڵگە و سروشتی سەوز و پاراو 
كرد، یان بەرد بارین سوودمەندە بۆ مرۆڤایەتی، بەاڵم كاری 
بۆ  وەربگێڕێ   سەوزبوونەكە  ئەوەیە  ڕەخنەگر  پرۆگرامی 
باری واقیعی بەرد بارینەكە. ئەو كات پەی بە نهێنیی هێزی 
داهێنەرانەی شاعیر بردووە و بیر و هونەری شاعیری بۆ 
كە  پێدرا.  مۆڵەتی  چوارەم  جاری  بۆ  وەرگێڕاوە.  وەرگر 
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یەكەم  ئەو شەوە  پێدراوەكەم پێ  گەیشتەوە،  دانە مۆڵەت 
شەوە لە ژیانی خۆمدا تێیدا نەنووستبم تا بەیانی. لە بارێكی 
ئەو  لەناو  هەمووی  ژیان  دەزانی  وام  ژیام.  شاگەشكەیی 
پەلەم  كتێب.  دەبێتە  دی  ماوەیەكی  پاش  كە  دەفتەرەدایە، 
بوو، بڵێم منیش هەم. ڕووبەڕووی خودی خۆم ببوومەوە. 
شیعرم بۆ ئەوە نەبوو بە هۆیەوە جیهان بناسم. بۆ ئەوەم 

بوو، چیرۆكێك دروست بكەم بۆ گێڕانەوە.
ئەو سێ  بۆچوونەی، كە پێی تالومەتەوە و ئەو بۆچوونەی، 

كە پێشی شاگەشكە بووم. وەك خۆیان تۆماریان دەكەم.
ناوی:  بە  دەزگا  هەمان  فەرمانبەرێكی  لە  بۆچوونەكانم 
)سەرگوڵ تەیموور محەمەد ئەمین(، دەستكەوت. لە یەكەم 
بینیندا ئاشنایەتییەكی جێگای بڕوا لە نێوانماندا پەیدا بوو، 
بۆ  مەترسییەی  پڕ  كارە  ئەم  تاریكەدا  و  لەم ڕۆژە ڕەش 

كردم.

یەكەم: )ئەم شاعیرە نەناسراو و الوە، كەچی چەكامەیەكی 
بە  پێویستی  شێوەیە  لەم  چەكامەی  نووسیوە،  درێژی 
لە  تازە  ئەمە  دەوڵەمەندە.  و  درێژ  و  دوور  ئەزموونی 
سەرەتای ڕێگادایە. چاپكردنی دوا بخرێت سوود بە بەهرەو 

دواڕۆژی شاعیر دەگەیەنێت.(
                                                       محەمەدی مەال كەریم

دووەم: )ڕەشبینییەكی لە ڕادەبەدەر گەمارۆی ئەم الوەی 
داوە، ئەگەر الوی ئەم واڵتە بەم شێوەیە دووچاری ڕەشبینیو 
گێژەن بووبن ئەوە كارەساتە، ئەم جۆرە دەربڕینەش یاخی 
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بوونیانە لە دەسەاڵت و واقیع. دواتریش زۆر ئاڵۆز و تەم و 
مژاوییە. هیچ جۆرە كێشێكی تێدا نییە. شیعری سەربەست 
شیعری  نە  هونەرییە.  پەخشانی  نە  هەیە.  تایبەتی  كێشی 

سەربەستە. هانی ئەم جۆرە نووسینانە نەدرێت.(
                                                                 مەجید نەدیم

وڕێنەی  كۆمەڵێك  ئاڵۆزە،  شیعرێكی  )ئەمە  سێیەم: 
ئەم  نەدۆزیوەتەوە.  خۆی  شیعردا  لە  هێشتا  كە  الوێكە، 
)ڕوانگە(  دوای  دەیانەوێ   گرووپەی  لەو  یەكێكە  شاعیرە 
وەك بزووتنەوەیەكی شیعری خۆیان بناسێنن. )مەحموود 
بۆ  گەورەكردنیان  پڕوپاگەندەی  و  ڕابەرایەتی  زامدار( 
دەكات، ناوی لێناون )پێشڕەو - تەلیعی(. ڕەگی ئەم گرووپە 
ئەدەبی  پەیڕەوی  نەهاتووە.  كوردەواری  كۆمەڵگای  لەناو 
ئەوروپی دەكەن. ڕەوا نییە ڕێگا بۆ ئەوانە خۆش بكرێت ئەم 

ئاژاوەیە بنێنەوە و بیهێننە ناو ئەدەبی كوردی.(
                                                              محەمەد بەدری

هەڵكەوتووە،  بەاڵم  الوێكە،  ئەزموونی  زێوان  چوارەم: 
و  ڕەسەن  شێوازێكی  و  هەوڵ  تێدایە.  داهێنانی  و  هونەر 
خۆماڵییە بەرەو نوێخوازی، پشتیوانی لێكردنی بۆ چاپكردن 
پێویستە. دوای ئەوەی ئەو شوێنانەی ئاماژەم بۆ كردووە 
البدرێت تین و تاوێكی بە جۆش بە شیعرەكە دەبەخشێت  و 

لە ئەگەر و گومانیش دایدەماڵێت(.
                                                            مەحموود زامدار

لەو بگرە و بەردەیەی ڕەتكردنەوە و ڕێپێدانی كتێبەكەمدا 
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بە  هەستی  زامدار(  )مەحموود  ناودار:  ڕۆژنامەنووسی 
ناخەوە  لە  كە  كردبوو،  من  نیگەرانیی  و  دەروونی  باری 
لەگەڵدا  تەسەلی  و  تێر  چاوپێكەوتنێكی  كەسەربارم،  زۆر 
نوێخوازی(  بەرەو  تر  )مژدەیەكی  ناونیشانی:  بە  سازدام، 
كردەوە.  باڵوی  )هاوكاری(دا  ڕۆژنامەی  لە  ئەڵقە  دوو  بە 
دەربڕیبوو،  خۆم  دڵەكانی  دەردە  و  بۆچوون  وردی  بە 
بوو،  تێدا  هەرزەكارانەشی  خۆڕازیبوونێكی  لە  تاڕادەیەك 
كە  دەكردەوە،  خۆیان  ئاستەدا  لەو  بۆچوونەكانم  بەاڵم 
هیوایانە  ئەو  یان  بكات،  پێشكێشی  دەیویست  كتێبەكەم 
سەرەتا  دی.  نەمهێنابوونە  بەاڵم  هەمبوون،  كە  بوون، 
نووسین یەك وشە بووە. دواتر ئەم وشەیە بە ناو ژیاندا 
درێژ بووەتەوە و بووەتە سەرچاوەی بەهرە و سرووش. 
ئەم دەقەی منیش سەرچاوە و بەهرە و سرووشی لە یەك 
وشەوە وەردەگرێت. حوزەیرانی 1988 وەك كتێبێك لە 88 

الپەڕەدا چاپم كرد و هەموو دڵخۆشییەكانم هاتنە دی.
بۆ  بوو،  یەكالكەرەوە  قۆناخێكی  هەشتایەكان  قۆناخی 
گەیاندە  چارەنووسی شیعری كوردی و خەیاڵی كوردیی 
ئاستی پەی پێبردن بە پاكیزەیی و بێگەردیی شیعر، هەروەها 
خستنەوەدا،  توندوتیژی  و  هەڵچوون  باری  لە  شیعری 
بۆ  تێڕامان و شۆڕبوونەوە  و  باری خامۆشی  گواستەوە 
ناخ و ڕوونبوونەوەی دیدگا. گرانایی پێكهاتەی هونەریشیان 
بردەوە سەر دەنگ و دیمەن و وێنە. النی كەم كەشێكی 
الیەنی  لە  چ  گواستنەوەیە  ئەم  گۆڕێ .  هێنایە  جیاكاری 
دەسەاڵتەوە. چ لەالی ئەو شاعیر و نووسەرانەی هەستیان 
دەكرد كەشێكی جیاكارتر هاتووەتە پێشەوە، خەریكە خۆی 
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زاڵ دەكات و دەبێتە ڕووداو و دیاردە. ئەو جیاكارییەیان 
پێ  قبووڵ نەدەكرا. دەسەاڵتیش دوور و نزیك بە دژی ئەو 

بزووتنەوەیە بەكاری دەهێنان.
زمانگەرایییە،  و  وێنەخوازی  ئەزموونێكی  زێوان  دەقی 
چاودێری  دەزگای  چاپكردنی،  پێش  ناوەرۆكخواز.  تا 
دوای  وەشاندووە،  گۆشتی  و  خوێن  لە  چڕنووكی 
چاپكردنیش كۆمەڵێكی دیكە چڕنووكەكەیان توندتر گوشی. 
ئەو بۆچوون و دژایەتیكردنانەم هیچ بەالوە گرینگ نەبوون، 
بگەیەنمە  شیعرییەكانم  پرۆژە  چۆن  بوو،  گرینگ  ئەوەی 
بیانووپێگران  بۆ  وەاڵمیشم  بەرزەكانی شیعرییەت.  ناوچە 
تەنیا بزەیەكی سامناك بوو، بۆ لەمەوبەدواش هەر هەمان 
بزەی سامناكم دەمێنێتەوە، چونكە دڵنیام خەڵكی بێ  بەهرەو 
ناداهێنەر سەرقاڵی كاری لەم جۆرە دەبن. لەم ڕووەشەوە 

ڕووبەڕووی نووسەری بە بەهرە و داهێنەر نابمەوە.
كە  دڵم،  لێدانی  ترپەی  و  زێوان  بۆ  و سوپاس  دروود 
گیانی و گەشەم  بەردەوام هێزی  ئەفسانەیییە و  ئاگرێكی 
گەنجینەی  ئەگەر  گوتی:  و  كردم  سەركۆنەشی  دەداتێ . 
گیانت بەتاڵ بوو، نەتتوانی لە خۆ بە پیتكردن و پەرەپێدان 
خۆڵدا  بارستێكی  لەبن  زوو  خۆت  تەرمی  بیت  بەردەوام 
دەستی گاڵو  بە  بێگەرد  بە شیعری  ئاگاداریش  بشارەوە. 
ناگیرێت. گەورەم ئەی شیعری بێگەرد تا مردن سەرلەڕێ و 

گوێڕایەڵتم. 
                                                 حوزەیرانی 2008 هەولێر
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شوێنی زەینی لە شیعردا

مانیفێستی شیعری

جوانی و كردە كاریگەرەكان، یان كاكڵەی تایبەتییەكان، 
كە مرۆڤ تێیدا دەگاتە ناسینی خۆی لە زمان و سروشتدا بە 
ناوچەوانییەوە لكاوە، بۆ بریسكانەوەی ئەم ناسینە پێویستە 
پێش هەموو شتێك بچینە ناو هەوا و بواری سەرسوڕمان و 
زانین لەبارەی شڵەژان و هێمن بوونەوەی گیانەوە، چونكە 
جوانی و كردە كاریگەرەكان، یان كاكڵەی تایبەتییەكان لە 

شیعردا لە ڕێگای گیانەوە لێكدانەوەیان بۆ دەكرێت. 
بریسكانەوەی یەكەمی ئەم ئەزموونە، لەوەوە بووە خولیاو 
ڕایەڵی پێویستبوونی چنی، یان بەردی سەرشاربوونی خۆی 
دانا. لەبار و گونجاوە ئاماژە و هێڵ و هێماكانی تەمەن و 
ژیانو بینینم لە نێوان چل و پەنجادایە، لەناو وردەكارییەكانی 
خۆی نا دڵنیایە و ملی لە ئاست هیچ دەسەاڵت و گرووپێكی 
سەرمەشقی  و  سەركێشی  نەكردووە.  نەرم  داپڵۆسێنەر 
بەردەوامبوونی لە كەش و ئومێدی نووسیندا دەڕسكێنێت. 
یەكدا  دوای  بە  ڕۆژەكان  بكەمەوە،  تۆماریان  ساڵێكدا  لە 
بیركردنەوە  و  نووسین  بنەماكانی  هۆی  بە  یەكەیەكە 
ناو  بیانهێنمە  و  بكەمەوە  جەخت  تێدا  بەكاریان  وزەیەكی 

واقیعی نووسین و هەقیقەتی ویژدانییەوە. 
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نووسین لە تەواوی ڕۆژەكانی ساڵێكدا، كار و هەوڵدانو 
خەیاڵ  بوونەی  ئەو  و  ڕۆیشتن  ئاراستەی  لە  تێگەیشتنە 
وەك پاڵپشتێك بەگەڕ دەخات بۆ گەشەكردنی بیركردنەوەو 
هەقیقەتی  لە  شیعرییەكان  تیشكە  خەمڵینی  و  پەیداكردن 

ویژدانییەوە. 
نەمویستووە شوێن پێی تەمەن و ژیان و بینین پیشان 
بدەمەوە، بگرە ویستوومە ئاراستەی بخەمڵێنم و پێناسەی 
بێگەردی  ناوكی  بە  گەیشتنە  پێناسەكردنەوە  بكەمەوە. 
شیعر. ئەگەرچی دەشزانم ناوكی بێگەردی شیعر لە پلەی 
مەحاڵدا بە دەست دێت و لە گرد و كۆی جۆش و خرۆشی 
من  بەاڵم  دەبێت،  گەاڵڵە  جیاكارەكاندا  گۆشە  و  ویژدانی 
ماندوو  و  ویژدانی  خرۆشی  و  جۆش  پڕ  كەسێكی  وەك 
ناوكی  درەوشانەوەیەك  تاكە  بە  گەیشتن  شیعرەوە،  بە 

بێگەردی شیعر و ژیانمە. 
كرۆكی  لە  و  شیعرییم  كولتووری  پەروەردەی  من 
لەناو  كولتوور  دەرێ ،  هاتوومەتە  كوردییەوە  زمانی 
كۆمەڵێك هەلومەرجی كاریگەردا دەڕسكێت. هیچ شتێكیشم 
كە  نەدۆزیوەتەوە،  خۆمدا  بیركردنەوەی  دەرەوەی  لە 
لێكدانەوەی جیاكاری بۆ ژیان نەبووبێ . پێویستیشە باشترین 
شت، كە لە بیركردنەوەی خۆماندا گرد و كۆ بووە و هەمانە 
ئەوە ببەخشین، بەخشینی باشترین شت بنیادت دەنێتەوە، 
كە هەموو بیركردنەوە و توانات لەدوا دەقدا ڕشت، هەست 
بە جۆرێك ڕووخان دەكەیت. كە بە شێوەیەك لە شێوەكان 
بەخشینەوە الت دووبارە دەبێتەوە، ڕاستەوخۆ هەست بە 
بنیادنانەوە و هێز و وزەی دەروونی دەكەیتەوە. لەم كارو 
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یان  ڕامانێك،  یان  هەڵچوونێك،  لە  ویستوومە  هەوڵدانەدا 
بینینێك، یان تەزوویەك، یان خەونێك، یان هەست پێكردنێك 
..... تاد، بمێنمەوە و جۆرە خەسڵەتێكی چۆن خرۆشان و 
وەها نووسینی پێ  ببەخشم، یان هەستی كاتی و دۆخێكی 
سروشتی تێیدا بدۆزمەوە. واتە: شیعر لەگەڵ هەر بارێك 
لە  و  گەیشتووە  پێم  كردوون،  دەستنیشانم  بارانەی  لەو 
گیانی نزیك بوومەتەوە و گەیشتووم بە پلەی ئەشقی كەم 
وێنە، ئاماژەكانی تەمەن و ژیان و بینینم كردووە بە ناوەندو 
گەیاندوومەتە  و  كردوون  پەیدا  لێوە  تیشكە شیعرییەكانم 

باری كپیی نووسین. 
لە كپیی نووسیندا لەو گرفت و كێشانە ڕام نەكردووە، 
كە ڕۆژانە ڕووبەڕووم بوونەتەوە، هەندێكیانم لە بینینەوە 
هەڵدەگێڕایەوە، وەك نادیاری و خەیاڵێك كارم تێدا كردووە 

و بە مەودا و خاڵێكم گەیاندووە. 
لە بەرزایییەوە داشكاومەتە خوارەوە و لە خوارەوەش 
دامەزراندنی  بۆ  بوومەتەوە  بەرز  بەرزایی  ئاراستەی  بە 
و  گفتوگۆ  و  یادگە  بە  كردووە  ناوەندم  خاڵ،  مەوداو 
ئەفسوونی  بە  زۆرم  بایەخی  مێشك.  زاخاودانی  كانگەی 
وێنەی شیعری داوە، بە هۆی دەنگی پیت و ئاوازی وشەوە 
هەمان بایەخم لە ڕستەی شیعریشدا دووبارە كردووەتەوە. 
ڕستەی شیعریم ال وەك ئەو ئوتۆمبێلە ئەفسووناوییە بوو، 
شێواز  جۆرەها  بە  و  خۆم  ئارەزووی  بە  منداڵی  بە  كە 

دەمجوواڵندو ئاستدارم دەكرد. 
نێوان  پەیوەندیی  یاریی وشە و پچڕانی  نەكەوتوومەتە 
وشەكان، پەیوەندیی نێوان وشەی یەكەم و سێیەم بپچڕێنمو 
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یارییەكی دەنگی بە وشەی دووەم بكەم، بەاڵم هەوڵم داوە 
ڕستەكان ڕستەی بێ  گرێ  و ئاستداربن و جۆری دەنگی 
وشە و سروشتی زمانی تێدا بپارێزم. ئەو ڕاپسكان و هێزە 
شاراوەیەی زمان هەیەتی لە چۆنێتی مامەڵەكردن لەگەڵیدا 

گیانی نوێبەخشی تێیدا دەجۆشێت و دەڕسكێت.
كردووەتەوە.  جیا  نووسین  زمانی  لە  ئاخاوتنم  زمانی 
هەمیشە ئەو ئاخاوتنانەی لەناو ژیاندا هاتووە و دێت پاڵپشت 
بووە بۆ نووسین. واتە: دەقی شیعریی چووەتە پاڵ دەقی 

ژیان و هاوتایییان دروست كردووە. 
چەندان  هەبووە،  دەق  پێشترم  هەوڵدانەكانی  و  كار  لە 
ئەم پەڕ و ئەو پەڕم پێكردووە و هێڵە گشتییەكانم گۆڕیوە. 
لەم  بەاڵم  بكەمەوە،  باڵوی  داوە  خۆم  بە  ڕەواییم  ئەوجا 
باڵوكراوەتەوە.  ئەوها  نووسراوە،  چۆن  هەوڵەمدا  و  كار 
مەگەر بە دەگمەن وشەیەك، یان دەستەواژەیەكم جێگۆڕكێ  
پێكردبێت. لەوانەشە ئەمە خەسڵەتی شیعری كورت بێت بە 
پڕی دێت و خورپەت دەخاتە هەناوەوە و خۆی پێشكێش 
دەكات، هەروەها شیعری كورت خۆی لە گشت ناناسێتەوە، 
تەواوی  مانای  و  دەناسێنێتەوە  شت  یەك  لە  خۆی  بگرە 

یەكالكەرەوە دەدات. 
نادرێت،  تێدا  خوڵقانیشی  داستان  و  ئەفسانە  هەوڵی 
لێوە  نوێی  مەودایەكی  و  مانا  بەرهەمهێنانەوەی  هەوڵی 
و  وێنە  لەو  ڕسكانەكەش  شێوەی  دەڕسكێت.  و  دەدرێت 
دەربڕینانە خۆی ڕوون دەكاتەوە، كە مانا و مەوداكانی تێدا 
كۆ دەبێتەوە و وێنای كەسێكی ئەفسانەیی، یان داستانیمان 

بۆ دەكات. 
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ڕۆژی  دوا  تا   ،)2009( ساڵدا.  ئەم  ڕۆژی  یەكەم  لە 
ببووە سروشتێكی  بۆم  نووسین  نووسی.  پارچەم   )366(
تایبەت و ڕۆژانە، ڕۆژ، كە نوێ  دەبووەوە، دەبووە خولیاو 
سەرهەڵدانی پارچەیەكی دیكە. وەك ئەستێرە ڕژاوێك هەر 
بەرزم  و  دەگرت  ڕێزم  هەڵدەگرتەوە،  پارچەیەكم  ڕۆژەی 
دەكردەوە تا ئاستی دڵ و سەر، ڕۆژی دووەم وەك یاداشتو 

بیرەوەری لە نووسینی ڕۆژی پێشترم دەڕوانی.  
تەواوی  دیاركردندا  و  بیركردنەوە  قۆناخی  دوا  لە 
پارچەكانم بەیەكەوە گرت و جۆری دڵ لێدانەكانیانم پێوانە 
كردن. بینیم زۆرینەیان لەناو یەكدا شەپۆل دەدەن. )200( 
هەریەكەیان  بینی  وا  یانم   )166( و  فڕێدان  لێ   پارچەیانم 
لە تاكدا سەربەخۆیە و لە گشتدا لەناو یەكێتی ئەزموونی 
هەستیمدا یەكگرتوون و ئاراستەیەكیان گرتووە بۆ گفتوگۆ 
ناخی خۆم.  قوواڵیی  یان  دیدا،  ئەوی  لەگەڵ  دروستكردن 
پێی  كوردیدا  كولتووری  لە  ڕۆژ   )366( بە  كەبووە  ساڵ، 
كتێب  ناونیشانی  وەك  سفر،  ساڵی  یان  پڕ،  ساڵی  دەڵێن: 
دوای  بوو،  هەڵبژارد  ساڵێك(م   پەنجەمۆری   ( سەرەتا: 
هەڵوەستە و گەڕانەوە بۆ سەرچاوەی خود، وەك ناونیشان 
لەسەر: ) ساڵی سفر( سەقامگیربووم. ئەوە شیعری بێگەردە 
شتێك  هەموو  و  چارەنووس  و   ئامانج  دەكاتە  گفتوگۆ 
لەدایكبوونی  و  خۆشەویستی  هەستی  بەرزكردنەوەی  بۆ 
و  گەردوون  و  سروشت  نێوان  لە  دڵەوە  لە  پەیوەندی 

تەواوی بوونەوەر و كۆمەڵگاكاندا. 
هاوتا  بێ   و  پڕاوپڕ  شێوەیەكی  بە  ماوەیەشدا  لەو 
ئالوودەی چوارینەكانی: باباتاهیری هەمەدانی و خەیام و 
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ئەحمەد تاقانە ..... تاد، ببووم. توانای ئەوەیان پێدام دووبارە 
زماندا  ئێستێتیكای  لە  ئاستداری  و  شێواز  لە  نەبوونەوە 
و  وێنە  كەم  ئەشقی  پلەی  بە  گەیشتن  بۆ  یارمەتیدەرن 

بەرهەمهێنانی تایبەت و پڕ بایەخ. 
ژیان بەخششێكی خوداداوە و بەرهەمهێنانی شیعر بۆ 
بەرهەم  شێواز  یەك  بە  هەموویان  بوونیەتی.  نهێنیی  من 
هەندێكیان  جیاكارن.  و  جۆراوجۆر  شێوازی  نەهاتوون. 
یەكدا  دوای  بە  مانایان  ڕێكخستنەوە،  ڕووی  لە  سادەن 
هاتوون و مانا دەپارێزن، مانایەكی ڕوون و دیار ئاشكرا 
دەكەن. لە هەندێكی دیكەیشدا مانا لەناو جێگۆڕكێی كاتو 
گواستنەوەی شوێن لە شوێنی واقیعەوە بۆ شوێنی زەینی 
بزر دەبێت و دەبێتە هەست پێكردن. واتە: وێنەكە مانایەكی 
ڕوون و دیار ئاشكرا ناكات، بگرە هەست دەكەیت شتێك 
لە  پێكردن.  هەست  بۆ  دەگۆڕێت  مانا  بارەدا  لەم  هەیە 
بینینی ڕۆژانە خۆی بە دوور دەگرێت، وەك خەیاڵی كتوپڕ 
نەوەستاوم،  لەسەر دوو شوێن  دەدا.  نیشان  قووڵ  خۆی 
)بەهەشت( و )دۆزەخ(. بەهەشت )ئێرە( و دۆزەخ )ئەوێ (، 
زەمەنی  زەمەنیش  و  )زەینی(یە  شوێنێكی  شوێن  بگرە 
درەوشانەوەی )گیان(ە. لە هەر نیوە بازنەیەكدا ویستبێتم 
كوشتیتم و پاشان بووژاندوومەتەوە، نووسین، كە شوێنی 
دەكاتەوەو  درێژ  زەیندا  لەناو  ژیان  هەڵدەبژێرێت،  زەینی 
ڕێكی  زەینیشدا  فۆرمی  لە  دەداتێ ،  زەینی  پێكهاتەیەكی 
و  كار  لەم  زەینی  شوێنی  دایدەمەزرێنێت.  و  دەخاتەوە 
هەوڵەمدا دەبێتە خود و دەبێتە بابەتیش، هەروەها دەبێتە 
شێواز و دەبێتە ماناش، لە شوێن و كاتی واقیعیدا هەقیقەتی 
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ڕەها هەیە. واتە: دەستپێكردن و وەستان، بەاڵم لە شوێنی 
زەینیدا هەقیقەتی ڕەها نییە. كپی و هەڵچوونی گیان هەیە، 
لە بیركردنەوە و وێنەكردنی خۆیدا دەدۆزێتەوە.  شتەكان 
دۆخێكدا  لە  و  بپارێزێت  واقیع  دەیەوێت  ڕەها  هەقیقەتی 
و  كاریگەر  پرسیاری  بەردەمی  نەیخاتە  و  ڕایبگرێت 

هەمیشەیی درێژ خایەن. 
بەند نیم بە بنەڕەت و چۆنێتی سروشتەوە، ئەگەر هەشمبێت 
لە شێوەی تاڵە دەزوویەك هەبووە و دەمێنێتەوە. خەسڵەتی 
مرۆڤم داوە بە كەرەستەكانی سروشت و لەبارەی بوونی 
خۆیەوە هێناومنەتە گفتوگۆ و لێك تێگەیشتن. ئەو بارەی 
دەگەڕێن.  بۆی  لە زمان و خەیاڵدا  كە  دەدۆزرێتەوە،  تێدا 
شاعیربوون لەناو كەرەستەكانی سروشتدا ئاسانە، بەاڵم بە 
شاعیری مانەوە لەناو كەرەستەكانی سروشت و گۆڕینیان 
بۆ ڕازەكانی مرۆڤ و وێناكردنی گەردوون، كە بەبێ  كۆتایی 
نوێ  دەبێتەوە. دۆخگۆڕینە. خواستی نوێبەخشی، یان ناوكی 
بێگەردیی شیعر لەو دۆخگۆڕینەدا دەردەكەوێتو دەڕسكێت. 
لە شیعری كوردیدا: )مەولەوی و گۆران(، هێمایی دیاری 

ئەم دۆخگۆڕینەن.
هەوڵی  و  دەگەڕێم  دوایدا  بە  و  ئامانجە  من  بۆ  شیعر 
ناچم،  ئەویشدا  ئەم و  بە دوای قسەی  قەتیش  بۆ دەدەم، 
چونكە بوونی شیعر هێزە بۆ پاراستنم و بێ  بایەخكردنی 
و  ڕق  داهێنان،  ئەوان.  دەروونی  الوازیی  و  لەرزۆكی 
باری  پەراوێزی دەخات.  ئیرەیی خاو دەكاتەوە و  كینە و 
بەخۆداچوونەوە دەخەمڵێنێ  و هەقیقەت دەكاتە پێودانگ و 
دەیهێنێتە پێشەوە. هەموو شتێكی سرووش و بەهرەبەخش 
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لە كولتووری مرۆڤایەتیدا بۆ ئاشنایی و یەكترناسین سەری 
بەرز كردووەتەوە و خەڵكی بینیوە و خەڵكیش بینیویەتی. 
بوونێكی  لە  و  بوونە  یەكتر  تێكهەڵكێشی  سەرنجیان 
هەست پێكراویان ڕوانیوە و خاڵ و هێڵی بەدواداچوونیان 
بەهرە  و  سرووش  بەرهەمهێنەری  شیعر  دۆزیوەتەوە. 
بەخشی ئەم كولتوورەیە، جوانیی گشتگیریش هێمای تایبەتی 
بەرهەم  مانایەم  ئەم  خۆم  بەاڵم  مرۆڤایەتییە،  كولتووری 
و  لە شوێن  و سروشتم  ویستوویەتی  خودم  كە  هێناوە، 
فۆرمی زەینی ئاشكرا دەكات، كە خود و سروشتی مرۆڤیش 
لە ڕێگای شیعرەوە لە شوێن و فۆرمی زەینییەوە ئاشكرا 
بوو. شیعر وەك تیشكی خۆری لێ  دێت، لە بەرزترین لووتكە 
دەكەوێت، هەروەها لە قووڵترین دۆڵیش، بەاڵم ڕەنگە هێزی 
بۆ  جیاكارییان  دۆڵ،  بۆ  لووتكەوە  لە  بەخشینی  گەرمایی 

دوو ئاستی دوور لە یەكتربن. 
گشتییە،  گیانیی  و  گەردوونی  دیاردەیەكی  نوێبەخشی 
ناوكی بەهایەك نییە، بگرە كۆمەڵێك بەهایە و بەهای لێوە 
لە دایك دەبێ  و دەڕسكێت. پاشان بە ئاسۆیی و ستوونی 
گەشە دەكات و خۆی باڵو دەكاتەوە. مەرجیش نییە شیعر 
زەویی  لە  بێت.  كۆمەڵگایەك  هەلومەرجی  هەڵقواڵوی 
مەرجە  هەڵدەقوڵێت.  جیاكاردا  هەلومەرجی  و  تایبەتكار 
پەیوەندییەكی ڕاستەقینەی لەگەڵ هەستەكان و زماندا بەڕێوە 
بردبێت و تێگەیشتنیان بۆ یەك هەبووبێ و گونجاندن بخەنە 
ناو ڕووداوە زەینییەكانیانەوە. با ئەم بارە ناسروشتییەش 
پێویستە  گوتراو  كە  برۆی شیعر البدەین،  لەسەر چاو و 
شیعر بەناو دەروونی كۆمەڵگاوە شۆڕببێتەوە و ڕازەكانیان 
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ژیانی  پێویستییەكانی  و  خواست  بەپێی  و  بالوێنێتەوە 
ڕۆژانەیان خۆی ڕێكبخات و بێتە گفتوگۆ. گۆشتی ئەدەب لە 
ئێسقانی بینین و واقیعی زیندووی ویژدانی جیا ناكرێتەوە. 
هەڵچوونی  هۆی  دەبێتە  دەژین  لەناوی  كە  واقیعەی  ئەو 
كتوپڕ و جوواڵنەوەكانی دەروون. بەبێ  هیچ شاردنەوەیەك 
لە  چاو  و  دڵ  پێش  دەخاتە  پەردە  بێ   خۆی  كێشەكانی 
ڕووبەرێكی تەسكدا بەجێی ناهێڵێت. لە چركەیەكدا بەهرەكانی 
دادەچڵەكێن و بە ئاوازێكی بە جۆشەوە لە درێژبوونەوەی 
ڕستەدا كاروبارەكانی دەروون كاكڵی جوواڵنەوەكانی خۆی 
لێ   واتایەكی  و  بنەمایە  بەهرە  بارەدا  لەم  دەهێنێ .  بەجێ  

پێكدێت و دەبێتە نەمریی دەروون. 

           كانوونی یەكەمی 2009 هەولێر
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شیعر لە خۆمانمان نزیك دەكاتەوە

مانیفێستی شیعری

من بەهەمان ئازار شیعر دەنووسم، كە پێی لە دایك بوویمە. 
شیعریش هاندەدەم لە پێناو سەربەخۆیی خۆیدا خەبات بكات.

بەردەوام  قەقنەسە،  داهێنەری  باڵی  و  گیان  شیعر 
دەمێنێتەوە.  تێدا  ژیانیشی  و  دەبێتەوە  نوێ   تێیدا  ژیان 
هێزی  یان  داهێنەر،  خەیاڵی  مانەوەیەدا  نوێبوونەوەو  لەم 
خەیاڵكردن دەگاتە یەكێتییەكی تەواوی نێوان شیعرییەت و 
زمان و شیعرییەت و بوون و نوێبەخشی دیدگا. شیعر هەموو 
شتێك لەبەریەك هەڵدەتەكێنێ و لەناو خۆیدا دەیتوێنێتەوە و 
دەیكاتە كەرەستەی پێویست بۆ بەكارهێنان و ئامادەبوون. 
هەر دەبوو شیعر بێتە سەر ئەو زەمینە و ناو كۆمەڵگاوە، 
تا مرۆڤی هاوچەرخ دەربڕین لە خودی خۆیی و ئاخاوتنە 
جیاوازەكان بكات،  ئاخاوتنە جیاوازەكانیش نزیكایەتییەكی 
پەیدایە و گفتوگۆ دەكەنە هێڵ و  یەكدا ال  لەگەڵ  پتەویان 
هێما و هەناسەدان و هەناسەدانەوەی تاك و كۆی كۆمەڵگاو 

زمان و بوون و هەلومەرجی ناوەوەیان. 
خۆمم،  ناوەوەی  سەرقاڵی  زیاتر  خۆمدا  ئەزموونی  لە 
كەمتر دنیای دەرەوە تووشی سەرسوڕمان و واق وڕمانم 
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دەكات، بەاڵم بڕواشم بەوە بەهێزە دنیای دەرەوە، كەم و 
زۆر كاریگەری لەسەر دنیای ناوەوە هەیە و دەیخەمڵێنێت. 
زیاتر  زەوی(  )سروودی  هێماكانی:  و  هێڵ  و  ڕایەڵ 
دەناسێنن،  دەق  شەش  و  شێوازەوەن  و  زمان  بەتەنگ 
بوونەتەوە. هەر هەمووشیان  مانا  كە ڕووبەڕووی چڕیی 
شاكەس و كەسی دیاریان تێدایە. شاكەس و كەسی دیاریش 
هەڵسوكەوتم  بەشێوەیەك  دەكەنەوە.  ڕوون  ڕووداوەكان 
دوورییەكی  و  نادیار  كەسی  وەك  كردوون،  لەگەڵدا 
بە  تێكەڵ  و  وەرمگرتوون  مەحاڵ  نیمچە  و  دوورەدەست 
و  ئەفسانەیی  فەزایەكی  لە  كردوون،  گەردوونم  بوونێكی 
لە  ئەنجام  دۆزینەوە.  و  بینین  بۆ  دەكەم  بانگیان  ڕۆحیدا 
فەزایەكی پاكیزەدا ئەفسوونی دەنگێك. دەنگێكی كارامە و 
دەیەوێت  و  دەلەرێنێتەوە  گوێ   پەردەی  بەنەرمی  چاالك 
تێكەڵ هەستەكانی تر ببێت، بەاڵم نە دەتوانم بیبینم و نە 
بیدۆزمەوە. لە هەمان كاتیشدا ئەفسوونی ئەم دەنگە نادیارە 
و  ئەفسوون  دەبیسترێت،  شیعرەكاندا  هەموو  فەزای  لە 
ناو  دەچێتە  بەشیدا  لەهەندێك  ژیان.  هەموو  بۆ  دەنگێكە 
لە  هاوچەرخ  مرۆڤی  نامۆیییەی  ئەم  نامۆیییەوە.  فۆرمی 
و  دەسەاڵت  لەگەڵ  تایبەتیدا  زۆر  هەستیاریی  ئەنجامی 
مافیاكانی دەسەاڵت دووچار و گیرۆدەی بووە. دەیەوێت ئەو 
بوونە ڕەهایەی خۆی بدۆزێتەوە، كە بەهۆی هەستەكانی لە 
فەزا پاكیزەكاندا بەدوای ئاراستەكانیدا دەگەڕێت و فۆرمی 
ڕەهای بۆ دروست دەكات. هەر شەش دەقی ئەم ئەزموونە 
نوێنەرایەتی ئەم فۆرمە ڕەهایە دەكەن، هەر هەمووشیان لە 
جیهانی شێوازیدا یەك شێواز، خۆئامادە كردوو و خەمڵیو 
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بە وزە و تانوپۆی پەخشان دەهێننە ئاراوە، بەاڵم لەجیهانی 
بابەتیدا هەر دەقێك بنیاد و دۆخی سەربەخۆی هەیە. 

ڕێكخستنی  بۆ  دەقەكاندا  جۆری  و  جۆرا  بنیادی  لە 
وشەو دابەشكردنیان لە ڕووبەری سپیی كاغەزدا كارێكی 
تەواوكەری  ببێتە  كە  نەكردووە،  دیاریكراوم  تایبەتكارو 
وێنەو خوڕكردنی ترپە و ئاواز و دەنگەكان، بگرە وێنە و 
ترپە و ئاواز و كردە دەنگییەكانم بە تەواوی بە دوای یەكدا 
بیرۆكەشم  نەكردوونەتەوە،  دوور  لێكم  و  ڕێكخستوون 
نەكردووەتە دەربڕینێكی مۆسیقایی، یان بەرجەستەكردنی 
بنیادێكی مۆسیقایی. هێڵی پەیوەندیم لە نێوان ئاراستەكان و 
پێكهێنەری دەروونی دروست كردووە و بەهای ڕاستەقینە 
و  لەرە  بەهۆی  خرۆشێكە  ئاواز  و  ترپە  وەردەگرێت. 
زرینگانەوەی زمانەوە دەربڕین لە واتایەك دەكات، واتاكە 
تەواو  بازنەیەك  سووڕی  و  پێدەكات  دەست  خاڵێك  لە 
دەیدرەوشێنێتەوە.  و  دەكات  پڕ  تەواو  بازنەكە  دەكات، 
لەو بڕوایەدام هەر ئەزموونێكی شیعری بێگەرد لە بوونی 
ئاكامیشدا  لە  و  زمانە  شیعری  دیاردەیەكی  بێگەردیدا، 
ئەوپەڕی دەركەوتن و نوێبەخشییە. هەمیشەش بەدوای هۆو 
ئامانجی نوێبەخشییەكەیدا دەگەڕێت. ئەم بەردەوام گەڕانە 
خەسڵەتی سەردەمە. بەنیازی دۆزینەوە و بەرجەستەكردن، 
هەنگاوەكانی لە زەمینەی هەوڵدان هەڵدەگرێ و لە زەمینەی 

داهێنان دایدەنێت. 
چەمكی زمان جێگیر نییە، گەشەسەندن و دەوڵەمەندبوونی 
سەردەمە.  پێداویستییەكانی  وەاڵمدەرەوەی  پەیڤیش  دانە 
ڕووی  لە  وشە  جەستەی  چینەكانی  هەموو  پێستی  من 
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دەگەمە  تا  هەڵدەدەمەوە  ڕێزمان  واتا،  پێكهاتە،  دەنگ، 
كرۆك و گیانی پڕ وزەی. ئەوجا بەكاری دەهێنم و دەبێتە 
گفتوگۆكردن  سەردەم.  پێویستییەكانی  وەاڵمدەرەوەی 
و  نوێبەخش  خەسڵەتی  سەردەم،  پێداویستییەكانی  لەگەڵ 

نوێبەخشییە.  
ئەمانە  بەبێ   زەینییە.  چاالكییەكی  و  ڕەوانبیژی  شیعر 
ئەوەی  ئامادەیی  شیعرییەت  نابێت.  دروست  شیعرییەت 
چاالك  و  كارامە  خوێنەری  هەستەكانی  وەاڵمی  تێدایە 
هەستەی  ئەو  بداتەوە.  كاریگەرییەوە  و  دەربڕین  لەباری 
هەستێكی  ئاسمانییەكان،  كتێبە  شكۆی  بە  بەرانبەر  من 
سروشتی و پێگەیشتووە، بۆ من شێوەیەكی ڕاستەقینە و 
كولتوورێكی جوانییە، نەك ئارەزوویەك. هیچ ئارەزوویەكی 
ساتەوەخت و كاتیش ناتوانێت بەرانبەر ئەم هەستە ڕێگریو 
ئاسمانییەكاندا  كتێبە  لەناو  دەكەم  هەست  بكات.  بەرگری 
ژیان و هەستەكانم پڕ و بێ  كەموكوڕین. بۆ من بوونەتە 
ئەشق و چێژی جوانی و شادمانی دەبەخشێت. شادمانی 
بەخشیش هۆكارێكی سەرەكی و بەهێزی بەردەوامبوونی 
ژیان و سەرچاوەی نوێبوونەوەیە. ئەو نوێبوونەوەیەی لە 
گیان و باڵی قەقنەسەوە، وەك بۆماوەیی بۆم ماوەتەوە. ئەم 
بۆماوەیییە ڕۆڵێكی گرینگ لە تازەكردنەوەی زمانو شێوازو 
خەیاڵی شیعریی دەبینێت. چێژ وەرگرتن لەجوانی و مانەوە و 
نوێبوونەوە لەناو جوانیدا  توانادارییە. جوانیویست هەرچەندە 
بچێتە ناو سروشتی جوانی و بمێنێتەوە و ئاشنایەتی لەگەڵ 
دیدگا  بەرانبەر  ئومێدی  خوێنی،  برای  ببێتە  ڕیشاڵەكانی 
جوانی  بەنیشانەكانی  پەیبردن  و  دەخەمڵێ  بەهێزبوون 
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فۆرمی نوێی دەوێت، لە خەمڵینی خۆشیدا فۆرم دروست 
دەكات. 

دروستبوونی هەموو فۆرمێك و هەموو شتێكیش الی 
من بە شیعری بێگەرد بەستراوەتەوە. یەكەمین  ڕێزلێنان 
لێی،  تێگەیشتنە  بێگەرد،  شیعری  بۆ  خۆشەویستیش  و 
ڕەنگ  و  بچەسپێت  كەسایەتیت  لە  نەرمونیانیی شیعریش 
ناتوانێت  نەناسیبێت،  شیعری  ئەشقی  كەسێك  بداتەوە. 
شاعیری ڕاستەقینە بێت. ئەشقی شیعر وەك ئایین بڕوایی 
دەروونییە، خۆشەویستی یەكەمم بۆ خودا و شیعرە، پلە بە 
پلەش بۆ خوارەوە. مرۆڤی هەستیار و بڕوادار، كە دەگاتە 
قۆناخ و تەمەنێك بەشێوەیەكی ڕۆحی بیر لەژیانی خۆی و 

دەوروبەری خۆی دەكاتەوە.
بوویمە.  دایك  لە  پێی  كە  دەنووسم،  شیعر  ئازار  بەهەمان  من 

شیعریش هاندەدەم لە پێناو سەربەخۆیی خۆیدا خەبات بكات.
ئەنجامی  ئاسمانییەكانەوە  بەكتێبە  من  پەیوەندیی 
كارتێكردنی  و  جۆشدەر  و  هۆكار  و  بنەما  ئاشنایەتییان، 
ئەم ئەزموونەمن و بایەخی تایبەتییان هەیە. ڕاستە هێڵێكن 
ڕەوتی ڕۆیشتنی منیان بە خوێن و گۆشت و ئێسكەوە تێدا 
دەبیندرێت. هەناسە شیعرییەكانم وەرنەگرتووە، بگرە خۆم 
تێكەڵ بە شكۆی هەناسەكان كردووە و خۆشم پاراستووە 
لە ڕەسەنیی دەقەكان و بابەتی بەرجەستەكراو. بە ئاستی 
ڕێكخستنە  شێوەی  بە  كردووە.  دروست  هاوتاییم  توانا 
نەبوویمە.  كاریگەر  ئاسمانییەكان  كتێبە  پەخشانییەكانی 
بگرە هۆگری پڕ مەبەستی ناوەرۆكیان بوویمە و بنەمای 
بۆچوونمیان داڕشتووە و كاریگەریی خۆیان بەشێوەیەكی 
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ڕوون چەسپاندووە. 
بوونی،  بەسەر  گۆڕانكارییەی  و  وەرچەرخان  ئەم 
بوو،  ڕووداوێك  ئەنجامی  لە  هات  مندا  ژیانی  شیعرییو 
1995/1/16 ئۆتۆمبێل منداڵە نۆبەرەكەمی شێال. بۆماوەی 
حەفتاوپێنج چركە منداڵەكەم گیانی تێدا نەما و مرد. چوار 
لە دۆخێكی زۆر  لە مردنیدا دڵنیایان كردمەوە.  دكتۆریش 
شڵەژابووم،  هەستەكانمەوە   هەموو  لە  و  بووم  خراپدا 
هێشتاش شڵەژانی ئەم ڕووداوە بەری نەداوم. لەم چركە 
زۆر تایبەت و كاریگەر و هەستیارەدا، بە دڵ نزام بۆ خودا 
شوێنی  لە  بوو،  بەهێز  زۆر  دڵم  نزاكردنەكەمدا  لە  كرد. 
لەناوەندی  دەزانی  وام  دەدا.  لێی  دڵم  نزاكانم  شیاوی 
خاڵی  دەكەم،  داوا  مەیدانخوازی  و  ڕاوەستاوم  گەردوون 
كۆتایی بوونم نیشاندراوە و شەڕی ئەم نیشاندراوە دەكەم. 
تێدا  گیانی  منداڵەكەم  بوو،  بەئاسمانەوە   دەستم  هێشتان 
گەڕایەوە و زیندوو بووەوە و دەماری لێی دا. بەئاواتەوەم 
لە  ڕۆژی  بكەم.  لێ  دەربڕینی  و  بگرم  چركەساتە  ئەم 
دایكبوونی منداڵەكەمم كردووە بەم ڕێكەوتە، هەموو ساڵێك 
ئەم  دەگێڕم.  بۆ  لەدایكبوونەوەی  ئاهەنگی  ڕێكەوتەدا  لەم 
بیر  دڵەوە  لە  زۆر  بەشێوەیەكی  كردم  لێ  وای  ڕووداوە 
زەمینەیەك  و  بكەمەوە  خودا  ڕەهای  هێزی  و  بوون  لە 
لە نێوان بەرهەمەكانی خۆم و كتێبە ئاسمانییەكان خۆش 
بكەم. هەوڵی زیاتریش بدەم بۆ تێگەیشتن لە چییەتی كتێبە 
ئاسمانییەكان و كاریگەرییان لەسەر ژیانی كۆمەاڵیەتی و 
ڕۆشنبیریی كۆمەڵگای كوردی. بۆ ماوەیەكی زۆر كەوتمە 
بیری  لەبارەی  كتێبانەی  ئەو  خوێندنەوەی  و  كۆكردنەوە 
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كتێبە ئاسمانییەكان نووسراون و لێكدراونەتەوە. قورئانیشم 
بە دوو وەرگێڕانی جیا جیا چوار جار خوێندەوە، چوومە 
ناو ڕووناكییان و لەناو ڕووناكییاندا خانەكانم دۆزییەوە و 
تێیدا نیشتەجێ  بووم، بەاڵم خانەی ڕووناكییەكانی قورئان 
زیاتر لە تەورات و ئینجیل لەناو خۆیاندا دایانگیرساندم و لە 

خۆیان نزیك كردمەوە. 
ئەم ڕووداوەم كردە بنەما و ئەشقی زەمینیم بۆ ئەشقی 
ئاسمانی گواستەوە و بێ  ئەم ئەشقەش ناتوانم مەزندەی ژیان 
بكەم، كە بەو ئەشقەوەش دەنووسم، هەست دەكەم لە جیهانی 
واقیعدا ئەركێكی جیهانی زەینی جێبەجێ  دەكەم. شاعیری 
ڕووداوەكانی  تەواوی  ئاست  لە  هەستەكانی  ڕاستەقینە 
ڕووداو  بچووكترین  بەئاگایە،  دەوروبەری  و  ناخی خۆی 
وەردەگرێت. ڕووداوە گرینگ و كاریگەرەكانی ژیان دۆخی 
دەروونین و لە كرۆك و ناوكی شیعرەكانیدا دەناسرێنەوە. 
شیعر خۆی ڕووداوە، یان ڕووداوی واقیعی، یان ڕووداوی 
و  دەبێت  تێكەڵ  نائاگایی  باری  جاریش  هەندێك  زەینی. 

دەچێتە دۆخی سەرسامییەوە.   
ئەم ڕووداوە ئاسۆ و دوورییەكانی ژیانی بۆ دەستنیشان 
كردم. چی بكەم و چی نەكەم. چۆن و خەریكی چ جۆرە 
مرۆڤ  خەیاڵی  و  بەدەستكرد  ئایینم  ڕووداوە،  ئەم  پێش  بوونێكبم. 
دەزانی. لە كتێبە ئاسمانییەكاندا وشە خەیاڵ نییە و خەیاڵیش 

دەبێت  هەبوونە.  ماڵی  هەیە  مانا  ناوەندێكی  نییە،  وشە 
سروشتی ئەم ناوەندەش باش بناسین. سەرەتا دەپرسین 
خودی ناوەند چییە و ناوەند لە پێناو  چیدا دروست دەبێت. 
ئەو  یان  دەگات،  پێمان  هێماپێكراوێك  و  هێما  ڕێگای  لە 
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و  دەناسێت  ئێمە  دەسەاڵتێك  و  زەبر  بە  واقیعێكی  وەك 
كۆمان  خۆیدا  ناوەندی  لە  و  پێدەناسێنێت  دەوروبەرمان 
مانامان  و  قەوارە  و  ناو  زمانەوە  ڕێگای  لە  دەكاتەوە، 

پێدەبەخشێت و دەمانباتە بواری تایبەت و بوونەوە.
و  ناخ  بە  چاالك  و  كارامە  خوێنەری  شاعیر  زمانی 
خودی شاعیر دەگەیەنێت، ناخ و خودی شاعیریش نیشانی 
شاعیر  خودی  بەڕێوەبەرایەتیی  زمان  دەدات،  خەڵك 
دەدۆزێتەوە.  بۆ  ئێستێتیكی  و  مانا  ئاراستەكانی  دەكاتو 
ئەو پرسیارانەی لەناو كتێبە ئاسمانییەكاندا شەپۆل دەدات، 
كردوومەتەوە  و  واقیع  زەویی  سەر  هێناوەتە  هەموویانم 
پرسیار و لەمەڕ هەموو شتێكی دنیام كردوونەتەوە، دەمەوێ  
یاسای ئێستێتیكی بەو جۆرە ڕێك بخەمەوە، كە خۆم تاسەو 
لە ڕێگای ئەم هەستە شیعرییەوە  تامەزرۆییم بۆی هەیە. 
بەوە گەیشتووم كوردستان بۆ من تاراوگەیەكە و مێوانێكی 
یەك دوو ڕۆژەم تێیدا. زۆر جار لە خوێندنەوەی دەقێكی 
شاكار دەچم لە نیشتیمانی نووسەرەكەدا وەك هاوواڵتیێكی 
بێگەرد دەژیم  و بە تانوپۆی شوێن لە دەقەكە و زەمینەی 

نووسینەوە پەیوەست دەبم.
نووسیندا  لە  شوێن  بازنەی  لە  پێم  پێودانگێك  بەهیچ 
ناخەمە دەرەوە، خودی خۆم دەكەمە نیشتیمانم. لە دەرەوەی 
شوێن لە نووسیندا هەست بە تاراوگەكراوی دەكەم. شوێن 
لە ئەدەبدا بۆ من شێوەیەكی ڕاستەقینەی هەیە و بۆ ژیان 
قووڵبوونەوە  ڕێگای  لە  ئەزموونەمدا  لەو  هەڵمبژاردووە. 
بەمێژوودا لە چەمكی بوون و دووبارەبوونەوەی كارەساتە 
مرۆیییەكان دەكۆڵمەوە و هەڵیدەكۆڵم و كاردانەوە نیشان 
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باری  ئەرێنی و  باری  باردا،  بەهەردوو  كاردانەوە  دەدەم، 
نەرێنی. بەهەموو ئەو دەرفەتانەوەش دەژیم، كە دێنە سەر 
ئاكارە  لە  لە خاڵ و هێڵی دامەزراندنی نووسین  ڕێگام و 
سەرەكی و گرینگەكانم دەبن و بەهابەخشن بۆ ڕێكخستنی 

ڕایەڵی مانا و دۆخی خواستراو. 
هەرچەند جارێك دەچمە دۆخی شیعرێكی نوێوە، هەست 
دەكەم یەكەم جارمە ژیان دەبینم و ڕووبەڕووی دەوروبەرو 
بێگەردو  فەزایەكی  لەناو  دەبمەوە،  ژیان  پێداویستییەكانی 
كاریگەریی  ژێر  كەوتوومەتە  و  دەدەم  شەپۆل  پاكیزەدا 
خەیاڵ و دیدگا و واقیعەوە، بیركردنەوەی مرۆڤی هاوچەرخ 
و  دەكەم  وێنا  پەیوەندیداریانەوە  دیاردەكانی  هەموو  بە 

هەوڵ دەدەم یارمەتی هەستی ئێستێتیكایان بدەم. 
سوپاس بۆ شیعری بێگەرد، هەموو دەم وای كردووە 
جێگای شانازیم بێت، لە هێزی نادیاریش داوا دەكەم جێگای 

شانازیی شیعری بێگەرد بم. 
من بەهەمان ئازار شیعر دەنووسم، كە پێی لەدایك بوویمە. شیعریش 

هاندەدەم لە پێناو سەربەخۆیی خۆیدا خەبات بكات.
   

                                           كانوونی دووەمی 2012 هەولێر  
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شیعر بەرانبەر ئەبەدییەت

مانیفێستی شیعری

هۆگرییەكی  ببم،  شیعر  نووسینی  هۆگری  بەرلەوەی 
ڕاستەقینە و هەست گەرمییەكی زۆرم بۆ خودی شیعر ال 
پەیدا ببوو. توانا سەرەتایییەكانم لە نێوان ڕایەڵەی ئەم دوو 
بەڵێ   لێ  دەخواستم.  بواری خۆتاقیكردنەوەی  هۆگرییەمدا 
ئەم خواستە، بوو بە مەبەست و جێگای بایەخ و وێناكردنی 

ژیان و دۆخ. 
ئەو  بەاڵم  نییە،  شیعر  خودی  لە  پرسیارێكم  هیچ  من 
من  ئەوەی  وەك  هەیە.  من  لە  سەیری  سەیر  پرسیاری 
خوداوەندێك بم و نهێنیی ژیان و مردن و زیندووبوونەوەم 
و  ئەویندارانە  دەمانەوێت  هەردووكیشمان  البێت. 
خۆم  هەمیشەش  بژین.  یەكتردا  لەگەڵ  لەخۆبووردووانە 
لە ڕووداوی گەرماوگەرم بە دوور گرتووە و چاوەڕوانی 
خەمڵین بوویمە. لەگەڵ ئەوەشدا ڕووداوە گەرماوگەرمەكان 

بەرەنجامی جوواڵنەوەی ڕاستەقینەی ژیان و دۆخن. 
كە  دەكات،  دۆخ  و  ژیان  بە  هەست  ئەوكاتە  داهێنەر 
هەستەكانی خۆی لە ئەشقی پەتیدا بنووسێتەوە. لە نووسیندا 
لەگەڵی دەكەونە ملمالنێ و كێشمەكێشم و كێبڕكێ . پاش 
ڕوون  ال  ئەوەی  پێداچوونەوە  و  تێڕامان  و  نووسین 
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دەبێتەوە كامە هەست كاریگەری لە ئەوی تریان زیاترەو 
بارێكیشدا  چ  لە  بووە،  كارامەتر  كاریگەری  ئاستێك  چ  تا 

سەنگی ڕاوەستاوە. 
هیچ فۆرم و شێواز و خەیاڵ و زمان و نوێبەخشییەك 
تا سەر و ئەبەدی نییە. فۆرم و شێواز و خەیاڵ و  زمان و 
نوێبەخشی هێزی بەردەوامن و بەناو پێچاوپێچەكانی ژیاندا 
دەخولێنەوە. پاش خەمڵین لە كەنارێكی ئارامدا هەڵوەستە 
بۆ  خۆئامادەكردن  نیازی  بە  دەگیرسێنەوە.  و  دەكەن 

دۆخگۆڕینێكی تر، پشوویەك بە ئەزموونیان  دەدەن.
فۆرم و شێواز و خەیاڵ و زمان و نوێبەخشیی تر دێن 
بە  دەیكەن  دەكەن،  ڕێگا خۆش  و  الدەدەن  لەوان  خۆیان 
بێ   خاك  دەماری  ئاو  وەك  مرۆڤ.  وشیاریی  و  چاالكی 
و  ڕێكخستن  و  شێوە  وەك  بگرە  ئەنقەست،  و  ویست 
پێویستییەكانی ژیان دەبڕێت و جێگای ڕەوانتر بۆ ڕۆیشتنو 
كارایی خۆی دەكاتەوە. ئەوەی پێشتر فڕێ نادات، ئەویش 
دەڕوات تا وەك، خۆبوونی و شانازییەك  لە تەنیشت ئەواندا 
ڕابوەستێت، یان هەوڵی گۆڕان و لەناوبردنیان نادات، بگرە 
لێ  زیادبوونیان بۆ دەكات و توانا و ئەزموونی پڕشنگدار و 

درەشاوەتریان دەداتێ .
ئەم ڕیز ڕاوەستانە ئەزموون و تاقیكردنەوەی بەهرەو 
ئەنجامدا  لە  داهێنەرە.  بۆچوونی  و  بیر  و  سرووش 
داهێنەرەكان زۆربەیان لە تەنیشت یەك ڕادەوەستن و ڕیزێك 
پێكدەهێنن. ڕیزی چلچرای داهێنەران. هەوڵم داوە لە ڕیزی 
نزیكبوونەوەیەمدا  لەم  ببمەوە.  نزیك  داهێنەران  چلچرای 
و  پڕشنگداری  ملكەچی  هەموومان  دادەگیرسێ ،  شیعر 
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لە ڕوانگە و  تەنیا  درەوشانەوەی شیعر دەبین. شیعریش 
تێڕوانینی كرۆكیجوانییەوە بەها  و ئاستداری بۆ دادەندرێتو 

هەست بە خاوەنەكەی دەكەین. 
لە نێوان ئەم دوو مێژووەدا 1965/11/18 - 2045/11/18، 
هەوڵدان  یان  نییە،  تر  مێژوویەكی  داواكراون  و  دراو  كە 
بۆ دروستكردن و قەوارەپێدانی مێژوویەكی لەم بارەیەوە 
نییە. بگرە وەهمێكی جوان و ناوەندێكی چاالك هەیە. بڕوای 
بە خۆشبەختی و خەاڵتی خودایی هەیە، دەشیەوێت ئاگر 
بمێنێتەوە.  پەرجوویەكدا  لە  پاشان  بدزێت،  خوداوەند  لە 
پەرجووی حەزی ژیان و داهێنان، مانا و بوونی كەسایەتی 
و  چاالكی  دەبێتە  كاتە  ئەو  زمان  بپارێزێت.  تێدا  خۆی 
وشیاریی مرۆڤ، كە بمانەوێت لە خۆمان بدوێین، یان ئەو 
نیشانانە بخەینە ڕوو، كە دەمانەوێت هەوڵی دەرخستن و 
شێوەی ڕێكخستنی بدەین. لەم بارەدا زمان مانا و بوونی 
كەسایەتیی نووسەر، وەك چەمك و ڕامانی سەرەكی لەناو 
خۆیدا باڵودەكاتەوە و  دەپارێزێت. بە دەگمەن بەشداری لە 
بۆنە گشتی و ئەدەبییەكان دەكەم، بە سروشتی ژیانی خۆشم 
حەزم لە تەنیایی و كەمدوویی و كەمێك دووركەوتنەوەیە 
لە خەڵك، بەاڵم لەمیانی شیعرەكانمەوە چۆاڵیی بەر زەینو 
و  گیاندار  و  ئاژەڵ  و  خەڵك  لە  كردووە  پڕ  هەستەكانم 

پەلەوەر ..... تاد.  
و  فۆرم  تەماشای  هەوڵدان  سیستەمی  وەك  گونجاوە 
ئەنجامی  بكەین.  نوێبەخشی  و  زمان  و  خەیاڵ  و  شێواز 
دیاردەیەكی  و  هەوڵدان  دەبێتە سەرەتای  هەوڵدانێك  هەر 
زمان  مرۆڤەوە.  وشیاریی  و  چاالكی  ناو  دەچێتە  و  تر 
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لە خانەی  بیرمان  چاالكی و وشیاریی مرۆڤە و دەنگ و 
چین  نیمچە  تێگەیشتنێكی  شیعردا  لە  دەپارێزێت،  بااڵدا 
تێگەیشتنەی  ئەو  گۆڕێ .  دەهێنێتە  ئاستداری   و  چین 
تێبینی دەكات. لە  شاعیر بە هۆی زەین و هەستەكانیەوە 
كردەی بە نووسینكردندا، دەبێتە وێنە و ئاسۆ و دووریو 
پەیوەندییەكی فراوان و كاراتر وەردەگرێت و دەگاتە خاڵی 
گەشەكردنی پەیوەندیی زەین و هەستەكانی زمان. ئەم خاڵی 
گەشەكردنە لە پەیوەندیی زەین و هەستەكانەوە دروست 
و  كار  خرانە  لە  تاقیكردنەوە.  و  كار  دەخرێتە  و  دەبێت 
تاقیكردنەوەدا، زەین و هەستەكان ئاستی بێ  ئاگایی زمان 
دەگوازنەوە بۆ ئاستی بەئاگایی زمان. ئاستی بەئاگایی زمان 
بێگەرددا دەردەكەوێت و هەستیاریی دەروونی  لە وێنەی 
وشە دەناسێنێت، هەوڵی خۆدەرخستن و شێوە ڕێكخستن 

لە خانەی بااڵدا دەدات.
بێدەنگە.  بەكارنەهێنانیدا  لە  خەوتووە.  هەمیشە  زمان 
لەكاتی بەكارهێنانیدا بەخەبەر دێت و دەبێتە دەنگی دلێر، 
یان دەنگی ڕاگەیاندراو. جا چ لەباری مانا و پەیامداریدابێت، 

یان لەباری دەربڕین لە كرۆكیجوانی و وێنەی بێگەرددا.
وێنەی بێگەرد،  ئەو هەلومەرج و بوارە دیاری دەكات، 
كە زەین و  هەستەكان تێبینییان كردووە و دەروون ڕوون 
دەكاتەوە. دەروون بەوەی چەق و كانگای كۆكەرەوەی زەینو 
هەستەكانە، بە شێوەی ئاسۆیی زەین و هەستەكان دەخاتە 
بەكارهێنان و شاقووڵی دێتە خوارەوە، بۆ خۆدەرخستن و 
شێوەی ڕێكخستنی سوود لە فۆرم و شێواز و خەیاڵ و 

زمان و نوێبەخشی وەردەگرێت. 
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پێنج  )فۆرم و شێواز و خەیاڵ و زمان و نوێبەخشی( 
بازنەیی  شێوەی  بە  و  دەڕۆن  پێكەوە  سەرەكین،  هێڵی 
خاڵی  دوا  لە  خۆیان  هێزی  و  دەبن  بە شیعرییەت  تێكەڵ 
باش بەكارهێنانیاندا گەاڵڵە دەكەن. مووچڕكو سەرسامییە 
و  مووچڕك  نێوان  لە  دەكەنەوە.  یەكال  جیاوازەكان 
لە  هەیە  نهێنییەك  جۆرە  جیاوازەكاندا  سەرسامییە 
خۆی  دووریی  و  ئاسۆ  و  بەدەردەكەوێت  شیعرییەتدا 
وەردەگرێت. لە شیعردا ناكرێت بەشێوەیەكی مێژوویی و 
لە ڕەوتی مێژووییدا سەیری زمان بكەین. زمان بەرهەمی 
لە  شاعیرە  تەواوی  بەرهەمی  واتە:  بەكارهێنەرە.  تاكی 
بەكارهێناندا. لە بەكارهێناندا داهێنەر تەواوی هێزی زمان 

دەكاتە هی خۆی.
لە سەرەتا و كۆتایی و هێڵ و هێمایدا، شیعر ئاراستەو 
و  سەرسوڕمان  لەو  خوێنەر  زمانەوانییە.  پرسیارێكی 
زمان وەك  كە  نیشتەجێ و سەرگەردانە،  سەرسامییانەدا 
فۆرمێك لە خانەی بااڵدا دابینی دەكات، یان وەك ڕووداوێك 
ئەنجامی دەدات و دەیهێنێتە بەر زەین و هەستەكانەوە. لەم 
بارەدا زمان بەپێی وێنە لە جووڵە و كارایی خۆیدا دەبێت و 
وریایی و ئەمەكداری خۆی ڕادەگەیەنێت. ئەم ڕاگەیاندنەش 
ئەزموونی  لە  وشە  هێزی  دۆزینەوەی  بە  پەیوەستە 
ژیان  تراژیدیای ڕەگەزەكانی  ناسینەوەی  یان  زمانەوانیدا، 

لە فۆرمی زماندا.   
سەروا و ئاوازی ئاخاوتن دەسەاڵتی شیعرییەت دەداتە 
و  ڕوانین  بۆ  سەربەخۆ  دوورییەكی  و  ئاسۆ  و  خوێنەر 
سەرنجەش  جێگای  ئەم  دەهێنێت.  بەرهەم  لێكدانەوەی 
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دەگەڕێتەوە بۆ مۆسیقاداریی زمان لە ئاخاوتن و نووسیندا. 
زۆرجار مۆسیقای دەق وا لە خوێنەر دەكات دیدگای بگۆڕێت. 
ڕۆمانسییەتی  بۆ  داخراودا  و  دیاریكراو  دیدگایەكی   لە 
ئەنجامی  ئەم دۆخگۆڕینە  كراوە.  و  نەرمونیان  و  هەستی 
كوردی  زمانی  پێكهاتەی  زمانە.  نەرمونیانیی  و  مۆسیقا 
دەتوانن  داهێنەران  تەنیاش  دۆخگۆڕینە،  ئەم  بۆ  گونجاوە 
باری ئەم دۆخگۆڕینە لەباری كەشوهەوایەكی تەندروستدا 

بدۆزنەوە و لە كارایی و كردەییدا ئاشكرای بكەن.      
ئەشق و هەست و بڕواداری و گەڕانەوە بۆ ناو ژیانی 
خێزان و بنەماڵە، سرووش و بەهرە و سەرچاوە و هەست 
گەرمی ئەم ئەزموونەمن و بە ناوەند گیراون. ئەزموونێكی 
تەواو خۆماڵی و خودییە. جێگا بۆ ئارامی و بەختەوەری 
تاڕادەیەك  دانەپەیڤیشی  و  وشە  فەرهەنگی  دەدۆزێتەوە. 
سنووردارن، لە سادەترین بەكارهێنانیاندا قووڵ دەبنەوەو 
و  كرۆكیجوانی  لە  زمان  واتە:  دەدەن.  پێشان  كرۆك 
مۆسیقایدا جێبەجێ  دەبێت، یان لە هەر دووبارەبوونەوەیەكدا 
زمان لە كرۆكیجوانی و مۆسیقایدا دەدۆزرێتەوە، بەنهێنیو 
شاعیردا  هەستەكانی  و  زەین  لەناو  تر  ئەفسوونێكی 
دەخەمڵێ و لەخانەی بااڵدا، خۆی ئاشكرا دەكاتەوە. زمانێك 
لە ناخی شاعیردا ڕسكاوە و خۆی ڕاهێناوە و لە پلەیەكی 
پێویستدا پێگەییوە، شتە دووبارەبووەوەكان دەخوڵقێنێتەوەو 
پەیوەندییەكی زەینی و هەستی لەگەڵ خوێنەر پێكدەهێنێت و 
خوێنەری خۆی، كە تایبەتن و پەیوەندیی زەینی و هەستی، 

لەگەڵدا بەتینن، هەڵدەبژێرێت. 
بژیم(،  ئەوەندە  )حەزدەكەم  ئەزموونە:  ئەم  بنەڕەتدا  لە 
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هەشت دەقی ئاستدارە، هەر دەقەی دە جار خۆی دووبارە 
دەكاتەوە. واتە: بە شاقووڵی دێتە خوارەوە و بە ئاسۆیی 
باڵودەبێتەوە. خوێنەر دەتوانێت هەشت دەقە بنەڕەتییەكان 
یان  دووبارەبوونەوە،  بەچێژی  تر  ئەوانی  و  بدۆزێتەوە 
دیاردەی  ئەم  بخوێنێتەوە.  دووبارەبوونەوە   هونەری  بە 
دووبارەبوونەوەیە دەبێتە شوێنی تێبینیی لە دایكبوونەوەی 
بە  دووبارەبووەكانم  دەقە  بیرۆكەكان.  و  هونەر  و  چێژ 
دوای یەكدا ڕیزبەندی نەكردوون. وەك ئامانج و مەبەست 
تێكەاڵو و سەرەوژێر ڕێكمخستوون و بەتەواویی ڕووبەری 
لە  دووبارەبوونەوەشیاندا  لە  كردوون.  پەرتم  كتێبەكەدا 

مانای ڕاستەقینەی پێشتریاندا نامێننەوە.
هونەری كارپێكردنی دووبارەبوونەوە زۆرتر لە سینەمادا 
كاری پێكراوە. فیلمێك دەبینین وێنەیەكی سەرەكی پێكهاتە و 
هەڵسووڕێنەری تەواوی فیلمەكەیە، بەجۆری جیاواز جیاواز 
دووبارە دەبێتەوە. لە هەندێك گرتەدا گفتوگۆیەكی الوەكی 
دێتە ناوەوە، بۆ ماوەیەكی كورت دەبێتە بابەتی سەرەكی و 
وزە و تینی چاوی بینەر، وەك فریودانێكی هونەریی تەواو، 
بۆ خۆی ڕادەكێشێت و وەریدەگرێت. لە هەندێك گرتەی 
تردا ڕووناكی جێگای گفتوگۆیە الوەكییەكە دەگرێتەوە و 
دۆخ دەگۆڕێت و دۆخ ئامادە دەكاتەوە. دەرهێنەر دیدگای 
بەكار  دووبارەكردنەوە  هونەری  بۆ  دیاریكراو  و  تایبەت 
دەهێنێت. وەك یاریكردن بە ڕووناكی و جێگۆڕكێكردن و 

بڕینی گرتە و مۆنتاژ.     
لەم خۆ دەستنیشانكردنەدا الی من هەموو شتێك بەو 
فۆرم و شێواز و خەیاڵ و زمان و نوێبەخشییەوە دەست 



197

هەوڵمداوە  و  هێناون  بەكارم  دەقمدا  دوا  لە  كە  پێدەكات، 
وەك نوختەی بینین بیانخەمڵێنم. فۆرم و شێواز و خەیاڵ 
و زمان و نوێبەخشی ئاسۆ و دووری بەدیهێنەری دەقن. 
ئاسۆ و دوورییەكی خەمڵین هەیە، شاعیر خۆیەتی. ئاسۆ و 
دووری بەدیهێنەر، ملكەچی ئاسۆ و دووری خەمڵین دەبێت.
لە دوا خاڵدا لە خۆدوان، ڕەنگە هەم سوودی هەبێ  و هەم 
بێت، هەمیش  زیان. هەم چاالككردنی زەین و هەستەكان 

پەكخستنی زەین و هەستەكان.
 

                                                      ئەیلوولی 2013 هەولێر
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دەروونڕۆشنیی شیعری

مانیفێستی شیعری

لە شیعردا بیرێك هەیە، تایبەتە بەشیعر خۆی. نە فەلسەفەیە. 
نە زانستە. نە ئایدیۆلۆژیایە، بەاڵم پێكهاتەكانی شیعری هەموو 

تێدا ڕسكاوە و زەینی شاعیر دەپارێزێت. 

نووسین ژینگەیەكی جوان و ئارامە بۆ ژیان و ئەشق، 
نووسین.  بۆ  مرۆڤە  بارودۆخی  باشترین  ئەشقیش 
پەروەردەكردنی  و  دەروونی  بوونی  سەرچاوەی  ئەشق 
پێویستییەكانە. بەم ال و ئەوال نایەتەدی، بەڵكو دەبێت شاعیر 
لەم دۆخی بوونی دەروونییەدا بژێت و بتوێتەوە و خۆی 
سەرچاوەی  ناو  بێتەوە  و  دڵۆپە  ببێتەوە  و  دابڕێژێتەوە 
ئەوجا  دەروونڕۆشنییەوە.  و  خۆناسین  و  خوداناسین 
ئەشقییەتی  هەر  دابڕێژێت.  خۆی  شیعریی  ئەشقییەتی 
شاعیرانی ڕۆشندڵیشە شیعریان بە ڕووناكی هێشتووەتەوە، 
هەموو  بە  و  بەردەوامە  خۆی  دەركەوتنی  لە  شیعریش 
ئەگەر  من  دەگیرێت.  لێ   تایبەتی  ڕێزێكی  شانازییەكەوە 
بیرێك و ئامادەیی زەینیم نەبووبێ  و ڕووداوێك لە هەستم 
ڕووی نەدابێت، بەهیچ شێوە و شێواز و بەهانەیەك شیعرم 
نەنووسیوە، كە خولیای نووسینیش دامدەگیرسێنێت و دۆخم 
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بۆ دەڕەخسێنێت، لەگەڵ دەروونی خۆمدا زۆر تەبا دەبمو 
هاوسۆزییەكانم  هەموو  خود  هێزی  هەڵدەكەم.  بەئارامی 
سەرەتای  من  دەكات.  دۆخەكە  ڕەخسانی  بانگهێشتی 
بەسادەیی  ڕوون،  نیمچە  سرووشێكی  كۆمەكی  بە  شیعر 
دەكەمەوە و گرانایی و بەهای شێواز و ڕەگەزی كتوپڕی 
دایدەمەزرێنم، دووبارە  ناوەندێك  ناوەند و وەك  دەخەمە 
سادەیی سەرەتاكە دەخەمەوە دوا وێنەشەوە. بڕواشم وایە 
شیعر دێت و خۆم پیشان دەدات. ئەوجا بەدوایدا دەچم و 
بۆ دەكەم و وشە  بەرجەستەبوونی  دەگەڕێم و كۆششی 
زاخاو دەدەم و خوازیاری گەشەسەندن و نوێبەخشی دەبم، 
هێڵێكی یەكگرتووی شێواز و زمانی تێدا دەخەمڵێنم. قەتیش 
شیعرەوە  بەهۆی  ویستبێتم  نەبوویمە،  خۆفریودەرە  ئەو 
دنیا بگۆڕم، بەاڵم ویستوومە دنیا كۆبكەمەوە  و چاالكیی 
خۆمی تێدا پەرە پێبدەم. شیعری بێگەرد تەنیا لەسەر بنەمای 
خۆناسینو  و  خوداناسین  خۆتدا.  ڕووناكیی  جیهانبینی 
دەگەین  پێی  ژیانەوە  ئەزموونی  لە  كە  دەروونڕۆشنی، 
ڕوخساری  و  بەڕەنگ  بەرهەم  هاتنە  دوای  بەرهەم،  دێتە 
خۆتەوە تێكەڵ بە ڕەنگ و ڕوخساری ئەوانی دیكە دەبێت. 
واتە: كولتووری كۆمەڵگای خۆت. ئەم جۆرە دۆخگۆڕینو 
هێزی  و  ئێستێتیكییە  ئەدەبی  خەسڵەتی  گواستنەوەیە 
دەروونی بە مرۆڤ دەدات. هەنگاو بەهەنگاو خەسڵەتەكانی 
قووڵترین  بۆ  و  دەپارێزێت  مرۆڤدا  دەروونی  لە  خۆی 
دەخەمڵێنێت،  هەستیاری  باری  و  دەگەڕێت  دڵ  گۆشەی 

گۆڕانیش لەباری كامڵبوونەوە ڕوودەدات.
بە  گەیشتم  هۆیەوە  بە  و  سیحرییە  جەنگێكی  شیعر 
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ماڵی گەورەی ژیان، زیاتر لە بۆچوون و شێواز و حاڵو 
بارەكانی تر، ئارەزووم بۆ خوێندنەوەی ئەو شیعرانە گەرم 
دەبێتو پێیان دەدرەوشێمەوە و بەجۆر و جوانییان دەزانم، 
سیستەمی  ناڕێكیی  باری  و  حاڵ  لە  شاعیرەكانیان  كە 
دووچاری  خۆیاندا  كۆمەڵگای  لەناو  واڵت  بەڕێوەبردنی 
و  ناخ  تاراوگەی  بەر  بردووەتە  پەنایان  و  بوونە  نامۆیی 
پەناگا و مەئوای ناخ، ئەم پەنابردنە ئازادییە، ئازادی تەواوی 
نووسین. لەم حاڵ و بارەدا دەچنە قوواڵیی بەسەرهاتەوەو 
لە  ڕۆحی  و  فیكری  ڕیشەیی  نیمچە  قووڵی  گۆڕانێكی 
پێش  خوێنەرانیش  لە  بەشێك  دەردەخات.  خۆ  شاعیردا 
دەخوێننەوە،  ناوەرۆك  بۆ  ئەدەبی  بابەتی  شتێك  هەموو 
بەاڵم من پێش هەموو شتێك ئەدەب بۆ ئێستێتیكای زمان و 
ئێستێتیكای ئەدەب دەخوێنمەوە و دەنووسم. هێزی ئەدەب 
هەر لە ناڵە و هاوار و دەنگی بەرزبوونەوەی كارەسات و 
نزمبوونەوەی كارەساتدا هێزی زرینگانەوەی پەیدا ناكات و 
دۆخ وەرناگرێت، هەروەها مانا بە باری یەكئاستی ناخەمە 
ڕوو، بەڵكو خوێنەر دەتوانێت لە ترپە و ئاوازی شیعرەكەدا، 
بگەڕێت،  بۆی  شیعرییەوە  شكۆی  دەروونڕۆشنیی  بە 
تەشقەكە دەناسێت و مەودای چێژ و بیركردنەوەی خۆی، 
بەو مەودای چێژ و بیركردنەوەی ناسیویەتی  بەپیت دەكات.
زمان  هێزی  حاڵەت  و  ڕووداو  دەربڕیندا،  شێوەی  لە 
ئەدەبی.  ئێستێتیكای  هێزی  بۆ  دەیگوازنەوە  و  وەردەگرن 
هەوڵ دەدەم داوا و داخوازیی شیعر لە زمان بزانم و لە 
دانەپەیڤ  و  وشە  كوردییەوە  دێرینی  زمانی  گەنجینەی 
لەگەڵ  و  بەڕێوەببەم  پێ   خۆمی  ئەزموونی  و  بدۆزمەوە 
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پێكهاتەی ڕێزمانی نوێشدا بیگونجێنم و ڕایەڵ و پەیوەندییان 
لە نێوان دروست بكەم. بە تایبەتی زمانی بەیت و شیعری 
كالسیكی، مەرجیش نییە وەك ئەو هەبووەی بەكارهاتووە 
بەكاری بهێنمەوە، بەڵكو دەیكەمە سرووشی هێزی زمان و 
بنچینەی پێكهاتە، دەتوانێت قووڵترین خاڵی ژیان بدۆزێتەوەو 
بەهرەی لێ  وەرگرێت. شیعری بێگەرد لە پێكهاتەی زماندا 
شیعری  ناوەندی  لە  كەمی  بە  زۆر  ڕوو،  دەخاتە  خۆی 
كوردیدا ڕێكەوتی شیعرێك دەكەیت، شیعرییەتی تێدا بێتو 
هەروەها  ڕوو،  خستبێتە  خۆی  زمان  كەمی  ئاستێكی  بە 
بەشێكی هەرە زۆری شیعری ئەمڕۆی كوردی ناشێت بە 
ئەدەبی خاوەن پنج و ڕەگ و ڕیشەیان دابنێین. دەشێت بە 

مەشقی ئەدەبییان دابنێین.
هەموو وشەیەك توانا و هێزی ئێستێتیكیی شیعری تێدایە 
بۆ دۆزینەوە و دەستنیشانكردن. وشە لە خراپ بەكارهێنانیدا 
هێزی ئێستێتیكی دەكەوێت و لە باش بەكارهێنانیشیدا هێزی 
ئێستێتیكی دەردەكەوێت. زمانی كوردی زمانێكی شیعریی 
الرەملو   بەرانبەری  بااڵ  و  لێزان  شاعیری  و  دەوڵەمەندە 
ناڕەنجێنێت،  وشەش  هەروەها  نابێت،  دەستەوەستان 
دەبەخشێت.  شیعرییەت  و  دەپارێزێت  شیعر  هێزی  وشە 
خەیاڵی  هێزی  و  دەكەوێت  شاعیر  فریای  زمان  هەستی 
دەدرەوشێنێتەوە. زۆر پابەندم بە هێزی هەست و زمان و 
ڕێكخستنی پێوەندیی نێوان وشە و دەستەواژە و ڕستەوە، 
مۆسیقایە،  و  زمان  و  هەست  شیعر  بنچینەی  هەروەها 
هەستو زمان و مۆسیقاش واتای نوێ  لە واقیع و خەیاڵ 
بە  مۆسیقا  دەنگی  ڕستەمدا  هەندێك  لە  دەكات.  دروست 
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ئاسۆیی دێتە گوێ ، لە ڕستەی ترمدا بە ستوونی دەبیسترێت. 
ئەو مۆسیقایە بەدڵێكی تەواو كوردییەوە لە ناخی خەڵك و 
قوواڵیی زەوییەوە ترپە و ئاوازی وەرگرتووە و هاوخەمیو 

هاوشادیی جیهانی پێكدەهێنێت و فۆرم دەگرێتە خۆی.
هەست، وزە و تینی كارا و كارامەیی نووسینی ئەدەبییەو 
هەستیش  شیعری  شیعرە.  چاالكییەكانی  هەموو  بنەڕەتی 
هەموو  خاوەنی  مرۆڤێك  هەموو  دەداتەوە.  ژیان  ڕەنگی 
لە هەستە  یان النی كەم بەشێك  هەستە سروشتییەكانی، 
باش  توانای  هەموویان  بەاڵم  خۆیەتی،  سروشتییەكانی 
بەكارهێنانیان نییە. جیاوازیی داهێنەر لێرەدا دەردەكەوێت. 
ئایا بە باشی و سادەیی ئەو هەستانەی دەهێنێتە ناو نووسینو 
كوردی  شیعری  دەكات.  دروست  بۆ  گونجاوی  دۆخێكی 
ناو، كە هەستە سروشتییەكانی خۆیان باش و  بەچەندان 
بەكارهێناوە درەوشاوەیە. شیعری سادە وەك  بەسادەیی 
شەپۆلێكی هەستی دەبێت زۆر داهێنەرانە لە دۆخی هەستیاردا 
بنووسرێت و خۆی دابمەزرێنێت، زمانو هەستیش بگەیەنێتە 
لێكدانەوەی  بۆ  نابێت  ئاسۆ و دوورییەكی  ئەوپەڕی، دەنا 
جیاواز و ئاستدار. نموونە: دوو نامەكەی )نالی( و )سالم(، 
یان )گوتم بەبەختی خەواڵوو(ی حاجی قادری كۆیی، یان 
دوو گەشتەكەی ) گۆران(، یان )پایزی جاران(ی دیالن، یان 
هەوری  كلكەی  لە  غەریبان  خواكەی  ئەی  خوارێ   )وەرە 
ئاڵەوە وەرە خوارێ (ی ئەنوەر قادر محەمەد، یان )كەوشەنی 
مەرگ(ی فەرهاد شاكەلی، یان )بتانەوێ  و نەتانەوێ ڕۆژێ 
لەتیف  دەگەڕێتەوە(ی  بۆ شارەزوور  نالی هەر  لە ڕۆژان 
هەڵمەت، یان )گورگ(ی محەمەد حەمە باقی، یان )كۆستو 
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شوباتا(ی  یەكی  لە  )هەولێر  یان  بێكەس،  شێركۆ  چرا(ی 
عەبدوڵاڵ پەشێو، یان )الوكی هەڵەبجە(ی ڕەفیق سابیر، یان 
)باوێشكەكانی مێژوو(ی نەژاد عەزیز سورمێ. لە دەربڕیندا 
پڕاوپڕن لە تووڕەیییەكی ئاشكرا و ڕووكار و سادەن، بەاڵم 
ژیانو  سەرچاوەی  بە  داهێنەرانە  و  هەستیاری  دۆخی  لە 
و  جیاواز  لێكدانەوەی  و  نووسراون  كۆمەڵگاوە  دڵپڕی 
ئاستدار وەردەگرن و ڕوخساریان شكۆی شیعرییەتی تێدا 
خەمڵیوە. بەوەی هەم لەسەر زەینییەت و هەم لەسەر واقیع 
وەستاون و خوێنەریش ڕووداو و وێنە زەینییەكان قبووڵ 
دەكات. ئەمە مەترسییەكی گەورەیە و پێویستی بەئاگایییەكی 
قووڵ هەیە، لەسەر دوو ئاراستەدا كاربكەیت و خوێنەریش 
بخەیتە ئەو دۆخە هەردوو ئاراستەكە لە پلەی جیا جیا و 
وریاییدا وەربگرێت و بینینی خۆی لەناویدا ڕوون بكاتەوە، 
لەگەڵ  بەرجەستەن.  بیندراو و  ئەزموونێكی  نموونانە  ئەم 
ئەدەبیشیان  كارامەیی  بەرجەستەیەیدا  و  بیندراوی  ئەم 
تێدا بەدەستهاتووە. بە شێوەیەكی بیندراو و بەرجەستەش 
نەتەوە  نەتەوایەتی دەكەن و ڕۆحی  ناوەندی  لە  دەربڕین 
شیعری  واتە:  ڕشتووە.  ڕەنگی  و  گەاڵڵەبووە  تێیاندا 
لەم  دا، چونكە  دەقانە  بەو  ئاماژەم  بۆیە  بۆنەو ڕووداون. 
كۆشیعرەمدا: )دواكەوتن لە كەشتیی نووح(. دوو شیعریان 
بۆ  ئاگری  مەسیحی دووەم  نووسراون: 1-  و ڕووداو  بۆنە  بۆ 
چەند  لەناو   -2 شنگال.  كارەساتی  بۆ  دزی،  خوداوەند  لە  شاعیران 

هەواڵێك هەواڵێك، بۆ كارەساتی كۆبانێ . خوێنەریش زۆرتر 

ئێستێتیكی  زمانو  نەك  نەتەوایەتی.  و   مانا  هەستی  بە 
لەگەڵیاندا دەخرۆشێت. من بە بەشێك، بەشێكی دیاریكراوی 
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هەست پێكردنەكانم ئاوێتەی ئەو دەقانە بووە، بەمەش خۆم 
و  بەها  دەزانم.  نووسەریان  بە  شێوەكان  لە  بەشێوەیەك 
جوانییەكی پێویست و نایاب هەیە خۆت بە نووسەری دەقی 
شاعیری جگە لە خۆت بزانیت. ئەو دەقانەی شاعیرانی تر 
خۆزگەیانە خۆیان بە نووسەری بزانن، بەها و جوانییەكی 
زایەڵەیەكی  و  ئەفسوون  بوونەتە  و  بەخشیوە  بێهاوتایان 
داهێنانە  گەوهەری  ئەوە  ڕۆشنبیریدا.  بوونی  لە  سەیر 
بە هی  بیگرن و  بۆی غاردەدەن  دەبریسكێتەوە شاعیران 
خۆیانی بزانن. ئەو شاعیرەی گەرمایی ئەو خۆزگەیەی لە 
دڵدا خاو بووبێتەوە، شاعیرێكی كلۆر و مردۆخ و پووخەو 
و  قەڵپ  وشە  و  خوێنتاڵ  و  هەستنەناس  و  دەمچەفت 

قۆپیەچییە، پوختەكار نییە.
هەرە  شاعیرە  دیاركراو  و  كەم  ژمارەیەكی  ئێمە  الی 
نوێیەكانمان و چەند سەد كەسێكیش بەرهەمی شاعیرە كۆن 
و ناسراوەكانمان دەخوێننەوە. من باوەڕم بەوە نییە هونەر 
بۆ هونەر، یان هونەر بۆ  دەستەبژێر، یان هونەر بۆ كۆ و 
كۆمەڵگا، یان هەر شتێكی لەم بابەتە و لەمە نزیك. هونەر، 
یان دەبێت نەبێ ، یان ئەگەر هەبوو، دەبێت هونەرێكی پاك 
و بیركردنەوەیەكی بنەڕەتی ئێستێتیكیی پەتی بێت. هونەری 
كۆمەڵگای  و  كولتوور  لەخزمەت  لەخۆیدا  پەتییش  و  پاك 
تەندروستە. ئەوی تر جۆرێك ڕووپۆشكردن و لەخشتەبردنە. 
خوێنەر  بەئاسانی  بەهانەیەك  و  شێواز  و  شێوە  هیچ  بە 
گیرۆدەی شێواز و گیرۆدەی مانا ناكەم، دەمەوێت خۆی، 
خوێنەری نموونەیی، هەڵكۆڵین لە دەق و شێوازی نووسیندا 
شاعیری  بكات.  خۆی  گیرۆدەیییەكانی  و  هەستناسین  بۆ 
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ڕاستەقینە سەربەالیەنێكی سیاسی، یان ڕەوتێكی سیاسی 
كۆمەاڵیەتیو  و  نەتەوەیی  ناپاكیی  دژی  بەاڵم  ناكات،  كار 
لەناو  دەبات.  بەڕێوە  خۆی  ئەدەبی  كاری  ئێستێتیكی 
جەنگەی ئاڵۆزی سیاسەتدا، الیەنگیری ئاشتی و لێبووردەیی 
دەكات. شیعری من بە تین و تاوی هەمەچەشن دەربڕینی لە 
شەڕی ناوەكی كردووە و لە زۆربەی زۆری ئەزموونیشمدا 
تیشكدانەوەی هەیە، بەاڵم لە هەموویان دەركەوتووتر دەقی: 
)مەرگی ئاوێنە(یە، وێنەیەكی لە بیرنەكراو لە تاوان پیشان 
دەدات و چەندان پرسیاریش لەبارەی جەنگی تاوان و بوون 
دەهێنێتەكایەوە. هۆكارەكەشی ئەوەیە، كە شەڕی ناوەخۆیی 
دروست  كوردی  كۆمەڵگای  فیكری  و  ڕۆح  لە  وێرانكاری 
كرد، ناخی كەواند و خستیە دۆخی هەڵوەشانەوە. هەمیشە 
بەو بارەشدا كارم كردووە وێرانكارییە ڕۆحی و فیكرییەكان 
لە ئێستێتیكای ئەدەبدا گەش بكەمەوە و دۆخی ئاشتی و 

لێبووردەیی وەك خاڵی پەیوەندی و بینین بهێنمە ناوەند.
لە شیعردا بیرێك هەیە، تایبەتە بەشیعر خۆی. نە فەلسەفەیە. 
نە زانستە. نە ئایدیۆلۆژیایە، بەاڵم پێكهاتەكانی شیعری هەموو 

تێدا ڕسكاوە و زەینی شاعیر دەپارێزێت. 
دەسەاڵت، دەسەاڵتساالری، یان دەسەاڵتسەروەری یەك 
ڕەسمییەكان  و  سیاسەتخواز  شاعیرە  و  شیعر  لە  شتی 
داوایە، كە لە بەرژەوەندیی ئەودابن و ئەدەبێكی مەبەست 
سیاسیش  مەبەست  ئەدەبی  بهێنن.  بەرهەم  سیاسی 
كاردانەوەیە بەرانبەر هۆكار. شیعری بێگەردیش یەك ئەرك 
كرۆكی بێگەردی دەستنیشان دەكات، كە لە پێناو ئێستێتیكای 
زمان و ئێستێتیكای پەتیدا كاری خۆی بەڕێوەببات. هێزی 
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وێنەدا  هێزی  لە  زمان  هێزی  بەهۆی  مرۆڤانەی  هەستی 
پێشان بدات. زمان و مۆسیقا و وێنە سێ  گۆشەی ڕووناكو 
بێگەرد و خوداناسین و خۆناسین و  گرینگن بۆ شیعری 
و  بەڕێكوپێكی  زۆر  دەسەاڵت  شاعیر.  دەروونڕۆشنیی 
لێزانانە و بەمەرام كار لەسەر هەڵكۆڵینی كرۆكی شاعیری 
هەر  خۆی.  تێگەیشتنەی  ئەو  و  مەرام  بۆ  دەكات  ملنەرم 
بەكاربهێنێت،  خراپ  زمان  و  بنووسێت  خراپ  شاعیرێك 
چونكە  كۆمەڵگادا،  و  كولتوور  و  خاك  لەگەڵ  خیانەتكارە 
و  كولتوور  و  و سەرچاوەی خاك  بەروبووم  تاكە  زمان 
كۆمەڵگایە. شاعیری داهێنەر ڕووداوە ورد و دیاردەكانی 
ڕۆژانە دەگوازێتەوە ناو هەستیاریی زمان و لە شیعرییەتدا 
زۆر  هەن  شاعیر  زۆر  ئێمەدا  ئەدەبی  لە  دایدەمەزرێنێت. 
پۆستی  لە  بەوەی  دەسەاڵتین.  و  سیاسەتخواز  و  ملنەرم 
بەرز داندراون. ئەگەر ئەو پۆستە بەراورد بكرێت بەوەی 
ئایا بەهۆی ئاست و توانای ئەدەبی وەریگرتبێت. ئەوەت بۆ 
دەردەكەوێت سەدا سەد لە جێگای شیاوی خۆیدا نییەو زۆر 
نابەجێ و السەنگیشە، چونكە شاعیری لەو زۆر بەتواناتر، 
لە  پەتیدا هەن  لە ڕووی ئێستێتیكای زمان و ئێستێتیكای 
پێچانەوەی دەسكە سڵقێكیشدا جێگایان نابێتەوە. ئەم كردەو 
سیاسەتو  تاكتیكی  شێوازی  لەسەر  بوونەكەی  بۆكردنە،  كار 
و  وەستاوە  دەسەاڵتسەروەری  یان  دەسەاڵتساالری، 
ئەدەبیو  بوونی  و  بەرهەم  ڕۆشنایی  نەك  بەڕێوەدەچێت. 
شیعری  شاعیرانەی  بەو  بڕواشم  ئەزموون.  پاراویی 
مەبەست سیاسی دەنووسن نییە، كە دەڵێن: ئەگەر گۆڕانێك 
لەناو كۆمەڵگا ڕوونەدات و ژیان بەرزی و نزمی تێنەكەوێت، 
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شیعر شتێكی نابێت بیدۆزێتەوە. ئەدی لەم حاڵ و بارەدا 
كاردانەوەی هێزی نامۆكردنی زمان و هێزی خود و هێزی 

خوداناسین و خۆناسین و دەروونڕۆشنی چییە.
لە دنیادا تەنیا یەك شت نایەتە دی. ئەویش ئەو شتەیە، كە 
لە دڵەوە كۆششی بۆ ناكەیت. مرۆڤ گەردوونێكی بچووكە 
لە نووسیندا، كۆمەڵگا گەردوونەكەی دەناسێت و دەیكاتەوە. 
هەستم  و  ناسیوە  خۆمم  چەپی  و  ڕاست  كاتەوەی  لەو 
خۆدەستنیشانكردن،  دۆخی  سەر  دەمخاتە  چی  كردووە 
و  كردووم  ناوخۆی  بانگی  شیعر  ڕووناكیی  دەسەاڵتی 
مانەوەی  ڕووناكییەدا،  ئەو  لەناو  مانەوە  كردووە  هەستم 
بوونی منە وەك مرۆڤێكی هەستی و خوداناس و خۆناسو 
دەروونڕۆشن. بۆیە تەواوی وزەی خۆم بۆی تەرخان كردو 
هەموو شتێك و خولیا الوەكییەكانم پەراوێزخست و چوومە 

ناو دەسەاڵتی نووسینی بێگەردەوە.
ئەم بڕیارە و چركەساتی ئەم بڕیارە، ئاكام و ڕووداوێكی 
و  دەستنیشانكردن  خۆ  و  نووسین  بۆ  گرینگە  زۆر 
مانەوەو  و  نووسین  دۆخی  سەر  خستمیە  و  بەردەوامی 
هەموو  ئەدەبی.  ئێستێتیكیی  بەرپرسیاریەتی  جۆرێك 
ئاكامی  و  بیركردنەوە  لە  جۆرێكە  ئێستێتیكی  شیعرێكی 
بیركردنەوە، بیركردنەوەش وەك ناوەندێك وەردەگرێت و 
ئەدەبی  هەروەها  مەجاز،  و  هێما  جێگای  دەخاتە  هەست 
ڕووبەڕووی  و  دەكات  دڵەڕاوكێ   لە  دەربڕین  ئێستێتیكی 
بوون دەبێتەوە، دڵەڕاوكێ  بەرانبەر بەرزی و نزمییەكانی 
ژیان، لە هەندێك حاڵ و باردا مانا لە ژیان وەردەگرێتەوە و 
دەیكات بە شتێكی هیچ و پووچ و بێبایەخ، لە هەندێك حاڵ و 



208

باریشدا دەیكات بە سەرچاوەیەك و پلەیەكی درەوشاوەی 
ئەگەرچی  نادیاری.  گەوهەری  دۆزینەوەی  و  شیعرییەت 
دڵەڕاوكێ لە ئەدەبی كارادا پرسێكی دێرینە و بەردەوام لە 
بوونی شاعیردا بەرانبەر شتێكی نادیاریكراو، یان ئایندەیەكی 
پەنایەكی  و  هانا  هەروەها  دەبێتەوە،  دووبارە  میتافیزیكی 
لەگەڵ دەقەكانمدا  ئەزەلییە بۆ شاعیری هەستی. من زۆر 
دەمێنمەوە. لێرە وشەیەكی دەگۆڕم و لەوێدا جێگۆڕكێ  بە 
ڕستەیەكی دیكەی دەكەم و پێكەوەیان دەبەستمەوە و بیر 
لە هێزی زمانەوانییان دەكەمەوە. پاشان بیر لە پەیوەندیی 
وێنەكان دەكەمەوە و بیر لەوەش دەكەمەوە بزانم ئەوەی 
بیرم لێی كردووەتەوە ئەم دەقە ئەوەیە، یان دەقێكی ترەو 
نووسیندا  خورپەی  كاتی  لە  هەست  و  زمان  ئەفسوونی 
بناغەیەیە، كە  خۆی زاڵ كردووە، بەاڵم دامەزراوەكە ئەو 
و  پێدەكرێت  هەست  ڕوونی  بە  لە شیعردا  یەكەم خورپە 
جەستەی  تەواوی  بە  ڕەگ  و  دەمێنێتەوە  ناوەندێك  وەك 
ڕایدەكێشێتەوە  هێزێكیش  وەك  دەكاتەوە،  شۆڕ  دەقەكەدا 
ناوەوەی خۆی و زاخاوی دەدات.  ڕەشنووس لەسەر مێزی 
نووسینمدا زۆر دەمێنێتەوە و كەڵەكە دەبن، چەند بمێننەوە 
ڕەنگیان جوانتر دەخەمڵێ  و هۆگریم بۆیان زیاتر دەبێت. 
دەقم هەیە دە جار زیاتر نووسیومەتەوە. لە دوا پاكنووسدا 
و  دەگرم  بەیەكیان  دەچمەوە،  ڕەشنووسەكاندا  هەموو  بە 
وەردەگرم.  پێكگرتنەدا  و  پێداچوونەوە  لەم  زۆر  سوودی 
یەكەم  وێنەی  ئاڵوگۆڕییە،  هەموو  ئەم  دوای  هەیە  وێنە 
و  دەبم  سەقامگیر  ئەو  لەسەر  و  دەهێنمەوە  ڕەشنووس 
ئەوانی تر دەخەمەالوە، بۆشم دەردەكەوێت یەكەم داڕژان لە 
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شیعردا دەگمەن و گرینگە، پێداچوونەوە و پێكگرتنی دەقیش 
بۆ مشتوماڵكردن و جوانكاریی هێندەی نووسین، دەگمەنو 
و  خوداناسین  بە  پێداچوونەوەیە  خۆی  نووسین  گرینگە. 
خۆناسین و دەروونڕۆشنی، هەروەها پێداچوونەوە پشووی 
دوای نووسینە و خۆشیبەخشترین چركەساتی شاعیرە و 

هەموو خۆشحاڵییەكانی تێدا كۆ دەكاتەوە. 
زیاتر لە پەنجا ساڵ بەسەر مەرگی )گۆران(دا تێپەڕیوە، 
گرینگەكانی  لێتۆژینەوە  ئێستاش  تا  )1962/11/18(ە.  كە 
لەبارەی شیعری نوێی كوردی پێشكێش كراون. ئەوانەن، 
خوێنەریش،  هەروەها  نووسراون،  گۆرانەوە  لەبارەی  كە 
لە ترپەی  بەتەواوی هەستەكانمەوە گوێ  لەوانە من  یەك 
دڵ و ناخی بەهێزی دەگرم و سرووش لە ڕۆحی گەرم و 
درەوشاوە و ژیان تێگەڕاوی وەردەگرم. كەواتە: تاكو ئێستا 
ڕێبازی گۆران، ڕێبازێكی دان پێدانراوە و قۆناخی حەفتا و 
هەشتاكان و ئەوانی دیكە بە شێوەی دامەزراوی گۆران دان 
پێدانراو نین، یان خەسڵەتە گرینگە زمانی و ئێستێتیكایییان 
دەستنیشان نەكراون، یانیش شاعیرێكی گۆڕانكار و بەزەبر 
قۆناخی  قۆناخەكان  یان  نەبووە،  پەیدا  گۆران  كێشی  لە 
بە كۆن و چەند كەسانێك لە بنیادنان و سیما داڕشتنیان 
كەسە  بەسەر  بووە  دابەش  بایەخدانەكە  بۆیە  هاوبەشن، 
هاوبەشەكان، تاك وەك دیاردە و ڕووداو دەرنەكەوتوون.

ئەگەرچی من بڕوام وایە شیعری بێگەرد سەر بە هیچ 
قۆناخ و قوتابخانە و ڕێباز و بزووتنەوەیەك نییە، بەرهەمی 
ئەزموونی تایبەتیی شاعیری ڕاستەقینەیە لە بەهرەی ئەدەبی 
و  ئەدەبی  ئێستێتیكای  دۆزینەوەی  و  ئەدەبی  چێژی  و 
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نامۆكردنی زمان، هەروەها بڕواشم بەوەیە دەبێت شیعرێكی 
تر. واتە: شێوازێكی تر لە شیعری كوردیدا سەرهەڵبدات. 
جۆرە  ئەو  بۆ  درەوشاوە  سەركێشییەكی  ببێتە  شیعرێك 
ئاگایییەكی  و  ڕایوەشێنێت  ناخەوە  لە  و  هەیە  شیعرەی 

ئێستێتیكی و نامۆكردنی زمانی بداتێ . 
سەردەمەكان  هەموو  لە  پێویستە  سەركێشییە  ئەم 
ئەوەدام  لەگەڵ  زۆر  هەبێت.  بەردەوامی  و  سەرهەڵبدات 
ئێمەش  نەوەی  شیعری  و  سەرهەڵبدات  سەركێشییەك 
شیعری.  گۆڕانكاریی  بۆ  ئاماژەیەك  ببێتە  و  ڕاوەشێنێت 
هەڵبەتە ئەم گۆڕانكارییە بە چێژی زمان و چێژی ئەدەب 
دێتە ئاراوە. نەك وەك گۆڕانكارییەكی مەبەستدار و نەخشە 
و پالن بۆ دانراو. واتە: ئەزموونی ئەدەبی زاخاوی بدات. 
ئەڵاڵخودایی   و  بەڕێكەوت  و  خۆڕا  لە  گۆڕانكار  شاعیری 
نابێتە گۆڕانكار، بەڵكو پێویستی بە ڕێكخستنی سیستەمی 
ناخ هەیە. من جیاوازیی زۆر جوان لە نەوەی دوای خۆم 
دەبینم. لە هەندێكیان وەك جیاوازی و لە هەندێكیشیان وەك 
داهێنان. هەمیشە بە بینینی ئەم جۆر و جیاوازییانە دڵخۆش 
خۆدەستنیشانكردنیان  بینینی  نوختەی  بەهیوام  دەبم. 
و  شیعرییان  ڕووناكیی  بەخشینی  بۆ  بەخششتربێت  بە 
شاعیری  ئێمەمانان.  بۆ  بن  ئێستێتیكیش  مستەكۆڵەیەكی 
جیاواز: )ئاریان ئەبووبەكر( لە ساڵی 2013 لە سلێمانی لە 
فێستیڤاڵی حەڤدەیەمین گەالوێژدا، شیعرێكی بە سەرناوی: 
)قاچ، ئوتۆمبێل( خوێندەوە )من و ئیسماعیل حەمەئەمین( لە 
شكۆی ئەم شیعرەدا لەناو جەماوەر هەستاینەوە و بەپێوە 
لەناو  خوارەوە  هاتە  شانۆكە  لەسەر  شاعیر  تا  وەستاین 
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هۆڵدا لەسەر كورسی خۆی دانیشت، یان یەكەم كۆشیعری 
ڕێبین  ڕێگادا:   14 )بە  الوە:  شاعیرە  دوو  ئەم  چاپكراوی 
ئەحمەد خدر- 2012، حكایەتی قوڕ بە قەڵەمی خەوننووس: 
شیعرییمان  ڕوونكردنەوەی  كە   ،)2013 ڕەحیمی-  دالوەر 
دەدەنێ  و خۆدەستنیشانكردن تێیاندا ڕوونە و دەمانبەنە ئەم 
دیو و ئەو دیوی میتافیزیكا و واقیعەوە. ئاماژە و دەنگ و 
ئاوازی زیندووكردنەوە و زیندوو ڕاگرتنی زمان بە هەموو 
وێنەكاندا  لە  و  ڕستەوە  زەینی  دەخەنە  پێكهاتەكانیەوە 
كۆدەبنەوە، پاشان دەبن بە خودی ڕووداوە وێنەیییەكان و 

بنەماكانی تێگەیشتن و خۆ دەستنیشانكردن. 
جا نازاندرێت دوای ئەم دەقانە، پەرە بە بەهرە و توانایان 
دەدەن و لە هەر الیەكیانەوە تێیان بڕوانین سەدا و ئاوازی 
جیاوازی تایبەتی خودی خۆیان، ئێمە وەك الیەنگری داهێنان 
و  دەمێننەوە  دیاریكراودا  ڕووبەرێكی  لە  یان  دەهێڵنەوە، 
خاڵی پەیوەندیی داهێنان دەپچڕێنن، خوێنەری نموونەییش 

بە دوایاندا ناچێت و پەیوەندییان پێوە ناكات.
ئەو سی و چەند ساڵەی سەرقاڵی شیعرم،  بەدرێژایی 

خۆم لە دوو شت بەدوورگرتووە و لێیان دەسڵەمێمەوە.
یەكەم: چاوپێكەوتنی ڕۆژنامەوانی.

لە  هەڵە  بە  نووسینانەی  ئەو  وەاڵمدانەوەی  دووەم: 
ئەزموونی من دواون.

لەوە  باشیش  ناشكێت.  بۆ  نهێنییەشم  ئەم  تەلیسمی 
گەیشتووم هەڵەی كوشندەی نووسەر ئەوەیە خۆی سەرقاڵی 
هەڵەی نووسەرێكی تر بكات. ڕەنگە هەر ئەم تێگەیشتنەشم 

بێت تەونی نهێنیی ئەم ترسەی بۆ چنیبم.
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یەك لە چێژە ئەدەبییەكانم بێ  ئەوەی خۆم هیچ ویست و 
دەسەاڵتێكم تێیدا هەبێت، هەڵدەبزڕكێت. بەوەی هەركاتێك 
شیعرێك بۆ گۆڤار، یان ڕۆژنامەیەك دەنێرم، دوای ماوەیەك 
دەبم و  دڵخۆش  باڵوكردنەوەكە  بە  هێندە  باڵودەكرێتەوە. 
دەكەومە حاڵ و باری ئارامییەوە. هێندەی تریش دڵگرانو 
هێڵكاری  هاوتایەك  وەك  دەبینم  بەوەی  دەبم  سەغڵەت 
لەگەڵ باڵوكراوەتەوە و چووەتە كۆڵی شیعرەكەوە. هەندێك 
جاریش هێڵكارییەكە زۆر نایابە و وەك بابەتێكی سەربەخۆ 
چێژی لێ  وەردەگرم و لە هێڵ و هێمای ورد دەبمەوە و 
دەچمە ناو كەشێكی ئێستێتیكیی زۆر تایبەت و سیستەمی 

بیركردنەوەی ناسینی زمان و زمانناسی هێڵكارییەوە.
هێڵكارییەكی  خۆی  شیعر  بەوەیە  تەواوم  بڕوای  من 
و  خۆناس  و  خوداناس  خودێكی  تێیدا  و  هەستییە 
تری  هێڵكارییەكی  نەشیاوە  دەردەكەوێت.  دەروونڕۆشن 
ڕابگریت،  لەبەریەكیان  و  بكرێت  قەرەباڵغ  و  پاڵ  بخرێتە 
چونكە هیچ پەیوەندییەكی گرینگ و جووڵە و ژیانێكی تازە و 
ئاشكراكردنی هێڵ و هێمایەكی شاراوە نادەن بە شیعرەكە. 
شیعر و هێڵكاری هەریەكەیان خاوەن گۆشەی بەهێزكردنی 
تیشكی چاو و نیشانە و پێكهاتە و ناوەندی ڕوانین و هەستو 
فامكردنی خۆیانن، بەهۆیەوە زمان و ئاخاوتن و هێڵ، كە 

بوونەتە بابەت دەستنیشان دەكەن. 
سەربەخۆیی  هەریەك  خۆیاندا،  دەربڕینی  هێزی  لە 
بەهۆی  هیچیان  دەپارێزن.  كردندا  پێشكێش  لە  خۆیان 
ئەوی تریانەوە هێزی دەربڕین و ئێستێتیكی وەرناگرن و 
بەرانبەر  بۆچوونم  هەرچەندە  داناگیرسێت.  ڕووناكییان 
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هێڵكاری ڕوون و ڕەوانە و پەنهان و شاراوە نییە، بەاڵم 
ڕۆشندڵ دەبم بزانم شێوەكارەكە تێگەیشتنی بۆ شیعر چییەو 
چ پەیوەندییەكی پێیەوە هەیە. شیعریش لە چاوی ئەودا چۆن 
دەردەكەوێت.  شیعر هەیە لە چەندان وێنە و دەربڕین و 
بیروبڕوا و فەنتازیادا پێكهاتووە. ئایا هێڵكارییەك دەتوانێت 
ببێتە دەربڕینی بیروبڕوا و ئێستێتیكیی هەموو ئەو وێنانەی 
شیعرەكەیان پێكهێناوە. تكام وایە لەو گۆڤار و ڕۆژنامانەی 
لەگەڵ  هێڵكاری  بكرێت  تا  دەكەمەوە،  باڵو  تێدا  شیعریان 
ناو  دانەنێن، چونكە نەشیعر و نەهێڵكارییەكە دنیا ناخەنە 

لەپی دەستمانەوە، بەڵكو نیشانەكانی ئەم دنیایەن. 
لە شیعردا بیرێك هەیە، تایبەتە بەشیعر خۆی. نە فەلسەفەیە. 
نە زانستە. نە ئایدیۆلۆژیایە، بەاڵم پێكهاتەكانی شیعری هەموو 

تێدا ڕسكاوە و زەینی شاعیر دەپارێزێت.
                     

                                                  مایسی 2014 هەولێر 
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كتێبی دووەم

سەرنج و تێبینی 
لەبارەی دە كۆ شیعری كوردی
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تێبینی
من دانیشتووی ماڵی بەختەوەری شاراوەم، ماڵی شیعر. 
برای گیانی و خوێنی هەموو وشەیەكم. لە كاتی نووسینی 
شیعردا، نزیكایەتییەك لەگەڵ خەڵكی هەموو جیهاندا دەست 
نهێنیی  ڕادەگات،  دڵبینی  نهێنیی  بە  دەستت  و  پێدەكات 
لە  شادمانی  و  خۆشحاڵی  و  دەدا  شیعر  بە  ورە  دڵبینی 
ناخی شاعیردا دەڕسكێنێت. لەو ماڵی شیعرەدا، دەمەوێت 
درێژە بە ژیان بدەم. ئەگەر دڵبینی و شیعر نەبووایە من 
مرۆڤ نەدەبووم، یان النی كەم مرۆڤێكی باش بیركەرەوەو 
تەندروست نەدەبووم، بۆ منێكی ئالوودە بە شیعر، ئاسمانو 

زەوی لە شیعر چندراون.
نابێت.  بەرهەمی ئەدەبی بەبێ  ڕاستگۆیی خۆشەویست 
ئەو بەرهەمەم وەك سەرنج و تێبینی نووسیوە، بەاڵم ئەو 
و  هەبووە  تێدا  ڕسكانێكیان  كە  هەڵبژاردوون،  شیعرانەم 
هەستم پێی كردووە. ئەم هەستپێكردنەش بەهۆی بایەخی 
نەشهاتووم  ڕووداو.  دەبێتە  بیركردنەوەدا  لە  داهێنانەوە 
قسە لەبارەی كرۆك و شیكردنەوە و پەیژەی سەركەوتنو 
هەستپێكردنیانەوە  لەبارەی  قسەم  بگرە  بكەم.  دابەزینیان 
بە  شیعر،  بێگەردی  گیانی  هەستپێكردنیشدا  لە  كردووە. 
تەواوەتی بۆ ئەو بارەی لە بیركردنەوەدا بووەتە ڕووداو 
دەكرێتەوە و ماوەت دەدا لەناویدا نیشتەجێ  بیت. گواستنەوەی 
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هەست لە حاڵ و باری هەستپێكردنەوە بۆ ڕووبەری كاغەز 
تا  نووسیندا.  لە جیهانی  بەرجەستەكردنیەتی  و  دانپێدانان 
لە ڕێگایەوە هەستپێكردنەكان بناسرێن و بێنە زمان و ببنە 
زمانی نووسین. ئەم سەرنج و تێبینییانە ئاشكرابوونی ئەم 

ڕازەن، ڕازی دەربڕینی دوای هەستپێكردن.
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لە ئەلبوومی یادگارا

ئەفسوونی شیعر، )كرۆكیجوانی – ئێستێتیكا(، ئاشتی لە 
دەروونی كۆمەڵگای زیندوو و دەستەمۆ نەبوو ڕادەگەیەنێت. 
وەفا بۆ شیعر تێپەڕاندنی قۆناخی بەر لە خۆیەتی. تێپەڕاندن 
ئەدەبدا  لە  ڕەتكردنەوە  ڕەتكردنەوە.  نەك  جیاكاری  وەك 
هیچ كاتێك بنەمای نەبووە، چونكە لە ڕەتكردنەوەدا بەهای 

گفتوگۆ دادەڕمێ  و پەیوەندییە كولتوورییەكان دەپچڕێن.
جوانی كەشێكی ڕوون و باوەڕپێكراوە. كاریگەری لەسەر 
هەموو بوونەوەرێك جێ  دەهێڵێت، هەستەكان لە دەربڕین 
لە جوانیدا بە باشترین شێوە ئەركی خۆیان بەجێ  دەهێنن، 

توانایان پاراوە و بە دیواری ژیانەوە دەلكێن.
سیاسی  دیاردەی  نییە،  سیاسی  دیاردەیەكی  شیعر 
دۆخێكی هەڵەبەرە. دەربڕین لەناوەرۆكی واقیع وەك خۆی 
ناكات. واقیع لە بوونی خۆیدا لە ڕێكخستنێكی جواندا جێگای 
كراوەتەوە. سیاسەت دەستی لێداوە و ڕێكخستنەكەی بەمالو 
ئەوالدا بردووە. ئەمە بڕیار و بۆچوون و پێوەرێكی شیاوە، 
ئامانجی  لە  خۆدزینەوەیە  و  الدان  ئەدەب  سیاسیبوونی 
ئەدەب، ئامانجی ئەدەب دامەزراندنی بڕوا و بنەمای جوانییە 
بۆ ژیانێكی نەشڵەژاو، تا ئارامی هێزی خۆی تێدا وەرگرێت و 
جوانیبەخش بیكات بە كەرەستە و وزەی دەربڕینی، بە پلە و 
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ئاست پەیامی تایبەتكاریی خۆی بەڕێوەببات. هەر شاعیرێك 
پشتی دا بە پشتی دەسەاڵت، نەك جێگای باوەڕی گوتنی 

جوان، بگرە جێگای باوەڕی هونەریش نییە.
ئەم شاعیرە لە ڕووی پێكهاتەوە، شیعرەكانی پڕ سۆز و 
دیمەنی هەستدارن. زۆرتر بەرهەمی خەیاڵن لەوەی بەرهەمی 
هێزی بیركردنەوە و كۆ زانیاری بن. جۆرێك داهێنانی لە 
نێوان شەستەكان و سەرەتای حەفتاكاندا پێشكێش كرد، بووە 
بەخشندە و ناوەندێكی كراوە بۆ شاعیرەكانی دەوروبەریو 
لە هێڵی پەرەسەندنیدا كاریگەریی خۆی زاڵ كرد، بەاڵم لەم 
پێدێت.  كۆتایی  و  نەپەڕاند  تێ   زیاتری  دیاریكراوەدا  ماوە 
و  كەش  دەوڵەمەندتردا،  و  قووڵ  ئەزموونی  لە  تواناكانی 
دۆخێكی تاكە كەسی پێك نەهێنا. كەواتە: كاریگەرییەكەی لە 
یەك قۆناخدا دەركەوت و وەستا و نەبووە گیانێكی چاالكو 
شیعری  گوڕوتینی  بە  بەردەوام  جەستەی  لە  بەرهەمهێن 

كوردیــدا.
ژیان خۆی  لە  بنووسرێت،  ژیانەوە  لەبارەی  ئەگەر شیعر جوان 

هەستو  بنەمای  لەسەر  شاعیرە  ئەم  شیعری  جوانترە. 
وەرگرتووە.  خۆی  شێوەی  خەیاڵەوە  ئاسۆكانی  سۆزو 
توانیشی تەنیا لەم بوارەدا بەهرە بە باشی بەكاربهێنێت، 
لەگەڵ خۆیدا  و  دادێت  بەهرەی  دوای  بە  ساتی شیعری 
خەمو  ئەدەبیدا  دەقی  لە  شیعر.  ناوچەكانی  بۆ  دەیبات 
خورپە وەردەچەرخێنن بۆ ئێستێتیكا. لەو كەشە هەستیو 
سۆزدارییەدا شاعیر دەرەوە بەجێ  دەهێڵێت و لەناوەوەی 
نیشتەجێ  دەبێت، لە ژیانی ڕۆژانەی كۆمەڵگاو خۆی یاخییە. 
هەڵزەقینەوە  و  شاگەشكەیی  و  دڵەڕاوكێ   و  خەمۆكی 
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هەڵسووڕێنەری كردە و كردەوەی دەبن. لەو پێودانگەوە بە 
زمانی ناوەوە مانا بۆ بوونی مرۆڤیو ختووكە تایبەتییەكانی 
دەدۆزێتەوە، هەروەها ئەو ترپەو ئاوازە خێرایەی ژیانی 
ڕۆژانە بەالوە دەنێت، ترپە و ئاوازی ناوەوەی خۆی وەك 
سەرچاوە كار پێدەكات، ئەو ترپە و ئاوازەش خاو دەبێتەوە 
وەك ئەو بارە دەروونی، یان دەربڕینە دەروونییانەی، كە 
ژیانی بەڕێوە دەبەن و دووچاری یاخیبوونیان كردووە. 
نموونە: وەك لە شیعری: )خۆشم ویستی(، یان لە شیعری: 
ترەوە  )بەناوێكی  شیعری:  لە  یان  هەناسەیەك(،  )چەند 
گەڕایەوە(، یان لە شیعری: )چەند تاڵە بیرێكی ئاڵۆزكاو( 

دەردەكەوێت.
و  ئاوریشم  وەك  شیعرەكانی  تێگەیشتنەوە  لەبارەی 
خاكی تەڕ نەرمن. وەك گۆرانی فۆلكلۆری و بەیت و داستان 
ڕوون و سادەن، بەاڵم لەباری مانای شاراوە و چینەكانی 
و  دوور  ئاسۆی  خاوەن  فراوانن،  و  پڕ  داڕشتندا  و  بنیاد 
تاكە كەسییەوە  كولتووری  بە  پەیوەندییان  قووڵن.  بواری 
هەیە. لە هێڵی گشتیی ئەزموونكردندا یەك ئازاری ئەزموون 
نەگەیاندووەتە  ئەزموونەی  ئەو  دیارە،  خەیاڵی  و  كردوو 
خەیاڵی نادیار و یادەوەری ڕانەچڵەكاندووە. واتە: مەودای 
لەگەڵ  لەوەی  بەهێزترە  دیار(دا  لەگەڵ )خەیاڵی  پەیوەندی 

)خەیاڵی نادیار(.
ئەوەی  پێش  نیشانداوە،  خۆی  زمانی  هەستیاریی 
ناوەوە،  نایهێنێتە  وەرنەگرێت،  وشەدا  لە  ئاواز  و  ترپە 
نادات،  باز  بەسەریدا  یان  ناخوات،  خول  بەسەریدا  یان 
بەد  تووشی  وشەوە  بەكارهێنانی  ڕووی  لە  هەروەها 
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بەكارهێنانی  باش  ئاراستەی  وشە  نایەت.  بەكارهێنان 
خۆی وەردەگرێت.

بەاڵم  وەرگرتووە،  خۆی  لە  بەر  شێوازی  لە  سوودی 
لە  شێوازدا  لە  خۆشی  نەوەی  لە  نەكردوون.  پەیڕەوی 
زۆرینەیان ئەندازیارترە. لە مۆسیقاشدا كاری بە مۆسیقا و 
پیت و وشە و دەستەواژە و ڕستەی شاعیرانی بەر لە خۆی 
نەكردووە. هەرێمێكی بۆ دابەشكردنی ڕستە و مۆسیقا لە 
شیعردا بنیاد ناوە، بەاڵم بۆ تێگەیشتن و بنیادنان، وزە و 
تایبەتی  بە  وەرگرتووە،  لەخۆی  بەر  ئەزموونی  لە  هێزی 
لە شیعری: )لەدایكبوونی ئینسانێك(ی كامەران موكری و 

شیعری: )گوربە(ی دیالن.
زۆر  مۆسیقایەی  و  دابەشكردن  ئەم  ئەوەی  لەبەر 
نەیانتوانی  خۆی  دوای  شاعیرانی  بوو،  زاڵ  و  هونەری 
السایی بكەنەوە، یان كاری لەسەر بكەن و لێ  زیادبوونی 
بۆ بكەن، بگرە وەك دەست وەشاندن و داهێنانێكی تاكانە، 
هێڵی بۆ كێشا و دایمەزراند. داهێنانی سادە بە ئاسانی و 
زۆر زوو دێتە دەست و دەتواندرێت السایی بكرێتەوە و 

كاری لێ  زیادبوونی لەسەر بكرێت.
جیاكارییەكی بنەڕەتی هەیە. بەتایبەتی لە گۆشەنیگای 
شاعیرانەوە و ئێستێتیكییەكی ڕوون و ئاشكرادا. پشت 
ئەستوورە بە سروشت و پێكهاتەی خۆڕسك و دەست 
لێ  نەدراوی سروشت. لەسەر ترپە و ئاوازی پێكهاتەی 
دروست  پەیوەندی  نموونە:  دادەهێنێت.  وێنە  سروشت 
دەكات لە نێوان با و درەخت و مۆسیقای جوواڵندنەوە. 
یارمــەتی  بە  درەخــت  پیتاندنی  هــۆی  كاتدا  هەمان  لە 
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باوە دەكاتــە دیاردەیەكی كرۆكی و ناوكیی ســروشــت.
واتە: بە تەنیا لەسەر )زەینی سروشت( كاری نەكردووە، 
كردووە،  كاری  سروشت(  )منداڵدانی  لەسەر  بگرە 
پێكەوە ژیان و پێكەوە هەڵكردنی پێكهاتەكانی لە ڕستە 
دەیاندرەوشێنێتەوە.  دیمەن  لە شیعرییەتی  دیار دەكات، 
ڕوون  واقیعەكەوە  بە  پەیوەندییەكانیش  سروشتی 
دەكاتەوە، ئەو ڕوونكردنەوەیەش تواناییمان بۆ خوێندنەوە 
لە  هاوئاهانگییەك  و  هارمۆنییەت  یان  دەبەخشێت،  پێ  
نێوان ڕەنگەكاندا، وەك خەسڵەتی وەرز لە وێنە و فۆرمی 
جیا جیادا گۆشە و كەنارو ناسنامەی لە یەك نەچوویان 

دەداتێ .
شوێنی لەدایكبوون و گەورەبوون، پێناسەی زەینی شاعیر 
دەكات بۆ ئێستێتیكا و گەڕانەوە بەرەو یەكەم ناسینی شوێن، 
هەروەها هەوڵدان بۆ ناسینی شوێنە نەناسراوەكانیش، كە 
بەشێك لە ئێستێتیكای یەكەم شوێن دێتە ناوییەوەو هۆ و 
پاڵپشتێكە بۆ خەماڵن و كرانەوەی بیر، بۆ سەر شوێنەكانی 
ئێستێتیكای  لە  نەتوانێت  ئەگەر  شاعیر  ناسینی.  و  دیكە 
سروشت تێبگات، بێ  هیچ گومانێكیش ناتوانێت ئێستێتیكایەك 
خۆیدا  هەستی  و  زەین  لە  بەكاربردن  و  تێگەیشتن  بۆ 

پێكبهێنێت.
گۆشەنیگای بیناسازی و كێشانی پێوانە لە هاوسەنگیو 
كار  نەیتوانیوە  بەاڵم  وەردەگرێت،  سروشت  شكۆی 
لەسەر بیری سەرهەڵدانی سروشت بكات، یان ئەم الیەنە، 
كە گۆشەنیگای بایەخە لەناو شیعرەكانیدا بزرە و دەستی 
بۆ نەبردراوە، هەموو دیاردە و داهێنانێك پەیوەستە بە 
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هۆشیارییە تایبەتییەكانی شاعیر و جێكردنەوەی فەنتازیاو 
ئێستێتیكا لەناو زماندا.

شیعریی:  كتێبێكی  ناونیشانی  یادگارا(  ئەلبوومی  )لە 
 175 دووتوێی  لە   1983 ساڵی  شارباژێڕی(یە،  )جەمال 
لە سلێمانی  )ئۆفسێتی سەركەوتن(  لە چاپخانەی  الپەڕەدا 
بۆ،  )كسپەیەك،  تێدایە:  شیعرانەی  ئەم  كراوە،  چاپ 
و  شیعر  تاكە  نەكەی،  ئەگەر،  سەیرانێكدا،  لە  هەستێك، 
بەس، دركاندنێك، گوندێك و كچێك و یادێك و شیعرێك، 
ئارام، پرسیارێك وەرامەكەی لە خۆیدایە، نامەیەكی كراوە، 
دانیشتن لەگەڵ تۆدا، لە جەژندا، دیسانەوە خەم، هەژدەی 
سێ ، چڵی نەرگز، لەجیاتی كارت، خۆشم ویستی، بۆ مەرگی 
گڵكۆدا،  سێ   لەسەر  بوویتایە،  من  بۆ  تۆ  ئەگەر  پڕشنگ، 
چەند هەناسەیەك، لەسەر بەردە نووسێك، بەناوێكی ترەوە 
گەڕایەوە، گۆرانییەك بۆ شیرین، ئاخێك، خەمێكی تر، چاكتر 
بمناسە، چاوچاو، چەند تاڵە بیرێكی ئاڵۆزكاو، دوای دە ساڵ، 
پشیلە، ڕازێكی نوێ ، نەوزاد، وێنەیەك، كەتەی كەر پیاو، بۆ 
جوانێك، ئەمشەو، وەرە جوانێ ، دایكی دڵسۆز، بێ  ناونیشان، 
ئای ئای، لەسەر تۆ، باوكایەتی، مۆڵەت، بۆ كچێكی جوان، 

تازە من و تۆ، بەهەستێكی خاوێنەوە.(

وێنەیەك
ئەم وێنەیە

بۆچ زویرە؟
بۆچی بێ  زەردەخەنەیە؟

لەبەر نیگای كامێرادا
كە وەستاوە
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چی لەبیرە؟
چی لە دڵدا حەشار داوە؟

وا دڵگیرە.
* * *

ئەم وێنەیە
چاوی نازی كردووەتەوە و نایترووكێنێ 

جوانییەكەی بێ  وێنەیە
گەنجینەیە

هەر دەمێنێ .
* * *

ئەم وێنەیە 
لە ئەلبوومی یادگاردا..سبەینێ  

بزەی خۆش و كزەی ناخۆش دەهێنێ 
خاوەنەكەی سات و كاتێ 

تەمەنی پیری دەیگاتێ 
خەم و خۆزگە ڕایدەژێنێ 

یادەكانی دەورووژێنێ 
فرمێسك و خەندەی دەداتێ . 

* * *
ئەم وێنەیە.. 

لەو شوێنەیە
كە بیلبیلەی گلێنەیە

سەرنجمی ڕاكێشاوە 
لە نوێنی نەرمی هەستمدا

راكشاوە
ئێستا لە ژووری میوانی هەڵبەستمدا

خۆی بە دیوانەكەم ناسی
بە دیوارێك

لە دیوارە بێگەرد و سپییەكانیدا

خۆی هەڵواسی.
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و  بوون  ئاوێنەی  و  ئاو  لە  شاعیرە  وێنەی  شیعر، 
و  بارودۆخ  خراپیی  ئەنجامی  لە  شاعیر  بیركردنەوەیدا، 
لە واقیعی دەرەوە  زەبروزەنگی دەسەاڵت و دەوروبەردا، 
یاخی دەبێت و بەجێی دەهێڵێت، لەناوەوەی خۆیدا واقیعێكی 
مانەوە   و  ژیان  پەیوەندییەكانی  و  نووسین  بۆ  شیاو 
ناوەكییەكانی  و  بنەڕەتی  دیاردە  لەگەڵ  دادەمەزرێنێت، 
لەگەڵ  نەك  ئاراوە.  دەهێنێتە  گیانی  تەبایییەكی  سروشتدا 
ئەو دیاردانەی لە ڕێگای دەسەاڵتەوە كار لە ژیانی كۆمەڵگا 
دەكەن و بارودۆخ دەگۆڕن، سروشت لە پێكهاتەی ناوەوەی 
خۆیدا گیانێكی پڕ لە ناكۆكی هەیە، لەبەر ئەوەی زوو زوو 
تەواو  وەرزێك  پێداویستییەكانی  و  جووڵە  و  دەگۆڕێ  
پلە  بە  پلە  و  دادێ   دوای  بە  وەرزی  ئەو  لەگەڵ  جیاكارە 

چاودێری یەكتر دەكەن.
مامەڵەكردنی ئەم شاعیرە لەگەڵ سروشتدا، كرانەوەیەكی 
تازە بەخش نییە، پێشتر زۆر ئەندازیارانەتر مامەڵە لەگەڵ 
هارمۆنییەتێكی  كراوە،  سروشت  پێكهاتەی  و  سروشت 
و  )مەولەوی  تایبەتی:  بە  دۆزراوەتەوە،  تێدا  گشتیشی 
گۆران(. لەگەڵ ئەمەش جۆرە جیاكارییەكی تێدا بەكارهێناوە. 
و  خۆشەویستەكەی  جێگرەوەی  بە  كردووە  سروشتی 
بەهۆی  كە  هێناوە،  بەدەست  بۆ  خۆشبەختی  بەشێك 
خۆشەویستەكەشییەوە لە سروشت دەدوێ ، سەیر خوێنەر 
دەورووژێنێ  و ڕێگایەكی بۆ دەدۆزێتەوە تێدا بەرەو پێشەوە 
بڕوات، تا دوا ڕادەی توانەوە و ڕووداو چێژ لە سروشت 
وەردەگرێت. لە ئەنجامدا هەموومان بۆ الی دەگەڕێنێتەوەو 
لە ڕێگای سروشتەوە  شەیدای سروشتمان دەكات، بەاڵم 
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بیرمان پێ  ناكاتەوە، سروشت دەكاتە بەشێك لە ئێمە بۆ 
سەرچاوەیەكی  سروشت  وەرگرتن.  چێژ  و  بیركردنەوە 
سەرسوڕهێنەرە بۆ ئەم شاعیرە و تێیدا شتە بچووكەكانی 
بۆ  خۆی  ئەوینی  بە  دەكات  سەرساممان  و  خۆشدەوێت 

)سروشت( و )ئافرەت(.
لە  شاعیریش  نییە،  جیهان  دەرخستنی  لە  ڕۆڵی  شیعر 
چەقی كۆمەڵگادا ناژیێت، تا باری كۆمەاڵیەتی و سیاسی و 
ئابووری  و ..... تاد، ڕابگرێت، لە گۆشەیەكی ئێستێتیكییەوە 
باری سەرنج دەنووسێت. ئەو باری سەرنجانە كاریگەریی 
بنەڕەتییان بۆ گۆڕان نییە. ئەگەر بشیبێت زۆر البەال و الوەكی 
دەبێت، ئەدەبی ئەم شاعیرە جۆرە ئەدەبێكی نائومێدانەیە و 

ژیانێكی دیكەی تێدا ئاشكرا نابێت.
دەبێت،  خۆی  كاریگەریی  واقیع  شێوەكاندا  هەموو  لە 
دوا  بە  و  واقیع  زیادەڕۆیی  لە  دوورە  هەستی،  شیعری 
توخمە  ئەو  دەتوانین  هەستیدا  بەرهەمی  لەناو  دەمدان. 
دەبێتە  كە  بكەین،  دەستنیشانی  و  بدۆزینەوە  سەرەكییانە 
یارمەتیدەر بۆ ڕەواندنەوەی خەمۆكی و دڵەڕاوكێ ، یان بۆ 

تۆخكردنەوە و بەرزبوونەوەی باری هەڵزەقینەوە.
شاعیری  بۆ  نووسراوە،  شوێنێكی  و  جەستە  واقیع 
هەستی، بایەخی سەرەكی نییە، چونكە شاعیری هەستی، 
ناگەڕێتەوە سەر نووسراو و دووبارەی ناكاتەوە. تەنیا بیر 
لە بنیادی مێژوویی جەنگە گەورە و بچووكەكان دەكاتەوە، 
ڕۆشنایییەكە بۆ پرسیاركردن و ئەزموون. ئایە پێكهاتەی 
ئەو بارودۆخە چییە، كە پاڵنەر و ڕێخۆشكەر بووە بۆ ئەوەی 
شاعیر لە واقیع هەڵبێت و لە ناخی خۆی نیشتەجێ  ببێتەوە، 
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یان بۆ ناتوانێت لەگەڵ ناهەموارییەكانی واقیع بگونجێت، یان 
پرسیارێكە چارەنووسی  ئەمە  بوو.  بۆ دروست  بارە  ئەو 
وەك ڕەگەزە پێكهێنەرەكانی سروشت: خۆڵ، ئاگر، با، ئاو. 
نادیارە و بەردەوامیش ئەو نادیارییە بووەتە خولیا و هۆی 

نیگەرانیی مرۆڤی هەستپەروەر.

          نیسانی 2008 هەولێر
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ڕێگا دوورەكانی چاومان

بۆ  واتادارن  ئاراستەیەكی  واقیعی،  هونەری  و  شیعر 
ژیان و لەسەر ڕێوشوێنی بینینی شتەكاندا بنیاد نراون و 
پەیدا دەكاتو  قەناعەتە  ئەو  بەڕێوەدەچن. جوان كاركردن 
بارێكی  شێوەیەك  هیچ  بە  واقیع  دەكاتەوە،  دووپاتی 
نەگۆڕو جێگیر نییە. هەندێك جار كتوپڕ گۆڕانێكی گشتگیر 
بنەمای  داڕێژەری  دەستەبژێر  بارەیاندا  لەم  وەردەگرێت، 
دۆخێكی سستو  دیش  جاری  هەندێك  دۆخگۆڕینەن.  ئەم 
جەماوەر  زۆرینەی  بارەیاندا  لەو  وەردەگرێت.  ناچاالك 
بە  كە  بكرێت،  ئەدەبە  لەو  پرسیار  دەبێت  دەبینن.  ڕۆڵ 
مەبەستی ئاكاری واقیع و بزووتنەوەی واقیع دەنووسرێت، 
یان بارودۆخ، جا چ بارودۆخی سیاسی، یان كۆمەاڵیەتی، 
یان ئایینی ..... تاد، بەرهەمی دەهێنێت. هەست و نەستیش 
لەگەڵ بارگۆڕینی واقیع بەرز دەبنەوە و دادەكەون، جۆرێك 
بە  پەیوەندیی  ئەنجامدا هەوڵدەدەن  لە  هەژان وەردەگرنو 
شتێكی نادیار و نەدۆزراوەوە بكەن. ئەمیش گەردوون و 
پێچەوانە  ئاراستەی  دوو  خەیاڵ  و  واقیع  خودایە.  بوونی 
نییە، چونكە  نێوانیان جیاكارییەكی زۆر  و جیاكاریی  نین 
خەیاڵیش بەشێك لە واقیعی تێدایە و واقیع ئاراستەی دەكات 

بۆ بەرزبوونەوە و گەیشتن بە كانگای خەمڵین.
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ناوەوەی  شتەكانی  بیندراون،  و  دیار  واقیع  شتەكانی 
مرۆڤیش نادیار و نەبیندراون، بە جێگۆڕكێكردنی بیندراوو 
نەبیندراوەكان دۆخی شیعری بۆ شاعیر دروست دەبێت، 
شتكردنی  بە  هەست  ئاراستەی  نەبیندراوەكان  و  بیندراو 
وەردەگرن، پرسیارێك دێتە ئاراوە دانەپەیڤ و كەرەستەكانی 
و  دەچن  مەودایەك  چ  بۆ  و  دێن  مەودایەكدا  چ  لە  واقیع 
شاعیرێك  هەموو  دەكەنەوە.  شیعردا  لە  مەودایەكیش  چ 
سەرچاوەیە  ئەو  بۆ  ئایە  كاریگەرە.  بەسەرچاوەیەكەوە 
دەگەڕێتەوە، كە شاعیر پێی كاریگەر بووە، یان ئاراستەیەكی 

دی وەردەگرێت.
ئەم شاعیرە لە قۆناخی حەفتایەكانی شیعری نوێی كوردیدا 
گوڕێكی بەخشندە بوو، ئەوەی لە ئەزموونیدا خەسڵەتێكی 
بەهێز و دیارە و سەرنج پڕ مەودا و قووڵ دەكاتەوە، كەم و 
دەگمەن كێش و سەروا دەمێنن. كێش و سەرواش دەنگەكان 
ڕێكدەخات و دەورێكی كاریگەر وەردەگرێت بۆ فراوانكردنی 
مانا. هەموو ڕستەیەكی شیعری كێشی تێدایە، بەاڵم هەموو 
كێشەكان دیاری نەكراون بۆ پێوانەكردن. ترپە و ئاوازیش 
لە كاتی گۆكردندا دەردەكەوێت. بە چوونە ناویەكی ترپە و 
ئاوازی گەرم و ڕەگەزە بنیادنەرەكانی زمان، مۆسیقایەك 
دادەهێنێت خوڕ و سەرپەڕ. وردە دەمارە قووڵەكانی هەست 
لە مرۆڤدا دەدۆزرێتەوە و پڕ خوێنی دەكات بۆ بزواندن. 
هەوڵ  و  هەستێت  خۆی  شوێنی  لە  دەكات  مرۆڤ  لە  وا 
شوێنگۆڕكێیەدا  لەم  ئاواز  و  ترپە  بگۆڕێت.  شوێن  بدات 
و  گیان  بەسەر  جۆش  بە  ئاوازێكی  و  ترپە  وەردەگرێت. 
دڵی وێنەكاندا دەڕێژێت. گیان و دڵەكان دەجمێن و ئامادە 



231

ناوچەی  لە  نیشتەجێبوون  و  ڕووبەڕووبوونەوە  بۆ  دەبن 
شیعرو واقیعی زیندوودا. مۆسیقاش هاوسەنگ دەبێت بە 
واتا. مۆسیقا لە ڕستەدا بنیادێكە بۆ بەخشینی چێژ، بەاڵم 

وێنە لە جەستەی دەقدا بنیادێكە بۆ بەرجەستەكردنی مانا.
لە باری مانایییەوە بە دووربینییەوە دەڕوانێتە كێشە و 
گرفتی مرۆڤی واڵتەكەی، وەك كێشە و گرفتی سیاسی و 
كۆمەاڵیەتی و ئایینی ..... تاد، نەك كێشە و گرفتی مرۆڤی، كە 
تاكی كورد لە ساتی لە ناخ ڕامان و هێوریدا هۆشیاریی خۆی 
تێدا بدۆزێتەوە. لە ناخ ڕامان الی مرۆڤی هەستیار پەیمانی 
)نەخشەی خەونەكان(،  لە شیعری:  وەك  نموونە:  ئومێدە. 
یان لە شیعری: )لە كوێم(، یان لە شیعری: )چرپەی ژانێكی 

نوقمبوو( یان، لە شیعری: )گریە شیعر( دەردەكەوێت.
بیندراو و نەبیندراو لەناو ئومێددا بوونیان هەیە. هەموو 
ڕاستییە بیندراوەكانیش ڕاستییەكی شاراوەی دیكەی تێدایە 
نادیارە،  بوونێكی  هەمیشە  گیان  كە  گیان،  بە  مانادان  بۆ 
ئەفسوونی.  پێدانێكی  فۆرم  بۆ  دەوێ   هێزێكی  پەرجووی 
شیعر، كە دەبێتە تێڕامان بەرانبەر بە بوون، گیان بەهۆی 
وەردەگرێت.  ئەفسوونی  فۆرمی  زمانەوە  دەسەاڵتی 
كەرەستەی سەرەكی دەرخستنی، ڕەگەزە هونەرییەكان لە 
شیعردا زمان و پێكهاتەی زمانە. بوونەوەر خستنە ناو ئەو 
فۆرمە ئەفسوونییە، مرۆڤ تێیدا لە پێناو ناسینی ڕاستیدا 
هەوڵی لێكدانەوەی شتەكان دەدات، ئەو ڕاستییە شاراوەیەی 

لەناو ڕاستیی بیندراودا دەناسرێت.
فراوانبوونەوەیــەكی  توانــای  چــاو  تــۆڕی  و  وێنــە 
كاریگەرییان لێ  پەیدا دەبێت و دێنە ڕوو بۆ بەكارخستنی 
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زمان و دیارخستنی واتا و سەقامگیركردنی وێنە. لە هەندێك 
بارداو ناسەقامگیركردنی لە هەندێك باری دیكەدا. بنیادنانی 
پەیوەندییەكی فرە ڕوخساریش لە ئاستی داهێنانی هەردوو 

بارەكەدا.
لە الیەنی مۆسیقا و ترپە و ئاوازی شیعرییەوە ناوەندو 
دیكە  داهێنانی  بۆ  هەنگاو  لێیەوە  دەتواندرێت  ڕایەڵێكە 
و  دۆخگۆڕین  بۆ  شۆڕشگێڕانەی  بینینێكی  هەڵبگرێت. 
ئێستێتیكای ژیان پێشكێش كردووین. لەسەر هێڵی شیعرەوە 
پێ  بە پێ  جەماوەر دەهێنێت و زەمینەیان دەداتێ  بۆ ڕەگ 
دروستكردنیان لەناو گۆڕان و وەرچەرخان و هەڵوەستە و 

هەڵوێستدا.
و  دەكات  دەوروبەریدا  لەگەڵ  هەستەكانی  ئاڵوگۆڕی 
دەیانهێنێتەوە ناو بوونی خۆی، بوونی خۆی وەك ناوەندێكی 
شیعری لە هێڵی گۆڕانەكانیشەوە شیعر بە چنینێكی كارامەوە 
پەیامدار دەكات بە هونەر و نەریتی هەستیار و جوان، بەاڵم 
لە الیەنی واتا و تێگەیشتنەوە، تاڕادەی ساكارییەكی دوو 
خشتەبەرە.  لە  ڕوونێكی  ئەفسوون،  پڕ  و  هونەری  دیوی 
نێوانی  دیكە.  بارێكی  دەتگوازێتەوە  بارێكەوە  لە  بەردەوام 
بارەكانیش دەخاتە بەر پێوانە و نیشان، وەك خاڵێكی ناوەند، 
بیر و هەستی لەسەر دەگیرسێنێتەوە و یارییە زمانییەكانی 

خۆی لە ڕێگای كولتووری كۆدا تێدا بەكاردەخات.
بەبێ   ئەندازەیی  بەكارهاتوویەكی  وەك  ڕۆژ،  گفتوگۆی 
كەم و زیاد بەكاردەهێنێت و توانا زەینییەكانی خۆی تێدا 
هەستییەكان  شتە  بە  فۆرم  زەینەی  ئەو  دەدات،  نیشان 
دەربڕینی  شیعرەكانی  و  جەماوەرخوازە  گیانێكی  دەدات، 
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باری  وەك  كوردی،  كۆمەڵگای  ناسنامەی  لە  ڕاستەقینەن 
..... تاد، نەك وەك باری  سیاسی و كۆمەاڵیەتی و ئایینی 
گیانی، هەروەها دەچێتە ناو قەوارەی زاندراوی )كولتوور( و 
)مێژوو( بۆ دۆزینەوەی خـەیــاڵ و پــڕ وزەكــردنــی زمــانــی 
هاوكێشەیەكی  بەمەشەوە  كۆ،  دەنگی  بە  هەستیاركراو 
تاكیش  دەنگی  و  ناوە  بنیاد  كۆ  و  تاك  دەنگی  نێوان  لە 
ڕادەكێشێتە ناو دەنگی كۆوە، ناكرێت شاعیر تەواو دەنگی 
میللیبوون  بەرەو  شیعر  تێگەیشتنە  ئەم  چونكە  بێت،  كۆ 
دەبات. واتە: شیعرێكی ئاسایی و ئاشنا و باوخواز، كەچی 
ئەم شاعیرە بینینی لە دەنگی كۆدایە و مەودای هونەریو 
لەدایكبوونی  كردەی  كردووە،  وێنا  نوێبەخشی  شێوازی 
زمان لەناو مانادا، كردەی لەدایكبوونی ماناش لەناو زماندا 

بەجێ  دەهێنێت و تانوپۆ و ڕایەڵیان لە ناوەند دەچنێت.
تێگەیشتنیشمان بۆ چاالكبوونی ژیان لە واقیعی زیندوو، 
و  بكۆڵینەوە  لێی  دەدات  ئاماژەش  دەكاتەوە.  توندوتۆڵ 
تێی بگەین. ئەوجا لەناو )واقیعی زیندوو( ببین بە كەس و 
كەسایەتی كارا و دۆخگۆڕ لەبارە ئێستێتیكییەكانی كۆمەڵگادا.
)ڕێگا دوورەكانی چاومان(، ناونیشانی كتێبێكی شیعریی: 
)جەاللی میرزا كەریم(ە. ساڵی )1992( لە دووتوێی )145( 
الپەڕەدا بە شێوەیەكی سەرەتایی و هەژارانە لە سلێمانی 
چاپ كراوە، ئەم شیعرانەی تێدایە: )ڕازەكانی هەفتە، تەمەن، 
نەخشەی خەونەكان، لە كوێم، پێشكێشە بەو شۆڕشگێڕانەی 
ڕێگا  سەرهەڵگرتوو،  هیوایەكی  ئاوێنەی  نەمدیون،  هێشتا 
دوورەكانی چاومان، تێگەیشتنی یادگارییەكان، وەرزەكان، 
ڕۆژگارە  پێداكردنەوە،  باوەش  زەماوەندی  دووری، 
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هەڵوێست،  زام،  هەنگاوی  وەرام،  ڕێگا،  سەرگەردانەكان، 
یادێكی  ناونیشانی  هەڵوێست،  گەشتە  خۆزگە،  نەورۆزی 
كۆچكردوو، حەز نامەیەكی ئاوارە، چرپەی ژانێكی نوقمبوو، 
سەرەتای حەیرانی تەمەنمان، گریە شیعر، هاوڕێ ، لە خەمی 

هەڵەبجەی ژاردا، پەیامە ژێ .(

ڕازەكانی هەفتە

دڵداری
من لە وانەی دڵداریدا 

لە دوا ڕیزی قوتابییەكانی پۆال بووم.
چونكە تەنیا لەگەڵ ژانی

ئاوارەیی خۆشەویستەكەی خۆما بووم.

نهێنی
ئەزانن من پاسەپۆرتی

ڕەشكراوەی فرمێسكم لە گیرفانایە؟
یەك یەك ئێستگەكان جێ  دێڵم

بەبێ  ئەوەی بزانن چی لە دڵمایە.

شەرم
بە ڕێكەوت كە لە ڕێگادا تۆ ئەبینم،

شیعرەكانم شەرمەزارن.
كە ناتبینم،

چاوەكانی بینینەوەی وشەكانم هەر بێدارن.

نیشتیمان
كە هەست لەناو ئاگری دوور واڵتیا،

ڕازەكانم ئەسووتێنێ 
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بەهارە ڕێ  گوڵی دەنگم
لە پایزی بەستەكانما ئەپروێنێ .

پەشیمانی
دڵدارەكەم چەقۆی ڕقی زیزبوونی خۆی،

بست بست بەناو گیانما گەڕان.
هەتا لەناو پەرەی دڵما،

لە خوێنی خۆی دەریای پەشیمانی هەستان.

دڵ
من ئێستاكە لە دڵ دوورم نازانم هەم

یاخود ڕێچكەی نەمان ئەگرم 
كامتان لە دڵتان نزیكن؟

ئاشكرای كەن، تا دەستتان لەگەڵ بگرم.

شۆڕش
ئەتانەوێ  من بناسن؟

من عاشقی ڕێگایەكم مەرگی تیا بێ . 
كە هەڵوێست مرد بۆچی نابێ ؟ 

دەروون شیعری شۆڕشێكی تری تیا بێ .

ژمارەی  لە  كە  دێڕێك(،  ساڵەی  دە  )تەمەنی  شیعری: 
باڵوی   1971 ساڵی  )هاوكاری(دا،  ڕۆژنامەی  )40(ی 
مەرگی  داستانی  خولیای  )لە  شیعری:  كردووەتەوە، 
زەردەشتدا(، كە لەژمارە )5(ی گۆڤاری )نووسەری  كورد(
دا، ساڵی 1972 باڵوی كردووەتەوە، شیعری: )ژانی ڕۆژانی 
ساڵی  )ڕوانگە(دا،  گۆڤاری  )3(ی  ژمارە  لە  كە  هۆنراوە(، 
چاوی  )ڕوانینەكانی  شیعری:  كردووەتەوە.  باڵوی   1972
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شەقام(، كە لە ژمارە )8(ی گۆڤاری )بەیان(دا، ساڵی 1973 
دەكەنەوە.  سەرنجدان  بۆ  مەودایەك  كردووەتەوە.  باڵوی 
شیعری  مانیفێستی  وەك  شیعرەی  چوار  ئەم  دەكرێت 
قۆناخی حەفتایەكان، خەسڵەتی شیعری ئەو قۆناخەیان تێدا 
كۆ بكرێتەوە و ببیندرێت، كە شیعری ئەم قۆناخە نوێنەری 
دەقدا  لە  شیعرییەت  لە  بەشێك  ئەمەش  كۆیە.  دەنگی 
وەردەگرێتەوە، یان ترووسكەكان پەرش ناكات، بگرە بۆ بە 

ئاسانی دەستەمۆبوونیان چەپكیان دەكات.
لە بواری دەنگی كۆدا قووڵ بووەتەوە و هەر لەم بوارەشدا 
سنووری خۆی نەخشاندووە، ناو و توانای خستووەتە ناو 
دوو كەوانەوە، كە لە ئاستی داهێنان لە بواری دەنگی كۆدا 
فەرامۆشكردنی مەحاڵە. دەنگی كۆ و دەنگی تاكیشی بە دوو 
جەمسەری هاودژ بینیوە، بۆیە لە كولتووری ڕۆشنبیریدا 
نیشانمان  كولتوور  خودی  نەكردووەتەوە،  بیری  لەنوێوە 
دەدات، كولتوور دەنگی ڕابردووی كۆیە، نواندنی بوون نییە، 
بوون خۆ ڕۆشنكردنەوەیە بە شیعرییەتی قووڵ و جیهانی 
بە  بێت  كاریگەر  بوونە  ئەو  دەشبێت  داهاتوو.  شاراوەی 

سروشتی خەیاڵ و خەیاڵ بەناو هەستەكاندا تێپەڕێنێت.
مانیفێست ئەو تانوپۆ و ڕایەڵ و ناوەندەیە، كە مۆركی 
لە  شیعری  قۆناخێكی  تەواوی  خەسڵەتی  و  گەرموگوڕی 
خۆیدا چنیوە. وەك ئەزموونێكی زیندوو، ناسنامەی ڕوونی 
تێدا ئاشكرا كرابێت و هەمیشە بۆ بزواندنی خەیاڵ ئاسۆیەكی 

كراوە بنوێنێت.
قۆناخی دواتر وەك: )ڕامانی سەرەكی( بۆ تێگەیشتن و 
خاڵی بینین و كەشی دۆخگۆڕین بگەڕێتەوە سەری و گیان 
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یان چوونە  دەق،  دۆنایدۆنكردنی  بۆ  بێت  ئامادە  لەناوی 
ناویەكی دەق.

شاعیرانی حەفتایەكان لە سەرەتای ئەزموونیاندا بەشی 
لــە )رەنگ( و )فۆرم( و )ترپــە و ئاواز(دا، لە  زۆرینــەیان 
شاعیرە  ئەم  نوستوو(ی  وزەی  و  بیندراو  )رووبەری 
گیانی  و  درەوشاوە  هەرە  سیمای  بوونە،  سوودمەند 
ئاستی  گەیشتووەتە  شێوازی  واقیعخوازەیە.  قۆناخە  ئەم 
نەمری. دەكرێت وەك )دیاردە( و )دامەزرێنەر(ی ماوەیەكی 
ئەدەبی  لێكۆڵینەوەی  و  ڕەخنە   ،)1975-1970( دیاریكراو: 
كوردی كاری زانستییانەی خۆی لەبارەوە جێبەجێ  بكات و 
كارایی و كاریگەری لەسەر شاعیرانی دەوروبەری دیاری 
بكات، بەاڵم دوای ئەو ماوە دیاریكراوە، ئەزموونی بەرەو 
كزی دەڕوات تا ڕادەی لە كورتیدان و شكست هێنان. ئەم 
بۆ  كە  پێشینەیەتی،  و  بنچینە  ئەوە  گۆڕانەش  و  ڕووداو 
ڕووبەڕووبوونەوە و بەگژداچوون. شیعری بە دەنگی كۆو 
دنەدانی جەماوەر زانیوە، كە لە كوردستان دەربەدەر كراو 
كەوتە  بۆشایییەك  و  پچڕان  بوو،  نیشتەجێ   تاراوگەدا  لە 
نێوان دەنگی ئەم و دەنگی جەماوەر-كۆ، لە نیشتەجێبوونی 
زیادی  ئەو  شاعیریەتی  لە  نوێ   مەودایەكی  تاراوگەدا  لە 
نەكرد. بگرە مەودای بیركردنەوە و دەربڕینی لە دەنگی كۆدا 
تێدا خاو بووەوە و لە وەستان نزیك بووەوە. لە بنەڕەتدا 
دەنگی شیعر، دەنگێكی تاكییە لەناو نەرم و نیانی زمان و 
ئێستێتیكادا، هاوتا بۆ دەنگی خۆی دەدۆزێتەوە. دەنگی كۆ 
زیاتر لە ڕۆمانی فرە شاكەس و فیلم و شانۆ و سینەما ..... 

تاد، ڕۆڵی كاریگەر بەدی دەهێنێت، نەك لە شیعردا.
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)فەرمانساالری( و )داوا( لە شیعرەكانیدا، وەك دوو هێڵ 
بەیەك ئاست و بینین و تێگەیشتن كاری لەسەر كردوون. 
بە دەنگی تووڕە و  لە كاتێكدا وا دەخوازرێت بۆ فەرمان 

ناڕەزایی بدوێت، بۆ داواش بە دەنگی نەرم و ئاوازدار.
و  تێڕامان  خاڵی  تێكەڵكردنەش  و  ئاست  دوو  ئەم 
تێگەیشتنیەتی بۆ شیعر، وەك ناوەرۆك و ئەوجا شیعر وەك 
شێوە. ناوەرۆك و شێوە لە شیعری هونەریدا یەك دەگرنو 
واتە: شیعرییەت.  تواناداری.  بە خاڵی  دەبن  ئێستێتیكدا  لە 
شیعرییەتیش پرۆژەیەكی تەواو ئێستێتیكییە و لەسەر بیر و 
زەین و خەیاڵ و پێگەیشتن و هەستپێكردن بەرز دەبێتەوە و 
ئاسۆی چاوەڕوانی بۆ خۆ ئاشكرا كردن دەستنیشان دەكات، 
بوونی خودێكی بیركەرەوە لەسەر بیركردنەوەی كۆمەڵگا و 
هەقیقەتی تێگەیشتن، هەقیقەتێك خودی بیركەرەوە بتوانێت 

بە ئازادی جووڵەی خۆڕێكخستنی تێدا بكات.

         مایسی 2008 هەولێر
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گەردەلوولی سپی

و  هونەر  ڕۆحی  شیعریش  ڕۆحە،  هونەری  داهێنان 
مرۆڤە: شیعر تەنیا پارچەیەك نووسراو نییە، بگرە ماك و 
شێوازێكە بۆ كۆكردنەوەی هەستەكانی مرۆڤ، بەشێوەیەكی 
یان  پەیوەندیی ئەو كۆكردنەوانە ڕێكخراون،  ئەفسوونیش 
پڕ  ساتە  لە  مرۆڤێك  هەموو  پێوەرەی  بەو  ڕێكدەخرێن. 
هەستەكانیدا شاعیرە، یان پێویستە بەر هێزی شیعر بكەوێت 
بۆ بەرەنگاربوونەوە و ڕووبەڕووبوونەوەی هەندێك باری 
گیانی و هەڵگرتنەوەی ترپەی دڵ، یان گرفت و لێڵی بیر. 
شیعر لەو ساتەدا ئەو شتەیە، كە ناتواندرێت بنووسرێت، 
بەردەوامیش لە هەقیقەتێكی ئێستێتیكیدا دەچرپێنێ  و ماك 

دەخاتەوە.
تۆقێنەردا  و  مەترسیدار  واقیعێكی  لە  شاعیرە:  ئەم 
و  شاراوە  بارە  ناو  چووەتە  و  نووسیوە  شیعرەكانی 
دەركەوتە نوێیەكانی كۆمەڵگاوە، بەاڵم نە خۆی وەك شاعیر 
لەناو بارە شاراوە و دەركەوتە نوێیەكان دەرهاتووە. نە 
بارە شاراوە و دەركەوتە نوێیەكانی كردووەتە )پێكهاتە( و 
)ئەزموون(، بگرە دەركەوتە و بارەكانی تێكەڵ بە الوانەوە و 
هەستێكی ڕۆمانسییانەی نیمچە یاخی كردووە و دووبارەی 
كردوونەتەوە، لە دووبارەبوونەوەكەیدا ئامادەیان دەكات 
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بــۆ هێــزی ئــاخــاوتــن و پێشاندان و كولتوور و بنچیــنــە.
كرانەوە و بەگەڕخستنی چەمكی پرسیار، سۆراخكردنو 
و  دەڕەخسێنێت  فەزایەك  نادیاردا،  بەدوای  بەڕێكەوتنە 
بنچینەیەكی  و  كولتوور  بەرهەمهێنانی  مایەی  دەبێتە 
پەیداكردن  توانایی  و  كۆمەڵگا  وریاكردنەوەی  بۆ  بەهێز 
دامەزراندنی  سەرچاوەی  خود  كە  خود،  خوێندنەوەی  بۆ 
پەیوەندییە لە نێوان )وشە( و )شتەكان(دا، وشە دەتوانێت 
ژیان لەناو شتەكاندا بە شێوازێكی نەرمونیان بنیاد بنێت و 

بەڕێوەی ببات.
پرسیار لە درێژبوونەوەی ڕستەكانیدا هێز و بەردەوامی 
ڕازیكەری  وەاڵمی  ڕاستەوخۆ  دواتر  ڕستەی  نامێنێتەوە، 
پێكردنەوە  بیر  و  سەرسامی  مایەی  شێوازەش  ئەم  پێیە، 
دەقی  دوابخرێت  پرسیاریش  دوادەخات،  پرسیار  و  نابێت 
بەرەو  دراما  ڕۆڵی  و  دێت  بەرهەم  وەستاو  و  سست 

لەناوبردن دەبردرێت. 
دیاریكراو  پرسیاری  چاالكدا  و  جوواڵو  دەقی  لە 
ڕەنگە  نییە،  دیاریكراو  ئامانجی  و  وەاڵم  بەاڵم  هەیە، 
هەندێك پرسیار لە نادیارییەكی ڕەهاشەوە بكرێت، بەاڵم 
زۆرینەی پرسیار و مامەڵەكردن لەگەڵ ئەو شتانەیە، كە 
لە  دەبن،  پەیدا  مرۆڤ  مەرگی  و  لەدایكبوون  نێوان  لە 
دەوری )توانا( و )هێز(ی بوون دەسووڕێنەوە، هەم ئەم 
ناوەندەش دەكەن بە چەقی گرینگی پێدان بۆ پەیدابوونی 
كاریگەرییان  شتانەی  ئەو  هەموو  ئاخاوتن(.  )هێزی 
لەسەر توانا و هێزی بوونەوە هەیە، پێویستە لە ڕازی 
داهێناندا كاریان پێ  بكرێت و ناخ و كرۆكیان بەرجەستە 
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بكــرێــت و بكــرێــن بــە تــاقیــكــردنــەوەی دەق و ژیـان.
دەقی ئەدەبی تەواو لە خەیاڵدا ناڕسكێت، بەشی زۆری 
خەیاڵ  هەقیقەتە.  ماكی  ژیانیش  دەڕسكێت.  ژیاندا  لەناو 
و  بۆنخۆشبوون  بۆ  دەكات  ئاوڕشێن  دێڕەكانی  كێڵگەی 

سەرنجڕاكێشان و بۆن و بەرامە باڵوكردنەوە.
هێزی ئاخاوتنی شیعرەكان زیاتر لە سروشت و هەستی 
شڵەژانی  و  هەڵچوون  فڕێدانی  یان  نزیكن،  یاخیبوونەوە 
كراون.  بەرجەستە  تێیاندا  تەواو  بەشێوەیەكی  بەردەوام 
ناوە ناوەش شێوازی بیركردنەوەی ڕێباز و تەوژمی جیا 
جیا لەگەڵ ئەم بارەی یاخیبوون و هەڵچوونەی ڕووبەڕوو 
و  یاخیبوون  باری  هاوتای  یان  دەبن،  ناكۆك  و  دەبنەوە 
شیعرەكانیدا  بیندراوی  ڕووبەری  لە  نین.  هەڵچوونەكەی 
و  ژیان  لەناو  دەكەین  ونبوو  شاكەسێكی  بە  هەست 
نێوان  لە  وەاڵم  و  پرسیار  یان  مشتومڕ،  نیگەرانییەكاندا 
)خەیاڵ( و )هەقیقەت(دا، یان لە نێوان خۆی و خودی خۆیدا 
هەمیشە لە بگرە و بەردە و بارێكی ناسەقامگیردایە، بەاڵم 
و  مشتومڕ  ئەم  وێنەدا،  بێ   ئامێزی  هێما  ئەزموونێكی  لە 
پرسیارو وەاڵمانە قوواڵیییان ئاشكرا دەبێت. هارمۆنییەتێكی 
پڕ  ساتە  و  نووسین  هاندەرەكانی  چركە  بۆ  گونجاو 
خۆدای  خۆلەگەڵ  خوێنەری  خوێنەر،  چێژی  هەستەكان، 
و  دەگۆڕێت  دۆخێك  دەدۆزێتەوە،  شیعرییەت  خەمڵیوی 

هێزی ئاخاوتنی شیعرییەت پەیدا دەبێت.
هەندێك تێلنیشانی ڕوخساری نهێنی دەدات، كە چیتر ئەو 
ڕوخسارانە لە پانتایییەكی سەقامگیر و مەییودا نامێننەوەو 
هەیە،  بوونی  چییەتی  وەرگرتنی  توانای  كە  فەزایەك،  لە 



242

دەبن بە هێزێك بۆ ئازادكردنی )بینین( و پەیداكردنی )هێزی 
ئاخاوتن(. دوای هەندێك ڕووداوی كاریگەر و بە زەبر، یان 
نەتانەوێ   و  )بتانەوێ   شیعری:  لە  وەك  نموونە:  لەگەڵیدا 
ڕۆژێ  لە ڕۆژان نالی هەر بۆ شارەزوور دەگەڕێتەوە(، یان 
لە شیعری: )بۆ مرۆڤێك ناوی لەتیف حامید بوو(، یان لە 
شیعری: )گەردەلوولی سپی(، یان لە شیعری: )نەخشەی دڵ(
دا دەردەكەوێت. یاخیبوون، یان ئامادەبوون بۆ یاخیبوون، 
بینینی  خاڵی  بیركردنەوەی.  جێگرەوەی  و  ناوەند  دەبنە 
دەكاتە هێڵك بۆ بەرزكردنەوەی ئاستی شیعر، بۆ ئاستی 

ئەفسانە و چركەساتی سۆزدارییەكی سفتوسۆڵ.
یان هەڵزەقینەوە و هەڵوێست  لە دەستەوەستان،  ترس 
وەرگرتن بەرانبەر دەستەوەستان، گیان و دیدگای شاعیریان 
بەسەر  زاڵبوون  نەك  كردووەتەوە،  یاخیبوون  وزەی  پڕ 
هۆكارە جیا جیاكانی دەستەوەستان بوون. لەم یاخیبوونەیدا 
ئاسوودەیی دەروونی لە كەسایەتی پەیدا دەبێت، كە هۆ و 
پێویستییەكی یاخیبوونەكەی بووە. بە هۆشیارییەوە دەزانێت 
 . بەكاربهێنێت  لەكوێ   هەقیقەت  ماكی  و  كوێ   لە  خەیاڵ 
لەناو بارە شاراوە و دەركەوتە نوێیەكان دەردێت و بارە 
شاراوە و دەركەوتە نوێیەكان بە ڕوونی دەكاتە )پێكهاتە( 
و )ئەزموون(. پاش كارلێككردن و خەمڵین تێكەڵ بە خەونی 
واتە:  ڕێگای خەونی خۆیەوە.  لە  یان  دەكات،  كۆمەڵگایان 

خەونی شیعری، دەیانكات بە خەونی گشتی.
چاوەڕوانی  بوو،  گشتی  خەونی  خەریكی  كە  شاعیر، 
تا  ڕوودەدات،  كۆمەڵگاوە  ژیانی  واقیعی  لە  چی  ئەوەیە: 
سروشتەكەی وەربگرێ  و ئیشی بەرهەمهێنانەوەی لەبارەوە 
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بكات. بەشێوەیەكی ڕووبەڕوو واقیع دەناسێت و گفتوگۆی 
وەك چاالكییەكی هزری لەگەڵدا دەكات، دوای وردبوونەوە 
لە ڕواڵەتی بارەكان، تێبینییەكانی دەنووسێتەوە. بەبێ  هیچ 
گومان خستنەوەیەك، نووسینەوەی تێبینییەكانی واقیع كەم 
بەرزی  دەوێت،  دۆخگۆڕیی  بگرە  نییە،  بەها  بێ   و  بایەخ 
جیا  هۆكارە  و  دۆخگۆڕین  و  داهێنان  ئاستی  بۆ  بكاتەوە 

جیاكانی لەبەرچاو بگرێت.
لەم بارەدا واقیع لەناو دەقدا بە بچووكی و دیاریكراوی 
نامێنێتەوە و دەبێتە واقیعێك، كە الپەڕە سپییەكانی خۆی 
بۆ داهێنان كردووەتەوە. لەم كەشوهەوایەدا واقیع دیدێكی 
كار  بۆ  دەكات  پێشنیازی  دادەهێنێت،  داهێنان  بۆ  تازە 
واقیع  ئەمەشدا  لەگەڵ  هونەركردن.  بە  و  كردن  لەبارەوە 
ماكی هەقیقەتی تەواوی ال نییە. شیعر لەناو بەها و بیر و 
بڕوا هاوبەشەكانی كۆمەڵگاوە سروشتی ناكەوێتەوە. ئەو 
دەسەاڵتەی واقیع بەڕێوە دەبات كار بۆ ئەوە دەكات خەڵك 
بەو ڕێگایەدا بڕۆن، كە خۆی بۆی دەستنیشان كردوون. ئەم 
ئاراستەكردنە و هەموو ئاراستەكردنێكی دەسەاڵت، بەشێك 

لە بەختەوەریی مرۆڤ دەشارێتەوە و زەوتی دەكات.
كاتێك دەسەاڵتی داپڵۆسێنەر، تەنگی بە واقیعی سیاسیو 
ناو  هەڵچنیبوو، شاعیر چووەتە  كۆمەڵگای كوردی  ژیانی 
بازنە ترسناكەكان و دەستكاریی ئەو خااڵنەی كردووە، كە 
دانابوو. ئەو دەستكاریكردنەی  پیتەكانی  دەسەاڵت لەسەر 

كردووە بە هێزی ئاخاوتن و وریاكردنەوەی كۆمەڵگا.
ڕووداوی  لەگەڵ  مامەڵە  زۆرتر  كوردیدا  شیعری  لە 
سیاسی كراوە، كەمتر لەگەڵ هزری سیاسی خۆی خەریك 
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كردووە و هاوسەنگی شیعرییەت و هونەری تێدا ڕاگرتووە. 
سنووری  ئەم  شیعرەكانی  لە  بەشێك  لە  شاعیرە  ئەم 
سیاسی  هزری  لەگەڵ  مامەڵەی  و  بەزاندووە  ڕووداوەی 

كردووە و شیعرییەت و هونەری تێدا ڕاگرتووە.
)گەردەلوولی سپی(، ناونیشانی كتێبێكی شیعریی: )لەتیف 
لە  الپەڕەدا   )102( دووتوێی  لە   )1978( ساڵی  هەڵمەت(ە، 
كراوە،  چاپ  بەغدا  لە  كورد(  زانیاری  )كۆڕی  چاپخانەی 
ئاسمان،  شینایی  سەرەتا،  )دوو  تێدایە:  شیعرانەی  ئەم 
خۆر،  بوویتەتە  تۆ  پرسیار،  دوو  كانی،  نهێنییەك،  چەند 
دەرمانی پێكەنین، من كچێكم خۆش دەوێ ، تیر، الوانەوەی 
یەكەم خۆر، ڕۆژنامە، تانجەڕۆ ماچی پەمەیی لە دەمدایە، 
شاعیر، ڕووبار، منداڵ، دەفتەر، هەور دەبێتە چی، ئەستێرە، 
الوانەوەی نیرۆدا، ئاوی كوێستان، بۆ گیڤارا، گیان، ئەگەر، 
هاوارم كرد، جوانترین خۆر، كچێك، بتانەوێ  و نەتانەوێ  
دەگەڕێتەوە،  شارەزوور  بۆ  هەر  نالی  ڕۆژان  لە  ڕۆژێ  
نەخشەی دڵ، دەستی شاعیر، ناونیشانی شانۆیەكی كۆن، 
گوڵ،  شاری  گەڕانەوە،  سپی،  گەردەلوولی  ڕۆژ،  گۆرانی 
شاعیرێك بوو، سۆراخ، دەشێ  و ناشێ ، بۆ مرۆڤێك ناوی 
لەتیف حامید بوو، نە دایكم نازانێ ، گوڵی شاعیر، باڵ بووە 
بە ڕووبارێ ، پێتان دەكرێ ، دەریا، بەهاری مەزن، پاشەڕۆژ، 
یەكەم خۆشەویستی، نیشتیمان دەزگیران نییە، وەرزی ماچ، 
حیكمەت  نازم  بەرماڵ،  كردە  كەوڵەكەمیان  چۆن  دەزانی 
بۆ مرۆڤایەتی دەدوێ ، تۆوی گۆرانی كێویلە، خۆر، گیانە 
بۆچی، پایتەخت، ونبوونێكی تر لە ژمارەیەكی ونبوودا، ئەو 

شیعرەی دەیكوژن و نایكوژن(. 
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پایتەخت

بەفرە چڕەكان
لەسەر لووتكەیەكدا كۆبوونەوە و

بوون بە چەند ڕووبارێكی زیوینی بەڕەاڵ و
وەكو كۆمەڵێ مناڵی چەمووش

بێستان و ڕەزەكانیان
پڕ لە گۆرانی و فیكە فیك كرد...

وشە نامۆكان
لەسەر پەڕەیەكی سپیدا 

یەكیان گرت و
بوون بە هەندێ  هۆنراوەی

لە ڕێزمانی زمانی ڕۆژانە یاخی و 
نیگاری شارێكی سووتاو

***       
چەند ئەستێرەیەكی ئاوارە
لە چاوی كچێكی شەرمندا

ڕووت بوونەوە و
دڵی تاریكی شاعیرێكی تەنیایان

ڕوون كردەوە...

چەند دار بەڕوویەكی دڵدار
لە دۆڵێكدا

دەسلەمالنی یەكتر بوون و
پرچی سەوزی خۆیان

دایە بەربارانی ماچی فێنكی هەتاو.
دۆڵەكە بوو بە دارستان...
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كابرایەك
بەدلەیەكی خاكی لەبەر كرد و

سەری خۆی لەژێر سیدارەیەكدا
شاردەوە و

جووتێ  پۆستاڵی كردە پێی و
سونگییەكی لە كەمەری خۆی دا

كابراكە بوو بە پۆلیس...

كە خەونە سوورە نهێنییەكانیش
لە هەر دڵێكی بزێودا

تنۆك تنۆك كۆدەبنەوە.
ئیتر ئەو دڵە

دەبێتە پایتەختێكی قەدەغە...

بۆ  پێویستە  وریایی  چەند  ئاژەڵەكێوی  ڕاهێنەری 
و  جەماوەر  ناو  بیانهێنێتە  تا  ڕاهێنانیان،  و  ماڵیكردن 
شاعیرەی  ئەو  داهێنەر،  شاعیری  تایبەتییەكانەوە،  باخچە 
دەزانێت شیعر بریتی نییە تەنیا لەو هێڵە سپی و ڕەشانەی 
و  بنەما  بگرە  دادەپۆشن،  كاغەز  بێگەردی  ڕوخساری 
وریایی  و  ڕاهێنان  ئەفسوونی(یە.  )ناوەندێكی  دەركەوتەی 
لە  كار  كە  كێوی،  ئاژەڵە  ماڵیكردنی  لە  پێویستە  زیاتری 
كۆمەڵگا  ڕابردووی  ژیانی  یادو  دەكات،  كولتووریش 
بەخێرایی ڕووناك دەكاتەوەو گەشەی پێدەدات، ناونیشانێك 
پێشنیاز و پێشكێش دەكاتەوە. ڕابردوو بە وەك پایەیەك بیر 

دەهێندرێتەوە، بەاڵم تازە ناكرێتەوە.
دوای دروستبوونی سروشت و گەردوون و پەیدابوونی 
ژیان، ناولێنان ئەم نهێنی و ئەفسوونەیە، هەتا ئێستا نە كتێبە 
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ئاسمانی و نە فەلسەفە جیا جیاكان، نهێنیی ئەم هونەرەیان 
پێ  نەدركێندراوە.

ناونیشان لە ئەدەبدا ڕەونەقدان و هاندان و چێژدان نییە بە 
ناوەرۆك، بگرە هونەرێكی سەربەخۆ و زۆر تایبەتە. بەشێك 
)ڕامانی سەرەكی(  بە:  شیعر  بیری  و  بابەت  شاعیران  لە 
دادەنێن و ناونیشان و فەزای ناونیشان دەخەنە خزمەتی 
بابەت و بیر. ناونیشانیش وەك بابەت و بیر و ئێستێتیكا 
دەربڕینێكی شیعرییە و خەسڵەتدارە بە خورپە خستنەوەو 
جۆراوجۆرەكانی  وێنە  لە  كۆكردنەوە  خەیاڵ  و  سرووش 
شیعردا. لە ڕووی زمانیشەوە خۆی لە بەكارهێنانی وشەی 
هاوشێوە و یەك مانایی دەپارێزێت، تیشكەكانی ئێستێتیكا 
دەكات،  بەهێز  خۆی  جۆراوجۆرەكاندا  وێنە  و  كرۆك  لە 
خوێنەر دەڕسكێنێ  و ڕایدەهێنێت بۆ شۆڕبوونەوە بۆ ناو 
بۆ  خەیاڵێك  بەخشینی  یان  )بارەكان(،  و  )وشە(  پانتایی 

بەدواداچوونو نهێنیی هەڵێنان لە چییەتی دەقدا.
و  شێواز  و  قووڵ  زۆر  ناوەرۆكێكی  شیعر  هەندێك 
داڕشتنێكی نوێبەخشی هەیە، نوێبەخشییەكەی لە شێوازو 
ناونیشانێكی  كەچی  دەكات،  ئاشكرا  خۆی  داڕشتنەكەیدا 
سادە و تاڕادەیەك باوی بۆ هەڵبژێردراوە. ئەم هەڵبژاردنە 
مەگەر  دەكات،  پەیدا  هەناوی خوێنەر  لە  هەستێكی سارد 
هەستە  ئەم  دیكە  هونەرەكانی  خەسڵەتی  و  زمان  هێزی 

ساردە بە بارێكی تردا بگۆڕێت و قەرەبووی بكاتەوە.
ناونیشانی ئەم كۆ شیعرە پەیوەندییەكی بەهێزی بە كۆی 
بابەت و بیری شیعرەكانەوە هەیە. وەك ڕامانێكی سەرەكی 
لە  و  تەواوی جەستەی شیعرەكاندا چووەتە خوارەوە  بە 
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لێكدانەوەماندا ڕاماندەگرێت، پاشان بەرەو هێڵی بێ  كۆتایی 
ئازار و بەختەوەریمان دەبات.

ئەم شاعیرە نزیكەی سی كتێبی لە شیعردا نووسیوە، كە 
هەموویان وەك شیعری داهێندراو و نوێبەخش دەتواندرێت 
لێكۆڵینەوەی ئەدەبی كوردی پشتی پێ  ببەستێت و لە شێوەو 
ئاستی نموونەی هەمەجۆر و بااڵدا وەری بگرێ  و بەكاری 

بهێنێت. 
دەكەمو  داهێندراوەكانی  بەرهەمە  بە  شانازی  زۆر  من 
نوێی  شیعری  سەر  خستە  گرینگی  چنینێكی  وادەبینم 
كوردییەوە، بەراوردیشی ناكەم بە قەوارە و بەرهەمی هیچ 

شاعیرێكی دی.

حوزەیرانی 2008 هەولێر     
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زایەڵە

شیعر خەیاڵێكی داماڵدراو نییە لە ژیان، هیچ خەیاڵێكیش 
بوونی ڕەهای نییە، بگرە هەمووی لێكدانەوەی جۆراوجۆرن 
بۆ واقیع. لەناو كۆمەڵگای كوردیدا شیعر بووەتە ڕوویەكی 
بێت،  نوێبەخش  ڕووەوە  لەم  داوە  هەوڵیشی  كولتووری، 
شتێك  هەر  بەجێنەگەیاندراوە.  پرۆژەیەكی  نوێبەخشیش 
بواری هەست پێكردن و پاشان توانای دركاندنی هەبێت، 

لەبارە ببێتە بابەتی شیعر و داهێنانی تێدا بكرێت.
ئەنوەر قادر محەمەد لەم كۆشیعرەیدا، تێڕوانینی خۆی لە 
ئاستی شێواز و شێوە و ڕوون دەربڕیندا، بە هۆشمەندیی 
لە ئاستی گەڕان  بنیاد ناوە.  جیاكار و دیدگای دەگمەنەوە 
بەدوای شتە فەرامۆشكراو و پەراوێزخراوەكانی ناو كۆمەڵگاو 
و  سروشت  كەرەستەكانی  لە  نزیكبوونەوە  هەم  واقیع، 
پرسیارە بوونییەكانی كەسایەتیی خۆی، لە دواتردا گەڕانەوە 

بۆ ناو بنەماڵە و خێزان و دەوروبەر و كۆپێكهاتەدا.
ڕێك  خۆیدا  لەناو  واقیع  داوە  هەوڵی  ئەزموونە  ئەم 
و  دەست  لەناو  نەیهێشتووە  هۆشیارییەوە  بە  بخاتەوە، 
پێی هونەر و بیری ڕۆژئاواییدا سەرگەردان بێت و ببێتە 
پاشكۆیەكی بێ  هێز و تین و دەمار خاو. هونەر و بیر و 
ئێستێتیكایەكە، شارەزایەكی ماڵی خۆمان و پەیوەندیدار و 
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لكاو بە نەتەوە و دابەوە، بەرهەمی هێناوە و كەسایەتیی 
هەستییەتی.  گەوهەری  و  گیان  مۆركی  و  دەنوێنێ   خۆی 
و  شیعرییەت  ئاستی  گەیاندووەتە  كوردیی  خەیاڵی  واتە: 

پەیبردن بە قوواڵیی زاندراودا.
)سەرپەڕ(ی  كوردیدا:  نوێی  شیعری  لە  ڕووەوە  لەم 
پێدەبڕێت و هەستی خۆی بە تەواوی گەیاندووە، هەرچی 
بەبیریدا هاتووە و بیری لێ  كردووەتەوە، كردوویە بە زانینو 
هێناوە.  بەكاری  زانینێك  وەك  شیعردا،  بەكارهێنانی  لە 
بەبێ  ئاڵۆزیی زمان، هەموو توانایەكی زمانەوانی و بنیادی 

ئێستێتیكی زمانی تێدا دەرخستووە.
دەردەبڕێ ،  تاراوگە  بە  بەرانبەر  خۆی  دڵەڕاوكێی 
تاراوگەش بەردەوام مانا بەرهەم دەهێنێتەوە، خاڵێكی بۆ 
دادەنێت، ئەمیش گومان دەكات ئەم خاڵە بكات بە هێڵێك و 

ئاراستەیەك وەربگرێت و بەدوایدا بچێت.
قەڵەم  ئاگایی  بە  مانادا،  لەگەڵ  مامەڵەكردن  ئاست  لە 
ئەگەر  نەنووسیوە،  وشەیەكی  دادەنێت.  و  هەڵدەگرێت 
بۆ  بەهێزی  پێویستییەكی  وشەیە  ئەو  نەكردبێت  هەستی 
نووسین نییە، وشەی پابەند نەكردووە بە ویستی خەڵكەوە، 
پابەندی كردووە بە ویستی شیعرییەوە، ئەو پێویستییەشی 

گەڕاندووەتەوە بۆ ڕێزگرتن لە وشە و بەهای شیعر. 
شكۆی  لە  ڕێزگرتن  پلەی  لە  بێگەرد،  شیعری  لە  )ڕێزگرتن 
نەنووسرێت،  شیعردا  بێگەردیی  پێناو  لە  )شیعرێك  شەهیددایە(. 

بە  تەواو  تاك  وەك  خۆی  خودی  ناهێنێت(.  سەلكەپیازێك 

خودێكی  هیچ  دەكاتەوە،  بەرزی  و  دیاردەخات  ڕوونی 
دەوروبەریش جێگرەوەی نین.
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ئەم شێوازی ئێستێتیكایە پەیوەندیدارە بە هێز و تێڕامانەوە، 
كە شێوازی )سانایی خۆ بەدەستەوە نەداو(ە. دواتر لە زماندا 
بەرجەستە دەبێت و وێنەیەكی تایبەت دەكێشێ . وریایە لە 
بەكارهێنانی زمان و هەڵبژاردنی بیرۆكەدا، دەقێك لە زمانو 
بیر و فۆرمدا پێكدەهێنێت پێی دەگوترێت: شیعری بێگەرد. 
لە وێنەیەكەوە نامانباتە ناو وێنەیەكی دیكەی شیعرییەوە، 
بگرە لە پێشاندانی ئاستێكی تەكنیكی شیعرییەوە دەمانباتە 

ناو ئاستێكی دیكەی تەكینكی شیعرییەوە.
هەموو  ئاگاداری  نیشاندانانەدا،  ئاست  لەو  خوێنەر 
خوێنەری  شاعیر  واتە:  دەكاتەوە.  شیعری  پێكهاتەكانی 
ئاگاداری هەستی خۆی و بەشداری لە جۆری بیركردنەوە و 
هەستەكانییەوە پێدەكات. لە ناواخندا ئەم ئاگاداركردنەوەی 
خوێنەر، پرسیارە، پرسیاری )بوون، بوونی شیعر( لە شاعیر، 
یان لە هۆشمەندێكی جیاكار و دیدگای دەگمەنی كردووە. 
بۆ ئەم نیشاندانانە، شیعر بووەتە دەماری ژیان و ناوەند. لە 
ڕێگای پرسیار و ڕووبەڕووكردنەوەی خۆیدا، ئەوی دیكە 
بوونییەكان  پرسیارە  دیكەدا  ئەوی  ناسینی  لە  دەناسێت. 
سەدایەك  دەكەن.  كردنت  ناچاری  و  دەتورووژێنن  زیاتر 
دەكرێتەوە،  ئاڵۆزیدا  بەسەر  كە  سادەییدایە،  زمانی  لەناو 

سەدا تێكەاڵوەكان لەناو دەبات.
نییە، بە  لەم سادەیییەدا مەبەستی یەكەمی نوێبوونەوە 
قەد ئەوەی خواستی تایبەتكارییە، نوێبوونەوە و تایبەتكاری 

لە منی شیعردا بەدەست هێناوە.
نوێبەخشی وەك هێزی دەربڕین و بنیادێكی ئێستێتیكی 
ئاڵۆز نییە، شاعیر ئەم سادەیییەی لەسەر بنەمایەكی زۆر 
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نین  ناوە، شیعرەكان دوور  بنیادی  قووڵدا دۆزیوەتەوە و 
و  كات  بە  دەق  پەیوەندیی  و  شوێن  و  كات  هەستی  لە 
و  كات  تانوپۆی  و  ڕایەڵ  وردەكارییەوە  بە  وا  شوێنەوە، 
ناو دەقی چنیوە. خوێنەر وا لێ  دەكات  وێنە ونبووەكانی 
پەیوەستێكی قووڵ و گەشەكردنی كات و شوێن لەناو دەقدا 
بدۆزێتەوە. نموونە: وەك لە شیعری: )ئەو شەوانەی(، یان 
لە شیعری: )سلێمانی(، یان لە شیعری: )زەنگڵەی یاد(، یان 
لە شیعری: )كۆتەڵ( دەردەكەوێت. زۆر بایەخی بە نیشتیمان 
كە گوزەراندوویەتی وەك:  ژیانەی،  ئەو  و  )شوێن(  وەك: 
)كات( داوە، مرۆڤیش لە نێوان كات و شوێندا سروشتێكی 
دیاریكراوی پڕ هەڵچوون و داچوونە و هاوسەنگیی بوون 
و  كات  خاڵی  لە  داچوونەكە  و  هەڵچوون  یان  ڕادەگرێت، 

شوێندا كەرەستە گیانییەكەیەتی.
دووركەوتنەوە لە نیشتیمان و دەوروبەری كاریگەرییەكی 
بە زەبری تێدا دەبیندرێت، بارودۆخی دوور لە نیشتیمانو 
ئازیزێكی  جەرگبڕی  مەرگی  لە  باسكردن  لە  دەوروبەر 

نزیكی خۆیەوە بەرجەستە دەكات.
سروشتی شیعری خودی ئەوەیە: لەناو سروشت و بووندا 
شاعیر بەدوای نەمریی خودی خۆیدا وێڵە. )پەیوەندییەكی 
ئەقڵی  پەیوەندییەكی  نەك  هەیە،  بەدنیاوە  ئەفسوونی 
دامەزراو(، بەپێچەوانەی ئەم دەستنیشانكردنە، ئەم شاعیرە 
خودی خۆی لەناو ژیاندا دۆزیوەتەوە و بابەت و بایەخی 

زەینی لێ  بەرهەم دەهێنێت.
لە  دامەزراوە،  تێیدا  چاالك  مرۆڤێكی  وەك  زەین 
خودی ئەوی دیكەدا نزیك دەبێتەوە و خۆی دەچێنێت. لە 
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واقیع  و  ئەقڵ  لە  سۆز  و  هەست  شیعردا  باری  هەندێك 
گرینگترن، چونكە هەست و سۆز زەمینە بۆ جموجووڵی 
خۆڕسكانەی  هەستپێكردنی  جۆشی  و  دەخوڵقێنێت  گیان 
خۆی دەدات. مرۆڤ لەسەر زەمینی واقیعدا بوونەوەرێكی 
بزرە، تەنیا لە ڕێگای زمانەوە خۆی دۆزیوەتەوە، زمانیش 
بنیادنانی  و  كۆزانیاری  لە  بەشداریكردن  ئاستی  لەسەر 
ژیان پەرە دەستێنێ  و دەتوانێ  بوونی مرۆڤ بدۆزێتەوەو 
بەسەرداهات،  گۆڕانی  واقیع  كە  ببات،  دۆزینەوە  بە  پەی 
دەهێنێتەوە  لەبار  كەشی  و  دەشێت  نوێش  ئەزموونی  بۆ 
زیندوو  بەردەوام  تینێكی  و  تاو  و  هێز  چونكە  پێشەوە، 
زانینە  ئەو  دادەكەوێت.  و  دەبێتەوە  بەرز  هەناویدا  لە 
دێتە بوون و دەبێتە سروشتی  لەگەڵ گۆڕانەكەدا  نوێیەی 
واقیعو خەسڵەتی ڕوون بە سەركێشییەكانی گیان دەدات. 
سەركێشییەكانی گیانیش هەمیشە پرسیاری بەدوادا دێت. 
ئەم واقیعە لەبەر چی گۆڕا، بۆ كوێ  گۆڕا، كێ  گۆڕی، ئەم 
جۆرە پرسیار و بیركردنەوانەش چاو لە ئاستی دیاردەكان 
داناخات و هەندێكیشیان پەسند دەكات، كە هاوسەنگییەك 

لەگەڵ خەیاڵ پێكدەهێنن.
خۆی.  سروشتی  بە  دەكات  مەودایەك  چەند  شیعر 
مانا  مەودای  بیستن،  مەودای  بینین،  مەودای  وەك 
كاتێك  تاد،   ..... فرەمانایی  و  پەیوەندی  فرە  و  وەرگرتن 
لەكاتی  وەربگرین،  نووسراو  پارچەیەكی  وەك  شیعر 
خوێندنەوە  ڕووبەرەی  ئەو  تەنیا  خوێندنەوەیدا  جۆشی 
وەك  هەریەك  وێنە،  و  مۆسیقا  و  ئاواز  و  ترپە  نابینین. 
مەودایەكی سەربەخۆ و تایبەت، خۆی پێشكێش دەكات و 
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لە پارچە نووسراوەكەی، كە دەیخوێنێتەوە جیا دەبێتەوە و 
پێشبڕكێش لەگەڵ ڕەگەزەكانی دیكەدا دەكات.

شاعیر  دەكەیت،  هەست  ئەزموونەدا  ئەم  كۆی  لە 
بیری ڕوون و دیاری لەبارەی ئەوەی دەینووسێت هەیە، 
دی  وێنەیەكی  بۆ  وێنەیەكەوە  لە  كتوپڕی(  )ڕەگەزی  یان 
ناتگوازێتەوە، خەیاڵ بۆ وێنەیەكی ناجۆر ناتبات، بگرە خەیاڵ 
بۆ دێڕی دواتر و تەواوكەر دەتبات و بەردەوامیت بۆ درێژ 
ئاواز و مۆسیقادا  و  ترپە  لە  یەكەم  دێڕی  یان  دەكاتەوە، 
ئاكامی  كتوپڕی(  )ڕەگەزی  كە  ناكاتەوە،  پێشكێش  خۆی 
پەرەسەندنی وێنە و دێڕەكان بن. هەست دەكەیت ئەو بیرە 
ڕوون و دیارەی شاعیر لەبارەی نووسینەوە هەیەتی دەستی، 
بەسەر تەواوی كردە و پێكهاتە بیرییەكەیدا گرتووە، كەمتر 
ئەزموونێكی زمانییە، وێنەكان لە بابەتدا درێژ بوونەتەوە و 
ئاست و كەشی داستانی بە بنیادی ئەزموونەكەی داوە. لەم 
ئەزموونەدا، یەكبوونی ناوەوە لە پێكهاتەی مانادا هەندێك 
هونەری )زەینی( و )هەستی( لە ناخی بەرانبەردا دەخوڵقێنێتو 
دەیكات بە لێكدانەوە، لێكدانەوەی زمان و بوون لەناو ژیاندا، 
لە كار بەیەكەوە كردنی هەردووكیان لەگەڵ یەكتردا دەق 

دەسازێت و ئێستێتیكای خۆی لە ئەزمووندا دەكاتەوە.
قادر  )ئەنوەر  شیعریی:  كتێبێكی  ناونیشانی  )زایەڵە(، 
لە  الپەڕەدا   )121( دووتوێی  لە   )1988( ساڵی  محەمەد(ە. 
)لە  كراوە،  چاپ  سوێد  لە  تارا(  )نووسینگەی  چاپخانەی 
باڵوكراوەكانی كۆمەڵەی فەرهەنگی سوێد-كوردستان(ە. ئەم 
شیعرانەی تێدایە: )تۆ كۆچ ناكەی، شەوانی باران، خەنجەرو 
بۆ  هۆنراوەیەك  چەند  كاكە،  پرس،  بانگ،  خۆشەویستی، 
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دایكم، بەیادی فەرهاد، ئەو شەوانەی، سلێمانی، ئەگەر، ئەوین، 
چراوگ، شەستە، غەریبی، بۆ باوە مەولەوی، ئەو كەژانە، 
بێچووە هەڵۆ، پایز و ئەڤین، زەنگڵەی یاد، چرا و مەشقەاڵن، 
پاكانە، سیما و ئااڵ، هۆ غەریب، چراوگ، لە كەناردا، خاچ، 
نوێژێكی نوێ ، سووتان، تارا، تەلیسم، گوڵ سێوێ ، ئاهەنگی 
دەنگ و ڕەنگ، شیعرەكانم، ئەوین، نائومێدی، كۆتەڵ، یاد، لە 

شەمەندەفەردا، جارجار، داستانی ئەڤینی سێوەخان(.

غەریبی

مەوالنا بەو گەورەیییە،
رۆژێ  دوو دوو،

تەنەكە ئاوی بەسەر شان،
بۆ تەكیەكەی شێخی )دەهلەوی( دەهێنا،
لە ڕێ  الیدا، تۆزێ  دانیشت، نەختێ  ڕاما،

هۆن.. هۆن فرمێسك بەسەر روویدا قەتارەی بەست،
لە پەنجەرەی تەكیەوە )شێخ( چاوی لێ  بوو،

شێخ بانگی كرد وتی خالید!
لە لێزمەی فرمێسكی ئەمڕۆت نەگەیشتم!

وتی: قوربان! ئەو ئافرەتەی،
كە بە تەنیشتما تێپەڕ بوو..

روخساری هەر لە ڕوخساری دایكم دەچوو،
هەر كە بینیم، سلێمانیم كووچە كووچە هاتە پێش چاو،

یەكسەر ئاگرم تێ  بەربوو، دڵم پڕ بوو،
ببوورە لێم! خۆت دەزانی قوربان سۆز و 

قوربان! كەڵكەڵەی نیشتیمان..

زەینی پڕە لە كولتوور و ئەفسانەی خۆماڵی، ئەفسانەی 
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نەتەوەكەیە،  درێژی  و  دوور  مێژووی  نەتەوەیەك  هەر 
لەبارەی ڕێوڕەسمەكانەوە لەال پارێزراوە،  زانیاریی تەواو 
وەك بنیادێكی كاریگەر لێی دەڕوانێ  و كاری لەناودا دەكاتو 
پەیوەندییەكی  كۆمەاڵیەتیش  ڕێوڕەسمی  دەدات،  پیشانی 
دوور و درێژ و قووڵی لەگەڵ ئازار و ئومێدی كۆمەڵگاوە 
هەیە. ئازار و ئومێدی كۆمەڵگاش، گیانی بنچینەیی واقیعین. 
گیانی بنچینەیی واقیعیش لەوەدایە: چۆن لە شیعردا پێكی 
دەهێنی و پیشانی دەدەیت و واقیعی لەناو ڕێكدەخەیتەوە. 
بكات  كە هەست  كاتەیە،  ئەو  بۆ شاعیر  كات  نالەبارترین 
لەبەر  سەرنجڕاكێش  و  نوێ   شتێكی  نووسیندا  بواری  لە 
دیدە و خەیاڵی نییە، بۆ پەی پێبردن و  دۆزینەوە. هەموو 
شیعرێكی داهێندراو پێویستە هەقیقەتێك بدۆزێتەوە و ژیانی 

لەناو ڕێكبخاتەوە و بەنرخی بكات.
هەموو  ڕوو،  دەیانخاتە  واقیع  كە  ئەزموونانەی،  ئەو 
ژێر  دەخاتە  خەیاڵییەكان  ئاخاوتنە  و  فەنتازی  ئەزموونە 
كاریگەریی خۆی، بەاڵم سیمای دیاریكراوی واقیع ڕاستەوخۆ 
لەخۆ ناگرێت. ڕووبەڕووی ئەو دڵەڕاوكێیانە بووەتەوە، كە 
جوانییەكان دەشێوێنن، لەم ڕووبەڕووبوونەوەیەیدا ژیان و 

وزەكانی ژیانی لە شیعردا نوێ  كردووەتەوە.
بەكاربهێنێت،  باش  ژیان  وزەكانی  ئەوەی  بۆ  شاعیر 
و  بكات  بەرپا  ئامان  بێ   شەڕی  واقیع  لەگەڵ  پێویستە 
چرپەو شتە وردەكان بۆ ناو هێمنیی زمان بگوازێتەوە، ئەم 
شەڕە لە دەروون و هەستدا دەیحەسێنێـتەوە و هەقیقەتێك 
دەدات.  پێشان  هەقیقەتێكی  یان  دەدۆزێتەوە،  ژیان  بۆ 
ئەزموونو شارەزایی تەواوی لەم شێوازە نووسینەدا هەیە. 
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و  چێژ  ناو  ڕاتدەكێشێتە  و  دەكات  هۆگرت  شێوەیەك  بە 
جوانیی سادەیی، خاڵێك وەك پرسگە ڕاتدەگرێت، ئەم خاڵە 
ئەزموون و شارەزایی سەرچاوەكەیەتی، لەم سادەیییەشدا 
الیەنی هێما و نیشانەی ئەفسوونی زمان دەبینێت و بەهاكانی 
)قوربان  دەردەكەوێت  لەم ڕستەیەدا  دەكات. وەك  دیاری 
سۆز و قوربان كەڵكەڵەی نیشتیمان( دووبارە كردنەوەی 
وشەی )قوربان( لە یەك ڕستە و وێنەدا نیشاندانی هێز و 
ئەفسوونی زمانە. هێز و ئەفسوونی زمانیش توانا بە شیعر 
دەدات و لێكدانەوە بۆ ژیان دەهێنێتە بەر بینین و خەیاڵ 
لە  چییەتی  و  ماك  و  مانا  توانای  زمانیش  ڕادەوەشێنێت. 

دەقی ئەدەبیدا زیاد دەكات.

تەممووزی 2008 هەولێر     
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دەمەو ئێواران ئەتبینم بە سوخمەیەكی زەردەوە

ئایە لە كۆمەڵگای ئێمەدا مرۆڤ پێویستی بە شیعر هەیە، 
و  ئاست  چ  بە  ئێمەدا  كۆمەڵگای  لەناو  شیعر  بەهای  یان 
ئاراستەیەك وەردەگیرێت. ئایە شاعیر یەكێتییەكی لە نێوان 
تیشكدانەوەی  لە  یان  پێكهێناوە،  )بەها(دا  و  )پێویستی( 
ڕەسەنایەتی و بە قووڵبوونەوەی ئەم ناوەندەدا، چاوی بە 
جیهانەوە  بە  خۆی  پەیوەندیی  و  خشاندووەتەوە  جیهاندا 
و  بڕوا  جیهانەوە  بە  پەیوەندی  كردووە.  دەستنیشان 
و  پێویستی  بەهۆی  جوانی  بەرهەمهێنانی  بە  بڕواپێبوونە 

بەهای ژیان و پێناسەكردنەوەیەكی دیكەی شتەكان. 
شمشاڵ دێرین و هاوچەرخە، بە جارێك بیستنی شمشاڵی 
و  ئامادە  و  ناكرێتەوە  تەواو  بیستن  هەستی  مەڕە(،  )قالە 
پاراو نابێت، ئەگەر شیعریش لە گیانێكی دامەزراوو گەرمدا 
ئەفسوونی بوونی خۆی پێكهێنابێت، گیانێكی گەرمیش بە 
وەرگر بدات، خۆی دەسەپێنێت و دەبێتە پرۆژەی خوێندنەوەی 
تەمەن، لەم جۆرە خوێندنەوەیەشدا سەرچاوەكانی )چێژ( و 
)هەست( و )سۆز( بەیەك دەگەنەوە. هەریەكەشیان دووبارە 
دەبنەوە هێزێكی سەربەخۆ و كاریگەر بۆ تەكان و جوواڵنی 

ئارەزوو و پەیامی گیانی.
هەموو شتەكان لە یەك شت كۆ ناكاتەوە. چێژ و هەست 
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)چێژ(دا  لە  یان هەست و سۆز  ناكاتەوە،  كۆ  )سۆز(دا  لە 
بەرانبەر و هاوسەنگ ناكات، یان چێژ و سۆز لە )هەست(
دا ڕووبەڕوو ناكاتەوە. هەریەكەیان وەك بوون و توخمو 
یەكەیەكی  شێوەی  لە  دەجووڵێنێت،  سەربەخۆ  ڕەگەزی 
كاریگەر شوێنیان لە جەستەی شیعردا دەداتێ ، بەاڵم هەر 
كەوانەوە،  دوو  نێوان  دەخاتە  بەیەكەوە  توخمەكە  سێ  
ڕەهەندو پانتایییەك لە نێوانی خودی هۆشیاری و توخمەكان 
كاری  ویستەوە  بە  كە  شتێك،  بایەخترین  بە  دەهێڵێتەوە. 
پانتایییەیە.  و  ڕەهەند  ئەو  هێشتنەوەی  كردووە،  لەسەر 
ناوەندو  و  جوواڵن  بنەمای  پانتایییە  و  ڕەهەند  ئەو  واتە: 
شیعری:  لە  وەك  نموونە:  ڕاستەقینەیەتی.  سەرچاوەی 
)بارانی ڕەنگاوڕەنگ(، یان لە شیعری: )تێنووێتی و زستانی 
جوان(، یان لە شیعری: )شاری نهێنی(، یان: )هەنگوینی تاڵ( 

دەردەكەوێت.
لە ماوەی جیا جیادا چەند جارێك  بۆ خۆم  ڕەنگە من 
بەردەوام  ئەو  شیعرییە.  كتێبە  ئەم  سەر  گەڕابمەوە 
خوێندنەوەیە بۆ كەڵك وەرگرتن نییە لە ماكی چییەتی و شێوازو 
زمان و مانای وشە و ڕستەكاندا، بگرە بۆ بەهێزكردن و 
پاراوبوونی گیانە. كاری شیعرییەت بە گشتكردنی بوونەكانو 
پاراوكردنی گیانە لە خڵت و پیسییەكانی زەمین، نهێنی ئەوە 
چییە شیعر بەرەو ئەو كاریگەرییە و چۆنایەتییەكی جیاواز 
چووە. لێیەوە بە دوای چێژەكانی ژیاندا بچین، چێژیش بە 
بوونەدا،  سەربەخۆیی  لەم  بهێڵێتەوە،  خۆی  سەربەخۆیی 
چێژ دەتوانێت و بۆی هەیە وەك جۆرێك لە دەق، شێوەی 

زەینی وەربگرێت.
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ئەم شاعیرە لە ئاستێكدا كاری شیعری خۆی كردووە، 
كە نەوە یەك لە دوای یەكەكانی شیعری كوردی، جۆرە 
گۆڕان و نوێبوونەوەیەك پەیدا دەكەن و لەگەڵ خۆیاندا 
دەیهێنن، بە كۆ كار لە شێوە و زمانێك دەكەن. ئەمیش 
لەم ئاراستە لەسەرخۆیەدا هاتووە و لەگەڵ دەنگی كۆدا 
كەواتە:  كردووە.  نوێبوونەوەدا  و  گۆڕان  لە  بەشداری 
)بەشدارە( لە گۆڕان و نوێبوونەوە، بەاڵم )وەرچەرخێنەر( 
ئەنجام  تاكەكەسی  نوێبوونەوەیەكی  و  گۆڕان  نییە. 
بهێڵێت،  جێ   كاریگەری  نادیار  ماوەیەكی  بۆ  نەداوە 
وەك دەركەوتنێكی جیاكار و پڕ سرووش بمێنێتەوە و 

قەوارەیەك بۆ خۆی وەربگرێت.
زەردەوە(،  سوخمەیەكی  بە  ئەتبینم  ئێواران  )دەمەو 
ساڵی  محەمەد(ە.  )سەالم  شیعریی:  كتێبێكی  ناونیشانی 
)1988( لە دووتوێی )149( الپەڕەدا لە چاپخانەی )حسام( 
لە بەغدا چاپ كراوە، ئەم شیعرانەی تێدایە: )لەدایك بوون، 
درۆی ئاوارە، بەیانی دێم ماچت دەكەم، دەمەو ئێواران ئەتبینم 
توانەوە،  خۆرنشین،  ئاسۆی  زەردەوە،  سوخمەیەكی  بە 
زەنگیانە،  داری  ڕەنگاوڕەنگ،  بارانی  تەنیایی،  شەوانی 
یادگارەكانی  یان ڕووباری، شیرین و  كەناری  تۆ  هاوین، 
ڕەحیماوە، تێنووێتی و زستانی جوان، سۆزانییەكی پیرۆز، 
گەشت و پێناسین، وەك هەزاران ڕێكەوتی¬تر، ماڵئاوایی، 
گیانە لەیال، گوڵی نەورۆز، ساماڵی پاش بارانی نیوەشەو، 
سۆما، ئۆپەرێتی خۆشەویستی، ئاكسل و سارا، خۆڵەمێش، 
كچی  بۆ  قەرسیل،  سووتاو،  بارانی  تانیا،  نهێنی،  شاری 
هەزار،  و  هیچ  شاعیر،  ئەندێشەی  جنۆكەی  كوێستان، 
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وەرزی بەستەڵەك، پڕشنگ، هەنگوینی تاڵ، تریفەی سوور، 
سێ  ماچ.(

تریفەی سوور

ساماڵە شەوی زستانە
ئەستێرە بە ئاسمانەوە، دەجریوێنێ 

دەوروبەرم، یەكپارچە وەك گۆمێكی مەنگ
كپ و بێدەنگ و خامۆشە

پێخەفی گەرم
بۆتە هێالنەی، مەلۆتكەی

خۆزگە و جووتبوون و خەوبینین 
شاری ماندوو، كراسێكی خۆڵەمێشی لەبەردایە

باڵندەی ئەندێشەی منیش
باوێشكەدا و خەوی نایە

بە گەردوونی بێ  سەرەتا و كۆتاییدا، ئەخولێتەوە
فڕی... بەاڵم چۆن فڕینێك

ئێجگار لە )هالی( خێراتر
بەسەر دەیان جیهانی نوێدا تێپەڕی

دەیان شاخی گەورە گەورە و 
دوورگەی پڕ لە تەمومژ و
دەریا و ئۆقیانووسی بڕی

هەزاران ساڵی هەتاوی
لە تۆپە خڕەكەی زەوی دووركەوتەوە 

رۆیشت
رۆیشت

گەیشتە ئەستێرەیەكی تریفە سوور 
ویستی بچێتە ژوورەوە

بە ماتە مات نزیك بووەوە و
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لە پڕێكدا
هێزێكی نادیار و ون

بە ئاستەم پاڵی پێوەنا و
ملیۆنێ  ساڵی هەتاوی

بۆ دواوە دوورخستەوە
كاتێ  گەیشتەوە الی من

هەر ئەوەتا پەڕو باڵی پێوە مابوو
تك تك دڵۆپە ئارەقەی ئاگراوی

لەناوچەوانی دەچۆڕێ  و
بەدەم گریانەوە دەیوت:

من بە ئەوینی مەرگەوە هاتم بۆ الت
تۆش دەیان نهێنی تازەت

خستە ناو گێژەڵووكەی بیر
جار بە جاریش، وەك دەروێشێكی گۆشەگیر 

ناڵەیەكی دڵتەزێنی لێوە ئەهات: 
الی الیە... مرۆڤ الی الیە

ئەو مەحاڵەی
لەم ژیانە و لەم تەمەنەدا نایگەیتێ 

نووری خودایە.

لەم قۆناخەدا، كە  ئەزموونی ئەم شاعیرە وەك ئەوەی 
تێیدا بەرهەمهێن بووە، ئەزموونێكی وریا و نیمچە كامڵو 
وێنەكانی  ناپێویست  و  زۆر  وشەی  بە  بەوەی  خەمڵیوە، 
گران  دەقەكانی  گشتی  هەیكەلی  باری  و  نەشێواندووە 
بواری  لە  كاری  ئەفسوونی  وریایییەكی  بە  نەكردووە. 
ئەندازەیی وشە كردووە. دەزانێت وێنە چەند وشە و چی لە 
وشە دەوێت. دوورە لە كەڵەكەكردن و دانە پاڵ یەكی وشەو 

دەستەواژە و ڕستەی بێ  سوود.
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هەست  دەخوێنیتەوە  شیعرەكانی  لە  هەندێك  كاتێك 
دەكەیت، لەناو هەورێكی پەمۆییدا مەلە دەكەیت، یان لەناو 
بەلەمی گەشتێكدایت زۆر بە هێمنی و بێ  زۆر لە خۆكردن 
دەڕوات و حەز دەكەیت گەشتەكەت درێژ ببێتەوە. لەگەڵ 
ئاو و فەزای شینی ئاسمان پەیوەندییەك  فەزای شینی 
دێتە ناوەوە و دەبێتە بكەر. لە بنیادی كردەی شیعرەوە 
ژیانمانەوە.  وردەكانی  خانە  ناو  هاتووەتە  پەیدابووەو 
كەواتە: ئەم جۆرە ئەدەبە، ئەدەبی ڕاستەقینەیە و خۆت 
لەبەردەم ئەزموونێكی پاك و پوختدا دەبینیتەوە، كە بە 
ئێستێتیكای چێژ و هەست و سۆز چندراوە. وێناكردنێكی 
و  خواست  سۆفیگەریی  دیدگای  و  دید  سۆفیگەرییانە، 
بڕوابەخشینە بە مرۆڤ و پاكبوونەوەی مرۆڤ. لەسەر 
بنەمای كرانەوەی گیان بەسەر جوانبینی و چاكبینی و 

ژیاندۆستی.
لە ئەنجامیشدا دەگەین بە شوێنە بااڵكان. لە ئەزموونی 
شاعیردا، ئەم دۆخە، بێ  ستایشێكی ڕیاكارانە پێ  بەپێ  
بەرهەمی  خۆدامەزراندنەش  ئەم  دادەمەزرێنێ .  خۆی 
بە  گەیشتوون  بیركردنەوەكانیشی  بیركردنەوەیەتی. 
ئاستی بەرهەمهێنان. بەرهەمی ئەم جۆرە بیركردنەوەیەش 
فراوان دەكات، هێماو  میتافیزیكی  مەودای سۆفییانە و 
لە  و  تێكدەچڕژێن  فراوانبوونەوەیەدا  لەم  هێماپێكراو 
سۆز  لە  هەستدارترن،  هەست،  لە  چێژدارترن.  چێژ، 

سۆزدارترن. 
ئەم شاعیرە لە شیعر دووركەوتووەتەوە. پێویستە لە 
هەقیقەتێكی كاریگەر و ئێستێتیكی بە ئاگا بێتەوە، بێت لەناو 
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ماڵی شیعردا نیشتەجێ  بێتەوە و ببێت بە كەسایەتییەكی 
زیندوو، بەوەی ڕوانینە جوانەكان هێشتان نەكوژراون، 

شاعیر دەتوانێت بۆی بژیێت و بەرهەمی بهێنێتەوە.

           ئابی 2008 هەولێر
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گەرم نەبوونەوە

كاتێك شیعر ئازادیی نووسینی تەواو بەدەست دەهێنێت، 
و  ئامادەكراو  فیكری  نەخشەكێشانێكی  هیچ  ملكەچی 
سیستمێكی سیاسی نابێت. شاعیری خاوەن دیدگای بەهێز، 
لەوانەیە ئەمڕۆ شیعرێك بنووسێت و سبەینێش شیعرێكی 
دیكە و دووسبەیش شیعرێك. شیعری: )یەكەم( لە شیعری: 

)دووەم( نەچێت، )سێیەم(یش لە دووەم و یەكەم نەچێت.
لەم شێواز و دیدگا بەهێزەیدا، ئازادیی نووسینی تەواوی 
نووسیندا  بەدوای  نووسین  ئازادیی  هێناوە.  بەدەست 
وەك  نووسین  ئازادیی  نووسیندا  لەناو  بگرە  ناگەڕێت، 
بەدەست  لەسەركردن  كار  بۆ  ناوەندێك  و  سەرچاوە 
نووسینە  ئازادی  بەدەستهێنانی  ئەم  بەڵگەی  دەهێندرێت، 
ئەوەیە: لە ئەمڕۆی شیعری كوردیدا چەندان شێواز پێیان 
یان شاعیرێك  بەردەوامن،  بەخشینیش  لە  و  دەنووسرێت 
دەبینین لە چەند شێوازێكدا توانایی خۆی بەكاردەهێنێت و 
بە خودی  تایبەتە  نووسینیش  ئازادیی  دەخاتەوە.  داهێنان 
بەرهەمهێنەری دیدگای بەهێز. بەردەوامیش كردە و واتای 
دیكە  ئەزموونێكی  بۆ  ئەزموونێكەوە  لە  نووسین  ئازادیی 

درێژ دەبێتەوە و )ناوەند دەشكێنێت(.
شیعری بەرهەمهاتووی دیدگای بەهێز، هەوڵی گەیاندنو 
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مانا دۆزینەوە بۆ لێكدانەوەی بارە ئاماژە بۆكراوەكان نادات، 
پێدەكاتو  كار  خاڵێكدا  لە  ئاماژە  و  تاسە  و  شەوق  بگرە 
دەیانباتە ناو بیركردنەوە و زەین. واتە: شەوق و تاسە و 
دەكەوێتە  بگرە  نامێنێتەوە،  دەربڕینەكاندا  نێوان  لە  ئاماژە 
بە  بوون  كردەی  و  )وشەكان(  پەیوەندیی  بوونی  نێوان 
وشەكان  نێوان  پەیوەندیی  یارمەتیی  بە  )وێنە(،  ڕستەو 
دەچنە ناو پێكهاتەی زەینەوە و بینای زەینی دادەمەزرێنێت، 

بۆیە دەقەكانی دەقی زەینین، بەاڵم دەقی ئەفسوونی نین.
لەم تێڕوانینەوە تێپەڕین و پەڕینەوە، بوون دەناسرێتو 
جیاكاری  چەمكی  دەكرێنەوە،  دەقدا  لەناو  پەیوەندییەكان 
داهێنان بۆ خاڵی جێگۆڕكێ  و پێكهاتەی زمان لە )شەوق( و 
)تاسە( و )ئاماژە(دا چڕ دەبێتەوە، بەاڵم نابێتــە ڕوونــاكــی 

شیعرییەت.
لە دەقدا خەسڵەتی هەقیقەت نییە، بگرە پێكهاتەی داهێنان 
هەیە، چونكە شیعر بە پێكهاتەی داهێنان لە دیدی ژیانەوە 
بەڕێوە دەچێت، شیعرێك بەرهەم دێت، بەردەوام لە جووڵەو 
ڕەگی  ئاماژەوە،  و  تاسە  و  شەوق  بەرهەمهێنانەوەی 
دەباتەوە سەر ڕەگی ئەفسانە و ئەفسوون و فەنتازیا و خۆی 
ئاراستەی شێوازی ئێستێتیكی سروشت و كاریگەرییەكان 

دەكات، لەمیش جێگیر نابێت و بەرەو زەین دەكشێ .
ناو سروشت و مرۆڤ  بە وریایییەوە ڕۆدەچێتە  زۆر 
چركە  چڕبوونەوەی  دەگەیەنێتە  سروشتدا  پێكهاتەی  لە 
كوێوە  لە  سروشت  دەنگەكانی  دەزانێت  سۆزدارییەكان، 
خاڵ  و  دەریاندەخات  وێنەدا  لە  پاشان  هەڵدەدەن،  سەر 
نیشانی نێوان )دەنگ( و )گیان( دەدات، پاشان دەنگ و گیان 
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دەكاتە هێما و هێما پێكراو، لە نێوان ئاسۆكانی وێنەدا زەینی 
پێ  دەبینێت.

زەین ناخاتە خزمەتی هیچ شتێكەوە، تەنیا شیعر خۆیو 
و  جوانی  و  چێژ  واتە:  نەبێت.  شیعرییەت  ئێستێتیكی 
نەرمونیانیی ژیان و بڕوایی و هەستی ئەوی دی تێدا قووڵ 

دەكاتەوە، بەهۆی زمانی بەتین و تاو و ترپە و ئاوازدا.
لە  ونبوو  زمانی  نەدۆزیوەتەوە.  ونبووی  زمانی 
دۆزینەوەی  نادۆزێتەوە.  دەرەكی  پێكهێنەری  سەرچاوەی 
زمانی ونبوو پەیداكردنی سەرچاوەیە، كە لە ناخی خۆتدا، 
یان پەیوەندیكردنێكی ئەدەبییە بە ناخی خۆتەوە. ناخی خۆت 
وەك كولتوورێكی تاكەكەسی ئەدەبی و ژیانی گیانی. زمانی 
ونبوو هەمیشە دەسەاڵتی نادیاری بەسەر داهێنەرەوە هەیە 

بۆ دۆزینەوەی ئاستەكانی بینینی كەسی خۆی.
چەند شیعرێكی ئەم كتێبە شیعرییە. نموونە: )دەشتایی 
گیان(، )دژوارترین كاتدا(، )رووتبوونەوەیەكی تر(، )خرۆشان( 
مانای بوونناسانەیان هەیە، شكۆ و بەهرەی بوونناسی لە 
خۆیاندا بەرهەم دەهێننەوە. یەكێتی فۆرم پشتیوانی لە مانای 
بوونناسی دەكات. ئەو ڕەگەزانە دەخاتە ڕوو، كە لە دەقدا 

بوونەتە مانا و بابەت و پێوانە بۆ بوونناسی.
شاعیرە  ئەم  شێوازی  گرینگەكانی  خەسڵەتە  لە  یەك 
ئەوەیە: لە سەرەتای شیعردا كۆتایی دەدۆزرێتەوە. سەرەتا 
ئەفسوونی تەواوی شیعرە و لەودا بیر دەكاتەوە و بەگشتو 

بەشەكانی دیكە دەگات. 
وێنەكان  سەرەتاوە،  ناو  دەهێنێتەوە  كۆتایی  و  ناوەند 
وێنەیەكی  شیعرەكانیدا،  لە  وێنە  بكەن.  هاتوچۆ  دەتوانن 
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هەستی و ئەوجا بینین و نامۆیی گیانین، مەودای نێوان گیانو 
دەستنیشانكردنی  هەوڵی  یان  دەكەن،  دەستنیشان  دەنگ 
دەدات. شێوازی لیریكی لەم كۆشیعرەدا نابیندرێت، مەگەر 
و  گیان  لەسەر  جارجارە  نەبێت.  نۆستالژیایی  هەستی 
هەستەكان بەكاری دەهێنێت. جێی بایەخی دەبن و ئاراستەی 

نووسینی دەكەن.
لە  دەهێنێت،  بەكار  هەستدا  لە  زۆر  ئاگادارییەكی 
هەستكردندا دەوڵەمەند و پڕ ئەزموونە، ئاگایی و خاڵی بینینی 
ون نییە. زوو دەگەڕێتەوە بۆ زەمینەی ئەو سەرچاوانەی، كە 
پێی سەرسام بووە. وەك ڕەگەزێكی بەرهەمهێنان كردەی 
هەستكردنی  بە  جۆش  و  دەدات  ئەنجام  گەڕانەوەیە  ئەم 

دەدات.
سەرچاوەكەیدا  گرفتی  لەناو  هەڵچووندار  شیعری 
لێ   دەربڕینی  ئێستێتیكی سەربەخۆ،  زمانێكی  دەمێنێتەوە، 
نەكردووە. خاڵێك بیری بە ئاگا دەهێنێتەوە و بە قسە دەهێت. 
فۆرمێكی تایبەت وەردەگرێت، بە ئاگا هێنانەوەی بیر نەك، 
فۆرمێك لەناو بیركردنەوەدا زمانێكی ئێستێتیكی سەربەخۆ 

دەربڕینی لێ  كردبێت.
خۆڕسك  نووسیوە،  شیعرەكانی  خۆڕسكانە  شاعیر 
ڕۆشنبیرییەكی  بە  نەبەستن  پشت  نییە  ئەوە  مەبەست 
خەمڵیو و گەاڵڵەبوو، یان درەوشانەوەی دیدگایەكی بەهێز، 
و  خەمڵیو  ڕۆشنبیرییەكی  خاوەنی  شاعیر  ڕووەوە  لەم 
دیدگایەكی بەهێزی شیعرییە، بگرە مەبەست ئەوەیە: دوور لە 
هەموو پەیوەستبوونێك بە الیەن و ئایدۆلۆژیایەك، كردەی 
ئازادیی نووسینی پەیڕەو كردووە، كە ڕووبەڕووی شیعری 
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نووسینی  ئازادیی  توانستی  تەواوی  بووەتەوە.  بێگەرد 
دەستنیشانی  نووسین  ئازادیی  بەهای  هێناوە.  بەدەست 

داهێنانە شیعرییەكەی دەكات. نەك پرس و بارودۆخ.
)گەرم نەبوونەوە(، ناونیشانی كتێبێكی شیعریی: )جەالل 
بەرزنجی(یە. ساڵی )1985( لە دووتوێی )56( الپەڕەدا، لە 
چاپخانەی )الحوادث( لە بەغدا چاپ كراوە، ئەم شیعرانەی 
تێدایە: )مات بوون، پڕبوونەوەی نیوەی گیان، ئاڵۆزبوونی 
تەزوو،  نزیكترین  هاتن،  ڕەنگەكان،  سێبەری  خەونەكانم، 
نەورووژان، سپیاتی، دەشتایی  بەردەوامی خۆم،  ئاهەنگی 
گیان، بەتاڵبوون، كۆتایی ناكۆكییەكان، كەف، ئارەزوویەكی 
كۆن، برینی سێبەر، پەككەوتنی ئاو، نەگەڕانەوەی نامۆیی، 
لەیادچوونەوە،  مۆر،  سێبەرێكی  كاتدا،  دژوارترین  لە 
نهێنییەكان،  پااڵوتنی  زەمەند،  شتەكان،  ئاوێتەبوونی 
وەرزەكانیش  سەرخاك،  بڵقی  بایی،  دڵێكی  نەسرەوتن، 
گەرم  تەنیا،  گوڵێكی  ئاو،  نیازی  ناشتن،  دەوێ ،  خۆشیان 
زریان،  دوای  تر،  ڕووتبوونەوەیەكی  مەزار،  نەبوونەوە، 
ئەستێرەیەكی  خرۆشان،  بوون،  یەكیەتی  ئاونگ،  قوڵغ، 

گەڕیدە، سروودی ئاوابوون.(

ئاڵۆزبوونی خەونەكانم

كتوپڕ ناخم گران بوو،
دەمارەكانیشم شل بوون، 

رووناكی شپرزەی ڕوحیشم،
هیچیان لەبارەی خۆی بەبیر نەمابوو،

ئابڵوقە دراوم،
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ئابڵوقە درانێكی هەمیشەیی و نەزۆك،
هەستیشم كرژ بووەوە ناو گەرمایی بۆنكردووی خۆی،

لەناو ئەو مێرگە ناوەستم،
سۆزمی لێ  هەڵدەپەنمێ 

هەرچەندەش بمێنمەوە شتی جاویدانەتری لێ  دەڕوێ 
ئابڵوقە دراوم،

ناتوانم بەدیار ئەم ئەنجامە مۆمیاكراوە بوەستم.
خەونێك،

بۆ ماوەیەكی كەمیش بێت ڕۆحم تێكدات،
سەوزایی دەروونیم،

بەسەر سەوزایی سروشت خات،
پێشوازی ڕووناكییە سەرما لێنیشتووەكان دەكات،

ئەوەی بەم ڕێیە ڕابوورێ 
ئاوێكی مۆمیاكراو لە خشتەی دەبات،

یان قامچی دڕندەی با،
هەموو پشتی لەت لەت دەكات، 

كتوپڕ ناخم گران بوو،
نەمتوانی ماڵئاوایی لە ئێوارەی ناو شاخان بكەم،

یان خۆم لە كنێری بناران وەردەم. 
بەردێك نییە سەرمی پیاكەم،

ئاوێكی مۆمیا نەكراویش،
قاچەكانمی لەناو جووت كەم.

بەم كاتە زەردهەاڵتووە،
لەم ماوە چەماوەیە پیاسە ناكرێت.

دەرگای ئەم پەرستگایە تەمەڵەش ناكرێتەوە،
هیچی تر باسی سروشت ناكەم،

ئەو بوو دڵە ساكارەكەمی وا نەخۆش كرد،
رێگای چوونە دەرەوەی لێ  گرتم،

رێگای هاتنەوە ژوورەوەی لێ  گرتم 
ناخم گران بوو،
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چیتر دوای جۆگەی پاش شۆرینی مردووان ناكەوم،
خەونێك،

بۆ ماوەیەكی كەمیش بێت،
سەوزایی دەروونم بەسەر سەوزایی سروشت خات،
یان كتوپڕ لەناو ئەو شەوە برك كردووەدا بمرم.

دەشبێ   هەیە،  ڕەهای  ئێستێتیكیی  بەهایەكی  شیعر 
شیعرەكەدا  گشتیی  بینای  لە  ئێستێتیكایە  ئەو  بزاندرێت 
ئەو  ئەگەر  دەربكەوێت.  پڕاوپڕدا  ئاستێكی  لە  چییەو 
و  داهێنان  بوو، شیعرەكە خواستی  ون  یان  زانینە شێوا، 
بەكارهێنانی تێدا پڕاوپڕ نییە. شێواز و تایبەتكاریی شیعری 
بێگەردی وەرنەگرتووە. واتە: زمان شێواز و ئێستێتیكای بۆ 

دەستەبەر نەكردووە.
لەم كۆشیعرەدا: دوو ئاستی كاركردن و شێواز هەیە.

یەكەم: پەیوەستە بە كولتووری دوور و نزیكی خۆماڵی و 
بێگانەوە، نوێبەخشی تێدا بەرهەم دەهێنێت و سیمای دەكات 
بە سیمای پڕ و ڕووناكی  مۆسیقادار، بەهای ئێستێتیكی لە 
سەرەتا لەناو مۆسیقادایە، ئەوجا لەناو واتا و وێنەدا خۆی 
ئێستێتیكی  وێنەی  و  واتا  دەردەكەوێت.  و  دادەمەزرێنێت 
زەینی سنووردار ناكات، بینایەكی ئاوێتەكراوی پێدەدات، كە 

لە كۆمەڵێك ڕەگەز پێكهاتووە.
دووەم: پێویستییە ژیانییەكانی ڕۆژانەی كەسیی خۆی، 
ئەم  دەوروبەر.  بە  تێكەڵبوو  و  كەسێكی هەستەوەر  وەك 
درێژ  ئەزموونییەوە  سروشتی  لە  ژیانییەش  پێویستییە 

دەبێتەوە.
ڕووداوە  لەناو  شیعرییەكانی  ڕستە  خەستكردنەوەی 
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دیارو بیندراوەكان و ڕاكێشانیان بۆ ناو هەست و خەون، كە 
وەك هەوێنێك بە دەروون و بیری پژاوە و یارمەتی دەدات 
بۆ نزیككردنەوەی دەوروبەر بۆ ناخ و كرۆكی و خەماڵندنی 
لە ئەزموونی ئازادی نووسیندا. شیعری: )هاتن(  و )ناشتن( 

نموونەی ئەم بۆچوونەنە.
دەینووسێت.  بیر  بە  و  دەبێت  گەرم  سۆزی  و  خەیاڵ 
ژیانی ڕۆژانەی خۆی وەك سەرچاوە بەكارنەهێناوە. هەر 
زۆر  )فەرمانساالری(  وشەی  دەبینین  بینینەشدا  خاڵ  لەم 
كەم بەرچاو دەكەوێت. ئەگەر بە دەگمەنیش بەرچاو بكەوێت 
ئاسۆیەكە  و  شیعرییە  نیشانكراوێكی  و  نیشانكار  ئەوە: 
هاوتای تێدا دۆزیوەتەوە و كردەی دۆنایدۆنی ماكی مانای 

لێوە بەڕێوە دەبات.
ئاڵۆزی نەخستووەتە ناو ڕستە شیعرییەكانی، بەاڵم گرانیو 
پەیوەندییە  بەهێزكردنی  بۆ  خستووەتەوە  واتای  قووڵیی 
شاعیر  پێشدەچێت  هەستەوەرەوە.  كەسی  گیانییەكانی 
كوردیدا  كالسیكی  شیعری  لەگەڵ  بەهێزی  پەیوەندییەكی 
نەبووبێت، بەوەی خوازە و لێكچوون و مەجازو خواستنو 
و  دەردەكەون  كەم  شێوازیدا  لە  تاد،   ..... دركە  و  نیشانە 
ئاستە.  یەك  و  الوەكی  هەشبێت  ئەگەر  ونە،  تاڕادەیەك 
ڕەوانبێژیی جیاكار لە نێوان شێوازەكاندا دەرناكەوێت. بیرو 
لە  ڕاكێشاوە  سەرنجی  زیاتر  بیر  ئاسۆكانی  لە  كاركردن 
بنەماكانی  ئاستداریی زمان، ئەگەر  هونەری ڕەوانبێژی و 
ئەو  ناناسیت،  باش  خۆشت  ئەوە  نەناسی.  باش  خۆت 

مەودایانەش باش نابینیت، كە تۆ لەوان جیا دەكاتەوە.
گەشەكردنی زمان پرۆژەیەكی درێژخایەنە بەو هێڵەی، 
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كە لە سەرەتاوە تا بە ئێستا دەگات شیعری كوردی پێبەپێ  
پێیدا هاتووەتە خوارەوە. شاعیرانمان خۆیان بۆی ماندوو 
كردووە. ئەوە بەها و پێوەری بنەمایەكە بە دڵنیایی و بڕواوە 

لە ئاستیدا هەنگاومان ناوە و لە ڕەنجمان دوودڵ نین.
وشەدا  و  زمان  لە  بیری  دەسەاڵتی  شاعیرە  ئەم 
هەرسێكیاندا  هێزی  كۆكردنەوەی  لە  كردووەتەوە،  تاقی 
شیعرییەتی لە دەقدا ڕسكاندووە. بەهای هەریەك لە )بیر( و 
)زمان( و )وشە(ی سەربەخۆ وەك هارمۆنییەتێك لە )وێنە(
لە درێژبوونەوەی  دا بەكارهێناوە و دەریخستووە، پاشان 
شیعرەكەدا ئێستێتیكایەكی شێوە ئەندازەیی هەست پێدەكەیت. 
ئەم شێوازەی نەبووەتە )تەوژم( و )ڕووداو(ێك، بگرە هەر 
نوێبەخشی  شیعری  لە  و  بووەتەوە  درێژ  لەناویدا  خۆی 

كوردیدا، كەمەیەكی كەمی شیعری گرینگی پێ  نووسیوە.

       ئەیلوولی 2008 هەولێر
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نزا سپییەكانی من

لە كۆمەڵگای ئێمەدا، ئەو شاعیرەی ژیانێكی خۆشگوزەرانی 
داهێنەرانە  شیعرێكی  نەیتوانیوە  ببڕ  ببڕای  هەبووبێت، 
دەسەاڵتن،  نازكێشراوی  شاعیرانەی  ئەو  بۆیە  بنووسێت. 
خاوەنی مێژووی داهێنان نین، چونكە گیانی یاخیبوونیان 
تێدا مردێندراوە و بەرفەرمانن، چاویلكەی ڕەنگاوڕەنگیان 

لەچاو كراون و هەموو وەرزەكان بە بەهار دەبینن.
ماندوویی  و  نیگەران  و  هەستیار  ئەم شاعیرە، خودی 
خۆی لەناو تێڕوانینێكی لەبیر نەكراودا، كردووە بە دەقی 
ژیان،  ئاژاوەكانی  پڕ  پانتایییە  ناو  هەڵیداوەتە  و  شیعری 
ئەو خودەی واقیع ستەمی لێ  كردووە و نەیهێشتووە پڕ 
بە دڵی لەناویدا بژێت. لە كرۆكدا شیعر هێنانە گۆی دەنگە 
و  واقیع  ئاست  لە  بەرزكردنەوەیەتی  و  گەمارۆدراوەكانە 
ئەو  هێزی خۆسەپێنەری  و  پێچەوانەكردنەوەی دەسەاڵت 
واقیعەیە، كە نەیهێشتووە پڕ بە دڵی لەناوی بژێت و خودی 
هەستیار و نیگەران و ماندووی خۆی تێدا دامەزرێنێت. لە 
واقیعی كۆمەڵگای زیندوودا، شیعر وەك یەكەم دەركەوتەی 
مرۆڤ و ڕۆشنایی بوون ناسراوە و فۆرمی وەرگرتووە، 
پاشان بۆ پاراستنی خۆی بەردەوام كاری لەسەر بوون و 

هەبوون كردووە.
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بەردەوامی  درەوشانەوەی  زیندوو،  كۆمەڵگای  واقیعی 
تێدایە بۆ كار لەسەركردن و خۆ دامەزراندن و بەجێهێنانی 

پرۆژەكانی ئەزموونی ژیان و نووسین.
واقیعی ستەمكار، لە مرۆڤی هەستیار و نیگەران و ماندوو 
بەهێزترە و دەسەاڵتی لێ  سەندووەتەوە، یان جموجووڵو 
بەرزەفتی  و  خۆی  ڕكێفی  ژێر  خستووەتە  چاالكییەكانی 

كردووە. 
شیعریش، كە ناوكی گیانە، دەبێت لەم خاڵ و خودەوە 
ڕاگەیاندبێت.  خۆی  بوونی  و  كردبێتەوە  خۆی  هاتبێت، 
بۆ  ماندووەوە،  و  نیگەران  و  هەستیار  خودی  و  خاڵ  لە 

بەرزكردنەوەی، تا ئاستی )واقیع( و )بڕواهێنان(.
هەندێك شیعر ساكاركردنەوەی واقیعی لێ  دەكەوێتەوە، 
لە كاتێكدا واقیع زۆر ئاڵۆزە. خودی هەستیار و نیگەرانو 
ماندوو نابێت لە بۆتەی شیعردا دژی واقیعی زیندوو بێت، 
بگرە تێیدا هەوڵ بدات پێستەكانی واقیعی زیندوو هەڵبداتەوەو 

ڕاوی تاڵە تیشكەكانی بكات.
بەردەوامی  درەوشانەوەی  هەمیشە  زیندوو(  )واقیعی 
تێدایە بۆ كار لەسەركردن و خۆ دامەزراندن و بەجێهێنانی 
)واقیعی  بەاڵم  نووسین،  و  ژیان  ئەزموونی  پرۆژەكانی 
ستەمكار( لە ئاوات و داوایەكانی خودی هەستیار و نیگەرانو 
ماندوو ناپرسێت و دیكتاتۆر و سەركوتكەر و تۆقێنەرە. لە 
باری سەركوتكردن و تۆقاندا، جوانی و هەست بە جوانی 

كردن هەڵدەبزڕكێت.
لە خەیاڵی شاعیردا، هەموو خودی هەستیار و نیگەرانو 
دادەنێن.  پەیوەندییەكان  و  دەژین  شیعردا  لەناو  ماندوو 
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شەختە  شكانی  و  درزبردن  لە  دەبنەوە  ناسك  ئەوەندە 
دەچن لەبەر خۆری بەهاراندا، یان نەرم و نیانی و دەنك 
پایزاندا. پەیوەندیی  بارانی  لەبەر نمەی  پڕئاوبوونی هەنار 
لەگەڵ مەرگ دەگرن، بەاڵم مەرگێكی لەخۆبردوو لەناو ئەو 
تێڕوانینە لە بیرنەكراوەی، كە خودی هەستیار و نیگەران و 
ماندووی خۆی تێدا كردووە بە: )دەقی شیعری( و هەڵیداوەتە 

ناو پانتایییە پڕ ئاژاوەكانی ژیان.
شیعرییەت بەم هەستیارییە و نیگەرانی و ماندووبوونەی 
نێوان  لە  پتەویان  یەكێتییەكی  و  پەیوەندی  و  دێت  خوددا 
ڕایەڵ دەكات، لە درێژبوونەوەی شیعرەكەدا ئەو پەیوەندی و 
ڕایەڵە هەڵناوەشێتەوە و شەیدا و سەرسامتر دەبێت، تەمێك 
لە هەستی دڵەڕاوكێ  و هەست بە نامۆییكردن تێی دەئاڵێت و 

تانوپۆی دەچنێت و )بنیادێكی زەینی( دەداتێ .
ئەو  شیعردا  لە  شێواز  ماكی  و  چییەتی  جوانترین 
شێوازەیە، كە دەیخوێنیتەوە بە پڕی و كامڵی هەست بكەیت 
لەناو بەشێك لە هەستەكانی تۆدا كاری كردووە و لەناوی 
ژیاویت و بەكامی دڵ دەخوێنیتەوە، ژیان لەناو چێژی كاتی 

شیعریدا داگیرساوە و وەك چەقی ناوەند دەبیندرێت.
جوواڵو  ئاسۆی  نییە،  پێوەر  شیعر  بۆ  چەق  ئەگەرچی 
پێوەرە، ئاسۆی جوواڵویش هێزی گۆڕان پێبەپێ  دەبەخشێتو 
هاوسەنگیی خۆی لەگەڵ زماندا دەست دەخات، بەاڵم كە 
لە خوێندنەوەكەدا تەواو بوویت، بگەڕێیتەوە دۆخی واقیعی 
ژیان و هەست بكەیت هەستێكی پاراو دەربڕاوە و لە بۆتەی 

دەقی شیعریدا بەرجەستە بووە.
شیعرییەت لە چێژ و هەستی كاتیدا دێتە بوون و لە دەقدا دەخوڵقێتو 
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چێژی  و  هەست  دەكات.  ئەفسووناوی  هێزی  تێكەڵی  خۆی  خوڵقانی 

زمان  ئەركی  لەو  دەگرن،  ئەستۆ  لە  زمان  ئەركی  تەندروستیش 

و  هێناوە  بەدەست  تاكانەی  كەشێكی  گرتنەدا،  ئەستۆ  لە 
خوێنەری ڕووبەڕووی زمانی ناسك بوونەوە و شیعرییەتو 

جیاكاریی كردووەتەوە.
شیعریی:  كتێبێكی  ناونیشانی  من(،  سپییەكانی  )نزا 
 )97( دووتوێی  لە   )1999( ساڵی  شەیدا(یە.  )عوسمان 
الپەڕەدا لە چاپخانەی )هەواڵ( لە سلێمانی چاپ كراوە، ئەم 
شیعرانەی تێدایە: )خەزان، ئەو شەوەی بەفری تێدا باری، 
گۆڕهەڵكەن،  شیعر،  پارچە  دوو  برووسكە،  خەتا،  ئەوین، 
سێو، شیعرێكی سەوز، كارەسات، بیست و چوار ساتەی 
ئێستای من، 1995/8/26، مریەم، سەبووری یان سەفەری 
ئەییووب، خمخۆرك، دروود، ڕۆژانە یاداشت، نزا سپییەكانی 
من، كریسماس، سەراب نا سەفەر، ئەوینێ  لە گوڵ پیاوێك 
لە داستانی خەج،  تۆ و ستۆكهۆڵم، بەشێك  لە درۆ، من.. 

قاسید، هەندێك لە وازییەكانی ژوانی زەرێ ، دامیاو(.

مریەم 

سێ  ڕۆژە ماڵەكەم دەفێكی سواوە: شەوانە 
بە پەنجەی شیعر لە سینگ خۆی ئەدا

سێ  ڕۆژە گەردی ڕۆح ئەسووتێ 
سێ  ڕۆژە ڕەیحانەی عومری من 

لە ئینجانەی هەورا:
بۆ مانگی ناوێزەی سریشكی هەواڵی دەگەڕێ ..

ئۆف لە خۆم،
لە منی خێر نەدیو..
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ئاخر كوا ژنە ئینجیلییەكەم؟
ئاخر كوا: وا لە كوێ ؟

ژنە سازگارەكەی عومری وشكەاڵتووی
منی دڵ پەشمەك؟

پێم بڵێن، ئەگەرنا.. 
قورئانی مزگەوت و 

زەنگی كەنیسە و
مەرقەدی پیاوچاكان.. بە شاهید دەگرم

هەرچی ئازیزتانە، من ئاسا 
ئاگری تێ  بەربێ؟

ئەگەر بێ  و پێم نەڵێن

ژنە ئینجیلییەكەم وا لە كوێ ؟

شێوەی  باشترین  ناخوێندرێتەوە،  چاو  بە  شیعر 
خوێندنەوە، خوێندنەوەیە بە بیر و زەین. لە شێوازی ئەم 
دەقی  ئاسۆكانی  و  دووری  هەموو  جۆرە خوێندنەوەیەدا، 
پاراو بەدی دەكرێت. وەك دووری و ئاسۆ و بینین و بیستنو 
هێما و هێماپێكراو و زانیاری پەیداكردن لەبارەی هونەری 
شیعر نووسین و ڕەوانبێژی و ئەزموونی زمانەوانی. لەم 
و  شیعر  پێویستبوونی  بە  هەست  ڕووبەڕووبوونەوەیەدا 
نووسین لەناو كۆمەڵگادا، گەاڵڵە دەبێت و ڕوودەدات. باری 
چێژ دەگۆڕێت بۆ باری پێویستی. ئەم خوێنەرە هەمەالیەنە 
الیەكی  الیەك  بەاڵم  الیەكە،  و  كەس  چەند  كاتدا  یەك  لە 
دیكەیان ناسڕێتەوە و خود كپ نابێت. واتە: فرە ڕوانینە بۆ 

دەقی پاراو و ئەفسوونی وشە.  
وشە لە وێناكردنی خەیاڵ دەبێتە ڕووداو و شتی نادیار، 

بەاڵم وزەیەكی داهێندراوە و لە زەیندا هەست پێكراوە.
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ڕووداو و شتی نادیاریش، كە تێیدا قاڵ و قووڵ بوویتەوە، 
دەبێتە موڵكی خودی هەستیار و نیگەران و ماندوو، لەسەر 
بنچینەی خەیاڵ و قاڵ و قووڵبوونەوەدا، )توانا( و )بەهرە( 
هەستییەكان  ڕووداوە  و  دەبەخشن  نادیار  شتی  بە  گیان 

ڕوودەدەن و دەبن بە )وزەیەكی داهێندراو(.
یەك  پێشبینیكردن  بووە،  لەدایك  لە سلێمانی  لە 1953 
ئەو  ڕاستەقینەیە.  شاعیری  گرینگەكانی  خەسڵەتە  لە 
نووسینی  بنیادی  و  پێكهێنەر  بوونەتە  كە  ڕووداوانەی، 
ئەم كتێبە شیعرییە، پەیوەستن بە ژیانی شاعیر خۆیەوەو 
نموونە:  ڕادەگەیەنن.  خۆی  كەسایەتی  ژیانی  مانیفێستی 
یان  )مریەم(،  لە شیعری:  یان  )خەزان(،  لە شیعری:  وەك 
شیعر(  پارچە  )دوو  شیعری:  لە  یان  )خەتا(،  شیعری:  لە 
دەردەكەوێت. دەتوانین لە ڕێگای زمانەوە مانای جیا جیایش 
لەم مانیفێستەی ژیانی وەربگرین. لە كاتێكدا زمان تۆڕێكە 
ئاماژانەشی  ئەو  دۆخگۆڕین.  بۆ  تێدایە  وزەیەكی  هەموو 
داوە، كە زوو و بەجوانی ئەم ژیانە بەجێ  دەهێڵێت و ژیانی 
كوردی  كۆمەڵگای   2005  \5\2 دەبێت.  تەواو  نووسینی 
یەك لە مێوانە جوانەكانی سەر زەمینی كوردستانی جوانە 
مەرگ بوو، كە توانای جوان نووسین و جوان ژیانی هەبوو. 
خۆیدا  كەسایەتیی  ژیانی  مانیفێستی  لەسەر  بەردەوامیش 
خوالوەتەوە  تێیدا  پانتایییەی  بەو  كێشاوە.  هێمای  و  هێڵ 
ڕووبەری ماڵەكەی خۆیەتیو كارەكتەری كاراشی هاوسەرو 

منداڵەكانیەتی: )ئایشێ ، شنروێ ، ئاسۆ، دەشنێ (.
شاعیر  نیشتووە،  ناخیدا  لە  نەمر  دەنگی  هەندێك 
و  دەكاتەوە  ناخی  نیشتووانەی  دەنگە  ئەم  تێكەڵی  خۆی 
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دەیانجووڵێنێت، كە بەردەوام لەناو ڕووداوە شیعرییەكانی 
پێشان  سیمایان  هەمەچەشن  بە  و  دەبنەوە  دووبارە 
دێتە  ژیانیدا  لە  بنەڕەتی  گۆڕانێكی  گۆڕانێك،  دەدرێنەوە. 
و  شیعرەكانی  بناخەی  دەبێتە  گۆڕانە  ئەم  دواتر  گۆڕێ ، 
گەشە بە تێگەیشتنی دەدات، لە توخمە زمانەوانییەكان نزیك 
لە  و  دەبێ   خودی  بە  تێكەڵ  لیریكی  خودێكی  دەبێتەوە. 

شیعرەكانیدا چاومان پێیدەكەوێت. 
كە  بەتواناكانمان،  شاعیرە  لە  بەشێك  ئەگەرچی 
وەك  دامەزراندووە.(  كوردییان  شیعری  )شیعرییەتی 
مانیفێستی ژیانی كەسایەتیی خۆیان دەقی سەرنجڕاكێشیان 
بۆ بەجێ  هێشتووین، هەمیشە دەروونڕۆشنی بەردەوامییان 
تێدایە بۆ كار لەسەركردن و خۆدامەزراندن و بەجێهێنانی 

پرۆژەكانی ئەزموونی ژیان و نووسین.

           تشرینی یەكەمی 2008 هەولێر
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دڵدارەكەم پایزە گەواڵەیەك نییە

شیعر گیانی مرۆڤ لە دەربڕینە زمانییەكانیدا بەرجەستە 
و  ئاخاوتن  شێوازی  دەهێنێت،  بەرهەم  شێواز  و  دەكات 
نووسین و گوتن. دەتوانین لە ڕێگای شاكارە شیعرییەكانی 
دنیادا، تێگەیشتن و وێنا و هێڵكارییەكمان بۆ گیانی مرۆڤایەتی 
دەست بكەوێت. وەك وێنایەكی ئێستێتیكی و هەستی، نەك 

وەك )زانست( و )ئامار(.
رێز لە تواناكانی بەرانبەر دەنێم و بەپێی ئاستی كار و 
داهێنانیانەوە بە دڵم دەبن. ئەمەش، یان لە كاتێكی كورت و 
دیاریكراودا لە قوواڵیی دڵم نیشتەجێ  بوونە و لە یادگەمدا 
ماونەتەوە، جاروبار یادگەم دەجووڵێنن و سۆزم بۆیان پەیدا 
دەبێتەوە، یان كاریگەرییان تا ماوەیەكی درێژ ماوەتەوە و لە 
خولیامدان و ئاراستەیەكی ڕاستەقینەن بۆ وەرگرتن لە باری 
گیانییەوە. ئەوانەی بۆ ماوەیەكی كورت و دیاریكراو چێژیان 
سڕیونەتییەوە،  نەستم  هاتووە،  كۆتایییان  و  خرۆشاندم 
دەنگە  بەهێز كردووم و  بەردەوام خولیایان  ئەوانەی  یان 
دەربڕاوەكانی وشەكان هاودەنگم بوونە و خاوەنی ڕۆڵێكی 
لەباری  پیتكردنی بۆچوون  بە  ئەدەببینی و  بۆ  كاریگەرن. 
ئەدەبییەوە. لە هەردوو باردا پشتیوانییان لێ  دەكرێت. ئەو 
كاریگەری دانانەی لەسەر پێكهاتە هەستییەكانی ئەوی دی 
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بە  و  داهێنان  ڕۆڵی  دەركەوتنی  خوێندنەوە.  بەردەوام  بۆ 
ئەدەبیبوونی هێزی زمانە.

چەند  كوردیدا،  حەفتایەكانی  شیعری  لە  ئەگەر 
یادگەمدا  و  زەین  لە  داهێندراو  و  جوان  نموونەیەكی 
لەوانە  یەك  هەبووبێت.  لەگەڵمدا  بەردەوامییان  مابنەوەو 
)بەڕووتی  شاعیرەیە:  ئەم  ئەزموونداچووی  بە  شیعرێكی 
لەبەر بارانی لەزەتدا(، كە لە گۆڤاری )بەیان( ژمارە )45(ی 
كانوونی یەكەمی )1977(دا، باڵوی كردووەتەوە. لە بوونیدا 
گیانی ئێستێتیكای هەڵگرتووە و پاراستوویەتی. بەتایبەتی لە 

ڕووی قووڵبوونەوە لە )وێنە( و )مۆسیقا(دا.
ئاڵۆزی شاردا  و  دڵی ساكار  لە  ئەم شیعرە  پێكهاتەی 
ڕایەڵی خۆی چنیوە، بە هەموو كەشوهەوا و خەسڵەتێكەوە 
خولیامدا  لە  بەردەوام  كردووە،  ڕەنگ  ژیانی  وێنەكانی 
خاوەنی  و  كردووەتەوە  درێژ  خۆی  داهێندراوی  بوونی 
پڕ  و  قەرەباڵغ  فەزایەكی  شار  فەزای  كاریگەرە.  ڕۆڵی 
نهێنییە، بواری جیابینی و جیاكاری دەڕەخسێنێت. بەردەوام 
لە جووڵەدایە و لە جووڵە ناكەوێت. بە زەینێكی كراوە و 
و  وشە  بە  خوێندووەتەوە،  جوانییەكانی  ئێستێتیكییەوە 
لە شاعیرانی دەوروبەری دەربڕینی  دەستەواژەی جیاكار 
لە بارودۆخی هەستی و بیندراودا كردووە، دەرچووە لەو 
زمان و دەربڕینە فەرمانساالرییەی شاعیرانی دەوروبەری 
كردوویانەتە ناسنامە و شێوازی قۆناخێكی شیعری. دواتر 
شیعری تاراوگەی كوردی، زیاتر تایبەتكارە بەو شاعیرانەی 
كۆچیان بۆ جوگرافیایەكی دوور كردووە. وەك دیاردەیەك 
چــامــەی:  لــە  ڕووداوە.  كوردیــدا  ئەدەبــی  نــاوەنــدی  لــە 
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)قوربانی تۆزی ڕێگەتم(ی )نالی( و چامەی: )گوتم بە بەختی 
)دەربەندی  چامەی:  و  كۆیی(  قادری  )حاجی  خەواڵوو(ی 
پەپوولە(ی )شێركۆ بێكەس(ەوە ناسرا و بوو بە بابەت و 

شێواز و ڕووداو و دیاردە.
لە كۆچێكی  ناژیت،  لە هیچ شوێن  ڕاستەقینە  شاعیری 
بەردەوامدایە. شوێنی ژیان بۆ ئەو تەنیا نیشتیمانی شیعرە، 
یان هێزی وشەیە، كە خودی پڕ سەرگەردانی داهێنەرانەی 

خۆی تێدا دادەمەزرێنێت و سەقامگیری دەكات.
چەشنێكی  و  بابەتی  بنیادێكی  تاراوگەكراو،  شیعری 
تایبەتییان هەیە، جۆرێك جموجووڵی گۆڕانیشیان لە زماندا 
پەیدا كرد، یان زمانیان بردەوە سەر هاواری بە تەوژمی 
بۆ  هۆیەكە  ئەمەش  ناسكبوونەوە.  و  سۆز  و  هەست 

تەسككردنەوەی بواری زمان.
زیاتر لە شیعری تاراوگەدا پرسیار، )رامانی سەرەكی(یە. 
كاریان لەبارەی هاواری بە تەوژم و هەستی غەریبی و سۆزی 
گەرمی خودایی كردووە، ئەو هەستپێكردن و ئاشكرابوونە 
بە بۆچوونی من لە شیعری: )غەریبی(ی ئەم شاعیرەدا، كە 
لە گۆڤاری )نەوشەفەق(ی ژمارە )52(ی كانوونی دووەمی 
دەقێكی  گەاڵڵەبوونی  دەگاتە  باڵوكراوەتەوە.  2008دا، 
و  تەوژم  بە  هاواری  بێگەردیی  لە  لێوانلێو  و  ئێستێتیكی 
هەست و سۆز و شیعرییەت و چڕبوونەوە لە دەربڕیندا، 
ئاگایی  و  زەین  لە  درەوشانەوەی  تەواو  گەیاندنێكی 
بەرانبەردا دەخەمڵێنێت. سۆزی قووڵ و برین كوالنەوە و لە 
نیشتیمان هەڵكەنان و هەستی غەریبی كردووە بە هونەر. 
هونەری ئاخاوتنی شیعر لەناو ئێستێتیكادا. هونەریش تەنیا 
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بە خاڵ و هێڵی ئێستێتیكا پێوانە دەكرێت. ئێستێتیكا هەموو 
ئاسۆیەك لە بوونی دەقدا پێدەگەیەنێت بۆ درەوشانەوە و 

هیچ ترووسكەیەكی درەوشاوەش ناكوژێت.
سۆز پەیوەندیی شاعیر بە ڕابردووەوە ئاشكرا دەكات، لەم 
جۆرە شیعرەدا جەخت لەسەر هاواری بە تەوژم و سۆزو 
هەست بە نامۆییكردن دەكرێتەوە. ئەمەش بەهۆی پاڵنەرە 
نەیتوانیوە تێكەاڵوی دەوروبەری  سایكۆلۆژییەكەیەوە، كە 
و  بكات  دروست  هاوگیانی  پەیوەندیی  و  تەبایی  و  ببێت 
دەبێتە  دەروونییە  بارە  ئەم  وەربگرێت.  ئەوێ   كولتووری 
هۆی سەرهەڵدانی هەست بە نامۆییكردن و بەرزبوونەوەی 
سۆز و هاواری بەتەوژم، كە شاعیر بارودۆخێكی گونجاوی 
بۆ هەڵكەوت و توانی لەگەڵ كۆمەڵگای ئەو جوگرافیایەی 
كۆچی بۆ كردووە تەبایییەكی كولتووری بەدەست بهێنێت و 
دەستكاریی ژیانی خۆی بكات بۆ ڕاهاتن بە جۆری ژیانی 

ئەوان و ئەوێ .
و  نامۆییكردن  بە  هەست  و  تەوژمە  بە  هاوارە  ئەو 
بەرزبوونەوەی سۆزەی بەرەو كاڵبوونەوە دەچێت، ئەگەر 
ئەزموونی شاعیرانی تاراوگەكراوی خۆمان بهێنینە بەرچاو، 
كە  ئاشكرا،  خاڵێكی  دەبێتە  و  دەبێت  جێگیر  ال  ئەوەمان 
شاعیران چەند ساڵێكی سەرەتای تاراوگەبوونیان ئەم جۆرە 
شیعری  ناو  بۆ  پێبەپێ   دواتر  هێناوە.  بەرهەم  شیعرەیان 
ڕەگەزی  تێكەڵی  )سەرەكی(  ڕەگەزی  كشاون.  بوونی 
)الوەكی( دەكەن. لەو كردار و كردەیەدا هەست و سۆز و 

هاواری بە تەوژم دەبن بە ڕەگەزی الوەكی.
هەر كەسێك لە كاتی دەربڕینی هەست و سۆز و هاواری 



285

بە تەوژمدا. چ لە )ئاخاوتن( و چ لە )نووسین(دا شێوازی 
خۆی بۆ دروست دەبێت. شێوازیش زانستە. مرۆڤ لە كاتی 
دەربڕینی هاواری بە تەوژم و هەست و سۆزدا، شێوازیان 
لێك جیا دەبێتەوە، بەاڵم لە دەربڕینكردن و دەربڕینی ئەقڵیدا 
شێوازیان لێك نزیك دەبێتەوە. ئەو بۆچوونە نهێنییەك نییە 

هەوڵی ئاشكرابوونی بۆ بدرێت.
ناوەرۆكە  لە  بە تەوژم و سۆز  بنەڕەتیشدا هاواری  لە 
هەستییەكانی مرۆڤەوە پەیدا دەبن و لە دەربڕیندا شێواز 
دروست دەكەن. هاواری بە تەوژم و سۆز لەناو چركەی 
كورتخایەندا گەرای خۆی دادەنێت و لە كتوپڕدا دەترووكێت. 
زەمینەسازی بۆ نووسین پێكدەهێنێ ، یان دۆخی پرسیار و 
ورووژان و بیركردنەوە دەدۆزێتەوە بۆ هاواری بە تەوژمو 

سۆز و هەست.
كتێبێكی  ناونیشانی  نییە(،  گەواڵەیەك  پایزە  )دڵدارەكەم 
شیعریی: )سەاڵح شوان(ە. ساڵی 1978 لە دووتوێی 151 
الپەڕەدا، لە چاپخانەی )دار الحریە للگباعە( لە بەغدا چاپ 

كراوە، شەست و چوار شیعری تێدایە.
بەسەر سێ  بەشدا دابەش كراوە: بەشی یەكەم: الپەڕە 
)5 تا 66( چل شیعری لەخۆ گرتووە. بەشی دووەم: الپەڕە 
)70 تا 120( هەژدە شیعری لەخۆ گرتووە. بەشی سێیەم: 

الپەڕە )135 تا 145( شەش شیعری لەخۆ گرتووە.

گشت شتەكان بسڕەرەوە

كچۆڵەی زریانت دیوە
چۆن سوخمە و ژێركراسەكەی
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لەسەر بەفر هەڵئەخات 
خۆی ئەكوژێت.

كاروان مەكە؟
كاروان مەرگە و مانەوەشت دیسان مەرگە

كاروان مەكە؟
زەردووی دارستان خوێنەكەت

ئەفەوتێنێت
لە جێگاكەی خۆتدا كپ بە
تا ئەم خولەش تەواو ئەبێت

ئەوساكە ئەگەڕێینەوە
ئەگەڕێینەوە و منداڵی

لە پەڵەیەكی ڕووناكدا هەڵئەگرین
گەورەی ئەكەین

تا ئەبێتە دەریایەك لە گلێنەدا.
یان ئەبێتە خاڵێك لە ناوكی لەزەت

كاروان مەكە؟
چونكە مانگ ئا لەم شەوەدا

خۆی لەسەر درەختی خەمی پەمەیی ڕووت ئەكاتەوە
ئەوسا ئێمەش بڕیار ئەدەین

بمرین
یاخۆ نەمرین.

گشت شتەكان بسڕەرەوە؟
ئەوسا سەیری خۆت كە بوویتە بە گشت شتێك

تێكەڵی ئاورنگی خەونی بەیانیان ئەبیت و دەریا شەق ئەبات  
دەنگی دڵدارەكەتت بەرگوێ  ئەكەوێت

لە بازاڕی كۆیلە فرۆشانەوە بانگت لێ  ئەكات 
كاروان مەكە؟
كاروان مەكە؟

دەسا ئەی بەنەوشەی سەرسام
 با پیس نەبیت بگەڕێرەوە ناو دڵی سەهۆڵبەندان.
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چونكە گەرما گیان و لەشت بۆگەن ئەكات 
لە بیریشت نەچێت زەوی خولێكی تریشی ماوە

خەم كۆترێكە گشت ڕۆژێك سێ  جار
بە خوێنی بەفرەكە خۆی ئەشوات و بەفرەكەش ناتوێتەوە.

لەوەوە  نوێبەخشی  سەرەتای  نوێبەخش،  شاعیری 
دەردەكەوێت، كە نوێبەخش بێت لە )پرسیار( و )ورووژان( 
و )بیركردنەوە(یدا، ئەوجا ئەو ســێ  خــاڵ و نیشــانـەیـە كــار 
وەك  دەقدا  لە  داهێندراوەوە  ئاستدارییەكی  بە  و  پێبكات 
ناوەند دایانمەزرێنێت و سەقامگیریان بكات. نموونە: وەك لە 
شیعری: )كۆچێكی بێ  سەرو شوێن(، یان شیعری: )چرۆی 
بەفر(، یان شیعری: )پرۆمیسیۆس سەیری ئاسمان ناكات(، 

یان شیعری: )گشت شتەكان بسڕەرەوە( دەردەكەوێت. 
هەوڵدانی  جۆرێك  بە  هەریەك  حەفتایەكان  شاعیری 
بەیت و  و  داستان  و  كولتوور  لەناو  كاركردن  بۆ  هەبوو 
داب و نەریت و باری كۆمەاڵیەتی و سیاسیی كوردی ..... 
و  داستان  و  كولتوور  لەناو  خواستن  ناو  بەتایبەت  تاد، 
بەیتی كوردیدا، بەاڵم لە گەیاندنی دەربڕیندا زۆرینەیان لە 
دەیانكردن  و  دەخواست  ناوەكانیان  زیاتر  دەچوون.  یەك 
دنیابینیی  لەبارەی  كاریان  كەمتر  هێماپێكراو.  و  بەهێما 
نەوتراو و نادیاری كەسایەتییەكان دەكرد، یان ناوهێنانەكان 
بیری  بە  بەیتەكان  یان  داستان،  ئەوەی  بۆ  بەهانەیەكن 
خوێنەر بهێننەوە، یان لە زەینی خوێنەری نزیك بكەنەوە. 
ئەمەش لە بەرژەوەندیی دەقدا نییە. داهێنان لە ڕێگای خودو 
هاواری بە تەوژم و هەست و سۆزی ئەوی دیكەوە بەرهەم 

نایەت.
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داڕشتنێكی تۆكمە بۆ ئەم كاركردنەیان نەكراوە. ئەم كار 
بۆ نەكردنەش وەك الوازی و نەتوانینێك تێبینی دەكرێت و 

لە داهێنانی شیعریدا بنیادێكی شڵەژاو بەرهەم دەهێنێت.
بە  یان  بووە،  پەیدا  دەربڕینەكانیانەوە  لە  ئاواز  و  ترپە 
دەربڕینەكانیانەوە دەیانبەستایەوە. لە كاتێكدا ترپە و ئاواز 
لە زمانەوە پەیدا دەبێت و لە دەربڕینی زمانیدا هەڵدەقوڵێت.
شیعری ئەم شاعیرە، لە ئاست و بەهرەدا قوواڵیی خۆی 
بۆ الی تواناكانی زمان برد، لەم ڕووەوەش ڕوانینێكی نیمچە 
كردووە.  دەستەبەر  ئەزموونە  ئەم  بۆ  خەمڵیوی  و  كامڵ 
پێگەیەك  و  دەدات  ڕوو  خۆیەوە  ناخی  لە  ئەزموونێك 

وەردەگرێت و دەست پێدەكات.
ڕێگاكەرەوەیە بۆ دۆزینەوەی تواناكانی زمان. خواستی 
ناو  بردوویەتییەوە  و  پاراستووە  شیعریشی  مۆسیقای 
هەستی  زمانی  و  مۆسیقا  دووالیەنەی  زمان.  پێكهاتەی 

گونجاندووە، ئەمەش هاوئاستكردنی )مانا( و )دەنگ(ە.
زمان، ناوەندی پێكەوە گونجاندن و كۆكەرەوەی ڕەگەزە 
پێكهێنەرەكانی شیعرە. هیچ شیعرێكیش بەبێ  بیركردنەوەی 
بكات،  دیاری  خۆی  سەربەخۆیی  بوونی  ناتوانێت  زمان 
دەچێتە  و  دەخوڵقێت  شیعر  ئەوجا  دەكاتەوە،  بیر  زمان 
جیا  زمان  لە  خۆی  ناوەرۆكیش  زمانەوە،  ئاستداریی  ناو 
بۆ  ناوەرۆك  ئاستداریی  دەتوانین  بارەدا  لەو  ناكاتەوە. 

ئاستداریی زمان بگەڕێنینەوە.
و  دەكرێت  لێ   دەربڕینی  زمانەوە  ڕێگای  لە  ئێستێتیكا 
ئێستێتیكایەی  ئەو  دەدات.  ڕستە  بە  شیعرییەت  جۆرێك 
بهێنێت،  بەدەستی  نەتوانێت  مانا  چییەتی  و  ناوەرۆك 
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زمان بەدەستی دەهێنێت، شیعرییەت دەبێتە دروستكەری 
پەیوەندی لە دڵەوەی ناوەرۆك و زمان، یان )مانا( و )دەنگ(.

           كانوونی یەكەمی 2009 هەولێر
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كۆبەرهەم

شیعری واقیعی وەك ڕەگەزێكی بایەخدار لە كولتووری 
بەها  و  جێگای سەرنج  كوردیدا،  ئەدەبیاتی  و  كوردستان 
بووە و ڕوخساری خۆی داڕشتووە، ناهەموارییەكانی تا ناخ 
ئاشكرا كردووە. لەم شێوازە شیعرییەدا ڕووداوێك سۆز 
دەجووڵێنێت و ئامادەی دەكات بۆ دۆخی نووسین، ئەم سۆز 
جوواڵنە بەهۆی وشەوە دەبێتە وێنە و كاریگەریی هەستی 
كەم لێ  دەردەكەوێت، چونكە بەشێكی سەرەكیی پێكهاتەی 
وێنەكە كرداری مانا گواستنەوەیە. لەم دۆخەدا )خەیاڵ داهێنەر 
نییە(، ئەقڵ بەڕێوەبەرە و داوی پەیوەندییەكان گورج و خاو 
دەكاتەوە، لەبەر ئەوەی دەقەكە دەقێكی لێكدانەوەیە لەبارەی 
ڕووداوێك، بەاڵم لە شیعری مەجازیدا )بوون(ێك، كە ترپە و 
ئاوازێكی خەمگین دەهێنێتە ناوەوە، پەیوەندییەكانی خەیاڵ و 
هەست و سۆز گەرم دادەهێنێت، بەهۆی وشەوە وێنەیەكی 
خەیاڵی پەیوەست بە دۆخی دەروونی شاعیرەوە دروست 
دەبێت، وێنەكە وێنەیەكی كاریگەر دەبێت، چونكە بینین بۆ 
كۆ  ئاشكراكردنی  و  دۆزینەوە  هێزی  هەموو  جار  یەكەم 
دەكاتەوە و لەسەری دەگیرسێتەوە. بینینێك تێڕوانینی هەیە 
بۆ ژیان و دەوروبەر و سروشت و گەردوون، لەم دۆخەدا 
هێزی مەجاز و خەیاڵ بەهۆی هونەرەكانی ڕەوانبێژییەوە 
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لە  شاعیر  واقیع.  زەمینی  لە  گەورەترە  هەست  داهێنەرن، 
مەجازدا كار لەبارەی شتە بە ئاستەم دیارەكان دەكات و 
تێكەڵ  شێوازەكان  ناشكرێت  هەروەها  ناوەوە،  دەیهێنێتە 
یەكتری بكەین، یان شێوازێك بەناوەندێكی گرینگ بزانینو 
كارامەیی  بە  شێوازێك  هەموو  الوەكی.  بە  دیكە  ئەوانی 
كاری لەناو بكرێت داهێنانی لێوە بەرهەم دێت، دەبێت بەها 
بە هەموو شێوازێك بدرێت و شوێنی تایبەتی بۆ تەرخان 
نییە  داهێندراو  شیعرێكی  كورددا،  نیشتیمانی  لە  بكرێت. 
ئەدەبی  هەمیشە  دابێت.  دیكتاتۆر  بە  جوانی  سیمایەكی 
داهێندراو دژی ستەمە و الیەنگری جوانی و مرۆڤپەروەری 

بووە و ئاستە جیاوازەكانی واقیعی دەرخستووە.
ناوەندی  لە  كەسایەتییەكە  و  بەهرەدار  نووسەرە  ئەم 
ڕۆشنبیریی كوردیدا، لە كۆمەڵێك هێڵدا تواناكانی خۆی تاقی 
كردووەتەوە و بەرهەمهێن و داهێنەرە و وردبینی هونەری 

هەیە.
من لێرەدا تەنیا لە هێڵی شیعرییەوە لێی دەدوێم و لەم 
و  نەزاندراو  جیهانی  و  زاندراوە  بیرێكی  خاوەنی  بوارەدا 
هەستی ڕاناگەیەنێت، ئەو جیهانەی تێیدا كارایە بە كەمێك 
پلەیەكی  لە  دەكاتەوە،  وێنای  دووبارە  گۆڕانكارییەوە 
هۆشیاریدا پێویستییەكانی مرۆڤی ئەم جیهانەی وێناكراوە، 
كار پێدەكاتەوە و لەناو ڕستە شیعرییەكانیدا دایدەمەزرێنێت.
شاعیری واقیعبین خۆی سەرگەرمی ئەو شتانە دەكات، كە دەیانبینێت، 

یان بە ئاستەم دەیانبینێت و گەورەی دەكاتەوە بۆ ئاستی باشتر بینین و 

و  دەستوور  نابێتە  كەس  بۆ  شیعر  بەاڵم  لێكردن،  دەربڕین 

یاساو بنەما، تا ژیانی لەسەر بەڕێوە ببات. دەشێ  شیعرێك 
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كردبێت،  جیهانی  تەماشای  باش  خۆیدا  سروشتی  لە 
پانتایییەك بێت لەوێدا بۆ نادیار بگەڕێین.

لــە  كولتــوور  كاریگەرەوە،  و  مــانـــا  پڕ  ئاسۆیەكی  لــە 
فۆرمی سەرچاوەیەكی خۆڕسكەوە بەكار دەهێنێت و لێی 
نزیك دەبێتەوە، دوای سوودوەرگرتن و بەكارهێنان وەك 

سەكۆیەك لەسەری دەوەستێت و خۆی ڕادەگەیەنێت.
لە كاتی نووسیندا ئاگاداری بارودۆخی دەروونی خۆیەتی، 
بە  پەیوەندی  ڕوودەدات،  شیعرەكەوە  پێكهاتەی  لە  چی 

بارودۆخی دەروونی خۆیەوە هەیە و ئاشكرای دەكات.
مرۆڤ لەناو شیعرەكانیدا ئاشقێكی تا هەتایە نییە، بگرە 
ئاشقێكە بەرەو ڕزگارییەكی دیاریكراو، لەژێر كاریگەرییەكی 
مەودا كورتدا دەجووڵێت. خولیا و تانوپۆی ڕستەكانی ڕوونو 
لە ڕوون، پەیوەندییەكانی ڕەگەزی پێكهاتەی تا ڕەگوڕیشە 
قووڵ ناكاتەوە، بەاڵم هارمۆنییەت و تەبایییەكیان لە نێواندا 
و  ڕۆمانسییانە  ئاسۆی  و  دووری  بە  دەكات،  دروست 
دەداتەوە.  گرێیان  واقیعییەكان  گۆڕانكارییە  كەشوهەوای 
توندوتیژی  و  تۆڵەستێنە  یاخییەكی  جاریش  هەندێك 
دەخاتەوە، لە كاتی هەڵچوون و توندوتیژیدا شاعیر ناتوانێت 
بهێنێت،  بەكاری  چاكی  بە  و  بخەمڵێنێت  هەستی  و  بیر 
مرۆڤەوە  ئاسوودەیی  كاتی  لە  ئێستێتیكییەكان  پەیوەندییە 
خاڵی پێكهاتە دروست دەكەن و پێدەگەن بۆ بەكاربردن و 
كارپێكردن. هاوشێوەی سرووش و جوواڵندنی بە ئاراستەی 

نادیار و بەرەو پرسیار چوون.
بەسەر واقیعی شێواودا شۆڕشگێڕە، شۆڕشگێڕییەكەشی 
كۆدا  لەگەڵ  و  دەیگەیەنێت  مرۆڤپەروەریدا  لە  پەیامێكە 
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كەوتووەتەوە،  لەوەوە  ئەزموونەش  ئەو  دایدەمەزرێنێت. 
و  ژیاوە  مەرگدا  شێوەكانی  لە  شێوەیەك  لەناو  خۆی  كە 
تالوەتەوە. ئەوەی لەو جۆرە ژیان و هەستە تراژیدییەوە 
قوواڵیییەوە  لە  و  جۆشاندوویەتی  و  كۆبووەتەوە  الی 
ویژدانی  پێدەدا،  شیعری  قەوارەیەكی  ڕایچڵەكاندووەتەوە، 
مێژوو  ویژدانی  لەناو  نووسین،  ویژدانی  واتە:  خۆی. 

دەدۆزێتەوە.
ویژدانی نووسین، بەتایبەتی شیعر بۆیە هەیە، تا ببێتە 
پەنجەرەیەك بۆ تیشكێكی نیگەران و پێشبینییەك بێت بۆ 

جوانی و قاڵكردنەوەی مرۆڤ لە جوانیدا.
هەستی ژیانبینی و پێشبینی لە شێوازی ئەم شاعیرەدا 
هەموو  بە  دەسەاڵتی  دیكتاتۆریەتی  بووە،   بەهێز  زۆر 
ئاسۆكانییەوە هەست پێكردووە و ناسیویەتی، لە بەشێك 
لە شیعرەكانیدا هەستی كۆتایی خۆی لەبارەی ئەو واقیعە 
دژوارە دۆزیوەتەوە و تراژیدیا، یان كوشتن و شەهیدكردنی 
)خۆی( بە ئاشكراترین شێوە وێنا كردووە. نموونە: وەك لە 
شیعری: )وێنە(، یان لە شیعری: )ژوورەكە(، یان لە شیعری: 
نەنووستنم(،  و  نەكوشتن  )نهێنی  لە شیعری:  یان  )برمە(، 
..... تاد، لەباری دیكەیشدا  یان لە شیعری: )بۆ هاوڕێیانم( 
شیعرەكانی ڕەنگدانەوەی گیانی گشتیی كۆمەڵگای كوردین و 
مرۆڤ بەگشتی ئامادەبوونی تێدا هەیە، دەتوانین شیعرەكانی 
وەك ناوەرۆك بە بارودۆخی سیاسیی نیشتیمانی شاعیرەوە 
مامەڵەیەكی  دەردەكەوێت  بەستنەوەیەدا  لەم  ببەستینەوە، 
وردی لەگەڵ ئاستە جیاوازەكانی واقیع و دەوروبەری خۆی 
نەتەوەیەكە  تایبەتی  مێژووی  كە  ناسیویەتی،  و  كردووە 
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شۆڕشگێڕانە  خولیای  بە  نالەباردا،  سەردەمێكی  لە 
نووسین  واقیعێكی  واقیعەكەی وەك  پاشان  نووسیویەتی. 
سروشتی  و  دیكتاتۆر  نیشانداندا  تیشكۆی  لە  نیشانداوە. 
و  هێما  جۆرە  ئەم  نیشانە.  و  هێما  كردووەتە  دیكتاتۆری 
نیشانەیەی كردووە بە بنەڕەتی كاركردنی ئەدەبی، لە هەمان 
كاتدا شارەزای شێوە جیا جیاكانی دەربڕینە. ئەم شێوازی 
دەربڕینە بواری ئەوە بە شاعیر دەدات تا مانا و تێگەیشتنی 
و  بكاتەوە  ڕوون  ڕووداوەكاندا  لەناو  كۆمەڵگا  ژیانی 
هۆكارەكان بەدوای یەكدا بهێنێ  و ڕایبگەیەنێ . لە كاركردن 
شتێكی¬  ناتوانێت  شاعیر  واقیعدا  جیاوازەكانی  ئاستە  لە 
گیانی  بكات،  دروست  تازەتر  و  زیاتر  هەیە  لەوەی  دیكە 
شاعیر لەناو وشە و دێڕ و ڕستەدا ون دەبێت، بەاڵم خەیاڵو 
خەون و یادەوەری و جیاكاری و دووری و ئاسۆی دیكە 
بەرهەم دەهێنێت، گیانی شاعیر لەناو وشە و دێڕ و ڕستەدا 
بوونێكی بەرجەستە دەبێ  و دەبیندرێت و كاریگەری، هێزی 

دروستكردن لەگەڵ خۆیدا دەهێنێتە ناو واقیعی داهێنان.
)دڵشاد  شیعریی:  كتێبێكی  ناونیشانی  )كۆبەرهەم(، 
الپەڕەدا   440 دووتوێی  لە   2009 ساڵی  مەریوانی(یە. 
هەشت  كراوە،  چاپ  هەولێر  لە  )ئاراس(  چاپخانەی  لە 

كۆشیعری لەخۆ گرتووە.
* كۆ شیعری یەكەم: فرمێسك و زەردەخەنە. الپەڕە 

)27 تا 82( چل شیعری تێدایە.
* كۆ شیعری دووەم: ببن بە تیشك. الپەڕە )86 تا 140( 

سی و شەش شیعری تێدایە.
* كۆ شیعری سێیەم: سەمفۆنیای وەنەوشە. الپەڕە 
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)144 تا 168( پەنجا و یەك شیعری تێدایە.
* كۆ شیعری چوارەم: سەمای نێرگز. الپەڕە )171 تا 

186( سێزدە شیعری تێدایە.
* كۆ شیعری پێنجەم: ئێمەش لە خۆشەویستی دەزانین. 

الپەڕە )189 تا 195( حەفت شیعری تێدایە.
* كۆ شیعری شەشەم: پەلكەزێڕینەش نامۆ مەكەن. 

الپەڕە )199 تا 316( چل و نۆ شیعری تێدایە.
* كۆ شیعری حەوتەم: خەونی سەما دژەكان. الپەڕە 

)319 تا 352( چاردە شیعری تێدایە.
* كۆ شیعری هەشتەم: عیشقی بێ  نەخشان. الپەڕە 

)358 تا 440( شەست و سێ  شیعری تێدایە.
ــ كۆی گشتی شیعرەكان سێ سەد شیعرن.

بــرمــە
كە چاوی بە سینییەكە كەوت 

جامخانەكەش وەك ناو دەمی.. ئاوی تێ  زا
حەزی لە برمەیەك كرد و كابرا وتی بە پەنجا.

بە گیرفانیا دەستی گێڕا
پەنجایییەكە و یادی هاوسەرەكەی ژینی

بەدەستییەوە هات.. راما
كابرای برمە سەیری كرد ئەم شەرم گرتی

دایە و 
برمەكەی لێ  وەرگرت

كە چووەوە وتی: بێ  تۆ 
برمەیەكم زەهر كرد و پەشیمانم

بەاڵم قەینا
سبەی كە معاشم وەرگرت 
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كیلۆیەكت بۆ دەكڕم.
***       

سبەی كە معاشی وەرگرت
هەر لە كارگەوە بردییان

ئەفسەرەكە لە زمانی 
برمە و حەزی نەدەزانی 

هاوسەرەكەی پاش هەفتەیەك چاوەڕوانی 
شەوێك دەرگاكەی كردەوە..لەجێی برمە.. 

لە جنفاسێكی زەردباوا
بااڵكەی ئەویان بۆ هانی.

شیعردا  لە  دەبێت  پێداوین  هێزێكی  و  بڕوایەكە  زمان 
ئەفسوونێك بەدەست بهێنێت، شاعیر لەناو ئەفسوونەكەدا 
بنووسێت و خوێنەر بباتە ئەو شوێنەی، كە ئەفسوونەكەی 
ئەم  بەاڵم  بكات،  ئەفسوونناسی  فێری  و  هاتووە  لێوە 
دۆزینەوەو  لەگەڵ  ڕەنگە  بێت.  ئاهەنگدار  و  ڕوون  زمانە 
تێدا  كۆمەڵگای  هۆشی  ئەفسوونەكەدا  ئاشكراكردنی 

بناسرێتەوە.
نەكردووە.  كاری  زماندا  بوونی  كردەی  لە  شاعیر 
بابەتەوە  لە  خۆی  هونەریی  دەسەاڵتی  ئەوەی  بەقەد 
نابێتە  نووسیندا  دوای  لە  بابەت  كۆكردووەتەوە، 
كۆمەڵێك هەست و ئیماژە. ئەگەر بتوانێت بابەت دوای 
هەرچەند  خوێنەر  ئیماژە،  و  هەست  بكاتە  نووسین 
و  داچڵەكین  دووچاری  سەری  بگەڕێتەوە  جارێك 
جوواڵن دەبێت. ئەم داچڵەكین و جوواڵنە هێزی داهێنان 
ئیماژە  و  هەست  لەگەڵ  توانەوە  كاتی  لە  دەهێڵێتەوە، 
دایە،  )نادیار(  لەگەڵ  گفتوگۆی  زیاتر  شیعرییەتدا  و 
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هەوڵ  شاعیر  دیاریكراو(.  بیرێكی  )بابەتو  لەگەڵ  نەك 
و  بیاننووسێت  دەیانزانێت  ئەو شتانەی  هەموو  دەدات 
بیانباتەوە ناو سۆز، سۆزیش كاریگەری لەسەر مانا و 
باردا هونەری  لە هەندێك  بنیاد بەجێ  دەهێڵێت.  وێنەو 
ناو  ناگوازێتەوە  داهێنان الوەكی دەخاتو زانیارییەكانی 
دووری و ئاسۆی داهێنان و بنیاتی زمان. واتە: زمان 
و  تێڕوانین  لەم  دەستەمۆیە.  زمانێكی  بەكاربردنیدا،  لە 
بۆچوونەوە كار لە پێناو زیندووكردنەوەی سۆز لەناو 
دەكات.  واقیع  كەلەپووری  پاراستنی  و  واقیع  ڕواڵەتی 
كەواتە: )لە خودی خۆیدا بیرناكاتەوە(، دەچێتە ناو واقیع 
و بەهۆی ڕووداوو ناهەمواریی واقیعەوە بیر دەكاتەوە. 
ئەمەش بینینی واقیعە وەك گشتێك، واقیع وەك گشت 
بینین ترسناكترین دووریو ئاسۆی كاركردنە لە هونەری 

داهێناندا.
بینینەوە  و  تێگەیشتن  جۆرە  لەم  داهێنان  دەگمەن  بە 
بەرهەم دێت، چونكە درێژبوونەوەی واقیعە، بەشێك نییە لە 

پێكهێنانی )واقیعی زیندوو(.
و  درامی  هێزی  لە  واقیع  زیندووی  شێوەیەكی 
بەرزكردنەوەی گیانەوە بەرهەم دێت، كە هەست بارەكەی 
خوڵقاندبێت و مەودایەكی لە نێوان ژیانی مرۆڤ و واقیع 
و  ویژدان  هەژانی  بۆ  بێت  پانتایییەك  مەودایەك  دانابێت. 

بووژانەوەی گیان.
)2010/3/13( بیست و دوو ساڵ بەسەر شەهیدبوونی 
تێپەڕ دەبێ ، لە ڕێكەوتی )1947/3/28(دا لە سلێمانی لە دایك 
لەدایكبوونیدا  شاری  لە   )1989/3/13( ڕێكەوتی  لە  بووە، 
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الشەیان بزر كرد و گیانیان گواستەوە ناو زمانی ئەدەب و 
پێكهاتەی كۆمەڵگای كوردی. 

بەوانەی  بكرێت  بەراورد  ئەگەر  كورتەی  تەمەنە  ئەم 
تەمەنی كیسەڵیان هەیە. ئەوەت ال دەبێتە خاڵێكی باشبینین، 
كە بووەتە كەسایەتییەكی چاالك لە میانەی كاركردنی لە 
بواری ئەدەبی واقیعیدا و توانیویەتی فۆرمێكی دیار بهێنێتە 

ناو شیعری كوردییەوە، فۆرمی دەستەمۆی واقیع.
هەوڵی  هەیبوو،  تایبەتییەی  ئایدۆلۆژیا  ئەو  بەهۆی 
پەروەردەكردنی میللەتی دەدا بەرەو گۆڕان و باشتركردنو 
كۆتا،  نا  و  درێژ  وتووێژێكی  بەرەو  جیهان  كردنەوەی 
ڕێكخراوی  كاری  كاركردنە  و  بینین  ئەم  ئەگەرچی 
سیاسی، یان كۆمەاڵیەتی، یان پەروەردەیی، یان مەڵبەندی 
ئامانجی  دوا  تاد،   ..... ئایینییە  ڕێكخراوی  یان  ئەكادیمی، 
لە  ئێستێتیكییە  و  زمانی  هەستی  پەروەردەكردنی  شیعر 
كۆمەڵگایەك  ژیانی  ڕەنگە  تەندروستدا.  كۆمەڵگای  گیانی 
لەناو مێژوودا فەرامۆش بكرێت، بەاڵم ژیان لەناو ئەدەبی 
داهێندراودا مەحاڵە فەرامۆش بكرێت. ژیانی كۆمەڵگای تەندروست 

لەناو ئەدەبی داهێندراودا ڕوخسارێكی بێگەردو تەواو ئێستێتیكییە.

                                       شوباتی 2009 هەولێر
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سەرم پڕیەتی لە سێبەر

بوونەوەرانەیە،  ئەو  هەموو  هەم  و  خاكە  هەم  شیعر 
كە لە سەریدا دەژین، كەسانێكی لێ  نیشتەجێیە یەكتریان 
داهێنەرانی  بیركردنەوەی  بەرهەمی  ئەفسانە  خۆشدەوەێ . 
ئەمڕۆمانو  بیركردنەوەی  ناو  دێتەوە  ناكاودا  لە  پێشووە، 
و  بەها  واقیع  دەهێنێتەوە،  بەرهەم  خۆی  نوێبەخشیی 
بەهانەكانی قبووڵ ناكات، یان بە درەنگەوە قبووڵی دەكات و 
هاوتا و هاومانای لەگەڵ خۆیدا ڕێكی دەخات. نوێبەخشی لە 
شیعردا بڕوابوونی شاعیرە بە خودی بەهێزی خۆی. واتە: 
خودی ناو شیعر، كە خودێكی ئازا و دەگمەن و جوانیویستە. 
كاتێك بوێریی ئەوە دەكات دەربڕین لە دێرینیی مرۆڤ و 
هەست  بكات،  گەردوون  بەڕێوەبردنی  چۆنیەتی  شێوازی 
پەیوەندییەكاندا  و  كردار  لە  و  ناو شتەكان  دەچێتە  چۆن 
دەگێڕێت،  ڕۆڵی خۆی  كارایانە  و  كار  بە  دەبێت.  بەشدار 
چۆنیش زانیاری، یان سرووش و خرۆشی نووسین لە خۆی 
نزیك دەكاتەوە و وەریاندەگرێت، پاش لێ  وردبوونەوە و 

تێڕامان دەیانبەخشێتەوە.
كاریگەر  پرسیاری  و  سەرنج  جێگای  دەبێتە  بوون 
بەئەدەبیبوونی  لە  بیر  و  كاركردن  چەقی  ناو  دەهێنێتە 
لەناو سێبەری ڕێبازە جۆر  دەربڕینەكانی دەكاتەوە. نەك 
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جیاكارە ئەدەبییەكان دابنیشێت و بۆ چاالكبوون و خۆبوونی 
خۆی، خۆری كزیی دەستەوەستانی هێندە تینی پێ  نەدات، 

فریای بەخشین نەكەوێت.
هاتنە ناو یەكی چەندان شێواز و بیر و بەڕێوەبردن داگیری 
خۆی  هەستییەكانی  پەیوەندییە  دەرخستنی  ڕێگای  بكات، 
لێ  بگرێت. لەم ڕێگرتنەشدا شیعری نموونەیی و بااڵ بزر 
دەبێت. لەم بارەدا نادڵنیایی چركەساتی نووسین دەگەیەنن 
بە چاالكبوون و خۆبوونی خۆی. شاعیر لە ئاستێكدا، كە 
شیعرییەت دەهێنێتە ناو ڕستە و وێنەكانی، لە مۆسیقایەكی 
خوڕدا تاقی دەكاتەوە. ماوە و مەودایەكە خەریكی دۆزینەوەی 
بیری  و  هەست  شیعرە،  نادیارەكانی  پەیوەندییە  و  یاری 
دەبینێت  وای  بەكارهێناوە.  ئێستێتیكی  جۆرێكی  بە  خۆی 
دەگات،  پێی  بریندارەوە  دەروونێكی  لە  هێمنە  هاوارێكی 
لە پلەیەكی هۆشیاریدا چوارچێوەیەكی هەستەوەرانەی بۆ 
دۆزیوەتەوە، بەاڵم هیچ جۆرە كاریگەرییەكی لەسەر نەوەی 
دوای خۆی بەجێ  نەهێشتووە، نەوەی دوای خۆت هەمیشە 
لە ئاراستەیەكی كاریگەردا بیرۆكە و هونەری وریاكردنەوە 

وەردەگرێت.
ئەم دیاردەیەی، كە نەیتوانیوە شێوازێكی بەزەبر بێت و 
دابكشێتە ناو نەوەی دوای خۆی، لە وێنەی دەستلێدراو و 
باوخواز و گیراودا ماندووبوونی كەسی ناوەندی دەقەكانی 
حەساندووەتەوە و وێنەی خۆڕاپسكێنی نەخستووەتە ناو 
بێ   شاعیرێكی  بوارەدا  و  بار  لەم  واتە:  بیركردنەوەیان. 

دەسەاڵتە.
و  دەیانزانێت  كە  دەكات،  شتانەدا  ئەو  لەگەڵ  گفتوگۆ 
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خۆڕسكیو  بوونە.  خۆی  تایبەتییەكانی  ئازارە  هۆكاری 
و  دەربڕینەكانی  ناو  ڕادەكێشێتە  هەستیارییەكانی 
بەاڵم  یەكئاست،  شیعری  بە  دەكات  دەربڕینەكانی  دواتر 
پەیوەندییەكی ئەفسوونی هەست پێدەكات و لە ئاراستەیەكی 
هۆشیاریدا دەستەبەری دەكات. نموونە: وەك لە شیعری: 
)گۆڕستانێكی كۆچەری(، یان لە شیعری: )كڕێوە(، یان لە 
شیعری: )ماڵەكەم(، یان لە شیعری: )گومان(، یان لە شیعری 

)ئەزموونی با( دەردەكەوێت.
ئەفسوونێك بۆ خوێنەر دەخوڵقێنێت، كە لەگەڵی بەردەوام 
بڕوات و دووچاری بێزارییش نەیەت. بەردەوام خورپە و 
دەكاتەوە.  بەرز  بەدواداچوونی  هێزی  و  چێژ  نادیارییەك 
)ئەمە گرینگییەكی تایبەتە بە ئەفسوونی شیعرییەت و بەهرەو 
پێشە  شاعیرانی  لە  خۆشی  ئەمەشدا  لەگەڵ  دەركەوتن.( 
خۆی ناچێت، شیعرییەت لە خۆڕسكی خۆی هەڵدەقوڵێنێت و 
ترووسكایییەكەی دەكات بە مەشخەڵ. مەشخەڵ بەو مانایە 
نا وەك: دیاردە، یان دەركەوتە، یان ڕووداو. بەو مانایەی بە 

ڕوونی دیاری خستووە.
پەناگەیەكی  وەك  دەبا،  سروشت  بۆ  پەنا  كە  مرۆڤ، 
بااڵی گیان تێی دەڕوانی، خۆی لە مەترسیی دۆخ و دابڕانی 
زۆرەملێیی و ناجێگیری واقیع بەدوور دەگرێت. لەو ماوە و 
مەودایەدا شیعری سروشتی، یان ڕۆمانسی جۆرێك جێگای 
دڵنەوایی ئایین دەگرێتەوە و هەست تێیدا بەرز دەبێتەوە بۆ 
دۆنایدۆنبوون  و  مانەوە  و  نەمری  گیان،  دەسەاڵتی  پلەی 
لەناو  كاری  زۆر  شاعیرە  ئەم  دەكاتەوە.  جێگا  زەینیدا  لە 
وای  ئەمەش  كردووە،  سروشتدا  هێماكانی  سروشتو 
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گۆرانییە  تاڕادەی  شیعرەكانی  لە  تێگەیشتن  كە  كردووە، 
پەراوێز  سروشتدا  لەناو  مرۆڤ  بێت.  ئاسان  میللییەكان 
خراوە، ئەم ئاستە بەردەوام دەبێت و بە بارێكی ¬دیكەدا 
هەستی  لەناو  سروشت  پەراوێزخستنی  بۆ  دەگۆڕێت 
توخمی  نەبووندا،  و  بوون  پێكهاتەی  لە  مرۆڤ  مرۆڤدا. 
ناوەندە و سروشتی پێ  بە پیت و هەستیار و بەرهەمدار 
دەبێت. هەستێكی گەرم دەگەیەنێتە گیاندارەكانی لەسەری 
سروشت  ئاوێتەی  توانەوە  تاڕادەی  بەاڵم  كۆبوونەتەوە، 
سەرزەنشتی  دەبیندرێن  واش  وێنەی  و  ڕستە  نەبووە. 

سروشت دەكات و توندڕەویو دژایەتیكردنی پێوە دیارە.
شێوە  ئەو  هەیە.  زماندا  لە  نەدركێندراو  شێوەیەكی 
نەدركێندراوە دەبێتە ئاماژە و زمانی شیعری نموونەیی و 

بااڵ، ئەم شێوە نەدركاوە لەم كۆشیعرەدا ونە.
دەربڕینی  لە  زمانییە  پەیامێكی  شیعر  كرۆكدا  لە 
ئێستێتیكادا. شیعر لە زمان و شتەكان پێكدێت، بەاڵم زمان 
ناوەندێكی ڕاستەقینەیە و لە ڕێكخستنێكی تایبەتی زمانیدا 
دەبێتە شوێنێك، یان تایبەتكاریی شوێن بۆ یەكگرتنەوەی 
و  جوانییەكان  پەیوەندیی  بەیەكگەیشتنی  یان  جوانییەكان، 

هەستیاركردنیان لە باری دەركەوتن و پێكهێناندا.
بگرە  ناكات،  پێشكێش  تەواو  داهێنانێكی  تەنیا  بە  زمان 
)زمان( و )شتەكان( داهێنانی تەواو پێشكێش دەكەن و دەبن 
زمانەی شیعر  ئەو  پەیوەندییەكان.  هارمۆنیای  و  وێنە  بە 
بەرهەم دەهێنێت لەگەڵ ئەو زمانەی چیرۆك و پەخشانو 
ناكۆك  دەنووسرێت  پێ   تاد،   ..... شانۆنامەی  و  ڕۆمان 
نییە، یان ئەو زمانەی كۆمەڵگا بەگشتی بەكاری دەهێنێت. 
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ناشێوێنێت،  ئاسایی  زمانی  بااڵ  و  نموونەیی  شیعری 
دەهێنێتو  بەرهەم  نائاسایی  لەناكاو  و  دەیخەمڵێنێت  بگرە 
جوان.  دیاردەیەكی  و  ڕووداو  دەیكاتە  و  دەیدۆزێتەوە 
و  خۆیەوە  سنووری  دەخاتە  شتەكان  زمانەوە  ڕێگای  لە 

ئاسۆی زمان و خەیاڵی شتەكان لە خۆیدا دەكاتەوە.
لە  دەناسێت،  وشە  هێزی  بەكارهێناندا  لە  داهێنەر 
كاروكردەی بە ڕستە، یان بە وێنەكردندا، نهێنیی ئەم هێزە 
دەناسێت،  وشە  بەكارهێناندا  لە  شاعیرە  ئەم  دەدركێنێت. 
بەاڵم لە كاروكردەی بە ڕستە، یان بە وێنەكردندا، نهێنیی ئەم 
هێزەی پێ  نادركێندرێت و نهێنیی هێزی وشە نادۆزێتەوە. لە 
كاتی كێشانی وێنەدا خەیاڵی ناشێوێنێ . واتە: ئەو خەیاڵەی 
دەبێتە ماوە و مەودای وێنە، لێڵی ناكات و ڕووبەرەكەی بە 

ڕوونی پیشان دەدات.
لە ڕستەدا  پاراویی وشە  لە چوارچێوەی  تەنیا  كەواتە: 
و  باڵوە  هەمووماندا  لەناو  زمان  داوە.  زمان  بە  بایەخی 
ئەم  بەكارهێنانی  لە  دەهێنێت.  بەرهەمی  كۆمەڵگا  تەواوی 
جۆرە زمانەدا هیچ هەڵەیەكی شیعری و زمانی ڕوونادات. 
كوردییەكانی  بەیتە  و  مەقام  میللییەی  زمانە  ئەو  وەك 

پێگوتراوە.
كاربۆكردنی  و  بیر  لە  تایبەت  و خەسڵەتی  تایبەتكاری 
داهێنەربوونی )دەركەوتە( و )دیاردە( و )ڕووداو( نییە. ئەم 
بە  مل  تەنیا  تەسكدا  بازنەیەكی  لەناو  خەیاڵكردنە  جۆرە 
ڕۆشنبیرە پاش خاپەرۆكەكان با دەدات. ئەگینا تایبەتكاری و 
خەسڵەتی تایبەت لە بیر و كاربۆكردنی داهێنەر هەرەم نییە. 

هەموو شتەكانی تێدا كۆببنەوە و دەربكەون.
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هێزی  و  چەمك  و  خرۆش  جوانییەك  هەر  لە  شاعیر 
جوانییەكیش  هەر  وەردەگرێت.  داڕشتن  هونەری  و  گیانی 
فۆرمێك و ڕوخسارێكی جۆر جیاكاری هەیە. هەر یەكەیان 
هەڵگری ڕوخسار و مانا و بەها و هێزی پیرۆزی خۆیانن. 
كەواتە: ئەو هەموو جوانی و فۆرمە وەك یەك تایبەتكاری و 
خەسڵەتی تایبەت بەخۆی دەبێت. ئەگەر یەك تایبەتكاری و 
خەسڵەتی تایبەت وەربگرن، ئەوە بەبێ  هیچ دوودڵییەك لە 
درێژەی بەردەوامبوونی نووسیندا دووبارەكردنەوە دەبێتە 
دیاردەیەكی بێزاركەر. كەواتە: هەر شیعرێك تایبەتكاری و 
خەسڵەتی تایبەتی هەیە. نەك ئەزموونێكی بە پیت و درێژ 
و  بخورێت  پێ   گیری  و خەسڵەتدا  تایبەتكاری  یەك  لەناو 
تایبەتكاریو  دەبێت  بیانووەی  و  نیاز  بەو  بوەستێندرێت، 
و  كاركردن  هێڵی  لە  هەبێت،  بەخۆی  تایبەت  خەسڵەتی 
بەرهەمهێنانیدا وەك ئەزموونێكی یەك شێوەیی خۆی ئاشكرا 

كردبێت و ناسنامەی و بوونی بااڵ بێت.
ئێمە  بەاڵم  هەیە،  ئێمە  بۆ  ڕوخساری  یەك  ئاوێنە 
بازنەیە  ئەو  پێویستە  نییە.  ئاوێنە  بۆ  ڕوخسارمان  یەك 
گوتراوە  كە  هەڵوەشێتەوە،  بۆچوونە  ئەو  بشكێندرێتو 
خەسڵەتی  و  تایبەتكاری  و  )دەركەوتە  شاعیر:  دەبێت 
تایبەت بەخۆی هەبێت(، بگرە دەبێت بەهرەی بە زانیاریو 
و  كاریگەر  دەركەوتنی  و  بكات  مشتوماڵ  خۆبەپیتكردن 
گرانایییەك بخاتەوە، لە پێكهاتەدا تایبەتكاری و خەسڵەتی 

خۆی بباتەوە ناو )زمان( و )شتەكان(.
)سەرم پڕیەتی لە سێبەر(، ناونیشانی كتێبێكی شیعریی 
)سەاڵح محەمەد(ە. ساڵی )2007( لە دووتوێی )268( الپەڕە 



305

لە چاپخانەی )روون( لە سلێمانیدا چاپ كراوە، ئەم شیعرانەی 
تێدایە: )سۆراخ، تەرمی پۆستەكان، ئا ئێستا، سەما لەودیوی 
باخە  شێت،  ڕەشەبا،  سەر  تەرمەكانی  داخراوەكە،  دەرگا 
ڕەنگاڵەكانی خۆكوشتن، سەمای گوڵە بەفرینەكان، ڕۆژە بێ  
مەزارەكان، گوناهی ئاڵ، تەریوان، ساڵێكی تر، گۆڕستانێكی 
كۆچەری، گوناه، گۆرانی، ترپەی پێ ، نیشتنەوە لەژێر بارانی 
ملوانكەیەكی  بچكۆڵەكەم،  كچە  گۆرانییەكانی  ئێوارەدا، 
بەرباران،  درەختێكی  چەند  ساتەكانی  پەلكەزێڕینە،  زێڕ، 
خستووەتە  دڵم  وێستگە،  دوایین  قریشكە،  چاوەڕوانی، 
دەرگا،  شێتەكەم،  خۆشەویستە  بۆ  فرمێسكەوە،  پەرداخێ  
دیدەنی، هانا، كڕێوە، چەند بەشێكی ¬تری ونبوون، واگۆنی 
پاكبوونەوە،  شكاو،  گڵۆپێكی  هەناسە،  سێ   گەڕان،  شەو، 
سەفەر مەكە، ئێمە یەكتری ناناسین، ماڵەكەم، وردە شووشە، 
بڕوا بكە، نۆ وێنەی ئاسایی، دڵت بەجێ  بێڵە و بڕۆ، چەند 
هەنگوینە  نەسرەوتن،  تەزیو،  گیانێكی  لە  دیكە  بەشێكی 
بەرەو  ئێواران  بازۆڕییەكان  پەمەیی،  ئێوارەیەكی  خوێن، 
دۆخێكی  بەجێماو،  شۆستەیەكی  لەسەر  هەڵدەفڕن،  ئاسۆ 
تر، تۆ، باڵندەیەكی سپی، بێ  تۆ، دڵیش تۆراو سەفەری تر 
بەرەو پایز، چرایەكی شكاو، دارستانێك بووە خۆڵەمێش، 
كۆچ،  نامۆیی،  دووكەڵی  ئاو،  باڵندەكانی  ئاسنییەكان،  دڵە 
تەمەنی وەنەوشە، پەپوولە، لەسەر ئاگر، ئەویش نانوێ ، ئەو 
كاتانەی جوانتر ئەبی، دوانامە لەژێر یەكێ  لە گڵۆپەكانی دار 
تەلێكی شەقامی شار، بۆ ئەو شەوەی لەیاد ناچێ ، ملوانكە، 
چاوەكانت، گوڵە سپییەكان، ئیتر پەرداخەكە شكا، گومان، 
سەرم پڕیەتی لە سێبەر، ماڵێك لە تەم، كەسێ ، ئای، دڵنیایی، 
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ببوورە الت نەمامەوە، مردن لەناو سەبەتەیەك هەناسەی 
شێداردا، بەجێمانی دوا ئاهەنگە تاریكەكە، هێشتا، سكێچی 
سەعاتە نەرمەكان، فیردەوسی ڕەش، فیولین، كە لە عیشق 
ساردەكان،  ئێوارە  هەناسە،  سوپاس،  سەما،  پەڕیتەوە، 

ئەزموونی با.(

سەفەر مەكە
سەفەر مەكە

دڵم ئەڵێ ناتبینمەوە
فێرە گریانێكی سەخت بووم

دەستم پێكرد ژیر نابمەوە
دنیا ڕەنگی فرمێسكی ئینسانی گرتووە

خۆشەویستی تابووتێكە
زۆر كەسی تیا پاڵكەوتووە.

* * *
سەفەر مەكە

دەبا گۆرانییەكی ترمان بسووتێ  و
دڵمان گەرم بكەینەوە

فێرین خەمێك،
هەموو شەوێ 

بەسەر ڕۆحمانا بەینەوە
نە لێمان جیا ئەبێتەوە
نە لێشی جیا ئەبینەوە.

* * *
ئەم بارانە

هەموو هەناسەكانیشی تەڕ كردووە
بە ڕووتی لەژێر بارانا 
ئەستێرەكانیش نوستووە
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تۆ نانوویت و
دڵت لە شەوی حەسرەتا لێ  كەوتووە

بۆیە چاوانت دایە دەست،
ئەو مناڵەی

كە خۆشی لەم جەنجاڵییەدا لێ  ون بووە.
* * *

سەفەر مەكە 
دەرگا نییە نەكرێتەوە

تەنها پەنجەرەی ڕۆحی تۆ
جاران كە سەرم ئەنایە سەر شانت

چۆلەكەیەك،
لە لێوەكانت هەڵئەفڕی
دنیا ئەبوو بە ڕەنگی تۆ 

ئێستا نە تۆ
نە ئاوازێ 

تێكەاڵوی ڕۆحم نابێ 
شەوان ورد ورد لە خۆم ئەخۆم

چونكە نازانم تۆ بۆ كوێ  و
ئەمشەویش من،
بۆ كوێ  ئەڕۆم؟

* * *
وەرە ئەمشەو

تاقە گوڵە نیگایەكت
بە پەنجەرەكەما هەڵواسە

ئیتر الی كەس نایگێڕمەوە
دڵم ماتە، 
نەك من، 

بگرە دنیاش وەكو سەرم
ئەمشەو كاسە.

* * *
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باوانی من 
ئەوە دەریا،

خۆت نەتئەوت:
ئەیەوێ  بگاتە پانتایی دڵەكەی تۆ

ئێستا بۆ بوویتە مەزارێ 
دڵۆپێكیش ناگرێتە خۆ؟

ئەگەر ویستمان دۆخ و ڕادەی )كرۆكیجوانی- ئێستێتیكا(
شاعیرە  ئەوەیە:  بوار  و  بار  بناسین،  كۆمەڵگایەك  ی 
باشەكانیان بخوێنینەوە، پێشاندانی ڕادەی ئێستێتیكا دەبێـتە 
هێز و توانای گۆڕانكارییەكان، هێز و توانای گۆڕانكاری 
)شتەكان(دا  و  )زمان(  منداڵدانی  لە  ئەدەبدا  شێوازی  لە 
لە دایك دەبێت. شێوازی شیعری دوور نییە لە شێوازی 
خودی  جوانیویستی  و  دەگمەن  و  ئازا  بیركردنەوەی 
ناو  ڕووداوێكی  و  دیاردە  و  دەركەوتە  خۆی،  شاعیر 
دیاردە  و  بوون  بە  بەرانبەر  هەستیارییەكانی  كۆمەڵگایە. 
دەكات،  سروشتییەكان  دیاردە  بە  تێكەڵ  خودییەكانی 
ڕۆمانسییانەی  بیرێكی  بە  و  دیاریكراودا  گۆشەیەكی  لە 
دوای  بە  هەڵچوون  لە  داماڵدراو  كەفوكوڵو  بێ   و  مەند 
زیاتر  ڕۆمانسییەت  نهێنیخوازە.  سروشتدا  پرسیارەكانی 
و  ژیان  بنەڕەتی  بۆ  دەگەڕێنێتەوە  مردن  و  مردنە  بیری 
ترس لە هەناو و جەستەی سروشتدا بەرجەستە دەكات. 
پاك  سروشتی  لە  شتێك  هیچ  ڕۆمانسی  شاعیری  بۆ 
بەهرەبزوێن و سەرسوڕهێنەرتر نییە. ئەفسوونی گەرم و 
بەردەوامی دەداتێ  و هەستەكانی دەهێنێتە دۆخی هەست 
كرداری  لە  تواندنەوەی خود  و  نووسین  جوانیكردنی  بە 
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نووسیندا. نووسینێك لە قوواڵیییەكی شاراوەدا بۆ ئاستی 
پێشاندان و بینین بەرز دەكرێتەوە.

زمان  و  بابەت  و  شێواز  وەك  گشتدا  لە  كتێبە  ئەم 
شیعرێكی یەكگرتووی درێژە، لە ڕواڵەتدا چەند ناونیشانێكی 
الوەكی ئەم گشتە یەكگرتووەی هەڵوەشاندووەتەوە. ئەگەر 
ئەو ناونیشانە الوەكییانە هەڵبگیرێن و هێڵی دەستپێكردن و 

كۆتاییهاتن ڕوونتر دەردەكەوێت.
سەلماندنی بوونی دەروون لە شیعردا و پاشان ناساندنی 
لە هێڵێكی تەواودا مەحاڵە، ڕاز و خولیا و گومانە كەسییەكانی 
شاعیر )كەسی ناوەند( ئاسۆیەك دروست دەكەن و لەناو 
تۆڕی بەكارهێناندا كۆیان دەكاتەوە. خوێنەریش زیندووێتی 

پێدەدات بۆ مانەوە و بەردەوامبوون.
پێكهاتەی گشتیی كتێبەكە: یەك بنیاد و یەك زمان و یەك 
ترپە و ئاواز و یەك بابەت، یان دەربڕین و دەربڕینكردن، 
یان شێوازی دەربڕین و دەربڕینكردن ئاست و ئاراستەیەك 
مەبەست  و  مانا  زمان  ڕەوانیی  بەهۆی  دەبەن،  بەڕێوەی 
بە ڕوونی دەگەیەنێت، یان پەیامی خودێكی ئازار چەشتوو 
شیعر  ناوەكییەكانی  مەبەستە  كاتێكدا  لە  دەگەیەنێت. 
ئێستێتیكای  تایبەتییەكانی  سروشتە  و  زمانییە  پەیامێكی 

پێدەخوێندرێتەوە.
و  نائارام  مێشكێكی  بە  شیعرییەدا  كتێبە  لەم  شاعیر 
نائاسوودەوە دەچێتە ناو كاروكردەی نووسینەوە، خودی 
جەزرەبەدراو و ئازارچەشتووی خۆی پێ  هێوركردووەتەوە. 
كۆی  و  زاڵە  زۆر  خۆی  خودی  نامۆییبوونی  بە  هەست 
شێوەكان،  لە  شێوەیەك  بە  دەرخستووە،  تێدا  ئازارەكانی 
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بە ڕاناوی كەسی یەكەمی تاك، شاعیر ژیاننامەی تایبەتیی 
خۆی تۆمار كردووە. منی ناو دەق و هەموو منەكان، منی 
ڕاستەقینەی شاعیرن، دەكرێت وەك ناوەند نەزانراوەكانی 
لێوە بزانین، یان بە دوایاندا بگەڕێین. بەهۆی بەردەوامیی ئەو 
هەست بە نامۆییكردنەش ئەزموونی كراوە و كاریگەرترو 

خەمڵیوتر بووە.

          ئایاری 2009 هەولێر
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كتێبی سێیەم

قەڵەمكێشی دە شاعیر بە وشە
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تێبینی 

خۆم  داوە  هەوڵم  قەڵەمكێشانەدا  ئەم  بەرهەمهێنانی  لە 
بەدوور بگرم لە پانتای ئەو نووسینانەی شاعیرەكانی تێدا 
و  بوونەتە جێی سەرنج  هێاڵنە  و  ئەو خاڵ  كراون،  باس 
لە وێنەی  لێی پرشنگ دەداتەوە و  تێبینیی من، كە شیعر 
فۆتۆگرافیی شاعیرەكانیش وردبوویمەوە، لەو دەرخستنەدا 
خۆم  بینینی  نوختەی  و  دۆزیوەتەوە  ناوەندم  پەیوەندیی 

بەهێز كردووە.
شاعیر هەبووە تەنیا وێنەیەكی بووەتە مایەی سەرنج و 
تێبینی، هەشبووە چەند وێنەیەك. ئەو خاڵ و هێاڵنەی لە 
ڕوخساری وێنەكان دیاركەوتوون و بەدیم كردوون. ئەو 
خاڵ و هێاڵنەی لە شیعرەكانیشدا پڕشنگیان داوەتەوە بە 
یەكیانم گرتوون و بۆ قەڵەمكێشەكان بوونەتە هەموو شتێك. 
لە خاڵ و هێڵی ڕوخساری وێنەكان بەكارامەیییەوە بەرەو 
ژیانی گەرم و گوڕ و سەرچاوە دەڕۆن، لە شیعریشدا لە 
ژیان دەسڵەمێنەوە و بەرەو سەرەتایی دەگەڕێنەوە. خاڵ و 
هێڵەكانی ناو شیعر، ملكەچیی خاڵ و هێڵەكانی ڕوخساری 
و  شكۆ  وێنەكان  ڕوخساری  هێڵی  و  خاڵ  لە  وێنەكانن. 
میهرەبانی بۆ ژیان دەگەڕێننەوە، لەو بەیەكگرتنەدا خاڵ و 
هێڵی ڕوخساری وێنە و شیعرەكانم بچووك نەكردووەتەوە 



314

بۆ ئاستی مانایەكی دیاریكراو، بگرە ئاسۆ و دوورییەكم لێ  
كردووەتەوە بەرەو ئاستی بوون و خۆبوونی و پەیوەندیی 
ناوەند، كە كرۆك و ناوكی شتەكان و ئەزموونی گشتییە، 
لێكدانەوە و فۆرمی هەمەالیەن وەردەگرێت و خۆمانی لەناو 
و  و خۆناساندن  بۆ خۆناسین  دەناسێنین.  و  دەناسینەوە 
خۆنوێكردنەوە، هەمیشە پێویستمان بەوەیە بگەڕێینەوە بۆ 

الی ئەزموونی گشتی، كە داڕشتنی خودی ژیانە. 
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قەڵەمكێشی جەمال شارباژێڕی بە وشە

شیعر پێویستە هەمیشە لە سەرەتاوە تەماشا بكرێت و 
باس بكرێتەوە. دوو دیوی بەرجەستە نەكراوی هەیە، ئەم 
شاعیرە ئەمڕۆ لەگەڵماندایە و شاعیرێكی زیندوو و داهێنەرە، 
سبەینێش نەمرە و لەگەڵماندا دەمێنێتەوە. ئەوەی لە ئێمەی 
داهێنانیش  دەقەكانییەتی،  تایبەتی  خەیاڵی  دەكاتەوە  نزیك 
بۆ  ناكات، هەمیشە دۆخی گونجاندنەوە  قبووڵ  دواخستن 
شیعری  شكۆداریی  دەبێتە  و  دەكاتەوە  دروست  خۆی 
بێگەرد، سەردەمەكان لە خۆیدا بەرهەم دەهێنێتەوە. تەنیا 
ئەو شیعرە وێران و بەدبەخت دەمێنێتەوە، كە ئایدۆلۆژیا 
توخم و دۆخی پێكهێنەری بووە. دۆخی گۆڕان لە دەست 
ئەو  دەدات و دۆخی چەقبەستن وەردەگرێت. خانەوێران: 

شاعیرەی ژەهری ئایدۆلۆژیا هەڵدەلووشێت.
مرۆڤی هەستپەروەر، كە هەستی ئێستێتیكیی شیعری ال 
ناو  تێڕوانینیەوە دەكەوێتە  لە كرانەوە و  دروست دەبێت، 
خەمەوە، شوێنەواری خەمیش لە بیركردنەوەیدا بنبڕ ناكرێت، 
وەك بەخشینی پەیامێك جێی خۆی دەگرێت و دەبێتە هێما 
بۆ مانا و مەبەست. كردەی شیعری ئاسایی كردنەوەی بارە 
خەمگینییەكەی و پڕشنگ هاوێشتنیەتی، تا باری خەمڵین و 
پەیوەندیداربوونی بەو هەستەوە، دوای ئەو پێوەندداربوونەی 
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بە  هەست  خۆیدا  لەناو  دەبێت،  ناخ  تاراوگەی  تووشی 
نەك  خەم  دەكات.  خەم  هەمیشەیی  هاودەمی  و  نامۆیی 
گۆشەگیربوون. لەم بارەشدا پەنا بۆ دۆزینەوەی شوێنێكی 
تا  نابات،  بەهەشت  یان  دەستەبژێر،  پاكزاد،  شاری  وەك 
ئاسوودەییی گیانی تێدا دەست بكەوێت. شوێنی ئاسوودەیی 
بۆ ئەمی هەستپەروەر تەنیا شیعری ڕاستەقینەیە. لە شوێنی 
و  ویست  شوێنی  بۆ  دەكات  كۆچ  ئەشكەنجەدەر  و  ئازار 
هێزی وشە و ئاستە دەنگییەكان، هەستو بینینی دەگۆڕێ  
لە دەربڕین لە سروشت و كاركردن لە كەرەستەكانییەوە 
پەیوەندی دروستكردن  و  ژیان و مرۆڤ  لە  دەربڕین  بۆ 
لە نێوانیاندا. شیعر دەبێتە چاوگی نایابی جۆشێكی بەكوڵ، 
بەاڵم نابێتە هەڵسووڕێنەری شتەكان، تا هەست و هێز و 
شێوەی پەیوەندییەكانی نێوان مرۆڤ و سروشت بگۆڕێت و 

جۆرە هەست و گوڕ و تینێكی بێ  ئەندازە بخوڵقێنێ .
ئەم شاعیرە لە بنەڕەتدا خاوەنی تێڕوانینێكی ڕۆمانسیی 
هەستییە. هەست لە شیعرەكانیدا ڕەگەزێكی زۆر گرینگ و 
سەرەكییە، بە هۆیەوە خودی خۆی دەهێنێتە دی و بە كردەی 
دادەهێنێتەوە.  خۆی  خودی  و  دەكات  شاد  لەدایكبوونی 
ڕۆمانسیی  زمانی  لەگەڵ  مامەڵە  ژیرانەوە  بۆچوونێكی  بە 
هەستی دەكات هێزی تیشكدانەوەی تێدا بەرهەم دەهێنێ ، 
نەدۆزیوەتەوە،  زمانی  بنەڕەتییەكانی  ئاوازە  و  ترپە  بەاڵم 
شایەنی  زمان،  بنەڕەتییەكانی  ئاوازە  و  ترپە  دۆزینەوەی 
لە  كوردی  زمانی  ئاوازی  و  ترپە  بۆكردنن.  سەركێشی 
و  گەرمی  لەناو  ڕەگی  نەهاتووە،  نەناسراوەكاندا  شوێنە 
بە كولتوور و ئەو  نەرمیی خاكدا بەهێز بووە، پەیوەستە 



317

ڕۆمانسیی  لە  كردووە.  دروستی  شارستانییەی  نیمچە 
هەستیدا تێڕوانینی تەواو بااڵ و پڕ: بۆ ناوەندی ڕوودا و و 
ژیان و جیهان و بوون نییە، بگرە وێناكردنی تاكە كەسیو 
ئەمەیە:  بۆ  كۆششی  هەیە،  هونەرمەندێتی  بەهێزی  گیانی 
ئەم وێناكردنە وەك ئەزموونێك لە فۆرمێكی شیعریدا گەاڵڵە 
هەستەكانەوە  ڕێگای  لە  قووڵ  ڕۆمانسیی  دیدێكی  بكات، 
نیشانی  نوێبەخش  نموونەیەكی  وەك  پاشان  بخەمڵێنێ ، 
بدات، ڕۆمانسییەت دەربڕینە لە هەڵوێستێكی ویژدانی، كە 
بوون ڕەنگ و شێواز و وێنەیەكی تازەی پێدەدا، پەیوەندیی 
بگرە  نییە،  بوون  و  جیهان  و  ژیان  لەگەڵ  بەردەوامی 
پەیوەندیی پچڕپچڕ و هەڵوێستە لە ژیان و جیهان و بوون 
ڕووبەڕووی  كارەساتباردا  دۆخێكی  لەگەڵ  وەریدەگرێت. 
دەكاتەوە. هیچ هونەرێكیش لە واقیع جیا نابێتەوە. چاوگی 
ئەفسوون و هونەرە سەرسوڕهێنەرەكان قوواڵییی واقیعنو 

كرانەوە و جوواڵنەوەن بەسەر ژیانی دەستەمۆنەبوودا.
ئەو جوانییانەی ئەدەب دۆزیویەتییەوە و لێی دواوە، زۆر 
كەمترە لەوەی لە واقیعدا بوونی هەیە. ڕووبەڕوو دێنە ناو 
ژیانمان و كاریگەری دەبێت. جوانیبەخش لە ئاستی تواناییدا 

بەهرە و سرووش و ڕۆحە پەیامدارەكان ڕێنوێنی دەكەن.
وەردەگرێت.  هێز  سەرچاوەوە  یەك  لە  ڕۆمانسییەت 
ئەمیش چاوگی خەمە، دواتر دەپەڕێتەوە بۆ تاراوگەی ناخو 
وێناكردنی  دەژی،  ڕابردوودا  وێناكردنی  لەناو  بەردەوام 
ئەم  پلەش  بە  پلە  زاڵە.  و  بنچینەیی  هۆكارێكی  ڕابردوو 
هەستەی ال قووڵ و بەهێز بووەتەوە، تا خاڵی دامەزراندن، 
بەاڵم مانەوە لەناو ڕابردوودا دەربڕین لە ژیان و هەست و 
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بینینی تازە ناكات، چەشنێكی دیاریكراوی مرۆڤ و سروشت 
بنچینەیەشەوە  و  بنەما  ئەم  لەسەر  هەر  دەخولێنێتەوە. 
هەستێكی  داوە،  خۆی  ڕاستەقینەی  توانای  بە  بەردەوامی 

قووڵی ڕۆمانسی لە قووڵیی بیركردنەوەی دەدۆزینەوە.
ئەم  خۆماڵی  كولتووری  سەرنجە،  جێگای  خاڵەی  ئەو 
شاعیرەی شەیدا و هۆگری خۆی كردووە، ئەم كولتوورەی 
بەشێك لە شاعیرانی كوردی پێگەیاندووە. ئەو كێش و بڕگەو 
هێنایانە  گۆران(  و  )مەولەوی  ئاوازەی:  و  ترپە  و  سەروا 
ناو شیعری كوردییەوە. ئەم خۆی لێ  النەدا و پەرەی بە 
پیتی پێدا، كردییەوە كەرەستەیەكی خاو و لەبار، بەجۆرێكی 
نوێبەخش و هاوچەرخانە بەكاری هێناوە. لە بواری ترپە و 
ئاوازدا كۆمەڵێك هێما و نیشانەی دیكەی پێدا و ڕەوتێكی 
دیاریكراوی دۆزییەوە. لە كاتی ئەم ڕوودان و دۆزینەوەیەدا 
لە ڕواڵەت و كرۆك و ناوكی وشە و ئیدیۆم و دەستەواژەو 
پەند ..... تاد، ورد بووەتەوە. لەگەڵ نوێبەخشی لەتەنیشت 
و  دووری  ناسینی  و  تێڕامان  دوای  وەستاندنی  یەكتری 
ئاسۆكانی تێكەڵی كردوون. لەم ڕووەوە وەك نوێبەخشێك 
پەسند  لەناوەندیش  و  ناساند  ئەدەبیدا  لەناوەندی  خۆی 
كرا. دوای ئەم شاعیرەش دۆخی ترپە و ئاواز لە شیعری 
نوێبەخشی كوردیدا بە گوڕتر پەرەی سەند. تێگەیشتن و 
و  ترپە  واقیعی  هەبوو،  تێكەڵكردنە  ئەم  بەرانبەر  وریایی 
بە  كوردی  شیعری  نوێبەخشی  دووەمی  قۆناخی  ئاوازی 

جۆرێكی دیكە دەركەوت و هەستەكانی ڕاهێنا. 
ترپە و ئاواز لەگەڵ زماندا دێتە بوون، وێنەش ڕووناكییەكە 
لە وشەوە هەڵدێت و تەواو هەستیارە، شیعری كوردی لە 
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شەستەكاندا لەگەڵ دەركەوتنی: )جەمال شارباژێڕی( شێوازو 
ئاواز و وێنا و هێڵێكی وێنەیی دەگمەنی بەخۆوە  ترپە و 
بینی، كە پێش ئەم بەخۆیەوەی نەبینیبوو. دەقی: )كردگار- 
فرمێسكی نهێنی، كۆ شیعر - چاپخانەی كامەران، سلێمانی، 
ساڵی 1968، ل: 63 تا 67( لە ئەزموونی سەرەتاكانیەتی. 
مامەڵەیەكی نائومێدانەی لەگەڵ پرسیارەكانی بوون و نەبوون 
كردووە، تێهەڵكێشی یەكتریان دەكات و لەسەر بنەڕەت و 
چۆنیەتیی بیركردنەوەدا لێكیشیان جیا دەكاتەوە. گرینگیی 
پرسیارەكانیدایە،  هەڵسووڕاندنی  و  ڕایەڵ  لە  شیعرەكە 
ڕووداوەكانیشی لە دەرەوەی كات و شوێنێكی دیاریكراودا 
ڕوونادەن. لە دەرەوەی كات و شوێنیشدا هاوتایییەك بۆ 
گفتوگۆو  پاشان  دید،  بەر  دەهێنێتە  خەیامدا  لەگەڵ  خۆی 
خۆی  پرسیارەكانی  یان  تێگەیشتن،  لێك  بۆ  هەوڵدان 
لەسەر هێڵێكی درامیدا دەباتەوە ناو پرسیارەكانی خەیام و 
درێژەی پێدەدات، )خەیام( و )ئەو( هەردووكیان ئاماژە بە 
خاڵێكی  لە  دەدەن،  نیشانە و سەرچاوە  و  یەك خەسڵەت 
ورووژێنەر و گرینگدا بە یەك دەگەن. گومان لە پرسیاری 
كاریگەرییان  پرسیارەكانیش  دەكەن.  جیهانناسی  و  بوون 
بەسەر سۆزەوە هەیە، بەهۆی سۆزەوەش دەیباتە ناو ڕایەڵی 
هۆش و هەستەكان و دەیخەمڵێنێ . داڕژان و ئاوازەكەشی 
لە بارانی نمە دەچێت، كاریگەریی زۆرە بۆ ئارامبوونەوەی 
سەرەتایی  قۆناخی  بۆ  شێوازیشی  خەمبار.  دەروونی 
شێوازێكی لەبار و گونجاو و داهێنەرانەیە، جۆرێك تۆوی 
شێوازە  ئەم  ئێستاش  تاكو  وەشاندووە.  تێدا  نوێبەخشی 
ماوە و لەمال و لەوالی شیعری كوردیدا كاری پێدەكرێت. 
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ئەم بزاوت و جووڵە و مانەوەیەش لە سروشتی داهێناندا 
بەهایەكی ئێستێتیكییە، جوانی و شێوازی بەرهەم هێناوە. 
بەهای ئێستێتیكیی بەهرە و سرووش دەبەخشێتە مرۆڤی 
پەروەردەكردنی  لەسەر  دەبێت  كاریگەری  و  نموونەیی 

ئاگایی كۆمەڵگا و كەسایەتی دەخەمڵێنێ . 
شیعری ئەم شاعیرە: لە وەرگێڕاندا بەهای شیعرییەتی 
لە دەست دەچێت. وەرگێڕان ناتوانێت كرۆك و ناوەرۆكی 
شیعر بەتەواوەتی نیشان بدات. شیعرێك وەردەگێڕدرێت، 
نازاندرێت ئەم شیعرە وەرگێڕدراوە چەند ئەم شیعرەیە، كە 
لێكچوواندنی  لە زمانەكەی خۆیدا وشەسازی و خوازە و 
تێدا بەكارهاتووە. ئەو توانا زمانییە و ئەفسوونە زمانییەی 
دەگوازرێتەوە، یان لەدەست دەچێت و مانا دەگوازرێتەوە. 
ڕادەیەكی  تا  ڕوانینی گشتی،  و  ڕەنگە وردەكاریی شێواز 
باش بگوازرێتەوە، بەاڵم ڕوانینی خوازەیی، ئەگەر مەحاڵ 
زمانی  ئەفسوونی  بە  بە جۆرێك  لە مەحاڵ.  نزیكە  نەبێت 
بزر  ئەفسوونەكە  وەرگێڕاندا  لە  كراوە،  موتوربە  دەقەوە 
دەبێت و نزیك دەبێتەوە لە مانای ڕووكار و ڕواڵەتی. لەگەڵ 
تەنیا بۆ زمانی دایك. واتە: زمانی  پێزانینەشدا شیعر  ئەم 
دووەم:  زمانی  وەرگێڕان،  كەناڵی  ئەی  نانووسرێت،  دەق 
و  زمانی  توانا  نێوان  پەیوەندیی  دەبێت.  دروست  چۆن 
ئەفسوونی زمانی دەق، لەگەڵ زمانی دووەم: لە چ بارێكیدا 

وردەكارییەكان بەڕێوە دەبەن.

                                                     نیسانی 2008 هەولێر
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قەڵەمكێشی جەاللی میرزا كەریم بە وشە

یەكێك لە خاڵە گرینگەكان، بۆ ژیانی نووسەر و ڕێزلێنان 
لە نووسین ئەوەیە: بە شێوەیەكی تەندروست و زانستی كاتی 
خۆی ڕێكبخات و باش بەكاری بهێنێت. ئەم جۆرە ڕێكخستنە 
ژیانی  وەك  بگرە  دەدات،  یارمەتی  نووسەر  وەك  نەك 
فەرمانبەری و خێزانیش دەبێتە هۆ و هۆكاری یارمەتیدانو 
و  داهێنەرانەیە  تەواو  هەستێكی  ئەمەش  ژیان.  كارایی 
پەیوەندیی بە داهێنان و پەیوەستبوون بە داهێنانەوە هەیە. 
بەم شێوەیە هەلومەرجی سوود وەرگرتنی بۆ دەڕەخسێتو 
لەم  دەگونجێنێت.  بەكارهاتوو  باش  كاتی  لەگەڵ  خۆی 
باروبوارەدا، كات دڵی نووسەر بە الی خۆیەوە ڕادەكێشێتو 
بەرهەمدار دەبێت لە ڕووی نووسینەوە، نووسەر بە قووڵی 

نووسین دەناسێت. 
پەیوەندییە  بەهێزی  خاڵی  شیعر،  قووڵیی  ناسینی 
كۆمەڵگا.  یان  خوێنەر،  و  شاعیر  ناسینی  یەكتر  بۆ 
یان  دوور،  ئەستێرەیەكی  لە  نەناسراو  كەسێك، كەسێكی 
مەترسی.  پڕ  و  ژاوەژاو  بە  یان  پارێزراو،  دەوروبەرێكی 
خولیای  و  حەز  بە  دەكات،  نزیكبوونەوەت  بە  هەست 
ئەدەبیی بێگەردەوە لەگەڵت دادەنیشێ  و گفتوگۆی نێوانتان 
لەبارەی ئەدەب و جیاوازییەكانەوە گەرم دەبێت. هەر ئەم 
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و  گەردوونی  دیاردەیەكی  كردووەتە  ئەدەبی  ڕووداوەیە 
سەرسوڕهێنەر. 

ئەو پرسیارەی دەكەوێتە نێوان شیعر و كۆمەڵگا بە چ 
ڕێگایەك دەگاتە دۆخی شكۆمەندیی بەكارهێنان و داهێنان، 
نێوان شیعر و  ئاسۆی  پێوەرێك  زانیاری و  بە چ  شاعیر 
كۆمەڵگا دەپێوێت. زمانی كۆمەڵگا كەمتر لەناو ڕۆشنبیریی 
نوێبەخشدا كارا و چاالكە، بگرە لە ئاستی دەستنیشانكردنی 
شتەكاندا ئەفسوون و هێزی خۆی ڕادەگەیەنێ . لە هەمان 
كاتیشدا زمانی كۆمەڵگا زمانێكی فرە دەنگ و فرە پەیوەندییە، 
پەرە  دەربڕین  وزەكانی  و  تێدایە  زمانی  داهێنانی  توانای 
پێدەدات، پێویست نییە شاعیر وەك گومان و ترسێك لێی 
كۆمەڵگا  بگرێت،  تەریك  و  تار  لێ   خۆی  و  بێتەوە  ورد 
وزەی  جۆرەكانییەوە  هەمە  داهێنانە  ڕێگای  لە  بەردەوام 
زمانی بەرز دەكاتەوە، بەاڵم لە شیعردا زمانی، سۆزی بۆ 
خەون و داوا و پێشبینی و هەست ..... تاد، هەیە و ئاستێك 
دیاری دەكات و بەسەر پێكهاتە دەروونییەكانی دەكرێتەوە.

لە كرانەوەیدا كاكڵی كاكڵەكانە. دەستباڵوی لە بەكارهێنانیدا 
مەبەست و مانا ماندوو دەكات، لە هەمان بەكارهێنانیشدا 
و  مەبەست  دیسان  پێویستیش  لە  زیاد  چڕكردنەوەی 
زمان  بەكارهێناندا  باری  هەردوو  لە  دەكات.  ماندوو  مانا 
توانای پاراستنی بێدەنگی نامێنێت. )جەاللی میرزا كەریم( 
لە  شۆڕشگێڕدا،  و  ڕووناكبیر  و  سیاسی  بنەماڵەیەكی  لە 
سلێمانی لە ساڵی 1935 لەدایك بووە، بە بڕوایەكی پتەوەوە 

بەشداری لە ڕۆشنبیریی زمانی نەتەوەی خۆیدا كردووە.
زمان لە دەقی: )ڕازێكی دەروون - گۆڤاری تووتن، ژمارە 
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4ی ساڵی 1969، ل: 60( و دەقی: )بڕوای شار - گۆڤاری 
ڕووداوێكی  17(دا  ل:   ،1973 ساڵی  9ی  ژمارە  ڕزگاری، 
دوابەدوای  زمانەیە  ئەو  درێژبوونەوەی  نییە،  دەگمەن 
شیعری كالسیكی دێت و پێبەپێ  تا دێتە خوارەوە كاڵ و 
كاڵتر دەبێتەوە. زمان تێیدا ئاسۆی یەك ئاستی وەرگرتووەو 
ڕووبەڕوومان  جەربەزە  و  بااڵ  سروشتێكی  و  پێكهاتە 
هەست  ناكرێتەوە.  پێ   هەستی  سەرلەنوێ   واتە  نابێتەوە. 
بە شتێك بكەیت و نەزانی چییە. سەرسامی و دۆزینەوەی 
نادیاری لەم نوختەی نەزانین چییەدا دێتە كایەوە و وەك 
زەینی  فۆرمی  نەبردراو  پێ   پەی  و  خاو  كەرەستەیەكی 

وەردەگرێت.
خودی  ناو  نەبردووەتە  شیعرییەوە  خودی  لە  زمانی 
ناو  بردوویەتییە  كۆمەڵگاوە  خودی  لە  بگرە  كۆمەڵگاوە، 
خودی شیعرییەوە، جۆرێك توندوتیژی و ترس و تۆقانی 
خستووەتەوە. بەم شێوەیەش زمان دەوڵەمەند و ئەزمووندار 
نابێت، لە دەروونڕۆشنی بەتاڵ دەبێتەوە و هەست و نەشونما 
دەوەستێت. لەگەڵ ئەمەشدا بارودۆخی ژیانی حەفتایەكانی 
كۆمەڵگای كوردی و زەمینەی شیعریشی ئامادەیی ئەوەی 
تێدا بوو، ئەو زمانە وەربگرێت و قبووڵی بكات. لە ئاستی 
لە  نەپاراستووە،  هێمای  قوواڵیی  هێماشدا  بەكارهێنانی 
ناڕوات،  بزێو  ژیانێكی  بەرەو  هێما  پێویستدا  قوواڵیییەكی 
بگرە بەرهەمێك دەهێنێتە كایەوە و لەناوی ڕوون دەبێتەوەو 
زمان  ڕاگەیاندنەدا  لەم  ڕادەگەیەنێ .  خۆی  بەشداری 
پێویستییەكی بنەڕەتی مرۆڤانەیە و هەموومان بە شێوەیەكی 
هاوبەش بەكاری دەهێنین و كەڵكی لێ  وەردەگرین. كەڵك 
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شكۆمەندیی  بە  هەستكردن  و  دیاریكراو  وەرگرتنێكی 
دۆزینەوەی بەشێك لە هەقیقەت. ئەو هەقیقەتەی دەتەوێ  
ڕەفتاری  لە  دەبێت  و  دەوێت  تاقیكردنەوەی  بدوێی  لێی 
ئاخاوتندا بەدی بكرێـت. هەموو تاقیكردنەوەیەكیش كەرەستە 
خاوەكانی ژیان و جیهان لەباری دۆخ و شێواز و واتادا تازە 
دەكاتەوە و ئارەزووی پێشنیازكردن بەهێز دەكات، لە هەمان 
كردەشدا كاتێكی مێژووی ژیان و جیهان ڕادەگەیەنێت. ئەم 
كاتە ڕاگەیاندراوە، هونەری داهێنەری هەقیقەتە. بەشێك لە 

پێداویستییەكان بە ژیان و جیهان دەبەخشێت. 
شیعر  دەبێت  بیت،  زاڵ  بەسەر شیعردا  بتەوێت  ئەگەر 
باش بناسیت. هەموو شیعرێك لە شوێنی خۆی پێدەگاتو 
دەگەڕێت  دوایدا  بە  ئەو  هونەرەی  ئەو  دەناسرێت. 
تێدا  شاعیرەكەی  شوێنەی  ئەو  لەگەڵ  ڕێك  بیدۆزێتەوە 
پێگەیشتووە گەشەی كردووە. پێگەیشتنی پێكهاتەی هونەری 
شیعر بە پێودانگی شوێن و كولتوورەوە پەیوەستە. واتە: 
شوێن  وەردەگرن.  شوێن  ئاكاری  وێناكان  و  بیركردنەوە 
هێڵێكی بەردەوامە و لە فەرهەنگ و كولتووردا پێگەیشتووەو 
هەموو  بیركردنەوەی  هێڵی  بە  دەگات  و  دەبێتەوە  درێژ 
شاعیرێك. شاعیریش وەك پێكهاتەی سەرەكی و ناسنامەی 
داهێنان مامەڵەی لەگەڵدا دەكات. شوێنیش خۆی بە ئاكاری 

دانیشتووان دەڕازێنێتەوە.
ئەم  یەكەمی  كۆشیعری  ڕاچەنیو(  وشەی  )كاروانی 
و  كردووە  چاپی  ئامادەی   1974 ساڵی   . بووە  شاعیرە 
بردوویەتییە چاپخانە و تەنانەت بووەتە فیلمیش . بە هۆی 
بارودۆخی سیاسی لە چاپخانە وەرگیراوەتەوە . شاعیریش 
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لەم كاتەدا بەغدای جێهێشتووە و بووەتە پێشمەرگە، ئەدیبی 
نووسیوەو  بۆ  پێشەكی  كەریم(،  مەال  )محەمەدی  ناسراو: 
شۆڕشی  نسكۆی  دوای  داناوە.  الی  ئامانەتیش  بە  هەم 
لە  دژە دەسەاڵت  پەنابەری  ئەیلوول سااڵنێكی زۆر وەك 
و  كوردستان  گەڕایەوە  ڕاپەڕیندا  لەگەڵ  و  ژیا  ئەمەریكا 
هاتەوە ناو كۆمەڵگای پڕ جووڵە و زیندووی خۆی و كانگای 
كوردی  كۆمەڵگای  و  كوردستان  هەستەكانی.  هەڵڕشتنی 
شیعرەكانیدا  لە  ڕاستەقینەیان  بوونی  ناولێنانێكن،  ناوو 
هەیەو شادەماری خوێنین. ئەمیش لە هەر كوێیەك بووبێت 
مایەوە،  تێیدا  كەم  ماوەیەكی  كوردستان،  بۆ  بووە  خوێن 
لە 14\1\1993 لە هەولێر كۆچی ناكۆچی كرد، كەچی ئەم 
ئامانەتە سەرە داوێكی نەدرایە دەست كەس و هیچ هەوڵێكی 
دیاریشی بۆ چاپكردنی نەدراوە، كە گرینگترین كۆشیعری 
و  زمان  لە  دەربڕین  ڕوانگەیە،  بزووتنەوەی  نوێبەخشی 
فۆرم و شێوازی داڕشتنی ئەم بزووتنەوەیە بكات. شیعری 
تەمومژێكی  لەناو  گشتی  بە  بزووتنەوەیە  ئەم  شاعیرانی 
وشیارانەدا بارگاوی بوو بە ئایدۆلۆژیا، شیعری بارگاوی 
كراویش بە ئایدۆلۆژیا پەیوەستە بەو دۆخە ئێستایییەی، كە 

تێیدا دەژی و دۆخێكی نیمچە هەڵخەڵەتێنەرە. 
بە  دامەزراو،  ئاوازی  و  ترپە  جۆرێك  بە  گەردوون 
 ..... وەرزەكان  و  ڕووناكی  و  تاریك  هاتنی  یەكدا  دوای 
كە  ئاوازەی،  و  ترپە  جۆرە  ئەو  هەڵدەسووڕێنێ .  تاد، 
دەروونی  ناو  گواستراوەتەوە  دەبات،  بەڕێوە  گەردوون 
خستووەتە  مێشكی  و  بیر  لە  زۆری  وزەیەكی  و  مرۆڤ 
گەڕ بۆ هێنانە كایەی بەها ئێستێتیكییەكانی ژیان ڕێكخستن. 



326

ئاوازی  و  ترپە  لەشی مرۆڤ جۆرێك  دەمارەكانی  لێدانی 
بەڕێوەبردنن. گرینگترین ترپە و ئاواز لە ڕۆیشتنی مرۆڤەوە 
پەیدا بووە و خۆی لەگەڵ هەقیقەتدا گونجاندووە و جۆرێك 

چاوگی هۆشیاربوونەوەیە.
لە شیعریشدا لە یەكەم دێڕییەوە تا دوا دێڕی ڕۆیشتنێكی 
ئاهەنگ.  دەبێتە  ئەو ڕۆیشتنە  ئاوازی  و  ترپە  هەیە،  نەرم 
شیعری ئەم شاعیرەش بە هۆی بوونی سروشتێكی ترپەو 
دەرخستنی  و  بوونییەكان  لەبارە  دەربڕین  ئاوازییەوە، 
مانا دەكات، بەاڵم تەنیا لە ڕێگای ترپە و ئاوازەوە ناگەینە 
ناخی ئەدەب، ناخی ئەدەب خۆرە و زەوی وەك پێكهاتەی 
كامەیان  ناشزانین  دەخولێتەوە.  دەوریدا  بە  مەوداكان 
كاتێكیش  هەر  پێكهاتەیە.  كامیان  و  بنەوانە  و  سەرچاوە 
ون  بناسین  و  بزانین  زانیارییە  ئەو  تەواوی  بە  بمانەوێ  

دەبین.
بە مەبەست و  شاعیری داهێنەر، ئەگەر سەردەمێكیش 
ئەنقەست پشتگوێ  بخرێت، ئەوە مێژووی داهێنان لە ڕۆژو 
شكۆوە  و  بەهێز  زۆر  خۆیدا،  پێویستی  كاتی  و  ڕۆژگار 
تەنیشت  لە  ئەدەب.  ڕاستەقینەی  ماڵی  ناو  دەیهێنێتەوە 
گڵۆپی بە شەوق و ڕاستییە ڕوونەكان ڕایدەگرێت. مێژووی 
كە  دەكاتەوە،  زیندوو  بۆ  مێژووەی  ئەو  بیركردنەوەش، 
ڕەوایی  و  كردووە  دروستی  خۆی  كۆششی  و  بەهرە 
مێژووی  دەرچین.  كاریگەری  ژێر  لە  ناتوانین  بوونیەتی، 
ئەدەب كۆمەڵێك شتن بە یەكەوە دەڕۆن و تێكەڵ بە كرۆكو 
هەر  داهێنەر  بوارەشدا  و  بار  لەم  دەبن.  داهێنان  ناوكی 
داهێنەریی خۆی دەمێنێتەوە. خوێنەری هەمە جۆریش  بە 
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دوور  بە  كاریگەرییەكانی  و  ئەفسوون  لە  خۆی  ناتوانێت 
بگرێت. پێوەری ئەفسوونی داهێنان شوێنی بۆ دەستنیشان 
دەكات. لەم دەستنیشانكردنەشدا پەیوەندییە داهێندراوەكان 
دەدۆزرێنەوە. بە دوای ئەوەدا دەگەڕێین، كە هەیە و قسەی 

لەبارەوە دەكەین.

                                                      مایسی 2008 هەولێر
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قەڵەمكێشی لەتیف هەڵمەت بە وشە

بۆ  مرۆڤە،  هەمیشەیی  داخوازییەكی   بەختیاری 
بەختیاری كەسایەتی خۆی وێڵە و خەڵكانی دیكەیش ئازار 
بەرزەكانی  ناوچە  لە  تەنیا  بە  بەختیارییەی  ئەو  نادات. 
شیعردا دەستكەوتووە و لە نێوان دوو كەوانەدا، جۆرێك 
خودی،  فۆرمی  گرتووە.  بەخۆیەوە  خۆشەویستی  فۆرمی 
خودی شیعر، جیاواز و سەربەخۆ لە هەقیقەت و خەیاڵ، 
باری گۆڕاندان.  لە حاڵ و  هەقیقەت و خەیاڵیش هەمیشە 
یەك لەناو ئەوی دیكەدا جێگیرنییە و فراوان دەبنەوە. ژیانی 
سەرمەشقی شیعرەكانییەتی و بۆ گۆڕان و خۆشگوزەرانی 
ژیان، )جیاواز( و( سەربەخۆ( شیعری كردووەتە دروشمی 
گەشاوە و گەشانەوەی ژیان، هەموو دەمارە پێكهێنەرەكانی 
لە گەشانەوە و بەرزكردنەوەی ژیان و ژیاندۆستی.  پڕن 
لە  گفتوگۆ  هونەری  بوارەدا،   و  بار  لەم  ڕێزلێنان  بۆ 
كارەكانیدا  لە  گفتوگۆ  هونەری  بەكاردەهێنێت.  زەینیدا 
خاسیەتێكی زاڵن، وەك سەرچاوە و بیروڕایەك دەگەڕێتەوە 
میللەتی چاالك و   لە  نادیار ڕووی دەمی  ڕاناوی  بە  الی، 
گفتوگۆوە  هونەری  ڕێگای  لە  بەتاسەوە  مێژووە،  رۆحی 
دەیاندوێنێت. ئەم هونەری گفتوگۆ بەكارهێنانە، كردارێكی 
بەناو  ڕۆچوو  بیركردنەوەیەكی  بەرهەمی  و  هۆشیارانەیە 
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و  بیر  هێزی  گشتی  بەشێوەیەكی  ڕۆشنبیرییە.  ڕیشاڵی 
هێزی  و  داڕشتن  هێزی  و  زمان  هێزی  بەسەر  هەست 
وێنەدا زاڵن. لە دەقی: )ساڵنامەی سەدەی بیستەم _گۆڤاری 
نووسەری كورد، ژمارە 3ی ساڵی1985، ل:  161تا170) 
دا، ئەم زاڵبوونە بە هەموو پێكهاتە و ماناكانییەوە خۆیت 
میللەت،  مێژوویی  نەخشی  و  میللەت  دەكات.  پێشكێش 
هەموو هەستەكانی بۆ ئاستی خرۆشان بەرزكردووەتەوەو 
لە دەقدا پێكەوە كاردەكەن. لەسەرەخۆ و هەنگاو بە هەنگاو 
و  كردووەتەوە  قووڵ  خۆی  تایبەتكاری  و  شاعیریەتی 
لە  گۆڕان  و  نوێبەخشی  وەرگرتووە.  سروشتی  گەشەی 
كامڵبوونی هەستەكانی  نیمچە  لە ڕێگای  خۆڕا ڕوونادەن، 
نووسەرەوە دەبنە )ڕووداو( و )دیاردە( و ڕوودەدەن. تۆوی 
ئەو نوێبەخشییەی ئەم شاعیرە، لە زەوی گەرم و نەرمی 
شیعری كوردیدا وەشاندی، لە شیعری كەسانی دیكەیشدا 
چرۆی كرد و سەوز بوو، بوو بە ڕۆشنایییەكی ناسرا و و  

تایبەت و دیاریكراو.
ڕەگەزی گێڕانەوە لە شیعری كوردیدا لە ئاستێكی بااڵدا 
نەبوو، ئەم هەوڵی دا لە ئاستێكی فراوانتردا بەكاری بهێنێت و 
كۆمەڵێك خاڵی دیاریكراوی تێدا دەركەوێت و خوێنەریشی 
ناپاكیی  لە  چاوی  شێوەیەك  بەهیچ  ببێتەوە.  نزیك  لێ  
نەخستوون،  پشتگوێ   تاوانەكانی  و  نەپۆشیوە  دیكتاتۆر 
هەڵوێستی ئەدەبی بەرانبەر وەرگرتووە و لە ویژدانی خۆیدا. 
واتە: ویژدانی ئەدەب دادگایی كردووە. ئەم دادگاییكردنەشی 
تێبگەین  لەوە  تا  بەدە.  ئاشكراكردنی خودی  مەبەستی  بە 
خودی بەد لەناو كۆمەڵگادا چۆن ڕەفتار دەكات و چ گرفتێك 
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دەنێتەوە، گفتار و كرداری چییە و بە كوێ  دەگات. ئەگەر 
نهێنییەك لە ئەزموونی ئەم شاعیرەدا هەبێت، ڕەنگە ئەوە بێت 
بابەت سنووردار ناكات و بە هیچ پێزانینێكیش نووسین الی 
چاالكییەكی ڕۆژانە نییە. قەوارەیەكە لە دڵ و گیانیدا گۆڕانی 
بەسەردا دێت و شێوەیەك وەردەگرێت، شێوەی نووسین 
و دەقی خودی. لە قووڵییەكاندا پێبەپێ  بەرز دەبێتەوە بۆ 
كاتی  كات  هەموو  كپكراو،  هاواری  گوێبیستی  و  گۆڕان 
بە  و  گەیاندنی  بۆ  وەرگرێت  لێ   دۆخێكی  تا  هاواركردنە. 
بابەتكردنی هاوار، ئەو هاوارەی دەسەاڵتی دیكتاتۆر لە دڵ و 
گیانی كۆمەڵگادا دروست كردووە. لە بوارە جۆرا و جۆرە 
ئەدەبییەكاندا كاری كردووە، وەك: شیعر، چیرۆك، ڕۆمان، 
شانۆنامە، ڕەخنە و لێكۆڵینەوە، وەرگێڕان، ڕۆژنامەنووسی 
نووسین  بۆ  خۆی  توانای  تەواوی  وچان  بێ   تاد،   .....
هەلومەرجی  لە  بێت  قبووڵ  ئەوەمان  دەبێت  بەكارهێناوە. 
ژیانی كورددا نووسەرایەتی كارێكی ئاسان نییە. دواتر، كە 
لە نووسیندا داهێنەر بوویت، هەزار خەنجەر لەسەر پشتتە. 
لەبەر چاوی ڕوونی نیوەڕۆدا، وەك كردەیەكی جەستەیی 
نا. بگرە وەك كەسایەتی لەناو چاالكییەكانی ژیانی ئەدەبی و 

ڕۆحیدا، دەتكوژن. 
بنەماڵەیە  ئەم  خەسڵەتەكانی  لە  یەك  بنەماڵەیەكدا،  لە 
ئەدەبپەروەری و خوێندەواری بووە، لەناوجەرگەی گەرمیان: 
) كفری( لە ساڵی  1947دا، لە دایك بووە، نیشانەیەكی گرینگ، 
كە بەدرێژایی ئەزموونی لەگەڵیدا هاتووە و بەردەوامیشە، 
گژداچوونەوەیەتی.  بە  و  ڕووبەڕووبوونەوە  و  توندی 
مەڵبەندی  گەرمیی  ئەم كەشوهەوایەی  كاردانەوەی  ڕەنگە 
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لەدایكبوونی بێت، كە تاسەكانی بەم شێوەیە دەردەبڕێت و 
بەشێك بێت لە دەسەاڵتی ئەدەب، وەك هێزێكی ئامادەكراو و 
مەشق پێكراوی بیر و هەست، بەرانبەر لە دیكتاتۆر بگرێت. 
نێوان  هاوكێشەی  نانووسێتەوە،  توندییەكە  ڕاستەوخۆش 
دەسەاڵت و كۆمەڵگا دادەڕێژێتەوە و دەیگۆڕێت بۆ ئاراستەی 
ئامانج و پەیام و كاكڵەی مەبەست، كە چاالكی داهێنانە. لە 
ڕێگای نووسینەوە دەربڕین لەم ئاراستەیە دەناسینەوە و 
دێتە دۆخی خۆپێناسەكردن و توانا و ئەفسوونێكی سەیری 
خۆی  خۆپێناسەكردنەدا  لەم  سەركەوتن  بۆ  سووربوون، 
باری  لە  سووربوون  بۆ  یاخی،  مرۆڤی  دەكات.  ئاشكرا 
ئەزموونی  دەهێڵێتەوە،  دڵنیایییەوە  دۆخی  لە  یاخیبوونی 
ماناداركردنی ژیان و دنیای دیارو دنیای واقیع وەك كتێبی 
دڵخوازی خۆی دەخوێنێتەوە، بۆ بە ئەدەببوونیش بەدنیای 
پەنهان و دنیای زەیندا تێیدەپەڕێنێت. فەرهەنگی ڕۆژهەاڵتی 
ئیسالمی و زانست و دەقە ئایینییەكان كاریگەرییان لە بیر و 
بنیادی نووسینی كردووە، خراپیش بەكاریان ناهێنێت. الیەنی 
درەوشاوەشی لە بیر و بیركردنەوەی وەرگر جێهێشتووە.

بەگژداچوونەوە  چەمكی  یان  چییە،  گژداچوونەوە  بە 
پێكراوە.  كاری  و  وەرگیراوە  مانایەك  چ  بە  ئەدەبیاتدا  لە 
ئەمەیان بەالیەكدا ڕووداوێكی دەگمەن نییە . سنووردارییەكە 
دیكتاتۆر،  و  میللەت  یان  دیكتاتۆردا،  و  مرۆڤ  نێوان  لە 
ئەگەر  بەاڵم  مەرگە،  دواخستنی  و  ژیاندۆستییە  واڕسكی 
ئێستێتیكای ڕۆحی مرۆڤ و ڕۆحی میللەت بووە هێزێكی 
ئێستێتیكی ڕەها، ببیندرێت و ببیسترێت و هەستی پێبكرێت، 
ئەوەیان دەبێتە ڕووداوێكی دەگمەن. ئەم شاعیرە لە خەمی 
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شیعرو ئەدەبیاتی خۆیدایە، هەوڵی ئەم دۆخگۆڕینەی داوەو 
كردوویەتییە ڕووداوێكی دەگمەن و دیدێكی مەزندەكراوو 
دەتوانین پێی بگەین، سنووری هێما و هێماپێكراو بەرفراوانتر 
دەكاتەوە و وزەی مانا و ئێستێتیك، كە خوێنەر داوای دەكات 
نەكردووەو  شیعر  لە  ستەمی  هەروەها  دەكاتەوە،  بەرز 
لەسەر یەك شێواز بەردەوامی بە بەهرە و توانای نەداوە، 
زۆرینەی شێواز و ڕێبازە شیعرییەكانی ئەزموون كردووە، 
بۆ هەر شێواز و ڕێبازێك بگەڕێیت بە شێوەیەكی خەمڵیو 
لە ئەزموونی )لەتیف هەڵمەت(دا دەیدۆزیتەوە، لە هەندێك 
بار و بواردا ڕەگەزی دیكەی كارپێكردووەو لێزیادبوونیشی 
ئاراوە، كە ڕێباز و شێوازە جۆربەجۆرەكانیشی  هێناوەتە 
پەپوولەیەك  یان  ڕۆبۆتێك،  وەك  مرۆڤی  بەكارهێناوە، 
گۆی  بۆ  چاوڕوونی  نووسین،  ڕووبەری  نەهێناوەتە 
بۆ  مرۆڤ  هێشتان  كە  زەوییەی،  گۆی  ئەم  هەیە،  زەوی 
لە  مرۆڤ  تێدەكۆشێت.  و  دەكات  تەماشای  بەختیاری 
بەدیهێنانی  ئارەزووی  و  دادەمێنێت  نهێنییەكاندا  ئاست 
هەستپێكردنی مرۆڤ  و سەرسامییەكانیەتی، سەرنجمان 
بۆ ئاستی بەدیهێنانەكانی ڕادەكێشێت  و بیر لە هۆكار و 
دەرئەنجامەكانی بكەینەوە. خاوەنی سروشتێكی هەستییەو 
توانایی ئەوەی هەیە دەربڕین لە جوانییە سادەكانی ژیان 
الی  بكاتەوە،  قووڵ  نوێبەخشی  لە  سادەیییەكە  بكات، 
بە  ژیان  جوانەكانی  شتە  هەموو  پێگەیشتوو  نووسەری 
سادەیی دەردەبڕدرێن. زمان بیركردنەوەیەكی بەردەوامە، 
گواستنەوە  و  قۆپیەكردن  یان  قوتابخانە،  ڕێگای  لە  زمان 
بەرزكردنەوەی  و  ژیان  لە  فێرنەبووە،  فەرهەنگەكاندا  لە 
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ژیان، تائاستی ئەفسانە و خوداوەندەكان و ژیانەوەی بەها 
مرۆڤایەتییەكان و ئەشقی نووسین، ئەو زمانە گەرم و گوڕو 
لە  و  وشە  و  پیت  داوەتە  هێزی  فێربووە،  فرەپەیوەندییە 
ڕستەدا بێ  گرێ  و گۆڵ ئاسۆو دووری ئێستێتیكی پێدەداتو 
پەیوەندییەكانی نێوان وشە دەدۆزێتەوە و هێزی پێدەدات، 
لە زماندا كەمێك پێبەستە  هێزی چییەتی و بوونی زمان. 
هاتووەتە  ئاسمانەوە  لە  زمانەی  ئەو  ئایینەوە.  زمانی  بە 
دیاركراودا  نیشانەی  و  خاڵ  بە  تاكە،  زمانی  و  خوارەوە 
بەڕێوە دەچێت. وەك سرووشدەرێك داوای سرووشی لێ  
دەكات، سرووشی شیعرییەت و ئاسۆی خەمڵیوی دنیایەكی 
شیعراوی، كە پەیمانی ژیانێكی لەگەڵدا دێت، ئاشتكردنەوەی 
هەموو ناكۆكییەكانی هەڵگرتووە، هێزی وەرگرتن و هێزی 
ڕەوانبێژییەكی چەشەدارەوە  بە  دەكات،  بەهێز  تێڕامانمان 
لەم  دەدات.  نوێبەخشەكان  پێكهاتە  گەڕخستنی  بە  هەوڵی 
دەدات شیعر خۆبوونی  دەرخستنەدا شاعیر هەوڵ  شێوە 
ڕۆح  كە  بكات،  وێنا  ڕووبەرە  ئەو  و  هەبێت  خۆی 
دەریدەخاتو ئینتیمای خوێنەری بۆ پەیدا دەكات و ئەو بارو 
بوارە دەڕەخسێنێت، كە تێیدا نیشتەجێ  بێت. بەشێوەیەكی 
پەسندیش هەڵوێست و تێگەیشتنی لەبارەوە بە پیت بێت و 
هەستەكانی بخاتە بەردەست، ئەو هەستانەی ژیان بەدەستی 

هێناوە. 
بوون و داهێنان و ژیان و ناخی خۆدامەزرێنەر، پشت بە 
دەروونی هەستیار دەبەستێت، كە توانای هەبێت بەرانبەر 

گیروگرفتی دیاركراو بووەستێتەوە.
و  دراو  پشت  لە  دەست  سەری،  )نۆ(  نووسەری: 
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سواڵ،  كاسەهەڵگری  و  ئەو  و  ئەم  دەستی  پەروەردەی 
یان كەمتەرخەم و مردۆخ و خۆنەناس و ویژدان ڕەق و 
خەاڵت وەرگر و ئافەرین ویست و بەرفەرمانی پیالنگێڕان: 
بڕواوە  بە  چونكە  بیكوژن،  بینی  )نوێبەخش(تان  ئەگەر 
ڕسكاوە، )گۆڕانكار( و )دۆخگۆڕە(. دڵی دوور لە خوێن و 
و  تایبەتكار  لە  پشتگیریش  نادات،  لێ   جەستەی  و  دەمار 
نوێبەخشی دەكات. پشتگیریی تایبەتكار و نوێبەخش بەرەو 
شۆڕەسوارییەكی  و  كراوە  خودێكی  بەرەو  دەبات،  كوێت 
تایبەتو ڕووبەری ئەدەبی بێگەرد، كە ویژدانی ئەدەب، تێیدا 
نافرۆشرێت و ناكڕدرێت و نووسەری: )نۆ( سەری، لێ  نییە.

حوزەیرانی 2008 هەولێر     
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قەڵەمكێشی ئەنوەر قادر محەمەد بە وشە

كەس ناتوانێت وێنەی دواڕۆژ بكێشێت. ئەوەی هەمانە 
تەنیا وێناكردن و خواست و مەرامێكی كەسییە، لە زەیندا 
لە  كاریگەرانەی  پرسیارە  ئەو  هەموو  پێدەدرێت.  پەرەی 
دەوری پرسیاری ژیان كۆبوونەتەوە، بە ستوونی و ئاسۆییو 
بازنەیی زیادیان كردووە و دووبارە بوونەتەوە، بە خولیا و 
كارا و بەرهەڵستییەكی دیكە، بوونەتەوە پرسیاری سەرەكی 
دەگەڕێن.  و  گەڕاون  واقیعدا  تێگەیشتنی  دوای  بە  ژیان. 
شاعیر لەم جۆرە گەڕانەدا، بنەماكانی شیعری نوێبەخشی 
پێكدەهێنێت و بە پەرۆشەوە ئەو گرفتانە دەدوێنێت، پاش 
ناوەندو  دواندنیان لە شوێنی سەرەكی شیعردا، دەیانكاتە 
لەم  تایبەتی  بوونی  و  ژیان  چۆنیەتی  هەقیقەتێك  وەك 

ناوەندەدا پێشكێش دەكات. 
كوردیدا  شیعری  لەناو  زنار:  زایەڵە،  زریان،   
ڕووناكییەكن،  ببڕای ببڕ  لە كزبووندا نین. لە جوانییەكی 
نزیكەوە سەیری ژیانی كۆمەڵگایان كردووە، لەناو ئازارو 
تالنەوەكانیاندا بۆ داهێنان ژیاون و پڕن لە هێمای ژیانو 
ڕۆژگاردا  و  ڕۆژ  پێچی  لەگەڵ  ژیان.  لە  بەرگریكردن 
باشەیان  و  دەبێتەوە  ڕوون  زیاتر  شیعرییەتیان  بەهای 
دەگوترێت. لە بەكاربردنێكی دەگمەندا ئەزموونی ژیان و 
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نووسینیان مشتوماڵ و تاقی كردووەتەوە . بێ  ئەوەی 
لە پێناو دواڕۆژدا نووسرابن. خۆیان كۆمەڵێك خاڵ  و 
هێڵن، مرۆڤی هەموو ڕۆژ و ڕۆژگارەكان دەتوانن بیكەنە 
تابلۆ و ماڵی فەرامۆشی و پشوودانی خۆیانی لەناو دانێن. 
مرۆڤی  پشوودانی  و  فەرامۆشی  كراوەی  كتێبی  شیعر 
ئازادی ویست و تەنیایە، هەلومەرجی ژیانی بەشێوەیەكی 
ڕوون و ڕەوان دەردەبڕێت، هەر ئەمەش هۆ و ئامانجی 
و  دەگرێت  نووسینەوە  بە  خوو  مرۆڤ  سەرەكییە، 
خۆی لە ئاكاری باو الدەدات. ئەو دەقە ئەدەبییانەی لە 
ئازادی  ناخی وەرگری  بچنە  ڕۆژ و ڕۆژگاری خۆیاندا 
مانەوەی  دۆخی  چوون  و  چەند  بێ   تەنیاوە،  و  ویست 
بۆ دەڕەخسێت و نیشتەجێبوونی لە دواڕۆژدا دەستەبەر 
دەگوازێتەوە  جیادا  جیا  كاتی  لە  خوێنەریش  دەكات. 
شیعری  ژیانەی  ئەو  ڕاستەقینەوە.  وەرگرتنێكی  ناو 
سەردەمەكاندا  هەموو  لە  دەنووسێت،  تێدا  ڕاستەقینەی 
هەمە  شێوازی  و  جیا  بەشێوەی  و  دەبێت  بەردەوام 
جۆرەوە دووبارە دەبێتەوە، بە زیادبوونی شتی بچووك 
بچووكەوە خۆی ئامادە دەكاتەوە بۆ بەكاربردنێكی دیكەی 

كاریگەرەوە. 
 ) بەر:  كوردیدا  شیعری  لە  شكۆیەك  و  تایبەتمەندی   
ئەنوەر قادر محەمەد) دەكەوێت، لە هەرسێ  كۆ شیعریدا، 
ناو  هێناویەتە  و  داهێناوە  تازەی  كەشوهەوای  جۆرێك 

ئەدەبی كوردییەوە . 
زریان: شیعری هەڵچوون و جۆرێك شكستی خودی و شكستی نەتەوایەتی. 

زایەڵە: شیعری لێوردبوونەوە و ڕامانی هێمن. 
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زنار: شیعری لێوردبوونەوە و ڕامانی هێمن و عیرفان و غوربەتی ناخ.

لە تێگەیشتن و بەكارهێنانی زماندا ئێجگار هەستەوەر و 
تایبەتكارە، بە ئاسانی دەتوانی بنەما بنەڕەتییەكانی داڕشتنو 
یەك  لە  شیعری  كۆ  هەرسێ   شێوازییەكانی  خاسیەتە 
و  نووسین  دەسكەوتی  گرینگترین  ئەمەش  جیابكەیتەوە. 
داهێنانە، كە لەگەڵ خوڕی و خاویی ترپە و ئاوازدا بگونجێت. 
نووسەری دەگمەن ئەم جیاكارییەی بەردەكەوێت، كەم 
بەرز  داهێنەرەكانی  ئەدیبە  ئاستی  بۆ  بەهایە  بە  و  وێنە 
دەكاتەوە. بۆچوونی تەواو و ڕوونی بەرانبەر نوێبەخشی 
پێشكێش كردووە و هێڵەكانی لە دەقی: )وەرزی سەرهەڵدانی 
فەرهاد - گۆڤاری بەیان، ژمارە8 ی ساڵی 1973، ل: 30 تا 
32 (دا دەركەوتووە و خۆی نواندووە، هەروەها بۆچوونی 
سەرنجڕاكێشە،  و  گەرم  ژیانەوەش  و  بوون  لەبارەی 
نووسیندا  ڕەوتی  لە  ناگەیەنێت.  لێڵ  تێڕوانینێكی  بە  ئێمە 
و  گرتووە  داهێنانی  ڕێگای  هۆشمەندەوە  خودێكی  بە 
نەچووەتە ناو هیچ ئەڵقە و داو و گرووپێكەوە. ژیان لەناو 
دەقەكانیدا درەوشاوەیە، قەتیش ملنەرمی دەسەاڵت نەبووە. 
بۆچوون و ئاراستەیەكی دیاریكراویشی قبووڵ نەكردووە 
یان  حزبێك،  دڵی  ڕاگرتنی  یان  ئابووری،  پێویستیی  بۆ 
ڕێكخراوێك، یان دامەزراوەیەكی سیاسی .....تاد، سێبەری 
تاریك  پێاڵویان  ڕەنگی  دیكتاتۆرەكان  و  سەكۆی سوڵتان 
چۆن  داهێنان  و  نووسین  هەنگاوی  دەزانێت  نەكردووە. 
ڕووبەری  لەسەر  نووسین  هەڵێنانی  هەنگاو  هەڵدەگرێت. 
زانینە  ئەم  كامێرایە.  هاوێنەی  و  ئاوێنە  و  كاغەز  سپیی 
خۆی تێگەیشتنی پەتییە لە ئەدەبی بێگەرد و پەیامی ئەدەبی 
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دژوارترین  ئێمەدا  كۆمەڵگای  لەناو  سەربەخۆیی  بێگەرد. 
ڕێگایە و هەڵبژاردنی ئاسان و بێ  گیروگرفت و كێشە نییە. 
پەتیی  دەسەاڵتی  دەستەبەركردنی  بۆ  دەدات  هەوڵ  ئەم 
ئەدەب، كە دەسەاڵتێكی بێگەردە و كاریگەری تا هەتایەی 
دەسەاڵتی  بەڕێوەبردن.  دەسەاڵتی  لە  دوورە  جوانییە. 
بەڕێوەبردن،  بۆ چوون و تێڕوانینی خۆی بەسەر بەرانبەر 
و  بیركردنەوە  چۆنیەتی  سەر  لە  چاودێرە  دەسەپێنێت، 
بۆ خودی  تەواوی  هەڵێنانی. شاعیر سەربەخۆیی  هەنگاو 
كردووە.  دەستەبەر  خوێنەرەكانیشی  خودی  و  خۆی 
دیكە.  ئەوی  نەداوەتە  نووسینی   پانتایییەكی  هیچ  بەوەی 
واتا دەسەاڵتی دیكتاتۆر. لەم جۆرە ئەدەبە بێگەردەدا تەنیا 
گوێت لە لێدانی دڵی ئەدەبی بێگەرد و ویژدانی جوانی و 
خولیا و چێژی دەگمەن دەبێت. هەموو ساڵێك بۆ حەجكردن 
سەردانی مەڵبەندی لەدایكبوونی خۆی، (عەربەت ) دەكات، 
بە بچووكترین توخمە ناوچەیییەكانییەوە پێبەستە. جەژنی 
لەدایكبوونی سەر زەوی )1947/7/1) بۆنەیەكی ئەدەبی و 
زەویشی  ژێر  لەدایكبوونی  هەروەها جەژنی  نەتەوایەتییە، 
بۆنەیەكی دیكەی ئەدەبی و نەتەوایەتی دەبێت، پێویستیشە 
لە گۆڕستانی ناودارانی واڵت بە خاك بسپێردرێت. ژیانی 
ڕووەو  دیكە  شیعرێكی  كۆ  بۆ  شیعرێك  كۆ  لە  شیعری 
گەشەو جیاكاری دەڕوات . متمانەی تەواوی الی كتێبخوێنی 
هاوچەرخیەتی  و  نوێبەخشی  كردووە،  دروست  ئەدەبیات 
خۆی دەپارێزێت. ئەگەر دیوانی شاعیرانی ناوداری كورد لە 
كتێبخانەیەكدا ڕیزبەندییان بۆ بكرێت. دیوانی ئەم شاعیرە 
شكۆی ئەوەی دەبێ  بە تەنیشت دیوانی:  (جەزیری و نالیو 
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و  كۆیی  قادری  وەفایی و حاجی  و  مەولەوی  و  مەحوی 
گۆران  و دیالن(ەوە دابندرێت. 

نەكردووە،  سەرقاڵ  لێڵەوە  و  ئاڵۆز  وێنەی  بە  خۆی 
پاراوییەكی ئێجگار بەتینی تێدایە، پەیوەندییەكانی وێنە بە 
حیكمەت و هەستی ناخییەوە دەستنیشات دەكات. دەتواندرێت 
زۆر خاسیەتی شیعری لەم شاعیرەدا بناسرێتەوە. ترپەو 
وەرگرتووە،  تێگەیشتنەوە  بە  بەیتی  و  داستان  ئاوازی 
وەك پێویستییەكی نوێبەخشی ئاگاداریانە و لە كارەكانیدا 
ئاوازی داستان  . ترپە و  خاسیەتێكی كاریگەری شیعرین 
سەرچاوەیەكی  و  نوێبوونەوە  بۆ  بنەڕەتییە  پێویستییەكی 
)پەنجەمۆر(ی  بەدەستهێنانی  بۆ  پڕبەهرەیە  و  ڕوون 
دیاردە  ڕەگوڕیشەی  ناسینی  و  داهێنان  سەربەخۆیی 
جیاوازەكان. ئەم شاعیرە لەم قەڵەباڵغی و هەرا و زەنایەی 
ئەمڕۆدا خۆی بەدوورگرتووە و دوورەپەرێزی كردووەتە 
ڕووگەنمای  وەرگرتووە.  سروشتی  دۆخێكی  و  ئامانج 
شیعری دۆزیوەتەوە و بزری ناكات و دەیپارێزێت. بزری 
بكات، یان بە موو لێی  البدات دەبێ  كڕنووش بۆ ناڕەوایی، 
یان ساختەكاری ببات، توانایی نووسینی لەناودەچێت. ئەم بە 
تەنیا و بەس كڕنووش بۆ )خودی تەنیا( و )شیعری بێگەرد(  و 
)توانایی نووسین( دەبات. زۆربەی كاتــەكــانــی لــە مــاڵــەوە، 
دەبات.  بەسەر  نووسین.  خۆشبەختیی  و  پشوودان  ماڵی 
واتە: لەگەڵ خۆ دانیشتن و تێڕامان لە دووری و ئاسۆكانی 
كتێب و خوێندنەوە و نووسین. تەمەن و ئەزموون ئەوەیان 
تێگەیاندووە و بۆیان یەكال كردووەتەوە، كە دوورەپەرێزی 
بەتێگەیشتنەوە پەروەردە بكات. نەك گۆشەگیری و دابڕان 
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لە خۆكردن،  بۆ پشتگیری  واقیع  واقیع و دەوروبەردا.  لە 
گومان لە دەربڕینی پرسیارەكانی خۆی ناكات. واقیع وەك 
و  وەردەگرێت  ورووژاو  بەردەوام  پرسیاری  كۆمەڵێك 
دەیدوێنێت و تێڕوانینیشی لە واقیعدا كورت ناكاتەوە، یان 
نییە،  بااڵ  بیركردنەوەیدا  لە  بۆچوونێك  تاكە  وەك  واقیع 
بەاڵم بە توانا و مۆسیقایەكی هێمنەوە گوێی بۆ شل دەكات، 
ئەو ماوەیەی وەردەگرێت و دەیكاتە سەرچاوە و بەهرە و 
سرووش، كە دەكەوێتە نێوان خودی شاعیر و واقیعەوە. 
لە چێژ و بیركردنەوەی  نییە خوێنەر  ئەو ماوەیەش دیار 
خۆیدا وێنای دەكات. دوورەپەرێزی بەتێگەیشتنەوە، توانایی 
مرۆڤ هەڵدەسەنگێنێت و دەیداتەوە دەستی بۆ ئەوەی لەناو 
كێش و پێوانەی لە مەحەكداندا توانای خۆپێشكێش كردنو 
قەبارەی  و  پێوانە  و  هەبێت. كێش  خۆدەستنیشان كردنی 
زۆر  خوێنێكی  دوورەپەرێزی  دەست.  بدرێتەوە  خۆی 
بەهێزو پاراوە بۆ نووسین و چەمكی پیرۆزی و ئاسوودەیی 
زەنا  و  هەرا  لە  بێگەردیش  دەكاتەوە، شیعری  قووڵ  ماڵ 
دەپارێزێت، هەروەها لەگەڵ خوێنەرە زەینییەكانیدا دەكەوێتە 
پەیوەندییەوە و بە باشی لەگەڵ یەكدا هەڵدەكەن. خوێنەری 
زەینیش خولیای زانیارییان هەیە و بڕوا و بۆچوونت وێنا 

دەكەن. 
تەممووزی 2008 هەولێر     
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ئەو  و  مرۆڤ  بۆ  خۆیدا  ناوكی  و  كرۆك  لە  ئەدەب 
خەسڵەتی  و  سیما  كە  دەنووسرێت،  سروشت  بەشەی 
مرۆڤدا  خەسڵەتی  و  سیما  لە  یان  وەرگرتووە،  مرۆڤیان 
شێوەیە  بەو  دایدەڕێژێت.  و  دەدۆزێتەوە  خۆی  بوونی 
ئەدەب مرۆڤ دەخاتە چەقی گەردوون و زەمینێكی تاكو 
لەناو  تیژانەی  دێرە  ئەو  دەكات.  تەرخان  بۆ  شایانی 
شیعرەكانی: )سەالم محەمەد(دا، بە دوای ڕاست و چەپی 
داڕمانی  ئەوە  نابن،  ون  و  دەردەكەون  دەڕوانێت.  خۆیدا 
بارێكی  لە  هاوسۆزەكانن،  پەیوەندییە  و  ناكۆكی  و  بەها 
دیاریكراودا دەردەكەونو هاوسەنگی هێما و هێماپێكراوێك 
ڕستەی  لەسەر  زۆر  دەدەن.  یەكتری  تەواوكردنی  بە 
سەرەتا و كۆتایی ڕادەمێنێ ، وەك بڵێی سەرەتا و كۆتایی 
بكاتە ناوەندو نوختەی بینینی دۆخگۆڕین. گرژیی لە نێوان 
دێڕەكانی سەرەتا و كۆتاییشدا وەك هونەرێك دەمێنێتەوە، 
ئاسۆ و دوورییەك وەردەگرێت. سەرەتا و كۆتایی دەبێتە 
بەشێك لە بنیادی پێكهاتەی واقیعی شیعرەكە و دەخرێتەڕوو، 
ئاڵوگۆڕێكی بنەڕەتی لەودا پێكهێناوە. دەكرێت ئەم تین و 
تاوەی سەرەتا و كۆتایییە وەربگرین، بڵێین جۆرێكی زۆر 
تایبەتە بۆ دامەزراندنی پەیوەندییەك. ئەم پەیوەندییە سەر 
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بەدەقێكی دەستنیشانكراوە و هەوڵی دووبارە ڕێكخستنەوەی 
ڕەوت و مانای ناو دەق دەدات. خۆی شێواز و فۆرمێكی 
پەرەپێدراوی كولتووری خۆماڵییە. نموونە: بەیتی كوردی 
وەك هەستی ڕاستەقینەی خۆی، زۆر لە سەرەتا و كۆتاییدا 
ڕادەمێنێ . كەواتە: ئەم شێواز و فۆرمە پرسیارێكە لەبارەی 
ئاكامی بەردەوامبوونی كولتوورەوە. دەتوانین ئەو شێواز و 
فۆرمە بە هەقیقەتێكی نوێبەخشی بزانین، چونكە سەرەتا و لە 
پێشتردا بووەتە هۆی بەدیهێنانی پێویستییەكانی نوێبەخشی. 
هەموو ئەدیبێكی نوێبەخش خاوەنی هەقیقەتی بااڵی خۆیەتی. 
نووسینەكەیەتی.  فۆرمی  و  شێواز  تەنیا  هەقیقەتەش  ئەم 
لەم جۆرە نووسینەدا ئەدەب زۆر لە ڕۆژانەی واقیع دوور 
لە  وردبوونەوە  پێكدەهێنێ .  شتێك  هەموو  ناكەوێتەوە، 
وردەكارییەكانی ژیانی ڕۆژانە، كە ئێستێتیكایەكی بیندراوی 
بە شێوەی جوواڵو تێدا پێشكێش و پەخشكراوە، یەكێكە لە 
بۆ دۆخی  ناخ  و ختووكەدانی  وەرگرتن  بەهرە  كانگاكانی 
شیعری، دۆخی شیعریی جیهان و كرۆك و ناوكی مرۆڤەو 
بە قووڵی ڕێزی ژیانی تێدا دەگیرێت. شیعر ئەگەر بە قووڵی 
و  ڕووكەش  بەردە  و  بگرە  بێ   نەگیرا،  تێدا  ژیانی  ڕێزی 

یەكئاستە.
ئامانجی دەربڕین و   زمان الی وەك موگناتیس وایە، 
دێنێتە  داهێنەر  بیركردنەوەی  لە  داهێنان  كەرەستەكانی 
دەرەوە، بۆ جوواڵندن و خۆدەربڕین. پەیوەندیی نێوان وێنەی 
هەستی و وێنەی زەینی بەرەو هەڵوەشانەوە دەبا، وێنەی 
ویستی كۆمەڵگای كوردی دەكێشێ ، كە ویستێكی كۆ واتایەو 
بە دوای داگیرسانی هێڵێكی سەوز سەرگەردان و ماندووە، 
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كە وەرچەرخان و گۆڕانێك دروست بكات، شیعر دەكاتە 
جێگرەوە، جێگرەوەش دەكاتە شیعر و خۆی تێدا دووبارە 
دەكاتەوە، وەك چاالكییەكی بیندراویش بەشداربوونی كارای 
خۆی لەناو پێشان دەدات و پێكهاتە وەردەگرێت. ئەگەرچی 
ئەو بۆچوون و پێودانگ و جێگۆڕكێكردنە جۆرە ڕایەڵێكی 
هەڵخەڵەتێنەری شیعری بێگەردە. بۆ بەرهەمهێنانی شیعری 
بێگەرد، هەزار ڕێگا هەیە بۆ خۆدەربڕین و خۆهێنانە سەر 
ڕۆچوون  و  شتەكاندان  دڵی  لە  دەست  و  داهێنان  دۆخی 

بەناو سەرزەمینی شیعردا.
هیچ  بێ   بكات،  و سیاسەتیش  بنووسێت  مرۆڤ شیعر 
گومان و دڵ لە دڵدانێك لە یەكێكیاندا ساختەكارە. بەشێك لە 
شاعیرانی ئەمڕۆ هێندەی خەریكن لە ناوەندە سیاسییەكان 

نزیك دەبنەوە، كەمتر لەوە خەریكی شیعری بێگەردن.
هەر دەقێكی شیعری، بارێكی تایبەتی داهێنەر دەهێنێتە 
بەر ئاوێنەی بەرانبەر بۆ خۆناساندن و جۆرێك گفتوگۆ و 
لێوردبوونەوە، پێویستیشە بەو پێودانگە، كە بارێكی تایبەتە 
لێی وردببینەوە، چونكە بارە تایبەتەكە ئەو هۆ و ئامانج و 
دەرهاوێشتەیەیە، دەقە شیعرییەكەی لێوە بەرهەم هاتووەو 
بوو  كە  تایبەتیش،  باری   . بووندا  لە  ئامادەبوون  بووەتە 
و  نووسین  ئاگایی  بەدەستهێنانی  بە  دەگات  بەرهەم،  بە 
بۆ سروشتی خودی، سروشتی خودیش  ئاكارێك  دەبێتە 
دڵگەرمی و هەستیاری لەبارە تایبەتییەكەی نووسەر دەكاتە 
هێما و هێماپێكراو و وێنەی گەورە كراو، یان بچووككراوی 
كردەیەدا  و  ئاڵوگۆڕ  لەم  بیركردنەوەی.  و  بیر  چۆنیەتیی 
خودی نووسەر دەبێتە خودی ئەدەب و نیشانەی هونەریی 
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ئەدەب دەدۆزێتەوە. لەم حاڵ و بارەدا هونەری دۆزراوە بۆ 
بەرانبەر شیاوی تێگەیشتن دەبێت و بە بااڵترین پلەی خۆی 

گەیشتووە. 
خوداییدا  ئازادیی  دوای  بە  خۆیدا  دەروونی  لە  سۆفی 
دەگەڕێت، لە ئازادیی خوداییدا هەقیقەت داپۆشراو نییە. دەقی: 
)هەنگوینی تاڵـ  گۆڤاری بەیان، ژمارە 138ی ساڵی1987، ل: 
62 تا 63(دا، بە شێوەیەكی پڕشنگدارانە دەربڕین لە هەڵبەزو 
دابەزی ڕۆحێكی پڕ گومان و پەرێشان دەكات. زیاد و كەمی 
لە دەقەكەدا فڕێداوە و كاكڵەی هێشتووەتەوە. واتە: جومگە 
سەرەكی و پێویستییەكان. خاوەنی ئەزموونێكی تێڕامان و 
ڕۆح،  ئەزموونی  جەنجاڵدا،  ژیانێكی  لە  لێخوردبوونەوەیە 
ڕایەڵ و هەستێكی ڕەسەنە لە ئامادەبوون لە بووندا، بوونێكی 
پڕ گومان و پەرێشان. ئەم شیعرە تایبەتێكە لە ڕوخسارە 
كاریگەرەكان و ئەو شتە دەردەبڕێ ، كە شاعیر لە ڕۆحیدا، 
سەرهەڵدانیدا  دوای  بە  ڕۆحییەوە  نزیك  شوێنێكی  لە  یان 

عەوداڵە و سەرسام و چاوەڕوان لە پێشوازیدا وەستاوە.
پەرێشان.  پڕ گومان و  كاكڵەی ڕۆحێكی  نیشاندانی  بۆ 
ئەم شیعرە بژاردەیە، بە تین و تاو و سەرنجی تەواوەوە 
لە ڕیشاڵی دەروون دەڕوانێت، كرۆك و ناوكی هەستەكانی 
لەگەڵ  مامەڵە  و  ئەزموونكردن  پاش  دەكات.  ئەزموون 
پانتایییەكی  دەیگوازێتەوە  ئەزموونكراوەكەدا  كەرەستە 
پیشاندراو. بە بوونێكی دیار و ئامادە و ئازادەوە لە )نوختەی 
بینین(ی نەمری و درەوشانەوەدا دەوەستێت. وەك سۆفی 
لەگەڵ بنەڕەتی بوونی خۆیدا گفتوگۆ پێكدەهێنێت، گفتوگۆش 
یارمەتی بیركردنەوەی دەدا، )زمان( و )شیعر( وەك )خود( و 
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)سروشت( بەناو هەموو شــتەكاندا تێدەپەڕێنێت، بــەرانــبــەر 
هەموو شتەكانیش دەیانوەستێنێت، هەریەكەیان لە ڕێگای 
ئەوی دیكەیانەوە هەست پێدەكرێت و دەبێتە هۆی ڕوودانو 

چاالكی بوونی بااڵ.
بۆ  دەخات  بەگەڕ  واقیع  و  خەیاڵ  نووسین  ئامانجی 
پێشبڕكێ  و ملمالنێ . خەیاڵ واقیع دەهێنێتە یاد و واقیعیش 
خەیاڵ تیشكدار و دەوڵەمەند دەكات. لەم شیعرەدا تیشكی 
بە  باوەڕبەخۆبوونی  و  بەهێزی  و  دەوڵەمەندی  دەروون 
شاعیر داوە، لە كاریگەرییەكانی دەرەوەی ڕزگار كردووە. 
وێنە بە هێزێكی جۆراوجۆری، ویستی و نەستی و نیشانەی 
دەدا،  زاخ  خەیاڵ  و  دەكات  زاڵ  خۆی  پەیوەندییەوە، 
بە هۆی  لە وێنەكان پەخش دەبن،  پەنهان  هەستیارییەكی 
زاوزێكردنی یەك بە دوای یەكی وێنەكاندا دەتوانین دەست 
لە هەستیارییەكان بدەین و فەزای چوار دەوری، ویستی و 
نەستی و نیشانەی پەیوەندیی وێنەكان ببینین. بەم جۆرە 
لەگەڵ  ملمالنێ   لە  پەرێشان  و  گومان  پڕ  كەسایەتییەكی 
خۆیدایە و دووچاری خۆخواردنەوەی بەردەوامی دەكات. 
ئەنجام لەناو گومان دێتە دەرێ  و گومانەكە خاو دەكاتەوە، 
بە دەستەواژەی )چەندان بیرەوەری ڕەشت بۆ جێهێشتم(، 
خۆشحاڵ  و  بەختەوەر  خۆی  پەشیمانم(  بەیانی  )بۆ  یان 
دەكات و پیرۆزییەك بە خۆی دەدات، خودی پیرۆزییەكەش 
لە ڕەوتی دەقەكەدا دەردەكەوێت و ون نابێت. تێیدا هەقیقەتی 
خۆی  بوونی  ئەوپەڕی  دەكات،  بەرجەستە  خۆی  ڕۆحی 
دەسەلمێنێت. لەگەڵ ئەم بەرجەستەكردنەشدا بۆ سازدانی 
جیهانی ئەدەبی. سروشت هاوتای مرۆڤە، سروشت وەك 
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لەگەڵ  مامەڵەی  كەم  شاعیرەدا  ئەم  ئەزموونی  لە  بابەت 
كراوە، یان البەال هاتووەتە ناو دەق و پەیوەستێكی قووڵو 
قووڵبوونەوەی نییە. بارودۆخ و سەردەم و ڕووداوە جیا 
پێكهاتەی  و  پێكهێنان  دەبنە هۆی  كات و شوێن  جیاكانی 
نووسەر، بەاڵم كە نووسەر لە ڕێگای نووسینەوە گەڕایەوە 
جیا  ڕووداوە  و  سەردەم  و  بارودۆخ  ئەوكاتە  سەریان، 

جیاكانی كات و شوێن دەبنە ئامانجی نووسین.

          ئابی 2008 هەولێر
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لێی  هەموومان  وایە،  پاراو  كانیی  وەك  باش  شیعری 
بخۆینەوە كەم ناكات. ئەو دەقانەی هاوچەرخی هەموو ڕۆژ و 
ڕۆژگارێكن، ئەوەیان وەك ناوەندێك بۆ ئێمە هێشتووەتەوە، 
ژیانە.  كەسەربارییەكانی  و  نەهامەتی  برای خوێنی  شیعر 
)جەالل بەرزنجی( لە دڵشكان و ناكامی و نەهامەتییەكانی 
كوردی  جوانی  شیعری  كەمی  كەمەیەكی  خۆیدا  ژیانی 

نووسی.
و  دەسەاڵتن  ڕێزلێگیراوی  كوڕی  هەن  شاعیریشمان 
ژیانیان لێوانلێوە لە گەشت و خۆشی، دەسەاڵت خەڕۆ و 
دانەخۆرە و ئالوودەی كردوون بە گەشت و خۆشییەكانی 
ژیان. بۆشایییەك لە ژیانیاندا نەماوە لە پێناویدا تێبكۆشن و 
هەوڵی پڕكردنەوەی بۆ بدەن. ناچارن بۆ درێژكردنەوەی 
وەك  و  خۆیان  دەرەوەی  بەر  ببەنە  پەنا  شیعر  هێڵی 
هاندەرو هۆكار، جۆرێك ساختەكاری بەكاربهێنن و هەموو 
پیرۆزییەكانی خۆیان، كە شیعرە لە پێناو خەڕۆ و دانەخۆرەی 
ڕەچاوكردنی  بێ   مرۆڤیش  بدەن.  دەست  لە  دەسەاڵت 
تاكە  بژی، كە شیعرش  ناتوانێت سەركەوتوو  پیرۆزییەك 

پیرۆزیی شاعیری ڕاستەقینەیە. 
تێكۆشان لە پێناو دەستەبەركردنی خۆشییەكانی ژیان. 
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شیعری  پێناو  لە  تێكۆشانیش  دانەخۆرەبوون،  بەهۆی 
بەشێكی  بەشێك،  دەكات.  السەنگ  یەكیان  یەك  بێگەردە، 
وەك  شوێنیان  ڕووەوە  لەم  ئێمە،  شاعیرانی  زۆری 
شاعیری ڕاستەقینە بەهێز نییە. خەڕۆ و دانەخۆرە كراون، 
خۆشیان هەموو پەیمانێكی نهێنی دەبەستنەوە بۆ خەڕۆ و 
سێبەرانە  ئەو  ئەگەر  سێبەران،  بەر  دەچنە  دانەخۆرەیی. 
و  دەسەاڵتخواز  و  دەسەاڵتن  زمانحاڵی  بكەن.  سڕیشیان 
بەر  وڕكەرەكانی  بۆن  ساتە  لە  هەمیشەش  بۆ  بێزراون. 

سێبەران دەمێننەوە. سێبەری شێریش، هەر سێبەرە. 
كورد،  نووسەری  گۆڤاری   - ئەخیلۆس  )بارانی  دەقی: 
ئەنجامی  لە  46(دا،  تا   38 ل:   ،1992 ساڵی  3و4ی  ژمارە 
وەك  هەستەكانی،  لەیەكدانی  و  خۆی  ناخی  پاڵەپەستۆی 

دەربڕین لە نادیارییەكی كوشندە بەرهەم هاتووە.
بەكارهێنراوە،  دووالیەنی  هێمای  شیعرەدا  لەم   
ئەزەلییەتی ژیان وەردەگرێت و  لە  شەوقێكی كورتخایەن 
بچێتە  تا خوێنەر  كۆتایی،  بێ   فەزایەكی  بە  دەیبەستێتەوە 
بكات،  فراوانتر  فەزایە  ئەم  خۆی  ئارەزووی  بە  و  ناوی 
ڕامانی سەرەكیی كەسایەتی خۆیشی دابڕێژێت، بە تەواوی 
خوێنی  بە  بوو  كە  باوێت،  پەلوپۆ  دەقەكەشدا  جەستەی 
دەقەكەش، پێوانەی لێدانی دڵی دەقەكە بۆی ئاسان دەبێت و 

ئاستی كاریگەرییەكەشی دەردەكەوێت.
كارامەیی لە بەكارهێنانی ڕاز و نهێنی و لەناو پێشبڕكێی 
ژیاندا، بەدوای ئەزموونی كەسیی خۆی گەڕاوە، پرسیاری 
نادیار  و  ئەزەلی  تۆیەكی  لە  خۆی  كەسیی  چییەتی 
ناسراوەو  خۆیەوە  نووسەر  لە خودی  تۆیە  ئەم  كردووە. 
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ژیانــەوە.  هێزی  بە  دەیبەستێتەوە  و  دەكات  پێ  دەست 
ژیان  هێزەی  لەو  دەكاتەوە  نزیكی  نەشیبەستێتەوە  ئەگەر 
لەدوا  ڕۆیشتبێت  ئاراستەیەكدا  بەهەر  دەخات.  بەگەڕ 
و  خۆی  بێگەردیی  بەهرەی  خاڵی  بۆ  گەڕاوەتەوە  خاڵدا 
)شیعربوون(ی كردووەتە ئاراستە و ئامانج. وشەكانی ئەم 
شیعرە لەناو وشەی نامۆو خەماوی هەڵبژێردراون. شیعری 
پەنا  دەم  هەموو  كەسی  زمانی  بیركردنەوەو  و  خەماوی 
دەباتە بەر ترپەو ئاوازێكی خاو و لەسەرەخۆ و نەرم، هێزی 
شیعری خودی خۆی دەخاتە گەڕ و مۆركی بیركردنەوەی 
دادەڕێژێت. لە دوو وێنەشدا، هاودەقی لەگەڵ )خانمی كفن 
دروو( كردووە . لە وێنەی یەكەمدا هاودەقی: )خەمی بوونیی( 
و )خۆشەویستی بوونیی( لەگەڵ ناوەندی بووندا بەرجەستە 
و  دەگونجێنێت  وێنەكەدا  لە  هاودەقی  داهێنەرانە  دەكات، 
بەكاردەهێنێت،  باش  هاودەقی  هونەری  كەرەستەكانی 
بەاڵم لە وێنەی دووەمدا، سۆزێكی ڕووكەشەو لەم بارەوە 
و  بوونیی  خۆشەویستی  بوونیی  خەمی  بۆ  تێناپەڕێت 
ناهێنێت.  بەكار  باش  هاودەقی  هونەری  كەرەستەكانی 
و  دەگرێت  نیشانكراودا سەرچاوە  و  نیشانكار  لە  دەقەكە 
پەیژە پەیژە گەشە دەكات. پەیوەندییەكانی نێوان نیشانكارو 
نیشانكراو، بنیادێكی بەهێزی ئەو ئاخاوتنەیە، كە نیشانكار 
لەبوونیدا  ئەوەی  لەگەڵ  یان  دەكات،  نیشانكراو  لەگەڵ 
نیشانكراو  لە  نیشانكار  لەو.  بەشێك  بووەتە  تواوەتەوەو 
نییە،  جیاواز  نیشانكراو  لە  نیشانكاریش  نییە،  جیاواز 
هاوتایی پێكدەهێننو دەڕواننە ئەزەلییەت و نادیارییەك. ئەو 
نیشانكارو نیشانكراوە، نیشانكار و نیشانكراوێكی ڕۆمانسی 
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نییە، ئاسۆ و دووری خرۆشاوی ناو دەقەكەیە، دانە پەیڤی 
شاعیرانی  لەمێژینەی  كولتووری  نیشانكراوە  و  نیشانكار 
لە  بەكارهێنراوە،  سەروا  و  كێش  بەشێوازی  تەسەووفە، 
ڕووبەرێكی فراوانی شیعریدا كاری پێكراوە، لە تەسەووفو 
و  دەمامك  و  دروشم  لە  ژیان  خوداییدا،  بەختەوەریی 
گەلحۆیی ڕزگار دەبێت. ئەوەی مایەی سەرنجی قووڵ و 
و  ئازاد  شیعرێكی  لە  ئەمڕۆ  شاعیرێكی  سەرسوڕهێنەرە 
شێوە پەخشاندا ئەم كولتوورە دوولەتبووە بەتاو و تینێكی 
داهێنەرانە دووبارەی بكاتەوە و باش بەكاری بهێنێت .)منیش 
قاچێكم گێچاوی ڕۆژئاوا، ئەوی ترم شمشاڵی ڕۆژهەاڵت(، 
پێچەوانەكردنەوەی ئەم دەربڕینە سۆفییانەیە: )نیوەم لەناو 

نەبووندایە و نیوەكەی دیم لەناو هەبوون(. 
شاعیر لە شیعرەكەیدا، هاوواڵتییەكی دیاری ماندووە و 
هەستی نامۆیی ئاوارەی كردووە، ئەم هەستە نامۆیییەی بە 
گەورە دەخاتە بەرچاو و هەستی نوێبەخشی لێ  بەرهەم 
دەهێنێت، كە بابەتێكیش هەڵدەبژێرێت بۆ ئەزموونكردن، یان 
دەربڕینی  و  ئاشكراكردن   بۆ  هەڵدەبژێرێت  ئەو  بابەتێك 
هەستەكانی، لە نیازی خۆیدا پێیوایە: لەم ئەزموونكردنەدا 
دەگات بە ڕەگ و ڕیشە، نووسینە بەرهەم هاتووەكە خودی 
ڕەگ و ڕیشەكەیە، شاعیر لەسەر هەستەكانی خۆی تاقی 
كردووەتەوە. ژیانی نووسین بەستراوەتەوە بەو ژیانەی، كە 
نووسەر  یان كەسی  ئەزموونی كردووە،  نووسەر  كەسی 
هەوڵ  و  هەبووە  ئەزموونكردوویدا  ژیانی  لە  بۆشایییەك 
دەدات لە ژیانی نووسیندا تەواوی بكات، شێواز و فۆرمێكی 
ژیانێكی  نووسین،  ناو  ژیانی  پێبدات.  بەختەوەری  نیمچە 
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پاڵەوانانەیە و لە ناوەندی خودی خۆیدا چاودێرە و قوواڵیی 
دەپشكنێت، كە ناوەندی نووسینە. بە دوای گفتوگۆ و خولیای 
ئاشنا و ڕۆشنا نزیكەكانی دەگەڕێت و بەدڵ دەیاندوێنێت و 

دەیانكات بە ئاكارە سەرەكییەكانی نووسین.
و  ڕوون  دەربڕیندا  لە  سۆزدارە،  كەمێك  شیعرەكە   
ڕەوانە. لە هەمان كاتدا زۆر قووڵە و ڕۆشنبیریی فراوان و 
ڕۆحانییەتیان لە خوێنەر دەوێ . دەكرێ  وەك دەق و شێوازی: 
بابەتەكەی  بكرێت.  تەماشا  نەداو(  )سانایی خۆبەدەستەوە 
لە  دەسووڕێتەوە،  نادیارییەك  و  ئەزەلییەت  دەوری  بە 
ڕێگای )خەمی بوونیی( و )خۆشەویستی بوونیی( تاسەی 
بۆ نادیاری مرۆڤ و گەردوون دەردەبڕێت، كە پێشبڕكێی 
خەمی بوونیی و خۆشەویستی بوونیی پێشبڕكێیەكی بێ  
كۆتایی و ئەزەلی و نادیارە. دەبێتە بنیادی شوێن و كەسی، 
یان جێگای بنیادی ئەزەلییەت  و نادیاری دەگرنەوە، دەبنە 
مانا و لە زیندووەتیدا ڕۆڵی ئێستێتیكا دەبینن، یان خەمی 
بەدوایدا  بوونیی  خۆشەویستی  و  خاڵ  دەكاتە  بوونیی 
و  تابلۆ  دەكاتە  خەم  هەردوو  هێڵ،  دەیكاتە  و  دەهێنێت 
ئامادەی دەكات بۆ پیشاندان، هەروەها بەهۆی ڕۆحانییەتی 
زمانەوە وادەكات وشە مانایەكی ئەزەلی و نادیار ببەخشێتو 
ڕەگەزی  كتوپڕی(.  )ڕەگەزی  بەرەو  بێت،  گواستنەوەیەك 
كتوپڕی لە سروشتی ڕاستەقینەی خۆیدا، ئەركی شێواندنی 
داڕشتنەوەی  بگرە  نییە،  خوێنەر  دەروونی  هێمنی  و  كپی 
كپی و هێمنی دەروونی خوێنەرە، هونەری ڕوونكردنەوەی 
كۆمەڵێك  ژیان  كە  نادیارییەكەی،  و  ئەزەلی  بەمانا  ژیانە 
پارچەی لێك نزیكن و بینایەكی ڕوون و ئاشكرا دروست 
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دەكەن، خەمی بوونیی و خۆشەویستی بوونیی لە بارێكی 
ناخەكی دەخرۆشێنن. ئەم خەمە بوونیی و خۆشەویستی 
بوونییە لەم دەقەدا لە فەزایەكی بێ  كۆتایی و ڕەنگاوڕەندا 

خرۆشێندراون و لێك گرێدراون.
زمان لە ڕۆحی نووسەر دەست بەكارە، لە شیعردا بە 
و  ڕوانین  نهێنییەكانی  بەكاردەهێنرێت.  تایبەت  جۆرێكی 
گرفت لە تێگەیشتن و لێكدانەوەی جیاوازە لەگەڵ ئەوەی لە 
زمانی پەخشاندا، بەهەموو لكەكانییەوە بەكار دەهێندرێت، 
چونكە زمان لە شیعردا هێما و سرووش وەردەگرێت، تا 
ئەوپەڕی سنووریش پەیوەستدار دەبێت بە سۆز و یادگاری 
ئەزموونی ژیانی كەسیی شاعیر، هەروەها بەهۆی وێنەوە 
زەیندا  لە  دەدات،  بیركردنەوە  و  بیر  بە  هێما و سرووش 
وێنەی تایبەت دەخوڵقێنێت. لە هەمان مەبەست لە خاڵێكی 
قووڵتری )سەرنجی هەستی(دا وێنە بیر و هۆش تاو دەدات.
هێزی  پڕ  جیهانی  پەیوەندیی  كۆمەڵێك  نێوان  لە  وێنە 
شاعیر  كەسی  ژیانی  وێناكردنی  و  شاعیر  ناوەوەی 
وریا  لەرینەوەوە  دۆخی  لە  هەڵچوون  و  دەخوڵقێنێت 
دەكاتەوە. لەم بار و بوارەدا، وێنە بەهۆی پیتی بانگكردن 
دەنگی وێنەكە دەگوازێتەوە. وەك ڕاز و نهێنی بوون دەكاتە 
ئاوێنەیەكی جیوە ئەفسوونی، وەك هاوارێك ئازاری هەموو 
پاشاندا  لە  دەریدەبڕێت.  و  كۆدەكاتەوە  تێدا  كۆستێكی 
دووبارەی دەكاتەوە تاڕادەی بێزارییەكی سامناكو كوشندە. 
وێناكردنی كەسی و خەیاڵی لە چاالكی خۆیاندا بەردەوام 
كە  دەكات،  دروست  ال  ئێستێتكییەمان  هەستە  ئەو  دەبن. 
شاعیر هەوڵی ڕایەڵكردنی داوە، بەاڵم دەبێت ئەو هەستە 
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كە  بڕەخسێندرێت،  ڕستەكاندا  ڕەوتی  لە  بەتەواوەتی 
بەهای شیعرییەتی تێدا پەنهانە، هاوسەنگییەك ڕادەگرێت. 

هاوسەنگی: )خەمی بوونیی( و )خۆشەویستی بوونیی(.
شاعیر بەو شێوەیە دەنووسێت، كە پێی ئاسوودەیە و 
پێگە و ڕێگای خۆی بۆ ئاشكرا دەبێت. خوێنەریش لەم پێگەو 
خولیاكانی  لە  شیعرییەتدا،  ڕەهای  هەقیقەتی  لە  ڕێگایەدا 
باش  ڕێگای  لە  شیعرییەت  گیانی  دەبێتەوە.  نزیك  خۆی 
بەكارهێنانی زمانەوە دێتە ناو جەستەی شیعرەوە. الدان، 
گونجاوە،  شیعردا  لە  زمانی  خلیسكانی  یان  خزان،  یان 
یاریپێكردنی  لە  شاعیر  داهێنەرانەی  بیری  لە  جۆرێكە 
وشەدا. ئەم بۆچوونە تاڕادەیەك بۆچوونێكی لەبارە، بەاڵم 
نیمچە  ئەم  سنووری  لە  نییە.  ڕێزمان  پێشێلكردنی  شیعر 
الدانەدا تێناپەڕێت. لەم دەقەدا: )زمان( بەهێز نییە، )هەست( 
بەهێزترە. هاوسەنگ نەكردنی )زمان( و )هەست( جۆرێك 
وێنەیەكی  هەروەها  داوە،  شیعرەكە  بنیادی  بە  ناتەبایی 
لە دوو شوێندا دووبارە كردووەتەوە، بێ  ئەوەی ترپە و 
وا  شیعرێكی  لە  بگۆڕێت.  زەینی  دۆخێكی  یان  ئاوازێك، 
دووبارەكردنەوەی  هێماداردا،  و  یەكگرتوو  و  یەكبابەتی 
وێنە، ترپە و ئاوازێكی بە جۆش بە بنیادی شیعرەكە نادات، 
و  ڕەنگ  هەروەها  دەكات،  هەناسەبڕكێشی  تووشی  بگرە 
ڕووی سروشتیش لە جیهانبینیی شاعیردا، دەركەوتەیەكی 

تایبەتی نییە. 
)خۆشەویستی  و  بوونیی(  )خەمی  لە  ئاسۆیی  بینینی 
دەڕژێنە  و  دەڕژێن  یەكدا  بەدوای  خوڕ  بە  كە  بوونیی(، 
لە  نەكراوە  دەستنیشان  و  دیار  بوونێكی  كە  ناوەندێك، 
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بوونێكی  بگرە   . بوونیی  خۆشەویستی  و  بوونیی  خەمی 
ڕامانی  كە  پێكهاتە،  و  ئەدگار  وەك:  ناوەندێكە  و  پێوەر 
سەرەكیی دەقەكە بەناو هەموو جەستەی بووندا تانوپۆی 
چنیوە، دەبێتە ڕۆژ و ڕۆژگار و ڕاز و نهێنییەكی بزر، كە 
ڕۆحانییەتی بوونەكانە و شیعرییەتی دەقەكەیە. دەقەكەش 
لە ژیانی ئاسایی خۆیدا، ئالوودەی تەنیایی خۆی بووە. وەك 
ئالوودەیی بە تەنیا )لەدایكبوون( و بە تەنیا )مردن( و پڕبوو 

لە هەموو دڵشكان و ناكامی و نەهامەتییەكانی ژیان.
 

       ئەیلوولی 2008 هەولێر
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قەڵەمكێشی عوسمان شەیدا بە وشە

لە  بەرپرسیاریەتی  دەنووسێت،  دڵەوە  لە  كەسەی  ئەو 
ئاست زمان و خوێنەرانیدا بە هێزە، وەك مەترسییەكی بكوژ 
تەماشای كردەی نووسین دەكات. ئەگەر نووسینەكەی هێزی 
تێدا نەبوو، ئەوە كات دەیكوژێت و لەناوی دەبات، ئەگەریش 
هێزی تێدا بوو، ئەوە كات ژیانی پێدەدات، ژیانپێدانی نووسین 

بە نووسەر، هەستكردن بە بەرپرسیارەتی نووسینە.
یەك لە خاسییەتەكانی: )عوسمان شەیدا( ئەوەیە: مانا لە 
وشەدا چڕ دەكاتەوە، تا ئاستی درەوشانەوەو جیهانبینییەكی 
ئەوەی:  بۆ  گرینگە  لەال  هەستیاریی  و  وردەكاری  بەتین. 
دەرببڕێت.  ژیان  بەتینی  ئومێدی  و  ماناداری  هەستی 
هەڵبژاردنی  لە  بەاڵم  نییە،  نزمی  و  بەرزی  شێوازدا  لە 
)وێنە( )ڕێكخستن(و  لە  نزمی  و  بەرز  دووچاری  بابەتدا 
گەیشتن  بۆ  شیعریش  شێوازەكانی  هەموو  دەبێتەوە،  دا 
بە خولیای  نوێبەخشی  نوێبەخشی و شكۆی  بە شێوازی 
بەدواداچوون و پێویست دەزانێت. ڕەنگە شیعر لە ڕۆژێكو 
دانیشتنێكدا ڕەشنووسی یەكەمی تەواو ببێت، دەستكاری و 
پێداچوونەوەیەكی كەمی بووێت، بەاڵم گەاڵڵەكەی لە یەك 
ڕۆژدا نەخەمڵیوە، یان شیعرەكە هەستپێكردنی یەك ڕۆژ و 
ڕووداوێك نییە، جۆرێك كار لەسەر كەسایەتی خۆكردنەو 



356

و  جۆرا  ڕووداوی  چەندان  كاریگەریی  بەر  كەوتووەتە 
جۆری دوور و نزیك. وەك لە خاڵەوە دەستپێكردن بۆ هێڵو 
گرێدانی  لێك  ئەنجامی  لە  بینین.  پارچەكانی  گرێدانی  لێك 
پارچەكانی بینینی خۆی، وێنەی بوونێكی تەواوی خۆی، یان 
هاوتای خۆی دەبینێتەوە. وێنە لە كاری ئەدەبی داهێندراودا 
و  ناشێوێندرێ   توندڕەوییەك  و  بارێك  و  حاڵ  هیچ  بە 
و  حاڵ  لە  وێنە  نادرێت.  لەبارەوە  پێشوەختەی  حوكمی 
باری هێمن و نەرم بیركردنەوەدا وێنا دەكرێت. شاعیری 
لێبووردە  و  ئاشتیخوازانە  بەشێوەی  هەمیشە  ڕاستەقینە 
دەژی، نووسین لە دیدی ئەودا كردەیەكی زۆركەسییە لە 
نێوان ئەدیب و ئەدەبدا درێژدەبێتەوە. خوێنەر لەو وێنەیەدا 
هەست بە ئارامی دەكات، كە لە حاڵ و باری هێمن و نەرم 
بیركردنەوەدا بەرهەم هاتووە. نەك لە حاڵ و باری دۆخی 
شێواودا. شیعر ڕوو ناكاتە جەماوەری گشتی، بگرە ڕوو 
ناچێتە  و  دەستەبژێرە  كە  تایبەت،  جەماوەرێكی  دەكاتە 
ئەو  ئەلفوبێیەك  هیچ  بێ   باوخواز.  هونەری  و  هزر  پاڵ 
نووسراوە، وێنەی خۆی  بۆ  بەرهەمەكەی  كە  خوێنەرەی، 
جەماوەری  بۆ  ئەگەر  دەكات.  وێنا  یان  دەناسێتەوە،  تێدا 
گشتی نووسرا، ئەوە جەماوەری گشتی وێنەی خۆی تێدا 
و  تایبەت   بۆ  ئەگەریش  دەكات.  وێنا  یان  دەناسێتەوە، 
دەستەبژێر نووسرا، ئەوە خوێنەری تایبەت و دەستەبژێر 
وێنەی خۆی تێدا دەناسێتەوە، یان وێنا دەكات . ڕەنگە هەردوو 
جەماوەریش لە یەك ڕووداودا ژیابن و هەریەك ڕووداوەكە 
بەئاستی تاسە و بیركردنەوەی خۆی بناسێتەوە و وێنای 
یان  بكات. بەهۆی نووسینەوە چ نووسینی داهێندراوبێت، 
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نووسینی ئاسایی، پەیوەندیی مێژوویی لە نێوان جەماوەری 
دەبێت،  دروست  دەستەبژێرەوە  و  تایبەت  و  گشتی 
كەسیی  وێنەی  ناسینەوەی  بۆ  دەكەن  یەكتری  هاوكاریی 
لەگەڵ  گشتی  جەماوەری  گفتوگۆی  و  پەیوەندی  خۆیان. 
شیعردا لە چوارچێوەیەكی گشتیدا دەسووڕێتەوە، هەروەها 
پەیوەندی و گفتوگۆی جەماوەری تایبەت و دەستەبژێریش 

لە چوارچێوەیەكی تایبەتدا دەسووڕێتەوە. 
وێنەیەی  ئەو  وێنەیەك،  پێشاندانی  بۆ  بانگەشەیەكە  نووسینێك  هەر 

نووسین لە توانایەكی تایبەتدا لەگەڵ خۆیدا دەیكێشێت و دەیهێنێت. 

هەوڵدانی خوێنەر بۆ ناسینەوەی وێنەی خۆی، كارێكی 
بێ  هوودە نییە، بە پێچەوانەوە دەبێت نووسین دەرفەتیان 
بدات بۆ ناسینەوەی وێنەی كەسیی خۆیان، ئەو خوێنەرەش 
خۆشبەختە وێنەی خۆی لە كارێكی ئەدەبیدا دەناسێتەوە. 
توخمی ئیلهامبەخش لەم ناسینەوەیەدا چییە. ڕەنگە بارێكی 
زۆر تایبەت بێت و تەنیا لە چركەی چەشەی خوێندنەوەدا 
بەرزی  و  بخات  دەری  پێبەر  پەی  و  زیرەك  هەستێكی 

بكاتەوە بۆ ئاستی بینین و ئاشكرا بێت. 
ئەگەر خوێنەر وێنەی خۆی لە كارێكی ئەدەبیدا ناسییەوە، 
یان وێنا كرد، ئەوە بەرهەمهێنەرەكە زەینی بەرهەمهێنانی 
لەبارەی ئەو بەرهەمەی بەرهەمی هێناوە، بەهێز دەبێت و 
ئاراستەیە.  و   ئامانج  خاوەن  بەرهەمێكی  بەرهەمەكەشی 
هەستیاری  كردەیەكی  وێناكردن  یان  وێنە،  ناسینەوەی  
دەوێ ، كە پێی دەوترێ  بەرپرسیاریەتی نووسین لەبارەی 

نووسینەوە.
ڕۆژێ   هەموو  نادات،  كەسە  بەو  لێڵ  هەستێكی  ژیان   
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نهێنی  و  ڕاز  مەڕ  لە  ئاراستە  و  ئامانج  پرسیاری خاوەن 
دەكات و گیرۆدەیە بەدەست سەرسامییەكانی گەردوون و 
ژیری و دانایی پێغەمبەر و داهێنەرەكان. لەو حاڵ و بارەدا 
بووەتە  بە سەرسامییەكان،  دڵگەرم  و  پرسیاركەر  كەسی 
بەشێكی زیندوو و كارا لە ڕاز و نهێنییەكان. شاعیر پەی بەو 
هەموو ڕاز و نهێنییەی ژیان دەبات لە دۆخگۆڕینی بۆ زمانی 
پێدانی. بەهای ڕاستەقینەی  شیعری، دواتر بۆ شیعرییەت 
لە وەاڵم. پرسیار لە سەر  نییە، خلیسكانە  پرسیار، وەاڵم 
پێشكەوتنی مرۆڤ و بەرپرسیارەتی دادەمەزرێت. لە دەقی:  
)دوو پارچە شیعرـ گۆڤاری نووسەری كورد، ژمارە  3ی 
ساڵی 1985، ل: 187تا190(دا، ژیان بە تەواوی پێكهاتەی 
بەرپرسیاریەتی  ژانی  هەیە،  گەرموگوڕی  بە  خۆیەوە 
بەهێزو بە تەوژمە بۆ دامەزراندنی ژیانێكی خۆشگوزەران. 
نیگەران و  دڵگران و  ئەنجامەكانی جەنگ  بە كارەسات و 
كەسەربار و ورووژاو بووە و لێی دوور كەوتووەتەوە، وەك 
جۆرێك هەاڵتن لێی هەاڵتووە. جەنگ مەینەتی ئەوی وەك  
تاوانەكانی  ئەنجام و  لە  شاعیرێك گران كردووە، ئەمیش 
جەنگ نابوورێت. بایەخی بە دوو تەوەری سەرەكی داوە. 
ئەوانیش خۆشەویستی و مردنن. )خۆشەویستی - بوون، 
مردن – نەبوون(، هەروەها بایەخی بەدیاریكردنی شوێن 
و  بووە  نیشتیمان  هەمیشە  ئەودا  دیدی  لە  شوێن  داوە. 
خواستییەتی ژیانێكی خۆشگوزەران و جێگیری تێدا بەسەر 

بەرێت . لە هەندێك حاڵ و باریشدا دەبێتە گۆڕ.
هەستی  كە  شت،  یەكەمین  شیعرەوە  زمانی  لەبارەی  
زرینگەداری  ئاوازەكی  و  ترپە  ئاوازە،  و  ترپە  پێدەكەین 
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دووبارەبوونەوەی  بنەمای  سەر  لە  وێنە  خوڵقاندووە. 
زرینگەدانەوەی ترپە و ئاوازەكەدا بنیاد دەنێت. هەندێك وشە 
بەناخی ڕۆحی شاعیرەوە دەلكێن و لەگەڵ درێژبوونەوەی 
ئەزموونیدا درێژ دەبێتەوە و دووری و ئاسۆی دیكە دەكاتەوە.
تەمەنیدا  دیاریكراوی  ماوەیەكی  لە  ڕاستەقینە  شاعیری 
شیری شیعر دەخوات، دواتر بۆ هەموو تەمەن بە خوێنیدا 
كەسێكە  دەكێشێت.  ڕەنج  پێناوەشدا  لەو  دەكات.  هاتوچۆ 
بە  ئەدەبی  ناوەندی  و  بە گشتی  كۆمەڵگا  لەناو  بەردەوام 
تایبەتی دۆخێكی نالەباری بۆ دروست دەبێت و خۆی بە 
نامۆ  بێگانە و  دەزانێ ، دەوروبەریش وەك  نامۆ  بێگانە و 
تەماشای دەكات، لە پێناو گەشەپێدانی كولتوور و زماندا 
لەم  نامۆیییەی  و  بێگانەیی  ئەو  و  تێدەكۆشێت  دڵەوە  لە 
تێكۆشانەدا دەڕەوێنێتەوە، دوای بەسەرچوونی سەردەمێك 
)زمان(دا،  و  )كولتوور(  گەشەپێدانی  لە  سەرنجدان  بە 
دۆخێكی لە باری بۆ دروست دەبێت. دۆخی شیكردنەوەی 
ڕۆشنبیری، لە ئاستێكی گەورەمەندی دەیبینێت و ئەو  بینینە 
بە پلەیەكی شیاوی دەگەیەنێت. ئەوە گەشەی كولتوور و 
زمانە، شاعیری ڕاستەقینە و كۆمەڵگا لێك نزیك دەخاتەوە، 
ئاشتیان دەكاتەوە تاڕادەی یەكخستن لە )ڕێكخستن(   و  )وێنە(
دا، ژیانێكی تەواو تازە و بەخشندە پێكدێت. بەردەوامبوونی 
خوێنەریش  دەكات.  بەهێزتری  زمان  و  كولتوور  گەشەی 
دیدارەكانی شاعیر و  لە  تایبەت  بەهرەیەكی  وەك خاوەن 

كۆمەڵگادا گوێڕایەڵ و بەهرەمەند دەبێت.
           تشرینی یەكەمی 2008 هەولێر
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قەڵەمكێشی سەاڵح شوان بە وشە

ئەو كاتەی نووسین دەبێتە تاكە پەنا و چێژی دەگمەنی 
دادێت،  گەرم  نووسین  دۆخی  بە  نووسەر  نووسەر، 
لەبارەی نووسینەوە كەسایەتییەكی بەهێز و سەركەوتوو 
و  سەركەوتوویی  و  بەهێزی  لەو  دەبێت.  گەشبینی  و 
گەشبینییەیدا دەبێت هەڵسوكەوت لەگەڵ تەنیاییدا بكات و 
پەیوەندییەكی هاوشێوە بسازێنێت، پەیوەندیی نووسین و 
لێكدانەوەی هۆشیارانەی  و  نووسین  لە  بیركردنەوە  تەنیا 
هەیكەلی  نووسیندا  كاتی  لە  نووسینەوە.  بەكاتی  نووسەر 
گشتی نووسین ڕوون نییە. سەرەتای چییە و كۆتایی بە 
كوێ  دەگات. لە درێژە و كردەی نووسیندا وێناكان دەگۆڕێن 
و ئاڵوگۆڕی بنەڕەتییان بەسەردا دێت. بزاوت و جووڵەی 
ئەو ڕووداوانە ڕوودەدەن، كە لە مێشكت نیشتوون و دەبنە 
ڕووداوی كاتی نووسین. جێگۆڕكێ  بە هەستەكانت دەكەن. 
ئەو گۆڕانانەی لە كاتی نووسیندا ڕوودەدەن و دێنە ناوەوە 
گرینگترین توخمی نووسینن. لەو حاڵ و بارەشدا هێشتان 
بابەتی  ڕوودەدات.  چی  نووسنیەكەدا  تەواوی  لە  نازانیت 
سەرەكی چییەو شێوازی نووسین چی دەبێت، بەاڵم هەستی 
دەقی:  لە  دەدات.  شەپۆل  بەتەوژم  و  بەردەوام  نووسین 
)تێكەڵبوون - گۆڤاری نووسەری كورد، ژمارە 5ی ساڵی 
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ناوەندی  پەیوەندییەكی  هەبوونی  68(دا،  تا   65 ل:   ،1980
لە نێوان وێنەكاندا بووەتە یەكخستنی پێكهاتە و ناوەرۆكی 
دەقەكە و زانینی لێكدانەوە، هەروەها پەرەپێدانی پەیوەندیی 
زۆری  كۆششێكی  و  پێداگری  داڕشتن  و  زمان  ڕەگەزی 
ویستووە و چووەتە ناو وردەكارییەكان بۆ بەرهەمهێنانی 
دەقێكی دلێر و پڕ لە شەپۆل. لەم حاڵ و بارەدا، دەق ئاكامی 
ڕێكەوت و چركەساتی كورتخایەن و دۆزینەوەی لە ناكاو 
نییە، بگرە مەبەستە و لە ڕوانگەی تایبەت و جیاوازدا بە 
ئاكام گەییوە و بەرهەمی حاڵ و باری گونجاو و شیاوە. 
شیاودا  و  گونجاو  بارێكی  حاڵو  لە  بەجۆش  هەستێكی 
و  پێكهاتە  بەناو  خوێنەریش  دەبەخشێ .  و  پێدەدات  پەرە 
ناوەرۆكی ڕۆدەچێتو گۆشەی ئاكامێك دەگرێت و زەمینەی 
بیركردنەوەی بەهرەدار دەكات. شیعر لە كەناری مانەوە و 
نەمریی خۆیدا هەمیشە ڕۆڵی لە هەقیقەت و خەیاڵ بینیوەو 
هەمیشەش دەیبینێت و بە تەواوی وشە هەستییەكان، كە 
مرۆڤ تامەزرۆیییان دەكات. چەمكی هەقیقەت و خەیاڵ تیژ 
دەكات و چێژی دەگمەن و تەنیایی لە زەینمان لێك نزیك 

دەكاتەوە تاڕادەی یەكگرتنی نێوان شیعر و شاعیر.
 ئەم شاعیرە لە 1947/4/15 لە دێی مام ڕەش، ناوچەی 
دەشتایی  ناوچەیەكی  ناوچەیە،  ئەو  بووە،  لەدایك  شوان 
بەپیتە، لە ئەزموونی نووسینی شاعیردا كەمتر باسی چیاو 
..... تاد، كراوە، بگرە  بەفر و ڕەوەز و تەالن و هەڵدێر و 
بەخەمڵیوی وەك شێوەیەكی دەربڕین لە نوختەی بینین  و 
بەخۆدا چوونەوەدا، باسی ماتی و شكۆی جوان ڕاكشاوی 

دەشتایی كراوە.
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و  ڕاز  تۆماری  و  سەربردە  و  خۆنووسی  شیعر 
لەناویدا  توانایان  تواناوە  بە  مرۆڤایەتییە، شاعیران  نهێنیی 
زەویی  سەر  دەخەنە  ڕۆحییان  هێزی  و  بەكاردەهێنن 
ئەفسانە،  و  هێما  بۆ  دەگەڕێنەوە  پاشان  مێژوو،  و  واقیع 
زۆری  دڵەڕاوكێی  هۆی  بوونەتە  ئەفسانەیەی  و  هێما  ئەو 
مرۆڤایەتی. شیعری ئەم شاعیرە خۆنووسی و سەربردە و 
تۆماری ڕاز و نهێنی تاكە كەسی خۆیەتی و بەردەوام خۆی 
بوونی پەخش  بنیادی شیعرەكانیدا  لە  یەكەم  وەك كەسی 
دەبێتەوە. هەندێك جاریش بۆ پەیوەندیكردن بە ئەوی دیكەو 
لێــكچــوواندن و  لێك نزیكبوونەوەیان. لە هێما و وێــنـە و 
دەنگە  لە  سوود  هەوڵدانێك  و  هۆكار  وەك  پێكچوواندن. 

بەرزو نزمەكانی دراما وەردەگرێت. 
ئەم شاعیرە كاتێكی زۆری لە جوانترین سااڵنی تەمەنی 
خۆی بۆ شیعر تەرخان كردووە، لەو خۆتەرخانكردنەشیدا 
پێكهاتەیەكی  لە  كردووە،  پەیدا  شارەزایی  و  ئەزموون 
نوێبەخشدا كردوویەتییە خاڵێكی باشی پێگەیشتن لە زمانو 
و  شێواز  و  زمان  بۆ  وردی  تۆڕێكی  تەكنیكدا.  و  شێواز 
هەڵبژاردووە.  گۆشەگیری  و  چنیوە  خۆی  تەكنیكی 
گۆشەگیریش باشترین ماوەی ڕەخساوە بۆ نووسینی دەقی 
قووڵ و فرەدەنگ و گومانكردن لە واقیعی بوونی جیهان. 
فەزای واقیع بە گومان دەورەدراوە. شیعر ڕێچكەیەك لەو 
گومانە وەردەگرێت و دەچێت فەزای ژیان فراوانتر دەكات و 
پەیوەستت دەكاتەوە بە وردەكارییەكانی )زمان( و )شێواز( 
و )تەكنیك(. قووڵبوونەوە و خەمڵینی ئەزموون مژدەبەخشەو 
پەیمان دەدات بۆ ئەو هەستە ئەدەبییەی، كە لەالت گەاڵڵە 
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و  ئاشكراكردن  هەوڵی  و  بكەیت  لەسەر  ڕاهێنانی  بووە، 
نووسینی بدەیت.

و  ترپە  و  شێواز  و  زمان  لە  گۆڕان  و  نوێبوونەوە 
تایبەتمەندیی  و  ڕۆنانە  و  بنیاد  تیشكدانەوەی  ئاوازدا، 
و  فەرامۆشكردن  پێدەناسرێتەوە،  نوێبەخشیان  شیعری 
پەراوێزخستنی نوێبوونەوە و گۆڕان لە زمان و شێواز و 
ترپە و ئاوازدا لێسەندنەوەیەكی سەرچاوەیییە لە نوێبەخشیو 
و  نوێبوونەوە  خەیاڵە.  سەدای  كوشتنی  و  فەزا  داخرانی 
گۆڕان لە زمان و شێواز و ترپە و ئاوازدا ئەو توخمانەن، 
كە لە بەرهەمی چاكترین شاعیرانی ئێمەدا جوانخوازی و 
ئاكار و بوونێكی شیعرین. الی ئەم شاعیرەش ئەم توخمانە 
دەوڵەمەند  و  بەپیت  ئەزموونیان  تایبەتمەندن.  و  تایبەت 

كردووە. 
ئەوەی جێگای سەرنجی پەسندە لە دامێنی هیچ دەقێكیدا 
تێبینی و پەراوێز نەنووسراوە. ئەوەش تەندروستیی تەواوی 
گیان و ناوەرۆكی دەق و پێگەیشتنی نووسەرە لە هونەری 
نووسین. لەئاستی بیروڕا و بیركردنەوەشیدا ئەشقی خۆی 
و  ئاواز  و  ترپە  و  مانا  و سرووشی  مانا  ئێستێتیكای  لە 

دنیایەكی دەست پێنەگەیشتوودا قووڵ كردووەتەوە. 
كاری ترپە و ئاواز لە شێوازدا ئەوەیە پێكهاتەی وێنە 
ڕوون بكاتەوە. وێنە هەقیقەتێك لە ژیان دەخاتە ڕوو، یان 
لە ڕێگای وێنەوە دەكاتە هەقیقەت و فۆرمێك  خەیاڵێك 
بەستراوەتەوە  وێنەش  دایدەمەزرێنێت.  و  دادەڕێژێت 
بە تێگەیشتنی چاو لەناو تێڕوانینی خۆیدا و بریتییە لە 
هێمایەك، كە دەربڕین لە هێماپێكراو دەكات. زمان هێمایەو 



364

ژیــان بــە هەمــوو وەرچـەرخـانـەكانییــەوە هێمــاپێكــراوە. 
زمان لە شیعری: )سەاڵح شوان(دا، هەموو شتێكە و وەك 
ناوەند  پەیوەندییەكی  دەبێتە  دەمێنێتەوە،  هەموو شتێكیش 
لە  نێوان وێنەكاندا. ڕۆشنبینیی ڕەگی وشە دەبینێت و  لە 
نامێنێتەوە. وێنەش داخوازییە دەروونییەكانی  یەك دۆخدا 
داخوازییە  ئەو  بینین،  ئاستی  بۆ  دەكاتەوە  بەرز  شاعیر 
پێوە  خەونی  شاعیر  و  جیهانبینی  دەبێتە  دەروونییانەی 
خەیاڵیدا  لە  یان  خەونبینینی،  هۆی  دەبێتە  یان  دەبینێ ، 
و  دەدات  الی  گشتییەكان  ڕەگە  لە  و  گەیشتووە  پێی 
و  زمان  ڕووی  لە  تایبەتییەكانەوە.  بەڕەگە  دەیبەستێتەوە 
شێواز و تەكنیكەوە دڵنیابوونێكی شیعری بە شاعیر دەدات. 
ئەو داخوازییە دەروونییەی، كە لە خەیاڵی پێی گەیشتووە، 
لەم حاڵ و بارەدا، خەیاڵیش ئیش دەكات بۆ ئەوەی ببێتە 
و  جووڵە  و  بزاوت  خاوەن  واقیعی  لە  بچووك  بەشێكی 

كاریگەردا. 
شاعیر لەسەر ئاستی بوون لە هەناوی خۆیدا دەژی و 
هەوڵ دەدات بزانێت و بدۆزێتەوە. شیعریش هەنگاو بەرەو 
بەرزایی بە واقیع دەنێت و ماناشە بۆ بوونی پڕ بزاوت و 
جووڵە و كاریگەری، دەیگەیەنێت بە بوونێكی ڕوون، )بوونی 
ڕوون( بەئاسانی ناكرێت بە نووسین، بەاڵم كێڵگەیەكی بە 
نووسین.  پەروەردەكردنی هەستیاریی  بۆ  هاتە  بە  پیت و 
لەگەڵ ئەوەش دەنگدانەوەی ئەم بوونە ڕوونە لە هەناومان 
و  هەڵبكەین  دەنگدانەوەیەدا  ئەم  لەگەڵ  دەبێت  دەبیستین. 
دیوی  بدەین، چونكە  دۆزینەوە  و  زانین  هەوڵی  و  بڕۆین 
زوو  مرۆڤ  و  نووسین  مرۆڤە.  و  نووسین  هەقیقەتی 
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دەرهاوێشتە  و  ڕایەڵ  و  داو  بە  پەی  تا  ناگەن  واقیع  بە 
نووسین  ئەوەی  هێندەی  واقیع  نەبەین.  هاوچەرخەكانی 
مانای دەداتێ ، لەوە زیاتر خۆی هەستیاری خۆی پەروەردە 
دەكات و مانای هەیە و دەزانێت و دەدۆزێتەوە. شاعیر لە 
زانین و دۆزینەوەی جیا جیادا لە ژیان ڕادەمێنێ  و دەكەوێتە 
و  دەبێتەوە  ورد  و  دەگێڕێ   چاو  و  ئەزەلی  كۆچێكی  ناو 
دەزانێت و دەدۆزێتەوە، بەاڵم قەناعەتی تەواوی بە زانین و 
دۆزینەوەكەی نایەت. دووبارە كردەكە دەست پێدەكاتەوە، 
لە دەستپێكردنەوەیدا هێڵێكی دیاریكراوی نییە. هەوڵ دەدات 
بكاتو  ژیان، ڕۆحێك سۆراخ  بۆ  گەردوونیدا  ڕامانێكی  لە 
)نووسین(  و  )هەقیقەت(  زەوی  لەسەر  بهێنێت  بەرهەم 

بمێنێتەوە. 

            كانوونی یەكەمی 2009 هەولێر
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قەڵەمكێشی دڵشاد مەریوانی بە وشە

خودا ئەو هێز و بەهرەیەی بە شاعیر داوە، لە ڕوانگەیەكی 
ئەو  و  بڕوانێت  گەردوون  و  ژیان  لە  و  لە خۆی  تایبەتدا 
دیاردەیە بە پێویست بزانێت، كە شیاوی خستنەڕوو بێت. 
شیعریش هەمیشە هێمای ویژدان و ئێستێتیكای پەسندكراو 
بووە، هێمای ویژدان و هێمای ئێستێتیكا هەمیشە خودێكی 
پڕ شیعر و كەسێكی پڕ پەیوەندی بەژیان و گەردوونەوە 
بەرهەم دەهێنن و شتێك بە پێشكەوتنی كۆمەڵگا دەبەخشێت. 
ویژدانو  هێمای  لێكدانی  ئەنجامی  لە  فرەدەنگیش  شیعری 
دەقێكی  جار  هەندێك  دێت.  بەرهەم  ئێستێتیكادا  هێمای 
ڕەواو فرەدەنگ دەخوێنینەوە وا هەست دەكەین ئێمە لەناو 
دەقەكەدا ڕسكاوین و گەشە دەكەین، دەقەكەش لەناو ئێمەدا 
دەڕسكێ و گەشە دەكات. هاوتایی و هاوسەنگیو هاوشێوەیی 
دروست دەبێت. دووری و ئاسۆیی بەختەوەرییەكی ڕەها 
دەكەینەوە. لەم بار و بوارەدا وا دەزانین ئێمە دەقەكەمان 
ڕسكاندووە.  ئێمەی  دەزانێت  وا  دەقەكەش  ڕسكاندووەو 
خۆمان  تواناكانی  نیشتەجێین،  دیكەدا  ئەوی  لەناو  یەك 
دەدەین  ئێستێتیكا  گەرمكردنی  بۆ  هەوڵ  و  نووسیوەتەوە 
لە پێناو گۆڕینی دۆخی ئێستێتیكی. ئەو هێز و بەهرەیەی 
ژیانی  ئەوەیە:  بۆ  بەخشراوە،  پێی  بوونی  لەگەڵ  مرۆڤ 
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بكات.  بەرجەستە  پەیوەندییەكانی  و   ڕێكبخات  لەسەر 
و  كار  لەو  نموونەیی  و  جیاواز  تەواو  كەسێكی  وەك 
كردەوە و داوایانەی سەركەوتوو بێت، كە پێشتر بیری لێ  
بە هەموو  بۆ كردووە.  لەناخڕا كۆششی  و  كردوونەتەوە 
كە  ڕێكخستنەی،  ئەو  بۆ  كلیلێكە  وابەستەیەتی.  توانایەوە 

ژیانی سەركەوتووی پێ  بەڕێوە دەبات. 
و  هێز  ئەو  و  تواناكانی  هەموو  بوارەدا  و  بار  لەم 
بەهرەیەی پێی بەخشراوە. وەك كردارێكی ڕۆحی بەشداری 
سەركەوتنی دەكەن و یارمەتی دەدەن بۆ ئەوەی بزانێت لە 
كوێ  دەست پێدەكات و لە كوێش كۆتایی دێت، لە چیش 
و  ناگرێ   كەس  لە  گوێ   ڕەوا  دەقی  پێدەكاتەوە.  دەست 
بەقسەی كەسیش ناكات، تەنیا گوێ  لە دڵی خۆی دەگرێتو 
بە قسەی دڵی خۆی بەڕێوە دەچێت. بەشێكی زۆری بنیادی 
بابەت  یەك  و  بەش  یەك  لە  مەریوانی(  )دڵشاد  دەقی: 
پێكهاتوون، بەاڵم لە یەك بەش و یەك بابەتەكەیدا جووڵە و 
بزاوت زۆرن بۆ دەستنیشانكردنی بنیادەكە و چەمك و ڕامانی 
پێكهاتەكان  زەمینەی  تەواوی  بە  شیعرییەت  سەرەكیش 
شیعرەكە  سروشتی  بزاوتەكان  و  جووڵە  دەكات،  پەخش 
دەگۆڕن بۆ دروستكردنی هاوئاهەنگی پەیوەندیی كاكڵ و 
توێكڵی دەقەكە، پەیوەندییەكان دەبنە هۆ و هۆكار و ناوەند، 
بیركردنەوەی  ناو  واتە:  خۆی.  ناو  ڕادەكێشێتە  شتەكان 
ڕۆڵ  تێیدا  مرۆڤ  و  واقیعە  ناوەند سەرزەمینی  نووسین. 

بەسەر زەمین دەدا. 
لە ئەزموونی ئەم شاعیرەدا زمان شكۆدارییەك بە شیعر 
دەدا. بەوەی دەربڕینەكانی ساكارن و دوورن لە ئاڵۆزیو 
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ڕستەكانی  داخراو.  و  سەرلێشێوێنەر  ڕستەی  و  لێڵی 
و  دەكەن  دەوروبەر  و  خود  لە  دەربڕین  باش  و  كورتن 
كراوەن، دوور و درێژ و بێزاركەر نین، بەهێزی )هەستی 
زمان( جیاكاری شێواز و جیاكاری زمانی لە هەڵبژاردنی 
لە  ئەمەش  دراوە،  پیشان  تایبەتمەندییەك  وەك  وشەدا 
هەڵبژاردنی  كردەیەی  ئەم  بابەت  نووسیندا،  بواری  و  بار 
تا  وشەیە دەسەپێنێت و ڕەوتی نووسین درێژ دەكاتەوە، 
خاڵی خەمڵین. بە هەموو بوونیەوە ئاگای لە ڕاز و نهێنی و 
نەمریی نەتەوە بووە، لە گەشاوەترین ئاستی ئەشقدا، ئەم 
ئامانج و مەبەست گەیاندووە، كە  بە هەقیقەتی  ئاگایییەی 
پێكهێناوە  ئەویان  ڕسكانی  و  گەشە  خەسڵەتی  دیارترین 
بەرەو جۆرە ئەدەبێك، كە ناوی بە ڕیالیزمی نوێ  و ئەدەبی 
ویستی  و  داوا  بە  پابەند  یان  بەرگری،  یان  شۆڕشگێڕی، 
خاڵە  زانستی  بەشێوەیەكی  بەاڵم  ڕۆیشتووە،  كۆمەڵگاوە 
پێكهێنەر و جیاواز و دامەزرێنەرەكانی دەستنیشان نەكراوە، 

ناسنامەی تایبەتی وەرنەگرتووە و بەتێكەڵی ماوەتەوە. 
نەتەوەیی،  نە  بێت،  ماركسی  نە  پێویستە:  شاعیر 
نەبڕواداری ئایینی ..... تاد، پێویستە بە تەنیا كوڕی هەتاو 
بكات،  بەرجەستە  نشینەكان  هەژار  ناوچە  كڵۆڵیی  و  بێت 
لە دید و دیدگایەكی  حوكمڕانی داپڵۆسێنەرانەی دیكتاتۆر 
كوڕی  بیركردنەوەی  كرۆكی  بكاتەوە،  تاقی  ئێستێتیكی 
بنەڕەتییە و  بیركردنەوەی  بورووژێنێت، كە  تێدا  هەتاویی 
هۆ و هۆكاری سەرەكی و گەشانەوەی خەمڵینی نووسینە. 
من بۆ خۆم، كە لە شیعری ئێستا وەڕس و بێ  ئومێد 
بەوپەڕی  و  كالسیك  شیعری  الی  دەگەڕێمەوە  دەبم، 
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ژیانیی  گومانێكی  و  دڵەڕاوكێ   دەیانخوێنمەوە،  چێژەوە 
سەیر، لە كالسیكدا پەخش دەبێتەوە، بە تایبەتی لە شاعیرانی 
قادری  حاجی  وەفایی،  مەولەوی،  مەحوی،  نالی،  وەك: 
بێت  پێكهێنەرەی  خاڵە  ئەو  ئەمەش  ڕەنگە  تاد،   ..... كۆیی 
لەناو خۆیاندا لە شتێك دەگەڕێن، كە كتێبە ئاسمانییەكانی 
وەك: )تەورات، ئینجیل، قورئان(. لەناو هەر حەفت تەبەقەی 
جوانی،  ژیان  خوودانە  و  مەیل  ڕشتوویانە.  ئاسماندا 
خەسڵەتی داهێنانە، بەاڵم دۆزینەوەی ئاسوودەیی لەمڕۆدا، 
كە خاكەڕایی و سادەیی نەماوە جۆرێك گاڵتەجاڕییە. مرۆڤ 
بە دوای چیدا وێڵە، ئەو هۆ و هۆكارانە دەبنە شكست و 

كەوتنو نیمچە لەناوچوون. 
بۆچی دەدوێین، كێ  دەماندوێنێت، بۆچی دەژین، كێ  دەمانژیێنێت، 

بۆچی دەكوژرێین، كێ  دەمانكوژێت. ئەدی كێ  دەستی بەسەر ئەو هەموو 

شتانە داگرتووە و دەستكاری ژیان و چارەنووسمان دەكات. بێ  ئەوەی 

بزانین بۆ دەستكاری ژیان و چارەنووسمان دەكرێت. پێبەپێ 
لەسەرەخۆ دەمانكوژن، تا هەست بەمردن لەناو ژیاندا بكەین. 
ژیان پەیوەندییەكی ناڕوون و تووڕەی لەگەڵ مەرگدا هەیە، 
یان بە  دواجار مەرگ بێ  ناسنامە دەمێنێتەوە، یان ژیان، 
ئامادەبوونی توند و تیژی مەرگ چێژ لە ژیان وەرنەگرین ، 
مەرگ وەك چاودێرێك بەسەر سەرمانەوەیە و بەسادەیی 
دۆخەكەمان بۆ پێناسە ناكرێت، بەدەست مانەوەی ئەم دۆخە 
لەگەڵ  هەڵسوكەوتكردنمان  چۆنێتی  شێوازی  و  دەناڵێنین 
)پەلكەزێڕینەش  دەقی:  ناكرێـت.  بەرجەستە  پێ   دۆخەكەدا 
نامۆ دەبێ  - گۆڤاری ڕۆژی كوردستان، ژمارە 57ی ساڵی 
1980، ل: 41 تا 42(دا، خەسڵەتێكی زۆر لەبار پێش چاو 
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دەخات بەوەی پاڵەوانەكانی، یان گێڕەرەوەی هەموو شتزان 
بەیەك ئاستی زمانی، زمانێكی دەستەمۆ قسە ناكەن. هەر 
پاڵەوانێك، یان گێڕەرەوەی هەموو شتزان كەسایەتیی خۆی 
بۆ دەستنیشان كردووە، كە هونەری حیكایی لە ئەزموونی 
تێكەڵ  بنیادەكەشیان  و  دیارن  خەسڵەتی  شاعیرەدا  ئەم 
بەیەكتری دەبن. لەناو هەموو وێنەكاندا ئەم واقیعە جیاوازە 
و  ڕوانین  مرۆڤەكانیش  باڵودەكاتەوە،  خۆی  كاریگەریی 
لێوردبوونەوەی جۆر جیاوازیی خۆیان بەرجەستە دەكەن، 
هەوڵدراوە خودی كورد و مێژوو و كولتوور و كەلەپوور 

وەك باس و بنەڕەت وەربگرێت. 
دەخەمڵێنێت:  بەشێكی  واقیع  ئەدەبدا  لە  شتێك  هەموو 
پەیوەندییەكی  تاد،   ..... خەیاڵ  هەست،  خەون،  زەین، 
ناوەكییان بەواقیعەوە هەیە و لەناو واقیعەوە هەڵدەسووڕێنو 
ڕوودەدەن و دەبن بە ڕایەڵ و تانوپۆی ئەدەب. بەهۆی ئەو 
چوونە ناویەكەی واقیع، زەین، خەون، هەست، خەیاڵ ..... 
تاد، ناتوانین تێگەیشتنێكی بێ  بەرزی و نزمی و دروستمان 
هەمانبێت،  ناكات  پێویستیش  هەبێت.  ئەدەبەوە  لەبارەی 
چونكە بەخودی ئەدەبی بێگەرد ڕازین و تێگەیشتنێكی تەواو 

سروشتییە.
نووسین الی ئەم فرە بەهرەیە: كەسێكی پڕ پەیوەندی 
چوونە  بۆ  نییە  یارییەك  تەنیا  گەردوونەوە،  و  ژیان  بە 
بگرە  بەدواداچوون،  و  سەرسوڕمان  و  سەرسامی  ناو: 
ئەوەی  بۆ  دەكاتەوە  بەرز  مەشخەڵێك  قوواڵیییەكاندا  لە 
ئەفسوونی نوێی خودی كورد و زمان و مێژوو و كەلتوورو 
كەلەپوور و داب و نەریت ..... تاد، بدۆزێتەوە. لە سەرەتای 
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ئەزموونی تا كۆتایی تەمەنی كورتی، تایبەتمەندییەك گەواهی 
ئەوەی بۆ دەدات لە كەس نەچووە و پارێزگاریشی لەو لە 
كەس نەچوونە و تایبەتمەندییەی كردووە، ئەگەری مردنیش 
لە ئەدەبیاتی ئەم شاعیرەدا ئامادەیی زۆری هەیە و پاساویش 
بۆ  سەرنجڕاكێشیشی  لێكدانەوەی  دەهێنێتەوە.  مەرگ  بۆ 

دەكات. 
ئاواز خوێنەر  و  ترپە  پڕ  ئامرازی  بەكارهێنانی  بەهۆی 
بە دەربڕینەكانی دووچاری:  سەرسوڕمان و سەرسامیو 
واقیعێكی  دەدات  هەوڵ  واقیعدا  لەناو  دەبن.  بەدواداچوون 
بە  هەست  خوێنەریش  بخوڵقێنێت.  جیاواز  نیمچە 
ڕوخساری  كە  دەكات،  واقیع  جیاوازی  چوارچێوەیەكی 
وەك  ئازادانە  ڕەواش  دەقی  دەگۆڕێت.  شێوە  چەندان  بۆ 
جیاوازدا  واقیعی  چوارچێوەی  لەناو  ڕاستەقینە  نوێنەری 
بسووڕێتەوە و دنیابینیی خۆی لە ئاستە جیاوازەكانی واقیع 

وەربگرێت.
لەدوا وێنەدا ناتوانین ئەم شاعیرە لە فۆرمێكی دیاریكراودا 
دابنێین و پێناسەی هێڵە تایبەتییەكانی بكەین، چونكە هەڵگری 
زیاتر لە ڕوخسارێكە و هەمووشیان شیاوی پێناسەكردنی 
شانۆنامە،  ڕۆمان،  چیڕۆك،  شیعر،  تایبەتن:  و  سەربەخۆ 
ڕەخنە و لێكۆڵینەوە، وەرگێڕان، زمانزانی ..... تاد، بەاڵم لە 
هەموو بار و بوارەكاندا كۆششی بۆ ئەوە بووە دووبارە 
جیهان لە بارێكی تەندروستدا ڕێك بخاتەوە و دووچاری: 
ئەوەمان  بەدواداچوونی  و  سەرسامی  و  سەرسوڕمان 
بكات. بۆچی دەدوێین، كێ  دەماندوێنێت، بۆچی دەژین، كێ  
دەمانژیێنێت، بۆچی دەكوژرێین، كێ  دەمانكوژێت. شەهید 
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گرینگی  نووسینەوە  ڕێگای  لە  پەیامی  و  ژیان  بەاڵم  كرا، 
پێدرا و وەك ناوەند مایەوە. نووسینی بێگەرد، ئاوڕدانەوەیە 
لە خۆت. ڕۆحی ئەزەلی و ژیانی ئەزەلی مرۆڤی بەهرەمەند.

                        شوباتی 2009هەولێر
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قەڵەمكێشی سەاڵح محەمەد بە وشە

و  گونجاو  دیدێكی  بە  هەمیشە  بێگەرد  ڕۆشنبیری 
كراوەوە ڕەخنەگری دەسەاڵت بووە، بە بەرپرسیاریەتییەوە 
بەرەوڕووی وەستاوەتەوە. بۆ دژایەتیكردن و بەالڕێدابردن 
و  بەرپرسیاریەتی  بە  زیاتری  هەستكردنی  بۆ  بگرە  نا، 
ویستوویەتی دەسەاڵت بباتەوە سەر ڕێگایەك، كە ڕێگای 
زۆرینەیە و هەقیقەت و دادپەروەری و ئێستێتیكای نەتەوە 
لە باری ڕۆشنبیرییەوەی تێدا پێدەگات و دەخەمڵێت. سیماو 
بەڵگەدارە  ڕاستییەكی  دەكەن.  وێنا  داهێنەرانە  خەسڵەتی 
دەستەی ملكەچیش زۆرن، لە زۆر الیەنەوە ڕۆڵیان هەبووە 
بەهێزكردنی  و  دەسەاڵت  بردنی  دیكتاتۆریەت  بەرەو  لە 

دیكتاتۆریەت. سیما و خەسڵەتی داهێنەرانە وێنا ناكەن.
ڕۆشنبیرانە  ئەو  سەیری  گومانەوە  بەچاوی  پێویستە 
بكەین، كە بەرپرسیار نین لە ئاكاری ڕۆشنبیریی خۆیانو 
ستەمكاردا  دەسەاڵتی  ڕیزی  لە  بگرە  واڵت،  دۆخگۆڕینی 
خۆیان  بینینی  هێڵەكانی  ستەمدا  لەپی  لەناو  وەستاون، 
تا سنووری  هێز و سۆمای چاویان  هێاڵنە  ئەو  دەناسن. 
بێگەرد،  ڕۆشنبیری  نێوان  پەیوەندیی  دەبەن.  كوێربوون 
دەسەاڵتی دیكتاتۆر بە هیچ شێوەیەك هاوڕێ  و تەبا نەبوونە. 
لە  دووركەوتنەوەیە  بەرەنجامی  و  كردار  بێگەرد  شیعری 
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دەسەاڵتی دیكتاتۆر و یەكەمین جووڵە و بزاوتی ڕۆشنبیری 
بێگەرد و بۆ چوونە ناو دۆخی )هەقیقەت( و )دادپەروەری( و 
)ئێستێتیكا(. ئەم هەقیقەت و دادپــەروەری و ئێستێتیكــایــەی 
پێوەری ئەدەبی بێگەردن. بەوپەڕی بێ  گومانییەوە شاعیر 
بوویەكی ئەفسانەیی نێوان زەوی و ئاسمان نییە. بوونێكی 
و  شاراوە  هێزی  شیعریش  كۆمەڵگایە.  و  سروشت  ناو 
چاالكییەكی لە خواست بەدەر نییە، بگرە بەشێك لە بەهرەو 
سرووشی خوداوەند و هێزی شاراوە یارمەتی دەدات بۆ 
گفتوگۆی كرۆك و ناوك و چاالكی خواست و ویست، كە تاڵە 
دەزووی بابەت لە واقیع و زەین و خەون و خەیاڵ وەربگرێت، 
لە چوارچێوەی تێبینی و سەرنجداندا دایڕێژێتەوە، پاشان بە 
پااڵوگەی لێوردبوونەوەدا تێیدەپەڕێنێ  و پێشكێشی دەكات، 

كە شەقڵێكە لە ڕواڵەتی هەستی مرۆڤدا.
واقیع تەنیا ئەو شتە نییە، كە بە چاو دەبیندرێت، هەناوی 
پڕ مەترسییە، یان ژینگە و دەوروبەرێكی پارێزراوە. بیناسە، 
لەسەر سەكۆی  بێ  شەرمانە  بنووسە.  لەبارەیەوە  ئەوجا 
مەوەستە و خۆت مەخەرە داوی ستایشییەوە، چونكە پاش 
درێژ  یان  كورت،  ماوەیەكی  جا  ماوەیەك،  بەسەرچوونی 
پەشیمان دەبیتەوە و تووشی نائاسوودەیی ویژدان دەبیت و 

لەناوەوەتڕا دەتلێیتەوە. 
بەپیتترین كاتی شاعیر ئەو كاتەیە، كە دەچێتە ناو كەشی 
زەینی و بڕوای تەواو لە تەواوی بە هەقیقەتی واقیع نامێنێت. 
واتە: واقیع وەك هەبوونی خۆی وەرناگرێت، ناچار تامەزرۆ 
و  بەهێمنی  و  بدۆزێتەوە  دیكە  هەقیقەتێكی  ڕیشاڵی  دەبێ  
لە  واقیع  هەقیقەتی  كە  بدات،  بنیادنانی  هەوڵی  كارامەیی 
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ڕێگای زەین و خەون و خەیاڵ دێتە ناو هەقیقەتی نووسین، 
ئەم هەقیقەتە هەقیقەتی تەواو و بێ  فرت و فێڵی بەهرە و 
سرووش و شیعر و شاعیرە. لەسەر بنەمای ڕێكخستن و 

دەستپێكردندا چەمكی چاوەڕوانی هەڵدەوەشێنێتەوە.
خوێنەر  دەیەوێت  پاشخاپەرۆك  و  ساویلكە  شاعیری 
یەكڕاست بگەیەنێتە مانا و هەقیقەتی ناوەرۆك، بێ  ئەوەی 
سڕكەر  شێوازی  و  كاغەز  سپێتی  هێمای  و  بۆشایی  بە 
تێیبپەڕێنێت. لەسەر بنەمای چەمكی چاوەڕوانی و گۆڕینەوەی 
دەربڕین دایڕێژێتەوە، لە هێڵی چاوەڕوانی بیهێڵێتەوە و خاڵی 
لێوردبوونەوەی پێشان بدات. پاشان بە ئەدەبیبوونی مانا و 
شێوازی تێبگەیێنێت و بە مانا و شێوازی بە ئەدەبیبوونیشی 

بگەیێنێت.
ژیانی )سەاڵح محەمەد( بەبێ  شیعر نووسینیش شیعرە، 
پاكیی  مانەوەی  بە  داوە  گرینگی  گەلێك  بێگەرد.  شیعری 
خۆی، چونكە پاكی دەبێتە دۆزەرەوەی واقیعی نووسین. 
ئەو زمانە بێ  زەرەر و زیانەی لەسەر ئاستی كەسایەتی 
بەبێ   ژیان  دەهێنا.  بەكاری  نووسینیش  لە  دەدوا،  پێی 
پاكی ناتەواوە، پاكی هێزێكی دینامیكییە لە ناخدا دەڕوێ . 
ساڵی 1954 لە سلێمانی لە دایك بووە، تەمەنی بە شۆر و 
شەوقی تێدا بەسەر برد و خۆشی ویست. جۆرێك مامەڵەی 
گیانیی لەگەڵ  باڵندەكانی ناوشار و دەوروبەری شاریشدا 
كردووە، بە هۆگر و برادەری گیانیی خۆی زانیون. تا لە 
26\4\2009 تێیدا كۆچی بۆ دواماڵی كرد. دەقی: )ماڵەكەم-
ل:47(دا   ،1989 78ی  ژمارە  كوردستان،  ڕۆژی  گۆڤاری 
وێنە  لە  لێوردبوونەوە  لە  بریتییە  ناوەوە  ئاوازی  و  ترپە 
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هەستییەكان و بەخشینی ئاست و ئاراستەیەكی گیانی بە 
وەرگر.

نە  لە شێواز،  نە  لە زمان،  نە  ئەم شاعیرە  شیعرەكانی 
بگرە  نەخستووەتەوە،  نوێبەخشیان  شتێكی  ناوەرۆك  لە 
بە  هەستەكانی  ئەوەیە:  تێبینییە،  و  جێگای سەرنج  ئەوەی 
ڕاستگۆییو بەبێ  فرت و فێڵ بەكار هێناوە، لە ترپە و ئاوازدا 
جیاوازییەكی هەستی خستووەتەوە. ژیان كۆمەڵێك هۆ و 
هۆكاری بەرهەم هێناوە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی مەرگ، ئەم 
هۆ و هۆكارانەش هێزی داهێنانی نووسەریان زیاد كردووە، 
هەروەها ڕووبەری خەیاڵیشیان بەرەو فراوانی بردووە و 
بۆ  هاوكارە  كە  كردووەتەوە،  بۆ  ئاسۆیەكیان  و  دووری 
دەستنیشانكردنی بنەمای بیركردنەوە و ئاراستەی نووسین. 
هێزی هەستەكان یارمەتی دەدات دووبارە جووڵە شاراوەو 
جیهانبینییەكان  ئاسانی  بە  بهێنێتەوە،  بەرهەم  وێناكان 
بەسەر  خۆی  دیاردەیەكە  مەرگ  ئەگەرچی  بدۆزێتەوە. 

بەشێكی زۆری ژیانمان زاڵ كردووە. 
لە هەیكەلی تەواوی شیعرێكیدا، هەست دەكەیت وێنەی 
دووچاری  دەكات،  پێشكێش  باوت  مۆركی  و  ئاسایی 
سەرسوڕمان و ڕاچەنینی هەستەكانت نابیت، بەاڵم لە پڕ 
بەهرە  هێزی  و  ڕوودەدات  وەرچەرخانێك  وێنەیەكیدا  لە 
دووچاری سەرسوڕمان و ڕاچەنینی هەستەكانت دەكاتەوە، 
بێ  یارمەتی وەرگرتن لە هیچ دەسەاڵتێكی بااڵ گەلێك جوانو 
رۆمانسییانە دادەڕژێت و پڕە لە هەڵچوون و هارمۆنی گەرم، 
دیمەن و وێنەی دەگمەن بەرانبەر مەرگ دەبەخشێت. دەڵێی 
شیعر بە ڕێگا و هێزێكی ڕووناك دەزانێت بۆ ڕۆیشتن بەالی 
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مەرگ و پاشان بە هێزێكی درەوشاوەی ناوەوە، وەستان لە 
تەنیشت ئاشقانی ژیان.

هەستەكان، كە بنەمای سەرەكیی ئەزموونی ئەم شاعیرە 
پێكهاتەی شیعری  دوایەمین  و  یەكەمین  وەك  پێكدەهێنن. 
خاڵو  لە  هەستەكان  پەیوەندیی  دەكرێت،  بۆ  لێكدانەوەی 
و  خواست  چاالكی  و  ناوك  و  كرۆك  گفتوگۆی  ڕەوتی 
نێــوانــدا  لە  هێزیان  هاودەقیی  و  دەگەن  یەك  بە  ویستی 
تەنیا  بە  هەستێك  هیچ  دەناسن.  یەكتری  و  ڕوودەدات 
بەشداری لە پێكهێنانی شیعری ئەم شاعیرەی نەكردووە، 
لە  دەبن  بەشدار  زۆرینە  بە  نەبن  بەگشتیش  ئەگەر  بگرە 
دەكات،  یەكەم  قسەی  هەست  یەك  بەاڵم  دەق،  پێكهێنانی 
نووسین  هێزی  ژیان  بەردەنگ.  بە  دەبن  دیكە  ئەوانی 
دەقیش  دەهێنێت،  بەرهەم  دەق  خۆی  بۆ  و  دەجووڵێنێ  
دەرهاوێشتەی خودی ژیانە. زۆرینەی هەستەكان لە دەقێكدا 
ئامادە دەبن و بەشداری دەكەن و ڕەنگ دەڕێژن. ڕایەڵ  و 
تانوپۆی لە كۆی شێوە دەربڕینەكان دەچنێت. چنینەكەش لە 
خوێندنەوەی سەرچاوەی واقیع و زەین و خەون و خەیاڵ 
دەكەوێتەوە. كەسیش ناتوانێت خۆی بە خاوەنی سەرچاوە 
گشتییەكان بزانێت، چونكە گشت لە چەند بەشێك پێكهاتووە، 
هەر بەشێكی الی كەسێك دەست دەكەوێت، دواتر لەسەر 

ئاستی پێكهاتە و لێكدانەوەدا لێك دەدرێت.
بۆ  دەگەڕێتەوە  هەستەكان  ورووژانی  و  گەرمبوون 
پەیوەندیی نێوان نووسەر و كۆمەڵگا و واقیع  و كولتوور. 
مرۆڤ هەست بە پێویستی نزیكبوونەوەی لە واقیع دەكات 
بچێتە  و  بناسێت  باش  ژیان  ناوكی  و  كرۆك  ئەوەی  بۆ 
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ئەوانی  بۆچوونی  ناسینی  و  دەربڕین  گۆڕینەوەی  دۆخی 
تر. بپرسین چ پێودانگێك پێویستە بۆ ناسینی هەستەكان 
لەناودەقی ئەدەبیدا، ئایە هەستەكان درێژكراوە و هەڵقواڵوی 
بنەمای واقیعن، یان درێژكردنەوە و هەڵقواڵوی چەمك و 
ڕوانینی نهێنی و هۆ و هۆكارە سەرسوڕهێنەكانی مرۆڤن، 
زۆر جیاوازن لەگەڵ چەمك و ڕوانینی واقیع. هەستەكان 
تایبەتن.  و  بەتین  گرینگییەكی  خاوەنی  شاعیرە  ئەم  الی 
ئەزموونی  بە  پەرە  و  دەبن  چییەتی  تێكەڵی  الوە  لە سێ  
دەدەن. الیەنی یەكەم: مردن، الیەنی دووەم: ژیانەوە. الیەنی 
سێیەم: ناوەندە. ناوەندیش ئەو خوداوەند و فریشتانەن، كە 
كرۆك و ناوكی چییەتیمان پێ  ڕادەگەیەنن و دەمانجووڵێنن 
بۆ نووسین و مانەوە لە دۆخی بیركردنەوەدا. نهێنییەكانی 

هەقیقەت و دادپەروەری و ئێستێتیكامان پێڕادەگەیەنن.
شیعر  بیركردنەوەی  هێڵەكانی  دێن،  بەگوڕ  هەستەكان 
پێكگەیاندندا  لە  هەستەكانیش  سەرچاوەی  پێكدەگەیەنن، 
جووڵەی  و  بزاوت  و  وەردەگرن  فۆرم  و  دەبن  دابەش 
كەواتە:  دەسەپێنن.  دەق  پێكهاتەی  بەسەر  ویستی خۆیان 
و   )ناوەند(ن  پێكهاتەیەكی  خاوەن  شیعردا  لە  هەستەكان 
لە  جیا  جیا  بەپلەی  و   جیاوازەكان  بنەما  ئاستی  لەسەر 
یەكترناسین و بە هێزبوونی پەیوەندییان لەسەر هەردوو 
لە  هەیە،  بنەڕەتییان  بوونی  لێكدانەوەدا  پێكهاتەو  ئاستی 
گۆڕانكارییەكی بەردەوامدانە و چەمك و ڕامانی سەرەكییان 

بە هەموو الوە قووڵ دەبێتەوە.  
                                                       ئایاری 2009 هەولێر
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كتێبی چوارەم

نامەی كراوە و
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تێبینی

هەموو نووسینێك الی من بە یەكئاستی نووسیندا بەڕێوە 
دەچێت. چ شیعر، یان سەرنج و تێبینی لەبارەی شیعر، یان 
نامە و هەر شتێكی تر، كە لە فۆرمی نووسیندا دەستنیشان 
توانامەوە  هەموو  بە  ئەوەیە:  یەكئاستییەش  ئەم  بكرێت. 
مامەڵەم لەگەڵ ساتی نووسین و گەرم ڕاگرتنی هەست و 
خەون و ڕوانین و چەشە و هێزی یادەوەری و بیركردنەوەی 
شوێنی  بێتەدی،  زەینمدا  لە  شوێنێك  تا  كردووە،  خۆم 
دەتواندرێت  ئاسانیش  بە  نووسیندا.  فۆرمی  لە  نووسین 
نووسینە  ڕاگرتنی  گەرم  و  هەڵسوكەوت  ئەم  پێی  شوێن 
نووسیبێت  چییەكیشم  هەر  ببیندرێت.  باشی  بە  ژیانم  لە 
چوومەتە بن پەڕەی دڵم و دژی بەدبەختییەكانی مرۆڤ و 
لە پێناو بەختیاریی مرۆڤ و كرۆكیجوانی مرۆڤم نووسیوە، 
بە هیچ شێوەیەكیش ئازاری زمان و وشەم نەداوە، هێزی 
هەمیشە  وایانكردووە،  وشەش  و  زمان  سەرسامكاری 
ماڵێكم لە ڕووبەری زمان و وشەدا هەبێت. تاكە ماڵ و ماڵە 
گەورە، لە دەرگا و پەنجەرەیەوە هەوای خۆبوونیم بۆ بێتو 
بەو داڕشتنەی، لەناو كردەی نووسیندا پەنهانە لە فۆرمی 

نووسیندا دامڕێژێتەوە و بەدرێژایی ژیانم یاوەریم بكات.
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سەرنجێك لەبارەی 
كۆشیعری شەوێك لە شەوانی سیمرخ

هەیە.  خۆی  تایبەتی  و  نهێنی  هێزی  هەندێك  خودا 
دەیبەخشێتە مرۆڤی داهێنەر بۆ دۆزینەوەی بەها ونبووەكانی 
و  بیركردنەوە  و  بیر  دووریی  و  ئاسۆ  و  ژیان  و  مردن 
ئێستێتیكا  شۆڕبوونەوە،  ئێستێتیكا(دا  )كرۆكیجوانی-  بە 
لە  قووڵبوونەوە  و  وردبوونەوە  بۆ  دەكات  كۆمەكمان 
بەشی   1977 یەكەمی  تشرینی  دەق.  ڕایەڵەكاتی  و  زمان 
یەكەمی چامەی: )شەوێك لە شەوانی سیمرخ( لە گۆڤاری 
و  نموونەیی  ناوبانگێكی  باڵوكرایەوە.   )44( ژمارە  بەیان، 
درەوشاوەی بۆ )سەاڵح شوان( پەیداكرد. بەوەی فۆرم و 
شێواز و زمانێكی هەستی لە خاڵ و هێڵی شیعری كوردی 
گەشە پێدا، بوو بە شوێنی بایەخی هەموو خوێنەرێكی بێ 
دەبن.  پەیدا  دەقدا  بوونگۆڕینی  لە  خوێنەرەی  ئەو  دەنگ، 
ئەفسانە  یان  ئەفسانەدا،  لەگەڵ  جێگۆڕكێكردن  و  هاووێنە 
ئاراستەكردنی  یان  ناوەوەی شاعیر،  ناو هەقیقەتی  هێنانە 
شاعیر بۆ مەودای ئەفسانە. لەم جێگۆڕكێكردنەدا شاعیرو 
ئەفسانە ئاراستەی یەكتری وەردەگرن و دووانەیەكی بەیەك 

گەیشتوون و هەقیقەتی هێزی بزواندنن.
و  شاعیر  نێوان  ناوەكی  گفتوگۆیەكی  دەقە،  ئەم 



383

هەستەكانیەتی لە پێناو دۆزینەوەی قەوارەی زەینی ئازادو 
ڕوخسارو  ناپێویست،  لێڵیی  لە  دوورە  سەرەكیدا.  ڕامانی 
ناخی تا دواخاڵی بینین ڕۆشنە، ئازادییەكی تەواوی بەدەست 
قسە  خۆی  شاعیر  نووسین،  و  زمان  ئازادیی  هێناوە. 
دەكات و خۆی كەسەكانە و قسەیان پێدەكات و مەوداكان 
بۆ  گەڕانەوەی  و  مرۆڤ  تەنیایی  لە  باس  دەگوازێتەوە. 
خودی خۆی و خۆپاراستن لەناو خودی بێ زیانی خۆی 
هێزە  و  خۆی   خودی  بە  بڕوا  لێدەكات  وای  دەكات، 
تاكی.  مۆنۆدرامییە،  دەقێكی  بكات.  زەین  سەرەكییەكانی 
ڕاستەقینەكەیەتی،  بوونە  هەقیقەتی  یەكەم:  كەسی  واتە: 
كەسی دووەم: ڕاستەقینە نییە، یان بوونی كەسی دووەم: 
بەهۆی  دەكات،  هەڵسوكەوت  چاوەڕوانیدا  ئاسۆی  لە 
تیشكدانەوەی وێنەكانەوە قەوارەی بوونەكەی دەستنیشان 
دەكرێت. شێوازی مۆنۆدرامی تەنیا تەكنیكێكی شیعری نییە، 
بگرە هۆ و ئامانج و ڕۆشنایییەكە لە ڕێگایەوە بە قووڵی بە 
دوای دۆخ و دۆزینەوەی دەنگی ویژدانی تاك.، واتە: كەسی 

یەكەم بكەوێت.
ئەستێرەی  یان  كولتووری،  دەربڕینێكی  وەك  ئەفسانە 
ئەدەبی. فەنتازیا جۆرە ئاسۆ و سەرچاوەیەكە بۆ باشتركردنی 
تا  بەكارهێندراوە،  ئەوە  بۆ  بووندا  سەرەتای  لە  جیهان، 
هەقیقەت  پێچەوانەی  و  بگەن  هەقیقەت  بە  ڕێگایەوە  لە 
گەیشتنیش  هەقیقەت  بە  هۆیەكانی  نەكەن،  هەڵسوكەوت 
چۆن  ئەفسانە  دواتر  بناسن.  سەرچاوەكانی  و  بزانن 
چۆن  ڕاستەقینە  یان  هەیە،  ڕاستەقینەوە  بە  پەیوەندیی 
و  ئاسۆ  لە  دەكات.  دروست  ئەفسانەدا  لەگەڵ  پەیوەندیی 
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سەرچاوەكەدا چ ڕوودەدات. مرۆڤ چۆن وێنای ئاسۆ و 
سەرچاوە و ڕووداوەكە دەكات. لە هەمان كردەشدا زمان 
چاوەڕوانی خەیاڵ دەكات، خەیاڵێكی داهێنەر، جوان بەكاری 
لەناو  نوێی  و  كۆن  ئەفسانەی  بنەمای  و  بەها  بهێنێت. 
هەقیقەتە تاكییەكەدا، یان ئاسۆی چاوەڕوانی ژیاندووەتەوە. 
بە  شاعیر  الی  گرینگیدانەی  ئەو  بەردەوامبوون  سووڕی 
تێڕامان.  دەبێتە  گرینگیدانەدا سەرنج  لەم  زانیوە.  پێویست 
دوو بنەمای سەرەكیی شیعری مۆنۆدرامی لەم ئەزموونەدا 
لە  )ئاراستەكردن(ن.  و  )وێنە(  ئەوانیش  كراون،  پەخش 
كۆی ناوەند و خاڵی دەقەكەدا، ئەم دوو بنەمایە بە شێوەی 
بازنەیی دووبارە دەبنەوە و لە گەشەكردندا ئاستێكی هەستی 
پەروەردە دەكەن، هێزی نهێنیی دەق خەسڵەت بە ئاست و 
چۆنیەتی پەروەردەكردنەكە دەدات، گۆڕینەوەی پەیوەندیی 
نێوان هێما و هێماپێكراو لەسەر ئاستی مانادا لێك نزیك 
دەبنەوە، لەسەر ئاستی زمانیش دوور دەكەونەوە. لەم دوو 
ئاراستەیەدا تیشكی شیعرییەت لە بنیاد و شێواز و ترپەو 
ئاوازدا زیاد دەكات. لە دەقی ئەدەبیدا زمان نیشانەیەكە لە 
نیشانەكانی دۆخگۆڕین، ڕاستەوخۆ كرۆكی دۆخگۆڕین نییە. 
تا ئەو سنوورەی من ئاگاداربم، ئەم شاعیرە لە شیعری 
شیعری  داهێنەری  و  دەستپێشخەر  كوردیدا  نوێبەخشی 
مۆنۆدرامییە. پێویست بوو، ڕێگا بەرەو ناوەند بگرێتەبەر، 
پێ  گەشەی  و  كێشا  كۆتایی  هێڵی  شیعرەوە  لەم  بەاڵم 
نەدا، یان نەیتوانی بیكاتە وەرچەرخان و دیاردەیەك، یان 
كوردیدا.  نوێبەخشی  شیعری  بەسەر  كراوە  ئەزموونێكی 
لەگەڵ ئەوەش هەوڵدانێكی كەم وێنە بوو بۆ ئازادبوون لە 
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ئێستێتیكا(ی  ـ  )كرۆكیجوانی  بەرهەمهێنانی  و  ئایدیۆلۆژیا 
بێگەرد. بەردەوامبوون لە نووسین و بەرهەم زۆری، مانا و 
دۆخی داهێنان ناگەیەنێت، بگرە داهێنان خۆی شكۆمەندیی 
ئەدەبی و دۆخێكی شكۆمەندیی مرۆڤانەیە. خوداوەندەكان 
لە سروشتی سەرەتایی یەكەمین دروستبوون، ئەفسانەیان 
دەقە  ئەم  پیرۆزییە،  و  گرینگی  خاوەنی  و  هێنا  بەرهەم 
بایەخی زۆری بە ئەفسانە و نهێنیی ئەفسانە داوە و هەستی 
لە  هەستیشی  پەیوەندیی  تەقاندووەتەوە،  ئاشكراكردنی 
ڕاگرتووە.  هاوسەنگییەك  و  ناوەند  وەك  وێنەكان  نێوان 
ئەم ناوەندە خەمڵیوی چەندان قووڵبوونەوەی ئەفسانەیی و 
هاووێنەیی وەك: سیمرخ، هوما، سەمەندەر، ئاگردز، گیای 
نەمری، ئەژدیهای حەوت سەر، دەڵەدێوی مەمك كێو، ئاوی 
ئەجندان،  سندووقی  پەرییان،  ئەشكەوتی  سپی،  و  ڕەش 
تاد،   ..... سپی   چوارپەل  ئەسپەڕەشی  تەنافباز،  پاڵەوانی 
ئەوەی گرینگە لەناو هەموو ئەفسانەكاندا بە دوای مانا و 

دۆخی ژیان و پێكهاتەكانیدا دەگەڕێت.
لە  ڕاچڵەكانی  چەشناوچەشنەكاندا،  فۆرمە  لە  ئەفسانە 
ناخی ژیان و چۆنیەتی بوون دروست كردووە، بزەیەكی 
لە ڕوخساری زەوی نەخشاندووە، دیاردەیەكی كولتووریی 
بووبێتو  كە  نییە،  شتێك  گشتییە.  چاالكییەكی  و  كۆمەڵگا 
لەناو  هەستی  زمانی  بەردەوامییەدا  لەم  بووبێت.  تەواو 
و  جاویدانی  بە  گەیشتن  بۆ  دەكاتەوە  درێژ  ئەفسانەوە 
بەهێزكردنی ڕۆحی ئەفسانە لە جەستە و دەروونی مرۆڤو 
بەرزكردنەوەی بۆ ئاستی خوداوەند و هاووێنەیی مرۆڤ. 
وەك سەرچاوەی بنەڕەتی بۆ كولتووری كۆمەڵگا بەكاری 
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دەكاتەوە،  گۆڕانكاری  بەرەو  الی  هەمیشەش  دەهێنێت،  
و  تێگەیشتن  بە  پەیوەندیی  ئەفسانەش  بەردەوامیی 
نێوان  هاوئاهەنگی  وەك  هەیە،  كۆمەڵگاوە  پێویستییەكانی 
بەشەكانی نووسین سوودی لێ  وەردەگرێت و بەردەوامی 

بە سووڕی مانەوەی دەدات. 
پەیامی  ئەفسانە  دەكات  وا  ئەفسانەدا  بەكارهێنانی  لە 
نوێی بەجێ  بهێنێت. بەوەی كرۆكیجوانی بە هەموو كەس 
لێی دەكۆڵێتەوە و  نەریت دەپشكنێت و  بگەیەنێت، داب و 
بەرهەمی  بەمەش  دەكات،  لەسەر  كرۆكیجوانییان  مەشقی 
ئەفسانەوە.  درێژبوونەوەی  هێڵی  سەر  دەخاتە  خۆی 
لێی  بەردەوامەوە  وریایییەكی  بە  پێویستە  ئەفسانەش 

بڕواندرێت و مامەڵەی لەگەڵدا بكرێت. 
ترپە و ئاوازی هاوتەریب و گونجان لەگەڵ كەرەستەكانی 
ئاسمان، ئاسمان بەتەواوی بوون و  بوونەوەرەكانییەوە، 
ڕۆڵێكی ئێجگار كاریگەر لەم ئەزموونەدا دەبینن. دەیانهێنێتە 
و  دەكات  پەیدا  تێدا  مرۆڤیان  خاسییەتی  و  دواندن 
و  هاوسەنگ  خاسییەتەكان  هەوڵدەدات  دەیانورووژێنێت. 
بەراورد بكات لەگەڵ مرۆڤ و هەقیقەتی تەواوی مرۆڤ. 
ئەفسانە لە سەرەتای دروستبوونیەوە بە شێوە و فۆرمی 
جۆراوجۆرەوە هاتووەتە ناو كۆمەڵگا و كاریگەریی خۆی 
سەپاندووە، كە سەردەمی نووسین داهات، لە شێوە و فۆرمی 
جیاوازتردا داڕێژرایەوە، بەاڵم لەناو هەموو نووسینەكاندا 
تایبەتمەندیی خۆی پاراستووە، بە پێكهاتە و ڕەگەزەكانییەوە 
وەك بوونێكی تەمەن درێژ و كاریگەر دەناسرێتەوە. ڕۆحی 
ئەفسانە بە شێوەیەكی باش ئاراستە كراوە و بەهۆی هێماو 
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خوازەوە وردەكاریی شیاوی دەستەبەر كردووە و ڕازی 
زیندووبوونەوە پێشنیاز دەكات و دەیهێنێتە بەر زەین، بەاڵم 

بە تەواوی چەمكی زیندووبوونەوە ناناسین. 
كرد،  ئامادەم  و  كۆكردەوە  چیرۆكەكانیم   2012 ساڵی 
وەك  سلێمانی،  باڵوكردنەوەی  و  چاپ  بەڕێوەبەرێتیی  لە 
كۆچیرۆكێك بە ناونیشانی: )ئەستێرە بەرزە( چاپ كرا، كۆی 

چیرۆكەكان بریتین لە بیست و نۆ چیرۆك. 
وەك   .)1978 ـ  نییە  گەواڵەیەك  پایزە  )دڵدارەكەم   
یەكەمی: )سەاڵح شوان(ە.  ئەزموونی  كۆشیعری چاپكراو، 
و  ڕۆژنامە  لە  كە  شیعرانەن،  ئەو  كۆی  ئەزموونەش  ئەم 
گۆڤارەكاندا دوای ئەزموونی یەكەمی باڵوی كردوونەتەوە. 
شاعیرێكی  وەك  ناسیوە،  شیعرەكانیم  ساتەوەی  لەو 
ڕاستەقینە و پڕ شكۆی داهێنان ناسیومە. بۆ چێژی تایبەتیی 
شیعرێكی  هەر  پێدەكردم،  ئەوەی  شیعر  ئەشقی  و  خۆم 
باڵودەكردەوە لە كتێبخانەی خۆم دەمپاراست و لە نێوانیاندا 
و  كرۆك  چاودێری  ئەوەی  بۆ  ڕادەمام  تێیان  خوێنەرانە 
لە  ڕادەیەك  چ  تا  بزانم  و  بكەم  مەبەست  كاكڵی  و  بنەما 
كتێبێك  وەك  ئەنجام  دەیبینم.  داكەوتندا  و  بەرزبوونەوە 

كۆبوونەوە.
لە دەرەوەی نیشتیمان دەژی، یان  ئەم داهێنەرە ئێستا 
دەربەدەرە. ڕەنگە دوور لە نیشتیمانیش، وەك: نالی، حاجی 
قادری كۆیی، وەفایی ..... تاد، بەگۆڕغەریبی و پشتگوێخراوی 
سادەترین  نەتەوەیی،  دەسەاڵتی  نیشتیمان:  بمرێت، 
پێداویستییەكانی ژیانی بۆ دابین نەكرد، بەاڵم دوای مردنی 
خەم بۆ گۆڕی پڕ شكۆی داهێنانی دەخوات. شكۆی داهێنان 
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تاكە شتێكە پێویستە دەسەاڵتی نەتەوەیی بیری لێ بكاتەوە. 
پێویستیشە لەناو شكۆی داهێنان و كەژاوەو ڕێوڕەسمیدا 
بژین. داهێنەر، ئەگەر لەبەر چەواشەكار و بەدگۆیی لێخنبیرە 
خۆیدا  نیشتیمانی  لە  پاشخاپەرۆكەكان  و  ئاماژەكوێر 
نەكرێت،  دەستەبەر  بۆ  ژیانی  پێداویستییەكانی  سادەترین 
گەرمیش  ئەگەر  دایك،  زڕ  باوەشی  یان  فراوانە،  جیهان 

نەبێت هەر باوەشە. 

          كانوونی دووەمی 2013 هەولێر



389

سەرنجێك لەبارەی كۆشیعری
دڵدارەكەم پایزە گەواڵەیەك نییە)*(

سەرەتای  و  حەفتایەكان  كۆتایی  لە  ئێمەمانان 
خولیای  و  دەبینی  خۆمانمان  بەرپێی  تازە  هەشتایەكاندا 
شیعر دایگیرساندبووین، دەمانویست بەخشندەكان بناسینو  
وزەی  بێگەردەوە.  شیعری  پاراوی  ئەزموونی  ناو  بچینە 
ئەزموونی  ئێمەمانان  بۆ  كۆشیعرانە  ئەم  دەركەوتووی 
و  شانازیبەخش  وەك  بوون.  الوی  خەونی  و  داهێنان 
جۆرێكی تایبەت لە خەاڵت و چێژی خەاڵت دەمانخوێندنەوە. 
زریان ـ ئەنوەر قادر محەمەد. گەردەلوولی سپی ـ لەتیف 
هەڵمەت. پرۆژەی كوودەتایەكی نهێنی - فەرهاد شاكەلی. 
جەالل  ـ  ئێواران  بەفری  سەمای  سابیر.  ڕەفیق   – ڕێژنە 
بەرزنجی. دوو سروودی كێویـ  شێركۆ بێكەس. دڵدارەكەم 
پایزە گەواڵەیەك نییە ـ سەاڵح شوان. شەو نییە خەونتان 
پێوە نەبینم ـ عەبدوڵاڵ پەشێو . ژوان ـ محەمەد حەمە باقی 
..... تاد، هەر یەك لەم كۆشیعرانە جگە لەم كۆشیعرە، زیاتر 
لە جارێك چاپ كراونەتەوە. كارێكی زۆر پێویست و بەجێیە 
خواستی  ئەگەر  داهاتووش،  و  ئێستا  بەرەی  ئەوەی  بۆ 
 )*( ئەم نووسینە وەك پێشەكی بۆ كۆشیعری: )شەوێك لە شەوانی 

سیمرخ( نووسراوە.
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ناسینیان هەبێـت ئاشنایان ببن و بناخەكانی بەرەی پێشە 
یەكی  دوای  لە  یەك  ئەڵقەی  بیانناسن.  و  ببینن  خۆیان 
بەردەوامیش زیاتر پێكەوە بلكێن و درێژ ببنەوە و خوێنەر 
داهێنەرانە  سوودوەرگرتنی  و  بەئاگابوون  بكەنەوە.  پەیدا 
لە ئەزموونی كەسانی تر بۆ خەمڵینی كەسایەتی ئەدەبیت، 
جوواڵنەوەی  و  هێز  جۆرێك  كارامەیییە.  و  پێویستی 
ئێستێتیكی لە جیهانبینیدا یەك دەگرنەوە، دۆخی ئەدەبی ئەوە 
بەیەك  بەرەكان سرووش  ناكاتەوە،  ڕەتی  دەكات،  قبووڵ 
بنەمان،  و  بناخەیی  نوێبەخشییەكی  بەرەیە  ئەم  دەدەن. 
بەردەوام  پێویستییەك  وەك  نابن،  كۆن  بنەماش  و  بناخە 
لە  نوێبەخشی  مێژوویین،  واقیعێكی  و  دەبنەوە  دووبارە 
بیرو توانا و دەستیانەوە پەرە دەستێنێت و درێژ دەبێتەوە، 
بنیاد  لە  هەمەچەشنیان  و  قووڵ  دەستكارییەكی  هەروەها 
لــە  و شێواز و زمان و داڕشتندا كردووە، بۆ تێگەیشـتن 
پەروەردەكردنی  و  كوردی  شیعری  نوێبەخشیی  چییەتی 
چێژی خوێنەر ڕووەو نوێبەخشی و ئەدەبی بێ  دەنگ، كە 
لێكدانەوە بۆ هێماكانی نووسین دەكەن و لە هێماكانی تری 
جیادەكەنەوە، هۆشیاری و هەستی پەیوەندیی چەشنەكان 

دروست دەكەن.  
بەشێكی زۆری شیعری قۆناخی حەفتایەكان دەربڕینێكی 
دیكتاتۆریەتی  بەرانبەر  بوون  دەرپەڕاندن  سینگ  و  توند 
ڕووخێنەر و لێوڕێژ لە دەربڕین و دانەپەیڤی بژی و بمرێ و 
بڕووخێنە و دروستكەرەوە و نیشاندانی جۆرێك بۆچوونی 
سەربازییانە، بەاڵم: )سەاڵح شوان( لەناو بەرەكەی خۆیدا 
ئەزموونی دەباتە ناو خەسڵەتی تایبەت و لێڵی و ئاڵۆزی 
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لە دەوری خۆیدا دەتەكێنێت، ڕوونی و ساكاریی هونەری 
كردووەتە ئامانج، تیشكۆی گرینگی بەهرە و بیركردنەوەی 
ملكەچی هەستیاریی ئەدەبی و ئێستێتیكای شیعرین. ڕامانی 
سەرەكی تەنیا لە هەستیاریی مرۆیی و ئێستێتیكای شیعریدا 
دروست دەبن، ڕۆڵی پەروەردەكردنی چێژی خوێنەر ڕووەو 
كرانەوەی  و  بەجوانیكردن  هەست  و  دەگێڕن  نوێبەخشی 

هەستەكانی تێدا لەدایك دەبێت.    
ئەم  دا  هەوڵم  پێویستییەوە  ئەم  ڕووتەختی  لە  هەر 
كۆشیعرەش چاپ بكرێتەوە. دوای ئەوەی من تایپو هەڵەچنیم 
كرد و خستمە سەر ڕێنووسی ئێستا و خستمەوە بەردەستی 
شاعیر خۆیەوە. ئەویش چەند شیعرێكی لێ  الداوەو دوو 
باڵوكراوەی  :1972ی   3 و   1971:2 ژمارە  لە  شیعریشی 
)ڕوانگە( باڵو كردوونەتەوە، لە كاتی چاپی یەكەمیدا دەزگای 
شوێنی  لە  چاپەیدا  لەم  كردوونەتەوە.  ڕەتی  سانسۆر 
خۆیانی داناونەتەوە، هەروەها دەستكاری كەمەیەكی كەمی 

ناونیشانو چەند ڕستەیەكی كۆشیعرەكەشی كردوون.
و  هێماپێكراو  و  هێما  زەمینەی  و  ناوەرۆك  پێكهاتەی 
هەوەڵ نیگاكانی ئەم كۆشیعرە بریتین: لە خەون و بەهرەو 
ئەزموونكردنی  و  ئەزموونكارێك  گەرمی  بیركردنەوەی 
ئێستێتیكییانەی لە هەڵبژاردنی وشە و هەڵچوون و تووڕەییو 

دەربڕینی هەستییەوە.
بەشی یەكەمی، شیعرێكی تێكهەڵكێشراوە و یەك تانوپۆییو 
و  هەڵدەكشێت  و  پێدەكات  دەست  خاڵێكدا  لە  بازنەیییە. 
كۆپلە  چل  لە  دەستپێكردنەوە.  خاڵی  هەمان  دەگەڕێتەوە 
پێكهاتووە. هەر چل كۆپلەكەش گەڕانن بەدوای ئەشقێكی 
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پڕ حەسرەت و تاسەدار و غوربەتئامێز. لە تەواوی شێوازو 
هەروەها  دەبیسترێن،  و  دەبیندرێن  شاعیردا  شاعیریەتی 
و  نادیار  كەسی  خەسڵەتی  پۆپدارە  و  لك  ئەشقە  ئەو 
ئەفسانەیی  و گەردوونی داوەتە دڵدارەكەی. شاعیر بۆ هەر 
كۆپلەیەك ناونیشانێكی داناوە، وەك شیعرێكی سەربەخۆش 
پێشكێشی كردووە. لێرەدا هەڵوەستەیەك پێویستە، ئایە ئەمە 
مەبەستێكی ئەدەبییە، یان هەست پێدانەشكانێكی ئەدەبییە. 
لە بنەڕەتی خۆیدا یەك شیعری ماوە درێژ خایەنە: )1970- 
1975 بەغدا(،  زمان و داڕشتن و فۆرمەكەی لە یەك زەمینەدا 
گەشەیان كردووە و دەچنە ناو یەك بۆتەی هونەریشەوە. 
ڕژانە  و  یەكداهاتوون  بەدوای  مانایییەكانیش  پەیوەندییە 
شیعرییەكەش زۆری خایاندووە. شیعرەكە یەك ناونیشان 
ناپێویستن،  و  زیاد  هەموویان  تر  ئەوانەی  وەردەگرێت، 
كاڵ  ئەزموونەكەیان  ئێستێتیكای  لە  بەشێك  تاڕادەیەكیش 

كردووەتەوە.
چۆنیەتی  و  بنەڕەت  بۆ  دووەمدا،  و  یەكەم  بەشی  لە 
شێواز لەناو ئەزموونی دوو شاعیردا: )جەمال شارباژێڕیو 
درێژبوونەوەی  لە  دواتر  دەگەڕێت.  كەریم(  میرزا  جەاللی 
ئەزموونی خۆی، لە بەشی سێیەمدا دەیدۆزێتەوە. بنەڕەتو 
چۆنیەتی شێوازی تایبەت لە دەرەوەی بیركردنەوەی خۆت 
شێواز،  چۆنیەتی  و  بنەڕەت  دۆزینەوەی  نادۆزرێتەوە. 
زمانێكی وا دەخوازێت هەڵگری پرسە قووڵ و گرانەكان بێتو 
خوێنەر بچێتە سۆراخ و بەدواداچوونی و دوور و بێ  سەرو 
شوێن بۆ داهاتووی بڕوانێت. بنەڕەت و چۆنیەتی شێواز لە 

نیگا و زەینی شاعیردا، خۆی ئامادە و پەروەردە دەكات.
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بەشی سێیەم، بنەما و دەركەوتەی بنەڕەت و چۆنیەتی 
لە  بیری  شێنەیییەوە  و  خۆئامادەكردن  بە  تێیدا  شێوازە، 
بنەڕەت و چۆنیەتی شێواز كردووەتەوە، پرسی خەسڵەتو 
و شیعری  دادەڕێژێت  گواستنەوەی خۆی  و  تایبەتمەندی 
ئاكامێكیشی  بە  و  دەزانێت  پاراو  ئەزموونی  بە  بێگەرد 
شیعرییەتی  شیعریدا  ئازادی  تەواو  ساتی  لە  دەگەیەنێت، 
جەوهەر و بوون، وەك ئەفسوونێكی هەستی و وشیاری 
دەنگی  دەبێتە  دەرەوە  هاواری  و  دەردەخات  ئێستێتیكایی 

ناخو وردبوونەوە لە ناخ. 
گوزارشتكردن لە وردبوونەوەی ناخ زمانێكی هەستیو 
و  ڕوون  زمانێكی  بەدوای  گەڕان  واتە:  دەوێت.  چاالكی 
چڕبوونەوەی  لەسەر  جەخت  تا  گەردوونی.  ئاشكرای 
شیعرییەت و حیكمەتی مانا بكات، بواریش بڕەخسێنێت بۆ 

تێگەیشتن و چێژ و هەستپێكردن.
بووندا  ناوكی  و  كرۆك  لەگەڵ  پێزانینەیدا  ئەم  ڕێی  لە 
خەریك دەبێت، هەروەها لەگەڵ نیگەرانی و نادڵنیایی هەلی 
خۆی  كەسی  بوونی  لەمەڕ  پرسیار  پێكدەهێنێت،  گفتوگۆ 
و  ئەفسانەیی  و  نادیار  كەسی  بە  تێكەڵ  ئاراوە،  دەهێنێتە 
گەردوونی دەكات، دەیەوێت وەاڵمی ئامانجی بوونی خۆیو 
كەسی نادیار و ئەفسانەیی و گەردوونی دەست بكەوێت، 
بخاتە سەر،  ڕامانێكی سەرەكی ڕووناكی دەربڕینی  وەك 
دەربڕین وەك مانای ئەفراندن و ناسینی كەسایەتیی خۆیو 
هەرە  مەیلە  لە  نادڵنیاییدا،  و  نیگەرانی  لە  ڕزگاركردنی 
و  پێگەیاندووە  ئێستێتیكای  گەشەكردووەكاندا  و  شاراوە 
لە قوواڵیییەوە هێناویەتە سەرەوە، بەرجەستەی كردووەو 
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داهێندراوی  ماڵی  لە  هەناسەدان  پاشان  دەریخستووە. 
شاعیری  دەدۆزێتەوە.  خۆی  ئاراستەی  شیعرەكانیدا 
كاتیش  هەمان  بێت،  بێگەرد  خۆیەكی  ناتوانێت  ڕاستەقینە 
نهێنییەك ئاشكرا  لەم بارە بێگەردەیدا  خەڵكانی تر. شیعر 
دەكات و دەبێتە هەڵگری ئاماژە و گەشەی سەرسوڕمان. 
ژیان و  گەشەی سەرسوڕمان بۆ شیعری بێگەرد، ناوەندو 

ڕامانی سەرەكین.
ناتوانین  و  بەشەدا وشەكانی، كەسایەتیی خۆیەتی  لەم 
لە جەوهەر و بوونی خۆی جیای بكەینەوە. واتە: دووبارە 
هەم  خۆیەتی.  كەسایەتیی  داهێنانەوەی  و  ئەفراندنەوە 
بە  جێگۆڕكێ  و  ئاڵوگۆڕ  گوێگر.  هەمیش  و  قسەكەرە 
قسەكەر و گوێگر دەكات و دەیانخاتە سووڕی خەمڵینەوە، 
و  ڕادەچەنێنێت  تێدا  شیعرییەتیشی  خودییانەی  هێزی 
گەشە بە چركەی سەرسوڕمان دەدات، هەروەها خواستی 
دروست  تێدا  سەرسوڕمانمان  درێژبوونەوەی  گەشەو 
دەكات. لە دۆخی زماندا وەك جەوهەر و بوونی هەقیقەتێك 
دەردەكەوێتەوە. هەم هەقیقەتی كەسی و هەمیش جەوهەر و 
بوونی هەقیقەتی شیعری. ڕۆح و ژیان لەناو وێنە و فۆرمدا 
دەخرۆشێنێت و زمان تێیاندا زاوزێ  دەكات، بە جۆش و 
شێنەیییەوە پەیوەندی و هارمۆنیی نێوانەكان پەرەپێدەدات و 

لە دڵیاندا ئارام دەگرێت.
و  یەكبین  زمانێكی  تا  نییە،  ڕووكەش  و  یەكبین  واقیع 
ڕووكەش بتوانێت دەریببڕێت و لە دەقی ئەدەبیدا پێشكێشی 
بكاتەوە. واقیع بە چەندان چینی ئەستوور و تەنك و لێڵ و 
ڕوون خۆی پێچاوەتەوە، لە هەندێك باردا دەچێتە ئەودیوی 
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لێكدانەوە و زانینەكانی مرۆڤەوە. هێزی زمان دەبێت هەست 
بەو چەندان چینە بكات، چینەكان وەك هەبوون و كێشو 
وەرگریش  بیانخوێنێتەوە.  و  هەڵبداتەوە  خۆیان  قەبارەی 
ڕابهێنێت لەو ڕووداوانە بكۆڵێتەوە و تێیانبگات، كە لە واقیعدا 
تێیاندا بەهێز بكات. واقیع  ڕوو دەدەن و بۆچوونی خۆی 
بریتییە لە بەردەوامبوون لە گۆڕانكاریی زمان و هەبوون. 
شاعیر هەندێك دانەپەیڤ لە واقیع و هەندێكی تر لە خەیاڵ 
تایبەتیی  ژیانی  بە  بەكاربردنیشی  پشت  بۆ  وەردەگرێت، 
خۆی و واقیع و میتافیزیكا و خەونی پڕ ڕووداو دەبەستێت.
ناونیشانو  ئێستێتیكای  درەوشانەوەی  گۆشەنیگای  لە 
و  مانا  سەرسوڕمانیی  گەشەی  و  فۆرم  جیاوازیی 
پرشنگهاوێشتنی زماندا. ئاگری پرۆمیسیۆس وەك مرۆڤ 
دەچوێنێت،  كاریگەری  ناوەندێكی  بە  و  كراوەیە  دەقێكی 
بۆ  دەكات  ئامادەی  و  دەكاتەوە  كۆ  تێدا  ژیانی  هەموو 
بەگەڕخستن و بینینی قووڵییەكانی ناخی خۆی و قووڵییەكانی 
پانتایی زەوی، هەردوو جیهان: لە ترۆپكی جەستەی پاراوی 
جوانییەوە ڕژاون و لە ئەزموونی جوانی و هاوبەش لەناو 
ڕایاندەگرێت،  و  دەكات  بەراوردیان  وشەدا  ئاستداریی 
نێوانەكانی ببڕێتو  ئەو جیهانەی پێویستە داهێنەر هەموو 
خاڵی  بەرەو  بدرەوشێنێتەوە،  تێدا  ژیانی  وردەكارییەكانی 
بااڵمان ببات. خاڵی بااڵ بەمانای ساتی دۆزینەوەی ژیانو 
خاڵی ڕامانی سەرەكی شیعری بێگەرد، لەم بارەدا دەرگاو 
و  دەكرێنەوە  تێڕامان  و  بیركردنەوە  بۆ  پەنجەرەكان 
جەوهەرو بوونی شتەكان دەردەكەون. هەڵوێستی شاعیر 
لە ئازادی و یاخیبوونی شیعر خۆیەوە دروست دەبێت، بۆ 
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ویستی مرۆڤو دەسەاڵتی ئەدەب و  ئەوە تێدەكۆشێت لە 
بەیانییەكی پڕ لە شەونم و گەرمبوو بە گزینگ و بۆنوبەرامەی 
پاكیو هەمەچەشن، لەناو ئاگرەكەی پرۆمیسیۆس تێبپەڕێت، 
تا ژیانێك وێنا بكات. ئەو ژیانەی بەناو ئاگری پرۆمیسیۆسدا 
و  بێت  پااڵوتراو  خڵتێك  و  پیسی  هەموو  لە  تێپەڕیبێت، 
خاوێن كرابێتەوە، ئینجا لەناو شیعرەكانیدا دایبمەزرێنێت و 

نوێنەرایەتی شیعرییەتی جەوهەر و بوون بكات.
ئەم شاعیرە شاعیرێكی سیاسی، یان حزبی نییە. لە هیچ 
دەقێكیدا دەربڕینێكی لەم شێوەیەم نەخوێندووەتەوە، بەاڵم 
بیر و بیركردنەوەی سیاسی لە شێوە و فۆرمی ئێستێتیكی 
و  نەتەوەیی  ڕووداوە  بەرانبەر  هەستیارە  زۆریش  هەیە، 
نیشتیمانییەكانی خۆی. نموونە نسكۆی شۆڕشی ئەیلوول 
وەك  دەربڕینەوە،  جودای  و  چەشناوچەشن  شێوازی  بە 
دەربڕینی  نووسین،  بە  بەرانبەر  بەرپرسیار  نووسەرێكی 
لێ  كردووە. چ وەك پێشبینیی نسكۆكە و چ وەك هەست 

گەرمی كۆمەڵگای كوردی بۆ خرۆشانەوەی شۆڕش. 
خۆبەخۆیی  كارەساتی  ڕوودانی  و  گەشە  وەك  چش 

دوای نسكۆ و خرۆشانەوەش.
من ڕێز لەئەزموون و توانای ئەم شاعیر و چیرۆكنووسە 
فۆرمی  و  شێوە  لە  كوردی  ئەدەبی  و  زمان  كە  دەگرم، 
بااڵی  خاڵی  بەرەو  و  كردووە  دەوڵەمەند  ئێستێتیكییەوە 
بردووە. زۆر لەوەش دڵنیام پێویستە كۆشیعری: )دڵدارەكەم 
لەشەوانی  )شەوێك  كۆشیعری:  و  نییە(  گەواڵەیەك  پایزە 
جارێكی  بەرزە(،  )ئەستێرە  چیرۆكی:  كۆ  و  سیمرخ( 
تر  جارێكی  و  ناسین  بە  بیناسینەوە.  و  بخوێنینەوە  تر 
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و  ئەزموون  كوردی  ئەدەبییەكەی  ناوەندە  خوێندنەوەی، 
توانای ئەو، باشتر دەبینن. دواتر دەكەونە بەراوردكردنی 
هەقیقەتی  لە  قووڵەی  بوونە  ئەو  لەگەڵ  ئەنجامەكەی 
ئەدەبەكەیدا هەیە. وەك ڕووداوێك ئاشكرای كردووە. ئەو 
بووندا  ڕاستیی  ئێستێتیكی  جووڵەی  لەناو  بەراوردكردنە 

دروست دەبێـت و دەردەكەوێت و پێوانەی بۆ دادەندرێت.
                               

           كانوونی دووەمی 2014 هەولێر  
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نامەیەكی كراوە بۆ عەبدوڵاڵ سەڕاج)*(

بۆ  سەڕاج،  عەبدوڵاڵ  مامۆستا  بەڕێز:  مامۆستای 
ئاواتخواستنی ساڵی نوێ ،  سۆز و تاسەم پێشكێش دەكەم. 
لەبری چاوت، دەستت ماچ دەكەم و داوای پیت و فەڕی لێ  
دەخوازم. ئەو دەستانەی ئەم ڕۆمانە ژیانییەی نووسیوە و 
خودایی،  دیاری  كردووەتە  گێڕانەوەی  ئەدەبی  خەرمانێك 
دیاری  ئەوجا  تەواو،  و  كامڵ  مرۆڤێكی  دەبێتە  كە  مرۆڤ 
دیاری  بەرانبەر  پێبەخشراویش  دەبەخشێت،  خودایی 
خودایی تەنیا دەتوانێت خاكی و دڵگەرم بێت، چونكە تۆ لە 
دروستكردنی كەسایەتی ناو نووسینەكانتدا گەلێك خاكی و 
دڵگەرمیت و ڕۆمانەكەت هەموو ژیانی نقومی خۆی كردوە.                                           
دەستنووسی ڕۆمانەكەتم لە: )دكتۆرە فاتمە( وەرگرت و 
هەمان ڕۆژ سەردانی: )بەدران ئەحمەد حەبیب( ی دەزگای 
ئاراسم كرد. ئەویش جوامێرانە وەریگرت و بەبەر چاوی 
كاری  خستییە  و  كۆمپیوتەر  كارمەندێكی  دایە  خۆمەوە 
هەر  من،  بۆ  بوو  باشیش  ڕێكەوتێكی  هەروەها  چاپەوە، 
لە  چێژم  چێژ،  پلەی  دوا  تا  خوێندنەوەمدا  سەرەتای  لە 
زمانی: )شكور مستەفا( وەردەگرت و كارەكانیم بە تاسە و 

كۆشیعری:  دووەمی  چاپی  بۆ  پێشەكی  وەك  نووسینە  ئەم   )*(
)دڵدارەكەم پایزە گەواڵەیەك نییە( نووسراوە.
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ئارەزوویەكی بەتینەوە دەخوێندەوە. هێڵم بەژێر دەربڕینە 
زمان  ڕاهێنانی  و  فێربوون  بۆ  و  دەكێشا  زمانییەكانی 
بۆچوونەكان  لەدایكبوونی  لە  بیرم  سەریو  دەگەڕامەوە 
دەكردەوە. لەوێ  بینیم و بەختی ئەوەم هەبوو ماوەی یەك 
دوو كاتژمێر لەگەڵی دانیشتم و گفتوگۆمان كرد. پیاوێكی 
هەتا بڵێی سادە و قووڵ و خاكی و خاوەن دنیابینییە، لەبارەی 
زمانی شیعری كالسیكی كوردییەوە زۆر بە تاسەوە دواو 
دەڕژێت،  پڕ  گوانی  لە  شیرە  دەتگوت  كرابووەوە،  سەیر 
منیش هەموو جەستەم ببووە گوێ  و جار جاریش بۆچوونم 
لەبارەی قسەكانی دەبوو، بەبێ  هیچ لەخۆدەرچوونێك لێی 
وەردەگرتم و ئەوەی ال گەاڵڵە كردم، ئەدەب بە تەنیا لەناو 
زماندا ناڕسكێ و خۆی بەڕێوە نابات، بەڵكو سەرەتا فیكر، 
ئەوجا زمان لە ڕێگای هەستەكانەوە كاری ئەدەب بەڕێوە 
بەشداری  پێشبینی  و  خەون  و  مێژوو  و  واقیع  و  دەبات 
تێدا دەكەن. دوای ئەم دانیشتن و گفتوگۆیە هەمیشە دیوانی 
شاعیرانی كالسیكیی خۆمان لەسەر مێزی خوێندنەوەمنو 
گۆڕ  حەوت  قوڕی  دۆزیوەتەوە،   تێیاندا  پێوەرم  زمانی 
و  بكات  شیعر  خەریكی  خۆی  شاعیرەی  ئەو  بەسەری 
زمانی پێوەری نەدۆزیبێتەوە، بە تاسە و دەست و نزاوەم 
پەیوەندی و هاوڕێیەتیم لەگەڵ ئەدەبی كالسیكیدا تامردنم 
ئەدەب دەركەوتەی ڕۆح و  بمێنێتەوە،  ئێستام  بە شێوەی 
ناتوانێت لەم سێ خانە دیاریكراوە دوور  زەوی و ژیانە، 
بكەوێتەوە. هەموو جووڵەیەكی مرۆڤیش لەم سێ خانەیەدا 
گەشە دەكات و خۆی بەوی دی دەناسێنێت و وەردەگیرێت.                                                                                            
 )دكتۆر فوئاد ڕەشید( لێكۆڵینەوەیەكی لەبارەی ئەزموونی 
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ڕەوانی   و  ڕوون  بە  زۆر  و  نووسیوە  ڕۆمان  میتا  و  تۆ 
ئاماژە بەوە دەدات میتا چیرۆك و میتا ڕۆمان لە ئەزموونی 
تۆوە هاتووەتە ناو ئەدەبی كوردییەوە و بەردەوامیش لە 
ئەزموونی گۆڕاندن و  نوێبەخشیدای و تاماوەیەكی دوور و 
درێژیش هێزی داهێنانی خۆت دەپارێزیت، لێكۆڵەری باش 
دەڵێت: حەزدەكەم  و  دەدات  نووسەر  پێشانی  لووتكەیەك 
لەوێدا بتبینم. مرۆڤ كاتێك چاو دادەخا و خەیاڵ دەكات 

تەنیا وێنەی ئەو ئاواتانە دەبینێت.
ئەو  بەاڵم  بنێرم،  بۆ  گۆڤارەكەت  بوو  گرینگ  بەالمەوە 
ناتوانم  و  پڕە  جانتام  گوتی:  هاتبوو  لەالتەوە  برادەرەی 
بەدروستی  ناونیشانی خۆتم  بووردنی كرد.  داوای  بیبەم، 
بۆ بنووسە، بەڵكو بە پۆست بۆت بنێرم. لەگەڵ گۆڤارەكەدا 
كاكە  عومەر  كاروان   ( بەرهەمی:  تەواوی  دەدەم  هەوڵ 
ئارام  و  محەمەد  عەتا  و  غەریب  و جەبار جەمال  سوور 
كاكەی فەالح(ت بۆ بنێرم، كە خۆم بەوردی دەیانخوێنمەوەو 
وەك:  چیرۆكنووسانی  لەگەڵ  جیاوازییان  دەكەم  هەست 
)عەبدوڵاڵ سەڕاج، ڕەوف بێگەرد، محەمەد موكری، حەمە 
فەریق حەسەن( و كەسانی دی  هەیە، ئاستێكن لە ئاستەكانی 
لەسەر  زیاد  پۆستیشم  پارەی  با  داهێنان.  و  نووسین 
بكەوێـت. گرفت نییە بەس بەالمەوە مەبەستە تۆ ئاگاداری 
ئەو داهێنەرانەی نەوەی دوای خۆت بیت و هێڵی داهێنانیان 
ببینیت و بەبوونیان دڵخۆش بیت. من نەوەی دوای خۆم 
خوێندنەوەیان  دەخوێنمەوە.  پێشە خۆم  نەوەی  لە  وردتر 
ئەو  دەبێت  الویش  هەروەها  دەكات،  باش  تەندروستیم 
پرسیارە لەخۆی بكات. چی لەو هەموو نووسەرانەی، كە 



401

و  تاسە  بە  دەكاتەوە.   جیای  هەن  و  هەبوون  ئەو  پێش 
دەست و نزاوەم، دڵەڕاوكێ  و دوودڵی و هەستی كێبەركێ  
داتنەگرێت بە ئۆخەی گیانییەوە بیانخوێنیتەوە، چونكە الی 
ئێمەمانان پێش ئەوەی دەستخۆشی داهێنان لە نەوەی دوای 
خۆمان بكەین، پیالنی ئەوە دادەنێینەوە چۆن ملیان بشكێنین 
بەردەوامبوون.  و  نووسین  بەرانبەر  بكەین  دڵساردیان  و 
لە  نیت  كەسانە  جۆرە  لەو  دەناسم  تۆ  باش  ئەگەرچی 
داهێنانی كەسانی تر سڵ بكەیتەوە، بەاڵم قسەیەكە دەیكەم 

زەرەری مرۆڤ و مار و مێرووی تێدا نییە.
وەرمگرت.  ناردبووم،  بۆ  یاداشتنامەكەت  دەستنووسی 
هەر شەش دەفتەرەكەیم خوێندەوە، وەك شێوازی نووسین 
هەتا بڵێی جوانە و پڕە لە شكۆی نووسین، داوای ئەوەت 
لێ  كردووم بیپارێزم. )دوای مردن(ت هەوڵی چاپی بدەم. 
ئەگەر من پێش تۆ نەكەوتم، بە دڵنیایییەوە بێ  ئەم ال و ئەوال 
ماوەیەی  ئەو  زۆری  بەشێكی  ئەگەرچی  دەبێت.  جێبەجێ  
ماوەی  بەتایبەتی  نەژیاوم.  تێیدا  من  دەكەیت  باسی  تۆ 
پێشمەرگایەتیت لە شەستەكاندا، بەاڵم وەك هەست، هەست 
تووڕەی.  و  تیژ  و  توند  زۆر  دەوروبەردا  لەگەڵ  دەكەم 
هەندێك  بچیتەوە.  پەرەگرافێكدا  چەند  بە  دەكەم  پێشنیار 
بۆچوون هەیە الیبدەیت، یان جۆرە دەستكارییەكی بكەیت. 
من پێم وایە: )ئەو قسەیەی بە هاوار دەگوترێت، بەهێمنیش 
دەگوترێت(. بڕوای سەتاسەتم هەیە خودا لە هەندێك الیەندا 
فریای داهێنەر دەكەوێـت بۆ وشیاركردنەوە و ئاگایی پێدان. 
داناون،  منت  الی  پاراستن  بۆ  دەستنووسانەی  ئەو  لەناو 
بەرەو  هەنگاو  )سێ   ناونیشانی:  بە  تێدایە  كۆشیعرێكی 
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بۆ  چاپت  ڕەزامەندیی  حەفتاكاندا  سەرەتای  لە  كە  خۆر(، 
وەرگرتووە، بەاڵم چاپت نەكردووە. دیارە ڕۆحێكی شاراوە 
ڕێنوێنی كردووی و ئاگاداری كردوویەتیەوە دەنا دەبووی 
بە خاوەنی كتێبێكی خراپ. وەی بە حاڵی ئەو نووسەرەی 
بە كتێبی خراپ خۆی بە خوێنەران بناسێنێت.                                                                                                                   
مرۆڤ قەرزی ناخی خۆی بداتەوە، ئەوپەڕی خۆبوونیو 
جوامێرییە. ئەوەی لە یاداشتنامەكەت وەك مژدەیەك پێم 
گەیشت و لەو چەشنەدا بینیم و تێم ڕوانی و دڵی خۆم 
تێیدا دایەوە. ئەو بڕگەیەیە باس لە كاریگەریی )خالید دلێر( 
دەكەیت و جوامێرییەكی تا ئەوپەڕیت بەرانبەر نواندووەو 
عەرەبی  كوردێكی  نەبوایە  دلێر  خالید  )ئەگەر  دەڵێیت: 
لە  ئەو گۆڕانەت  ئەگەر  دڵنیایییەوە  بە  دەبووم(.  نووس 
ژیانی ئەدەبیتدا نەهێنابوایە گۆڕێ  و پەیڕەوت نەكردبوایە. 
نە دەبووی بە قەل. نە دەبووی بە كۆتر، وەك بڵقی بن 
گۆم دەمایتەوە. هەر بۆ ئەوەی زیاتر باوەڕ بەوە بكەیت، 
بەو گوێڕایەڵییەت ئااڵیەكی پڕ شكۆت هەڵداوەو سێبەری 
پڕ ڕووداو و خەڵكی هەوادار و پێشوازی كارە، تەماشاكە، 
كەمال(  )یەشار  تەماشاكە:  دڵتەوە  و  زەین  هەموو  بە 
كارتی  جیهانییەی، چۆن  ناوبانگە  و  داهێنان  ئەم  دوای 
ناخی خۆی دەردەهێنێت و چ هاوارێكی پڕ سفتوسۆ بۆ 
خۆلەدەستچوون دەكات. )نەكەی جگە لە زمانی دایكت. بە هیچ 
زمانێكی تر بنووسیت، چونكە هەڵقواڵوی ناخی خۆت نابێت(. بزانە 

نەك پەیوەندیی زمان و ناخ دەدۆزێتەوە، بەڵكو زمان و 
ناخ دەكاتە یەك ئاراستە و نهێنیی بوون و نەبوونی پێ  

ئاشكرا دەكات.
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خوێندنەوەت  و  خوێنەر  چۆنیەتی  و  جۆر  لەبارەی 
باشی  ئێجگار  بزووتنەوەیەكی  پرسیوە.  كوردستان  لە 
وەرگێڕان لە كاردایە و بەرهەمی وەرگێڕدراو بێ  ئەژمارن. 
كتێبخانەی  بێتە  كتێبێك  چەند  لە  زیاتر  هەفتەی  لەوانەیە 
و  چۆنیەتی  لەبارەی  قسەم  ڕۆمان.  بەتایبەتی  كوردییەوە، 
خوێندنەوەدا  ڕووی  لە  بەاڵم  نییە،  هەڵبژاردنیان  جۆری 
دەمەوێ   داگیركردووە.  ناوەندەكەی  ترسناك  پشێوییەكی 
شتێكت بۆ باس بكەم، وەك بابەتی گاڵتەجاڕی و پێكەنینهێن 
ئاوە  ئەو  لەناو  ماوەیەكی كورتیش  بۆ  و  بكات  دڵخۆشت 
لەدەستدانی  بابەتی  وەك  دەرتبهێنێت.  بێزاری  كواڵوەی 
كتێب و خوێندنەوەش، هەواڵێكی دڵ سڕكەر و السەنگ و 
مەترسیدارە، قوڕێكە دەبێت ئێمەمانان جارێكی تر بەهێزی 
گیان بیشێلینەوە و خۆشی بكەینەوە.                            

بە بۆنەی دەرچوون و پیرۆزباییكردنی كتێبی: )مەولەوی 
شاعیری ئازار و خەمە(، قتوویەك شیرینیم لەگەڵ خۆمدا 
هەڵگرت و سەردانی ماڵی: )حەمە كەریم هەورامی(م كرد، 
دنەی ئەوەم دا دەقە شانۆیییەكانی جارێكی تر چاپ بكاتەوە، 
بخرێنە سەر  تر  بیبینێت و جاری  ئێستاش  نەوەی  بەڵكو 
شانۆوە. ئەمیش بە چاوێكی مات و بزەیەكی گلەیی ئامێزەوە 
گوتی: سەباح گیان دەزانم تۆ بەنیازێكی پاكی ئەدەبییەوە 
دەمخەیتە بارێك، كە خۆم باشتر ببینم، گوتی: لەگەڵ )نەوزاد 
ڕەفعەت(. من كتێبێكی خۆم و ئەویش كۆشیعرێكی. بردمانە 
چووینەوە  زۆر  ماوەیەكی  پاش  سلێمانی.  كتێبخانەكانی 
و  فرۆشراوە  چەند  بكەین  ئەوە  سۆراخی  كتێبخانەكان 
چەندی ماوەتەوە. لە بەختی باشمان بە هەردووكمان یەك 
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دانە  یەك  كتێبەكەدا  هەردوو  لە  واتە:  هەبوو.  خوێنەرمان 
فرۆشرابوو، جا نازانم ئەم یەك دانەیە نە كتێبەكەی من بوو، 
هەولێر  بۆ  گەڕانەوەماندا  لەڕێگای  ئەو.  كۆشیعرەكەی  نە 
ئاوی  فڕێدایە  كتێبەكانی خۆی   هەموو  ڕەفعەت(  )نەوزاد 
دووكانەوە. منیش بە دڵشكاوییەوە هێنامەوە ماڵەوە. ئاخۆ 
و  دڵەڕاوكێ   چ  تووشی  یان  بكات،  بۆ  چیم  دووەم  چاپی 
ئێمەمانان  یان  دەكات،  دەروونیم  هەژانێكی  و  كارەسات 
ئەدەبیمان  ناكات و هیچ كاریگەرییەكی  قبووڵمان  خوێنەر 
لە ناوەندەكەدا جێ نەهێشتووە و نییە. تەماشاكە ڕووداو 
بێت.  چی  دەبێ   كارەساتبارتر  فڕێدان  كتێب  ڕووداوی  لە 
دەشزانم كتێبی گەندە و بێ نرخ لە كتێبخانەكاندا لە حیساب 

نایەن.                                    
كاكە عەبدوڵاڵ سەڕاج: مرۆڤ، كە هەواڵی وا دەبیسێت لە 
پێستی خۆی دەردەچێت و دەمی دەبێتە قاڵبێك سابوونو 
فێگرتن. كتێب ڕێز و شكۆی شكاوە،  كەف دەكات، كەفی 
لە كتێبخانەكاندا تەماشای چاوی كتێب بكەیت، چاوەكانیان 
سیس و سارد و سڕ و ژاكاون. لە هەمان كاتیشدا خودی 
پاكیزە و دەگمەنیش هەن. )ئەنوەر قادر محەمەد( یەك لە 
شاعیرە پەسندەكانی منە، ساڵی  2004 سێ  كۆشیعری لە 
بەرگێكدا چاپ كرد بە ناونیشانی: ) زریان و زایەڵە و زنار( 
لە كتێبخانەكانی هەولێر دەستم نەكەوت، سەفەرێكی تایبەتی 
سلێمانیم كرد بۆ بەدەستهێنانی ئەم كتێبە. جا خولیاكانی 
ئەدەبییە.  كتێبی  نایابترین  ئاشتیش  و  جیاوازن  مرۆڤ 
پەیدابووە.  بۆ  جیاوازتری  خولیای  ئێستا  كورد  مرۆڤی 
ناتوانێت هەموو بارەكانی ژیانی مرۆڤ  ئەگەرچی ئەدەب 
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لەخۆ بگرێت، بەاڵم داهێنانی ئەدەبی پێویستە هۆ و ئامانج 
هەنگاو  چاالكتر  كۆمەڵگاش  و  ژیان  نەخشاندنی  بۆ  بێـت 
هەڵگرێ  بەرەو جوانی و خاوكردنەوەی گرژی، ئاستێكیش 
بهێنێتە ناوەوە، ئاستی هونەری خوڵقاندن و دەربڕین لەبارو 
بوار و جموجووڵەكانی ژیان بكات.                                                              
بۆچوونت بەرانبەر بەخوێنەری ئێستا زۆر سەیرە، بەڵكو 
تۆ  پەرۆشییەی  ئەم  نییە.  خۆیدا  جێی  لە  ڕادەیەكیش  تا 
هەتە. پێی دڵخۆش نەبیت ئێستا وانەماوە. دەبێ  هەڵوێستەی 
بارە  ئەو  نەمانخوێنێتەوە،  خوێنەر  كە  بكەین،  ئەوەش 
جەنجاڵەی ئەمڕۆ، ئەدەبی لە ڕۆحی خوێنەردا كوشتووەو 
ڕۆحی  بگەڕێنینەوە  ئەدەب  بین  ئەوەدا  هەوڵی  لە  ئێمەش 

خوێنەری تەندروستەوە.  
ژیانی ئەدیب بەشێكە لە ژیانی كۆ، ژیانی كۆش بەشێكە 
یادەوەریی  و  بیر  لە  ژیانیش  هەردوو  ئەدیب.  ژیانی  لە 
ئەدەبدا بەڕوون و ڕەوانی بەرجەستە دەبن و دەمێننەوە. 
محەمەد(  )سەالم  لەگەڵ:  تەلەفۆن  بە  ڕۆژێك  چەند  پێش 
ڕووداوەی  ئەو  گۆڕێ،  هێنایە  ئەدەبیمان  ڕووداوی  زۆر 
كردە سەرباسی گفتوگۆكەمان، كە سەرەتای حەفتایەكان: 
محەمەد(  سەالم  و  هەڵمەت  لەتیف  و  سەڕاج  )عەبدوڵاڵ 
كەركووكتان  لقی   - كورد  نووسەرانی  یەكێتی  تابلۆی 
خاسەوە،  ڕووباری  داوەتە  فڕێتان  و  خوارەوە  هێناوەتە 
كردەكە،  دوای  هەر  داوە.  حەشارتان  شوێنێك  لە  یان 
مانیفێستێكی ئەدەبیتان لەبارەی یاخیبوون و نوێبەخشییەوە 
ئەم  دوای  كردووە.  ئیمزاتان  هەرسێكتان  و  نووسیوە 
ڕووداوە، ئەدیبە دڵڕەش و سەلەفییەكان پڕكێشی )لەتیف 
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هەڵمەت(یان كردووە و ویستوویانە لێی بدەن و سووكایەتی 
پێبكەن. خۆزگە ئەو نامەردییەیان بكردبوایە، چونكە دڵڕەشو 
سەلەفی هەر ئەو جۆرە كارانەیان لێ  چاوەڕێ  دەكرێت و 
هەربەمەش ماونەتەوە، نەك بەهێزی نووسین. تا ئەمڕۆش 
ئەم نامەردییە لەناو ئەدیبە ڕەسمییەكان درێژەی هەیە. بە 
هەزار جۆری نامەردی داتدەپەڵۆسن و قۆرتی مل شكاندنت 
ئێستا  تاكو  مانیفێستەتان  ئەو  بە هەرحاڵ  هەڵدەكۆڵن.  بۆ 
بیروڕا  و  بنیاد  و  پێكهاتە  وەك  ئەگەر  ئایە  شوونبزرە، 
تێدا ڕوون كراوەتەوە  ئێوەی  بینینی  نووسیوتانە و خاڵی 
بنەما  و  هەتانبووە  ئەدەبییەی  ناڕازیبوونە  ئەو  بەرانبەر 
هەستێكی  ئەگەریش  ناكەنەوە.  باڵوی  بۆچی  داڕێژەرن، 
كاتی و هەڵچوونێك بووە، ئەوە تەنیا قسە و هەڵوێست و 
هەڵزەقینەوەیەك بووە بەرانبەر بەڕێوەبردنی ناوەندەكە و 
نەتانویستووە ئەدەب ببەنە ئاستێكی باشتری ئێستێتیكی و 
پاڵەپەستۆی سیاسەت لەسەر ئەدەب كەم بكەنەوە و بەرەو 
ونگەی ئەدەبی تێبكۆشن. نووسەر كاتێك بیەوێ بنووسێتو 
بیرێكی ڕوونی نەبێت، تەواوی ئەو جیهانەی بۆ نووسین 

وێنای كردووە، دەڕووخێت و لەدەستی دەچێت.
سەرەتایییەكانیەتی.  خەونە  هەڵگری  پیریدا  لە  مرۆڤ   
ئەم مانیفێستە خەونی سەرەتای ئێوەیە. باڵوكردنەوەی لە 
ئێستادا پێویستییەكی هەرسێكتانە، كە كەوتوونەتە تەمەنێكی 
لێ   ئەوەی  داوای  ئاراس  دیاریكراوەوە، هەروەها دەزگای 
ئامادە  كۆچیرۆكەكانت  دێیتەوە  سەفەرەی  لەم  كردووی 
هەموو  دەكات.  چاپ  بۆ  بەرگێكدا  لە  هەموویانت  بكەیت. 
چیرۆكانە  ئەو  تەنیا  تۆ  هەن.  من  الی  كۆچیرۆكەكانت 
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ئامادەبكە، كە نەكەوتوونەتە ناو كتێبەكانتەوە. سەرەتای تۆ 
لە ناوەڕاستی پەنجاكان دەست پێدەكات، بەاڵم لە سەرەتای 
خۆی  دووریی  و  ئاسۆ  چیرۆكەكانتدا  لە  حەفتاكاندا 
لە  تایبەت،  دۆخەكانی  لە  دۆخێك  دەبێتە  و  وەردەگرێـت 
چیرۆكەكانتدا لووتی هەستیارت لە خوێنەردا ڕسكاندووە، 
تا بۆن بكات، بۆنی بەهەشتی داهێنان و گوڵەكانی با.       

بە هیوام ساڵی نوێت، ساڵێكی گەرم و گوڕی نووسین 
بێت و هەموومان بەرەو ونگەی ئەدەب بڕۆین و توانامان 
كە  نووسین،  بۆ  شێوازێك  دامەزراندنی  لە  كۆبكەینەوە 
و  بپارێزرێت  تێدا  داهێنانی  و  وەرگرتن  نهێنیی سرووش 

وزەی شاراوەی دەمار و هەستی مرۆڤ ئاشكرا بكات.
    

         كانوونی یەكەمی 2006 هەولێر  
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نامەیەكی كراوە بۆ سەالم محەمەد

كاكە سەالم لەوە دڵنیام تۆ دەزانیت شیعری ڕاستەقینە 
چییە و كەرەستە و ئامرازەكانی دەناسیت و وەك كردەیەكی 
تەماشای  پاك  ویژدانی  و  گەرم  ناخی  ئاسوودەبوونی 
خوێندنەوەی  دوای  هەستی  منیش  نامەیەی  ئەم  دەكەیت. 
ئەو كتێبەیە لەبارەی ئەزموونی تۆوە: )لە كەركووكەوە بۆ 
باڵوكردنەوەی  و  چاپ  )بەڕێوەبەرێتیی  كە  ڤێستەرۆس(، 
چاپی  گەورەدا  قەبارە  الپەڕەی   )619( لە  سلێمانی(، 
كردووەو كاكە: )عەبدوڵاڵ سلێمان مەشخەڵ( پێوەی ماندوو 
ئێمەمانانی  پێشكێشی  بێگەرددا  خوانێكی  لەسەر  و  بووە 
كردووە، بەشی سەرەكی خۆت وەك ئەزموونی ئەدەبی و 
شیعرت.  ئاشنایانی  دیكەش  بەشەكەی  نووسیوتە،  ژیانی 
ئامادەكارە.  بۆ  سوپاسیش  و  ئێمەمانانە  دڵخۆشی  مایەی 
دووجار چاو و دڵم بەتەواوی الپەڕەكانیدا ڕوون كردەوە، 
ڕۆژیش  دە  لە  زیاتر  كردمەوە.  نزیكتر  خۆمی  ڕۆحی  لە 
تێشیدا  كرد،  تەرخان  بۆ  خۆمم  خوێندنەوەی  كاتەكانی 
سوودمەند بووم و چوومە ناو ئاسۆ و دوورییە قووڵەكانی 
هەموومان،  وایە  پێم  بێگەرد.  شیعری  بوونی  بوونەوە، 
ئەوانەی خەریكی شیعرین پێویستە بیخوێنینەوە و لە نێوان 
دێڕەكانیدا وردببینەوە. زۆر خەونی ئەزموونمان لێ  دەبێتە 
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واقیع، واقیعی نووسین. خۆزگەدارم ئەم كارە نایابە وەك 
نوختەی سەرەتا و دەسپێك ببێتە نەریتێك بۆ ئەزموونی 
پێنج ساڵەی  و  لەو سی  بێت.  بەردەوام  تریش  شاعیرانی 
لەناو ڕۆشنبیریی كوردیدام و دەخوێنمەوە و هەوڵی  من 
ناسینی دەدەم. هیچ شاعیر و  نووسەرێكم نەناسیوە وەك 
تۆ ئاوا بڕوای بە خۆی بێت و خراپە و چاكەی خۆی بێ  
پێچ و پەناو خۆحەشاردان لەسەر لەپی دەستان بخاتە ڕوو. 
ئاواش بێ  حەزەر و پارێزییەك لەخۆ دەستنیشانكردندا بێباك 
بێت و لەدەستی چارەنووس ڕانەكات، چارەنووس شێوەی 
هەقیقەت نییە، بگرە بنەمای هەقیقەتە، مرۆڤ، كە چۆنیەتی 
هەقیقەتیش  بنەمای  چۆنیەتی  لەخۆیدا  فێربوو،  هەقیقەت 
لە  نمەكەی  بە  و  گەرم  ئەو شیرە  بۆ  فێردەبێت. سوپاس 
مەمكی )ئەسمەر سلێمان(ی دایكتەوە هەستەكانی پەروەردە 
تێكەڵ بە شیری گەورەمەندی شیعرت  كردووی و دواتر 
كردووە، شیری ئێستێتیكا و هەست گەرمی. حیساباتمان 
لێ  تێكنەچێت. شیری شیعر و شیری دایك دوو نمەن لە 
یەك سەرچاوەوە، كەچی زۆربەی شاعیران بە هەقدەستو 
ئەوەی  بۆ  شۆڕكردنەوە  شان  و  شیعر  سەرقەڵەمانەی 
ئەم و ئەو باری بكەن، دەژین. ئەمانە گەندە و زڕ كوڕی 
شیعرن. تووشی لەرزینێكی ڕۆحی و كەوتنی فیكری بوونە، 
شیری هەڵبزڕكاو دەخۆنەوە. شیری هەڵبزڕكاویش دەبێتە 
ژەهر. وەی بەحاڵی ئەو شاعیرەی شیری لێ  ببێتە ژەهر، 
وەك سیسركە لە ئاودەستخانەی مێژوودا دەژی، یان وەك 
مشكی زگچوو لە كۆشكە پارێزراوەكاندا پێوانەی چەوری 
خواردنی لێ  تێكچووە. شیعری بێگەردیش خەاڵتی گەمژەیی 
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دەداتێ ، خۆزگەدارم هەموومان ئەو بوێرییەی تۆمان تێدا 
بڕسكێت. ئەو ڕسكانە ئەوپەڕی پاكییە. ئەوپەڕی بێباكییە 
بۆ  سوپاس  مەبەستت.  بێ   و  گوناه  بێ   هەڵەی  لەئاست 
خوداو نووسەرەكان، لە تەواوی كتێبەكەدا دەربڕینێكی وای 
تێدا نییە. خودا نەخواستە تیر و توانج بێت بۆ ئەزموونی 
هیچ كەسێكی تر ، بەاڵم ئەوەی الی خۆم تێبینیم كرد ئەوەیە 
خۆشەویستم  زۆر  و  شاعیر  برادەری  نووسینەكەی  لە 
كاكە )بەرزان هەستیار( هەواڵی شاعیرێكی بزر و بێدەنگ 
دەپرسێت. ئەویش )كەنعان مەدحەت(ە ئاماژەشی بەشیعری: 
)بەاڵم ڕووبار، هەر تۆی ڕووبار، ئەی عێراق گیان( داوە. 
ئەم ناونیشانە بووە خولیا و كەڵكەڵە و جۆرێك نەسرەوتنم. 
حەزی بەدواداچوون و ئاشكراكردنم تێدا داگیرسا، هەوڵم 
خۆی  كاتی  بكەم.  لەگەڵدا  ڕاوێژی  و  بناسم  شاعیر  دا 
شیعرەكە لە ژمارە ) 25(ی گۆڤاری بەیان، مایسی 1975 
)لەتیف  كاكە  بەهۆی  ڕاستان  و  خودا  باڵوكراوەتەوە. 
هەڵمەت(ەوە شاعیرم دۆزییەوە و ناسیم. ئەگەرچی ساڵی 
1973 گۆڤاری بەیان لەژمارە )8(یدا تۆمارێكی تایبەتی بۆ 
لە  هەڵقواڵوە  )سۆزێكی  شیعری:  كردەوە،  نوێ  شیعری 
باوەشتەوە(ی ئەم شاعیرەشی تێدابوو، ئێمەمانان لەڕێگای 
ئەو شیعرەوە وەك ناو و سەرەتایەك ناسیمان. ئەم تۆمارە 
نوێنەرایەتی دەنگ و شێوازی زۆر تایبەتی قۆناخی شیعری 
كەریم(  میرزا  )جەاللی  تۆمارەكە:  دەكات.  )گۆران(  دوای 
ڕەسووڵ(یش  مستەفا  عزەدین  )دكتۆر  كردبوو،  ئامادەی 
چەند سەرنج و تێبینییەكی سەرپێیی لەبارەی شیعرەكانەوە 
نووسیبوو، لە بێدەنگی و بزربوونیم پرسی. كەچی گەورەیی 
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نواند و دوو كۆشیعری خۆی پێشكێش كردم، كە لە سوێد 
چاپی كردوون. زانیم بێدەنگ و بزرنەبووە، كەمتەرخەمییەكە 
لە منەوەیە و لێی بێ  ئاگام. ئەو بێئاگایییەش بەهۆی ئەو 
بارەیەوە بوو، كە واڵت دووچاری ببوو، زۆر جار ئێمە لە 
بێئاگایی خۆماندا قسە لەبارەی ئەزموونی كەسێك دەكەینو 
هەندێك جاریش قسەكانمان دەگاتە پلە و ئاستی بڕیاری 

هەڵە.
حیكمەت، ساڵی  بەهجەت  لە  گەڕان  یەكەم:  كۆشیعری 
1987. كۆشیعری دووەم: چلەی شۆڕش و زیندووكردنەوەی 

چەرخی میرنشینان، ساڵی 2001. 
لە خەون و خەیاڵ و بینینەكانی هەردوو كۆشیعرەكەدا 
ورد بوومەوە. پێشدەچێت شیعر لە ناوەوە بە تەواوی داگیری 
نەكردبێت، وەك ئارەزوویەكی تەنك وەریگرتبێت و لە زمانو 
نەبووبێتەوە،  ورد  پێویست  وەك  شیعریشدا  ئێستێتیكای 
بەشێكی سەرەكی ژیانیشی بۆ تەرخان نەكردبێت. لەگەڵ 
ئەوەشدا ڕەمز زۆر بە قووڵی بەكاردەهێنێت. ئەوەشم بۆ 
و  هەڵمەت  )لەتیف  لەگەڵ شاعیران:  ئەزموونی  دەركەوت 
فەرهاد شاكەلی(یەوە دەست پێدەكات. هاوشار و برادەری 
كەم  و  دواكەوت  ئەو  ئەزموونی  بەاڵم  بووە،  نزیكیان 

دەركەوت و بەجۆرێك ناتەواوی مایەوە.  
ڕووبار،  تۆی  هەر  ڕووبار،  )بەاڵم  ناونیشانە:  ئەم 
بەاڵم   ( بووەتە  یەكەمیدا  كۆشیعری  لە  گیان(  عێراق  ئەی 
هۆكاری  لە  كوردستان(  ئەی  ڕووبار،  هەرتۆی  ڕووبار، 
نووسینی  سكرتێری  گوتی:  شاعیر  پرسی،  گۆڕینەم  ئەم  
گۆڤاری بەیان، )مستەفا نەریمان( بوو، بەنیازی خۆی وەك 
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هاوشاری و چاكەكردنێك  لە بەرژەوەندیی مندا، تا لە گێچەڵ 
ئاگاداركردنەوەم گۆڕیویەتی و خەاڵت و  بەبێ   بمپارێزێت  
بەراتی كردووم، هەر ناونیشانەكە نا، بگرە یەك دوو وێنەی 
تریشی گۆڕیوە و دەستكاری كردووە. هیچ شتێكیش پاكانە 
لە  من  ناكات.  تر  كەسێكی  نووسینی  دەستێوەردانی  بۆ 
كۆشیعرەكەمدا گەڕاندوومەتەوە دۆخی خۆی. ڕەنگە هۆیەك 
لە هۆیەكانی لە هەمان ساڵدا تووشی لەرزینێكی ڕۆحی بوومو 
بەغەدرێكی  بێت.  گۆڕینە  ناونیشان  ئەم  بەجێهێشت،  واڵتم 
بوارێكیش  بووە  نەگرت.  مانەوەم  بەرگەی  و  زانی  گەورەم 
جۆرێك  و  شیعریمەوە  ئەزموونی  لەبارەی  قسەكردن  بۆ 
ساردبوونەوە و سڵەمینەوەشم لە بەردەوامبوون و نووسین.
 كاكە سەالم تەماشاكە و ئەو حاڵ و بارە وەك خاڵێكی 
كاردانەوەكەی  گرانایی  و  بكەرەوە  نزیك  لەخۆت  دوور 
مەبەستم  بابەتە  ئەو  گۆڕێی  هێنانە  لە  منیش  وەربگرە، 
دەستنیشانكردنی كەسێكی دیاریكراو نییە. هێندەی ئەوەی 
مەبەستم كاریگەریی ڕووداو و دیاردەكەیە. دەستكاری، چ 
جۆر و بەهەر بەهانەیەك بێت ساردییەكی كوشندە دەخاتە 
بۆیە زۆر  لێدەكەوێتەوە.  ئەوەی  نووسەرەوە و  دەروونی 
پێویستە ڕۆژنامەنووس كوڕی شیری خۆی و بە نمەك و 
گەورەمەند بێت. باڵونەكردنەوەی بابەتێك، كە سەرنجیان 
لەبارەوە هەبێت، بەتایبەتی سەرنجی فیكری زۆر باشترو 
بە  و  بكرێت  ئەتك  دەستكارییەك  بە  لەوەی  نمەكدارترە 
بێنموودی و ئەتككراوی باڵوبكرێتەوە. خۆ دەشكرێت شیعر 
لەوپەڕی ئێستێتیكی واقیعیدا خاڵی بەیەكگەیشتنی هەموو 
هێما دژەكان بێت، هێما دژەكانیش لە وێنە و خوازەدا پڕ 
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هەست و مانای ڕۆحی بكات و لە هێڵێكدا كۆیان بكاتەوە. 
واڵتی ئێمە لە گێژەنێكی گەورەی سیاسیدا ژیاوە و دەژێت. 
چاوشاركێ  و  چاودێری  تۆش  ئەزموونی  جار  هەندێك 
ئەمە  دەكات.  سیاسییەكان  و  كۆمەاڵیەتی  كێشە  لەگەڵ 
الیەنێكی خراپی ئەزموونی تۆ و هەر شاعیرێكە، كە خۆی 

لەو بابەت و بارەیەوە هەڵبقورتێنێت.  
خەریكی  و  پێبكەنین  فریشتان  بەڕووی  هەموومان  با 
ماڵێك  بێگەرد،  شیعری  ماڵی  بین.  ماڵێك  دروستكردنی 
محەمەد  قادر  ئەنوەر  و  گۆران  و  نالی  وەك:  شاعیرانی 
..... تاد، تێیدا نیشتەجێن. ئەوانەی لەماڵی شیعری بێگەرددا 
نیشتەجێن شاعیری هەموو سەردەمەكانن، یان سەردەمێكی 
دوور و درێژ، دەتوانین پێیان بڵێین: )شاعیر و خوداوەند(. 
ماڵی شیعری بێگەرد ماڵی گەرم و ڕووناك و پڕ حیكمەت و 
مۆسیقای هەموو ئەو هەستپەروەرانەیە دەیانەوێت پشووی 
ئێستێتیكی تێدا بدەن. خودا نەخواستە نەك ئەو شاعیرانەی 
ئەم دەست و ئەو دەست شەكر و شیریان بەدەمەوە دەكەنو 
و  پەرست  بەرژەوەند  و  كۆیلە  و  گوێڕایەڵ  بە  دەیانكەن 

ملكەچ. 
دڵنیام  لەوە  دانەپەیڤی  بە  سەرەتا  چۆن  سەالم  كاكە 
دووبارە  دەربڕین  هەمان  كۆتاییشدا  لە  پێكرد،  دەستم 
دەكەمەوە: لەوە دڵنیام شاعیری گەورەمەند ببڕای ببڕ نابێت 

بە گوێڕایەڵ و كۆیلە و بەرژەوەند پەرست و ملكەچ.
شیعر ئەی پەری و پەرستگای من، هەمیشە سوپاست 
دەكەم. یارمەتیم لە تۆ وەرگرت و بەهێزت كردم.                                                                                                     

        شوباتی 2014 هەولێر
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نامەیەكی كراوە بۆ ئەحمەد تاقانە

كاكە ئەحمەد ڕۆژێكی خۆشی هاوینە، سایەی گەورەی 
و  ژیان  پڕ  ڕەمەزانە: 18\6\2015. ڕۆژێكی  یەكەم ڕۆژی 
گەشەیە. كاریگەری لەسەر زەینییەت و بینینی هەمەچەشنم 
بۆ ژیان و دنیا داناوە، سەكۆیەكی بەرهەمهێنە بۆ ڕوانین و 
خۆبەرجەستەكردن. بەوەی لە ماڵەكەمدا فەرخە كێشكەیەك 
لەژێر  ڕۆژ  پازدە  لە  زیاتر  بەرببووەوە.  هێالنەكەی  لە 
فێنكایی موبەریدەدا ئاو و دانم دەدایە و بەدەوریەوە بوومو 
بەرچاویم بە ئەشقی خودایی ڕەنگڕێژ دەكرد، تا باڵەكانی 
هێزی فڕینیان تێدا گەڕا. فەرخە كێشكەی چاو بە تاسەم بە 
ماچە كپ و بێ دەنگەكانم لە باوەشمدا گەورە كرد، بیریشم 
لەوە دەكردەوە دەبێت بە ژانی هێلكە ترووكانی. واتە: بە 
ژانی لەدایكبوونیەوە چەند تالبێتەوە، ئەم سبەینەیە لە دۆخی 
تینی سۆز و ڕۆحانیدا، كە لەگەڵ دڵی خۆتدا دەبیت بە یەك، 
مۆسیقای باڵەكانی بۆ لێدام و گۆرانی پێزانین و ماڵئاوایی 
بە كەشوهەوای ئاشتی بەخشی، منیش لە دڵەوە بەڕێم كردە 
دنیای ئازادیی خۆی و سایەی گەورەی خودا. ئەو دنیایەی 
كاریگەری لەسەر زەینییەت و بینینی هەمەچەشنەم داناوەو 
نووسینی  هێندەی  كارەم  بەم  دەدا.  لێم  شەپۆلی  نەرمە 
كۆشیعرێك دڵخۆش بووم و جوانی و دڵباشی و پشووی 
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وەرگرت،  مووچەم  ڕۆژیش  هەمان  دۆزییەوە.  دەروونیم 
لەگەڵ خێزانەكەم خۆمان ئامادەكرد بچینە بازاڕ و تەواوی 
دووكانی  لە  بكڕین،  مانگە  ئەم  خواردنی  پێویستییەكانی 
گۆشتفرۆشەوە دەستمان پێكرد، لە یەكەم دەستپێكردنەوە 
گیرفانیان بڕیم و تەواوی مووچەكەیان لێ  دزیم. ئەم كارە 
نەتەی پێ  بەرنەدام، گەشە و خۆشی و جۆش و تەزووی 
خستە دەمار و خوێنم. دڵنەوایی خێزان و منداڵەكانم بەوە 
بۆ  بڕیوم  گیرفانی  ئەوەی  لەوانەیە  دەمگوت:  و  دەدایەوە 
مانگەیان  ئەم  پێویستییەكانی خواردنی  تا  بووبێت  ئەوەی 
یان  بوو،  ڕووداوە  ئەم  هەڵزەقینەوەی  نازانم  بكڕێت. 
خۆبەختكاری و هەست پێكردنی خۆی. هەرچی پارەمان لە 
ماڵدا هەبوو، خێزانەكەم خستییە ناو جانتاكەیەوە، دووبارە 
قاتی  پێنج  و  شەست  بایی  گرتەوەبەر،  بازاڕمان  ڕێگای 
هەموو  كرد،  ساڵی  دە  و  یەك  نێوان  لە  تەمەن  مندااڵنی 
خیوەتگای  بەسەر  و  برد  خۆم  لەگەڵ  خۆمم  منداڵەكانی 
كرد.  دابەش  ڕۆژئاوامان  كوردستانی  ئاوارەكانی  منداڵە 
مایەوە،  پارەكەماندا  لە  دینار  هەزار  پێنج  و  بیست  تەنیا 
ئەویش بەنزینمان پێ  لە ئۆتۆمبێلەكەمان كرد، ئەم سەردانە 
بەختی زۆرەوە  بە  بوو،  وەرزشی چاو و دۆخێكی شیاو 
مندااڵن  بینیم  وەرگرت،  خۆمم  منداڵیی  گەورەی  خەاڵتی 
عەالگەی نایلۆنیان كردووە بە كۆالرە و لە فێنكایی ئێوارەدا 
هەڵیانداوە. ئاشنابوونەوە بە خودی خۆت، بەهرەمەندبوونو 
بەخت باشییە، زیاتر بە دنیاوە ئومێدەوار دەبیت.                                                                                                                            
بە  گۆم(.  )دەربەندی  الدێییم  كوڕە  من  ئەحمەد  كاكە 
گوندم  ئێوارانی  دیمەنەكانی  وێنەی  زیندووەوە  زەینێكی 
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هاوین  ئێوارەی  كە  ناخی خۆمەوە،  ڕامكێشاوەتە  گرتووە 
ڕۆژێك  هەموو  نا  ئەگەر  چۆن،  مەگەر  فێنكی  دەیدایە 
دەچوومە سەربان و هەر منداڵ و مێرمنداڵێك لەسەربانی 
ماڵی خۆمان، یان دوو دوو و سێ  سێ  لەسەربانی ماڵی 
و  هەڵدەدا  خۆمانمان  كۆالرەی  و  كۆدەبووینەوە  یەكمان 
داومان دەدایە، هاوارمان دەكرد: هەتاو جوانترە لە مانگ، 

ڕۆژ جوانترە لە شەو. 
ماڵی ئێمە لە الپەڕی گوند بوو، كە كۆالرەكەم هەڵدەدا 
كۆالرەكەش  لەسەر  دەبوو،  ڕەت  گونددا  تەواوی  بەسەر 
دەزانی  وام  بەوەی  دەنووسی  باوكمم  و  دایك  ناوی 
هیچ  بەبێ   باوكیشم  و  دایك  و  دەبێتەوە  بەرز  كۆالرەكە 
دوودڵی و ئاستەنگێك دەگەن بە حزووری خودا و لە خودا 
نزیك دەبنەوە، بە نزا و داوایەكانیان ئێمە بە ئومێدو شیاوی 
لەگەڵ  گیانیشمان  پەیوەندیی  دەگەیەنن،  ئەزەلی  بوونی 

كەسی نەناسراودا بۆ دەدۆزێتەوە.
 

دەستی  و  هات  دەمامكیەوە  پڕ  ڕوخساری  بە  ڕۆژگار 
خۆی وەشاند، لەگەڵ نسكۆی شۆڕشی ئەیلوولدا، گوندەكان 
داگیران و وێران كران، ئێمەش بەر زەبری دڕندانە كەوتین و 
ڕاگوێزراینەوە هەولێر. تەممووزی 1978 لە گۆڤاری )ڕۆژی 
ناونیشانی  بە  كورتت  )50( شیعرێكی  ژمارە  كوردستان(، 
نیشانەیەكی  )كۆالرە( باڵو كردەوە. ئەم شیعرە خەاڵت و 
بە منی  تایبەتی خۆیدا پێشكێش  لە شوێنی  شانازی بوو، 
دڵشكاو كرا و ژیانی ژیاندمەوە. لەو ئازارانە دەدوا، كە من 
هەستم پێدەكردن و پێیان دەتالمەوە، خودایە ڕێگاكانت زۆر 
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لەوە بەخشندەترن، كە مرۆڤ هەستی پێدەكات: ئەو بڕوایەم 
ال دروست بوو، هەموو نووسینێك هێز و پێویستی و پەیامی 
یەكەمی  الپەڕەی  لە  هەیە.  كۆمەڵگا  و  كۆمەڵ  بۆ  خۆی 
هەموو دەفتەرەكانی قوتابخانەدا نووسیبوومەوە، تا هەموو 
كات لەگەڵمدا بێت و لێم جیا نەبێتەوە. وام دەزانی هەموو 
ئەو هاوڕێیانەمە، كە لە گوند ئێواران بە یەكەوە هەریەك 
لەسەربان كۆالرەمان هەڵدەدا و ناهێڵێت شل و شێواوبمو لێم 
جیا ببنەوە، بەجێم بهێڵن و هاوڕێیە دڵسۆزەكانمن، كۆمەكم 
دەكەن و كۆستم ڕاست دەكەنەوەو  هەستەكانم دەپاڵێون. 
وشەی ناهێڵێت وەك ئەو ڕستەیە وایە: )لە سەرەتادا وشە 
هەبوو(. بەناو وشە و دەنگەكاندا ڕۆدەچوومو هەستی قووڵتر 
دەكردمەوە و چركە دڵگیرەكانی منداڵی بۆ دەهێشتمەوە و 
زەینیشی گەرم دەكردمەوە. ئەو هەموو كپی و خورپەیەی 
شیعرەكە بۆی پەیدا كردبووم، ئێستا ناتوانم دەربڕینی لێ  
تێیدا  بریندارانەی  چركە  ئەو  بۆ  بگەڕێمەوە  مەگەر  بكەم، 

دەژیام. ئەویش مەحاڵێكی هێزی دەربڕینە. 
ڕستەوە  و  وشە  و  پیت  دەماری  و  مۆخ  لە  ئەی 
مرۆڤێكی  دەكاتە  مرۆڤ  چۆن  شیعر  بزانە  پشتم:  برای 
لە  دەپارێزێت،  یادەكانیشی  و  خەیاڵكراوە  خەیاڵكردو 
ڕیشەوەش دەیڕوێنێتەوە، سەرسوڕمانی وشەی )ناهێڵێت( 
لە یاددا دەهێڵێتەوە و وەك چەمكێكی گەرم چ شەرم و 
شانازییەكی بەرانبەر دەخوڵقێنێت. حیكمەتی بەختەوەریی 
و  سەخت  زۆر  بارودۆخی  لە  كە  ئەوەیە،  ڕاستەقینە 
دڵشكاندا یادەوەریت بگرێتە خۆی و بیالوێنێتەوە و ببێتە 

دەستی گەرمی سەردڵت.
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نامیلكەیەكم لە چاپ دا.. 
دانەیەكم بەخشی بە منداڵێكی ناو گوندەكەمان 

- مندااڵنی گوندەكەم هیچیان خوێندەوارییان نەبوو-! 
پەڕی نامیلكەكەی كردم بە كۆالرە و..

هەڵیفڕاند.. 
لە نێوان نامیلكە كۆالرەكەم و دەستی بچكۆڵەی منداڵی گوندەكەمدا 

دەزوویەكی سپی.. پردە!! 
كە دەزوو دەپسێ  و كۆالرە سەر هەڵدەگرێ  

منداڵەكە بەدوایدا ڕادەكا و.. دەگری.. 
دەیدۆزێتەوە و.. دەیهێنێ  

دەینووسێنێ  بە سینگیەوە و.. 
بە كۆاڵنی گوندەكەمدا، 

هەنگاو دەنێ ..

شیعری چین چین و ئاستدار، دڵێكی بە بڕوا و هۆشمەند و 
سەرڕێژ لە ژیان و بزوێنەری ژیان بە بوون و نهێنییەكانەوە 
لە  سەرڕێژ  و  هۆشمەند  و  بڕوا  بە  دڵێكی  دەینووسێت، 
و  پێدەكات  هەستی  نموونەیی  خوێنەری  واتە:  ژیانیش. 
چەوری  و  گەرم  و شیری  حەاڵڵزادەی خۆی  بە  دەیكات 
دایكی. ئەم شیعرە، لووتكەی درەوشاوەی ئەزموونی تۆیە، 
هەم لە ڕووی زمانەوانی، هەمیش لە ڕووی ئێستێتیكی و 
لە  ماڵئاواییكردنە  كاتیشدا  هەمان  لە  فەلسەفیشەوە.  بیری 

ئەزموونی تۆ.
و  یاد  تەنیا  شیعرەكە  بۆ  من  تێگەیشتنی  سەرەتا، 
یادەوەری و خۆخواردنەوە و سەكۆیەكی پشوودان بوو، 
بەاڵم دوای پێداچوونەوە و بەراوردكردن، زەمینە و ڕایەڵو 
لێ   ئەیلوولی  شۆڕشی  نسكۆی  چەمكی  وردەكارییەكانی، 
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دەورووژێ، پەیوەندیی نێوان مێژوو و شۆڕشی داڕشتووەو 
دنیابینییەكەی  بنەمای  دەبێت،  ڕەت  هەستەكانماندا  بە 
دەردەكەوێت و لە ناوەندی بیركردنەوەمان جێگیر دەبێت، 
لە یاد و بوون و هەست و نەستی خۆی و خۆمان نزیك 
دەكاتەوە، ڕووداوی نسكۆ خێرا لە شیعری نوێی كوردیدا 
خراپیشی  و شیعری  باش  كەمێك شیعری  كرد،  گەشەی 
زۆر بەرهەم هێنا. بزانە: شیعر هاوكاری و ڕێنماییت دەكات 
بۆ قووڵكردنەوەی هەست، چیرۆك و ڕۆمانیش هاوكاریو 
زەمینەی  بینینی  زیاتر  و  بۆ خۆشكردن  دەكات  ڕێنماییت 
شیعر  ئەوەیە،  جیاوازییە  دوو  ئەو  ئەفسوونی  هەست. 
هەست قووڵدەكاتەوە، چیرۆك و ڕۆمانیش هەست ئاگادار 
دەكەنەوە، لەو نەرمە لەرزە شاراوەیەی لە كات و ناكاتدا 
بیركردنەوەش  هەست،  قووڵكردنەوەی  دەگرێت.  مرۆڤ 
بەهێز دەكات، سەرەكیترین خەسڵەتە، كە شیعری بێگەرد 
پێكهاتەیدا  ناوەرۆكو  لە  شیعرەكە  دەكات.  دەستنیشان 
نییە،  لێڵ  خودی  هێمایییەكی  بەاڵم  هێمایییە،  شیعرێكی 
و  كۆمەڵگا  گشتی  پەیوەندیی  و  گەشە  دەبێتە  هێمایەكە 
پرسێكی باڵو و زاندراو و چارەنووسساز، واتە: گەشەیەك 
پەیوەندیی گشتی كۆمەڵگا بەرهەمی دەهێنێ  و لەناو مانەوەی 
ناسنامەی  یان  ناسنامەی،  دەبێتە  و  دایدەمەزرێنێ  خۆیدا 
خۆشویسترا.  زیاتر  ناسرا،  شێوەیەش  بەو  كە  دەداتێ ، 
لەناو هەناسە سارد و زیندووەكانماندا، گیانی گشتی تێدا 

دەخوالیەوە. 
هێزی  و  دەسەاڵت  و  كردووە  خۆش  زەمینەت  ئەو 
دەربڕینی خۆت تێدا تاقیكردووەتەوە، لەو خاڵە تاقیكراوەشدا 
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پێوانەت بۆ بوون و شادبوونەوە بە خودا و شادییەكی بۆ 
كۆتایی داناوە، یان ژیان لەگەڵ هەقیقەتدا بەڕێوە دەبەیت. 
ئەو هەقیقەتە ئەندێشە كراوەی لە هێزی دەربڕینی خۆتەوە 
خاڵت بۆی داناوە و بینینی خۆت تێیدا ڕوون كردووەتەوە، 
بڕوابوون بە خۆت، لە خۆتدا دروست كردووە، حیكمەتی 
لە  ئێستا  نەبردووەتەوە.  لەبیر  ڕاستەقینەت  بەختەوەریی 
تەمەنی ڕامان و سەرنجدانم، بەاڵم شیعرەكە هەر دەستە 
گەرمەكەی سەردڵمە، ڕەنگە چەندان ساڵی تریش دەنگی ئەو 
دەستە گەرمەی سەردڵم هەر ببیستێت و بەردەنگی هەبێت.
نەمركردنی  بۆ  ئامرازە  یەكەم  و  گرینگترین  نووسین 
هەستەكانی  مرۆڤ و پێویستییەكانی بۆ بەڕێوەبردنی ژیان 
باری  لە  هەم  و  خۆشی  لەباری  هەم  قۆناخێكدا.  هەر  لە 
لێهاتوویی  و  كارامەیی  نووسینە  هەر  ناخۆشییەوەش. 
مرۆڤی نەمر كردووە، هەست و بیركردنەوە و ئەزموونیانی 
یادیان  لە  ئێمە  ناهێڵێت  هێشتوونییەتەوە،  و  پاراستووە 
بكەین، لە ڕیشەوەش دەیانڕوێنێتەوە. سەرسوڕمانی وشەی 
ناهێڵێت قەڵغان و زرێپۆشێكە تەنیا داهێنان توانای ڕاگرتنی 
ئاوێنەی  هەیە.  مەزنەكانەوەی  مرۆڤە  سەری  بەسەر 
داهێنان لە هەموو ئاوێنەكانی تر تاسەدار و رێ  ڕاستترە 
ئاوێنەدا  لەبەر  نووسەرەی  ئەو  خوار  ڕێ   ڕاستگۆیی،  بۆ 
دەموچاوی ڕێڕێ  و بەڵەك دەربكەوێت، یان ئاوێنەی درۆزن 

ڕەنگی دەموچاوی خۆی پێ بناسێنێتەوە  .
لە ئەدەبی كوردیدا دوو بزووتنەوەی نوێبەخشی سەری 
هەشتایەكانیش:  لە  و  )ڕوانگە(  حەفتایەكان:  لە  هەڵداوە، 
لە  بۆچوونی خۆت  بزووتنەوەكەدا  هەردوو  لە  )پێشڕەو(. 
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لە  ڕوانگەوە  لەبارەی  دەربڕیوە،  جیادا  جیا  وتاری  دوو 
بە  )1971(دا،  ساڵی  )35(ی  ژمارە  هاوكاری،  ڕۆژنامەی 
ناونیشانی )ڕواڵەتی هەڵبەستی نوێ (، لەبارەی پێشڕەویش 
)1989(دا،  ساڵی  )1082(ی  ژمارە  ڕۆژنامەدا،  هەمان  لە 
)لەبارەی هەندێك الیەنی هونەریی شیعری  ناونیشانی  بە 
تاڕادەیەكیش  نیت.  لەگەڵیاندا  وتاردا  هەردوو  لە  نوێوە(. 
دژی و توندیشی، لە كاتێكدا ئەم دوو بزووتنەوەیە خاڵی 
لە  گۆڕانكارییان  جۆرێك  دۆخگۆڕینن،  و  وەرسووڕان 
پێودانگەدا  لەم  هێنا.  بەدی  خوێنەریشدا  بیركردنەوەی 
پێویستە نوێبەخشیی كار و بەرهەم بكرێتە پێوەر، ئەگەرنا 
نەزانین داگیر و بێ  بڕوامان دەكات. لەم بۆچوونانەتدا بە 
ڕوونی دژی نوێبەخشی، نوێبەخشیی ئەم دوو بزووتنەوەیە، 
بنەمای  وتاریشدا  هەردوو  لە  بەگشتی.  نوێبەخشی  نەك 
بەرانبەر  تا  نەكردوونەتەوە.  ڕوون  خۆت  دژبوونی 
ئاماژەی  هەر  بەڵكو  بهێنێت،  بۆچوونەكانت  بە  قەناعەت 
ڕۆژنامەوانین، بێ  ئەوەی بیسەلمێنیت ئەوە ڕاستیی من و 
ئەوەش هەڵەی ئەوان. ئەگەرچیش تێگەیشتن لە شێواز و 
پێكهاتەی نوێبەخشی لە پلەی جیاوازدایە. ئەم جیاوازییەش 
بووەتە بابەتی سەرنجدان و پێداچوونەوە و بەراوردكردن، 
هەروەها لە یەكەم بۆنەی خەاڵتی دەزگای ئاراس بۆ كتێب، 
لە 2004/12/26 لە هەولێر، لە هۆڵی ئوتێل شیراتۆن، كە ئەم 
نووسەرانە خەاڵت كران: )د. مارف خەزنەدار، حەمە سەعید 
حەسەن، ئەحالم مەنسوور، فەلەكەدین كاكەیی، د. مونزیر 
بانگهێشتی  كوردیش   ئەدیبانی  زۆری  بەشێكی  فەزل(. 
نووسەری  كۆمەڵێك  كرابوون،  خەاڵتكردنەكە  ڕێوڕەسمی 
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مێزێك  لەسەر  ئیسماعیل(  )سەباح  لەگەڵ  كەركووكی 
)عەباس عەسكەر،  ناسینی خوالێخۆشبووان:  دانیشتبوون، 
ئەحالم مەنسوور،  محەمەد سابیر مەحموود(. نایشارمەوە 
بۆ من خۆشەویستی و ئاكاری نوێ بوون. عەباس عەسكەر 
بە دەنگێكی ئاوازدارەوە، دەنگی بەرز كردەوە و بە منی وت: 
)سەیابی كورد، سەیابی كورد(. لە خۆشحاڵیی ناسینماندا 
ڕیزێك قاوەی گەرم و شیرینی داوا كرد، بە دەستی خۆشی 
پێشكێشی ئامادەبووانی كرد. ماوەیەكی پێچوو كتێبێكی بە 
الینابیع( چاپ كرد، شیعری  تغدو نحو  )كلمات  ناونیشانی 
بیست شاعیری كوردی بۆ عەرەبی وەرگێڕابوو، سەرنج و 
تێبینیشی لەبارەوە نووسیبوون، لە بۆنەی دووەمی هەمان 
دەزگا و خەاڵتكردندا، كە ببووە نەریتێكی سااڵنە. )عەبدوڵاڵ 
ئەوە  ئەرێ   پێیگوت:  تەوسەوە  و  زەردەخەنە  بە  سەڕاج( 
وەك  هەڵنەبژاردووە،  كوردت  سەیابی  شیعری  خێرە  
شیعرەكانی  گوتی:  شكانەوەیەك  بەخۆدا  و  سڵەمینەوە 
ناوەند و  پێدانی  درێژە  دامەزراندنی سەرەتا و  و  ئاڵۆزن 
كۆتایی پێهێنانی بۆ من ڕوون و دیار نییە، كەچی: )محەمەد 
سابیر مەحموود( گوتی: جیاوازی لە نێوان ئاڵۆزی و قووڵی 
زۆرە، تۆ هەستت بە جیاوازییەكان نەكردووە. شیعرەكانی 
لێزانییەوە  و  خۆشحاڵی  بە  من  قووڵن.  بەڵكو  نین،  ئاڵۆز 
وەریدەگێڕم، وابوو بە جیا جیا دوو جار شیعری وەرگێڕام. 
)150(ی  االخر( ژمارە  )الصوت  لە گۆڤاری  یەكەم،  جاری 
لە  یان  تریش،  ئەوەی  كردەوە،  باڵوی   2007 حوزەیرانی 
زەینم  ببوورە  بوو،  تر  گۆڤارێكی  یان  بوو،  گۆڤار  هەمان 

ناچێتەوە سەری.  



423

بێوێنەی  تایبەتمەندییەكی  و  ئەدەبی  شیرپاكیی  خودا 
خۆم  سەرسامبوونی  و  هەست  ناتوانم  بەخشیوم،  پێ 
بەرانبەر ئەدەبی بااڵ و ئێستێتیكی بشارمەوە، ئەگەرچی لەم 
ڕووەوەش تووشی ئا و نا و لێپێچینەوە و لێپرسینەوەش 
بوویمە. حوزەیرانی 2015 لە گۆڤاری ڕامان، ژمارە )206( 
شیعرێكی )ئازاد ئەحمەد ئەسوەد( بە ناونیشانی: )سوبحیو 
و  ناوەوە  بەرەو  داگەڕانەوە  مایەی  بووە  سوهەیلە( 
پێداچوونەوە و بەراوردكردنم. زمانی ئەم شیعرە هێزێكی 
یادەوەری دروست دەكات و وێنەكان لە یاددا لە گفتوگۆی 
گۆڤاری  لە  هەروەها شوباتی 2013  دەهێڵێتەوە،  ئەزەلیدا 
23، ژمارە )10( شیعرێكی )ئەدیب نادر(یش بە ناونیشانی: 
) سەرگۆن پۆڵس( بووە مایەی داگەڕانەوە بەرەو ناوەوە و 
پێداچوونەوە و بەراوردكردنم. ئەمیش هەستێكی بێوێنەی 
یادەوەریت  و  ئێستێتیكی  چێژی  و  كردم  دروست  بۆ 
ئێستێتیكیی  چێژی  بەدواداچوونی  بۆ  دەكاتەوە  ئامادە 
پۆڵس  سەرگۆن  شاعیریەتی  بوونی  و  یادەوەرییەكانت 

دەكەوێتە ناو یادەوەرییەكانتەوە. 
ئێمە سێ  شاعیر لە چایخانەی مەچكۆ دانیشتبووین، قسەو 
گفتوگۆی نێوانمان لەبارەی پێویستیی ئەدەب و كاریگەری 
ڕۆژنامەی  لە  حەسەن(  ئیبراهیم  )مەولوود  بوو.  ئەدەب 
كوردستانی نوێ ، ژمارە )101(ی ساڵی )1992(دا چیرۆكێكی 
نایابی بە ناونیشانی: )مەرگی سەگ( باڵوكردبووەوە، تانوپۆ و 
ڕامانی سەرەكی چیرۆكەكە ڕاگوێزانی گوندەكانی كوردستان 
بوو، گرینگییەتی ڕۆڵی نووسینی ورووژاند، بەوەی بەشێك 
لە گیانی ڕووخاوی كوردی وەك هێزی ڕۆح و هێزی جەستە 
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بنیاد نایەوە. كاری داهێندراو بەالیەنی كەمەوە گرینگییەك 
دەورووژێنێت. لە دۆخی خوێندنەوەدا هەرسێكمانی سەرسام 
ستایشی  و  باس  لە  خۆماندا  سەرسامیی  لەناو  كردبوو، 
دنیامان  سامانی  بووینو  ئاسوودە  و  مەست  چیرۆكەكەدا 
لەدەست بوو، چیرۆكەكە هی من بوو، بەاڵم ئەم دایڕشتبوو. 
دەركەوت.  مەچكۆوە  دەرگای  لە  چیرۆكنووس  كاتەدا  لەو 
هەر بە چاو نیاز و شوێنی دانیشتنی خۆی لە نێوان ئێمەدا 
دەستنیشان كرد، دوو برادەرەكە وەك ئەوەی بیانەوێ  هۆیە 
بنەڕەتییەكانی پرۆژەی شۆڕشێكی نهێنی نەزاندرێت، زۆر بە 
پڕتاو و سڵەمینەوە و بە دەموچاوێكی خامۆشەوە گوتیان: 
بەخۆیەوە  تا  بین،  بێدەنگ  البدەین،  بابەتە  لەم  خۆمان  با 
نەنازێ ، كە چیرۆكێكی كاریگەر و سەركەوتووی نووسیوەو 
ئاكارێكی  قسە  بانگدان.  سەركەڵەبابی  ببێتە  بەسەرمانەوە 
خودییە و كردنی ئاسانە. لە هەمان كاتیشدا پەیوەستە بە 
كەسایەتیتەوە، بەاڵم پێویستە پێش ئەوەی قسە بكەیت بە 
ناسنامە و  ئەنجامەدا قسەت  لەم  كردبێتەوە،  بیرت  قووڵی 
كەسایەتییەكت بۆ بەجێ  دەهێڵێت. ئایە لە دۆخی شتەكاندا 
ئاخۆ  هەڵبزڕكاو.  قسەی  یان  تەندروستی،  بڕیاری  خاوەن 
بەم درۆ لەگەڵ خۆكردنە لە بایەخی داهێنان كەم دەكرێتەوە، 
بەكارهێنا.  خۆبەزلزانین  بۆ  شاردنەوەیان  ناخ  ئەو  یان 
و  ڕێ   دەهێنێتە  خراپەت  خۆبەزلزانین  و  شاردنەوە  ناخ 
ئازایەتی داهێنانت لەناودا دەپووكێنێتەوە، بە پێچەوانەوە ناخ 
ئاشكراكردن ئازایەتی داهێنانت لەناودا دەتەقێنێتەوە هەموو 
هەستەكانیشت ئامادە دەكات بۆ دۆخی نووسین و داهێنان، 
نیازی هۆشیارانە و هەست دروستكردن لە دەقدا خەباتو 
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و  ئەدەب  ئازادیی  و  داهێنان  ئازادیی  پێناو  لە  تێكۆشانە 
پێویستیی ئەدەب و كاریگەریی ئەدەبدا.

كاكە ئەحمەد تاقانە لە ژیانی ئەدەبیاتی تۆدا ئەوەی زۆر 
ئەوەیە  بۆی،  لێكراوم  ئەفسوون  و  منە  پەسندیی  جێگای 
ژیان بە چەشنێكی باوەڕپێنەكراو دەبینی هەمیشەش بەسەر 
خودی بەد زاڵی، خۆشت لە دیمانە و گفتوگۆی ڕۆژنامەوانیو 
هەوڵ و هەنگاو و تیشكۆی كاتی پاراستووە، ئەمەش كاكڵەیە 
و یەكێك لە سەرەكیترین خەسڵەتەكانی پیاوی بێ  نیاز و 
پیاوە متەسەووفانەی  ئەو  یان  ناز و دان بەخۆداگرە،  بێ  
و  كەماڵ  سیستەمی  بە  دەگەن  وشەدا،  بیركردنەوەی  لە 
ئاخاوتن  كاریگەریی  و  دادەمەزرێنن  پەیوەندی  قووڵترین 
دەدۆزنەوە. دەیانەوێت نادیاربن و كەس نەیانناسێت، نەك 
ئەو  دڵڕەشی و دەستپیسی.  دەمەبۆڵە و هەڵەوەڕی و  لە 
ڕستەو وێنانەی لە وێناكردنی ژیان و سەرچاوەی بێگەردیی 
خەیاڵەوە پێیان گەیشتووی،  ئەو شتانەن لە ژیاندا پەسندت 
بدۆزییەوەو  پێ   نەزاندراوییان  ویستووتە  و  كردوون 
هیچ  نییە  توانایدا  لە  شیعر  ئەگەرچی  بكەیت،  ئاشكرای 
لەوانەیە  بەاڵم  بكات،  ئاشكرای  بدۆزێتەوەو  نەزاندراوێك 
پێبدات، بۆ خۆدۆزینەوەش  ئاماژەی  بیهێنێتە بەر زەین و 
پرسیاری  بدات  یارمەتیت  و  بكات  لێ  پێشوازیت  جۆرێك 
بەردەم  بتخاتە  و  بخولێنیتەوە  خۆتدا  دەوری  لە  زیاتر 
تاقیكردنەوەیەكی نوێ و نوێبەخشییەوە و هەستەكان گەشە 
پێبكات، هەستەكانیش لە هەوڵ و هەنگاوی ئەوەدان، بزانن 

مرۆڤ بۆچی وا بیر دەكاتەوە .
                                     حوزەیرانی 2015 هەولێر
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ناسینی كتێب

هەر ڕووداوێك، كە ماوەیەكی بەسەردا دەچێت. دەبێتە 
یادگاری، یادگاریش مرۆڤ بە ڕوونی دەبینێت. لە ماڵەكەماندا 
پەنجەرەیەكی گەورەی داری بە هێڵەك داپۆشراو هەبوو، بە 
تەنیشتییەوە دەالقەیەكی الكێشەیی نیمچە گەورەی تێدا بوو، 
بە پەردەیەكی سپی داپۆشرابوو، پەردەكەش بە دەزووی 
لێ   كەوی  و  مامز  و  چیا  و  مانگ  وێنەی  ڕەنگاوڕەنگ 
نەخشابوو. ئەم دەالقەیە تایبەت بوو بە كاكم خالید. تەواو 
1988/8/25دا  لە  برایەم  ئەو  بەداخەوە  منیشە،  قوواڵیی 

جەیشی شەعبی، لە هەولێر شەهیدیان كرد. 
ئەو  یان  كتێبدا،  لەگەڵ  بەركەوتنم  و  ڕێگا  سەرەتای 
پەیوەندییەی لە نێوان خوێنەر و كتێبدا دروست دەبێت و 
سەرچاوەی  و  بوون  خاڵی  دەالقەیەوە  لەم  دەمێنێتەوە. 
و  بەهێز  ئەفسوونێكی  بە  بوو  و  وەرگرت  درەوشاوەی 
نەشكاو و قەاڵی پشت پێدان. كۆمەڵێك كتێب و دوو شووشە 
مەرەكەبی چینی، یەكێكیان ڕەش و ئەوی دی شین و قەڵەم 
پاركەرێكی بیست و یەكی ڕەنگ جەرگی تێدابوو، كتێبەكان 
زۆربەیان عەرەبی بوون. ئێستا نازانم ئەدەبی بوون، یان 
پەروەردەیی،  مێژوویی،  سیاسی،  كۆمەڵناسی،  فەلسەفی، 
ئایینی ..... تاد، لەناو كتێبەكاندا دیوانی: )حاجی قادری كۆیی( 
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تێگیراوی هەبوو، هەمیشە كەڵەگیای بۆنخۆشی  بە بەرگ 
لەناو دادەنا، كە گیایەكە وشك دەبوو، دەیگۆڕی و دووبارە 
دایدەنایەوە. ئەم كتێبە هی ئامۆزایەكی باوكم بوو، مامۆستای 
قوتابخانەی گوندەكەمان بوو. لە دامێن و ئەم ال و ئەوال 
هەمووی  بنەماڵەكەمانی  ڕێكەوتەكانی  و  بۆنە  سپییەكانی 
تێیدا تۆماركردبوو، وەك: ڕێكەوتی مردن و لەدایكبوون و 
ژنهێنان و چوون بۆ حەج و گەڕانەوە و ناونووسكردنمان 

لە قوتابخانە ..... تاد.
ساڵی 1973 جگە لە كتێبەكانی قوتابخانە، یەكەمین كتێب 
بەر هەست و نەرمایی پەنجەكانم كەوت ئەم دیوانە بوو. 
كاكم بە دەنگ و ڕۆحێكی ئاهەنگسازییەوە دەیخوێندەوە. بە 
وریایی و ئارامی گوێم سووك و ڕوون ڕادەگرت. بێ  ئەوەی 
هیچ شتێكی واش لە شیعرەكان حاڵی ببم، بەاڵم لەناو چێژو 
دەنگ و مۆسیقایەكەیدا ون دەبووم و بڕوام بە هەستێكی 
نادیار دەهێنا، بە دوای گەنجینەی شاراوەی زەینی خۆمدا 
بگرێتو  دەستم  ڕێكەوت  مەگەر  وێڵبوونێك  دەبووم،  وێڵ 
كە  بدات،  پێ  ژیانم  مانای  دوایین  سەرەخۆ،  بمهێنێتەوە 
مەرگە. مەرگیش یارمەتی تەواوی ئازارەكان دەدات. ئێستا 
بە گەشە و خۆشحاڵی و چێژی ئەوكاتم لە كتێبخانەكەمدا لە 
ڕیزی دیوانی شاعیرانی كالسیكی كوردیدا، دیوانی حاجی 
قادری كۆییم یەكەمین دیوان ڕیزبەند كردووە و ئەوانی دی 

بە دوایدا. 
لە سەرەتای منداڵیمدا حەزێكی بێ  پێوانە و ئەفسووناویم 
گەورەمان  نیمچە  ڕادیۆیەكی  ڕسكابوو،  تێدا  گۆرانی  بۆ 
قاوەیی  پێستێكی  بە  بوو،  فایبەر  سندووقەكەی  هەبوو، 
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لە قوماش بەرگێكی  داپۆشرا بوو، ئەمیش وەك دەالقەكە 
سپی بۆ كرابوو، بە دەزووی ڕەنگاوڕەنگ وێنەی مانگ و 
هەمیشەش  كرابوو،  نەخش  لەسەر  كەوی  و  مامز  و  چیا 
گوێم لێی ڕادەگرت و لە كەناری مۆسیقاوە دەجوواڵم، لە 
بە  نیشانەشكاندن  و  كێشكە  ڕاوە  و  ئاژاوە  و  شەڕەبەرد 
دارالستیك و هەڵەپاسی دووری دەكردمەوە، وەك ئەوەی 
ئەو ئاواز و نەوایەی گوێم نەرمە بارانێك بێت بەسەر خاك و 
خۆڵی دەوروبەرمدا بڕژێت و هەناوی فێنك و دەموچاویشی 
نەرم بكاتەوە. زۆر جاران بێ  ئاگاداریی خوشك و برایەكانم 
بە شانی خۆمەوەم دەكرد و دەڕۆیشتم، بەم كردەیەم لێم 
لە  گردێك  نەدەكردم،  سەرزەنشتیان  و  نەدەبوون  تووڕە 
پشت ماڵمان هەبوو، بەدڵ گردێكی دڵبەربوو، دەچووم لە 
تەختایی ئەم گردەدا دادەنیشتم و تەماشای ئەم ال و ئەوالو 
شینایی دەمەوعەسران و زەردەی ئێوارانم دەكردو گوێم 
ڕۆژێك  هەموو  ڕادەگرت،  داواكراو  گۆرانی  بەرنامەی  لە 
دەمەوعەسران دووبارە دەبووەوە و لەگەڵیدا نەرمەبایەكی 
دروست  بۆ  جیهانێكی  هەڵیدەكرد.  بەسەرمدا  ڕەحمەت 
بە  بڕواشم  دادەمەزراند.  لەناو  خۆمم  هەستی  دەكردم، 
كە  دەگەڕام،  ڕێگایەشدا  لەم  دەهێنا،  دەنگەكان  جیاوازیی 
بەوەفاشمان  سەگێكی  خۆم.  ناخی  واتە:  هاتبووم.  پێیدا 
لەگەڵم  دەردەچووم  ماڵ  لە  كە  بوو،  دەبان  ناوی  هەبوو، 
دوو  نایەكیش  و  ئا  هیچ  بە  دەكردم.  پاسەوانی  و  دەهات 
گەورەیەكم  ئەوەی  وەك  دوورنەدەكەوتەوە.  لێم  هەنگاو 
بێت و پێی گوترابێ  چاودێریم بكات. نازانم ئەم ئەفسوونە 
چی بوو، كەوتبوومە ژێر ئەفسوونی دەنگی: )سەاڵح داودە(
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وە، بە تایبەتی گۆرانی كوێستانان خاڵخاڵ، كە لە بەرنامەی 
گۆرانی داواكراودا زۆر داوا دەكرا. هەركاتێك ئەو گۆرانی 
بگوتبووایە ڕادیۆكەم دادەنا و دوومەترێك لێی دەكشامەوەو 
تەماشای شكۆیم دەكرد. وەك ئەوەی تەلیسمێك بێت ئەم 
حاڵ و جەزبە و حاڵەتە پڕ لە خۆشی و شادی و ژیانە و 
داكشانەوە بەرەو ناخەم، تەنیا لەگەڵ لەرەی دەنگی گەرمی 
ئەم گۆرانیبێژەدا بۆ پەیدا ببوو، پاشان لەناو شەپۆلەكانی 
و  سووتێنەر  سۆزی  هەستمدا  لە  و  دەگەڕام  بۆی  بادا 
ناخە  پشووی  و  دۆزینەوە  ئەو  دەدۆزییەوە،  ئومێدم  پڕ 
ئەوپەڕی تایبەتمەندی بوو. هەر بەهۆی ئەوەی زۆر گوێم لە 
گۆرانی دەگرت. شارەزایییەكی سەرەتاییم لەسەر چینەكانی 
دەنگیش پەیدا كردبوو، دەمتوانی لەسەر شێوازی بەشێك 
و  تاسە  كە  شتێك،  هەر  بڵێمەوە.  گۆرانی  گۆرانیبێژان  لە 
خواستو ئارەزووت بۆی هەبوو، تواناشت بۆی پەیدا دەبێت. 
نەبوو،  كوت  و  زرم  گۆرانی  لە  حەزم  جۆرێكیش  بەهیچ 
هەمیشە حەزم لەو گۆرانییانە دەكرد، كە وەك هێڵێك خەیاڵ 
و  مایەوە  لەگەڵمدا  گۆرانییە  ئەشقی  ئەم  دەكەنەوە.  درێژ 
گەشەی كرد و پێكهاتە و بنچینەی خۆی دامەزراند، ئێستاش 
گۆرانی هاوسەنگیم دەپارێزێت و لەگەڵ خۆم بەخشندە و 
شكۆمەند و ئاسوودە و خۆشحاڵ و قووڵم دەكاتەوە، وەك 
مۆسیقایەكی نەرم بژیم.                                                

ساڵی 1978 لە پۆلی یەكەمی ناوەندیدا مامۆستای وانەی 
كوردیمان: )شێركۆ ئەحمەد حەوێز( بوو، لە ڕۆژێكی زستانی 
داڕشتنێك  لێكردین  داوای  پۆل  لە  سارددا  و  باراناوی 
كە  پێودانگەی،  بەو  بنووسین.  الدێ (  )سروشتی  لەبارەی 
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من كوڕەالدێیی بووم لەوانی دی كەمێك زیاتر شارەزای 
ئەم سروشتەم. بۆ هەفتەی داهاتوو داڕشتنەكەی هێنایەوەو 
بۆ هەموو قوتابییەكان نمرەی شیاوی خۆی دانابوو، تەنیا 
ئەوەی هەستی  دانەنابوو، وەك  لەسەر  نمرە  منی  ئەوەی 
گوتی:  تووڕەیییەوە  بە  كردبێت،  من  كارخراپییەكی  بە 
)سەباح سابیر حەسەن( كێیە و بێتەدەرێ ، بێ  ئەوەی هیچ 
ئەم  ڕایگرتم.  تەختەڕەشەكەدا  تەنیشت  لە  بكات  قسەیەك 
بەجەرگ و دەگمەن و مالومل  مامۆستایە، مامۆستایەكی 
پەڕیش  ئەو  تا  بوو،  سروشت  خۆش  و  پەروەردەكار 
دڵبەدەرەوە بوو، لەگەڵ وانەی كوردی و دنەدانی قوتابی بۆ 
خوێندنەوەی ئەدەب و دامەزراندنی گۆڕانكارییەكی ئەدەبی. 
پێویستە  و  خۆمانە  زمانی  كوردی  وانەی  بیانووەی  بەو 
لەناویدا بكوڵێین و بە دۆخەكانی  ساردبوونەوە ڕەتببین، 
لەم نێوانەدا بگەین بە دۆخی دۆزینەوە و باش لە پێكهاتەو 
گەرماوگەرمو  هەستێكی  زمانیش  شارەزابین.  بنچینەكانی 
دروست  مرۆڤدا  لە  پشوودرێژ  و  دەگمەن  و  خۆڕسك 
بكات. هەر قوتابییەك لە شەست كەمتری وەربگرتبوایە لێی 
دەدا و لێپێچینەوەی لەگەڵدا دەكرد. دوای ئەوەی ئافەرینی 
و  كرد  من  لە  ڕووی  دا.  بەشێكیشی  لە  و  كرد  بەشێكی 
گوتی:  كێ  بۆی نووسیوی. منیش لەو هەستە تۆقێنەرەی 
بیرۆكەی  و  دەخوارد  خولم  تێیدا  پێشتر  چركەیەك  چەند 
پەرت و باڵو گەمارۆی دابووم. زۆر بە ئارامییەوە گوتم: 
ئەدی مامۆستا لە پۆلدا نەماننووسی. نەختێك چووەوە ناو 
خوێنێكی  و  بووەوە  خاو  تووڕەیییەكەی  و  خۆی  زەینی 
خۆشیی لە دەموچاوی خۆش سروشیدا گەڕا. ئینجا نمرەی 
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لەسەر داڕشتنەكەی منیش دانا و گوتی: ئافەرین )سەت(. 
ئای چۆن سەركەوتنێكی بچووك لە دنیای ژێری دەتباتە 
دنیای سەروو. ڕۆژی دوایی هاتەوە كۆشیعری: )تاریك و 
ڕوون(ی هێمنی بۆ هێنابووم. منیش هێندە شەیدا و دڵبردەو 
دڵەدووی ئەو ئافەرینە بووم، نیو هێندە شــەیــدای شــیری 
ئەو  مەگەر  نەبووم.  گوندەكەمان  كێڵگەی  گوڵەگەنمی  ناو 
لەسەر گردی پشت  ئێوارانەی  زەردەی  و  دەمەوعەسران 
گۆرانی  بەرنامەی  لە  گوێم  ئاشناییم  گردی  یان  ماڵمان، 
لە  و  خۆم  زەینی  ناو  دەچوومەوە  و  ڕادەگرت  داواكراو 
خودام دەخواست ناولەپ و ناوچەوانم ڕێگاوبان بوونایە، 

گۆرانیبێژەكان بەناویدا هاتوچوویان بكردبووایە. 
پەیوەندیم  یەكەمین  و  بەركەوتن  و  ڕێگا  سەرەتای 
لەگەڵ خانمی كتێبدا لەم ڕووداو و خۆشبەختییەوە دەستی 
پێكرد و بووە هێڵ و هێمای بوونم. ئەو هەفتەیە بە هەموو 
مەگەر  ژیانێك  ژیام،  كۆشیعرەكەدا  لەناو  بوونێكمەوە 
دووگوردو  لەسەر  مانەوەیان  لە  متەسەووفەكان  بەس 
هێندە  بەرزكردنەوەدا،  وێرد  و  چاوداخستن  شەونوێژو 
چێژیان وەرگرتبێت و لە بوونی خودا و لە خۆیان نزیك 
بووبێتنەوەو گەیشتبن بە ناخی خۆیان. واتە: یەكبوون لەگەڵ 
خودا و هێزی ئەدەب. بۆ هەفتەی داهاتوو كۆشیعرەكەم بۆ 
گەڕاندەوە. گوتی: بۆ ئاوا زوو هێناتەوە. بەدڵت نەبوو، یان 
لە خوێندنەوەیدا پەلەت كرد. منیش بە بێباكی و نەختێك بە 
هەوابەرزی و بە خۆهەڵخستنەوە گوتم: مامۆستا زۆرینەم 
لەبەرە. وەك ئەوەی بڕوام پێنەكات و لە قسەكەم بە گومان و 
دوودڵ بێت گوتی: دەفەرموو ئەگەر دەمت سپییە وەرە بەر 



432

تەختەڕەش و ئەوەی لەبەرتە بیڵێ . منیش گوتم كامە شیعر. 
زەینی  ناو  چووەوە  و  كرد  تری  هەڵوەستەیەكی  دیسان 
ڕووناكییەكی  بەر  بمخاتە  بیەوێت  ئەوەی  وەك  خۆیەوە. 
هێمنەوە و لە بڕوا بەخۆبوون و خۆهەڵخستنەكەم دڵنیابێت. 
الپەڕەی هەڵدایەوە و ناونیشانێكی دەگوت. تەواوی وانەكە، 
گۆكردن  لە  خوێندەوە.  تێیدا  شیعرم  من  بوو.  چركە  چل 
كەمێك هەڵەم دەكرد، بۆی ڕاست دەكردمەوە، لە كۆتایی 
وانەكەدا پێمی گوت: بەهرەیەكی دەگمەن و كەم وێنەی، ئەو 
وزەیەی هەتە باش مشتوماڵی بكە، چاالك نیشانت دەدات. 
هەر هەمان ڕۆژ منی بە كتێبخانەی )تەئمیم( و خاوەنەكانی: 
)جومعە و ئەحمەد(، كە دوو مرۆڤی هێمن و لەسەرەخۆو 
گۆڤارە  و  ڕۆژنامە  ناوی  و  ئاشناكرد  بوون،  ڕووخۆش 
یەكەمین  نووسیم.  بۆ  دەرچوونیانی  كاتی  و  كوردییەكان 
كتێبیش، كە كڕیم كتێبی: )كاروانی شیعری نوێی كوردی( 

كاكەی فەالح بوو.                                  
    لەو ڕۆژەوە لەفە و بەدەمچە و كەوكەو و شەڵغەم و 
لەوزینەگەزۆ و شەكرلەمە و فەریكەنۆك ..... تاد، خواردن 
نەما. ڕۆژانەكەم بووە خەرجی ڕۆژنامە و گۆڤار و كتێب، 
یارمەتی ئەوەی دام توانا لە خۆمدا بدۆزمەوە و ئاراستەی 

كردم و جیهانی نادیارم كەوتە گەڕ. 
زامدار(  )مەحموود  هەشتایەكاندا:  ناوەڕاستی  لە 
)هاوكاری(دا  ڕۆژنامەی  لە  ڕۆژنامەوانی  نووسینێكی 
لەبارەی نوێبەخشی شیعری كوردی و گرووپی )پێشڕەو(
دا نووسی. لەو نووسینەیدا دەستەواژەی )كرمی كتێب(ی 
بۆ من بەكارهێنابوو، ئەو ڕوونكردنەوەشی دابوو: خەونی 
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زەمینەی  لەسەر  پێی  ئەگەر  درێژە.  خەونێكی  الوە  ئەم 
هاوچەرخی  شیعری  بە  حاڵەتێك  النەدا.  خوێندنەوەدا 
كوردی دەبەخشێت.                                                       

    شیعرەكانی: )هێمن( چێژی زمانی ئەو گوندەی دەدا، 
ژیانی  وێنەی  سادەییش  بە  بووە.  لەدایك  تێیدا  خۆی  كە 
لەگەڵیاندا  دانیشتنی  و  كە هەستان  كێشاوە،  ئەو خەڵكەی 
خۆیەتی.  گوزەرانی  و  ژیان  دەرەنجامی  واتە:  هەبووە. 
زمانو زمانڕەوانی شیعرەكان كەمێك الدێیی بوون. چاو و 
زەین و ئەقڵییەتی ئەوسای منــی بــە پــڕی ڕادەگــرت، تــــا 
خودایی.  چێژی  دۆخی  وەرگرتنی  بردمیە  چێژ،  ئەوپەڕی 
چێژی كتێب لە توانایدایە بیابان بكاتە بەهەشت. ڕەنگە هەر 
بووبێت زمانی ال  پاراوییە  بریقە و زمان  و  ئەو سادەیی 
كردمە ئەو بەهەشتەی پەرستن و شەونوێژی بۆ دەكەم، 
بچمە ناوی و بیكەم بە ڕوانگە و گوتاری ناخم و هەوڵی 
وەرچەرخانێكی  بدەم.  تێدا  گونجاوی  وشەی  دۆزینەوەی 
ئەو  تاڕادەیەك  هەروەها  بوو،  ژیان  ئاراستەكانی  تەواوی 
ئاراستەیەی دامێ ، بزانم هێز و بێ  هێزی زمان لە كوێی دەقدا 
دەردەكەوێت و بە ئەدەبیبوونی دەقیش لە چ بەكارهێنانێكدا 
دەكاتە  بابەتێك  ئەوەی  واتە:  دەردەكەوێت.  ئاستەكانی 
بابەتی ئەدەبی، زانیاری و هێزی زمانە، یان هێزی زمان و 

كاریگەریی بابەت.                         
  شیعر بە تەنیا لە تێڕوانینی زمانەوە ئاستداری دەستنیشان 
بەكارهێنانی  و  هەستی  بابەتی  تێڕوانینی  لە  ناكرێت. 
ئەدەبییانەی زمانەوە، گەشانەوەی هەستی و زمانیی الی 
بە شیعربوونی هەر  دەبێت.  بەرجەستە  و  گەاڵڵە  خوێنەر 
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ڕستەیەك مانای ئەوەیە زمان لە بەكارهێنانی زمانی ڕۆژانە 
دەرهاتووە و هێندراوەتە ناو زمانی ئەدەب.                   

   ئەگەرچی )هێمن: 1921 - 1986/4/17( وەك تەمەن 
حەڤدە ساڵ دوای )گۆران: 1904 - 1962/11/18( لەدایك 
بووە. حەفت ساڵیش لەم زیاتر ژیاوە، بەاڵم نوێبوونەوەی 
شیعری كوردی چاوگەكەی لە گۆرانەوە دەست پێدەكات. 
هێمن لە چەمكی شیعری ئاسایی دەرنەچووە، بەو ئاست و 
ئاراستەیەش دەینووسی. واتە: وەك شێواز كۆنەخواز بوو، 
دیوانەكەی  بوو،  نوێخواز  دەربڕین  و  بیروڕا  وەك  بەاڵم 
زەینمدا  لەناو  تەواوی  بە  سێبەرەكانی  و  ئامادەیە  الم  لە 
دەجووڵێن، هیچ خاڵێكی گۆڕانكاری فۆرم و نوێبەخشی و 
توخمی نوێی شێوازی پێشكێش بە دیوانی شیعری كوردی 
نەكردووە، بەاڵم بەشێك لە شیعرەكانی كۆشیعری: )ناڵەی 
هەرە  شیعرە  لە  و  نین  كورت  مەیدان  شیعری  جودایی( 
دەگمەنەكانی ئەدەبی كوردین. بەتایبەتیش شیعری )ئێوارەی 
پایز(، شیعرێكی تەواو هەستییە.                                                                                                               
ئەبەد  بۆ  ڕشتوویەتی  ڕەوانەی  و  ڕوون  ئاوە  ئەو    
ڕۆحی تەڕ كردووم و لە ناخی دڵەوە لەگەڵم دەدوێ  و ناخی 
كردووم بە مێزگرد و مێزی گفتوگۆ و ئاهەنگی ژیان، بەاڵم 
هەستی شیعریی من لەسەر هەستی شیعری ئەو دانەمەزرا، 
هەروەها بەهیچ ڕێبازێكی سیاسی و ئایدیۆلۆژیش كاریگەر 
نەبوویمە و نەبوونەتە ڕێ  ڕوونیم، بێجگە لە شیعر خۆی 
نەبێت، شیعری بێگەرد. دوای ئەوەندە ساڵە و بڕینی هەزارو 
یەك ڕێگای دوور و نزیك، نازانم چۆن دەربڕین لە پایەو 
بەهای تۆ بكەم و پاداشتت بدەمەوە. بە كامی دڵ لە باوەشت 
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دەگرم و دەستت ماچ دەكەم و ڕێز لە سیما و چاوی پڕ 
لە ڕازت دەگرم، هەروەها هەر لەم بۆنەیدا هەل و بوارێك 
و  هەڵگرم  ڕۆحم  و  شان  لەسەر  گوناهێك  تا  وەردەگرم 
بكەم.  سووك  ڕۆحم  و  شان  ئازاری  بە  و  گران  باری 
لە  گەڕایەوە.  خێر  بە  نووسەرەكەی  بۆ  دواتر  گوناهێك، 
تەمەنم یەك جار كتێبم لە كتێبخانە لە غەفڵەتی خاوەنەكەیدا 
)پێكەنینی  كۆچیرۆكی:   ،1985/10/14 لە  ئەویش  بردووە، 
گەدا(ی حەسەن قزڵجی بوو، نەمدەزانی بە شەقامدا دەڕۆم، 
یان بەناو تونێلێك ئاگر، یان لە ڕەوەزە شاخێكی عاسێدا 
ئێستا  ها  دەكات،  لێ   هەڕەشەم  هەڵدێران  و  گیربوویمە 
لە  بێئامانەوە.  چاڵێكی  ناو  دەكەومە  تر  هەنگاوی  دوو  نا، 
ڕەنگی  بە  یەكڕاست  ماڵەوە،  بۆ  گەڕانەوەم  ڕێگای  نیوەی 
زەرد و هەڵبزڕكاو و دەروونی ماندوو و نیوەڕۆح بوومەوە 
كارە  ئەم  پێدانا  دانم  ئەحمەد(،  و  )جومعە  گەڕامەوە الی: 
و  دانا  شانم  لەسەر  دەستیان  ئەمانیش  كردووە.  خراپەم 
دڵیان دامەوە و گوتیان: بۆیە دڵمان بە كتێب و ژیان خۆشە، 
هێشتان مرۆڤی باوەڕ بەپاكیی خۆی وەك تۆی تێداماوە، بە 
بچووكترین هەستپێكردن لە ناخەوە ئازاری پێبگات. لێیان 
بووریم و دیوانی: )مەحوی(شیان بە دیاری وەك ڕەفتار و 
لە  ئەوەتا  لێبووردنەدا هەر  بارەی  لەم  پێدام.  كردەوەیەك 
خۆشیدا گەشكە نەیدەبردمەوە، لە قوواڵیی بوونمەوە پاك 
بوومەوە و بەرەو ئارامیی دەروونی ڕۆیشتم. كتێبەكەم هەر 
لەال مایەوە و هەمیشەش لێی دەسڵەمیمەوە. تا ساڵی 2010، 
پێشنیازم بۆ دەزگای چاپ و باڵوكراوەی ئاراس: )بەدران 
كۆچیرۆكە  ئەم  سێیەمی  چاپی  كە  كرد،  حەبیب(  ئەحمەد 
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بكەنەوە. هەردوو دەستی لەسەر چاوی ڕەزامەندی دانا و 
گوتی: شەیدای زمانی ئەو چیرۆكنووسەم و سوودیشم لە 
پێكهاتە و بنچینەی زمانە ئێجگار زیندووەكەی وەرگرتووە، 
وشەی  بەكاربردنی  لە  هەیە  سەرسوڕهێنەری  توانایەكی 
پەیوەست بە ژیانی كۆمەڵگای كوردییەوە و زمان تائەوپەڕی 
فەرهەنگی  تێدەگات،  وشەش  ناوكی  لە  باش  و  دەناسێت 
وەك خاكی سوارچاكان پاگژە و دەزانێت چۆن بنووسێت. 
ئەمانیش دوای هەوڵ و كۆشش و پەیوەندیكردن، شەش 
چیرۆكەكانی:  پاڵ  خستە  چیرۆكنووسیان  تری  چیرۆكی 
چاپی یەكەم: 1967 - بەغدا، چاپی دووەم: 1985 - بەغدا، 
ساڵی 2010 چاپی سێیەمیان خستە كتێبخانەوە.               

هەر بە ڕێ  ڕوونی كتێبەوە لەگەڵ خەمی هەستپێكراوو  
و  ئاشنا  نووسەران  و  شاعیر  لە  زۆرێك  زەینی  دنیای 
لە  ئەوان  توانای  و زۆر  كەم  بوویمە،  پەیوەست  پێیانەوە 
خۆڕاچڵەكاندن و گەشە و پەروەردەكردنی ئەقڵ و خەیاڵ و 
داڕشتنی بینا و بینایی من، گەنجینە و هێزی ڕۆح و پێوانەی 
شیاو و سەرچاوەی درەوشاوە و سۆزی شاراوە بوونە. 
هەمیشەش لە ئەزموونی خۆمدا ویستی یەكەم و بێ  پێوانەم 
ئەوە بووە، بەرهەمێكی خۆكردی حەاڵڵزادەی خۆم بەرهەم 
بهێنم. چیشم زانیوە، ئەوەم نووسیوە. جەوهەری پێكهاتەی 

مرۆڤیش ئەوەیە چی دەزانێ ئەوە بنووسێت. 
                                            تشرینی یەكەمی 2015 هەولێر 
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ڕێزگرتن لە شیعر

لەناو گێژەن و شەپۆلە گەورەكانیشدا شیعر دەكەمە قەاڵو 
كە  مرۆڤ،  دەكەمەوە،  شیعر  شیعرییەتی  لە  بیر  و  قوللە 
دەچێتە ناو مەتاهاتەوە: خۆی كارا دەكات و بەدوای خۆیدا 
دەگەڕێت، بە دوای خۆدا گەڕان نادیار وشیار دەكاتەوە. ئەم 
وشیاركردنەوەیەش كاری سرووش پێدەر و بنیادی ژیری 
دەگەڕێ ،  نادیاردا  بەدوای  شاعیرەی  ئەو  پەیامپێدراوە. 
نادیار. واتە: خودا، خوداش دێرینترین شكۆ و بوونە. گەڕان 
بەدوای دێرینترین شكۆ و بوون، گەڕانەوەیە بۆ سەرەتای 
سەرەتاكان. واتە: ئەوكاتەی دەمارەكانی پێكهاتەی مرۆڤ 
هێشتان تەواو نەڕسكابوون و جۆری خوێن هێنان و خوێن 
هەروەها  نەكرابوون،  دەستنیشان  بۆ  بەڕوونی  بردنیان 
دەمارەكانی زەویش لە چاوەڕوانی كار بۆ دەستنیشانكردندا 

بوون. 
شاعیر، شاعیرێك، كە لەرزینێك بخاتەوە و كاریگەری 
لەسەر ئایندەی شیعر هەبێت: لە ئاستی خەیاڵەكانی خۆیدا 
دەڕوات و ڕەنگە هەستیارەكان و بۆنە هەستیارەكان بۆ 
كاتی تایبەتی خۆی دەورووژێنێ : كاتی نووسین، كاتی 
بێدەنگی، كاتی گۆشەگیری، كاتی تێڕامان و شۆڕبوونەوە 
لەم  دەكاتەوە.  كۆیان  نووسیندا،  ساتی  و  ئان  بەناو 
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كــاتــانــەدا دەق ڕێــژەوی تایبــەتی داهێنان وەردەگرێــت.
پێش كتێبە ئاسمانییەكان شیعر سەرەتای هەستپێكردن 
و  كردووە  دەستنیشان  مرۆڤی  هەستپێكردنەكانی  بووە، 
دەمانباتە  سپێهری(  )سوهراب  زیندووی.  گوتاری  بووەتە 
سەر ئەو ئاماژەیە: )ئەم كتێبە ئاسمانییەی ئێمە: )قورئان( 
لە  یەكێكە  پیرۆزییەكەی،  و  خودایی  الیەنە  سەرەڕای 

بەنرخترین شاكارە ئەدەبییە جیهانییەكان(.
ساڵی 1980 لە ژمارە )62(ی گۆڤاری )بەیان(دا، شیعرێكی: 
)نەژاد عەزیز سورمێ (م خوێندەوە بە ناونیشانی: )هەیوە 
شەوێ (. بیری جوان و ڕووداو و بەسەرهاتی كاریگەری 
ئەم خوێندنەوەیەمەوە،  دوای  داناوە.  كورتەدا  لەم شیعرە 
هەرچی نووسیوە و هەرچیشی وەرگێڕاوە خوێندوومەتەوە. 
و  ئاشنا  وەرگێڕە  و  ئەم شاعیر  ماوەیەكی زۆرە  كەواتە: 
ڕۆشنامە و لێی بێزار نەبوویمە. دڵنیاشم تا بمێنم، ئەگەر 
ئەو ئەشقی نووسینە ئەو بەرنەدات، بەدوایدا بچم و دەق و 
وەرگێڕانەكانی بخوێنمەوە لێی بێزار نابم، چونكە شیعری 
زمان  هەیە،  مانەوەیان  پردی  و  سەردەمەكانە  هەموو 
كۆمەڵێك دەنگ و نیشانەیە. دەتوانێت چاوەڕوانی پێچەوانە 
بەكاردەهێنێت.  زەینیدا  توانای  لە  پێوەری  زمانی  بكاتەوە، 
پرشنگەكانی شیعری ئەم شاعیرە لە كاكڵە و سروشتی ژیانی 
بیروبۆچوونی  كوردستان و مرۆڤی كوردەوە ڕسكاوە و 
نامۆ و دیمەنی ناتەبای تێدا نییە، هەروەها چەمكی ئێستێتیكا 
- كرۆكیجوانی بە مانا سنووردارەكەی وەرنەگرتووە. واتە: 
بەڵكو  وەرنەگرتووە.  ئێستێتیكای  یەكەمی  چینی  و  ڕوو 
پەیوەندی لەگەڵ فۆرمەكانی هەست و چاالكبوونی زەینیو 
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هێناوە  بەرهەم  ئێستێتیكای  ناوكی  بیركردنەوانەی  ئەو 
ئەو  دۆزینەوەی  توێكڵ.  تا  كاكڵەوە  لە  كردووە،  دروست 
چینانەی لە كاكڵەوە دروست دەبێت تا توێكڵ و چۆنیەتی 
بابەتدا  لە  پێكهاتەی شیعرەكان  و  پێداڕۆیشتنی. خاسیەت 
فرەئاستە و بابەت دەگۆڕێ ، لە هەندێك شوێنیشدا دەبێتە 
فرەدەنگ، بەاڵم فرەدەنگییەكە بەشداری دەنگی كەسێكی تر 
نییە، هەمان دەنگە، دەنگی كەسی یەكەم، بە چینێكی دەنگی 
وەك چینی مۆسیقا بەشداری دەنگەكە دەكات و دێتە ناو 
بینا و تۆڕی خاسیەت و پێكهاتەی ناوەرۆك و ڕایەڵەكانی 
وەردەگرێت.  ڕاگرتن  ئاست  سەنگی  بە  بابەت،  یەكێتی 
ئەوەندەی من ئاگاداربم تەنیا الی ئەم شاعیرە ئەو ئاست و 

شێوازەم بەدی كردووە. 
شاعیرێكی دەمار و خوێن داچۆڕاو و درەوشاوەیە لە 
سووكایەتی  هەمیشەش  كوردستاندا،  ژیانی  باسكردنی 
و  تەخت  یاری  كەڵبانەی،  دوو  مارە  ئەو  سەركۆنەی  و 
گەندەڵییان  و  بەرژەوەندخوازان  و  هەلپەرست  یان  تاج، 
لەگەڵ  كردووە.  كوردییەوە،  دەسەاڵتی  ناو  خستووەتە 
ئەوەش: )خۆی كوڕی ڕێز لێگیراوی دەسەاڵت بووە(، بەاڵم هەمیشە 
لەناو دەسەاڵتیشدا كۆششی بۆ پاراستنی كاریگەری بیری 
لەناو ئەو بیرە تاكانەوە خاوەن دەربڕینی  تاك كردووە، 
ئەدەبی  خۆبوونی  واتە:  بووە.  خۆی  ئەدەبیی  كەسایەتی 
هەموو  ئەو  لەناو   ( كردووە،  ڕاگرتوو  سەنگ  خۆی 
ئاژاوانەدا، بوونی ئەدەبی و بوونی كەسایەتیی خۆی بە 
پاكی هێشتووەتەوە(. كوڕی ڕووكەشی ئەم نیشتیمانە نییە. 
لە دەمار و خوێنیەوە نیشتیمانییە. تاكی وشیار و تەواو 
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پەیوەستی خودی  بواریدا  و  بار  باشترین  لە  نیشتیمانی 
خۆی و داهاتووی خۆیەتی، ناهێڵێت ئەوانی دی، مافیاكانی 
ئاراستەی  و  بكەن  داگیری  ناوەوە  لە  ئەدەبی  دەسەاڵتی 

خۆبوونی ئەدەبی و خۆبوونی كەسایەتی بگۆڕن.

)لە وچانێكی كورتدا 
دڵم بە مەوسیمی گواڵن سپارد..

لەگەڵ هەمووان بەخشندە.. 
بێبەختی دەرچوو 

داوی بێبەختیی نامەردان.(

ل: 32 )دەقی: هەندێ  وردە تێبینی(
***        

)لە ژێر قوببەی ئومێددا،
چاو دەبڕینە بنمیچ

كەسمان لە حیكمەتی قیبلەنما ناگەین.. 
كە دێین كەسمان، ساڵوێك

تەنیا ساڵوێك،
لە چیمەنی حەوشە ناكەین
كە هەمیشە باكگراوەندی

خۆهەڵخستن و درۆكانمانە..(
ل: 186 - 187 )دەقی: لەژێر قوببەی ئومێددا(

***        
ئەو دەمە 

مەیخانە پاڵی بەمەیخانەوە دابوو. 
كەس نەیدەزانی مەرگ چییە..

گەلگامێش لە مەیخانە دادەنیشت، 
سێوی بە پەلكەوە دەخوارد.. 

گوێی بۆ حیكایەتی
ئەو سەردەمانە ڕادەدێرا 
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هێشتا نەهاتبوون. 
حیكایەتی 

ئەوەی پاشان، 
ناوی لێنرا بێهوودەیی...    

ل: 228 - 229 )دەقی: بەرپابوونەوەی شەو(

تێدایە، بەاڵم ئەستێرەی  پاڵەوانی زۆر  شیعری كوردی 
تێدا نییە. واتە: پاڵەوان تەمەنی كورتە و زوو بێ  شوێنەوار 
و  درێژە  تەمەنی  ئەستێرە  بەاڵم  دەمرێت،  و  دەمێنێتەوە 
شوێنەواری لەناو كۆمەڵگا دەمێنێتەوە و وەك نموونەیەكی 

پڕاوپڕ بە ڕووناكییەوە دەژی.
كۆشیعری: ) ئەوەی لە دوا خوانی برایاندا نەگوترابوو - 
2015 ( لەڕووی ناوەرۆكەوە تەواو جیاوازە لە كۆشیعری: 
 ،)2010 - خواردەوە  كانییانەم  لەو  تێپەڕیم  ڕێیانەدا  )بەو 
و  بەرباس  هێناوەتە  خەمڵیوی  بە  ئێستێتیكی  جیهانێكی 
بۆكراوەكان  هێما  و  هێما  ڕوون  ئاوێكی  لەسەر  و  بینین 
هەردوو  شێواز  و  زمان  وەك  بەاڵم  دەدات،  نیشان 
كۆشیعر تیشكدانەوەی یەكن و لە نێوانیشیاندا پێنج ساڵ 
ماوەی خەمڵین هەیە. تەنیا تێگەیشتن و بینین و دەربڕین 
خوێندنەوەی  لەگەڵ  گۆڕاون.  زانیارییەكان  و  بارودۆخ  لە 
نزیكییەی  لێك  ئەم  جۆراوجۆردا.  سەرچاوەی  و  نوێ 
شێواز و زمانە وەك هەڵەیەكی باو لەناو ئەدەبی كوردیدا 
و   بڕیار  بووەتە  جار  هەندێك  دەكرێت،  لەگەڵدا  مامەڵەی 
حوكمی ناڕەواش بەسەر داهێنەرانەوە. بە پێچەوانەوە ئەم 
تیشكدانەوەی شێواز و زمانە ڕوویەكی زۆر سەركەوتوو 
نیشاندەدەن. كەم شاعیر دەگاتە ئەم پلە و بارە پێگەیشتووە. 
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ئەمەش ئەوەیە شاعیریەتی پێگەیشتووە و شێوازێك بووەتە 
بوو،  دروست  بۆ  ناوەندێكی  كە  نووسەرێك،  )ناوەند(ی. 
پرشنگەكانی  ناوەندەدا  لەو  تەكامڵ.  لە  بووەتەوە  نزیك 
هەستپێكردن ڕادەكێشێتە ناو بیر و لێكدانەوە و دەربڕینی 
بۆ  ناوەندێكیان  شاعیرانەی  ئەو  خۆی.  ئەدەبی  خۆبوونی 
دەپەڕنەوە  شێوازێكەوە  لە  زوو  زوو  و  نەبووە  دروست 
شێواز  و  ناوەند  بە  نەگەیشتوون  ئەوانەن  تر.  شێوازێكی 
نەگەیشتوون  و  خوێندنەوەیە  دوای  هەستی  گۆڕینیشیان 
زەمینەی  و  باوەڕ  و  بیر  و  خۆیان  ئەدەبی  خۆبوونی  بە 

دەروونییان ڕفۆكە. 
من شەش منداڵم هەیە. دوای خوێندنەوەیەكی پڕاوپڕ، 
هەندێك كۆشیعر بەقەد منداڵەكانم تەماشا دەكەم و لێی 
لەناو  و  لێدەنێم  ڕێزی  دڵەوە  لە  ئینجا  دەبمەوە.  ورد 

كتێبخانەكەمدا لە شوێنی شیاوی خۆی دادەنێم.
لە كتێبخانەكەمدا سێ  خانەم بۆ شیعر تەرخان كردووە:

خانەی یەكەم: شاعیرانی داهێنەر.
ئەوانەی  داهێنەر،  نیمچە  شاعیرانی  دووەم:  خانەی 
و  دێڕ  هەیە،  خوێندنەوەیان  بە  شایەن  كۆپلەی  و  دێڕ 
كۆپلەكانیش لە تراژیدیایەكەوە هەڵقواڵون، نەك لە ڕامان و 

لێ  وردبوونەوەی شاعیرانە.
ئەوانەی  نەبوو،  لەبار  خانەی سێیەم: شاعیرانی هیچ 

پاشخاپەرۆكی شیعری كوردین.
برازا و خوشكزا و  كەسوكار و هەر ئاشنا و ڕۆشنایەكم، 
كە دێنە ماڵم داوای كتێبم لێدەكەن. هەمیشە كۆشیعرەكانی 
خانەی سێیەمیان دەدەمێ . ئەگەرچی هەر كتێبێك پەیوەندی 
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بە شیعرەوە هەبێت. بێ  یەك و دوو دەیكڕم. ئەگەر بزانم 
خراپترین كتێبیش بێت. وەك ڕێزێك بۆ شیعر لە خانەی 
سێیەمی دادەنێم و چاوەڕوانی ئەوە دەبم لە دەرفەتێكدا 
بیبەخشم. بە پێبەخشراویش دەڵێم: كتێبێكی پڕوپووچ و 

بێ  مانا و گەندە و بێ  نرخ و پاشخاپەرۆكە.
لە  ئەوەی   ( سورمێ :  عەزیز  نەژاد  كۆشیعرەی  ئەم 
خۆی  كاریگەریی  هێزی  نەگوترابوو(  برایاندا  خوانی  دوا 
منداڵەكانم  بەقەد  شەودا،  درەنگانێكی  لە  و  دەرخست 
تەماشام كرد و لێی وردبوومەوە و بۆ رێزلێنان لە داهێنان 
دەگەڕێمەوە  ناوە  ناوە  دڵنیاشم  دانا،  یەكەمم  خانەی  لە 
سەری و خاڵی لێكچوواندن و جووڵەی كاتی ئایندەی بە 
پیتتری لێ  دەدۆزمەوە و ئاسۆی چاوەڕوانی بەرینتر دەبێت.

            كانوونی یەكەمی 2015 هەولێر
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نامەیەكی كراوە بۆ عەبدولڕەزاق بیمار

كاكە بیمار ساڵو: نزیكەی دە ساڵێكە خووێكم گرتووە، 
لە  كتێبە  پێنج  ئەم  نوێ،  ساڵێكی  یەكی  مانگی  هەموو 
نوێ   لەگەڵ  خۆمیان  كاتی  و  دەردەهێنم  كتێبخانەكەم 

دەكەمەوە. كتێبخانەكەم هەمەجۆر نییە. تەنیا ئەدەبە.

1- دیوانی مەحوی.
2- كۆچیرۆكی الكێشە ڕووناكەكانی عەبدوڵاڵ سەڕاج.

3- نۆڤلێتی چارەنووسی ئادەمیزادی شۆلۆخۆڤ،
    دكتۆر ئەوڕەحمانی حاجی مارف كردوویەتی 

    بە كوردی.
4- دیوانی گۆران.

5- كۆچیرۆكی گەلەگورگی حوسێن عارف.

بەاڵم  بخوێنمەوە،  هەموویان  سەرلەبەر  نییە  مەرجیش 
بە زۆرینەیاندا دێمەوە و لە شێواز و بیناسازی و بنەمای 
ڕەنگەكانی  دەبمەوە.  ورد  خوڵقێنەریان  هێزی  و  گیانی 
پاشان  دەدەنەوە،  نیشان  بەگەلێ  شێوەوە خۆیان  داهێنان 
هێواش هێواش لەچاو ون دەبنەوە، ونبوونێكی قووڵ، پاش 
تێپەڕبوون و ڕاگرتن و گێڕانەوەیان، پابەندییەكانی نووسین 
دێنەوە ئاراوە و زەینم دەورووژێنن. ئەم زەین ورووژانە 
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چــاو  و  دەبڕێــت  بارودۆخەكان  ئاشــنایە،  و  هەستپێكراو 
شایەتی بارودۆخەكانیشە. 

هەموو  بۆ  كۆخوێندنەوەیەكم  نەكرد،  ئەوەم  ئەمساڵ 
بەرهەمەكانی تۆ كرد. خۆم لەبەردەم پێكهاتەیەكی كراوەدا 
لە دڵەوە، هەر پێنج كۆشیعرەكەتم  تایبەت، زۆر  بینییەوە، 

خوێندەوە: 

1- دیوانی بنەوشەكان - 1981.  

2- دڵداری ئێمە – 1982. 

3- كانیلە و خۆشەویستی – 1984. 

4- ناوچەوان – 2000.  

5- ڕۆژانێك بوو – 2006. 

ئەگەرچی تاك تاك لە كاتی دەرچوونیاندا، خوێندوومنەتەوە، 
ئاوا هۆگریان نەببووم،  لە یەكەم خوێندنەوەمدا  نازانم بۆ 
لە  دەردەكەوێ .  كوێدا  لە  جیاوازییە  ئەم  قوواڵیی 
ئەفسوونی شیعر خۆیدا. گرینگترین ڕەگەزی هۆگربوونیش 
بەاڵم  هەستپێكراو،  و  هەستپێكردن  بە  سەراسیمەبوونە 
 ،)1( ژمارە  بەیان  گۆڤاری  لە   ،)1969( دووەمی  تشرینی 
والی(، باڵوكردووەتەوە،  )ئەسپی  ناونیشانی  بە  شیعرێكت 
نووســەری  گۆڤاری  لە  )1986(یش،  ئەیلوولی  هەروەها 
كــورد، ژمارە )5( دوو شیعرت بە ناونیشــانی. 1- )بەچرپە(. 
سێ  ئەم  ئەفسوونی  نازانم  باڵوكردووەتەوە.  )داڵدە(.   -2
شیعرەت چییە و لە تەمەنی خوێندنەوەمەوە لەگەڵمدان و 
لێم جیا نابنەوە و بەوپەڕی سادەیی شیعرییەوە لەناویاندا 
ماومەتەوە، هەمیشەش نەوای نوێ دەچرپێننە گوێم و زۆر 
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دوورم دەبەن، دوور بۆ هەرێمی بێدەنگی شیعر، كە دڵنیام 
دەگەم بە مەرگ و ناگەم بە هەرێمی بێدەنگی شیعر. 

گۆران یەكێكە لە نموونە بااڵكان لە الی ئێمە و كاریگەری 
هەندێك  هەبووە.  كوردیدا  شیعری  ئاراستەكانی  لەسەر 
مەودا لەناو ئەزموونی تۆدا بە ئاسانی دەستنیشان دەكرێن، 
كە دەربڕین لە هێڵی شیعری گۆران دەكات، دەشزانم گۆران 
دەكەیت بە سەرچاوەیەك و لەودا هێز و نیشانەی شیعر 
وەردەگریت، بەاڵم نیشانكار و نیشانكراوێكی نیمچە جیاواز 
دەدەیت بە زمانی شیعر و بە شەرمێكی زۆرەوە سەرچڵی 
بە  بۆچوونەش  ئەم  ببیتەوە.  لێی جیا  تەواو  ناكەیت  ئەوە 
مام  )دووكانەكەی  شیعری  پێكهاتەی  و  زمان  لە  تەواوی 
دەستنیشان  ئاراستەكانی  و  دەبێتەوە  ڕوون  حوسێن( 
دەكرێت، بەو پێودانگەی گوتراوە شیعری داهێنراو هونەری 
بێدەنگییە،  تۆ لەسەر هێڵی ئەم بێدەنگییەدا ماویتییەوە و 
دەشبینیت  بەئاگادارییەوە  پاراستووە،  شیعرت  بێدەنگی 
زۆرەوەش  ڕوونییەكی  بە  ڕوودەدات،  دەوروبەرتدا  لە  چ 
هەرێمی  ناو  چوونە  لە  ئەندازەییت  و  كارا  بەشدارییەكی 
خۆت  دەقی  چاوەڕوانی  ئاسۆی  كردووە،  شیعر  بێدەنگی 
ژاوەژاوی  و  دەنگ  دەنگە  پڕ  نەك  ڕاگرتووە،  بێدەنگ 
جاڕسكەر. دەبێت ژیانێكی سەربەخۆ و بێ  الیەن و نیمچە 
دوورەپەرێزت هەبێت، تا بە قووڵی تێیدا هەست بە شیعر 
گشتییەكان،  شوێنە  و  قەرەباڵغ  شوێنی  و  سەكۆ  بكەیت. 
شوێنێكن بۆ كات بەسەربردنی نووسەرە گەندە و پەراوێزو 

كارمەندەكانی ڕۆشنبیری. 
ئەم هەستپێكردنە دوورم دەبات، دوور بۆ هەرێمی بێدەنگی 
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لەبارەنووسینەوە  لەبارەی  شاعیر  مەغدوورترین  شیعر، 
تۆیت، كانوونی یەكەمی )1984( لە گۆڤاری بەیان، ژمارە 
غەمبارم  كەمال  دكتۆر  بابەتێكی ڕەخنەیی   )102 -  101(
ئەم  خوێندەوە،  خۆشەویستی(  و  )كانیلە  ناونیشانی:  بە 
نووسینە بەها و گرینگییەكی تایبەتی هەیە. لەناو واقیعی 
گوتاری  ڕەخنەگرانەوە  بەڕوانینێكی  كە  شیعرەكانەوە، 
لەبارەی  نووسینە  تاكە  دادەمەزرێنێت،  خۆی  ڕەخنەیی 
ئەزموونی تۆ خوێندبێتمەوە، وەك یەكەمین سەرچاوەش 
پێویستە بگەڕێینەوە سەری. تۆ یەكێكی لە ئەزموونگەرە 
نەبوویتو  بەردەوام  ئەزموونگەرێكی  بەاڵم  پێشەنگەكان، 
بە  واتە:  تر.  ڕووبەرێكی  چەند  نابیتەوە  و  ناكرێیتەوە 
پانوپۆڕی ئەزموونی نوێبەخشی نەچوویتە پێشێ. پابەندی 
لێڵی  سووریت،  سەریشی  لە  و  چەپ  بیروباوەڕی  بە 
هەستیش لە ئەزموونی تۆدا نییە. زۆر بە وردیش وشەكانت 
لە  ئەوەی  دەبەیت.  بەكاری  وردبینانەش  هەڵدەبژێری، 
پیشانی  شیعردا  سروشتی  لە  دەكەیت،  وێنای  هەست 
دەدەیت.  ئەزموونی تۆ وێنەیەك لەسەر شاعیر دروست 
دەكات، كە هەڵگری باری گرانی هەقیقەتە. لەكاتێكدا شاعیر 
هەڵگری هەقیقەتێكی فەنتازییە و لە ڕێگای هەقیقەتەوەش 
قسە ناكات، بگرە لە ڕێگای هەقیقەتێكی فەنتازییەوە قسە 
دەكات، قسەكردنیش لە ڕێگای فەنتازیاوە بااڵترین شێوەی 
قسەكردنی ئەدەبییە، شیعر بێ  فەنتازیا مانایەكی هەستی و 
هونەری نییە. شتێك بەهۆی ئاڵۆزی واقیعەوە بزر دەبێت، 
شاعیر لە دۆخی زەینیدا ئەم شتە دەبینێت و دەیدۆزێتەوەو 

ناوی دەنێت فەنتازیا.
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و  نزیك  برادەری  تاكە  خوێندنەوەی،  و  شیعر   
تێنەپەڕیون،  خوێندنەوە  باشەكانی  ساڵە  باوەڕپێكراومە، 
كارای  و  پڕ  ئەزموونی  و  توانا  باسی   )2014( هاوینی 
لەبیركراوی تۆم بۆ دكتۆر عوسمان دەشتی كرد و پێشنیاری 
ئەوەشم كرد، كە بیركردنەوەی بەرهەمدارت لە زانكۆكانی 
كوردستان باس بكات و بدرێت بە قوتابییەكی ماستەر، یان 
دكتۆرا، پاش ماوەیەك ئەو هەواڵە شایانەی پێ ڕاگەیاندم 
كە پێشنیارەكەم لە لێژنەی زانستی، بەشی كوردی، زانكۆی 
كۆیە، پەسند كراوە و قوتابییەك نامەی ماستەر لەبارەی 

ئەزموونی بەرهەمدارت پێشكێش دەكات. 
چەندان  دوای  ڕوونادات،  لەناكاودا  سەركەوتن 
ئەو  دی.  دێتە  ئەزموون  چاودێریكردنی  و  تاقیكردنەوە 
لە  دەگەڕێ  بۆی  ساڵە  چەندان  كە  ئەدەبییەی،  هەستە 
نوختەی بینین، ڕووبەڕووی داهێنەر دەبێتەوە و لە چركەی 
بەخشندەییدا دەیدۆزێتەوە. پاش تێڕامان و بەخۆداچوونەوە 
ناوەندێك وەردەگرێت، كە  بەخشندەیییە وەك  ئەم چركە 
چركەی  ناو  چووە  و  دامەزراند   خۆی  ناوەندی  شاعیر 
چەند  دەبێتەوە  و  دەكرێتەوە  ئیتر  خۆیەوە،  بەخشندەیی 

ڕووبەڕێكی تر.
)2012/12/8( برایەكم جوانەمەرگ بوو، لەمەرگیدا هەموو 
شتێكم بزركرد و لە ڕاستی بوون گەیشتم و توامەوە. خودا: 
كرۆكی ڕووناكییەكانە نەمتوانی لەودا بتوێمەوە، بەاڵم لێی 
ئاگری جەرگ  بەدوای  بوومەوە. دوای ڕووداوەكە  نزیك 
دەگەڕام و ڕوونیی ئاو و ئاسمانم تەی دەكرد، هەوڵم دا 
ناونیشانی  بە  دواتر  بنووسم،  الوانەوەیەك  و  مەرگنامە 
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)دواتاریكی( نووسیم و لە كۆشیعری: )حەز دەكەم ئەوەندە 
بژیم(دایە. 

دیوان و كۆشیعری زۆربەی شاعیرانی خۆمانم هەڵگێڕو 
دڵگەرمییەوە  بە  الوانەوەكانم  و  مەرگنامە  كرد،  وەرگێڕ 
خوێندنەوە، لەم پانتایییەدا، كە پانتایییەكی پڕ و كارایە لە 
شیعری نوێی كوردیدا، تەنیا ڕووبەڕووی یەك دوو دەق 
بوومەوە، كە لە واقیع دوورخرابێتەوە و كرابێت بە واقیعی 
نووسین، مەرگنامە و الوانەوەكەی دیالن بۆ شێخ مەحموودی 
حەفید، بە ناونیشانی: )شێخ مەحموودی زیندوو(. لە هەر 
هەمووشیان قووڵ و سەرنجڕاكێشترین مەرگنامەو الوانەوە، 
)شیوەنی  بەناونیشانی:  تۆیە  الوانەوەكەی  و  مەرگنامە 
بەو  نووسیوە.  بۆ كوڕە جوانەمەرگەكەت  كە  سەیدەوان(، 
و  مەرگنامە  الیەنی  لە  هەمە،  شیعر  بۆ  من  تێگەیشتنەی 
الواندنەوەوە، شیعرەكەی تۆ لەناو شیعری نوێی كوردیدا، 
دەقێكی كتوپڕ و سەرسوڕهێنەر بوو، لە واقیعی كارەسات 
دوورخراوەتەوە و مەودای واقیعی نووسینی وەرگرتووە و 
گەڕاویتەوە سەر ڕەگ و ڕیشەی كولتووری كوردی، بەیتی 
سەیدەوانت كردووەتە پەیژەی سرووش بۆ درەوشانەوەی 
دەقی  ڕایەڵەكانی  و  بەرزایی  بەرەو  هەڵكشانی  و  ڕووداو 

درامی.       
و  زامدار  مەحموود  ڕۆژنامەنووسان:   )1998( ساڵی 
ئازاد عەبدولواحید چاوپێكەوتنێكی تێروتەسەلیان بەشێوەی 
كتێب بەناونیشانی: )شكور مستەفا: گەشتێك بەناو زمانو 
لەم  كردبوو،  مستەفا  شكور  لەگەڵ  ئێستێتیكادا(  و  فیكر 
چاوپێكەوتنەیدا لەسەر ئەزموونی من وەستاوە و بیروڕای 
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ئوتێلی  لە  هەولێر،  لە  بۆنەیەكدا  لە  دەربڕیوە.  لەبارەوە 
هەورامان ڕێكەوتی یەكتریمان كرد و بەشەرمێكی زۆرەوە 
ئێمەمانان  بەرهەمی  تەمەنەوە  بەم  كە  كرد،  سوپاسم 
قسەشی  بگرە  دەیخوێنیتەوە،  هەر  نەك  دەخوێنیتەوە، 
خۆی  قسەی  دووبارە  بەخاكەڕایییەوە  دەكەیت.  لەبارەوە 
كردەوە و گوتی: شاعیری گەنجی وەك ئێوەمانان دەبێت 
شیعری  هونەرەكانی  شارەزای  بیمار  عەبدولڕەزاق  وەك 
كالسیكی كوردی بێت. دیارە بەهرە و توانایی تۆی باش 
ناسیوە، بۆیە لە ڕێگای تۆوە ئەم ئامۆژگارییەی ئێمەمانانی 

كرد، من لەالی خۆمەوە گوێڕایەڵی بووم و دەبم.
من وردودرشتی الیەنەكانی ئەزموونی تۆم بەدڵ نییە، 
بەاڵم لە هەموویاندا شاعیرانە بیرت كردووەتەوە و لەو خاڵە 
گەشانەی، كە هەست و بینین تێكەاڵو دەكەیت، دەوەستم و 
دەچمە ناو چوارچێوەیەكی شیعرییەوە. بەتایبەتی شیعری 
 )1966( ساڵی  كە  شیعرەدا،  ئەم  لەگەڵ  والی(.  )ئەسپی 
لە  نوێ   نیمچە  شێوازێكی  سەرەتای  كرۆكی  نووسیوتە، 
شیعری كوردیدا دێتەگۆڕێ ، بەاڵم بەتەواوی لەدایك نابێت. 
لەدایك  دیكەدا  شاعیری  كۆمەڵێك  دەستی  لەسەر  دواتر 
سەداسەد  ئەگەرچی  پێدەگات،  و  دەكات  گەشە  و  دەبێت 
وەرگرتووە،  كوردی  كەلەپووری  لە  شیعرەكەت  فیكرەی 
بەاڵم گرینگی و بایەخ لە شێوازدا وەردەگرێت. شێواز لە 
خودی تۆدا مەبەست بووە. لەو مەبەستەدا شێوازی شیعری 

خۆت بەهێز كردووە.
داهێنەر،  و  داهێنان  خەسڵەتەكانی  لە  یەك  بیمار:  كاكە 
شیعری  میهرەجانی  سێیەمین  لە  سەرچڵییە.  و  بوێری 
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كوردی لە هەولێر، لە )1986/9/11(دا شیعری: )قوڕقوشمی 
)جەمیل  شەهید:  شاعیری  پێشكێشی  و  خوێندەوە  تاڵ(ت 
دنیابینییەكی  بەر  گوێگر  شیعرەتدا  لەم  كرد.  ڕەنجبەر(ت 
جیاواز كەوت لەگەڵ ئەو شیعرە بەرگرییە باوخوازانەی لە 

ئەدەبی كوردیدا هەبوون.
ئەم جۆرە خۆهەڵخستنانە، خۆهەڵخستنی خۆدەرخستن، 
كە لەم جۆرە بۆنانە ڕوودەدەن، بەاڵم ئەوەی تۆ بوێری و 
سەرچڵیی داهێنان و داهێنەرانە بوو، نەك خۆهەڵخستن و 

خۆدەرخستن.
كە  دانیشتبووم،  شاعیر  دوو  نێوان  لە  هۆڵەكەدا  لە 
پێشكێشەكەت خوێندەوە، هەردوو شاعیرەكە وەك ئەوەی 
فڕێدابێت،  تفەنگیان  و  شكابن  سەنگەردا  گەرمەشەڕی  لە 
هەاڵتن و هۆڵەكەیان جێهێشت، كەواتە: ئەم دوو شاعیرە 
بوێری و سەرچڵیی داهێنان و داهێنەریان تێدا نییە، بۆیە 
مێژووی نووسینیان زیاتر لە چل ساڵە هەر وەك پەراوێز 
هەر  دەكەن،  پێكوتە  خۆیاندا  پێی  شوێن  لە  و  ماونەتەوە 
چەنەیان  و  دەشڵەژێن  ئەوان  دەربكەوێت،  مانگێكیش 

بەرانبەری شل دەبێت، دەبن بە عەبەلوول.
لەدوای ئەم بوێری و سەرچڵییەتەوە، هەرچی نووسینی 
بەرچاو،  كەوتبێتە  كتێبەوە  و  گۆڤار  و  ڕۆژنامە  لە  تۆم 
دەیخوێنمەوە.  و  دەكرێمەوە  بەسەریدا  تر  ئەوانی  پێش 
جەستەیەكی بێ  هێز و الوازت هەیە، سەرباری ئەم بارەش 
بوێری و سەرچڵیت بۆ ئەدەب لەوپەڕی هێز و وردی و 

نەفەس درێژی تەندروستیدایە.
كاكە عەبدولڕەزاق بیمار: لە دڵێكی نزیك، زۆر نزیكەوە 
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ئەو نامەیەت بۆ دەنووسم. شیعر تاهەتایە نەناسراوە، ببڕای 
ناتوانین  یان  ناگوترێت،  پێ   هیچمان  لەبارەیەوە  ببڕیش 
و  پاڵەپەستۆ  هەموو  لە  دوور  هەیە  ئەوەی  بڵێین.  شتێك 
چاووڕاوێك دان بەوەدا دەنێم ملكەچی دەسەاڵتی شیعری 
خستە  شاعیری  و  خرۆشا  كە  شیعر،  هەستی  بێگەردین. 
ساڵ  پێنج  و  من سی  ناكرێتەوە،  ڕەت  زەینییەوە،  دۆخی 
زیاترە، بەپڕاوپڕی بوون و توانامەوە لەگەڵ شیعردا یەكم 
فی  الفنا ء   - الله  فی  تواومەتەوە.)الفنا ء  لەناویدا  و  گرتووە 
الشعر(، هەركاتێك زانیم شیعر چییە. ئیتر دەچمە قوواڵیی 
بێدەنگی و ناینووسم، بەاڵم دڵ بەخۆ خۆشم تا ئێستا نازانم 
چییە و دەینووسم، نووسینەكانی تر دەزاندرێن چین. شیعر 
هەموو مانایەكانە، هیچ لەبارەوە زانین، بچووككردنەوەیەتی 

بۆ تاكە مانایەك.
پێدەكات،  كامەت  كامە  هەیە  شتێك  شیعردا،  پاڵ  لە 
ئەدەبی  ڕەخنەی  و  لێكۆڵینەوە  و  چیرۆك  شانۆنامەو 
وەرگێڕانیش  و  ڕۆژنامەوانی  كاری  و  دەنووسیت 
ئەم  قوربانی  بوونەتە  تریش  داهێنەری  دەكەیت. شاعیری 
ژیان  شێوازی  و  فۆرم  دەتەوێ   ئایە  كامەكردنە،  كامە 
بنوێنیت،  كامیاندا  لە  بەهرە  و  دابڕێژیت  ئەدەبێكدا  چ  لە 
كە  بەكاربهێنیت،  ئەوە  فەلسەفەیەك  وەك  دەتەوێ   یان 
لە  یەك  ئەمەش  هەیە.  ئەدەب  بۆ  گشتگیرت  تێڕوانینێكی 
مەحاڵەكانی تایبەتمەندی و نەگەیشتن بە ناوەندە. جارێكیان 
دوو  بە  وانەی  بووم،  خەزنەداردا  مارف  دكتۆر  ماڵی  لە 
پیرەمێردەوە  لەبارەی  وانەكەی  دەگوتەوە.  دكتۆرا  قوتابی 
دەستەواژەی  و  دەربڕین  و  وشە  لە  شیعری  چۆن  بوو، 
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پیرەمێردی  كارەی  ئەم  گۆرانیش  بژاركردووە.  بێگانە 
پەرەپێدا و كردی بە بنەڕەتێك بۆ نوێبوونەوە. ئاماژەشی 
بە ناوی: پیرەمێرد و عەبدولڕەزاق بیمار و ئەحمەد تاقانە و 
فەرهاد شاكەلی دا، كە نووسینەكانیان بەسەر شاعیرەتییاندا 
كراوەتەوە و لە بنەڕەتیشدا هێزی شاعیرایەتییان، نیشان و 
نیشانەی كەسایەتی ئەدەبییانە. ئەگەرچی هیچ نووسینێكی 
ناتوانێت شكۆمەندی شیعر داگیر بكات، چونكە شیعر  تر 
هونەری بێدەنگی و جوانكردنی بوونە، شیعرییەتی شیعر، 
هونەری بەشێكە نەك جەماوەرێكی پانوپۆڕ، ئەم بەشەش 
تایبەت  كارێكی  وەك  دەیدۆزێتەوە،  و  دەگەڕێت  بەدوایدا 
هەستی  ژیانیدا  لە  كە  خۆشویستنێك،  دەوێت،  خۆشی 

پێدەكات و گرێ  و گۆڵ لە ڕووبەری هەست دادەماڵێت.

                      كانوونی دووەمی 2016 هەولێر
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كتێبی: )پووشكین: ژیان و بەرهەمی شاكاری( و 
شیعری موتوربە

 
هەموو درەختێكی بەردار ئەفسانەیەكی هەیە و دەیەوێ 
مرۆڤ بە ئارامی لەناو ئەفسانەكەیدا بژی. خۆم وەك ئەو 
باخ  درەختەكانی  دەبینم:  دەكرێ  خۆش  باخ  بۆ  خاكەی 
و  دەژین  یەكەوە  بە  دیاریكراودا  خاكێكی  لە  هەموویان 
بەرهەم پێشكێش دەكەن. بەرهەمەكانیش هەر یەكەی تام 
یەكیش  هەر  هەیە،  بە خۆی  تایبەت  قەوارەی  و  و شێوە 
لە پێگەیشتن و پێشكێشكردنی  تایبەتی هەیە  كاتی جیا و 
باوكیی  و  دایك  برای  وەك  هەموویان  بەرهەمەكەی، 
بەیەكەوە دەژین و هیچیشیان لە ئیرەیی پێبردنی ئەوی دیدا 

هەڵنابزڕكێت.
با دێ پێكەوە لە هەموویان دەدا، باران دێ پێكەوە لە 
هەموویان دەدا، هەتاو دێ پێكەوە لە هەموویان دەدا، ڕووناكی 
مانگ دێ پێكەوە لە هەموویان دەدا ..... تاد، منیش داهێنەرم 
لە  بابەتێك  هەر  دەوێ.  خۆش  خۆشەویستی  دواپلەی  تا 
داهێنەرێك بخوێنمەوە، ئەوپەڕی ئاوات و دڵڕوونیمە، لەسەر 
نانی خوانی هەموو مااڵن ناوی بنووسم، یان لەسەر شانی 
خۆمی دانێم و بەناو شاردا بیسووڕێنمەوە. وەك هێمایەك 
پێشانی دەستەبژێری كۆمەڵگای كوردی بدەم، بەاڵم بە هیچ 
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بوونی  نەگوتووە،  تەمبەڵێكم  و  ناداهێنەر  بە  شێوەیەكیش 
تایبەتی خۆت هەیە و دەستخۆش. دڵنیام: )نالی و گۆران( 
خۆیان  دەوروبەری  تایبەتمەندەكانی  و  گەورە  بەهرە  بە 
گوتووە: )تۆ كۆششی زاڵ بكە و ببە بە من( و بەناو خوێنو 
گۆشت و دەمارمدا تێبپەڕە، شیعر پێویستە لە پێناو خۆتو 
پێناو  لە  پێویستە  قسەش  بنووسرێت،  زماندا  ئێستێتیكای 
هەموو  زمانی  كردووەتە  شیعرم  من  بكرێت،  هەموواندا 
دەربڕینەكان و تەنیا لە شیعریشدا دەگەمە چێژی دەربڕین. 
چێژی دەربڕین هەورم بۆ دەكاتە بالیف و ئەوەی خەون و 

خەونمە بە باشی دەیبینم.
هەندێك  دەوێ،  خۆش  خۆی  بەندانەی  ئەو  خودا 
بیرەوەری و پەیوەندی لێك نزیكی بۆ نزیكتر دەكاتەوە و 
لە یەك خاڵی خرۆشاندا كۆیان دەكاتەوە، پاشان دەیانخاتە 

بەر سروەی ئیلهام.
كۆشیعری:  دوای  بە  بچووكەكەمدا،  كتێبخانە  لەناو 
دەگەڕام،  شاكەلیدا  فەرهاد  ژیان(ی  نوونەكەی  )نوختەی 
پێویستم بوو، بۆ شێوە بەراوردكردنێك لەگەڵ شاعیرێكی 
و  هێڵ  بەكارهێنانی  و  جیاوازی  بۆ  خۆی  هاونەوەی 
هێماكانی ئەزموونی ئێستایان. بێ ویست و بیرلێكردنەوە 
كتێبی: )پووشكین: ژیان و بەرهەمی شاكاری(، وەرگێڕانی 
لە عەرەبییەوە: محەمەدی مەال كەریم، چاپخانەی )الحوادث( 
ئاهێكەوە  بە  و  چاوم  ڕووناكی  ناو  كەوتە  بەغدا،   1983
دەستم بۆی برد. سام و مووچڕكی یادێك هەردوو شانی 
كردمەوە، وەك  و خاوی  ڕایوەشاندم  ناخەوە  لە  و  گرتم 
ئەوەی كەوتبمە ناو قوواڵیی ئاوێكی ساردەوە و مانگ لە 
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ناویدا خنكابێت. لەو چركە پڕ دەروونڕۆشنییەم دا، داوام 
توندی  بە  بكەم.  لە جیهانی خامۆشان  لە خودا كرد ڕوو 

خۆرەتاوی ئەو ڕۆژە تێم ئااڵ و دەست و پێی بەستم.
محەمەد خدر مەولوود لە )هۆڵی ڕۆشنبیری جەماوەری 
كۆشیعری:  لەبارەی  كۆڕێكی   ،1985/11/23 لە  هەولێر( 
)نیگەرانی( نەوزاد ڕەفعەت گێڕا، لەو كۆڕەدا من و )ئیسماعیل 
تەنیا( بە تەنیشت یەكەوە دانیشتبووین، ناونیشانی كۆڕەكە 
پێش چەند ڕۆژێك ڕاگەیەندرابوو، كە فاڵنە ڕۆژ، كۆڕێك 
بەو ناونیشانەوە لەبارەی فاڵنە بابەت دەگێڕدرێت. منیش 
خوێندبووەوە،  وردەكارییەوە  بەوپەڕی  كۆشیعرەكەم 
ئەگەرچی موو بە موو ئاگاداری شیعری نوێی كوردیم و 
و  وردی  بە  هەمووی  جیاوازی،  بێ  و  توایمەوە  لەناویدا 
یەك ئاست و بایەخەوە دەخوێنمەوە. هەستم كرد بەشێكی، 
ئەو  كەوتوون.  هەستم  و  زەین  بەر  دەیخوێنمەوە  كە 
هەستپێكردنە خستمییە كەڵكەڵە و سەر هێڵی بەدواداگەڕانو 
هەستم  و  زەین  بەر  كوێ  لە  بكەمەوە،  ڕوون  زەینم 
بۆ  تۆماركردن.  دۆزراوەكانم  كەوتوون. وەك سەرەقەڵەم 
بەشداری گفتوگۆ لە كۆڕەكەدا ئامادەیییەكم ال دروست بوو، 
حەزم  دانیشتندا  و  كۆڕ  لە  خۆم  سروشتی  بە  ئەگەرچی 
برادەرانم:  الی  بابەتەم  ئەم  سەرنجدانە.  و  گوێگرتن  لە 
)مەولوود ئیبراهیم حەسەن و خالید جووتیار و مەسعوود 
پێشنیارەیان  ئەو  فەیسەڵ دێهاتی( باس كرد.  پەرێشان و 
كرد، بۆ ئەوەی بۆچوونەكانم ببێتە بەڵگەدار و جێگای بڕوا، 
و  كرد  وام  كۆڕەكە.  بهێنمە  خۆم  لەگەڵ  سەرچاوانە  ئەو 
هەموو سەرچاوەكانم لەگەڵ خۆمدا بردە بەردەم میكرۆفۆنی 
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وەرگیراوم  بە  كە  دۆزیبوومەوە،  هەرچی  مێزەكە،  سەر 
هەم  و  شیعرەكە  الپەڕەی  هەم  سەرچاوە،  وەك  دەزانی 
دا.  جەماوەر  پێشانی  لێوەرگیراوەكەم  الپەڕەی سەرچاوە 
شاعیریش لە كۆڕەكەدا لە ڕیزی پێشەوە دانیشتبوو، دوای 
ئەوەی هەستپێكردنەكانی خۆمم پێشكێش كرد، شاعیر هیچ 
وەاڵمێكی نەبوو، بەاڵم ڕەنگی بە هەموو ڕەنگەكانی هەیە 
گۆڕا. سەرەقەڵەمەكان بە هیچ ویست و ئاراستەیەك نەبوو، 
تەنیا و تەنیا حەز و شەیدایییەكی قووڵی ئەدەبی و جۆشێكی 

گەرم نەبێت.
دا،  پێشانی جەماوەری كۆڕەكەم  وێنەیەی  لەم چەندان 
دوو وێنەم تەواو دێتەوە یاد، كە لە كۆشیعری: )زریان(ی 

ئەنوەر قادر محەمەد وەرگیرابوون.
)ترووسكە ترووسكی ئاگری شوانی شەو بە كێو دامركا(، 

نەوزاد
بكوتێت(،  حاجیلەت  گوڵە  ناوەخت  تەزرەی  )هێشتبێتم 

نەوزاد
)تەرزەی ناوەخت، بەسەر سەرما دائەبارێ 

تۆ ئاگری ماڵە كوردێكی كۆچەر بووی(، ئەنوەر
دەبووایە ئەو حەقیقەتە لەبەرچاوی ئەو جەماوەرە زۆر و 
بێ شومارە ئاشكرا نەكەم. بەوەی نابێت هیچ گیانلەبەرێك 
ببێت،  نیگەرانی  و  شڵەژان  ناخ  دووچاری  منەوە  بەهۆی 
باش  كاری  لە  دوژمنەكانیشم  و  دۆست  )هەموو  خودایە: 
حەقیقەتە  ئەو  گوتنی  لە  بەخشندەییش  داوای  سەرخەی(. 
دەكەم. واتە: لەخودی حەقیقەتەكە، كە بە گوتنی، مرۆڤێك 
دووچاری ناخ شڵەژان و نیگەرانی بوو، بێ گومانیشم لە 
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ناوی:  بە  من  سەرەقەڵەمەكانی  خۆم.  پەڵەی  بێ  هەستی 
هەستپێكردنانە  ئەم  دوای  بوو،  قۆپیەچی(یەوە  )شاعیری 
لەخۆبوونی و مۆركی ناسراوی خۆی، بێ ئومێد بووم و 
و  پەراوێزەوە  كەوتە  مندا  بایەخی  و  خوێندنەوە  هێڵی  لە 
بەالوەم خست، بەوەی زانیم خانەیەكی مردوو لە شیعری 

نوێی كوردیدا و بارە بەسەر شیعرەوە.
بەرگی  هەرسێ    2008 ساڵی  نموونە:  دەگۆڕێت.  دیدگا 
ی   - حافز  غەزەلیاتی  شەرحی  ڕاز:  مەحرەمی  كتێبی: 
بەالوە  عەنەبی(م خوێندووەتەوە، چەند شوێنێكم  )ئەكرەم 
گرینگ و سەرنجڕاكێش بووە، هێڵم بە ژێردا كێشاون. ئێستا، 
2016 جارێكی تر دەیخوێنمەوە هێڵ بە ژێر شوێنی تری 
بەالوە گرینگ و سەرنجڕاكێشە.  تریم  دەكێشم و شوێنی 
و  دۆزینەوە  و  بینین  خاڵی  و  گۆڕان  دۆخگۆڕینە،  ئەم 

بەردەوامبوون و پوختكردنەوەی ژیانە.
بڵێم: شێوەی  دەكات  لێ  وام  ئەزموون  دوای 33 ساڵ 
دەربڕینەكەم هێمنیی بیركردنەوەی كەمێك زیاتر دەویست، 
یان یاخیبوونێكی كەمێك ڕووشكێنانە و خۆبەشتزان و پڕ بوو 
لە هەستی گەنجانە، زیاتر لە قەوارەی ڕۆشنبیریی ئەوسام. 
ئەگەرچی ئەو بەراوردانەی، كە كردبووم. هەموویانم وەك 
سەرچاوە پیشان دا، دەستەواژەی: )شاعیری قۆپیەچی( بێ 
دەربڕینێكی  و  دەستەواژە  دڵدانێك  لە  دڵ  و  گومان  هیچ 
هەراسانكەر و دڕدۆنگانەیە. )قۆپیەچی( ناوێكی بە توێكڵە بۆ 
)دز(، دەكرا ئەو حەقیقەتەی دۆزیبوومەتەوە بە شێوەیەكی 
بینیم  كە  تایبەتی،  بە  بكردبووایە.  ئاشكرام  نیانتر  و  نەرم 
لە دڵی  شاعیر سەرنجێكی دوورودرێژی ڕكئامێز و كینە 
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خۆم  گۆڕا.  هەیە  ڕەنگەكانی  هەموو  بە  ڕەنگی  و  لێدام 
و  دا  ئازار  خۆم  پێكرد،  هەست  ئازاردەر  گەنجێكی  وەك 
نووسینێك  دڕاند، وەك  سەرەقەڵەمەكانی خۆمم هەمووی 
بۆ باڵوكردنەوە دامنەڕشتەوە، بۆچوونەكان بوونە جێگای 
بایەخی زۆرێك لە ئامادەبووان، بەوەی لە كاتی پێشكێش 
بینیم  دەكرد،  ئامادەبووانم  تەماشای  سەرنجەكانم  كردنی 
هەموو لە هەموو لە بچووكیانەوە تا گەورەیان یەك بە یەك 
خرۆشابوون. من شڵەژام و حەپەسام، دوای تەواوبوونی 
كۆڕەكە لە دەرەوەی هۆڵدا زیاتر لە نیو كاتژمێر بەشێكی 
ئامادەبووان لەگەڵم وەستان و گفتوگۆی سەرنجەكانمیان 
گوتی:  بوو،  سەڕاج(  )عەبدوڵاڵ  یەكەم:  لەوانە،  دوو  كرد، 
لەم ڕووەوە، دەردی گران و باری گرانی چیرۆكنووسانی 
كورد لە شانی منە، بەاڵم من لە شوێنی ناگونجاو و لەناو 
جەماوەردا لەڕوویان نادەم و ڕووشكێنیان ناكەم، دووەم: 
خوێندنەوەیەت  ورد  )ئەم  گوتی:  بوو،  مەولوود(  )ئازاد 

هێزێكی پێویستت پێ دەبەخشێت(.   
گوتی:  هاندانەوە  پڕ  نەوایەكی  بە  زامدار(  )مەحموود 
لە  تا  بیهێنە  و  بینووسەوە  وردتر،  ئاشنا  ئومێد  لە  )ئەی 
كامیانت ویست  بەیان،  یان گۆڤاری  ڕۆژنامەی هاوكاری، 
باڵوی بكەینەوە(، بە خەندەیەكی گاڵتەئامێز و پڕ تەوسەوە 
دەنگی بەرزكردەوە و دەستی ڕاوەشاند: )های های، چما 

ئەم شاعیرە ئەوەیە(.
یادێكە:  سوێی  بۆ  خۆشكردنە  زەمینە  و  دەروازە  ئەم 
لەناو كتێبخانەكەمدا بووم، هەموو هەستەكانم شۆڕببووەوە 
ناو ئەزموونی كۆشیعری: )نوختەی نوونەكەی ژیان(، كە 
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ناچێت.  خۆی  هاونەوەی  شاعیرێكی  هیچ  ئەزموونی  لە 
ژیان لەسادەیی خۆی، لەناو نادیارییەكی خوداییدا ئامادەو 
مانادارە بە بڕوابوون بە بوونی بەختەوەرییەكی نادیار. ئەم 
چەمك و تێمایە لەناو شیعری كالسیكی كوردیدا ڕەگی لە: 
وەفایی(یەوە  و  مەولەوی  و  مەحوی  و  جەزیری  )مەالی 
وێناكراوی  بەختەوەرییەكی  ئەمیش  بەم،  دەگات  و  دێت 
فراوانتر كردووە، زمانیشی  تێدا دۆزیوەتەوە و سنووری 
جوانیی  بەكارهێنانەدا  جۆرە  لەم  بەكارهێناوە،  كارامانە 
زمانی كوردیت ال دەردەكەوێت، كە چۆن لەسەر دەستی 
پێشەوە  بەرەو  پاكی  بە  خۆی  ڕەسەنزادەی  داهێنەرانی 
دەچێت و پەیوەندیت لەگەڵ زمان دەپچڕێنێت، خۆی دەبێتە 
سیحراوی  زۆر  بەاڵم  خاو،  ئیقاعێكی  هەروەها  زمان، 

بەكارهێناوە. 
)یاد(ی كوڕم هاتە الم و گوتی: بابە )ئیسماعیل تەنیا(، 
نامەیەكی بۆ ئیمێڵەكەت ناردووی، ئەگەر بۆت بێنم لەسەر 
دەستوبرد  نەك  دەیخوێنیتەوە،  كۆمپیوتەر  شاشەی 
وەاڵمێكت لێ داوابكات. لەسەر شاشە چێژ لە خوێندنەوە 

وەرناگرم و هەم چاویشم یارمەتیم نادات. 
لە  و  خوارێ  هاتمە  شانۆكە  لەسەر  ئەوەی  دوای 
شوێنی خۆم دانیشتم. گەنجێكی نزیك لە تەمەنی خۆم، 
خاوەنی سیمایەكی مندااڵنە بوو، لە كورسییەكەی شانی 
دۆستانە  )ڕەخنەیەكی  گوتی:  دانیشتبوو،  چەپمەوە 
ئاگادار  هەڵە  لە  شاعیرەت  ئەم  بوو،  گرتن  دەست  و 
بۆ  گرت  دەستت  ڕەشدا  چاڵێكی  قوواڵیی  لە  كردەوە، 

سەرخستنەوە(.
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مرۆڤێكی داهێنەر و لە ناخەوە دەوڵەمەند بوو. ئەو لە ناخ 
دەوڵەمەندە: )فوئاد كەریم( بوو، دوای ئەم یەكترناسینەمان 
لە  هەمیشە  هوودەی  بێ  هەستی  و  برادەر  بە  بووین 
خرۆشاندا بوو، بە تابلۆی دەگوت: )هاوڕێیە بە وەفاكەم(، لە 
پێناو هونەری شێوەكاری و ئەدەبدا ژیانی یەكپارچە ببووە 
یاخیبوون و حەزی لە ژیانێكی پڕ ڕووداو بوو، بەهرەیەكی 
ڕەسەنی هەبوو، دەیویست لە هونەری شێوەكاریدا بگاتە 
ترۆپك.  هەمیشەش لە شێوەكارانی كورد بێ  ئومێد بوو، 
هەندێك جار  دەویست.  ئاستی جیهان  لەسەر  شێوەكاری 
ئومێد و داوای داهێنانی بەرز دەبووەوە و دەگەیشتە پلەی 
شێوەكاری  هەیە،  وێنەكێشی  كورد  دەیگوت:  هەڵچوون، 
نییە، دوای ماوەیەكی كورت هێمن دەبووەوە و دەستێكی بە 

دەموچاوی دادەهێنا.
)موتوربە(  ناونیشانی  بە  شیعرێكم  ماوەیەك  پاش 
 1986 ساڵی  )4(ی  ژمارە  كورد،  نووسەری  گۆڤاری  لە 
ئاسایییەو  نووسین، شێوازی  باڵوكرایەوە، وەك شێوازی 
و  خۆم  پێشە  نەوەی  شاعیرانی  پەیڕەوێكی  جۆرە 
و  دەبمەوە  جیا  شیعرەكەدا  ناوەوەی  لە  بەاڵم  باوخوازە، 
وێنەدا  بەسەر  دەنگم  واتە:  بەكارهێناوە.  دەنگیم  شێوازی 
دابەشم كردووە.  بەسەر وشەدا  بەڵكو  نەكردووە.  دابەش 
پێدرابوو،  زۆری  بایەخێكی  باڵوكردنەوەكەیدا  شێوەی  لە 
شێوە  ئەم  بوو  جار  یەكەم  كوردیدا  ڕۆژنامەگەری  لە 
ئەو  بیبینم.  یان الیەنی كەم من  باڵوكردنەوەیە ڕووبدات، 
چەند الپەڕەیەی شیعرەكەی تێدابوو، كرابوو بە ڕەنگێكی 
جیاواز لە ڕەنگی الپەڕەكانی تری گۆڤارەكە. فوئاد كەریم 
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و  شیعر  لەبارەی  وردی  ئاگاداری  بەاڵم  بوو،  شێوەكار 
هونەری شیعرەوە هەبوو، ئەم كتێبە: )پووشكین: ژیان و 
بەرهەمی شاكاری( دیاریی ئەم شێوەكارە كۆچكردووەیە، 
لە  ڕەنگ.  هاڕمۆنییەتی  بە  بوو  سەرخۆش  هەمیشە  كە 
لە  منیش  )موتوربە(دا.  شیعری  خۆشویستنی  پاداشتی 
شیعری  ڕۆمانە  كە   ،1988 ساڵی  وەفایەیدا،  ئەم  نواندنی 
كرد.  بەو  پێشكێش  دانەم  یەكەمین  كرد،  چاپ  )زێوان(م 
شاعیر كاتێك دەنووسێت خەمی خۆی و كاریگەرییەكانی 
دیكە دەیورووژێنێت. دیاربوو خەمی ئەو لەناو ئەم شیعرەی 
مندا هەبوو، هەر لە یەكەم یەكترناسینماندا هاوڕێیەتییەك، 
لە  بكەین.  یەكتر  بیری  نەبینین،  یەكتری  ئەگەر هەفتەیەك 
نێوانمان پەیداببوو، خۆشبەختانە ئەویش وەك من خەمی 
ئەم الو ئەو الی نەبوو. واتە: ئایدیۆلۆژیا تێكەڵی دیدگای 
هونەری نەببوو، خەمی من شیعری بێگەرد و خەمی ئەویش 

تابلۆی بێگەرد.
)ڕەفیق  بە  پێشكێش  )موتوربە(م  شیعری  بنەڕەتدا  لە 
سابیر( كردبوو، گۆڤارەكە بێ پرسی من پێشكێشكردنەكەیان 
الدابوو. الدانەكەش بنیاد و ئەندازەی مانا و تێگەیشتنەكەی 
باڵوبوونەوەی  دوای  كورت  ماوەیەكی  بە  تێكدابوو، 
لە  مەزن(  )سەاڵح  برادەرم:  لەگەڵ  عەسرانێك  شیعرەكە، 
قاوەخانەی مەچكۆ دانیشتبووین باسی شیعرەكە و الدانی 
پێشكێشكردنەكەمان دەكرد. )عەباس عەبدوڵاڵ یووسف( هاتە 
نێوانمان دانیشت، دیاربوو تەنگەتاو ببوو بەوەی: دوو الو بە 
باشە باسی داهێنانی كوردییان دەكرد، چونكە لە ئەنجامی 
ئەوەی لە پەراوێزی داهێنەراندا ماوەتەوە. ناتوانێت دان بە 



463

داهێنان و دەركەوتن و ڕوونی و كامڵبوون بنێت، دەركەوتن و 
ڕوونی و كامڵبوونی داهێنەران كابووسە بەسەر سینگییەوە. 
داننان بە داهێنانی ئەوی دی، داهێنان و دەركەوتن و ڕوون 
و كامڵبوونە. لە گەرمەی گفتوگۆیەكەماندا بۆچوونی منی 
داوا كرد لەبارەی خۆی، یان سەاڵح بۆچوونی منی داواكرد 
بۆچوونی خۆم  ڕاشكاوی  بە  منیش  نازانم.  ئەو،  لەبارەی 
دەربڕی گوتم: دە شاعیری وەك تۆ لە كۆسەرە بدەیت و 
بیتراشیت، تا شاعیرێكی لێ پێكبێت شیعرێكی وەك شیعری: 
)ئەم مرۆڤە(ی ڕەفیق سابیر، كە هەڵوێستە لە پێناو ژیانداو 
بنووسێت.  دەكات،  مرۆڤ  بەهێزی  توانای  لە  دەربڕین 
خستەڕوو.  زبردا  زمانی  فۆرمێكی  لەناو  بۆچوونەكەم 
لەو بارەیەوە پێویستیم بە دڵڕاگرتن و شێوەی دەربڕینی 
لە  بۆچوونەم  ئەم  شاعیرەی  ئەم  ئەگەرچی  هەبوو،  تر 
نەبووە  )لە شیعردا(  ئێستاش  ئێستا و  دەربڕی،  بارەیەوە 
شاعیرێكی چاالك و كاریگەر، خوێنەر دڵی پێی خۆش بێت، 
هیوایەكی داهێنانی لە زەمینەی شیعردا نەڕواند. هەر وەك 
پەراوێز و خانەیەكی مردوو لە جەستەی شیعری كوردی 
بواری  لە  مەنگۆلییە،  و  جەڵەبی  ئەزموونێكی  ماوەتەوەو 
بنیادیشدا  لە  بێهەستە،  و  كڵۆڵ  میتافۆڕەوەش  پێكهاتەی 
و  دێڕ  واتە:  نەدۆزیوەتەوە.  تێدا  شیعرم  خاووخلیچكەو 
بەاڵم شیعرێكی  دۆزیوەتەوە،  تێدا  نیمچە شیعرم  كۆپلەی 
تەواو شیعرم تێدا نەدۆزیوەتەوە. ئەم بۆچوونە حەقیقەتی 
تێگەیشتنو بیركردنەوەی منە، ناحەقی تێدا نییە، یان شتێكی 
لەمە نزیك و لەم بابەتە، ئەوەش دەزانم لەپاڵ ئەو شیعرەی 
من پەسندی دەكەم. شیعری دیكەش هەیە و خەڵكانی تر 
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پەسندی دەكەن. لەم شێوە جیاوازەدا دەبێت بیر لە شێوەی 
داهێنانی جیاوازیش بكەینەوە.

دوای تێپەڕبوونی ڕۆژ و ڕۆژگارێكی زۆر، ئەوجا بۆم 
لەسەر  خراپی  كاریگەریی  بۆچوونەم  دوو  ئەم  دەركەوت 
دەروونی ئەم دوو برادەرە دروست كردووە و شڵەژاندوونی. 
بەوەی: لە عەنكاوە لە بنكەی ڕۆشنبیری كلدان،  2013/6/15 
لە كۆڕێكی شیعریدا شیعرم خوێندەوە، هەركە بانگ كرامە 
سەرشانۆ، ئەم دوو برادەرە: )عەباس عەبدوڵاڵ یووسفو 
لە  مەترسییەكی  هەواڵی  ئەوەی  وەك  ڕەفعەت(،  نەوزاد 
هۆڵەكەدا  لە  بەپەلە  پێگەیشتبێت.  بوومەلەرزەیان  شێوەی 
چوونە دەرەوە و نەیانتوانی گوێم لێبگرن. من نەك شاعیربم. 
تەنیا مرۆڤبم، مرۆڤێكی خودایی و هەستی. دەبێ  دۆخێكی 
تریان بۆ دروست بكەم و لەم دۆخە دەروونییە ناجێگیر و 
ناهاوسەنگەی بەرانبەر بە من بۆیان دروست بووە و هەیانە، 
دەكەم،  خۆم  هەستی  لە  بەخشندەیش  داوای  دەریانبهێنم. 
كە لە دڵەوە بەدواداچوون بۆ ڕایەڵەكانی شیعر دەكات و 
هیچ  خۆشدووی  ناشزانێت  دەگرێت،  لێ   تایبەتی  ڕێزێكی 
كەس و ڕێكخراو و دامەزراوە و دەسەاڵتێك بكات، باشیش 
لە خورپەی دڵی داهێنان و ناداهێنەریش گەیشتووە، دڵڕوونم 
بە سروشتێكی ڕاستەقینە، نە بە هەڵنانی ڕووبەڕوو، نە بە 
نە فریو دەخۆم، نە چۆك  ناووناتۆرە و لۆمەی پاشەملە. 
دادەدەم، نە كەسیش لە ڕێگای كەس دەناسم. هەوڵ دەدەم 
تا ئاستی ئەوە بیناسم، تا بۆچوونم لەبارەیەوە پەیدا دەبێت، 
بزانم كامە كاكڵە و كامە توێكڵ. ئەمەیە: وریایی و وردی و 

وردەكاری و بیركردنەوەی نووسین.  
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لە هەشتایەكان كۆڕی ئەدەبی زۆر دەگێڕدرا، لە زۆرێك 
لە كۆڕەكان ئامادە دەبووین. دوای تەواوبوونی كۆڕەكان 
بە پیاسە و بەدەم گفتوگۆوە، یان بەرەو ماڵ، یان بەرەو 
جیهانی  لەبارەی  هەمووی  گفتوگۆمان  دەهاتینەوە.  بازاڕ 
شێوەكارییەوە  الی  بە  كەمتر  بوو،  ڕۆحانی  و  ڕۆمانسی 
بوو، زۆرتر بە الی شیعرەوە دەڕۆیی و الی نەدەدا، كتێبی: 
)پووشكین: ژیان و بەرهەمی شاكاری( بە قووڵی چووبووە 
دڵ و هەستیەوە، دەیگوت: ئەو شیعرانەی )عەبدوڵاڵ پەشێو( 
لە  و  بژاردوون  هەڵی  وەرگێڕان  بۆ  خۆی  ئارەزووی  بە 
و  شاكار  كردوونەتەوە،  باڵوی  گۆڤارەكاندا  و  ڕۆژنامە 
نایابترن لەم شیعرانەی لەم كتێبەدا لەسەر داوای: )محەمەدی 

مەال كەریم( وەریگێڕاون. 
هەمیشە شیعری: )بۆ هاوڕێیان(ی بە دوو جۆر وەرگێڕان. 
لە  دوو:  كەریم(.  مەال  )محەمەدی  خواستی:  لەسەر  یەك: 
هەڵبژاردنی چێژی ئەدەبی وەرگێڕ، بەراورد دەكرد.                                                                     

 ئێوە هێشتا لەو ڕۆژە زێڕین و 
شەوە زێڕینانەتان ماوە، 

كە خوداوەندەكان پێیان بەخشیون.
ئێوە هێشتا شایانی ئەوەن كچانی شۆخ

بەوردی چاوتان تێ  ببڕن. 
یاری بكەن، بچن، هاوڕێیانم!

شەوانی كورت بەبادەن، 
منیش لە كەلێنی فرمێسكمەوە 

خۆشبەختیی بێ  پەروای ئێوە ئەبینم و بزە ئەمگرێ 

پووشكین: ژیان و بەرهەمی شاكاری، ل: 216
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لەو ڕۆژ و شەوە زێڕینانەتان هێشتا زۆر ماوە، 
كەوا خەاڵتی خواوەندەكانن.

هێشتا شایانی ئەوەن كیژوكاڵ 
بە چاوی تینوو تێتان بڕوانن!

دەسا هاوڕێیان، 
بە بەزم و گەمە و گۆرانی گوتن 
شەوانی كورتی تەمەن بەڕێكەن 

بە شادیی خۆتان مۆمی خەندەیەك 
لە پشت تنۆكی فرمێسكم پێ  كەن!

گۆڤاری كاروان: ژمارە )3(، كانوونی یەكەمی 1982 ل: 34

تووڕەیییەكی خوداوەندانە هەمیشە لە ناوچەوانیدا هێمای 
نائومێدییەكی گەورە بوو، ئەم نائومێدییە هانی دا بە پەلە لە 
كوردستان ڕابكاتە ئەوروپا، لە ڕێگادا شەوەی بەفر دەستی 

لێ بوەشێنێت و شەهیدی بكات.
جۆرێك ئارەقە لە جەستەی مندا هەیە. نە زێڕ، نە زیو، 
نە كاتژمێر قبووڵ ناكات. قۆدی جغارەی باوكم و ئەڵقەی 
شەش  هەر  بووەوەی  وشك  ناوكی  و  هاوسەرگیریم  
منداڵەكەم بە بایەخەوە لە شوێنێكی تایبەتدا هەڵگرتووە. ئەم 
دیارییەی فوئاد كەریمیشم لەناو پەڕۆیەكی كەتان پێچایەوە، 
لەو شوێنە تایبەتییەم دانا، كە قۆدی جغارە و ئەڵقە و ناوكی 
پاراستووە،  تێیدا  وشك بووەوەی هەر شەش منداڵەكەمم 
ژیانی  بزانین  تا  خەونم،  وەرنە  خۆشەویستان  هەموو 
ژیانە.  پوختەكراوی  خەون  خەونبینیندایە،  لە  ڕاستەقینە 
ژیانیش هەموو ڕەنگێكت ڕووبەڕوو دەكاتەوە، یان هەموو 

جۆرە خۆشی و ناخۆشییەكی بەدەمەوەیە.         
                                       ئایاری 2016 هەولێر



467

شیعر و دەمانچەی ئاوی

ناوخۆ، كوردستان دابەش بوو  دوای وەستانی شەڕی 
بۆنەیەكیاندا  لەهەر  بەسەر دوو دەڤەر و دوو دەسەاڵتدا. 
ئەدیبەكانیان داوەت دەكرد و دەبوون بە كوڕی نازدار و 
ڕێزگرتنێكی  وەك  داوەتكردنە  ئەم  بۆنەكان.  ڕێزلێگیراوی 
بەخششی ئەدەبی نەبوو، بەڵكو دەسەاڵتەكان وەك مەرامی 
تایبەتی و خۆدەرخستنێك و جۆرێك تاكتیك، ئەو مەرحەباو 
ئەدیبەكانیش  بۆ  دەبینی.  ڕەوا  ئەدیبەكان  بە  خوانەیان 
جۆرێك ڕێكەوتی تاسەشكێن و ناوازە بوو، یەكتریان تێدا 
دەبینی و ئاگاداری بەرهەمی یەكتری  دەبوون. بەرهەمی 
پەیوەندییەك  بەیەكتری دەكرد،  پێشكێش  تازەی خۆشیان 
تا  ئەوكات،  ئا  ئەدەبی.  پەیوەندیی  دەبوو،  بەرجەستە 

ڕادەیەكی زۆر شارەكان هاتوچۆكردنیان تێدا قەدەغەبوو.
لە بۆنەی پەنجا ساڵەی دامەزراندنی: )پارتی دیموكراتی 
كوردستان(دا، كە لە ساڵی 1996 لە مەسیف بەڕێوەچوو، 
دهۆك،  و  كەركووك  و  سلێمانی  و  هەولێر  ئەدیبەكانی 
هەولێر  ئەوكات  كرابوون.  بۆنەیە  ئەم  داوەتی  زۆربەیان 
بوو،  كوردستان(دا  نیشتیمانی  )یەكێتی  دەسەاڵتی:  لەژێر 
بۆنەیە  ئەم  بانگهێشتی  بووین  ئەدیب  كۆمەڵێك  ئێمە 
)ناوەكەیم   ...... دەزگای  بچنە  دەبێ   گوتیان  كرابووین. 



468

لەبیر نەماوە(، بەاڵم لە شوێنی پارێزگای كۆنی هەولێر و 
قایمقامیەتی ئێستا بوو، پسووڵەی ڕێپێدانتان پێ بێت، ئینجا 
)محەمەد  پێیەی:  بەو  نا.  یان  بچن،  پێدەدا  ڕێگاتان  بازگە 
سەد  سەدا  ئەدیبێكی  هەم  بوو،  هاوڕێمان  هەم  موكری( 
داوامان  لێڕادەگیرا.  گوێی  حیزبەكەیدا  لەناو  بوو،  یەكێتی 
لێی كرد كارئاسانییەكمان بۆ بكات. ئێمە: )عەبدوڵاڵ سەڕاج، 
كەمال غەمبار، خاڵە حەمرین، بۆتان جەالل، سامان دزەیی، 
ئەحمەد حەیران و من(. وابزانم: )جەلیل كاكەوەیس(یشمان 
لەگەڵدابوو، یەكمان گرت و چووین بۆ ئەو دەزگایەی بۆیان 
موكریشمان  محەمەد  ساڵوی  و  كردبووین  دەستنیشان 
بڕی،  ژوورەكەیان  كارەبای  ژوورەوە  چووینە  كە  پێبوو، 
و  حەیران  )ئەحمەد  بكات:  هەراسانمان  گەرما  ئەوەی  بۆ 
سامان دزەیی( لە پێش پرسگەی دەزگاكەدا دڵیان خورپەی 
كرد و بێ ئەوەی قسەیەك لەگەڵ ئێمەدا بكەن، كە پێكەوە 
خشكە  بە  یەكترەوەیە،  بەسەر  ئەركێكمان  چ  هاتووینو 
ئێمەیان جێ هێشت و گەڕانەوە، كە ئێمە بە دڵشكاوی و 
دەموچاوێكی تووڕەوە هاتینە دەرەوە لە نزیك دیواربەندی: 
)گیو موكریانی( چاودێری ئێمەیان دەكرد، ئەگەر ڕێگامان درا 
لەگەڵمان بێن، ئەگەر ڕێگاشمان نەدرا ئەو ساغ و سەالمەت. 
لەسەردا  پێیەكی  بەفریش شوێن  نە  بووە،  شێلوو  ئاو  نە 
ئەستێرەی  پڕ  شانی  كە  بەرپرسەكە،  ئەنجام  ماوە.  جێ 
تاریك بوو، ڕێگای پێ نەداین، )كەمال غەمبار( بوێرانە و 
لۆژیكانە و لەجێی خۆیدا قسەی بۆ بەرپرسەكە كرد و ئەم 
جۆرە كردەوانەی بە داپڵۆسین و دیكتاتۆریەت و هەڵەشەی 
هەرزەكارانە لە قەڵەم دا، بەرپرسەكە بەشێوەیەكی ناشایستە 



469

وەك ئەوەی هەڵسوكەوت لەگەڵ كۆمەڵێك دەستگێڕی ناو 
بەڕێ  ئێمەی  كردبێت،  سەرپێچییەكیان  كە  بكات،  بازاڕ 
كرد. ئەنجام ئەوانی تریش گەڕانەوە و پەرتەیان لێ  كرد. 
كەمال غەمبارم وەك پیاوە گەورەكانی ناو مێژوو، لە خاڵی 
هەڵوێستدا بینی، وەك مەیدانخوازییەك ڕووی تێ كردم و 
واتە:  دەردەكەوێت.  لێرەوە  گوتی: سەركێشی شاعیریەتی 
مەیموون لە هەڵوێستدا بوو بە مرۆڤ. منیش بێ  دوودڵی 
بڕیارم دا بچم و گوتم: چی دەبێت با ببێت، ئەگەر باجی 
سەریش بێت. لەم ڕووداوەدا لە پاڵ توانای ئەدەبی، ئەوەم 
بۆ دەركەوت، كەمال غەمبار پیاوی هەڵوێست و ئەدیبێكی بە 
جەرگ و چاونەترس و واقیعییە و خاوەن قسەی خۆیەتی. 
ئیدی لەم چركەساتە بەدواوە بووە جێگای هەموو بڕوایەكی 
من و براو پشت و پەنام، باشیش لە بیركردنەوەی خۆمان 
هەموو  بەسەر  ئەدەبیمان  كەسایەتی  دەبێت  و  گەیشتم 

ئاستەنگێكدا سەر بخەین و گەشەی پێبدەین.
چووینە گەراج و قەمەرەیەكی تایبەتمان گرت. لە بازگەی: 
)هەولێر - مەسیف(دا ڕێگایان لێگرتین و ئێمەیان گەڕاندەوە. 
برادەرێكی نزیكی خۆمم لە بازگەكەدا بینی، كە زۆر هۆگری 
شیعرەكانی من بوو، بەتایبەتی بە دوو شیعرم: )چنگەڕنێی 
سیپان و هەناسەی شاخ(، كە لە ژمارە )2(ی باڵوكراوەی 
شیعری:  باڵوكراوەتەوە.  1984دا،  گەالوێژی  )ئاسۆس(، 
نیسانی  )كاروان(،  گۆڤاری  )43(ی  ژمارە  لە  )دابارین(، 
ساڵەی  دە  بۆردومانی  یادی  لە  باڵوكراوەتەوە.  1986دا، 
قوتابی  و  شانۆكار  برادەرەم  ئەو  نووسیومە.  قەاڵدزێدا 
كۆلێژی كارگێڕی و ئابووری بوو، ناوی )موحسین( بوو، 
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شەڕی  چەكدار،  ببووە  هێشتبوو  بەجێ   كۆلێژی  و  شانۆ 
ناوخۆی دەكرد. بەداخەوە هەر لە هەمان بازگەدا بە تۆپی 
تەنیا  بە  ئەگەر  گوت:  بەمنی  قوربانی.  بووە  دوورهاوێژ 
دەچیت ڕێگات دەدەم. منیش پیاوەتییەكەم ڕەت كردەوە و 
پێمگوت: )ئێوە لە خەسڵەتی ڕۆشنبیری داماڵدراون(. ئەم وەك 
بەرپرسەكەی تر هیچ قسەیەكی نابەجێی نەكرد. تەنیا گوتی: 
لە نیازی خۆتەوە تەماشای خەڵكی دیكە مەكە، ئەدیبەكانیش 
ڕاشكاوانە  بە  زۆر  منیش  دەكەن،  سیاسەت  بەشێكیان 
گوتم: من حەز لە هونەری سیاسەت ناكەم و ببڕای ببڕیش 
وەك پراكتیك بەالیەوە ناچم، بەاڵم هەوڵدەدەم جیهانبینی 
سیاسیم هەبێت، داهێنان هونەری ڕۆحە، شیعریش ڕۆحی 
هونەرو مرۆڤە. من حەز لە هونەری شیعر دەكەم و تا ماوم 
خزمەتكاریم، بەاڵم بەڕووی دەسەاڵتی ڕۆشنبیریی ڕەسمی 
وردی  خوێندەوارێكی  دەكەم.  نابووتی  و  هەڵدەشاخێم 
ئەدەبیات بوو، بە تایبەتی ئەدەبی بارگاویكراو بە سیاسەتو 
نەگەشبینی،  تۆ  دەگوت:  بەمنی  شۆڕشگێڕانە.  هەڵچوونی 
نەڕەشبینی. منیش دەمگوت: نەگەشبینم، نەڕەشبینم. شیعری 
ئێستاش  بەڕێوەدەچێت،  هەردووكیاندا  پەراوێزی  لە  من 
چەند كتێبێكم، هەردوو بەرگی: )داغستانی من(ی ڕەسووڵ 
هەمزەتۆڤ. وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە: )عەزیز گەردی( و 
كــانگــای  زەلیل. 2-  بەرزنجی(، 1-  )حسام  ڕۆمانی:  دوو 
لە  وەرگێڕانی  گۆركی.  مەكسیم  )دایك(ی  ڕۆمانی:  و  بەاڵ 
فارسییەوە: )كەریمی حسامی( لە كتێبخانەكەیدا مایەوە. ئەو 
برادەرەم لە ڕێگای شاعیر: )قادر ئیبراهیم مینە(وە ناسی، كە 
خاوەنی بەهرە و توانایەكی شاراوە بوو، بەداخەوە مەكینەی 
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زاڵمی سیاسەت قادری هاڕی، ئێستا هیچ توانایەكی شیعری 
تێدا نەماوە، )بەداخەوە(. نەچووە بچێت، جارێكی تر ناولەپی 
هەڵداتە  تر  ئەستێرەی  كۆمەڵێك  و  بكاتەوە  بۆن  خۆی 

ئاسمان.
ئەوەی وەك بیرەوەری الم مایەوە هەر لە گەراج پارەی 
شوفێرەكەمان دا، كە بە مشتومڕی ئێمە و بازگەی زانی، 
جوامێرانە ئێمەی هەریەك هێنایەوە پێش ماڵی خۆمان و 

پارەكەشی بۆ گەڕاندینەوە.
لەوكاتە كورتەی لەگەڵیدا بووین، كاسێتێكی: )حەسەن 
گەرمیانی( خستبووە سەر موسەجیلەكەی، لەناو دەنگو 
ببووم،  نقووم  شل(دا  )كەمەرە  گۆرانی  ئەدای  و  ئاواز 
وەك  كاسێتەكەی  كرد.  سوپاسیم  خوارەوە  هاتمە  كە 
گوتی:  وەرنەگرم.  لێی  دا  هەوڵم  بەخشیم،  پێ  دیاری 
مەشكێنە،  من  دڵی  تۆش  شكاند،  ئێوەی  دڵی  بازگە 
حەسەن گەرمیانی گۆرانیبێژێكە فۆلكلۆر بە ڕەسەنایەتی 
فۆلكلۆر دەڵێتەوە و دەگمەنە، لەخۆوە دروست نەبووە. 
بێ  ئەوەی دەسەاڵتێك، یان تیپێكی مۆسیقی، یان كەسێك 
بۆ  ئاسمانێكە  و  دەفڕێت  خۆی  بۆ  بكاتەوە،  بەرزی 
ئەوەی خەڵكانی تریشی تێدا بفڕێت. لەم بۆنەیەدا بەشێك 
بەسەردا  تێڕامانیان  ئەدیبان گەیشتبوون و گۆڤاری  لە 
گفتوگۆیەك  ناوخۆیاندا  دانیشتنی  لە  كرابوو،  دابەش 
لەبارەی شیعرێكی من و شیعرێكی: )حەسیب قەرەداخی( 
دروست  عارف(  كەریم  حەمە  و  )قەرەداخی  نێوان:  لە 
)تێڕامان - ڕامان(،  دەبێت، كە لە ژمارە )1(ی گۆڤاری 
ئەو  شیعرەكەی  باڵوكراونەتەوە.  1996دا،  تەممووزی 
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بە ناونیشانی: )فەجری عەشق( و شیعرەكەی منیش بە 
ناونیشانی: )دروودی ئاوێنە(.

)حەمە كەریم عارف( لە گفتوگۆكەیدا بەراوردێك لە نێوان 
هەردوو شیعرەكەدا دەكات. قەرەداخیش دەماری دەگیرێ و 
ال  هەڵزەقینەوەی  ناكرێت.  قبووڵ  پێ  بەراوردكردنەكەی 
گێڕامەوە  بۆی  دێهاتی(  )فەیسەڵ  وەك:  دەبێت.  دروست 
تەواوی  و  من  ئەزموونی  لە  چەپیش  و  ڕاست  تانەیەكی 
الوان دەدات. لەكاتی گفتوگۆ و هەمان دانیشتندا: )محەمەد 
گفتوگۆیەكی  دەكات  ح. ب(  )ع.  لە:  داوا  عومەر عوسمان( 
ئەدەبی بۆ گۆڤاری ڕامان، لەگەڵدا ئەنجام بدات. قەرەداخیش 
ئاماژە  تەمومژ و سەرلێشێوان  )بە  دەڵێت:  ح. ب(  )ع.  بە: 
بە شیعرەكەی سەباح بدە(. ئەویش الیەنگری بۆچوونەكەی 
دەبێت و داواكەی بەجێ دەهێنێت. چاوپێكەوتنەكە لە ژمارە 
)3(ی گۆڤاری ڕامان، 5ی ئەیلوولی 1996دا، باڵوكراوەتەوەو 
تێیدا دەڵێت: )شیعرێك من تێینەگەم بە شیعری دانانێم. ئێستە 
هەر لە ژمارەیەكی ڕاماندا شیعرێكی: )سەباح ڕەنجدەر(م 
بەرچاوكەت. لەوانەیە هەیە بڵێ  ئەمە چاكترین شیعرە، بەاڵم 
ئەو تەمومژە من لێی تێناگەم، بە مەرجێ  ساڵەهای ساڵە 

شیعر دەنووسم و دەخوێنمەوە.( 
كە  بەرزنجی(،  تاهیر  )عەبدوڵاڵ  ئامادەبووان:  لە  یەك 
دڵتوند  هەڵسوكەوتە  بەم  میتۆدە،  خاوەن  ڕەخنەگرێكی 
دەبێت و لە خەسڵەتی ڕۆشنبیری دایدەماڵێت، پاش ئەوەی 
هەردووكیان  بەڵێیەی  و  داوا  ئەم  سەركۆنەی  ڕووبەڕوو 
تۆی  بەرهەمی  هیچ  ب  ح.  ع.  ڕاگەیاندم:  پێی  دەكات، 
نەخوێندووەتەوە، بگرە هەر ناویشتی بەرچاو نەكەوتووە. 
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ئەم لەخانەی ئەدەب دەرچوونەی پێی كراوە، وەك هەڵوێستی 
داكۆكی و هەڵزەقینەوە و كاردانەوە و دژە دیاردەیەك بوو، 
بەرانبەر بەراوردكردن و گفتوگۆیەكە. بۆچوونی جیاوازو 
شیعرەكە،  تانوپۆی  و  ڕایەڵ  بە  پەیوەندی  جۆراوجۆر 
خۆیەوە هەیە. بوار دەڕەخسێنێ  بۆ لێكدانەوە و بەراوردی 

جیا جیا.
لە  1997/6/16دا،  ڕێكەوتی  لە  بەسەرچوو،  ماوەیەكی 
هەولێر لە هۆڵی میدیادا: )ع. ح. ب( مێوانی بۆنەیەكی ئەدەبی 
بوو، )من و بۆتان جەالل و دانا عەلی سەعید( خۆمان پێی 
ناساند و وێنەمان لەگەڵدا گرت. ئێستا وێنەكە لە ئەلبوومی 
گفتوگۆیەكی  و  وەستام  لەگەڵی  مەبەست  وەك  مندایە. 
بە  و  مەبەست  وەك  كرد.  ئەدەبدا  لەبارەی  كورتمان 
دیاریكراوی ئەوەم لەگەڵدا باس كرد، تەمومژ پێداویستییەكی 
ئێستێتیكییە و هێزێكی خوڵقێنەرە، هیچ شیعرێكی نەمریش 
لێڵیش  لێڵییە،  مەبەستتە  تۆ  ئەوەی  نییە.  تەمومژ خاڵی  لە 
لە بایەخی لێكدانەوەی داهێنەرانە دووركەوتووەتەوە. ماكی 
پێشەوەو  هێنایە  چاوپێكەوتنەكەیم  بابەتی  نییە.  داهێنان 
ڕاماندا  گۆڤاری  لە  چاوپێكەوتنەی  لەو  مامۆستا  گوتم: 
باڵوكراوەتەوە وەك شاعیرێك ئاماژە بەمن دەدەیت، كەچی 
ئەمیش  نەنووسیوە.  شیعرم  قەت  دەنووسم،  چیرۆك  من 
تەزبیحێكی دەنك گەورەی بەدەستەوە بوو، بەدەم پەنجە 
قوواڵیییەكی  بە  و  وەرگێڕا  لەمن  ڕووی  جوواڵندنەوە 

زۆرەوە گوتی: )ئەی بۆ وایان گوت(.
لە ناوەرۆك و جەوهەری خۆیدا دانی پێدانا و لە ڕاستییەكە 
تەواو دڵنیابووم. منیش بۆچوونی خۆمم بە پاكیو ڕاشكاوانە 
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گوت و گوتم: ئەگەر ئەدەبت باش ناسیبێت، چۆن دەتوانیت 
شێوەیە  لەم  جەڵەبی  بۆچوونێكی  و  وەربگری  مەودایەك 
دەرببڕیت. دڵم ئێشاند. )گیانی گیانان: داوای بووردن لەم 

دڵئێشانە و هەموو دڵئێشانەكان دەكەم.(
لە هەمان گۆڤاردا:  بەسەرداچوو  ماوەی چەند ساڵێكی 
)ئازاد عەبدولواحید( چاوپێكەوتنێكی دیكەی لە ژمارە )33(، 
5ی ئازاری 1999 لەگەڵدا ئەنجام داوە، لەوێدا دەڵێت: )لە 
هەولێر )كەریم دەشتی( دەبینم شتی جوانی هەیە، )سەباح 

ڕەنجدەر( شتی باش دەنووسێ (.
بەر  چەندیش  و  هەستی  چەند  چیایەكی  شیعر:  ئەی 
گوللەی كوێر و دەمانچەی ئاوی دراوی. ڕەنگە ڕەخنەگرێك، 
یان خوێنەرێك وەك شاعیرێكی بە ئەزموون، كە نیو سەدەیە 
شیعر دەنووسێت، گوێی لێ بگرێت. ڕەنگیشە لە چاوپێكەوتنی 
دووەمیشیدا منی نەخوێندبێتەوە و بەرهەمی نەناسیبم. تەنیا 
دووەمی  بۆچوونی  یەكەمی،  بۆچوونی  پاساودانەوەی  بۆ 

دابێت، لەبەرئەوەی من بەهەڵەبردنەكەیم زانیوە.
مەیدانی  دان،  یەكتری  لەبارەی  بۆچوون  و  نەناسین 
كوشتنی یەكترییە. لە كاتێكدا ئەم خاڵە لە ژیانی ئەدەبیی خۆم 
بیرەوەرییانە  ئەو وردە  ئەوەش دەزانم.  یاد و  دەهێنمەوە 
پەناگەی ڕۆحن و خۆتی تێدا دەبینیت، چۆن ڕۆیشتووی و 
چۆنیش دانیشتووی. چۆنیش خۆت لە ماوەكاندا دەناسیتەوە. 
و  ڕۆحیت  گەشەی  بۆ  بوونە  چی  ماوەكان  هەقیقەتی 
خۆالدان لە زمانی دەستەمۆ. بە دیاریكراوی مەبەستمە ئەوە 
بپرسم: دەبێ  هۆی چی بێت كەسێك بچێتە ژێر كاریگەری 
بۆچوونی كەســێكی دی و خــاوەنــی پێــوەری خــۆی نەبێت، 
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یــان پێوەر ونكردن چ بارودۆخێكی خنكێنەرە بۆ بۆچوون.
كە پێویستی ئەم نووسینە خرۆشاندمی، بۆ باش ناسینی، 
تەواوی دیوانەكەیم خوێندەوە، كە ساڵی 2013 بەڕێوەبەرێتی 
قەوارە  الپەڕەی  لە 850  سلێمانی  باڵوكردنەوەی  و  چاپ 

گەورەدا چاپی كردووە.
شاعیرێكی زۆر ئاسایییە، بە زمانێكی میللی نووسیویەتی، 
لە ڕووی شێوازی نووسینیش سادە و خاوە. لە شاعیرانی 
نەوەی خۆی وەك: دیالن، كامەران موكری، هەردی، كاكەی 
فەالح ..... تاد، لە هەموویان ناكارا و بێكاریگەرترە. قوواڵیی 
بیركردنەوەی كەم تێدایە و تەنكە، ئەگەر لە هەندێك دێڕو 
لەناو  كەم  تێدابێت،  بیركردنەوەشی  قوواڵیی  كۆپلەشدا 
بیركردنەوەكەیدا دەمێنێتەوە و نایگەیەنێتە باری تێڕامان و 

خۆبینییەكی داهێنەرانە، بەجێی دەهێڵێت.
بۆ  ئێستێتیكییە  خاڵێكی  )شەو(ی  شیعری:  سەرەتای 
بەیەكگەیشتنی شیعر و مرۆڤ و دۆخی ئێستێتیكی مرۆڤ 
دەهێنێتە  سیاسەت  ناوەڕاستیدا  لە  بەاڵم  شیعردا،  لەناو 
ناوە و هەستە ئێستێتیكییەكە لەناو دەبات و دەبێتە )ماناو 
گواستنەوە(، ئەمەش جۆرێكە لە ناشارەزایی ئێستێتیكای 
مانایە،  تەنیا  زمان  ئێستێتیكیدا  ئەدەبی  لە  ئەدەبیدا. 

گواستنەوە نییە.

فریشتەی خەم سەری سوڕماوە ئەمشەو
ئەوەندەی خەم بەم و بەو داوە ئەمشەو

لەبەر لێشاوی تیپی مەینەتیدا
سوپاسی خۆشی شكستی داوە ئەمشەو

* * *
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ڕێگای  لە  دەگریێم،  پێی  كە  دەنووسم،  زمانە  بەو  من 
هەست و هەناسەی قووڵی زمان و )پەرتاو - شەتەحات(ی 
سۆفییانەوەش نەكەوتمە ژێر كاریگەری باوخوازی بەشێك 
لە شیعری كوردییەوە، جیاوازم لە: )ئامانج( و )ئێستێتیكا( و 
)ئاراستە(دا، شیعری ئاوێتە: جیاوازە لــە شــیعــری قــوڕگ. 
زەینی  نێوان  لە  داهێنەرانە  پەیوەندییەكی  ئاوێتە  شیعری 
كەواتە:  دەكات.  دروست  )نووسەر(  زەینی  و  )خوێنەر( 
باوخوازەكەی شیعری  نموونە  لە  بیركردنەوەم  شێواز و 
تێگەیشتن.  و  تێنەگەیشتن  پرسی  بۆیە  نییە.  كوردییەوە 
بە  پەیوەندی  باوخوازدا.  شێوازی  لە  داوایەكە  و  ویست 
چێژەوە نییە. چێژ، خۆشی لە بە ئاكام گەیشتن وەردەگرێت. 
و  )بوون(  و  نوێ (  )پێكهاتەی  بە  پەیوەندی  ئەوەندەی 
)چییەتی(یەوەیە، پێكهاتەی نوێ  و بوون و چییەتی، خۆیان 
ناوەند و تەوەرێكن و بەرەو قوواڵییت دەبەن و لە ناخەوە 
بگۆڕنو  باوخواز  گوێی  و  باوخواز  دیدی  دەدەن  هەوڵ 
لەگەڵ  مامەڵە  چۆن  كە  بدەنێ ،  ئەندازەییت  ئاگایییەكی 
بارودۆخی ئەم پێكهاتە نوێیە و بوون و چیەتییەوە بكەیت، 
ڕوانینی بابەت و هێزی جیاوازی دەق لە ڕێگای سۆسەی 

ڕۆحی زمانەوە ببینیت.
پووشكین فەرموویەتی: 

ئەوەی هەیە ڕادەبوورێ 

ڕابردووش هەمیشە جوانە

هێزی نزا لەم دوو دێڕە شیعرە وەردەگرم و ئەم داوایە 
ئەوەی  دەكەم،  ڕاستەقینە  هەبوونی  و  نادیار  هێزی  لە 
لێی  من  كردووم  لەگەڵدا  هەڵسوكەوتی  دوژمنیش  وەك 
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دەبوورمو لەگەڵیدا دەچمە ناو سێبەر و هەتاوی سروشت و 
بەخششی هێزی نادیار و هەبوونی ڕاستەقینە. لەگەڵ هێزی 
ڕووخێنەری ئەدەبیشدا ناجەنگم، چونكە ئەو بڕوایەم هەیە 
داهێنەر دەكوژرێت، بەاڵم ناڕووخێندرێت. جەنگی ئەوی دی 

سەبارەت بە داهێنەر، جەنگ نییە. قەواڵەی بەتاڵە.
هەموومان دەڕۆین، تەنیا ژیان بە زیندوویی دەمێنێتەوە، 
پاش مردنمان ژیان. بە وردی، زۆر بە وردی دەمانبینێت و 
پارسەنگمان دادەنێت. سەرەتا ئەم بۆچوونەم لە: )ع. ح. ب(دا 
خوێندەوە، سنوورە فراوانەكانم ال بچووك بوونەوە. هەستم 
بۆ  بەرزكراوەتەوە  لێ  دەستم  وامزانی  كرد،  غەدرێك  بە 
لێدان، بەاڵم ئێستا، بیست ساڵی بەسەردا تێپەڕیوە. نۆزدە 
ساڵیش بەسەر كۆچی دوایی: )حەسیب قەرەداخی(، شازدە 
ساڵیش بەسەر كۆچی دوایی: )ع. ح. ب(، تاسەی ئەوە دەكەم، 
وەك چۆن دەست و دڵت دەكەیت بە چەترێك و بەسەری 
دڵشكاوەكە  هەم  و  خۆت  هەم  هەڵیدەدەیت،  دڵشكاوێكدا  
دەچنە ناو سێبەر و هەتاوی سروشت و بەخششی هێزی 
نادیار و هەبوونی ڕاستەقینە. هەزار جار لەوە زیاتر، تاسە لە 
هەموو هەستەكانم پلدەدا، بەم درەنگی شەوە، ساتەوەختی 
ئەم نووسینە، بچم دەست بەسەر كێلەكانیان دابهێنم و بە 
خۆڵی گۆڕەكانیان تەیەمومێك بەجێ بهێنم و شەونوێژێك 
بكەم. نوێژی شیعر و ئەوپەڕی داهێنان. ئەی هێزی نادیارو 

هەبوونی ڕاستەقینە، بمگەیەنە ئەو بارەی داوای دەكەم.
                                                 حوزەیرانی 2016 هەولێر
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شیعر و شێوەكاری)*( 

)وەكو پەمۆ:
لە قۆزاخە و
لە مەكینە و

لە دار هەنەیشدا دەژی
تا ئەوەی لە پەرداخێكیش نقوم دەبێ

دەریا هەستێ ناگاتە گوێزینگانی.(

)*( ئەم نووسینە بیست و پێنج ساڵ پێش ئێستا، لەبارەی شیعری: شتێك 
لە مێژووی ئاوابوون - ی: )نەژاد عەزیز سورمێ (، نووسراوە. لە ژمارە 
یەكەمی 1991 باڵوكراوەتەوە.  )ڕاپەڕین(دا،  تشرینی  )2(ی ڕۆژنامەی 
دەردەچوو،  لە شەقاڵوە  بوو،  ناوخۆیی  زۆر  ڕۆژنامەكە  ئەوەی  لەبەر 
باڵوكردنەوەی،  دووبارە  دەكرا.  دابەش  دیاریكراویش  بەشێوەیەكی 
بە  داڕشتنەوەی،  سەرلەنوێ   جۆرێك  و  دەستكاری  و  لێزیادكردن  بە 
پێویستییەك دەزانم بۆ پیشاندانەوەی تێڕوانینی سەرەتاییم بۆ ئەدەب و 
بە ئەدەببوونی گەرمایی ژیان. ئەم خۆبوونییە فراوانترە لەوەی من لە 
بارەیەوەی دواوم. لە بنەڕەتدا یەك خۆبوونییە. بریتییە لە پەنجا پارچە، 
یان تابلۆ، بەاڵم لە كاتی جیا جیادا نووسراون، یان كێشراون. لە ژێر 
سێ  ناونیشاندا پێشكێش كراون. هێزی شیعر و دەربڕین و شیعرییەت 
ئاستدان، بەاڵم هێزی  لە یەك  پارچەكەدا  لە هەر پەنجا  بیر  و تەرزی 
هارمۆنی و دەقئاوێزانی شێوەكاری و وێنە و زمان لە بیست و پێنج 
پارچەی: )ئەزموون(دا بە هێز و بەرجەستەترە لە دوو بەشەكەی تر.                     
1- ئەزموون: بریتییە لە بیست و پێنج پارچە. ساڵی 1985 - 1987 
نووسراوە، لە گۆڤاری )ڕۆژی كوردستان(، ژمارە )72(ی ساڵی 1986 

باڵوكراوەتەوە.
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 لە پەیوەندییەكی ڕاسەوخۆ و زۆر تایبەتدا، بەفریشم بە 
لووتكەی سەرفرازی و چاوی سپی و هەمەڕەنگی دنیای 

پارچە. ساڵی  یازدە  لە  بریتییە  ئاوابوون:  مێژووی  لە  2- شتێك 
 1990 ساڵی  )166(ی  ژمارە  )بەیان(،  گۆڤاری  لە  نووسراوە،   1989

باڵوكراوەتەوە.
3- پەراوێز: دوو بەشە، بەشی یەكەم بریتییە لە پێنج پارچە. ساڵی 
1986 نووسراوە. بەشی دووەم بریتییە لە چواردە پارچە ساڵی 1988- 
 1989 ساڵی  )157(ی  ژمارە  )بەیان(،  گۆڤاری  لە  نووسراوە،   1989

باڵوكراوەتەوە. 
كۆی هەر سێ  بەشەكە، هەوڵێكن بۆ چوونە ناو جۆرە تاقیكردنەوەیەك 
لە شیعری نوێی كوردیدا، كە بە تێڕوانینێكی شێوەكاری نووسراون و 
جێگۆڕكێی زمان و وشە لەگەڵ هێڵ و ڕەنگ و شێوە و هێما و ڕووبەردا 
هونەری  حەفتایەكان  سەرەتای  لە  سەڕاج(  )عەبدوڵاڵ  ڕوودەدات: 
شێوەكاری لە چیرۆكەكانیدا تەواو بەرجەستە كردووە، بە تایبەتی لە 
چیرۆكی: مانگی سەوز، هەشت و نیوی بەیانی - هەشت و نیوی شەو، 
شیوژاڵە، برایم شۆراوی، كە وشە و ڕەنگ ژوان دەگرن ..... تاد، هەروەها 
لە ژمارە )68( ی حوزەیران و تەممووزی 1978ی گۆڤاری )ڕۆشنبیری 
نالی  پێشەنگای  لە  هێڵ  )میهرەجانی ڕەنگ و  بەناونیشانی:  نوێ (شدا 
كوردیدا  لە شیعری كالسیكی  ڕووداوێك  و  دیاردە  ئەمەی وەك  دا( 
هێناوەتە بەر هەست و بینین و ڕووبەری كراوە، لەمەشی كۆڵیوەتەوە، 
كە )نالی( سوودی لە هونەری شێوەكاری وەرگرتووە. ئەم ئەزموونەی 
جیهانبینیی شێوەكاری  بە  بەڵكو  وەرگرتن،  لە سوود  جیاوازە  نەژاد 
نووسراوە، شیعر ئەگەر شێوەكاریش نەبێت، زمانێكی شێوەكاری هەیە. 
گونجانی ئەم دوو چەشنەی پێشكێش كردووە، تاكو ئێستاش شەش 
پێشەنگای كۆالژیشی كردووەتەوە. وەك هاوگونجاندنی چەشن لە ماڵ 
و كتێبخانەكاندا ڕووبەری بوون دەكاتەوە و هەڵدەگیرێت و دەمێنێتەوە، 
هەموو دیاردە و ڕووداوێكیش ڕووبەرێكی كراوە و چاالكی تایبەتی بۆ 
خۆی لە گرێ  و گۆڵ بژاركردووە و تێیدا مەشق دەكات، بەاڵم لە پاش 
بیست و پێنج پارچەی یەكەمدا ئەزموونەكەی تاڕادەیەك دەوەستێنێت و 
پەرەی پێنادات، تا وەك دیاردە و ڕووداوێك بناسرێت و تەماشا بكرێت.

                                                                       1\10\2016 هەولێر
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و  ژیلەمۆ  الفاوی  وەك  نەتەوەم  و  نیشتیمان  تیشكداری 
چپەی ناخ و لەرزەی گیان و كۆی ژیان دیوەو بۆیان دێمە 
خوارێ، بەتاسەیانەوە دەنووم بە نیازی خەونێكی دەستگیر. 
نیشتیمان و نەتەوەم، كەی لە واقیعێكی هەمەڕەنگدا دەتانبینم، 
لێوتان باوەشێ خەندە و چێژی ماچ و زمانتان مژدەی پەیامی 

جیهانی لێكدانەوەكان و جیهانی جیاوازییەكان بگەیەنێت.
لێڵی  لە  بیر  كەمێ  ئەمڕۆ  تخلیتانەی  كەسە  ئەم  تا 
كۆی  كتێبی  الپەڕەكانی  لە  دوێنێ  كە  بكەنەوە،   ئێستایان 
ژیان و زەمینەی مێژوویییەوە خزان و لە زۆربڵێیی قەڵەمدا 
نەشازی هارمۆنی دەسمایەیانە. واتە: نەگونجانی دەنگەكان. 
ئەوەی هەڵە بكات دەبێ بڕوای بە سزاش هەبێت. كەچی ئەم 
ڕووە هەڵبزڕكاوانەی، كە یاخەی كراسی دەسەاڵت بوون، 
ئێستا قەڵەمیان لە قەڵەمتراشی كاروانسەرا و كاروانەڕێ  تیژ 
دەكەن، الریش لەوەدا نییە قەڵەمە ساردەكان لە گەرمایی 
هەقیقەت و كرۆكیجوانی ئەدەبدا دەتاوێنەوە، بەردەوامییان 

لە بوونی بێزراویان نەزۆكترە.
)ئاوێنەكان بە دیوارەوە شكاون..

هەتاو ڕووتە، سایە بۆشە 
پێینگانی كچی ئاسمان 

داری حەسرەتی لێ ڕوواوە.(

و  كزی  ڕووەو  سەرەكییەكەت  كارە  پەرتكردن،  ناخ 
لەبارترە  بكەین،  دیار  مەبەست  ڕوونتر  دەبات.  ئاوارەیی 
نەكات،  جێگۆڕكێ  خۆیدا  سەرەكییەكەی  كارە  لە  ئەدیب 
كارە  گرینگییەتیی  لە  الوبەوالدا  بەم  ناردن  ڕامان  چونكە 
سەرەكییەكەت دادەشكێنێت و ڕێكخستنی ئەو هەموو شتانە 
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لە مێشكدا، هەر یەكەی لە شوێنی خۆی داناندرێت. بۆ وێنە: 
تۆ جوواڵنەوەی شیعرێكی نوێبەخشت لە ڕامانتدا دەستەمۆ 
كردووە و ئەندازەی دوورییەكانت پێواوە و جەمسەرەكانت 
كۆكردووەتەوە و خاڵت بۆ كێشانی هێڵ داناوە، لە هەمان 
تەوەر و یەكەم هەنگاوی كات و شوێنی چركەی نووسینی 
خەریكی  نووسین.  ماڵی  بۆ  بەڕێوەی  تێدا  شیعرەی  ئەم 
وەرگێڕانی شیعرێكی، ئەم وەرگێڕانە، بەشێك لە بنەڕەتیی 
شیعرە نوێبەخشەكەی خۆت لەناو شیعرە وەرگێڕدراوەكەدا 
ئەدەبییە وەردەگێڕێت،  دەقە  ئەم  دەتوێنێتەوە. وەرگێڕیش 
یەكگرتنەوەیەكی  خاڵێكدا  چەند  لە  خۆیدا  ناخی  لەگەڵ 
زیندووە هەستییەكانی  كارە  لە  بەشێك  نێوانە و  گیانییان 

قاڵبووی بەرزایییەكانی ڕامانییەتی.
بە ڕوویەكی تر، ئەو ئەدیبەی فرمێسكی چرای تێڕوانینی 
ڕۆشنبیرییەكی  بای  دەڕژێنێ،  ئەدەبیدا  كارێكی  چەند  لە 
كاریگەر بەروبوومی ڕەز و بێستانی هەوڵەكانی دەخاتە الرو 
لەنجەی بەردەوامی، دەنا كارەكانی دەچنە خانەی ئەدەبی 
ڕۆژانە و هەناسەی ئایندە لەدەست دەدەن و سەرەنجام، لە 
مێژووی داهێناندا هەوڵ بەتاڵ دەمێنێتەوە و ڕوخسارێكی 

تایبەت بە خۆیان پەیدا ناكەن.
مەبەستمە،  ڕوونكردنەوەی  بۆ  ئاماژەیەم  چەند  ئەم 
هێما  ئەم چەند  پەنجە ڕووناكی  دەمەوێ و ویستوومە 
الم  خوێندنەوەم،  سەرەتای  لە  هەر  بكەم  جێگیرییانە 
دروست بووە. شاعیری: )شتێك لە مێژووی ئاوابوون( 
چووەتە قۆناخێكی هەستیار و سەرەكییەوە و لە چەند 
پەرت  الیەنانەدا  بەم  ناخی  و  دەكات  كار  تریش  لكێكی 
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زەرد  گیانی  تارمایی،  و  دیارە  داهێنانی  بەاڵم  كردووە، 
نەكردووە و نیانیی داهێنانی ڕووەو ڕەنگڕێژتر سەردەخا 
و  كاریگەرەكان  بابەتە  ناوەندی  بڵندبوونەوەی  بەرەو 
تێكڕای جیاوازییەكانی ڕەگەزە پێكهێنەرەكانی گەردوون. 
كەواتە: حاڵ و باری خۆی بە دەستهێناوە و ناسیویەتی، 
فێربووە  كوردییەوەش  كالسیكی  شیعری  لە  هەروەها 
چۆن بە قووڵی و هەستیاری سەیری ژیان و سروشت 

بكات. 
نووسین  پەنجەی  كەم  كۆكردنەوەیەكە،  ئەمەش 
دەسەاڵتی  و  فیكر  سێبەری  لە  توانیویەتی  و  دەتوانێت 
داهێناندا ئەمانە كۆبكاتەوە و وەك داهێنانیش وەربگیرێتو 

لێكدانەوەی بۆ بكرێت:
1 ــ شیعر
2 - كۆالژ

3 ــ ڕۆژنامەگەری
4 ــ وەرگێڕان

5 ــ سەرنج و بۆچوونی ئەدەبی
6 ــ لێكۆڵینەوەی ڕۆژنامەگەری و ئاركیۆلۆژی.

عەزیز  )نەژاد  لە:  خاسییەتانەی  و  خەسڵەت  ئەم 
لە:  شێوە  هەمان  بە  كەوتوون،  دیار  ئێمەدا  سورمێ (ی 
ڕۆحی  هەردووكیان  دیارن.  عەرەبیشدا  شاوڵ(ی  )پۆل 
كۆمەڵگا و كولتووری خۆیان ناسیوە و مایەی دڵخۆشینو 
دەقەكانیان ئارەزووشكێنن. كەسی دووەم، كە خوێنەرە. 
دووچاری ڕامان و وردبوونەوەی گیانی و سەرسووڕمان 

دەكەن.
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لە  دەخوێنمەوە،  نوێبەخش  و  جوان  شیعرێكی  كە 
خۆشییاندا چاوم زەوی نابینێ ، ئەگەرچی شیعری جوان و 
سینگی  لە  ئەوكاتەی  زەوییە.  تەواوی  من  الی  نوێبەخش 
ئۆخەم  هەناسەی  دا   )1987  - مەند  )تاڤگەی  كۆشیعری: 
تێیدا  خوێندنەوەم  دوای  هەستی  مەشخەڵی  و  خواردەوە 
هەڵدایە ئاسمان، باری سەرنج و تێڕوانینم لە چەند الپەڕێكدا 
تاڤگەی  لە  مەند  )وێنەی  ناونیشانی:  لەژێر  كردەوە،  گرد 
لە  ئێستێتیكیم  تواناداری  پەڕەمووچی  و  فلچە  مەند(دا، 
شیعرەكاندا جوواڵندبوو، لە هێڵی ئەم ڕاوە وردانە گەڕابووم، 
تیشكدانەوەی ئاوێنە و سێبەری فیكر و نموونەی هونەری 
دایەرەی  و  دەف  ئەفسووس  بەاڵم  بوون،  شیعر  بااڵی 
عێراق(،  )پاشكۆی  هەفتەنامەی:  و  )هاوكاری(  ڕۆژنامەی: 
و  جووكە  نەیانهێشت  و  خستەگەڕ  داپڵۆسینیان  چەرخی 

نووكە بكات.

كێ  تااڵوی خوارد؟
كێ  تااڵوی خو؟؟

كێ  تااڵو..؟؟؟
كێ  تاڵ..؟؟؟؟
كێ  ت..؟؟؟؟؟

ك..؟؟؟؟؟؟؟

ئەم شیعرە ڕستەیەكی ئەماژەیییە. خۆی، خۆی دەخواتەوە. 
ئێجگار ئەندازەیی و شێوازییە. بە وریایی و ئاگایییەوە دۆخی 
ڕۆحی كۆمەڵگای كوردی و كوردستانمان وەك تەالرێكی 
دەدات،  پیشان  ناوەخۆدا  شەڕی  لەناو  نیشتەجێبوون 
وردبوونەوەیە  بەكارهاتووە،  تێدا  بیناسازی  وردەكاری 
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شەڕی  رووداوەكەش  و  دیاردە  ڕووداوێك.  و  دیاردە  لە 
ناوەخۆی شاخە، لە دەستپێكدا پرسیارە، پرسیار لە ناوێك، 
) كێ  تااڵوی خوارد(. لە پێكهاتەی شیعرەكەدا وشە وشە 
دەمێنێتەوە،  )ك(  وشەی  تەنیا  كۆتاییشدا  لە  دەخواتەوە، 
وەاڵمێكی  نهێنی  زمانی  بە  )كوردستان(،  ناوی  بۆ  هێمایە 

هێمنە بۆ پرسیاری دەستپێك.
)ئەوان تینی كوورەی دەفیو

ئێمە شەختە..
ئەوان گیا

ئێمەش بەرخی دوو باقەگیا...(

دوو  لە  عەرەب(،  و  )كورد  برایەتی:  بۆ  ئاماژەیە  ئەمە 
نیشتیمانی بەزۆر سەپێندراو و بەیەكەوە لكێندراودا. هەم 
لە ئاستی بوونی مێژوویی و مامەڵەی فیكری، هەمیش لە 
ئاراستەی نیانی زمان و شیعرییەتدا، جیاوازە لەو برایەتییەی: 
)گۆران و لەتیف هەڵمەت( لە دەقەكانی خۆیاندا وەك تەباییو 
هاوئاهەنگ و هاوگونجاندنی ژیان ، بەهانە و پاساویان بۆ 

هێناوەتەوە و دەیانەوێ  بەالی چاكەدا بیخەنەوە.
دەقی: چیرۆكێكی برایەتی، دیوانی گۆران، محەمەدی مەال 
عێراق،  زانیاری  كۆڕی  چاپخانەی  یەكەم،  بەرگی  كەریم، 

بەغدا، 1980، ل:320.
لەتیف  دیوانی  ڕووبار،  دوو  برایەتی  داستانی  دەقی: 
ل:  تاران، 2014  تاران،  چاپخانەی  یەكەم،  چاپی  هەڵمەت، 

.495
)ئەوە هەناسەدان نەبوو
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ئەوە ڕمانی چیا بوو..
چەخماخەی هەورەتریشقە و 

فڕینی هەموو چۆلەكە و كۆترەكانی دنیا بوو..

ئەوە هەناسەدان نەبوو.(

كارەساتی  ڕاگەیاندنی  و  وشیاركردنەوە  خاڵی  ئەمەش 
هەڵەبجەیە، بەهایەكە بۆ یاخیبوون. شیعری كوردی بەری 
بووە.  نەتەوایەتیمان  و  نیشتیمان  هەمەجۆری  كارەساتی 
بوونێكی  وەك  و سەردەمەكاندا  بار  هەموو  لە  شیعریش 
مەییوەكانی  و  نادیار  و  دیار  ڕووداوە  ئاست  لە  فیكری 
نیشتیمان و نەتەوەدا، بوونی خۆی لە ڕەوت و چوارچێوەی 

ناوەرۆك و ئێستێتیكادا نمایش كردووە.
بەشێك لە شاعیران، دەستەوەستان نەبوون لە ئاست ئەم 
بەهەمان شێوە شیعریش بەردی  فیكرییەدا،  بەگژداچوونە 
شوورەی سەنگەر بووە، هەموو كات گوللەی دیكتاتۆر لەم 
بەردەدا سارد بووەتەوە و ملكەچ بووە. لەناو ئەدەبی ئێمەشدا 
چەند شاعیرێك ئەو بەردە بوونە، وەك: جەمیل ڕەنجبەر، 
شاكەلی،  فەرهاد  كەریم،  میرزا  جەاللی  مەریوانی،  دڵشاد 
شێركۆ بێكەس، سامی شۆڕش، محەمەد حەمە باقی، ڕەفیق 
سابیر، مارف عومەر گوڵ، هەندرێن ..... تاد، بەاڵم بۆچوونی 
ڕەهای من ئەوەیە: فیكری داهێنەر لە ڕەوت و چوارچێوەی 
ناوەرۆك و ئێستێتیكادا خۆی دەخەمڵێنێ ، نەك لە بریق و 
باقی دروشمدا. شاعیری داهێنەر پابەندە بەكرۆكی داهێنان، 
واڵتەكەی.  بەسیاسەتی  نە  كۆمەڵگاو  بە  نە  نییە،  پابەند 
و  ڕاستەوخۆ  داهێنان  داهێناندا،  تایبەتییەكەی  شێوە  لە 

ناڕاستەوخۆ لە خزمەتی كۆمەڵگا و واڵتدایە.



486

شیعری: )شتێك لە مێژووی ئاوابوون( ئەو مووچڕكەی 
دامێ ، كە من لە شیعردا دەمەوێ  و چاویشی پێ ڕوونكردمەوە، 
لە ناوەوەم ڕابمێنم و لە سنووری جوواڵنەوەی ڕووبەردا، 
یەكانگیربوونی ئێستێتیكای خاڵ و هێڵ و مانای هارمۆنی و 

بنیادی شێوەكاری و زمان ڕوونیی ڕەنگ ببینم.
بە  تر  ڕۆڵێكی  بەاڵم  باو،  نیمچە  و  ئاسایی  1ــ وشەی 
وشە دەدا و ئەفسوونی پیت گوێ ئارام دەكات و شەپۆلی 
لە زەیندا پەروەردە  ئاوازیش پشوو بەچاو دەدات، زمان 
شیعری  بوون،  هەستی  بۆ  قووڵبوونەوەیەكە  و  دەبێ 
بێگەردیش بە وشەی ناو ژیان دەنووسرێت و پەیوەندیو 
وشە،  دەداتە  هێز  و  دەدۆزێتەوە  نێوان وشە  گونجاندنی 
ئەمە گرینگترین خاڵی بینینە بۆ داهێنان، ئەوەی بە وشەی 
نووحیشی  تەمەنی  ئەگەر  بنووسێت،  فەرهەنگان  ناو 
هەبێتو ژوورێك كتێب كەڵەكە بكات. تەنیا نووسین و خۆ 

بەفیڕۆدانە، داهێنان نییە.
و  بنیاد  ئاشكرا،  ڕادەیەك  تا  و  ڕوون  وێنەی  2ــ 
و  دەكات  خورپەدار  و  نادەستەمۆ  وێنەكان  كەشوهەوای 
شوێنی سەرەتای دەستپێكردن و سەرنجڕاكێشانی تێدا بە 

كراوەیی جێدەهێڵێت.
3ــ شێوازی لە فۆرمێكی بێ گرێ و پێوانەیی، لە بەشەكانی 
وێنەدا چاالك و پڕ هەست كردووە، سۆزێكی خۆشكراو بە 

بیریش خاسیەت و ڕژانی یەكەمیەتی.
4ــ  یەك گیانیی بابەت لە سەرەتای شیعردا، تا كۆتایی 
سەرەداوی بابەت بەرنادا، تا بە خوێنەری دەگەیەنێ، ئەم 

كات سەرەداوەكە بۆ خوێنەری نموونەیی جێی دەهێڵێ.
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5ــ هەندێك جار لە بەشێكی شیعرەكانیدا، نەرمی مۆسیقا 
تریشدا  شوێنی  هەندێك  لە  دەگرێتەوە،  وشە  جێگای 

ئەفسوونی خاڵ و هێڵ و ڕەنگ هەمان ڕۆڵ وەردەگرن.
6ــ درێژدادڕی و درێژكردنەوەی بابەت، هونەر نییە. شیعر 
لە پێویستی فیكر و شێوەدا كۆتایی پێدەهێنێ ، درێژدادڕی 
دەق لەبار دەبات، لەخۆ پاراستن لە درێژبوونەوەی بابەتدا 
دەقدا  ڕەوتی  لە  بەاڵم  داوە،  نیشان  كارامەیی  و  بەهرە 
ئاواز دووبارە دەكاتەوە. ئەم دووبارەكردنەوەی ئاوازەش 

یارمەتی هەستی خوێنەر دەدات بۆ چێژ وەرگرتن.
ئەم چەند جوواڵنەوە شیعرییە هێمائامێزە ڕووی دیارو 
پێویستییە  و   داهێنان  سەرەكییەكانی  كێشە  نادیاری 

نیشتیمانی و نەتەوایەتییەكانمانە:
ئا ــ هێڵی داهێنان، شیعر و كۆالژ.

ب  ــ هێڵی پێویستییە مێژوویی و ڕۆژانەیییەكان و هێزی 
خۆڕسكی داهێنەر لە چركە زۆر تایبەتییەكانی نووسین و 

بەرجەستەكردندا.
شیعری: )شتێك لە مێژووی ئاوابوون(، هەردوو هێڵەكەی 
لەم  ئێستێتیكی و خۆی  نادیارییەكی  بۆ  هاوشان كێشاوە 
خاڵ و هەستە ئێستێتیكییەدا دووپات كردووەتەوە، ئەوەی 
لە دووپاتكردنەوەكەدا گرینگ و دەركەوتەیە پێداگرییە بۆ 

ئازادی سروشتیی ئەدەب.

                                                    1991/8/28 شەقاڵوە
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