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 مانیفێستی شیعری  

 هەموو دەرگاکانی گەردوونم بەڕوو داخەن
 من لەنێو خەون و هاواری شیعر 

 دێمە نێو ژیانەوە
  

 شیعر و پرسیار و گومان 
ڕیەتی لە شتتی پتێوەوانە و هتاودژ و دیارە ئەوە زۆر ڕوونە کەوا، ژیان پ 

شتتتیعریە لە ڕێتتتدەی بەدواداگەڕان و خول انتتتدنی کتتتۆد و هێمتتتای . نامتتتاڵووڵ
نوێتتوە، دەکتترێ هەمتتتوو ئەو شتتتە هتتاودژ و پتتتێوەوانە و نامتتاڵوو نە لەنێتتتو 

چتونکە شتیعر نووستینەوەی ژیتانە ". هەناوی کۆد و هێماکانیتدا لە خۆبدرێتت 
ئاستاییە کتۆد و هێماکتان هەڵدتری پرستیارو  بتۆیە..! بە هەموو پێکهاتەکانیەوە

بە بتتتتڕوای متتتتن، ئە  پرستتتتیار و گومانتتتتانەش .. گومتتتتانی وۆراووتتتتۆر بتتتتن
چتتتتونکە شتتتتتیعر ..! ستتتتەرچاوەکەیان لە بەردەوام تتتتوون و نوێ تتتتوونەوە دایە

ناتوانێت بەردەوا  بێت ئەگەر، خۆی نوێ نەکتاتەوە، لێترەدا نەک تەنهتا شتیعر 
بتتتۆیە لێتتترەدا دەتتتتوانین ب ێتتتین شتتتیعر .. بەڵکتتتو، سروشتتتتی ژیتتتانیە هەروایە

یتان هەر کتاتێکی دەڵێکتی شتیعری، چەنتدین پرستیار و ..! ژیتان دێتت" بەمانای
گومانی هەمەوۆر لە الی خوێنەر وێدەهێ ێ، ئەمە نیشانەی بوونی داهێنتان و 

یتان . دیدگای نتوێیە لەنێتو دەڵەکە و لە چوارچێتوەی سیستتەمێکی ئیستتەتیکدا
بە پێتی " ئەراگتۆن " ئەوەتتا ..! وەی دەسە تی زمانتداباشترە ب ێین، لە چوارچێ
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فەرهەندەکتتان مانتتای تەواو بتتۆ " ئەزمتتوونی ختتۆی بەوە گەیشتتت بتتوو کەوا 
واتە مانتتتای ڕاستتتتەڵینەی وشتتتەکان بە پێتتتی ..! " وشتتتەکان دەستتتتەبەر نتتتاکەن

لێترەدا بەوە دەگەیتن کە، زمتانی شتیعر ..! سروشتی وێنە و بڕگەکان دەگۆڕێن
شتتتاعیر لە ئاکتتتامی .. بە مانتتتا بتتتاو و تەڵایتتتدیەکانی وشتتتە ختتتۆی نابەستتتتێتەوە

بەدواداگەڕان و کەشتتتفکردنەکانی کاتێتتتک، پەیتتتکەر و وێتتتنە شتتتیعرییەکانی بە 
یان لە ڕێدەی کۆدەکتانەوە، هەمتوو ئەو شتتە ..! لیکی وڕێنەکانی ڕەنگ دەکات

نامتتتتاڵووڵ و ناتەبتتتتا و هتتتتاودژ و تەنتتتتانەت خەون و شتتتتتە ترستتتتهێنەکانیە 
کەواتە شتتاعیر لە دواوتتاردا، لە ڕێتتدەی ڵووڵ وونەوەکتتانی بە  ..دەنووستتێتەوە

پتتتێدە و ڕووبەری نتتتوێ دەگتتتات، لەوێتتتدا نتتتاوکۆکەی پرستتتیار و گومانەکتتتان، 
گومتتان لە ختتود، لە دەوروبەر، لە داهێنتتان، لە ژیتتان لە هەمتتوو شتتت، خۆیتتان 
دەختتتزێننە نێتتتو هەنتتتاوی کتتتۆد و هێماکتتتتان یتتتان مانتتتا نوێیەکتتتانی وشتتتتە و 

 ..! هەر لێرەشە پرسیار و گومانەکان لە دایک دەبن! ..دەستەواژەکان
 

 شیعر و نۆستالیژیا 
بە پێتتی ئەوەی شتتتاعیر لە چرکەستتتاتی نووستتینی شتتتیعر لە ڕووبەرێکتتتی  

نادیار کار دەکات، ئە  ڕووبەرە نادیارەش ڕەگەکتانی لە نێتو خەون و خەیتاڵ 
کردنی خەونتتیە لە بەرگە گشتتتیەکەیدا، هێنتتانە گتتۆی یتتان بە کتتاراکتەر.. دایە

. بتۆیە شتاعیر نتاتوانێ دەستت ەرداری ڕابتردوو بێتت.. ئارەزووە الشعوریەکانە
دەتتتوانین ب ێتتین هتتونەر بە گشتتتی، وە متتدەرەوە یتتان تێرکردنتتی ئتتتارەزووە 

" لە ڕووبەری نۆستتتالیایاش ..! الشتتعوریەکانە لە بتتارێکی ئاگتتایی و نائاگاییتتدا
نووستینی شتیعر بەبتێ ! ..ووانترین و ناسکترین تتوحفەیە بتۆ شتاعیر" منداڵی 

وا پێویستتت دەکتتات ئەوەش ب تتێم، ..! ئتتاوڕدانەوە لە  تتتوحفەیە مانتتایەکی نتتیە
بە مانتتای تەنهتتا ئتتاوڕ لە دواوە ..! شتتاعیر نابێتتت تەنهتتا ڕووی لە دواوە بێتتت

وا پێویستت دەکتات دوێنێتی ختۆی، بە .. بداتەوە و دوێنێی ختۆی بنووستێتەوە
گەورە شتاعیری (" ڕۆبەرت فرۆستت) . "ئێستا و هاوکات بە ئایندەش گرێ دات
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یەکێتک لەو .. ئەمریکی، کە بەشاعیری سەدەی بیستەمی ئەمریکتا نتاوی دەبەن
کە هەمیشە ئیشی لەسەر ڕابردووی ختۆی / ڕەخنەیەی کە لێی گیراوە ئەوەیە

کتتردووە، واتە تەنهتتا خەمەکتتان و ئتتارەزووە چەپێنتتدراوەکانی دوێنێتتی ختتۆی 
ن لەوە نتتیە کەوا، زمتتان بڕبتتڕەی پشتتتی دیتتارە هتتیی الریەکمتتا. نووستتیوەتەوە

هەمتوو بەدواداگەڕان و کەشتفکردن و داهێنتان و ستتایاە ..! شیعر و نووستینە
بتاوەڕی " وتاک الکتان " دیارە دەمێکە .. نوێیەکان، لە ڕێی زمانەوە دێنە بوون

بە .. وابتتتووە کە زمتتتان وەک کایاێتتتک وایە بتتتۆ کتتتردنەوەی هەمتتتوو دەرگاکتتتان
.. ر، دەبێتتت زمتتان ئە  ڕۆڵە ئتتاکتییەی ختتۆی ب ینێتتتتتتای ەت لە نووستتینی شتتیع

دووبتتتارە بتتتوونەوەی وشتتتە و دەستتتتەواژەکان یتتتان / دەربتتتارەی ئەوەش کە
وێدتتتۆڕکێ پێکردنیتتتان، کە زۆرکەس بە گەمەی پەییەکتتتان ناویتتتان دەبەن، وە 

متن پێمتوایە ئەوە پەیوەنتدی بە . ئەمە لەنێو شیعرەکانی منیە زۆر دەبیندرێن
هۆکتارێکی ..! هەیە لە ئانوستاتی نووستینی شتیعرەکەداباری دەروونی متنەوە 

/ چتتونکە ئیستتتاتیکای شتتیعر..! تتتر، پەیوەنتتدی بە ئیستتتاتیکای شتتیعریەوە هەیە
.. ڕاستتتەوخۆ ڕۆڵتتی ستتەرەکی دەبینتتێ لە تێرکردنتتی ئتتارەزووە الشتتعوریەکان

بەمانایەک، هەرچەندە تۆ لە نێتو ڕووبەرێکتی نادیتاریە کتار بتکەی و بتۆ نێتو 
خەون و خەیتتتاڵ بتتتڕۆیتە ختتتوارەوە، مەبەستتتتمە ئەوە ب تتتێم کە،  ڵوو ییەکتتانی

ئیستتتاتیکای شتتیعر هەر کتتاریدەری ختتۆی دەبێتتت بەستتەر بتتاری دەروونتتی و 
بەمانتتتتتایەک ئیستتتتتتاتیکای شتتتتتیعر ..! بەتتتتتتای ەت ئتتتتتارەزووە الشتتتتتعوریەکان

بتۆیە دەتتوانین ..! سەرچاوەیەکی لەزەت بەخشە لە پڕۆسەی نووستینی شتیعر
..! استتتەوخۆ پەیوەنتتدی بە دەروونتتی شتتاعیرەوە هەیەب ێتتین کە زمتتانی دەق ڕ

/ ئەمە بۆ ژانرەکتانی تتریە هەروایە، ئەگەر لە هتونەری نیدارکێشتان بتڕوانین
کێشتتتا، ئەوکتتتتاتەدا لە " شتتتتەوە پتتتڕ ئەستتتتتێرەکانی "ڤتتتانکوا کاتێتتتتک تتتتاب ۆی 

شتێوەی متامەڵەکردنی لەگەڵ / نەخۆشخانەی دەروونی بووە، لە  تاب ۆیەی دا
رهێنانی فاتوەکەی، پەیوەنتدی بە  بتارە دەروونتیەی هەبتوو، ڕەندەکان و بەکا

لێتترەوە بەوە دەگەیتتن کە لە ..! کە خۆشتتی لە زۆر شتتوێندا ئەمەی باستتکردووە
نێوان زمانی دەق و ئارەزووەکتانی مترۆح حەڵی ەتێکتی واویتدانی هەیە، یتان 
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زمان لە ڕێدەی ئە  دەسە تە خوداوەندیانەی کە هەیەتی لەنێو فەزای دەڵتدا، 
تتتتتوانێ ستتتتتیما و خەستتتتتاەتێکی واویتتتتدانە بە ئارەزووەکتتتتتان و ڕەهەنتتتتتدە دە

کەواتە زمتتان دەتتتوانێ نەمتتری بە شتتتەکان ب ەخشتتێ ..! مرۆییەکتتان ب ەخشتتێ
لەنێتتو ڕووبەری دەڵتتدا، بتتۆیە دەتتتوانین ب ێتتین، یتتادەوەری لەنێتتو هەر دەڵێکتتی 

  ..!شیعری بوونێکی واویدانی هەیە، یان بوونێکی گشتدیر و ڕەها
 

 ەخنەی کوردیشیعر و ڕ
دیتتارە بتتۆ هەمتتوو الیەکمتتان مەعاتتومە کەوا، ڕەختتنەی کتتوردی لە   ئاستتتێک 

بە مانایەک ئەو داهێنتان و پێشترەویانەی لە شتیعر و ڕۆمتان و ژانرەکتانی ..! دایە
ئتتتێمە نتتتاڵێین .. تتتتری ئەدەب و هتتتونەری کتتتوردی کتتتراون، لە ڕەختتتنەدا نەکتتتراون

ەر تواناکتان و ئاستتی داهێنتان ڕەخنەی کوردیمان هەر نیە بە  ، ئێمە ڵستە لەست
ڕەختنەی کتوردی لە ئاستتی پێویستت )بۆیە لێرەدا بە دڵنیتایەوە دەڵێتین ..! دەکەین
من پێموایە، ڕەخنە نەک هەر دەبێت کەلێنەکان پتڕ بکتاتەوە یتان دەستت ..!(. دا نیە

متن ..! نیشانیان بکات بەڵکو، دەبێتت نەوەیەکتیە بختاتە ستەر پڕۆستەی نووستین
رەکانمان دەبێت هێندە پڕ مەعریفە و بەرچتاو ڕۆشتن و پێشتڕەو پێموایە، ڕەخنەگ

بتتن نەک تەنهتتا، کاریدەریتتان بەستتەر پڕۆستتەی نووستتینەوە هەبتتێ بەڵکتتو دەبێتتت، 
ڕەخنەگتتران وا پێویستتت ..! کاریدەریتتان بەستتەر گتتۆڕانی کۆمەڵدەشتتەوە هەبێتتت

زۆر بە ڕۆشتنی و بە .. دەکات هەمیشە هەڵدری دیدگای پێشرە و نوێخوازانە بتن
روستی ڕەخنە لە داب و نەریتی دواکەوتوانە و لە هەموو ئەو هۆکار و فاکتتانە د

بدتتتتتترن، کە ڕێدتتتتتترن لەبەردە  پێشتتتتتتکەوتنی کتتتتتتۆمەڵدە و تەنتتتتتتانەت چەمتتتتتتکە 
بە بڕوای من، ڕەخنە ناتوانێ تەنهتا ختۆی ب ەستتێتەوە بەزمتان و ..! ئازادیەکانیە

ەخنەگتتر لە ڕەگەزەکتتانی نووستتین و بەس، ئەگەر پێویستتت بکتتات وا دروستتتە ڕ
بە تتتای ەت .. چوارچێتتوەی دەڵەکەدا، ڕەختتنە لە بیرکتتردنەوە و ڕوئیاکتتانیە بدتتڕێ

ڕوئیتتتای نەو نووستتتەرانەی دەستتتت بە بیتتترۆکە دواکەوتووەکتتتان دەگتتترن لەنێتتتو 
یتتان ئەو ڕوئیایتتانەی کەنتتاتوانن، ڕەوتتتی پێشتتکەوتن و مەدەنیەتتتی .. دەڵەکانیانتتدا
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   ئەوەش گتتتتتریندە کەوا، بە..! کتتتتتۆمەڵدە و ئتتتتتازادی مرۆڤەکتتتتتان هەز  بتتتتتکەن
واتە کارمتتتان بەستتتەر ئەوەوە .. ڕەخنەکتتان لە چوارچێتتتوەی دەڵەکتتتان دەرنەچتتتن

یتتان ستتەر بە   ! نەبێتتت کە نووستتەرەکە لە   ختتانوویەک ژیتتان دەگوزەرێنێتتت  
بتتتۆ نمتتتوونە لە دەڵێکتتتی شتتتیعری " مەبەستتتتمە ئەوە ب تتتێم ! الیەنێکتتتی سیاستتتیە  

لە ..! ات بە زمتتتتانی شتتتتیعریەپێویستتتتتە ڕەختتتتنەی شتتتتیعری بدتتتترین لە هەمانکتتتت
چوارچێوەی دەڵە شیعریەکە دەکرێ، ڕەخنە لە هەر شتێک بدترین، وتا ئەو شتتە 
زمتتانی شتتتیعری بێتتت، یتتتان ستتتتایل و ڕەگەزەکتتانی تتتتری شتتیعر، یتتتان ڕوئیتتتای 

وۆلیتتا " بە پێویستتتی دەزانتتم لێتترەدا باستتی ..! دواکەوتتتووانە یتتا هەر شتتتێکی تتتر
وولیتتای ڕەخنەگتتر ئیشتتە . ەندتتاری بتتکە ی ڕەخنەگتتر و بیرمەنتتدی ه"کریستتتۆفیا 

سەرەتاییەکانی لە نێتو چوارچێتوەی فیمینیتز  و مەستەلەی ژنتان و گریندتی دەدا 
.. بە زمتتتانی دەق و ڕەختتتنەی لە زمتتتانی پیاوستتتاالرانە دەگتتترت لەنێتتتو دەڵەکانتتتدا

هەروەهتتتا تیتتتۆرە .. ڕۆڵێکتتتی ستتتەرەکی گێتتتڕا لەبیتتتری متتتۆدێرنیز  و فیمینیزمتتتدا
ویەوە لە دەوری کتتتتۆمەڵدە و داب و نەریتتتتت و ڕۆشتتتتن یریەکەی چتتتتڕ کردبتتتتو

پەیوەنتتدی نێتتوان ئەدەب و سیاستتەت و زۆر شتتتی تتتر، وە پشتتتی بەستتت وو بە 
ئەگەر لە هەوڵەکتتتتانی ئە  ختتتتانمە . روانتتتتدە و تیتتتتۆرە ستتتتایکۆلۆژیەکەی فرۆیتتتتد

بیرمەنتتدە بکتتۆڵینەوە، دەبینتتین لە چوارچێتتوەی ڕەختتنەی ئەدەبتتی و نووستتین و 
ستەر مەستەلەی ژنتان و بە مەدەنتی کردنتی کتۆمەڵدە و لێکۆلینەوەکانی، ئیشی لە
من پێموایە ڕەخنەگر دەبێت لە  ئاستتە بەریتن و فتراوانە ..! زۆر شتی تر کردووە

نەک تەنها کەلێنتی دەڵەکتان پتڕ بکتاتەوە بەڵکتو بەرچتاوی نووستەر و .. کار بکات
شتتاعیرەکان ڕۆشتتنتر بکتتاتەوە و کتتارێکی وا بکتتات، لەژیتتر کاریدەریەکتتانی ئە  

نەک هەر ئەوەنتتدەش بەڵکتتو .. هێنتتان و نوێختتوازی بوتتنە ئاستتتێکی ستتەروو تتتردا
ڕۆڵێکتتی بەرچتتاو ب ینتتێ، لە نێوەنتتدی ڕۆشتتن یری و هاوکتتات لە ڕاستتتای بەرەو 

ئە  ئاست و وۆرە لە ڕەخنە لە ئێستتادا، لە ڕەختنە ..! پێشەوەچوونی کۆمەڵدەش
کە ڕۆژێکتدا  و ڕەخنەگرانی کوردی نابیندرێ، دیتارە ئومێتدی ئەوەش دەختوازین

 ..! بێ، ڕەخنەی کوردی بداتە ئە  ئاستە بەرزەی لەپێشکەوتن و داهێنان دا
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 شیعر و سایکۆلۆژیەتی دەق 
نووستتتین ڵستتتەکردنە )بە بتتتڕوای متتتن دەبتتتێ ئەوەمتتتان لەال ڕۆشتتتن بتتتێ کە  

..!( لەگەڵ پەیکەرە بێتدەندەکانی نێتو بتازنە چەپێنتدراوەکانی ڕووبەرە بێیاگاییەکتان
ستتەر زمتتانی دەق و کتتردنەوەی کتتۆد و هێماکتتان، کتتۆمەکی بتتۆیە ئیشتتکردن لە

زۆرمتتان دەکتتات بتتۆ نزیتتک بتتوونەوە لە کڕۆکتتی دەڵەکە و تێدەیشتتتن لە مانتتا و 
چتتتونکە لە پشتتتتی کتتتۆد و هێماکتتتان بتتتاری دەروونتتتی نووستتتەر . دەاللەتەکتتتان

واتە لە ڕێدتتتتتای زمتتتتتانەوە دەتتتتتتوانین لە ستتتتتایکۆلۆژیەتی دەق .. دەختتتتتوێنینەوە
هێماکتان " )کتار  یەنتگ " چونکە بەپێی بیرکردنەوەکتانی .. دەینبکۆڵینەوە یان تێ 

..!( لە هتونەردا، بتتۆ دەربڕینتتی بیتتر و شتێوازی بتتاری دەروونتتی بەکتتار دەهێنتتدرێن
لێتتتترەدا دەکتتتترێ ئەوە ب ێتتتتین، لەنێتتتتو هەر دەڵێکتتتتی شتتتتیعری پێکهتتتتاتە و بتتتتاری 

و  بتتۆ نمتتوونە لە وردبتتوونەوە لە زمتتان..! دەروونتتی شتتاعیرەکە لەوێتتدا ڕاکشتتاوە
هێماکتتانی دەڵتتی هاماێتتت بەر لە هەر شتتتێک بەوە دەگەیتتن کەوا، دەڵتتی هاماێتتت 
بتتاس لە هەرچتتیەک بکتتات، دەتتتوانین شتتێوازی دەروون و بتتاری بیرکتتردنەوەی 

دیتارە ڕووبەر و . بتۆ دەڵێکتی شتیعریە بە هەمتان شتێوە..! شکسپیر بخوێنینەوە
ئەوەتتتا .. نتتینتوانتتای دەستتە تی زمتتان زۆر لەوەش زیتتاترە کە ئتتێمە بتتۆی دەڕوا

هەر لە ڕێتتدەی ئیشتتکردن لەستتەر زمتتان و هێماکتتانەوە، " بونیادگەراکتتان " الی 
پەیوەنتدیە کۆمەالیەتیەکتتان و پێکهتاتەی کتتۆمەڵدە و سیاستەت و بتتاری ئتتابووری 
. کتتۆمەڵدە و لە  ڕێتتدەیەوە ئیشتتیان لەستتەر زۆر شتتتیتر و ڕەهەنتتدی تتتر دەکتترد

اتەکتتانی ستتایکۆلۆژیەتی دەق بتۆیە لە ڕێتتدەی فتتۆکەس کتتردنە ستەر زمتتان و پێکه
بە بتتڕوای متتن، لە  ڕێتتدەیەوە دەتتتوانین تتتا ئاستتتێکی بتتاش، کڕۆکتتی دەڵەکە بە 

 شێوەیەکی ووان و ڕوون پێشانی خوێنەران بدەین
  
 شیعر و زمانی شیعری 
زمتتتانی شتتتیعر لە ڕابتتتردووەوە تتتتا ئیمتتتڕۆ، گتتتۆڕانی زۆری بەستتتەردا  -

ولیستتتتتەکان و هتتتتاتووە بتتتتۆ نمتتتتوونە، زمتتتتانی شتتتتیعر لە ستتتتەردەمی سوم 
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ڵوتابخانەکتتانی پتتێە خۆیتتان بە شتتێوەیەکی تتتر بتتووە ئەوکتتات، شتتاعیر زیتتاتر 
لێرەدا دەکرێ زیاتر ڵسە لەستەر زمتانی شتیعر و . دەرەی خۆی دەنووسیەوە

بەر لە هەرشتتتتێک حەزدەکە  .. پەیوەنتتتدی نێتتتوان شتتتاعیر و کتتتۆمەڵدە بکەیتتتن
ە  هەبتوو بێتت، ڕەندە منیە ڕۆژێک لە ڕۆژان ئەو بیرکردنەوەی/ ئەوەش ب ێم

کە دەبتتتێ زمتتتانی شتتتاعیر زمتتتانی کتتتۆمەڵدە بێتتتت، بەو پاستتتاوەی کە شتتتاعیر 
ڕەنتتتدە ئەووتتتۆرە بیرکتتتردنەوانە تتتتا ئاستتتتێک، ..! زمانحتتتاڵی کۆمەڵدتتتاکەیەتی

یتان بیرکردنەوەیەکتی . کاریدەرێتی سیاستەت و ئایتدیۆلۆژیایان لە پشتت بێتت
ەگەیەنتتم کە بتتاوەڕ  بە  ، بەوپەڕی ڵەنتتاعەتەوە، ئەوە ڕا د. ڕیالیستتتانە بێتتت

متتن نتتاڵێم شتتاعیر هتتیی پەیوەنتتدیەکی بە ..! بە  وتتۆرە بیرکتتردنەوانە نەمتتاوە
کتتۆمەڵدە و دەوروبەرەکەی نتتیە بە  ، دەکتترێ شتتاعیر بتتوونێکی ئتتایرۆنیکی 

یتتان ویتتا لە دەوروبەرەکەی بیتتر بکتتاتەوە، کە .. یتتان یتتاخی و نتتامۆ بێتتت.. بێتتت
..! ەری دەوروبەرەکەی نەبێتتتهتتیی پەیوەنتتدیەکی ئەوتتتۆ و یتتان لە ژێتتر کتتارید

کە لە " شتاعیر وا پێویستت دەکتتات ..! زمتانی شتاعیر دەبتتێ زمتانی شتیعر بێتتت
زمانی شاعیر دەبێ، زمانی نتاوەوەی شتاعیر ..! " پێناو شیعر، شیعر بنووسێت

متن لە ڕێدتای .. و زمانی غەریزەکان و خەون و خەیاڵی شاعیرەکە خۆی بێت
لە .. و ختتۆ  و ژیتتانی ختتۆ  دەنووستتمەوەغەریتتزە بێیاگاییەکتتانم / شتتیعرەکانم

" نێو خەون و خەیاڵی خۆمدا، کە ئیە لەسەر خەونەکانم دەکە  و دەمەوێتت 
چتونکە ..! من دەکرێ هیی پەیامێکم پتێ نەبێتت..! " حەڵی ەتی ژیان ڕەسم بکە 

..! بە بڕوای من شاعیر کەسێک و ئاکتییستێکی سیاستی و ئایدیۆلۆژیستت نتیە
دەکرێ شیعر هتیی پەیتامێکی پتێ نەبتێ و )ە دا بدر  مەبەستمە پێ لەسەر ئەو

بتتێ پەیتتا  بێتتت بە  ، نتتاکرێ شتتیعر هتتیی ئامتتان ێکی پتتێ نەبتتێ و بتتێ ئامتتان  
ئامان  لە شتیعرەکانی متن ..! کەواتە پەیا  و ئامان  دوو شتی ویاوازن..!( بێت

مەبەستتمە ..!( ژیان بە هەموو ووانیەکانیەوە پێشانی ختوێنەران بتدە )ئەوەیە 
.. ڵ خوێندنەوەی هەر شتیعرێکم، دڵ و ڕۆحتی ختوێنەرانم ئتارا  بتکەمەوەلەگە

یتان ئەگەر بکترێ پرستیاریان .. یان زەردەخەنەیەک بهێنمە ستەر ڕوخستاریان
بە   من هتیی ..! یان پڕیان بکە  لە نیدەرانی و دڵەڕاوکێ.. لەال دروست بکە 
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ەدواداگەڕان و خوێنەرەکتانم لە ئاکتامی ب..! پەیامێکم بتۆ خوێنەرەکتانم پتێ نتیە
ڕامتتتانی ڵتتتووڵ و چەنتتتدین خوێنتتتدنەوە، وا پێویستتتت دەکتتتات خۆیتتتان شتتتتێک 
هەڵکڕێنن و خوێندنەوەیەکیان دەست بکەوێتت، نەک چتاوەڕوانی پەیتا  بتن لە 

پێویستتە ختوێنەر )سوریالیستت دەڵێتت " ئەندرێ بریتۆنی " هەروەک ..! منەوە
اعیرەکە و لە ژێتتتتر کاریدەریەکتتتتانی دەق ب ێتتتتتە وتتتتۆگەلەیەک لە بیتتتتری شتتتت

بە ..!( بەشتتتداری بکتتتات لە بەدواداگەڕان و کەشتتتفکردنی مانتتتا و دەاللەتەکتتتان
لەو بۆچتوونەی بریتتۆن ئەوە ..! بڕوای من لێرەدا شتێک نیە نتاوی پەیتا  بێتت

  هاوکتتات ستتەلی ە و ..دەبینتتین، کە پەیوەنتتدی ختتوێنەر و دەق چەنتتدە گتتریندە
ڕۆڵ دەبینێتتتت لە  چتتتونکە ستتتەلی ە و مەعتتتریفەی ختتتوێنەر..! مەعریفەکەشتتتی

ڕۆڵ دەبینتێ کە وەک وتۆگەلەیەک .. کەشفکردن و کردنەوەی هێما و ماناکتان
بتتڕژێتە نێتتو پانتتتایی دەڵەکە و بە نێتتو هەمتتوو درز و کەلێنێتتک و ڵوژبنەکتتانی 

دەبتتێ .. شتتۆڕب ێتەوە و بتتۆ ڵتتوو یی نێتتو ڕووبەرە نادیارەکتتانی دەق بتتڕوات
داهێنتان ختوێنەری بە ستەلی ە ئەوەش لەبیر نەکەین کەوا، دەڵی زیندوو و پتڕ 

 ..! دەگەیەنێتە ئاستی ئەو وۆگەلەیە و لەگەڵ خۆیدا دەی ات
  

 شیعر و ناوچەگەرێتی
ئەدەب و هونەر بە شێوەیەکی گشتی لەسەر ئەو چەمکتانە کتار دەکەن کە 

عەشتت ، خەون، ڕەنتتگ، بتتا، )وەک . ستتیما و ڕوخستتارێکی گەردوونییتتان هەیە
ەمکتتتانە ڕەگەزی گەردوونتتتین لە ئەدەب و هەمتتتوو ئەو چ.....( ئتتتاو، ڕوونتتتاکی

زمتانی ئەدەب یتان زمتانی شتیعر نتاتوانێ ختۆی .. هونەردا بە تای ەت لە شیعر
بەمانتتایەک، ئەدەب نتتاتوانێ ختتۆی .. لەو ڕەگەزە گەردوونیتتانە بێتت ەری بکتتات

یتان ئەدەب ڕەندڕێتا .. ڵەتیس بکتات لە نێتو بتازنەیەکی تەستکی نتاوچەگەرێتی
کەوتتتووانەی خێ ەکتتی یتتان مامانێتتی ئایتتدیۆلۆژیا و بکرێتتت بە دیتتدگایەکی دوا

حزبتتتایەتی، ئەم تتتۆرە بیرکتتتردنەوە ناوچەگەرێتیتتتانە یتتتان خێ ەکتتتی یتتتان هەر 
شتتتێکی تتتر، کە دەنتتدە گەردوونتتیەکەی ئەدەب دەخنکێنتتێ و ناتەبتتا و هتتاودژ 
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.. دێتتتتەوە هە  لەگەڵ ئەدەب بە گشتتتتی و هە  لەگەڵ تێدەیشتتتتن بتتتۆ داهێنتتتان
.. ەریزەکتتتتتتتان و دەندتتتتتتتی نتتتتتتتاوەوەی متتتتتتترۆڤەدەندتتتتتتتی ئەدەب دەندتتتتتتتی غ

هەر وۆرە .. ڕوخسارەکەشی، ڕوخساری ڕەندە ووانەکانی سروشت و ژیانە
هەوڵ وبیرکتتردنەوەیەک، لە دەرەوەی ئە  مانتتا و دەنتتدە گشتتتدیرییەی ئەدەب 
..! دەبێتە هۆی کپ وونی دەندی ئەدەب و شێواندنی ڕوخسارە گەردوونتیەکەی

شتاعیر و هونەرمەنتدانەی لە ئاستتێکی بەرز لەالیەکی تترەوە، ئەو نووستەر و 
داهێنانیتتان کتتتردووە، ئەوانە بتتتوونەتە متتوڵکی مێتتتاوو و بتتتوونەتە بەشتتتێک لە 

ئەوان متوڵکی شتارێک و . ژیتان بەوانەوە مانتایەکی هەیە.. شارستانیەتی ژیان
ئەوان لەنێتتتتتو دڵە ..! نتتتتتاوچەیەک و تەنتتتتتانەت و ت و کیشتتتتتوەرێکیە نتتتتتین

..! ن و بتتتتۆ هەتتتتتا هەتتتتتا لەوێتتتتدا دەمێنتتتتنەوەگەورەکەی مرۆڤتتتتایەتی ڕاکشتتتتاو
ڵەیتترانەکەش لە هەر چتتیەکەوە ستتەرچاوەی گرت تتێ، بە   دەستتە تی کتتوردی 
ڕۆڵی سەرەکی و بەرچاوی هەیە لە بەرهەمهێنانی ئەم ۆرە ڵەیرانانە، یتاخود 
لە دابەشکردنی شارەکانی کوردستان بەسەر ڕەندی ویتاواز و خێتو و حتزب 

ستتتتتە تی کتتتتتوردی ڕۆڵتتتتتی ستتتتتەرەکی هەیە لە دە..! و دەستتتتە تی ویتتتتتاوازدا
دەستتتتەمۆکردنی ڵەڵەمەکتتتان و ویتتتاکردنەوەی ئتتتازادی لە ڵەڵە  و خنکانتتتدنی 

ئەو نووستتتتتتەر و . دەنتتتتتتدە گەردوونتتتتتتیەکەی ئەدەب و هتتتتتتونەری کتتتتتتوردی
هونەرمەندانەی کە تەسایم بە خواستت و ئە  حەڵتی ەتەی دەستە تی کتوردی 

ە مانا و ڕەنتگ و ڕوخستاری دەبن، بەر لەوەی غەدرێک و گوناهێکی گەورە ل
ئەدەب و هتتتتونەر بتتتتکەن، متتتتن پێمتتتتوایە، غەدرێتتتتک و گونتتتتاهێکی گەورە لە 

تەنانەت گونتاهێکی گەورە ..! نووسەربوون و هونەرمەندبوونی خۆیان دەکەن
ئیتتتتر پاستتتاوەکەیان .. لە پێکهتتاتە و کەستتتایەتی و لە بتتتوونی خۆشتتیان دەکەن

وپتایە و یتان هەرشتتێکی هەرچیەک بێت، بتۆ نمتوونە ستەروەت و ستامان، پاە
 ..!تر، ئە  پاساوانە ناتوانن لە گوناهەکانیان پاکیان بکەنەوە

 
 شیعر و ئەدەبی سیاسی 
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بە تتتای ەت .. لەوەتەی کتتورد هەیە و ئەدەبتتی هەیە، ئەدەبتتی سیاسیشتتی هەیە
شتتاعیر و نووستتەرانی کتتورد لە ئاستتتێکی زۆر بەریتتن و . لە ڕۆژانتتی دوێنێمانتتدا
دیتارە . سیاسەت کتردووە و ئەدەبتی سیاستیان نووستیوەفراوان، ئیشیان لەسەر 

سیاستتەتیە وەک هەر بتتابەتێکی تتتر لە نێتتو ئەدەبتتدا وێدتتای دەبێتتتەوە و نابێتتت، 
چتتونکە دونیتتای ئەدەب هێنتتدە فتتراوانە .. لەم تتارەیەوە هتتیی نیدەرانیەکمتتان هەبێتتت
بە   گرینتتگ ئەوەیە، دەبتتێ زۆر وریتتا .. وێدتتای هەمتتوو بتتابەتێکی تیتتا دەبێتتتەوە

ئەدەب و هونەرەکەمتتتتتان نەخەیتتتتتنە ختتتتتزمەت بە الیەنێتتتتتک و / ین لەوەی کەبتتتتت
نووستتەر ئتتازادە لەستتەر هەرچتتیەک دەنووستتێت . فیکرەیەکتتی دیتتاری کتتراوەوە

متتتن ( گرینتتگ ئەوەیە وتتتوان بنووستتیت)دەڵتتتێ " ئێتتریە فرێتتد " بە  ، هەروەک 
پێمتتتتوایە لە نێتتتتو شتتتتیعر و نووستتتتینەکانی هەر یەکێتتتتک لە ئتتتتێمە سیاستتتتەت بە 

بە   گرینتتتگ ئەوەیە سیاستتتەت، ئیستتتتتاتیکا و . بتتتوونی ختتتتۆی هەیە ڕێتتتاەیەک
مەبەستتتم ئەوەیە، ئەگەر ..! زمتتانی شتتیعری و نووستتینەکانمان ناشتتیرین نەکتتات

بە بتڕوای متن ..! شیعری سیاستیە بنووستین دەبتێ بە زمتانی شتیعر بینووستین
یەکێکیتتتتان ئەو . دوووتتتتۆرە نووستتتتەری سیاستتتتی یتتتتان ئەدەبتتتتی سیاستتتتی هەیە

کە هەڵدتتری فیکتترەیەک و ئایتتدیۆلۆژیەکی دیتتاری کتتراون، لەوانەیە نووستتەرانەن 
لە حزبێکتتی سیاستتتیە کتتار بتتتکەن، ئە  وتتتۆرە شتتاعیر و نووستتتەرانە فیکتتترە و 
ئایتتتدیۆلۆژیەکەیان تتتتێکەڵ بە نووستتتین و شتتتیعرەکانیان دەکەن و فیکرەکەیتتتان 

نمتتوونەی لەو وتتۆرەش زۆرن .. لەنێتتو نووستتین و شتتیعرەکانیان ڕەنتتگ دەداتەوە
ەت لەستتەر ئاستتتی ویهتتانیە بتتۆ نمتتوونە مایکۆفستتکی، پتتاپاۆ نیتترۆدا، نتتاز  تەنتتان

وتتۆرێکی تتتر نووستتەر و ئەدەبمتتان هەن، کە ستتەر بە هتتیی .. حتتیکمەت زۆرانیتتتر
فیکرە و ئایدیۆلۆژیای دیتاریکراو نتین، وە ئەنتدامی هتیی حزبێکتی سیاستیە نتین 

و ئەدەبتتی  بە  ، لە نێتو شتتیعر و ئەدەبەکەیتان دە  لە سیاستتەت دەدەن و شتیعر
ژنە " دەنیتتز لێیەرتتتۆح " بتتۆ ئەم تتۆرەش دەکتترێ باستتی .. سیاستتی دەنووستتن

ئە  ختتانمە شتتاعیرە سیاستتەت . شتتاعیری ئەمریکتتی بە ڕەگەز بەریتتتانی بکەیتتن
شتتتاعیرێکی زۆر .. ڕووبەرێکتتتی فراوانتتتی لە نێتتتو شتتتیعرەکانی داگیتتتر کتتترد بتتتوو
" ختانەی شتیعری بەناوباندیشە یەکتێکە لە ڕیتزی ئەوانەی لەگەڵ شتاعیرانی ڵوتاب
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متتن لە )هەروەک ختتۆی لە دیمانەیەکتتدا دەڵێتتت .. نتتاوی دەهێنتتدرێت" چیتتای ڕەش 
واتە ختتۆی پێشتتوەخت ستتەر بە ..!( ڕێدتتای ئەدەبەوە بە سیاستتەت ئاشتتنا بتتوو 

شتتیعرە سیاسیەکانیشتتی .. هتتیی فیکتترەیەک و ئایتتدیۆلۆژیایەکی دیتتاریکراو نەبتتووە
 ٠٦٩١دەوروبەری ستتاڵەکانی بە تتتای ەت لە .. لەستتەر شتتەڕ و دژ بە شتتەڕ بتتوون

لەوستتتتەردەمانە نەک هەر .. لەکتتتتاتی هێرشتتتتەکانی ئەمریکتتتتا بتتتتۆ ستتتتەر ڤێتنتتتتا 
لێیەرتۆح بەڵکو زۆرێک لە نووستەران و هونەرمەنتدان و ڕۆشتن یرانی ئەوکتاتە، 
بە تتتتتتتای ەت الوە پۆستمۆدێرنیستتتتتتتەکان بە دژی ئەمریکتتتتتتا هتتتتتتاتنە دەنتتتتتتگ و 

ری سیاستی زۆر نووستیوە بە  ، بە   ئە  خانمە هەرچەنتدە شتیع.. هاوارکردن
بتتتتۆیە یەکتتتتێکە لە شتتتتاعیرە هەرە ..! وتتتتوان و بەزمتتتتانی شتتتتیعر نووستتتتیویەتی

لەنێتتتو . ناستتتراوەکانی ئەمریکتتتا بە تتتتای ەت بەدوای وەندتتتی ویهتتتانی دووەمەوە
. هەردووک تتتتتۆر لە نووستتتتتەرانمان هەیە.. ئەدەبتتتتتی کتتتتتوردیە بە هەمانشتتتتتێوە
ئێستتتا ناستتراوترین نووستتەر و کە بە   بتتۆ .. نموونەشتتمان زۆرن لە  بتتارەیەوە

زۆرترین شتیعری سیاستی نووستیوە، یتان سیاستەت و مەستەلە نەتەوایەتیەکتان 
ڕووبەرێکتتی فراوانتتی لەنێتتو شتتیعرەکانی داگیتتر کتتردووە متتن پێمتتوایە شتتیعر و 

بەدوای ئەویتتە، ئە  بتابەتە تتتا ئاستتتێکی بتتاش . ە" عەبتدوال پەشتتێو " ئەدەبەکەی 
دەربتتارەی ئاینتتدە و ئاستتۆی . ە دەگتترێتەوەیتت" شتتێرکۆ بتتێکەس " شتتیعرەکانی 

ئەدەبی سیاستیە، ڕاستتیەکەی متن نتاتوانم لە ئێستتادا ئاستۆ و ئاینتدەی ئەدەبتی 
کەوا / سیاسی کوردی دیاری بکە  بە  ، بە شتێوەیەکی گشتتی متن وای دەبیتنم

ڕەوتتتتی مێتتتاوو و شارستتتتانیەتی مرۆڤتتتایەتی و ژیتتتان بەرەو پێشتتتەوە دەڕوات 
یە بە گشتتتتتتی بە هەمتتتتتان ئاراستتتتتتە ڕوو بەرە و هاوکتتتتتات ئەدەب و هتتتتتونەر

 ..! ئاسۆ و ئایندەیەکی ڕووناکیشی لەبەردەمدایە.. پێشەوەیە
 

 شیعر و ئامانجی شیعری 
تی ژیتتتتتان  ڵی تتتتته تی وتتتتتوانی و حه ڵی تتتتته حه  یتتتتته وه ئامتتتتتان ی شتتتتتیعر ئه/ ٠

بێ  شتیعر بته.. ی ئامان  بێتت وه ره ده ، شیعر هیوکاتێک ناتوانێت له وه بنووسێته
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کتترێ هتتیی  شتتیعر ده.. بڕێتتت ی ختتۆی داده کتته تیه ڕه ها بنه مانتتا و بتته  متتان  لتتهئا
ک  مانایته بێت، به کرێتت هۆکتار نته بێت، شتیعر ده کی دیاری کتراوی نته یه زیفه وه
  ،  کتتان بێتتت بتتته کان و هۆکاره زیفتته موو وه ی هتتته وه ره ده کتترێ شتتیعر لتته ده

و هۆکتار   زیفه وه  کان بێت، چونکه هی ئامان  وه ره ده  بێ ئامان  و له ناکرێت به
یان  وه کتتته یه شتتتیعر و ئامتتان  شتتتتێک به.. ڵ ئامتتتان  گتته دوو شتتتی ویتتتاوازن له

یان  وه کتته یه شتتیعر و ئامتتان  شتتتێک به.. ڵێن ژیتتان ویە پێیتتده ئتته  وه ستتتێته دەبە
هاکانی وتتوانی،  تی یتتان بتته هاکانی مرۆڤایتته ڵێن بتته ویە پێیتتده ئتته  وه ستتتێته به ده

  وه کاتتته ئامتتان  نه  ر شتتیعر بیتتر لتته گتته ئه)وێ ب تتێم  متته ، ده وه وانتته پێوه  بتتهڕێتتک 
 ،..!(مرێت ده

 
دیتتارە خەیتتاڵ و فەنتازیتتا، ڕەگەز و پێکهتتاتەیەکی گرینتتگ و بنوینەیتتین بتتۆ  /٢

نووستتینی شتتیعر، شتتاعیر لە ڕێتتدەی خەون و فەنتازیتتاوە دەگتتاتە ئەو ڕووبەرە 
واتە . واداگەڕان و هە  داهێنانەکتتانی بکتتاتنادیتتارەی کە دەیەوێ تیایتتدا، هە  بەد

لە ڕێتتدەی خەون و فەنتازیتتاوە دەیتتهەوێ بدتتاتە ڕووبەرێتتک کە لەوێتتدا خەون و 
بێدومتتتان ئەوەش لە ڕێتتتدەی .. ئومێتتتد و غەریتتتزە الشتتتعوریەکانی بنووستتتێتەوە

چتونکە زمتان بتریتیە لە کتۆی ئامتاژە و . زمان و ئامتاژە و وشتەکانەوە دێتتە دی
وە لە ڕێتتدەی ئە  ئامتتاژە و کتتۆدانەوە .. یستتتەمێکی ڕێزمانیتتداهێمتتایەک لە نێتتو س

چتتونکە شتتاعیر لە ڕێتتدەی ئە  ئامتتاژە و . دەتتتوانین سروشتتتی متترۆح بناستتین
کتتتۆدانەوە ڕوئیتتتا و بیرکردنەوەکتتتانی ختتتۆی، هە  لەستتتەر ختتتودی ختتتۆی هە  

بێدومتتتان ڕوئیتتتاو بیرکردنەوەکتتتانی . لەستتتەر دەوروبەری ختتتۆی دەختتتاتە ڕوو
ختتۆی، بەدەر نتتیە لە کاریدەریەکتتانی بتتاری ستتایکۆلۆژی و  شتتاعیر بتتۆ دەرەوەی

پەیوەنتتتدیە کۆمە یەتیەکتتتان و داب و نەریتتتت و ئتتتایین و کێشتتتە و بەربەستتتت و 
مەبەستتتمە ئەوە ب تێم شتتیعر لە ڕووبەرێکتتی .. گترفتە ئتتابووری و کۆمە یەتیەکتان

ئێ دتتار فتتراوان ئتتیە دەکتتات، دەتوانێتتت هەمتتوو کێشتتە و گرفتتت و خەمەکتتانی 
بە   مەرج نتتتیە شتتتاعیر هەمتتتوو کێشتتتەکانی متتترۆح . ختتتۆ بدرێتتتتمتتترۆح لە

شتتاعیر بە پتتاەی یەکە  هەوڵ دەدات ختتۆی بنووستتێتەوە، غەریتتزە . بنووستتێتەوە



 19 

الشتتعوریەکانی، خەون و ئومێتتدەکانی، بیرکردنەوەکتتانی بتتۆ ختتودی ختتۆیی و بتتۆ 
دەتتتتوانین بە  شتتتێوەیە وێتتتنەی بکێشتتتین کەوا، لە پشتتتتی ئامتتتاژە و .. دەوروبەر
پەیوەنتتدی نێتتوان شتتاعیر و ختتودی ختتۆی لەگەڵ پەیوەنتتدی نێتتوان / نەوەکۆدەکتتا

خەون و / بە مانتتتتتتتایەک.. شتتتتتتتاعیر و دەوروبەر، بە هێ ێکتتتتتتتی تەریتتتتتتت  دەڕۆن
خولیاکتتان و غەریتتزە الشتتعوریەکانی شتتاعیر پەیوەنتتدیەکی ڕاستتتەوخۆیان لەگەڵ 

ری وەک پەیوەنتدیە کۆمە یەتیەکتان و ئتایین و بتا.. هۆکارە دەرەکیەکتان دا هەیە
چتتتتونکە شتتتتوێنەوار بە هەمتتتتوو .. ئتتتتابووری و تەواوی پێکهاتەکتتتتانی کتتتتۆمەڵدە

کتتاروکردەوە و پێکهاتەکتتانیەوە کتتاریدەری ڕاستتتەوخۆی هەیە لەستتەر پێکهتتاتەی 
.. بە تتتتای ەت لە ڵۆنتتتاغی منتتتداڵی و هەرزەکاریتتتدا. بیتتتر و کەستتتایەتی مرۆڤەکتتتان

بەدەر نتتین لە بەمانتتایەک خەون و خولیاکتتان و غەریتتزە الشتتعوریەکانی شتتاعیر، 
شتاعیر کاتێتک ئتیە لەستەر غەریتزە و خەمەکتانی .. کێشە و گرفتەکانی کۆمەڵدە

ختتتۆی دەکتتتات، متتتن پێمتتتوایە لە هەمانکتتتات، لە پشتتتتی ئامتتتاژە و کۆدەکتتتانەوە، 
کە بیرکتتردنەوە و .. بیرکتتردنەوە و ڕوئیاکتتانی ختتۆی بتتۆ دەرەوەش دەختتاتە ڕوو
اری کتتتتراوەوە، کە ڕوئیاکتتتتانی بارگتتتتاوین بە کۆمەڵێتتتتک کێشتتتتە و گرفتتتتتی دیتتتت

ڕاستتتتتتەوخۆ پەیوەنتتتتتدیان بە بتتتتتاری دەروونتتتتتی و بیرکتتتتتردنەوە و پێکهتتتتتاتەی 
ئەگەر ژیتتان بە )دەمەوێ بەو پتتۆینتە بتتدە  و ب تتێم ..! کەستتایەتی شتتاعیرەوە هەیە

دەڵێکتتی شتتیعری وەر بدتترین، شتتاعیر ختتۆی کتتاراکتەرێکی زینتتدوو و چتتاالکە لە 
بەڵکتتتو بتتتۆ تەواوی ئەدەب و ئەمەش نەک تەنهتتتا بتتتۆ شتتتیعر، ..!( نێتتتو ئەو دەڵەدا

ئەگەر کەمێتتتتک . کارلێتتتتک و هاوکێشتتتتەکان تتتتتا ڕادەیەک وەکتتتتو یەکتتتتن/ هتتتتونەر
لە )بتتتڕوانین دەبینتتتین " ستتتیدمۆند فرۆیتتتد " بدەڕێیتتتنەوە دواوە و لە ئیشتتتەکانی 

( ئتتۆدی ی ستتۆفۆکاێس و هتتاماێتی شکستتپیر و برایتتانی کارامتتازۆفی دەستۆفستتکی
یتان لە پشتتی زەردەخەنە . کتردکێشەی کوشتنی باوک و گرێتی ئتۆدی ی کەشت  

تەواوی / ستتتتتیحراوییەکەی ستتتتتەر ڕوخستتتتتاری تتتتتتاباۆی مۆنتتتتتالیزای داڤنشتتتتتی
واتە ڕق و " ئەنتتتتتاگۆنیز  " یادەوەریەکتتتانی داڤنشتتتتی لەگەڵ دایکتتتی و هەستتتتتی 

بەمانتتایەک ئەگەر بمانەوێتتت لەهەر ..! تووڕەییەکتتانی بەرامتت ەر بتتاوکی خوێنتتدەوە
ردنەوەکتتانی تێتتت دەین، دەبێتتت ئتتتیە دەڵێتتک لە بتتتاری دەروونتتی شتتتاعیر و بیرک
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چتتونکە زمتتان یتتان وشتتەکان لە . لەستتەر هێمتتاو ئاماژەکتتانی نێتتو دەڵەکە بکەیتتن
دەربتتتارەی ئەوەی ..! شتتتیعردا شتتتتێک نتتتین وتتتدە لە کۆمەڵێتتتک ئامتتتاژە و هێمتتتا

شیعری کوردی تا   ئاستێک توانیتویەتی کێشتەو گرفتەکتانی مترۆح بختاتە ڕوو 
چتتونکە لەنێتتو .. ەیەوە درێختتی نەکتتردووە  متتن پێمتتوایە شتتیعری کتتوردی لەم تتار

شتتتتیعری شتتتتاعیرانی کتتتتوردیە وشتتتتەو ئاماژەکتتتتان پێویستتتتتیان بە ختتتتوێنەر و 
ڕەخنەگری ودی هەیە، پێویستیان بەوە هەیە بە ڵتووڵی ئیشتیان لەستەر بکرێتت، 

 ..! تاکو خوێندنەوەیەکی دروست و هەمەالیەنەیان دەست بکەوێت
 

 شیعر و ئەدەبی تاراوگە
ەبتتی تتتاراوگە لە ستتەرەتای دروستتت وونیەتی، دەتتتوانم ب تتێم متتن پێمتتوایە ئەد

ئەدەبێکی تۆکمە و ئەدەبێکتی هەمەالیەنە نتاوی بنێتین ئەدەبتی تتاراوگە، ڕەنتدە لە 
چونکە ئەدەبی تاراوگە هەڵدری تای ەتمەنتدی و ستیما و .. ئێستادا ئەمەمان نەبێت

دەکتات کە  من پێموایە ئەدەبی تاراوگە وا پێویست.. ڕەنگ و ڕوخساری خۆیەتی
کاریدەری تاراوگەی پێوە دیار بێت، بە مانایەک دەبێت تەع یتر لە ژیتانی تتاراوگە 

وا پێویستتت .. بکتتات، بە هەمتتوو پێکهاتەکتتانیەوە، بە هەمتتوو خە  و خولیاکتتانیەوە
تەنتانەت کاربکتاتە ستەر .. دەکات ویهان ینیەکی نوێ و وودا بە ڕۆشتنی ب ینتدرێ

نووستەرانێکی بەرچتاو لە تتاراوگە دەژیتن  ڕاستە ئەدی  و.. شێوازی نووسینیە
یتتان لەگەڵ ..! بە   دەتتتوانم ب تتێم، زۆربەیتتان لەگەڵ خەمەکتتانی دوێنتتێ دا دەژیتتن

کێشتتە و گرفتەکتتانی نیشتتتیمانی دایتتک، نەک ئە  نیشتتتیمانە و کیشتتوەرە نتتوێیەی 
کەمتتتر .. واتە هەمیشتتە ئتتاوڕ لە دواوەی خۆیتتان دەدەنەوە..! لێتتی گیرستتاونەتەوە

.. شارستتتتتانیەت و مەعتتتتریفە و کەلتتتتوەری نیشتتتتتیمانی نتتتتوێ بتتتتوونتتتتتێکەڵ بە 
کەمتتتتتریە ڕووبەڕووی گرفتتتتت و کێشتتتتە و خەمتتتتی ئە  نیشتتتتتیمانی تتتتتاراوگە 

لەگەڵ ئەمانەی باسم کرد، دەبینین ژیانی تتاراوگە لەنێتو نووستین و ..! بوونەتەوە
ئەدەبی هەندێک لە نووسەرانی کۆچ ەر ڕەنددانەوەی هەیە و کتاریدەری ئی تابی 

یە لەستتەر داهێنانەکانیتتان، لە هەمانکتتات تتتاراوگە لەالی ئە  نووستتەرانە بتتۆتە هە
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بە نمتوونە ( کاروان عومەر کاکەستوور)ی ( ئەسپیدیاۆن)دەکرێ .. بابەتی ئەدەبی
دا، کە ژیتانی ( ماستی و پتێیوی چەرخەدار)بهێنینەوە بە تای ەت لە چیڕۆکەکتانی 

هەوێتن و لەدایک توونی ئە   کەمپەکان و بیتیەی نتوێ کتاریدەری بتووە یتان بتۆتە
هەیە، کاتێتتک بتتۆ یەکە  وتتار ( شتتێرزاد حەستتەن)یتتان چیڕۆکێکتتی .. چیڕۆکتتانەی

ستتتەفەری فیناەنتتتد دەکتتتات، بەداخەوە نتتتاوی چیتتتڕۆکەکە  لەبیتتتر نتتتیە، چتتتونکە 
ستتەرچاوەکە  لەبەر دەستتت دا نتتیە، بە   ئەوە دەزانتتم بتتۆ کەژالتتی هەوستتەری 

ێکە یتتان لەنتتاو مۆلێتتک، سەرستتامە نووستتی وو، لە چیتتڕۆکەکە، شتتێرزاد لە ستتتۆر
.. بەوەی ئە  هەموو شتە ووانتانە دەبینێتت کە زۆربەیتان لە و تتی خۆمانتدا نتین

ئتارەزووی ئەوە دەکتات نەک تەنهتتا ستتیانێک یتان ماتتوانکەیەک بەڵکتو، ستتتۆرەکە 
یتتتان .. یتتان متتۆلەکە بەسەرشتتتانی خۆیتتدا بتتدات و بتتتۆ هاوستتەرەکەی بەرێتتتەوە

هەیە کە پەناهەنتتتتدەیەک دە متتتتۆز دەختتتتوات و ( فەرهتتتتاد پیربتتتتا )چیڕۆکێکتتتتی 
ئیتتر لێترە و لەوێ دەتتوانین نمتوونەی لە  .. پەلکەکانیە فڕێدەداتە سەر شۆستە

بابەتانە بهێنینەوە، دەبینتین ئە  بەرهەمتانە متۆرکێکی تاراوگەیتان پێتوەیە، بتۆن و 
یتان لە نێتو . بەرامەی تاراوگەیان لێدێت هاوکات ڕۆحێکی تاراوگەشتیان لە پشتتە

عری زۆرێک لە شتاعیرانی کتۆچ ەر، بێیەنتدازە بتاس لە تەنیتایی و غتوربەت و شی
دیتتارە ئەمتتانە چەمکەهتتایەکن ڵستتەی زۆر هەڵتتدەگرن و ئەو .. نتتامۆیی دەکرێتتت

پەیوەنتتتدیە تۆخەشتتتیان نتتتیە بە شتتتوێنەوە، بە   کاریدەریەکتتتان هەرچتتتیەک بتتتن، 
، متتن بەشتتێکی بتتۆ نیشتتتیمان و کیشتتوەری نتتوێ و ژیتتانی تتتاراوگە دەگەڕێتتتەوە

بۆختتۆ  تتتاراوگە کتتاریدەری بەستتەر ختتۆ  و دەڵەکتتانمەوە هەیە و الی متتن بتتۆتە 
.. بتتابەتی ئەدەبتتی و تەنتتانەت کتتاری کتتردۆتە ستتەر شتتێواز و زمتتانی نووسینیشتتم

ستەحەر و دوای نیتوەڕۆیەکی )دەکرێ نتاوی هەنتدێک لە  دەڵتانە  بهێنتین وەک 
( ماڵەوە گتوڵم، زۆرانیتتر،کەنار دەریا، نیدایەک بەسە بۆ مردن، سێرنادا، بابڕۆینە 

دیتتتارە ئەوە ڕۆشتتتنە ژیتتتانی تتتتاراوگە ئتتتاوێزان وونە لەگەڵ، ژیتتتان و کەلتتتوەر و 
ڕەنتدە .. مەعریفە و شارستانیەتێکی نوێ، وە خۆیاەخۆیدا دابڕانێکە لەگەڵ دوێنتێ

لە ستتتەرەتادا ئە  ژیتتتانە نتتتوێیە، زۆر ئاستتتتە  و نتتتامۆ و وێدتتتای سەرستتتامی و 
ڵ تێپەڕبوونی کات وا پێویست دەکتات وردە وردە بە  ، لەگە.. شاگەشکەیی بێت



 22 

تێکە وبتتوون و ئتتاوێزان وون ڕووبتتدات، وە کتتاریدەری نامۆییەکتتانیە کتتاڵتر و 
لەگەڵ هەمتتوو ئەو بەربەستتت و بتتارە نائاستتاییانە بە   نتتاتوانین . کتتاڵتر ب تتنەوە

کتتتاریکەری تتتتاراوگە بەستتتەر بەرهەمە ئەدەبیەکتتتانی نووستتتەرانی کۆچ ەرمتتتان 
شتتتتتاعیران و نووستتتتتەرانی )هەروەک لە شتتتتتوێنی تریشتتتتتدا گتتتتتتومە .. نەبینتتتتتین

ڕەنتتدە ئە  هەوڵ و گەڕانتتانە لە ستت ەینێدا، ..!( کۆچ ەرمتتان لە ستتێر  و گەڕانتتدان
بە   لە ئێستادا، هەر ئەوەنتدە . ڕوئیا و بەرهە  و داهێنانی ووانی لێ بکەوێتەوە

 ..!دایەدەتوانم ب ێم کەوا، ئەدەبی تاراوگەمان لە سەرەتای دروست وون 
 

 شیعر و شوناسی شاعیر 
بە بتتتڕوای متتتن ستتتەرچاوەی شتتتیعر لە ڕووبەرێکتتتی نادیتتتارەوەیە، ڕەنتتتدە  

نەتتتوانین بە دروستتتی ئە  ستتەرچاوەیە دەستتت نیشتتان بکەیتتن، دەربتتارەی ئەو 
هێزەش کە شوناسی شاعیر بوون بە شتاعیر دەبەخشتێ، متن پێمتوایە ئەو هێتزە 

چڕبتتتوونەوە لە زمتتتان، دەتتتتوانین لە شتتتیعردا، لە ڕێتتتدەی ئیشتتتکردن و .. زمتتتانە
چونکە فۆڕمە ویاوازەکتان و .. شیعری ووان بنووسین و داهێنانی گەورە بکەین

مانتتتای ڵتتتووڵ و خەیتتتاڵ و فەنتازیتتتا و کتتتۆد و هێماکتتتان و کەشتتت  کتتتردن و 
وڕوژانتتدنی پرستتیاری نتتوێ و وێتتنە و پتتارادۆکس و هەمتتوو ئەمتتانە لەڕێتتدەی 

عردا، زمتتتان ستتتەرچاوەی هەمتتتوو کەواتە لە شتتتی.. زمتتتانەوە دەستتتتەبەر دەبتتتن
 ..! ووانیەک و هەموو داهێنانێک و هاوکات سەرچاوەی هەموو شوناسێکیشە

 
  

 شیعر و تەکنەلۆژیا و ئایندەی شیعر 
بەر لە هەر شتتتێک دەمەوێتتت ئەوە ب تتێم، چارەنووستتی شتتیعر پەیوەنتتدیەکی 

 شتتیعر ڕاستتتەوخۆ.. ئەوتتتۆی بە تەکنەلۆویتتا و بە ئتتامێربوونی شتتتەکانەوە نتتیە
بە مانتتتای شتتتیعر ڕاستتتتەوخۆ ژیتتتان ..! پەیوەنتتتدی بە متتترۆح و ژیتتتانەوە هەیە
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.. دەنووستتێتەوە، لە  ڕاستتتتایەش تتتتاکە ئامان ێتتک کە هەی تتتێ وتتتوانکردنی ژیتتتانە
بتتۆیە دەتتتوانین ب ێتتین شتتیعر، هتتاوارێکە بە دژی هەمتتوو ئەو شتتتانەی کە ژیتتان 

ەی ئایتتتا دەربتتتارەی ئەو..! ناشتتتیرین دەکەن یتتتان ووانیەکتتتانی ژیتتتان دەشتتتێوێنن
پانتتتاییەک متتاوە بتتۆ ئتتارامی شتتیعر   لێتترەدا دەتتتوانم ئەوە ب تتێم، شتتاعیر ختتۆی 
پێکهتتاتەیەک و ڕۆحێکتتی نائتتارامە، لە نێتتو پانتتتایی و ڕووبەرە نائارامیەکتتان ئتتیە 

..! بتتۆیە شتتیعر ناتوانێتتت لەنێتتو بازنەکتتانی ئتتارامی و بێدەندیتتدا بمێنێتتتەوە.. دەکتتات
بتتۆیە ..!( شتتیعر فتتۆرمێکی بێتتدەنگ نیتتیە)متتن لە  دوایتتیە بەوە گەیشتتتوو  کەوا 

ئەوکاتانەی متاڵی ژیتان دەگتوازرێتەوە بتۆ ستەر شتەڵامەکان یتان هەر شتوێنێکی 
چتونکە شتتیعر و ژیتان بە یەک ئاراستتە ڕێتدەکەن یتتان ..! تتر، شتیعریە وا لەوێتدا

بتتۆیە شتتیعر نە لە نێتتو بتتازنەی ..! ڕوونتتتر ب تتێم شتتیعر لەنێتتو هەنتتاوی ژیتتان دایە
و هتتیی بتتازنەیەکی دیتتاریکراو نتتامێنێتەوە، بە مانتتایەک بە هتتیی ئتتارامی وە لە نێتت

بتتتۆیە .. شتتتێوە و ڕوخستتتار و ڕەندێکتتتی دیتتتاریکراو ختتتۆی نتتتادات بە دەستتتتەوە
زۆروتتتاران، شتتتیعر لەنێتتتو ئەوپەڕی ئارامیتتتدا، بەدوای ئەوپرستتتیار و گومانتتتانە 
دەگەڕێتتتتتتت کە نائتتتتتتارامیترین ئەتمۆستتتتتتفیر لەالی ختتتتتتوێنەران دەختتتتتتوڵ ێنێ و 

لەنێتتو گەرمەی هتتاوار و نائارامیەکتتان، میاتتۆدیە ناستتکەکانی ختتۆی  هەنتتدێ اریە
ئیتتتتر ستتتیحری ئەمە لە ..! بتتتۆ ووانیەکتتتانی ژیتتتان بە ئەوپەڕی ئتتتارامی دەچڕێتتتت

 ..! ئەوە حەڵی ەتی شیعرە و هیوی تر.. کوێوەیە   هەر ئەوەندە دەتوانین ب ێین
 
 

 

 شیعر و بەرەنگاربوونەوە 
کی نوێختتواز و لە ئەمریکتتا بە یەکێتتک لە وتتدە لەوەی شتتاعیرێ" ئەزرا پاوەنتتد  

بنتتتاغە و دامەزرێتتتنەری ڵوتابختتتانەی متتتۆدێرنیز  دادەنرێتتتت، هاوکتتتات لەدوای 
وەندتتتتی ویهتتتتانی دووە  وەکتتتتو شتتتتاعیرێک و ڕەخنەگرێتتتتک و نووستتتتەرێک، 
کتتتاریدەری بەرچتتتاوی بتتتووە   لەستتتەر ڕەوشتتتی ئەدەبتتتی و تەواوی ڕەوشتتتی 
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ەنرخێنتدرێن، کەستێکی چتا ک ڕۆشن یریە، نووستین و بیرکردنەوەکتانی بەرز د
بتتووە بە دژی هەستتت و بیتتری ڕەگەزپەرستتتێتی، خوازیتتاری دونیتتایەکی نتتوێ و 

یتتان سوریالیستتتەکان بەدوای گتتۆڕانی کتتۆمەڵدەوە بتتوون، پێیتتان .. متتۆدێرن بتتوو
دەتتتوانم ب تتێم هەوڵتتدان بتتۆ گتتۆڕینی ..! " هتتونەر دەتتتوانێ دونیتتا بدۆڕێتتت" وابتتوو 

وازی، بنەمتتتتتا و پڕنستتتتتیپی زۆرێتتتتتک لە گتتتتتۆمەڵدە بەرەو مەدەنتتتتتیەت و نوێختتتتت
بە بتتڕوای متتن متترۆح بتتوونەوەرێکی هۆشتتمەندە، .. ڵوتابخانەکتتانی متتۆدێرنە بتتوو

پڕاوپتتڕە لە ئومێتتد و مەیتتل و ئتتارەزووی ڕەنداوڕەنتتگ، متترۆح پێکهتتاتەیەکە لە 
خەون و خەیتتتتاڵی ستتتتپی، بتتتتۆیە هەمیشتتتتە مەیاتتتتی گتتتتۆڕان و خولیتتتتای بەرەو 

یشتتتتتن بە ئومێتتتتدە ووانەکتتتتانی، لە پێشتتتتەوەچوون و هەرچتتتتی زیتتتتاتر دەستڕاگە
کاتێتتک متترۆح لەنێتتو ئە  خەون و خەیتتاڵ و ئومێتتدە ..! دەروونیتتا ک تتپە دەکتتات

.. ووانانەوە، لە هەوڵی گۆڕانی ژیانتدا دەبتێ، بەو مەبەستتەی ژیتان وتوانتر بکتات
".. وتتوانکردنی ژیتتانە " لە هەمانکتتاتیە هەمتتوو هەوڵەکتتان و ئامتتان ی شتتیعریە 

" هەردووک، لە پنتتتتی " متتترۆح و شتتتیعر " یتتتان " ر متتترۆح و هتتتونە" کەواتە، 
بتتتۆیە ..! بەیەک دەگەن و بەیەکەوە هاوکێشتتتەکەی ژیتتتان تەواو دەکەن" وتتتوانی 

دەتوانم ب ێم شتیعر هتاوارێکی بەردەوامە، بەدژ هەمتوو ئەوشتتانەی لەگەڵ نتاخی 
تتا ئەو ..! مرۆح نتاگون ێن و یتان ئەو شتتانەی دەیانەوێتت ژیتان ناشتیرین بتکەن

بە ختتتۆ  و شیعرەکانیشتتتم دەگەڕێتتتتەوە، متتتن پێمتتتوایە، لەوڕۆژەوەی  وێدتتتایەی
لەگەڵ نووستتتتتتینی هەر ..! " ئە  هتتتتتتاوارە  لەگەڵتتتتتتدایە" دەستتتتتتتم داوەتە ڵەڵە  

شتتتتیعرێک، ئە  هتتتتاوارە بە وتتتتۆرێکی تتتتتر و بە ڕەندێکتتتتی تتتتتر، ڕووبەرەکتتتتانی 
کە بیتتتتتر لە هەر ئومێتتتتتدێکی لە ..! دەروونتتتتتی متتتتتن و شتتتتتیعرەکە  دادەپۆشتتتتتێ

..! خەونێکتتتتی ڵەشتتتتەندم دەکەمەوە، ئە  هتتتتاوارە وا لەوێتتتتدا دەستتتتتووو  یتتتتان
دەربتتتارەی ئەوەش، ئایتتتا متتتن لەنێتتتو شتتتیعرەکانم بە ئتتتارەزووی دڵتتتی ختتتۆ  ئە  
شەڕە  یتان ئە  هتاوارە  کتردووە   متن پێمتوایە، هەمتوو هاوارەکتانم و هەڵت ەز 
و ڕووبەڕوو بوونەوەکتتتتانم، لەپێنتتتتاو ووانیەکتتتتانی ژیتتتتان دا، لەنێتتتتو پڕۆستتتتەی 

بتتۆیە متتن .. و شتتیعرەکانم بە ئەوپەڕی ئتتارەزووی دڵتتی ختتۆمەوە بتتووەنووستتین 
پێمتتوایە لەنێتتو شتتیعر و نووستتینەکانم درێختتیم نەکتتردووە، هەرچتتیەکم مەبەستتت 
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متتن لەکتتاتی نووستتین هتتیی بەربەستتتێک لەبەردەمتتی ختتۆ  .. بووبێتتت نووستتیومە
 .نابینم، بە ئەوپەڕی سنوورەکانی ئازادی دەگە ، تا ئاستی ڕەهایی

 
 ڕیکالم و دەزگاکانی ڕاگەیاندشیعر و 

دیارە لە دیمانەو لە شوێنی تر، بە دوور و دڕێای ڵسەمان لەسەر ڕۆلتی  
ڕاگەیاندن و پەیوەندی ڕاگەیانتدن بە داهێنتان و الیەنتی پۆزەتیت  و نێدەتیفتی 

بتتۆیە زۆر بە پێویستتتی نتتازانم، لێتترەدا ختتۆ  دووبتتارە .. ڕاگەیانتتدن کتتردووە
. بە دوور و درێتتای ڵستتەی تیتتا بتتکەمەوە بتتکەمەوە و لەستتەر هەمتتان بتتابەت

هێنتتتدە نەبتتتێ دەمەوێتتتت پتتتێ لە ستتتەر ئەوە دابدتتتر  و تەنهتتتا ئەوە دووبتتتارە 
ڕیکتتتا  و ڕاگەیانتتتدن بە هتتتیی شتتتێوەیەک پەیوەنتتتدیان بە / بتتتکەمەوە و ب تتتێم
هێنتتدە نەبتتێ، تەنهتتا دەتتتوانن نووستتەران و دەڵەکانیتتان یتتان ..! داهێنتتانەوە نتتیە

لە ئاستتتێکی بەریتتن ناستتاندنیە بە .. ریتتن بناستتێننکتێ ەکانیتتان لە ئاستتتێکی بە
زۆرن ئەو نووستتەر و هونەرمەنتتدانەی کە لە ئاستتتێکی ..! مانتتای داهێنتتان نتتیە

بەریتتتتتن ناستتتتتراون و کەچتتتتتی نەک هەر داهێنانیتتتتتان نتتتتتیە بەڵکتتتتتو، ئەدەب و 
زۆرن ئەو نووستەر و هونەرمەنتدە ..! هونەرەکەیان لە ئاستێکی زۆر نز  دایە

ەی لە ژێتتتر ستتتاباتی دەستتتە ت ڕاکشتتتاون، کە هەمتتتوو حزبیتتتانەی یتتتان ئەوان
ئیمکانیاتێتتتک و هەمتتتوو دەزگتتتا چاپەمەنیەکتتتان و دەزگتتتا ڕاگەیانتتتدنەکانیان لە 
خزمەتدایە و کەچی، نووسین و بەرهەمەکانیان لە شتێکی بێ داهێنان و کتر  

لە هەمانکاتتتتدا، زۆریشتتتن ئەو نووستتتەر و ..! و کتتتاڵ بەوالوە شتتتتێکی تتتتر نتتتیە
کە هەمیشتتە خەریکتتی داهێنتتانن بە  ، بە دەلیاتتی نتتا حزبتتی هونەرمەنتتدانەی 

بوونیتتتان، یتتتان ڕەختتتنە گتتترتن لە دەستتتە ت و یتتتان بە دەلیاتتتی بیرکتتتردنەوەی 
ویتتتاوازەوە، هەمیشتتتە فەرامتتتۆش دەکتتترێن و تەنتتتانەت لە کتتتوڵەکەی تەڕیتتتە 

ئەگەر / بە کتورتی مەبەستتمە ئەوە ب تێم..! ناویان ناهێنتدرێ و باستیان نتاکرێ
  هەر ئەوەنتتدە، ..ێنتتانی تیتتا نەبێتتت، ڕیکتتا  چتتی بتتۆ دەکتتاتدەڵێتتک ختتۆی داه
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دەتتتوانێ لە ئاستتتێکی بەریتتن بیناستتێنێت و بیدەیەنێتتتە هەمتتوو شتتوێنێک بە  ، 
 ..! ناتوانێت ئەلفێکی داهێنانی بۆ بخاتە سەر

 
 شیعر و توخمە سەرەکیەکانی شیعری 

متتتن بتتتاوەڕ  وایە، خەون و خەیتتتاڵ و فەنتازیتتتا و وێتتتنە و پتتتارادۆکس و 
چەمکەکتتتانی ڕەوان ێتتتای، کە ئەمتتتانە پێکهتتتاتە ستتتەرەکیەکانی شتتتیعرن لەنێتتتو 
ڕووبەری زمانتتتتتدا، لەگەڵ هەستتتتتتەکانی دوێنتتتتتتێ بتتتتتوونێکی ئۆرگتتتتتتانیکی و 

هەر بتتتتۆیە یتتتتادەوەری کەرەستتتتە و . زینتتتتدوویان هەیە لە پێکهتتتتاتەی شتتتتیعر
گێتتڕانەوەی یادەوەریەکتتانیە لە .. تتتوخمێکی ستتەرەکیە بتتۆ نووستتینی شتتیعر

و فەنتازیتتتادا لە بونیتتتاد و پێکهتتتاتەی شتتتیعرەکانی متتتن، یتتتان ئتتتامێزی خەیتتتاڵ 
ئیشتتتکردنی چڕوپتتتڕ لەستتتەر پتتتارادۆکس و یتتتان گەمەکتتتردن بە وشتتتە دیتتتارە 

متتن بە هەناستتەیەکی / ئەمتتانەش پەیوەنتتدیان بە دوو هۆکتتارەوە هەیە، یەکە 
" هەندێک لە ڵەستیدە درێاەکتانم نتزیکن لە / دووە . درێاەوە شیعر دەنووسم

یان چەند ڕووداوێتک دەگێتڕنەوە، یتان تەمەنێکتی دیتاریکراوی " ڕۆمانە شیعر 
/ " بتۆ نمتوونە.. نموونەی لەم ۆرە ڵەسیدانەشم زۆرن..! خۆمم نووسیوەتەوە
کە پێکهتاتووە لە " یتان تتوانەوە " کەژاوەی خۆرەتاو " یان " ڕەش ەڵەکی ڕۆح 

بێدومتتان ئیشتتکردن بە  . و زۆرانتتی تتتر" یتتان خەونەکتتانی متتردن " ستتێ بەش 
یل و هەناسەیە، گێڕانەوەی خەیاڵیامێز و ئاوێتەبوو لەگەڵ فانتازیتادا، یتان ستا

ڵووڵ تتتتتوونەوە و متتتتتانەوە لە نێتتتتتو ڕووبەرە نادیارەکتتتتتان، ئەمتتتتتانە نەک هەر 
پێویستتتتن بەڵکتتتو، تتتتوخم و ڕەگەزی ستتتەرەکین بتتتۆ پێکهتتتاتە و بنیاتنتتتانی ئە  

 ..! وۆرە شیعرانەی کە، بە  ستایل و هەناسەیە دەنووسرێن
 

 و فەلسەفە شیعر 
  تیتته   نزیکایه ، ئته  وه کتته یه به  یته کی زۆریتان هه تیتته نزیکایه  فه لسته شتیعر و فه

شتتیعر   س پێیتتان وایتته نتتدێ کتته ، هه ر کرایتته ستته ی زۆری له مشتتتومڕ و ڵستته
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مریکا  ئتته  تا لتته وه ن، ئتته کتته ستتوچ چاولێده یاه ک فه و شتتاعیرانیە وه  یه فه لستته فه
  تتتتته به با  شتتتتیعر و بیرتیتتتتای لتتتته  کانی لتتتته اهێنانتتتتهڕ د متتتته له( ت س ئیایتتتتۆت)

    ن، بتتته بتتته مریکی نتتتاوی ده ستتتوفی ئتتته یاه شتتتاعیرێکی فه  بتتته  کانی ییتتته خنه ڕه
ختتاڵی   فه لستته شتتیعر و فه  نتتده رچه هه.  دروستتت نیتته    تێڕوانینتته تتتدا ئتته ڕه بنه له

ڤەوە شیعریە وەک فەلستەفە پەیوەنتدی بە مەعتریفەی مترۆ  یه شیان هه هاوبه
و وتتتتۆری ئیشتتتتکردن و  کتتتته ر یه   ، دوو شتتتتتی ویتتتتاوازن و هتتتته هەیە بتتتته

کتریتدا،  ڵ یه گته له  وه با دێنته ندێ شوێنیە نا تته هه  له  یه ندی خۆیان هه تمه تای ه
  ین خاڵته ده وڵتده تا هه ره سته  لته.. ڕێین بدته  فه لسته شیعردا بۆ فه  ناکرێت له  بۆیه
کتری  ستتتتوفان زۆر یتتتته یاه ، شتتتتاعیران و فهین کانیان دیتتتتاری بکتتتته شتتتته هاوبه

  شتتاعیران زۆروتتار ئیاهتتا  لتته. کتری دان ری یتته ژێر کاریدتته و لتته  وه خوێننتته ده
کار  کان زمانی شتیعریان بته سوفه یاه فه  ندێک له یان هه. گرن رده وه  وه فه لسه فه

س  ندێکته ، هته ری شتیعردا بتووه ژێر کاریده زۆر له"   نێتوه"  بۆ نموونه   هێناوه
  کان، کتته ئایینیتته  یتتان کتێ تته. ن بتته ڵتتی شتتیعری ناوده ده  بتته  کانی نێتوتته متته رهه به
رگ و  ک ژیتان و بتوون و مته ن وه کته فی ده لسته تی فه بابته  س لته موویان با هه

چی بتتته زمتتتانێکی شتتتیعری نووستتتراون، پاتتتتۆی  کتتته.. ک و لتتته سروشتتتت و فه
شتیعر   ند به یوه په     له ، به بووه شیعر نه  ش ه عه  هێنده  نده رچه سوچ هه یاه فه

ن و  کتته وتتوانی ده  ردووکیان بتتاس لتته هتته  کتتات کتته ده  وه بتتاس لتته  فه لستته و فه
زانتتتتین وتتتتوانی    موومان ده نێوانیتتتتان، هتتتته  لتتتته  شتتتته وتتتتوانی ختتتتاڵێکی هاوبه

، وتتتوانیە ختتتۆی  شتتتیعر داگیتتتر کتتتردووه  رین و فراوانتتتی لتتته رێکی بتتته ڕووبتتته
نێوان شتتیعر و  لتته  یتته کی تونتتدوتۆڵ هه ندیتته یوه ، یتتان په فیه ستتهل مکێکی فه چتته
 ی  فه لسه فه

و   کان و پێدتتتته ریزه ستتتتتی و غتتتته ری نه ون و ڕووبتتتته روونزانتتتتی، ختتتته ده
مای  ت و بنتته بابتته  مکانتته   چه مانکات ئتته هتته شتتیعر، له  یین لتته ری بنوینتته ڕووبتته

( ستیدمۆند فرۆیتد)یستتی، و شت  و خۆشه ها عه روه روونزانین، هته کی ده ره سه
ی  ریزه غتته  متترۆح، بتته  ک لتته یتته ریزه ک غه کتتات، وه ویستتتی ده خۆشه  بتتاس لتته

شتیعردا،   ویستتیە لته ش  و خۆشه ، یان عه(ئیرۆس)  واته.. بات ژیان ناوی ده
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ها زمتتان، شتتتیعرو  روه هتته. نرێتتت کی داده ره کی ستتته یتته و پێکهاته  ناستته هه  بتته
ن، یتان  وازی خوازراو ئیش که ر زمانی مه سه وکیان لهردو کرێ هه ده  فه لسه فه

باشتتترین ئاستتتی )نتتاوی   کتێ ێتتک بتته  لتته" ئیریتتک فتترۆ  "  زمتتانی هێماکتتان، کتته 
  ون بته کتات، خته ون ده ون و هێماکانی خته خه  باس له( کانی فرۆید وه بیرکردنه
   هته  نکهبات، چو ناو ده( زمانی گشتدیر) چوێنێ و زمانی نێوانیان به  شیعر ده

،  و هێماکتان زمتانێکێ گشتتدیره  هێنتانی وێنته  ڵسته ی وه ڕێدته  زمانی شتیعر لته
ڵ  گته له..  هاتنی هێماکان زمانێکی گشتدیره ڵسه ی وه  ڕێده ون له   زمانی خه هه
نتدێ شتوێنیە شتیعر و  هه  دا لته شتانه هاوبه  ر و خاڵته و ڕووبته تیته   نزیکایه ئه
مای  کتتان و بنتته ر هۆکاره ستته له  فه لستته فه/  ، بتتۆ نموونتته هو با دێنتته ناتتته  فه لستته فه

یاڵ، زۆر  ر خته سته    شتیعر زیتاتر له کتات، بته کان ئتیە ده ته ڵی ه ڕاستی و حه
    خاڵته تی دونیا بدۆڕێت، بۆ ئته ستیه به مه  فه لسه کاندا ناچێت، فه  ی هۆکاره به
یاڵ  ئایتتتا ختتته)ڵتتتێن  و ده ن کتتته کان ده شتتتاعیره  کان پرستتتیارێک لتتته ستتتوفه یاه فه
کانی  بیتته ده ئه  ڵوتابخانتته  زۆرێتتک لتته  نتتده رچه هه(. توانێتتت دونیتتا بدۆڕێتتت   ده

و دونیتتا   خنتته ی ڕه ڕێدتته  دا بتتوون لتته ڵدتته وڵی گتتۆڕانی گۆمه هتته  ێرنیز  لتته متتۆد
ر  دابتتوون  ڕێکی گتته شتته  کان لتته ت سوریالیستتته تای تته  کانیان، بتته نوێیتته  بینیتته

  لتته" ئۆکتاڤیۆپتتاز " ریتی بتتاو،  و ئتتایین و داوونتته  ڵدتته می کۆمه هڵ سیستتت گتته له
کانیان  ووانتتتته  یاڵتتتته ی خه ڕێدتتتته  کان لتتتته سوریالیستتتتته)ڵێتتتتت  نووستتتتینێک ده

  موو ڵوتابخانته کانی هته ووانته  وڵته ڵ هه گته    له ، بته(یانویست دونیا بدۆڕن ده
  ش، دیستان لته تته ای مۆدێرنهت دو نانه و ته  ته کانی مۆدێرنه ریه نه بی و هو ده ئه
    بێتتتتوه( تتتتتوانێ دونیتتتتا بدۆڕێتتتتت   یاڵ ده ئایتتتتا ختتتته)ر پرستتتتیاری  رام تتتته به
ی  ڵدتتته ب و فتتارس و کۆمه ره بیاتی کتتۆنی کتتورد و عتته ده ئتته  لتته. ! وه مێنینتته ده

   شاعیره  تریە، زۆرێک له
کان  یهف لستته فه  تتته ر بابه ستته یان له کانیان ڵستته نێتتو شتتیعره  کان لتته کاستتیکه

و   ڕواندته  میشته کرێ شاعیر هه ده.. کناسیدا له بواری فه  ت له تای ه  ، به کردووه
  خۆ بدرێتتت وه لتته  فه لستته شتتیعریە فه  بێت وه ی هتته فیانه لستته کی فه دونیابینیتته
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رو  ت زمتان و وتوانی، ڕووبته تای ته  کان بته شتیعرییه  مکه پێی چه ش به فه لسه فه
 .  وه عر بکاتهرین بۆ شی کی به وێدایه
 

 کەنەدا
 ٢١٠٢سەرەتای فێ روەری 
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 شیعری پۆستمۆدێرنی ئەمریکی

کتێ ێکتتتی هەرە نایتتتابی نێتتتو ( ئەمریکتتتی شتتتیعری پۆستتتتمۆدێرنی)کتێ تتتی 
.. کتێ خانەی ئەدەبی ئەمریکایە، ئامادەکردن و نووستینی لەالیەن پتۆ  هتوڤێرە

عیری شتتتتتا ٠٠٢ئە  کتێتتتتت ە بەرهەمتتتتتی . نتتتتتزیکەی هەزار الپەڕەیەک دەبێتتتتتت
شتیعری لەختتۆ  ٥٥٥هتاوچەرا لەگەڵ کتورتەیەک لە ژیتتان و داهێنانەکانیتان و 

وتتتتتتار و لێکتتتتتۆلینەوەی شتتتتتیعری کە لە الیەن ئەو  ٠٥گرتتتتتتووە، هەروەهتتتتتا 
نووسەرانەوە نووستراون، کە لە گۆشتەی ویتاوازەوە لە شتیعر و نووستین و 

یکا و داهێنانیان ڕوانیوە و هاوکات پەیوەنتدی نێتوان شتیعر و زمتان و ئیستتات
ستایای وودا و نویخوازی و زۆرێک لە بنەما و پێکهاتەی تتر، کە ڕاستتەوخۆ 

نووستتین و شتتیعری . پەیوەنتتدیان بە گوتتتاری شتتیعری و بە داهێنتتانەوە هەیە
ئەو شتتاعیرە هاوچەرختتانەی کە پێیتتان وابتتوو، نوێختتوازی بتتریتیە لە گەران و 

ۆزیتتنەوەی هەولتتی بەردەوا  لەنێتتو ڕووبەرەکتتانی زمتتان بتتۆ کەشتتفکردن و د
هێمتتا و مانتتا و دەستتتەواژەی نتتوێ، یتتان دووبتتارە ناونتتانەوەی وشتتەکان و 

بتتۆ نمتتوونە . بنیادنتتانەوەی پەیوەنتتدیەکانی نێتتوان چەمتتک و هێمتتا و کۆدەکتتان
، لە ڕاستتیدا مانیفێستتێکی شتتیعر ٠٦٥١لە ستتاڵی " چتارلس ئۆلستن " وتتارێکی 

شتاندنەوەی بونیتادی لەو وتارەدا داوای هەڵوە( Projective verse)بوو بەناوی 
بەو مەبەستتتەی مەرج نتتیە هەمتتوو بونیتتادی .. شتتیعر دەکتتات لەڕووی مانتتاوە

وەک ئەو .. شتتتیعرەکە لەستتتەر یەک مانتتتای بتتتڕوات یتتتان یەک مانتتتای هەبێتتتت
لەستەر هێاێکتی راستت ( سەرەتا و ناوەڕۆک و کۆتتایی)پێکهاتە تەڵایدیەی کە 

اری کتتتتراو و دەکتتتترێ هەر کتتتتۆپاەیەک، هەر دێرێتتتتک مانتتتتایەکی دیتتتت. بتتتتڕوات
ئۆلستن لە  وتتارەی ئتازادیەکی فراوانتتر بە وشتەکان و .. سەربەخۆی هەبێتت

ڕستتتتە شتتتیعریەکان و کتتتۆپاە شتتتیعریەکان دەبەخشتتتێ و لەنێتتتو بتتتازنەیەکی 
بە . داختتراوی مانتتا دەریتتان دەهێنتتێ، ڕووبەرێکتتی فراوانتریتتان دەختتاتە بەردە 

ندنی بەهتتا و مانتتایەکی تتتر ئە  مانیفێستتتەی ئۆلستتن هەولێتتک بتتوو بتتۆ تێکشتتکا
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پیتترۆزی مانتتا و هەڵوەشتتاندنەوەی میتتتافیزی یەتی مانتتا لە دەق، ئۆلستتن پێتتی 
ئە  .. وابتتوو، مانتتایەکی یەکڕەنتتگ و نەگتتۆڕ وەک ڕاستتتیەکی ڕەهتتا بتتوونی نتتیە

ڕوانیتتنەی ئۆلستتن بتتۆ زمتتان و بونیتتادی شتتیعری بتتۆ ستتەرەتای پەن اکتتان، 
هامانکتتتتات، لە. ڕوانینێکتتتتی تەواو نتتتتوێ و هتتتتاوچەرا و تەواو ویتتتتاواز بتتتتوو

کتتتتاریدەری تەواوی هەبتتتتوو لەستتتتەر ستتتتتایل و گۆشتتتتەنیدای نوێختتتتوازانەی 
( ستتی  متاکفێری)یتان وتتارێکی تتر کە لەالیەن .. شاعیرانی هاوتەمەنی ختۆی

نووسراوە، دەکرێ ناوەڕۆکی ئە  وتارە لەوەدا کورت کەیتنەوە کە ئیشتکردن 
ەق، بە مانتای لەسەر پێکهاتە زمانەوانیەکانی دەق و کاریدەری زمان لەسەر د

ئەگەر نووسین موغامەرەیەک بێت لە پێنتاو زمانتدا، چتۆنیەتی مەمەلەکتردن و 
چۆنیەتی ئاکتت کتردن لەنێتو ڕووبەری ئە  موغتامەرەیە و لە پێنتا و بونیتادی 
دەڵێکتتی ستتەرکەوتوو بە فتتۆر  و ستتتایاێکی نتتوێ و ویتتاوازەوە، لە دیتتوێکی 

شتتاعیر و ختتوێنەر یتتان تتتری ئە  وتتتارە بتتاس لە پەیوەنتتدی و کاریدەریەکتتانی 
وەرگتتر و دەق دەکتتات، هاوکتتات ستتتی  وەختتت لەوە دەکتتات گریندتتی دان بە 
هێمتتا و کۆدەکتتان زیتتاتر لە وشتتە، لە ڕواندەیەکتتی فرۆیتتدیانەوە لە پێکهتتاتەی 

لە سەرەتای کتێ ەکە، پتۆ  هتوڤێر پێشتەکیەکی دڕێتا و . زمانی دەق دەروانێت
یەکی درێتتتاەوە بتتتاس لە هەمەالیەنەی بتتتۆ کتێتتت ەکە نووستتتیوە و بە هەناستتتە

شتتتیعری پۆستتتتمۆدێرنی ئەمریکتتتی و ستتتەرەتای دەستتتپێکردن و ستتتەرهەڵدان 
وگەشەکردنی دەکات، هەروەها باسی ئەو ستیما هتاوچەرا و یاخیتانە دەکتات 
کە بتتوونە هتتۆی بەرهەمهێنتتانی شتتیعری پۆستتتمۆدێرنی و کتتاریدەری دانتتان 

عرییەکانی نێتو لەسەر نوێ وونەوەی شیعری ئەمریکی، هەروەها ڵوتابخانە شی
 ئە  تەوژمە پۆستمۆدێرنیە بۆ نموونە وەک ڵوتابخانەکانی 

- black mountain poetry 
- New York school 

- Language poetry 

- Beat poetry 
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هەوڵتتدەدەین لە ختتوارەوە، هەریەکێتتک لەو ڵوتابختتانە و تەوژمە ئەدەبتتی و 
 .شیعرییانە بە کورتی بناسێنین

Black mountain school بخانە شتیعریە لە ستەرەتادا پەیماندتایەکی ئە  ڵوتا
چیتتای )هتتونەری بتتوو، بینتتاکەی لە کەنیستتەیەک بتتوو لە هەورازێتتک بە نتتاوی 

وانەی هتتونەری تیتتا .. ٠٦٥٩دروستتت بتتوو تتتا ستتاڵی  ٠٦٢٢لە ستتاڵی ( ڕەش
وانەکتتانی شتتێوەکاری و مۆستتی ا و شتتیعریە یەکێتتک بتتوو لە .. دەگتتوترایەوە

ەکی شیعری هاوچەرا و نوێخواز بە نتاوی دواتر وەک ڵوتابخانەی.. بابەتەکان
شتتاعیرە دیتتار و ناستتراوەکانی . ناویتتان دەرکتترد( ڵوتابختتانەی چیتتای ڕەش)

ڕۆبێتترت کریاتتی، ڕۆبێتترت دانکتتان، دەنیتتز لێیەرتتتۆح، چتتارلس )ئەمتتانە بتتوون 
لە ڕووی مەعتتریفەی شتتیعری و توانتتای ...( ئۆلستتن و ولتتیە  کتتارلۆس ولتتیە ،
بە تتای ەت چتارلس ئۆلستن، لە .. وانتا بتوونشیعری کەسەکانی لێهتاتوو و بە ت

ئاستتێکی فتتراوان وەک بیرمەنتتدێک و تەنتانەت وەک فەیاەستتوفێک لە نێوەنتتدی 
مانیفێستتتتتە شتتتتیعریەکەی . ئەدەبتتتتی و ڕۆشتتتتن یری ئەمریکیتتتتدا ناستتتتراو بتتتتوو

بەتتتتای ەت لەستتتەر .. کتتتاریدەری و زۆری لەستتتەر شتتتیعری ئەمریکتتتی دانتتتابوو
ڕۆبێترت کریاتی و . نتوێ و زۆر الیەنتی تترپێکهاتە و بونیاد و مانتا و فتۆرمی 

دەنیتتتز لێیەرتتتتۆح دوو کەستتتایەتی ناستتتراوی پتتتڕ داهێنتتتانی ئە  ڵوتابختتتانەیە 
ئەزرا .. بوون، دەنیز لێیەرتۆح بە نووسینی شتیعری سیاستی بەناوبانتگ بتوو

پاوەند وەک بیرمەندێک و شتاعیرێک لە نووستەران و شتاعیرانی چیتای ڕەش 
ە شتتتیعریە ڕۆلێکتتتی کتتتاریدەری هەبتتتوو لە ئە  ڵوتابختتتان.. زۆر نزیتتتک بتتتوو

 .سەرهەڵدانی شیعری پۆستمۆدێرنی ئەمریکی
 
 New York school  لە شتاری نیتتۆرک  ٠٦٩١ئە  ڵوتابختتانەیەش لە ستاڵی

وتتۆن ئەشتتت ێری، )شتتاعیرە دیتتتار و ناستتراوەکانیان ئەمتتتانەن .. ستتەریهەڵداوە
تابختانەیە شتاعیرانی ئە  ڵو...( بەربارا گەست، کەنێس کۆستت، فرانتک ئۆهتارا

.. زۆر بە تتتۆخی لەژێتتر کتتاریدەری سوریالیستتتەکان و مۆدێرنیستتتەکان بتتوون
بە .. شاعیرانی ڵوتابخانەی نیۆرک هە  کەستانی وتدی و هە  ئتایرۆنی بتوون
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حەزەرەوە دەیاننووسی، ودە لە شێوازی نویی نووسین، بەرگری زۆریتان لە 
نی تتتاک چەڵتتی متتاچ و ئازادیەکتا.. مترۆح و متتاچ و ئازادیەکتانی تتتاک دەکترد

لە هەمانکتتاتیە . ڵوڕستتایی ئیشتتکردن و بیرکردنەوەکتتانی ئە  گتتروپە بتتوون
زۆرێتتتتک لە شتتتتاعیرەکان .. گرندتتتتی زۆریتتتتان بە هتتتتونەری شتتتتێوەکاری دەدا

شتتاعیرانی ڵوتابختتانەی نیتتۆرک لە ڕووی .. هونەرمەنتتدی شتتێوەکاریە بتتوون
پەیوەنتتتتتتتتدی و دۆستتتتتتتتتایەتیەوە لەگەڵ هونەرمەنتتتتتتتتدە شتتتتتتتتێوەکاریەکان لە 

چتتتارلس پۆلتتتۆک و ولتتتیە  )بەتتتتای ەت لەگەڵ . ەنتتتدیەکی بەهێتتتزدا بتتتوونپەیو
هتونەری )هەروەها فرانک ئۆهارا و وەیمس سیاەر لە مۆزەخانەی (.. دیکۆنین
 .کاریان دەکرد( مۆدێر 

 
Beat poetry school  ستەری  ٠٦٩١ڵوتابخانەی شتیعری بییتت لە ستەرەتای
ۆستت و بە   شتاری لە شارەکانی نیۆرک و وێستت ک.. هەڵدا و گەشەی کرد

لە ستتەرەتای .. سانفرانسیستتکۆ وەک نتتاوکۆکە و دڵتتی ئە  ڵوتابختتانەیە بتتوو
ساڵەکانی پەن ا واتە لە دوای وەندی ویهتانی دووە  هەوڵ و داهێنانەکانیتان 

ئتتتتالێن )شتتتتاعیرە دیتتتتار و ناستتتتراوەکانیان ئەمتتتتانەبوون . لەوپەڕیتتتتدا دەبێتتتتت
شتاعیرانی ..( یکۆری کۆرستیگێنس ێرگ، گێری سنیدێر، لۆرانس فێرلێنێتی، گر

بیرکتردنەوە و .. ئە  ڵوتابخانە شیعریە گریندیان بە کەلتوور و سیاسەت دەدا
زۆر لە شتتتاعیرانی . پرستتیارەکانیان لە پەیوەنتتتد ئە  چەمکتتتانە چڕکربتتتوویەوە

بەتتتتای ەت لەگەڵ . بتتتزووتنەوەی فڕانسیستتتکۆی ڕێنسانستتتەوە نزیتتتک بتتتوون
رووپێکتتی ڕادیکتتا  بە دژی وەک گ( کەنتتێس ڕێکستتڕۆت و ڕۆبێتترت دان تتان)

پەیوەنتتتتدیە کۆمەالیەتیەکتتتتان و کەلتتتتتوورە دواکەوتووەکتتتتان و شتتتتێوازەکانی 
ئەمانیە وەکو سوریالیستتەکان باوەڕیتان بە .. ئەدەبی تەڵایدی کاریان دەکرد

دەرمانی بێهۆشکەریان بەکار دەهێنا تتا .. هەستی الشعوری و نائاگایی هەبوو
یی، الستایی کەستە ئاینیەکانیتان بەتتای ەت بدەنە ئاستی هالۆسینەیشن و بێیاگا

 .لە نێو دونیای بێیاگایی دەڵەکانیان دەنووسی.. بودیەکان دەکردەوە
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The language school of poetry  ئە  ڵوتابختتتانە شتتتیعریەش لە ستتتاڵی
دەستتتتی پێکتتترد، بتتتۆ وە متتتدانەوە بە ستتتتایای تەڵایتتتدیەکانی شتتتیعری ٠٦٥١

ەی پێیەکتانی ڵوتابختانەی چیتای ڕەش و لە پاژن. ئەمریکی و فۆرمە کۆنەکانی
ئامان ی ئە  . واتە درێاکراوەی ئەوان بوون.. ڵوتابخانەی نیۆرکەوە هات وون

ڵوتابختتانە شتتیعریە ئەوە بتتوو، لەنێتتو ڕووبەری زمتتان زیتتاتر چتتڕ ب تتنەوە و 
مانایەکی تر بە زمان و شتیعر ب ەخشتن، هاوکتات پەیوەنتدی نێتوان وەرگتر و 

لەگەڵ ئە  پەیوەنتدیە ئەدەبتیە زمتانەوانیە بەشتداریان .. دەق ب ەنە ئاستێکی تر
سیمای دیار و هەوڵەکانی ئە  ڵوتابختانە شتیعریە زمتان .. لە سیاسەت دەکرد

ئیشتتی .. زمتتان لە پێنتتا و دروستتتکردنی بیتترۆکە و هێمتتا و چەمکتتی نتتوێ.. بتوو
زۆریتتان لەستتەر مانتتا دەکتترد، بیتترۆکە و مانتتا و کتتۆد و وشتتەکانیان لە رێتتی 

هەوڵیتتتتان دەدا . و مەمالەکردنیتتتتان لەگەڵ زمتتتتان دەخستتتتتە ڕووگەمەکانیتتتتان 
خوێنەریتان هانتدەدا لە ڕیتی خوێنتدنەوە .. خوێنەر بەشدار بکەن لە دەڵەکانیان

. و ڵووڵ وونەوەیتتان لە دەڵەکتتان مانتتای دەق و وشتتە و هێماکتتان شتتی کەنەوە
ئەویە لە ڕێکە هەڵوەشاندنەوەی مانتا ی دەڵەکە و دووبتارە بونیادنتانەوەی، 

ئە  گترووپە گرندیتان .. ەیشتن بە خوێندنەوە و مانایەکی نوێ بۆ تێکستتەکەگ
لەستتەر ئامتتان  و . بە پەخشتتانیە دەدا و وتتتاری ئەدەبیشتتیان زۆر دەنووستتی

ڕۆن ستتتمێل متتتان ی .. شتتتیوازی نووستتتین و داهێنانەکتتتان و ویاوازیەکانیتتتان
ن ئە  یتان لتین هێتاینەی.. شاعیر یەکێتک لە وتارنووستە بەناوباندەکانیتان بتوو

 the language of)شاعیرە وتارە ئەدەبیەکانی لە کتێ ێک کۆدەکتاتەوە بە نتاوی 

ingurity ) زمان هیی نیە ودە لە مانا، مانتا هتیی )لە یەکێک لە وتارەکان دەلێت
نتتیە وتتدە لە تەوژمێکتتی نێتتو دەق، ئەو دەڵتتانەی بە دەگتتمەن لەنێتتو وینەکتتان 

وتدە لە  دوو شتاعیرە، شتاعیرە ......( کۆدەبنەوە و یان دەبن بە چەمکی نتوێ
چتارلز بێرنستتین، بارێتک واتتین، )دیارەکانی ئە  ڵوتابخانەیەش ئەمتانە بتوون 

شیعری پۆستمۆدێرنی ئەمریکی ودە لە شاعیرانی ئە  چتوار ..(. باب پێریامان
ڵوتابختتتتتتانە شتتتتتتیعریە زۆرێتتتتتتک لە شتتتتتتاعیرانی تتتتتتتریە کە لەدەرەوەی ئە  

رانی یتاخی ناویتان دەبتردن و زۆرانتی ڵوتابخانانە بوون، هەنتدێکیان بە شتاعی
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هەروەهتتتتتا زۆرێتتتتتک لە شتتتتتاعیرانی نەوەی نتتتتتوێە چتتتتتونکە شتتتتتیعری .. تتتتتتر
زۆرێتک لەو .. پۆستمۆدێرن وەک و تەوژمێک هەتا ئێستاش هەر بەردەوەوامە

.. ئەوروپتتی( ئاڤتتان گرەیتتدی)شتتاعیرانە سەرستتام وون بە تەوژ  و شتتاعیرانی 
وەک ڵۆناغێتتتتتک لە ( ز پۆستتتتتتمۆدێرنی)بە پێتتتتتی زۆرێتتتتتک لە ستتتتتەرچاوەکان 

هتتتوڤێر )شەستتتتەکانەوە دەستتتت پێتتتدەکات بە   بە پێتتتی پێشتتتەکیەکەی پتتتۆ  
ئەوەتتا لە .. پۆستمۆدێرنی ئەمریکی لە پەن اکتانەوە دەستت پێتدەکات( شیعری

چتتتارلس ئۆلستتتن لەستتتەرەتای )ستتتەرەتای نووستتتینەکەی لە شتتتوێنێک دەڵیتتتت 
ی لە چیتتای وشتتەی پۆستتتمۆدێرنیزمی لە نامەیەکتتدا بتتۆ ڕۆبەرت کریاتت ٠٦٥٠

ئەمە لەالیەک، لەالیەکتی تترەوە، ئەو شتاعیر و ڵوتابخانتانەی ( ڕەش نووستیوە
لە  کتێ ەدا ناویان هاتووە و ڕۆلیان بووە لە بنیاتنتانی شتیعری پۆستمۆدێرنی 
. ئەمریکی، ئەو شاعیر و ڵوتابخانە شیعریانە بتوون کە لە چاەکتانەوە بەدواوە

ەمریکتی لە دوای وەندتی ویهتانی بۆیە دەتوانین باێین شیعری مۆدێرنیستتی ئ
هەروەهتا . ە( پۆستمۆدێرنیز )دووەمەوە پێی ناوەتە ڵۆناغێکی ترەوە ئەویە 

پتتتۆ  هتتتوڤەر باستتتی ئەوەمتتتان بتتتۆ دەکتتتات، کەوا پۆستتتتمۆدێرنیز  چەنتتتدین 
وتتاک الکتتان و وتتاک )بیرمەنتتدی بە دنیتتای ئەدەب و مەعتتریفە بەخشتتی لەوانە 

( وولیتا و بێتل)چەندانی تتر، ( و....... ..دریدا و وولیا کریستییا و بێل هوکس و
پتتتۆ  . هە  بیرمەنتتد و هە  هەڵستتتووڕاوی کتتتارای بتتتواری فیمینیستتتتی بتتتوون

هتتۆڤێر لەستتەر شتتێواز و ستتتایای نووستتینی شتتاعیرە پۆستتتمۆدێرنەکان پیتتی 
وابتتتوو شتتتاعیرانی ئە  گرووپتتتانە فتتتۆر  و ستتتتایاەکانیان هاوچەرختتتانە و لە 

یتتان پیتتی وابتتوو .. ویتتاوازیە بتتوونیەکتتتریەوە نزیتتک بتتوون، لە هەمانکتتات 
زۆرێتتتک لە  شتتتاعیرانە لە پێنتتتاو زمتتتان فۆرمەکتتتان دیتتتاردەکەن ئەمەش بتتتۆ 

پێویستتتە )ئەراگتتۆنی شتتاعیر لە شتتوێنێک دەڵتتێ . خول انتتدنی ستتیمایەکی نتتوی
(.. نووستتتین کردارێکتتتی ستتتیحری بێتتتت کە بتتتتوانێ ستتتیحر وەبەرهە  بێنێتتتت

، لەستتەر بنەمتتا و شتتیعری پۆستتتمۆدیرنی لەستتەر ئە  ستتیحرە ئتتیە دەکتتات
لە شتیعری . پاشخانێکی مەعریفیەوە گومان و پرسیاری نوێ بەرهە  دەهێنتێ

ڕابتتتردوو، ئێستتتتا، )پۆستتتتمۆدێرنیز  زەمەن بە هێاێکتتتی ڕاستتتت و ئاستتتۆییدا 
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ڕابتردوو ئەو بنتاغە تتۆکمە و ئەو کتاریدەریە تتۆخەی نتیە، .. نتاروات( داهاتوو
ئەوە بەو مانتایەی .. ئایندەشزیاتر ئیە لە ئێستادا دەکات و هاوکات ڕووە و 

.. نتتیە ڕابتتردوو هتتیی کتتاریدەریەکی نتتیە لە رووبەری شتتیعری پۆستتتمۆدێرنی
بەمانایەک شیعری پۆستمۆدێرن هێندەی لەسەر کەلتوور ئتیە دەکتات هێنتدە 
لەسەر مێاوو ئیە ناکات، زیاتر بە ناخی پەیوەندی تاکەکان و ژیتانی ڕۆژانە 

بە دیتتوێکی تتتر لە کەنتتارەوە بەرە و  و بتتۆ نتتاوەوەی تاکەکتتان شتتۆڕدەبێتەوە،
ڵوو ییەکتتان دەڕوات لە ڕێدتتای هتتونەری زمتتان و بەکارهێنتتانی پتتارادۆکس و 

 . گومان و دووبارەبوونەوە و پرسیارکردن و زۆر شتیتر
 

 شیعری پۆستمۆدێرن و یان پۆسمۆدێرنیزم و شیعر
ئەگەر بمانەوێتتتتت باستتتتی شتتتتیعری پۆستتتتتمۆدێرنی بکەیتتتتن یتتتتان باستتتتی 

ز  بکەیتتتتن، نتتتتاتوانین باستتتتی شتتتتیعری متتتتۆدێرن یتتتتان باستتتتی پۆستتتتتمۆدێرنی
ڕاستتتە هەنتتدێک لە بیرمەنتتدەکان پێیتتان وایە متتۆدێرنیز  .. متتۆدێرنیز  نەکەیتتن

فەشتتتەلی هێنتتتا و لەبەرامتتت ەر پتتتڕۆژەو ئامان ەکتتتانی شکستتتتی ختتتوارد، بە   
هەندێکی تر، بە پێوەوانەی ئە  ڕوانینە بیردەکەنەوە و پێێتان وایە متۆدێرنیز  

ەختتتواردووە بەڵکتتتو چتتتۆتە ڵۆنتتتاغێکی تتتتروە بە مانتتتایەکی دیتتتکە، شکستتتتی ن
ئەوەتتتا فرێتتدریک ویمستتۆن دەڵتتێ .. پستتتمۆدێرنیز  درێاکتتراوەی متتۆدێرنیزمە

بە   لە هەردوو (. پۆستتتتتتمۆدێرنیز  هاوشتتتتتێوە و هتتتتتاوکۆپی متتتتتۆدێرنیزمە)
ڵۆناغتتتدا،   متتتۆدێرنیز  و   پۆستتتتمۆدێرنیز  لە ئەن تتتامی گەشتتتەی خێتتترای 

نستتتتتتتتە کۆمەالیەتیەکتتتتتتتان و گەشتتتتتتتەی شارستتتتتتتتتانیەت تەکنەلۆژیتتتتتتتا و زا
دروست وون،بە مانای، ئەگەر ژیان وەکو دەڵێکتی ئەدەبتی وەربدترین دەبینتین 
فۆڕمەکتتانی ڕۆمانستتیز  و ڕیتتالیز  نەیتتانتوانی بەرامتت ەر ئە  ستتتایاە نتتوییەی 

لە شتوێنێکدا دەلتێ ( ڤێرگینتا وۆلت )هەروەک . ژیان ڕێتک و هاوتەریت  بتڕۆن
بتۆیە ژیتان پێویستتی بە فتۆڕمێکی تتر بتوو ...( کان گۆڕاونهەموو پەیوەندییە)

.. لە ئەدەب و شتیعر هاوکتات پێویستتی بە میتتتۆدێکی تتر بتوو بتۆ بیرکتتردنەوە
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بۆیە فۆڕمێکی نوێ بە دیدگا و بیرکردنەوەی نوێ پشت بەستتوو بە گەشتەی 
زانستتتت و مەعتتتریفە و تەکنۆلۆژیتتتا لە ستتتەرەتای دەیەی یەکەمتتتی ستتتەدەی 

رنیز  دواتتتتتر لە لە دوای ستتتتاڵەکانی پەن تتتتاش بەنتتتتاوی بیستتتتتە  واتە متتتتۆدێ
پۆستتتتتمۆدێرن خۆیتتتتان ڕاگەیانتتتتد، بتتتتۆ وە متتتتدانەوە بە فتتتتۆرمە کۆنەکتتتتانی 
ڕۆمانستتیز  و ڕیتتالیز  و تەوژ  و ڵوتابختتانە کاستتیک و تەڵایتتدیەکانی پتتێە 

بتتۆ بە متتۆدێرنکردنی کتتۆمەڵدە و دەستتتەبەربوون و وە متتدانەوە بە . خۆیتتان
گوتاری ڕەخنەی ئەدەبتی . اک و کەلتوورێکی شارستانیماچ و ئازادیەکانی ت

  لە دەورانی متۆدێرنیز  یتان پۆستتمۆدێرنیز ، گوتتارێکی ڕەخنەیتی زانستتی 
بە مانتتای دانتتانی یاستتاکان و بەڕێتتوەبردنی دەزگاکتتان لەستتەر .. عەڵانتتی بتتوو

بنەمتتتتایەکی زانستتتتتی واتە لە هەمتتتتوو بوارەکتتتتان زانستتتتت شتتتتوێنی ئتتتتایین و 
چونکە زانست ئەو چوارچێتوەیەیە، دەتوانێتت تەفستیر . ێتەوەئایدیۆلۆژیا دەگر

هەروەک .. و شتتیکردنەوەیەکی واڵیعتتی و دروستتت پێشتتکەش بە ژیتتان بکتتات
ستەدەی .. دەبینین سەدەی بیستە  سەدەی پاشەکشەی ئایین و ئایدیۆلۆژیایە

بەمانتتتایەک زانستتتت .. ستتتەردەرهێنانی زانستتتت و پێشتتتکەویتنی تەکنەلۆژیتتتایە
یتتان . بتتۆ دۆزیتتنەوە و خول انتتدنی پرستتیار و گومتتانی نتتوی دەبێتتتە هۆکارێتتک

زانستتت و مەعتتریفە وەزیتتفەی ستتەرەکیان ئەوە دەبێتتت ژیتتان بەرە و پێشتتەوە 
ب ەن و ئاسۆ و ڕووبەری بیرکردنەوە فراوانتر بتکەن، لە هەمانکتاتیە بت ن بە 
میتۆدێک بۆ بەرهەمهێنانی فکر، یان بەمانایەکی تر زانستت دەبێتتە کەرەستەی 

چتتتتونکە ناتوانتتتتدرێ لە ئەدەبتتتتدا، گومتتتتانی گەورە .. نەوە و داهێنتتتتانبیرکتتتترد
بخول ێنتتتدرێ گەر پشتتتت بە مەعریفەیەکتتتی گەورە نەبەستتتترێ، یتتتان نتتتاتوانین 
پرستتیاری گەورە بهێنیتتتە ئتتاراوە گەر زانستتت و مەعتتریفە نەبێتتتە کەرەستتەی 

بەمانایەکی تر، عەڵای زانستی ناتوانێت کار بکات گەر میتتۆدی .. بیرکردنەمان
.. بیرکتتتتتتردنەوە پشتتتتتتت بە بنەمتتتتتتا مەعریفتتتتتتی و زانستتتتتتتیەکان نەبەستتتتتتتێت

پۆستتتتتتمۆدێرنیز  بە دژی کەلتتتتتتوورە کتتتتتۆن و تەڵایتتتتتدیەکان دەوەستتتتتتێ و 
دەتتوانین . لەبەرام ەردا کار بۆ کەلتوورێکی شارستانی و پێشتکەوتوو دەکتات

بە شۆرشی تەکنەلۆژی و دیمتوکراتی نتاوی بەریتن و وەک ڕێ تازێکی فیکتری 
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ئەگەر لێتترەوە مەبەستتتەکانمان وتتڕ .. لە واڵیعتتی کتتۆمە یەتی زانستتتی یتتاخی
کەیتتنەوە و لە شتتیعری پۆستتتمۆدێرنی یتتان هەنتتدێک لە ئەدگتتار و ستتیماکانی 

 ..شیعری پۆستمۆدێرنی بخەینە ڕوو دەتوانین ب ێین
بە ستوود وەرگترتن لە .. شیعری پۆستمۆدێرنی لەستەر گومتان کاردەکتات

چتتتۆن تەکنەلۆژیتتتا ژیتتتان خێراتتتتر  بیتتردۆزی نیستتت ی ئانیشتتتتاین چتتتونکە وەک
دەکتتات بیتتری ئانیشتتتاینیە گۆشتتە نیدتتا و ستتیمای پۆستتتمۆدێرنی بە ویهتتانی 

پۆستتمۆدێرنەکان باوەڕیتان بە هتیی بیرۆکەیەکتی ڕەهتا و متوتاەق و بە .. کرد
هەروەکتتو ڵستتەیەکی .. بوارێتتک بتتۆ ئەوی تتتر دەهێ تتنەوە.. هتتیی ڕاستتتیەک نتتیە

ڕاستتتی نە لەالی متتنە نە )کە دەڵتتێن  بەناوبتتاندی پۆستتت مۆدێرنیستتتەکان هەیە
بەمانتتتایەک هتتتیی شتتتتێک ( لەالی تتتتۆ بەڵکتتتو لە هەمانکاتتتتدا الی هەردووکمتتتانە

لە تەمەنتتی .. حەڵی ەتتتی ڕەهتتا نتتیە، بە گومتتانەوە لە هەمتتوو شتتتێک دەڕوانتتن
ئەمەش لە .. متۆدێرنیز  دونیتا دەرگیتتری دوو شتەڕی کاولکتتاری ویهتانی بتتوو

تتتتی ڕەهتتتا و بتتتوار نەهێشتتتتنەوە بتتتۆ ئەوی ئەن تتتامی بتتتاوەر هێنتتتان بە حەڵی ە
بەرامتت ەر، بتتۆیە هەنتتدێ کەس پیێتتان وایە متتۆدێرنیز  لە بەرامتت ەر هەنتتدێک لە 
پتتڕۆژە و ئامان ەکتتانی ختتۆی شکستتتی ختتواردووە، بە   پۆستتتمۆدێرنیز  بە 
گومتتانەوە لە هەمتتوو شتتتێک دەڕوانتتێ و شتتیعری پۆستتتمۆدێرنی لەستتەر ئە  

تەیەکی تتتتتری شتتتتیعری پۆستتتتتمۆدێرنی ڕەگەز و پێکهتتتتا. گومتتتتانە کاردەکتتتتات
بە مانای بەکارهێنانی دوو بیرۆکە و یان وشتە و دوو چەمکتی (.. پارادۆکسە)

پێوەوانە و هاودژ لە یەک ڕستە یان لە یەک کتۆپاەی شتیعری بتۆ خول انتدنی 
ئە  بەکارهێنتتانی هتتاودژی و پارادۆکستتیە لە .. مانتتا و دەستتتەواژەیەکی نتتوێ

لە شتیعری ( ئێاتین متایاێس)درێت بۆ نموونە شیعری پۆستمۆدێرنی زۆر دەبین
 ..دا دەڵێ( خوێن ەربوونی دڵەکان)
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 ئێستا چی 
 من ئیرەییم 

 بە دوێنێ شەو دێت 
 هەردووکمانی لە باوەش بوو

 لە نێو 
 مەچەکە ڕەشەکانی 

 من ئەمڕۆ 
 لە نێو 

 ڕانەکانم ڕامدرتووە 
 ێکی بێ موو... 

 خوێنی لێ دێ و 
 دەلەرزێ

 تەڕە
 .....ە خەمناکەکانبە یادگاری

 
ئەگەر لە  شتتیعرە ورد بیتتنەوە، دەبینتتین پارادۆکستتێکی تیتتایە کە ڵتتووڵی و 

کتۆ .. ئەگەر ورد بینەوە و بڕوانین.. ووانیەکی بێوێنەی بە شیعرەکە بەخشیوە
ئەنتتتدامی متتتێ یتتتان نێتتتر، کتتتاتی لەرزیتتتن و تەربتتتوون ئەوکتتتاتەیە، گەیشتتتتن بە 

ۆرگتاز  بە تێکە وبتوونی ڕۆح و گەیشتتن بە ئ.. لوتکەی لەزەت واتە ئۆرگاز 
ئەتمۆستتتتتتتفیرێکی ڕۆمانستتتتتتتی یتتتتتتتان ئیرۆستتتتتتتی و یادگتتتتتتتاریە ختتتتتتتۆش و 

بە پتتێوەوانەوە، .. لەزەت ەخشتتەکانەوە دەبێتتت، نەک بە یادگتتارییە خەمناکەکتتان
بە   شتاعیر .. یادگارییە خەمناکەکان حەز و ئارەزووەکانمتان دەپتووکێنێتەوە

ەمناکەکتان دەمتاندەیەنێتە لەرزیتن لە نێو ئە  خەیاڵە شتیعرییە بە ئتارەزووە خ
 .. پارادۆکس و هاودژیەکە لێرەدایە.. و تەڕبوون واتە دەماندەیەنێتە ئۆرگاز 
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شتیعری پۆستتمۆدێرنی ستتایاێکی دیتاریکراوی نتیە، زۆروتتاران بە ڕوالەت 
، هەر (ئێاتتتین متتتایاێس.. )ستتادە و بە   لە نتتتاواخن و ڵە ڕووی مانتتتاوە ڵتتتووڵ

 .تردا دەڵێلەهەمان شیعر لە شوێنێکی 
 

 نازانم
 بۆچی گەردوون 
 منی هەڵ اارد 

 ب م بە مێ یەکی 
 ووانیەکی زۆر و

 ...ئازارێکی بەردەوا 
 

نتتازانم بتتۆ گەردوون منتتی کتترد بە متتێ   یتتان وتتوانیەکی زۆری بێتتوێنە و 
لەنێتتتو هەنتتتاوی ئە  پرستتتیارە   گاەیتتتیەک لە گەردوون .. ئتتتازارێکی بەردەوا 

ییەکی گەردوون پێشتان دەدات، بەرامت ەر بە دەکات  ،   بێ ئەمەکی و بێوەفا
ڕەگەزی متتێ، وتتوانیەکی بێتتوێنە و ئتتازارێکی بەردەوا  و نتتاخێکی پڕاوپتتڕ لە 

  دەربەستتت و ستتپاە و بێهتتودەیە ژیتتان   ئە  کتتۆپاە شتتیعرە بە .. نائومێتتدی
ڕوالەت وشتتەکانی ستتادە و ناستتکۆلەن بە  ،   ڵتتوولیەک و دوورنمتتاییەک و 

کێشتتتە و متتتاچ و . و وشتتتە و هێماکانتتدا هەیە   هتتاودژیەک لەودێتتتو پرستتیار
ئتتتتازادی تتتتتاک و نتتتتا بەرابەری ڕەگەزی و تووڕەهتتتتاتی گەردوون و ژیتتتتان، 

ستیما و .. هەمووی لە پرسیارێک و لە وەنتد وشتەیەکی ناستک خستتۆتە روو
رەگەزێکی تری شتیعری پۆستتمۆدێرنێ ئەوەیە، ئاراستتەکان بەرەو نتاوەوەن، 

ەوە و لە ستتەر حەز و ئارەزووەکتتان و بە مانتتایەک شتتاعیر ختتۆی دەنووستتێت
هەستەکانی ناوەوەو ئومێد و خواستەکانی خۆی ئتیە دەکتات و یتان گومتان 

کەمتتتتتتر وەک ڕۆمانستتتتتیەکان و .. و نیدەرانیەکتتتتتانی ختتتتتۆی دەنووستتتتتیتەوە
ریالیستتتەکان ئتتیە لەستتەر ووانیەکتتانی سروشتتت و داستتتانەکان و مەزنتتی 
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اخی خۆیانتتتتتدا دەچتتتتتنە زیتتتتتاتر بە نتتتتت.. پەروەردگتتتتار و ڕووداوەکتتتتتان دەکەن
 .دا دەڵێت" باران " لە شیعری ( ڕۆبەرت کریای)هەروەک .. خوارەوە

 
 هەموو شەوەکە 

 ئە  دەندە دووبارە دەبوویەوە
 وارێکی تریە ئە  بێدەندیە 

 بارانێکی بەردەوا 
 من کێم لە بەرام ەر خۆمدا

 دەبێ بیر  نەچێ 
 ئەو هەمیشە 

 ...کاریدەری بەسەرمەوە هەیە
 

ئەمتتیە لە ژوورەوە ڕۆچتتووە بە .. خامۆشتتدا بتتاران دەبتتارێ لە شتتەوێکی
لە ئەتمۆسفیرێکی بێدەنگ، ئەمیە دەروانتێ و بیردەکتاتەوە، .. نێو خەیاڵەکانیدا

لە ختتۆی و پرستتیار دەکتتات، متتن کتتێم لەبەرامتت ەر خۆمتتدا، بەدوای کەستتەکەی 
ناوەوەی یان منەکەی خۆی دا دەگەرێ، ختۆی دوو کەستە منێکتی نەناسترا و 

لەهەمانکات نەک لەنێو ڵوو یی ئە  بێدەندیە نەک هەر بیتر ..  ەر خۆیلەبەرام
لە خۆی بەڵکو بیتر لەو کەستەش دەکتاتە کە هەمیشتە کتاریدەری بەستەریەوە 

ئە  ڕۆچتتتوونە بەنتتتاو نتتتاا و حەز و خەیتتتاڵ و ئارەزووەکتتتانی ختتتود . هەیە
شتتتێوازێک و ستتتیمایەکی شتتتیعری پۆستتتتمۆدێرنە بە مانتتتایەکی تتتتر، شتتتیعری 

نی فتتتۆرمێکە لوولتتتدراو بە سیستتتتە  و پێکهتتتاتە دەروونیەکتتتان و پۆستتتتمۆدێر
ستتتیمایەکی تتتتری شتتتیعری .. گوڵتتتدانێکە پتتتڕ لە پشتتتکۆکانی حەزوو ئتتتارەزوو

باندەشتەی ( نێتشتە)باوەڕیان بە نەهیایز  ئەو پووچدەراییەی .. پۆستمۆدێرنی
هتیی شتتێک ئەو بەهتا و .. بۆ دەکرد هەیە، تێکشکانی بەها و پیرۆزی شتەکان

یەی نتتتتیە کە نەتتتتتوانی ڕەتتتتتی کەیتتتتتەوە، متتتترۆح لتتتتوتکەی بەهتتتتاو پیتتتترۆزی
زۆرێتتک لە شتتاعیرانی پۆستتتمۆدێرنەکان ڕەچتتاوی خاڵ ەنتتدیان .. پیرۆزیەکتتانە
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نەدەکتترد بتتۆ شتتیعرەکانیان، واتە باوەریتتان بە خاڵ ەنتتدی نەبتتوو، ئەمەیتتان بتتۆ 
بتتۆ ئەوەی پەیوەنتتدی ختتوێنەر و دەق لە ئاستتتێکی بتتا  .. ختتوێنەر وێدەهێشتتت

وێنەر ڵووڵتر تێکەڵ بە دەڵەکە بێت و وریتاتر مەمەڵە لەگەڵ دەڵەکەدا خ.. بێت
پۆستمۆدێرنیستەکان لە ڕێتی پوختت بەکارهێنتانی زمتانەوە گۆڕاندتاری . بکات

گەورە لە دەق و پرسیاری گەورە دروستت دەکەن، لە ڕێتی دووبتارەکردنەوە 
نتتتری و گەمەکتتردن بە وشتتەکان و بەمانتتای لەنێتتو ڕووبەر و پانتتتاییەکی فراوا

زمتتتان، بەدواداگەڕان و کەشتتتفەکانی خۆیتتتان دەکەن، هەروەهتتتا هتتتارمۆنی و 
پەیوەنتتتتدی نێتتتتوان کتتتتۆد و وشتتتتەکانیە لە هەر ڕستتتتتەیەک و کتتتتۆپاەیەک و 
وێتنەیەک دەگۆڕێتتت، هتیی کاتێتتک وشتەکان و هێماکتتان خۆیتان ڵەتتتیس نتتاکەن 

ختتوێنەریە بتتۆ تێدەیشتتتن لە مانتتا و .. لەنێتتو بتتازنەی مانتتای ڕووتتتی وشتتەکان
ادی دەق و گەیشتتن بە ڕووبەرە ڵووڵەکتان و دۆزیتنەوەی پرستتیارەکان، بونیت

 . پێویستی بە میتۆدی بیرکردنەوە و پاشخانێکی مەعریفی با  هەیە
 

 ٢١٠٢تەموزی 
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شێرکۆ بێکەس و زمانی شیعر، یان شێرکۆ بێکەس وەک 
 منداڵێتی ژیان

 
 من هەر لە بەردی هەتاو و  

 لە کێوی خۆڵەمێشی خۆ  
 یەزدانی خۆ  دروست کرد و 
 لە دارستانی زمانە چەند وار 
 سووتاوەکەی خۆمدا هەڵمکرد

 من بەفرێکی هەڵدەڕاوی 
 یاخی بوو  و لە سوورەتەکانی

 ای بیابان ویا بوومەوە خو
 (ڵەسیدەی نسێ)شێرکۆ بێکەس  
 

شتتتتێرکۆ بتتتتێکەس یەکتتتتێکە لەو شتتتتاعیرانەی کە ختتتتاوەنی ئەزمتتتتوونێکی 
بە . ئەزموونێکی پڕ لە داهێنان و نوێ توونەوە. دوورودرێای نیو سەدە زیاترە
ئەوەی لە ئەزمتتوونی شتتیعری شتتێرکۆ زۆر . ستتتایل و شتتێوازی وۆراووتتۆر

میشتتتە لە نتتتوێکردنەوە دابتتتووە، هەمیشتتتە وەکتتتو سەرن ڕاکێشتتتە ئەوەیە، هە
هەمتوو شتێوازەکانی .. وەرزەکان بە شتێوەی تتر و ڕەندتی تتر دەرکەوتتۆتەوە

. لە یەک گۆشە و پەن ەرەوە لە شیعر و داهێنانی نەڕوانیتوە.. تاڵیکردونەتەوە
 شێرکۆ ئەو 
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دەندە شیعریە زینتدووەیە، کە لە نێتو ڵتوو یی کارەستات میحنەتەکتانی ژیتان 
شتتتێرکۆ دەندێکتتتی نائتتتارامە لەنێتتتو . یهەڵداوە و بەردەوامتتتی بە خۆیتتتداوەستتتەر

دەندتتتێکە لەگەڵ . ڕووبەری شتتتیعر، ستتترەوتنی بتتتۆ نتتتیە و نتتتاتوانێ بێتتتدەنگ بتتتێ
تتتریفەی )شتتێرکۆ بتتێکەس لە . هاوارەکتتانی ژیتتان و شتتەپۆلەکانی تەریتت  دەڕوات

ڵستەی دەبینین، هیی شتتێک نەمتاوە ( هەڵ ەستەوە تا خێراکە مردن خەریکە بدات
.. توانتتایەکی سەرستتووڕهێنەر لە بەرانتت ەر وشتتە و زمتتان.. لەستتەر نەکتترد بێتتت

بەکارهێنتتانی ستتتتایای وۆراووتتتۆر، هەر لە پۆستتتەرە شتتتیعر، شتتتانۆنامە شتتتیعر، 
لەو .. چەنتتدەها ستتتایای تتتر... چیتترۆکە شتتیعر، پەخشتتانە شتتیعر، ڕۆمتتانە شتتیعر

نانەکتتتانی ڕۆژەی یەکەمتتتین شتتتیعر دەنووستتتێت تتتتا دواهەمتتتین شتتتیعری، لە داهێ
شتتێرکۆ بتتێکەس لە هەمتتوو ستتەردەمەکان وەکتتو شتتاعیرێکی .. بەردەوا  دەبێتتت

وە تتتتاکە . هتتتاوچەرا و ستتتیمایەکی نتتتوێی نێتتتو ئەدەب و شتتتیعر دەردەکەوێتتتت
شتتاعیرێکە لە کتتورد کە تتتوانی لە ئاستتتێکی بەرز ستتنووری نیشتتتیمان ب ڕێتتت و 

و چەنتتتد شتتتیعرەکانی بتتتۆ زۆرێتتتک لە زمتتتانە زینتتتدووەکانی دنیتتتا وەربدێتتتڕدرێن 
.. شێرکۆ لە نێتو شتیعرەکانیدا، عاشت ێکی نائتارامە. خە تێکی ویهانیە وەربدرێت

ئەو دوو خولیتتتایەن کە کە بە ژیتتتانی ( عەشتتت ی نیشتتتتیمان و عەشتتت ی متتترۆح)
دەبەستتتتێتەوە و هەمیشتتتە پەیوەنتتتدیەکانی لەگەڵ ژیتتتان بەهێزتتتتر و تونتتتدوتۆڵتر 

زمتتانی . یمانی ختتۆیلەنێتتو ژیتتانیە دا، شتتیعر دەکتتات بە متتاڵ و نیشتتت. دەکتتات
شیعریە دەکات بە زمانی خۆی، شێرکۆ ودە لە زمانی شیعر هتیی زمتانێکی تتر 

تەنهتا ..( بۆ شیعر، بۆ عەش ، بتۆ بەرگتری، بتۆ تووڕەبتوون، بتۆ داهێنتان)نازانێت 
شتێرکۆ بتێکەس لە نێتو ڕووبەرە فتراوانەکەی شتتیعر .. زمتانی شتیعر و هیوتی تتر

ێنێتتتە نێتتو شتتیعر و بە ڵستتەیان هەمتتوو شتتتێک دەدوێنتتێ و هەمتتوو شتتتێک دەه
مرۆح، عەش ، نیشتیمان، خاک، چیا، ئاو، باران، وەرزەکتان، باڵنتدەکان، )دەهێنێ 

هتێی شتتێک نتامێنێ لەنێتو ....( ژنەکان، مردووەکان، مێتاوو، مافەکتان، ستتەمەکان
شتێرکۆ شتاعیرێکە هەمیشتە لە . شیعرەکانیدا نەیدوێنێ و حیواری لەگەڵتدا نەکتات

نتت ەر زۆرداری و ستتتەمکاری، بەهتتۆی شتتیعرەکانی و بە زمتتانی شتتەڕدایە لە بەرا
شتتتتتیعر هەمیشتتتتتە بەرگتتتتتری لە متتتتتیااەتەکەی کتتتتتردووە لەدژی لەنتتتتتاوچوون و 
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.. شێرکۆ وەکو شاعیرێک هەمیشە دەندتی ئتازادی و ئاشتتی بتووە.. ڕەش وونەوە
کەشتتتکولی پێشتتتمەرگە و داستتتتانی هەڵتتتۆی ستتتوور و زۆرێتتتک لە ڵەستتتیدە و )

وەکتو کەستێکی هتاوچەرا و .. مە بە ڕوونی پێشتان دەدەنئە( ،..شیعرەکانی تری
وەک .. مەدەنتتی هەمیشتتە بەرگتتری لە مافەکتتان و ئازادیەکتتانی متترۆح کتتردووە

دەندێکتتی پێشتتکەوتووخواز هەمیشتتە لە ستتەندەری خەبتتاتی ژنتتان بتتووە و داوای 
شێرکۆ بە زمانی شیعر عەش ی کردووە، سیاستەتی کتردووە .. یەکسانی کردووە
شیعر نیدەرانی و بێهوودەییەکانی خۆی و خەون و ئومێتدەکانی  و هەر بەزمانی

( شێرکۆ بتێکەس زمتانی شتیعری کتردووە بە زمتانی ژیتان.. )خۆی نووسیوەتەوە
بەمانتتای زمتتانی شتتیعر زمتتانی تێدەیشتتتن و پەیوەنتتدیەکان و زمتتانی متتانەوە و 
زمانی ئایینەکان و سروشت و مرۆڤەکان و مێاوو و زمتانی هەمتوو شتتەکان و 

زمتتانی شتتیعر زمتتانی تێدەیشتتتن و ناستتینی متترۆح بتتووە، ئە  . ینەکتتان بتتووەکاه
ڕاستتتیەش لە شتتیعرەکانی شتتێرکۆ لە بەرانتت ەر دەستتە تی زمتتانی شتتیعر، لەنێتتو 
داهێنتتانە ووانەکتتانی بە ئاشتتکرا دەبیتتدرێن بە تتتای ەت، لە ڵەستتیدە درێاەکتتانی کە 

لە  دەڵە (. راوەدەڵتی وا ، واتە دەڵتی کت)وەکو ئەزموونێکی نتوێ نتاوی نتابوون 
دەربەندی پەپوولە، خا  و مار و ڕۆژمێری شاعیرێک، کورستی )درێاانەی وەک 

دەستە تێکی ..( و گۆڕستانی چراکتان و ئێستتا کوێتک نیشتتیمانمە و چەنتدانی تتر
بەزمتتتانی شتتتیعر شتتتانۆ .. ڕەهتتتا و ئەفستتتووناوی بە زمتتتانی شتتتیعر بەخشتتتی وو

.. ەخشتتان دەنووستتێتدەنووستتێت، چیتتڕۆک دەنووستتێت، ڕۆمتتان دەنووستتێت، پ
زمتانی .. زمانی شتیعر زاڵ دەکتات بەستەر زمتانی هەمتوو ژانترە ئەدەبیەکتانی تتر

.. شتتیعر دەکتتات بە زمتتانی ئەدەب، کە لێتترەدا ئتتێمە بە زمتتانی ژیتتان نتتاوی دەبەیتتن
چونکە شتێرکۆ وتدە لە ئەدەب و شتیعر، لەگەڵ عەشت  و سیاستەت و مێتاوو و 

انی شتتیعر دەدوا، وتتدە لە زمتتانی لەگەڵ هەمتتوو چەمتتک و الیەنەکتتانی تتتر بە زمتت
الی شێرکۆ زمانی شیعر زمانێک بوو، لەنێتو .. شیعر هیی زمانێکی تری نەدەزانی

لەهەر شتێکدا تا ئەوپەڕی ڵتووڵ ێتەوە، .. شیعرەکانیدا دەیتوانی ئەفسانە بخوڵ ێنێ
گەریتتدەیەک بتتوو، دەیتتتوانی هەمتتوو ڕووبەرێتتک بتتدۆزێتەوە، ستتەری بەهەمتتوو 

ە ڕێتتدەی زمتتانی شتتیعر لە گەڕانەکانیتتدا ڵستتەی لەستتەر شتتتی ل. شتتوێنێکدا دەکتترد
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زۆر ورد و نایاب دەکرد، چونکە شێرکۆ بێکەس لە بەرانت ەر ڕۆلتی زمتان، لەنێتو 
بتتۆیە هەر .. شتتیعر و ئەدەبتتدا، ختتاوەن مەعتتریفە و بیرکردنەوەیەکتتی ڕۆشتتن بتتوو

یتتتان وەک تەوژمێکتتتی نوێختتتوازی ئەدەبتتتی ( ڕوانتتتدە)لەستتتەرەتای حەفتاکانتتتاوە 
بتتۆ ئەوەی زمتتانی شتتیعر و زمتتانی ئەدەبتتی کتتوردی، لە چەڵ ەستتتن و . نتتاپێکهێ

بتتتۆ ئەوەی چەمتتتتکە . دووبتتتارەبوونەوە و وتتتتوینەوەی بەردەوا  ڕزگتتتار بتتتتکەن
میتافیزیک و باوەکانی زمان تێک بشکێنن و دووبارە بەشیوەی تر و مانای تتری 

یتتتان فتتتۆکەس بتتتکەنە ستتتەر پتتتارادۆکس و گومتتتان و یتتتاخی وون و . پێ  ەخشتتتن
هەرچەنتدە ختۆی لە دیمانەیەکتدا، دان بەوەدا .. یەکی نوی بە زمان ب ەخشتنسیما

بەیتانی ڕوانتدەی ئەدەبتی ڵتووڵ و هەمەالیەنە نەبتوو، بە ڕوونتی )دەنێت و دەڵتێ 
ئەو بتتن  و بنتتاوان و هتتۆ و هۆکتتارانەی ڕوون کتتردبێتەوە، نتتا، بەیتتانەکە هتتاوارێ 

. ئاگتتادار بکەیتتنەوە (تتتازەکردنەوەی بەردەوا )بتتوو، بتتۆ ئەوەی خەڵتتک لە وشتتەی 
زەندێک بوو لێماندا بتۆ ئەوەی ختوێنەری کتورد بێتت پێتی ب ێتین، شتیعر هەر ئەو 

شتێرکۆ بتێکەس هەمیشتە لە ڵتوو یی ...(. ڵاڵ انە نییە کە تا ئێستا پێیان نووسراوە
هەمتتتتوو گەڕان و داستتتتتان و . دەریاکتتتتان گەوهەرە بە نرخەکتتتتانی دەدۆزیتتتتیەوە

.. او مترۆح و بەهتا ووانەکتانی مرۆڤتایەتی بتووئەفسانەی نێو شیعرەکانی لە پێنت
عەش ی نیشتیمان و عەش ی مترۆح دوو هێ تی تەری تی درێتای نێتو شتیعرەکانی 

هەمتتتوو تەمەن و شتتتیعرەکانی ختتتۆی بە  عەشتتت ەی . شتتتێرکۆ بتتتێکەس بتتتوون
ئەو پێیوابوو ژیان موغامەرەیەکە لە پێناو عەش ، عەش  بە هەمتوو .. بەخشی وو

چرکەستاتێکیە لەو عەشت ەی دانەبتڕا، چتونکە هەمیشتە  ئەو بۆ.. مانا ڵووڵیەکەی
بۆ عەشت ەکەی ختۆی دەنووستی، بەزمانێتک کە عەشت  لەهەر بارودۆخێتک بێتت 

ئەو ختۆی دەیزانتی   عاشت ێکی .. یان هەرچەندە لێیەوە دوور بێت لێتی تێتدەگات
سەوداستتەرە و بە   زمانێتتک لە پێنتتاو عەشتت ەکەی دەنووستتێت، یتتان هەر وەک 

یعری منتدا، یەک ژن و یەک عەشت ی دیتاری کتراو نتیە، پتۆڵێ لە شت)خۆی دەڵێت 
بتتۆیە لە ڕێتتدەی زمتتانە شتتیعریەکەی ..( ژن و پتتۆڵێ عەشتت  و پتتۆڵێ شتتیعر هەیە

ختتتۆی لە شتتتاعیرانی تتتتر وتتتودا دەکتتتاتەوە و پەیوەنتتتدی ختتتۆیی و عەشتتت  لە 
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دوو )تای ەتمەنتتدی زمتتانە شتتیعریەکەیەوە پێشتتان دەدات و لە بەشتتێکی شتتیعری 
 :دا دەڵێت( زمان
 

 ویاوازی من و زۆر شاعیر هەر ئەوەیە 
 بە زمانی سادە وەکو ئاوی ڕەوان

 بۆ عەش ەکەی خۆ  دەنووسم 
 بۆیە عەش یە ئەگەر لەوپەڕی دنیاش بێ 

 !...لەمن ئەگا
 

شتتێرکۆ بتتێکەس لە هەمتتوو ئەزمتتوونی شتتیعریدا هیوکاتێتتک، ئەو ئاگتتاییەی 
  لە . .ختتتۆی ون نەکتتتردووە کە لە چوارچێتتتوەی زمتتتانی شتتتیعری دەربوێتتتت

شیعر   گوتار   لە دیمانە و گفتوگۆ هەمیشتە زمتانی شتیعر زمتانێکی ئامتادە 
نووستتەر .. هیوکاتێتتک تونتتدوتیای تتێکەڵ بە زمتتانی ئەو نەبتتووە.. و زاڵ بتووە

هەیە لە کتتاتی وە متتدانەوە بە ڕەختتنەیەک یتتان لە بەرامتت ەر بتتابەتێکی ڕۆژانە 
ا بەرامتتت ەر ئەویتتتتر یتتتان لە بۆنەکانتتتدا بێویستتتتی خۆیتتتان زمتتتانێکی تونتتتدوتی

.. بێیەوەی مەبەستیان بێت، ڕۆلی کاراکتەرێکی سیاستی دەبیتنن.. بەکاردەهێنن
.. بە   شتتێرکۆ هەمیشتتتە بە زمتتانی شتتتیعر ڵستتەی کتتتردووە و نووستتتیویەتی

پتتێە ئەوەی ( ڕۆژی خۆشەویستتتی.. ڤا نتتتاین)ئەوەتتتا لە شتتوێنێک بتتۆ یتتادی 
 ..رەی ڤاالنتاین دەڵێشیعرەکەی بخوێنێتەوە و چەند ڵسەیەک دەکات دەربا

 
 ڕۆژی خۆشەویستی 

 ڕۆژی عەش  و ژن و خۆشەویستی 
 ڕۆژی یەکتر ناسین

 بۆ دروستکردنێکی نوێ
 لە پەیوەندی کۆمە یەتی و شارستانیا 

 ..لێرەبی یان لە وێ
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هەمیشە میاۆدی و هارمۆنیەک لە شێوەی ڵستەکردنی و لە نێتوان وشتە و 

خۆیتتتدا ئەو توانتتتا ئەفستتتووناویەی ئەمەش ختتتۆی لە .. دەربڕینەکانیتتتدا هەبتتتوو
 .شێرکۆ مان پێشان دەدات بەرام ەر زمان و شیعر

شێرکۆ بێکەس شاعیرێک بوو بۆ ژیان دەینووسی، پەیوەندی لەگەڵ ژیتان 
وتتدە لەو وەستتیەتنامەی .. و تەنتتانەت مەرگتتیە هەر لەرێتتدەی شتتیعرەوە بتتوو

پەیوەنتدی  بەر لە مردنی کە داوای کرد لە پارکی ئتازادی بنێتارێ بتۆ ئەوەی،
.. لەگەڵ خەڵتتک و شتتاعیران و نووستتەران و مۆستتی اران و عاشتت ان نەپوڕێتتت

مەبەستتتتتمە ئەوە ب تتتتێم دەیەویستتتتت لە ڕێدتتتتای شتتتتیعرەوە لەنێتتتتو متتتتردنەوە 
 .. یە زۆر بە ئاشکرا ئەوە دەڵێت( میرات)لە شیعری .. بدەڕێتەوە نێو ژیان

 
 کە کەو ئەمرێ 

 دوای خۆی بۆ شاا 
 چەند ڵاسپەیەک بەویدێ ێ 

 کە هەنگ ئەمرێ 
 دوای خۆی بۆ باا

 هەندێ ماچی شیرین شیرین 
 بەوێدێ ێ

 کە وەختێکیە تاوس ئەمرێ
 دوای خۆی هەندێ تێای ڕەندین 

 بۆ ناو گوڵدان 
 بەوێدێ ێ

 کە وەختێکیە ئاسک ئەمرێ
 دوای خۆی مسک بەوێدێ ێ
 هەرکاتێکیە کە من مرد 

 دوای خۆ  بۆ ئێوەو کوردستان
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 هەندێ شیعری
 ..وواننازدار و  

 بەوێدێ م 
 

کەواتە لەدوای خۆی ودە لە شیعر هیی شتێکی تتری نتیە بۆمتان وێ هێ تێ 
دەیەوێتتت لەڕێتتدەی شتتیعرەوە لەگەڵ ژیتتان بەردەوا  .. و پێشکەشتتمانی بکتتات

کەواتە . بێت و لەدوای مردنیشی شیعرەکانی ب نە شوناسێکی ئەبەدی بتۆ ئەو
پەیوەنتتتدی ئتتتێمە و / پەیوەنتتتدی ژیتتتان و شتتتێرکۆ.. هاوکێشتتتەکە وای لێتتتدێت

هەموو پەیوەندیەکان لە شیعردا یەکتتری .. پەیوەندی مردن و شێرکۆ/ شێرکۆ
 .دەگرنەوە، هەر شیعر و هیوی تر

ئەگەر نووستتینی شتتیعر گەڕان بێتتت بەدوای شتتتە ووانەکتتان یتتان ئامتتان ی 
شتیعر وتتوانکردنی ژیتتان بێتت، دەتتتوانین ب ێتتین، شتێکۆ بتتێکەس زۆر بە ئاگتتاییەوە 

بەڕاستتی شتیرکۆ بتێکەس ئامتان ی بتوو .. امتان ەی شتیعر دەکتردکاری بۆ ئەو ئ
دەیەویستتتت متتترۆح ئتتتازاد بێتتتت، .. لەرێتتتدەی شتتتیعرەکانی ژیتتتان وتتتوان بکتتتات

ویاوازیەکتتتان نەمێتتتنن، پیرۆزیەکتتتان شایستتتتە بە متتترۆح بتتتن و هتتتیی شتتتتێک لە 
هەر لە ڕێتتتتتدەی ئە  ئامان ەشتتتتتەوە، .. ستتتتتەرووی بەهاکتتتتتانی متتتتترۆح نەبتتتتتن

.. ەرا و نتوێ و پتڕ لە ئیستتاتیکامان پێشتکەش بکتاتدەیەویست ئەدەبێکی هتاوچ
باڵێتتک بتتۆ . شتتیعر دەبێتتت دوو بتتاڵی هەبێتتت)هەر ختتۆی لە چاوپێکەوتنێکتتدا دەڵتتێ 

ئەو پێیوابتوو، شتیعر یتان ..( هونەر و باڵێک بۆ گەیاندن واتە خوێنەر یتان وەرگتر
چتتونکە لە پشتتتی شتتیعرەکانی ئەو .. ئەدەب شتتتێک نتتیە لە بۆشتتاییدا بختتولێتەوە

ان ێکی گەورە هەبتتتتوو، بتتتتۆیە لە نێتتتتوان شتتتتێرکۆ و ختتتتوێنەر لە ڕێتتتتدەی ئامتتتت
ئیستتتاتیکاش ختتۆی ستتەرچاوەیەکە بتتۆ .. گەیانتتدنەوە پەیوەنتتدیەکی بەهێتتز هەبتتوو

لەڕێتتتتتتتدەی ئە  لەزەتەوە هەمیشتتتتتتتە خوێنەرەکتتتتتتتان و گوێدرەکتتتتتتتانی .. لەزەت
دوای ئەوە شتتێرکۆ بتتێکەس شتتاعیرێکی ویهتتانی . شاگەشتتکە و سەرستتا  دەکتترد

ڕووبەری بیرکردنەوەکتتتانی ئەو زۆر فتتتروان .. ۆڤتتتایەتی دەینووستتتیبتتتوو بتتتۆ مر
بتتتوو، لەهەمانکتتتاتیە شتتتوێنێک نەبتتتوو بتتتۆ بیرکردنەوەکتتتانی ڕاسیستتتتی و یتتتان 
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وەکتو . ویاوازی نێتوان مرۆڤەکتان بەهتۆی ڕەگەز و ڕەنتگ و هەرشتتێکی تترەوە
کەستتێکی مەدەنتتی هاوچەرختتانە بیتتری دەکتتردەوە و دەینووستتی لە کتتۆپاەیەکی 

 ..دا دەڵێ( ی مارس ٨بۆ )یعری پەخشانە ش
 

 من ئەمڕۆ پیاو نیم و بوو  بە ژن
 ناوی دایکم دەخەمە وێی ناوی باوکم و 

 بەم ۆرە ئەمڕۆ من 
 شێرکۆ فایەق بێکەس نیم و 
 ...شێرکۆ شەفی ە سەبیحە  من

 
هەموو نووسەرەکان ختاوەنی ئە  بیرکتردنەوە مترۆییە نتین، ئەو نووستەر و 

ەتیتتان نووستتیوە و داهێنانەکانیتتان هێنتتدە لە ئاستتتێکی بیرمەنتتدانەی کە بتتۆ مرۆڤای
بتتا  بتتووە، بتتۆیە دواتتتر بتتوون بە متتولکی مرۆڤتتایەتی و تاهەتتتاش لەنێتتو ژیانتتدا 
.. متتتاونەتەوە، بە دڵنیتتتایەوە شتتتێرکۆ بتتتێکەس یەکتتتێکە لەو شتتتاعیر و نووستتتەرانە

( منتداڵێتی مرۆڤتایەتی)لە نووستینێکدا ئەدەبتی شکستپیر بە ( ئەن اتس)وەک چۆن 
دەبتتات، بە مانتتای هەرچەنتتد مرۆڤتتایەتی بەرەو تەمەن هەڵکشتتێ، ئەدەبەکەی  نتتاو

لێتترەدا منتیە مەبەستتتمە .. شکستپیر وەکتو منتتداڵ بتێدەرد و شتتیرینتر دەمێنێتتەوە
چتونکە متن دڵنیتا  . نتاوبەر ( منتداڵێتی ژیتان)شیعر و ئەدەبی شێرکۆ بتێکەس بە 

  دەکتات و یتان ژیان بە هۆی شیعرەکانی شتێرکۆ بتێکەس ڕۆژ لە دوای ڕۆژ بتا
تتتتاب ۆی ژیتتتان بە هتتتۆی شتتتێعرەکانی شتتتێرکۆ بتتتێکەس، ڕەندەکتتتانی وتتتوانتر و 
ڕەندینتتتر دەبێتتت، بە مانتتای ژیتتان بە هەمتتوو پێکهاتەکتتانیەوە لە نێتتو شتتیعرەکانی 

یتتان لە نێتتو شتتیعرەکانی شتتێکۆ بتتێکەس دا، متترۆح و . شتتێرکۆ بتتێکەس ڕاکشتتاوە
 .ژیان سەرچاوەی هەموو بەهاکانی ووانین

 
 ٢١٠٢ئۆگستی  سەرەتای
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 وەفایی لە نێوان ڕۆمانسیەت و سیاسەتدا

 
  

 وەفایی و شیعری ڕۆمانسی
 

فەلسەفی، هونەری، کەلتووری، ئەدەبی بتوو لە  ڵوتابخانەیەکی ڕۆمانسیز 
کۆتتتایی ستتەدەی هەژدەیەمەوە ستتەری هەڵتتداوە، الی زۆرێتتک لە شتتاعیران تتتا 

یان باشتترە ب ێتین ئێستاش شیعری ڕۆمانسی درێاەی هەیە، ئە  ڵوتابخانەیە 
شتتتتیعری ڕۆمانستتتتی لە هەڵڕژتنتتتتی ستتتتووتان و ک تتتتپە ویادانیەکتتتتانی نتتتتاا و 

یان سەرستام وون و .. تەڵاندنەوەی کانیەکانی سۆز و دەروونەوە هەڵدەڵوڵێ
ووانیەکتتتتانی سروشتتتتت و )وەک .. دەربڕینتتتتی نتتتتاا بە پێکهاتەکتتتتانی دەرەوە

یدەریەکتانی موع یزەکان و گەورەیتی و پیترۆزی پەروەردگتار، عەشت  و کار
لە بەرگێکتتتی ...(. دڵتتت ەر، کەستتتایەتی و پتتتاڵەوانە ئەفستتتانەییەکان و زۆرانیتتتتر

بەمانایەک، شیعری ڕۆمانستی ستووتان . ئیستاتیکی و تا ڕادەیەکیە ئیرۆتیک
و هەڵ تتتوو نەکەی لە نتتتاا و دەروونەوەیە بتتتۆ کێشتتتانی وێتتتنەی پێکهتتتاتە و 

. نتاوەوە بەرە و دەرەوەنیان بە مانایەکی تر، ئاراستتەکان لە . شتەکانی دەرە
وەفتتتایی شتتتاعیریە وەک هەر شتتتاعیرێکی ستتتەردەمی کاستتتیک بە  دیتتتد و 

هەستتتت و خەیتتتاڵە ڕۆمانستتتیەکان، . ڕۆحە ڕۆمانستتتیەوە شتتتیعری نووستتتیوە
خولیتتتا و خەون و . پێکهتتتاتە و وەستتتتەی شتتتیعرەکانی وەفتتتایی ڕەنتتتگ دەکەن

ناوی و عەشت ێکی ئەفستوو. خەیاڵە ووانەکانی ئاودامتانن بە شتەونمی عەشت 
بێیەنتتدازە تتتای لە ستتووتان و کڕنتتووش بتتردن و تتتا ئاستتتی ورێنەکتتردن و 

وەفایی خۆی خەڵکی سابیخە و لە ڕێتدەی حوورەکتانی ئتایینیەوە . شێت وون
وتتدە لە زمتتانی کتتوردی زمتتانی عەرەبتتی و .. خوێنتتدەواریەکی باشتتی هەبتتووە

.. بە زمتتتتانی کتتتتوردی و فارستتتتی شتتتتیعری نووستتتتیوە.. فارسیشتتتتی زانیتتتتوە
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ئەدەب .. )ڵوتابیانی فێترە خوێنتدەواری و وێتاە کتردووە.. خانەی هەبووەڵوتاب
ی  ٠٨٩٩)وەفتتایی لە ستتاڵی . شتتاعیر، پەروەردەی دەستتتی وەفتایین( و ئەدی تی
دەچێتتتە نەهتتری و بتتۆ چەنتتدین ستتاڵ لەالی بنەمتتاڵەی شتتێ  ع ێتتدالی ( زایینتتی

وەفتتتایی لە ئاکتتتامی دووری لە دۆستتتت و ئەح تتتاب و .. نەهتتتری دەمێنێتتتتەوە
وڕێ و کەستتتوکارە نزیکەکتتتانی ختتتۆی، هەمیشتتتە هەستتتت بە تەنیتتتایی و هتتتا

بێتتتاڵەتیەکی ڕۆحتتی کتتردووە و هاوکتتات کەستتێکی هەستتت و ستتۆز ناستتک و 
هەمتتوو غتتوربەت و هەستتت و مەیتتاە ئیرۆستتی و شتتەیداییەکانی . عاشتت  بتتووە

ختتۆی، بە ووانکتتاریەکی ڕۆمانستتیانە لە شتتیعرەکانیدا لە بەرانتت ەر پەیتتکەری 
عەشتت  لە شتتیعرەکانی وەفتتایی ستتنوورێکی بەرینتتی .. وەدڵتت ەرەکەی دەربڕیتت

داگیرکردووە، عەش  لە شیعرەکانی وەفتایی حیکتایەتێکی ڕۆمانستی و پتڕە لە 
هەستتت و خۆلیتتای چەپێنتتدراو لە هەمانکتتات، هتتاوارێکە بتتۆ ڕزگتتار بتتوون لە 

وەفتتایی وارێکیتتان لە . دەستتت ئتتاهی تەنیتتایی و غتتوربەتی ڕۆحتتی، دەگێتتڕنەوە
 دەبێتتتت، لەو دەمەدا کەنیتتتتزەی شتتتۆا و شتتتتەندی ختتتزمەت شتتتێ  عوبێتتتتدو 

وتتتوانکیاە و پەرییاستتتا دەبینتتتێ، کە لە گوێستتتانەکەوە بە لەنتتت ە و عیشتتتوە و 
نتتازەوە خەریکتتی تەشتتتی ڕستتتنە، بە نیدتتا گەرمەکتتتانی واروتتارەش ئتتتاگر لە 
چاوەکتتتان و وەستتتتەی وەفتتتایی بەردەدات، وەفتتتاییە لە نێتتتو ئە  ستتتووتانە 

ەر  و نیتتتانی و شتتتۆا و شتتتەندی شتتتیرین دۆزەختتتیە و لە بەرانتتت ەر نتتتاز و ن
هەموو دەمارەکانی عاتیفەی دێتە سەما و وەسفی وتوانی و لەنت ە و الری و 

 -:تەشی ڕستنەکەی دەکات و دەڵێ 
 

 تایێکی ڕیشەیی دڵ بە نووکی غەمزە دادا 
 دەستێکی بۆ سەما برد ڕووبەندی ماهی الدا 
 ئافەی گوڵی عەیان بوو عطری بەدە  سەمادا

 وس و ناسک دوو زولفی خاوی الدا باریک و لو
 وەک شاخی گوڵ بەالدا شیرین تەشی دەڕێسێ 
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وەفتتایی لە  شتتیعرەیدا، داهێنتتانێکی گەورەی کتتردووە، هەمتتوو پێکهتتاتەی 
شتتتتیعرەکە،   متتتتامەلەکردن لەگەڵ زمتتتتان و   وەستتتت  و وێتتتتنە و خەیتتتتاڵی 
شتتتیعرەکە، هێنتتتدە لە بەرگێکتتتی ناستتتک و ووانکتتتاری دایە، شتتتیعریەتی لتتتێ 

. بەهتتتای وتتتوانی شتتتیعرەکە توانتتتای متتتانەوەی بەردەوامتتتی هەیە. ێتتتتدەچۆڕ
وەفتتتایی وەک شتتتاعیرێکی ڕۆمانستتتی وواننتتتووس، بتتتۆ دەرخستتتتنی نتتتاا و 
دەروونتتتی پتتتڕ لە ناستتتتۆری ختتتۆیی و هاوکتتتتات چەمتتتانەوە و وەستتتتفکردنی 
ووانیەکتتتتانی دڵتتتت ەرەکەی هەوڵ و شتتتتیعری لە  بتتتتابەتەی زۆرن ئەوەتتتتتا لە 

 ...شیعرێکی تر دەڵێت
 

 ا  ئەی تەنافی گەردنم زولفی پەرێشانت گوڵیەند
 عیاوێ چارەیێ ڕوحمێ ئەمان دەستم بە دامانت

 غری ی تۆ  نەخۆشی تۆ  بە گۆشەی چاوی بیمارت 
 ئەسیری تۆ  شەهیدی تۆ  بە نووکی تیری موژگانت  

 اشارەت آفتی ڕۆحم کامت غارتی کرد  
 ت سم سیحری لێوانت تکام زێڕ و مەروانت 

 
 :ەیدا دەڵێت تا لە کۆتاییەک

 
 کەوتە حەل ەی زولفت ئیدی مەیدە بەر موژگان( وەفایی)

 کە من کوشتەی تەنافت بم   حاوت تیرە بارانت 
 
 
 

وەفتتتتایی یەکێتتتتک بتتتتووە لەو شتتتتاعیرە هەستتتتت ناستتتتکانەی کە هەمتتتتوو 
ووانیەکتتانی ژیتتانی لە نێتتو وتتوانی زولتت  و موژگتتان و چتتاو و ڵەدو بتتا ی 

ی ئارامیەکانیشتی لەنێتو نیدتایەکی گەر  دڵ ەرەکەی دا بینیوە و هەمتوو خۆشت



 55 

لە .. و بزەیەکی مۆنالیزایی سەر ڕوخستاری دڵت ەرەکەی دا هەستت پێکتردووە
هەمانکتتتاتیە بەبتتتێ هتتتیی فشتتتار لەخۆکردنێتتتک هەستتتت و خەیاڵەکتتتانی لەنێتتتو 

ئە  شتاعیرە دڵتتەڕ و دڵ پتڕ لەبترین و . ڵوو یی دەروون و ناخی هەڵ تو ون
ت تەنهتا ئاهونتاڵە و ستووتانەکانی تەنهتا بتۆ زوخاو بە ئاگری عەش ، وە نەبێت

وتتتوانی دڵتتت ەرەکەی بووبێتتتت و تەنهتتتا وەک ستتتوارچاکێکی شتتتەیدا، شتتتیعری 
عاشتتتت انەی نووستتتتی ێ، وەفتتتتایی هێنتتتتدە هەستتتتت و ستتتتۆزێکی شتتتتاعیرانە و 
ڕۆمانستتیانەی هەبتتتووە، بە ئەنتتتدازەی دڵتت ەرەکەی سەرستتتام ووە بە گتتتوڵ و 

هەرکەستێک دەستکە )دەڵتێن  گوڵزار و ڕەندینی و ووانیەکتانی سروشتت وەک
گتتتوڵێکی بە دیتتتاری بتتتۆ هێنابتتتا، وایتتتدەزانی ئەستتتپێکی حتتتدودیان پێشتتتکەش 

هاوکات لە باخوەی ماڵەویدا وۆرەها گوڵی ڕواندووە لە چەشتنی ...!( کردووە
شتتتەوبۆ و شێستتتت پەڕ و زمانەگتتتا و نازنتتتاز و الوالوەی زەرد و ستتتوور و 

گتتتوڵ و گتتتوڵزار و هەمیشتتتەش وتتتوانی . بنەوشتتتەو گوڵەبتتتاا و چەنتتتدانی تتتتر
ڕەندینی سروشتی بە ووانیەکانی دڵ ەرەکەی وێنە کردووە، یتان بە مانتایەکی 
تر، دڵ ەرەکەی هەمیشە بە گتوڵزاری بتاو و گتوڵزاران وەست  کتردووە، وەک 
گوڵێکی ووان و گەش کە وتوانی و ڕوونتاکی بە ژیتان دەبەخشتێت و بتۆن و 

ەکتتات، ئەوەتتتا لە بەرامەکەشتتی دڵ و ڕۆحتتی مرۆڤەکتتان ئاستتوودە و ئتتارا  د
- :دا دەڵێت ( ئەی پڕ تەوی حوسنت)شیعری 

 
 ئەی پڕ تەوی حوسنت هەموو ڕەندی گوڵەباخان 
 نەشیەی نەزەرت شەوڵی دڵ و ذەوڵی دەماخان

 ئەسماء و صفاتن بە تەوەلا لە ووود  
 یا شەو بوو کەتۆ هاتی لێمت کردە چراخان 

 تۆ هاتیە گولشەن بە سەر و زولفی بیوت 
 ەچوو ڕۆیی لە چەمەن اللە لەداخانزۆر پێ ن

 ئەو کولمە کە ئاسایشی سەد دائرە زولفە 
 گوڵ شەوڵی بەشەو داوە چراخان لە باخان  
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هەرچەنتتتتدە وەفتتتتایی ختتتتۆی خەڵکتتتتی ستتتتابیا بتتتتووە بە   هەروەکتتتتو لە 
ستەرچاوەکان بتاس دەکترێ، وەفتایی دوای ئەوەی شتی  عوبیتدوڵیی نەهتری 

ای نەهتتری وەفتتای یتتە لەوستتاوە دەبێتتتە دەبێتتتە ڕابەر و مورشتتیدی خانەڵتت
مورید و دواتر میرزای شێ  و چەندین ستاڵ هەر لەمتاڵی شتی  لە ژوورێکتی 

شتتی  عوبیتتدوڵی کتتاریدەریەکی بێیەنتتدازەی .. تتتای ەت بە ختتۆی دا دەمێنێتتتەوە
لەستتەر وەفتتایی دەبێتتت و لە هەمانکتتات ڕێزێکتتی تتتای تی بتتۆ وەفتتایی دەبێتتت و 

یەنتتتتدازە سەرستتتتامە بە وتتتتوامێری و وەفتتتتایی یتتتتە بێ. زۆری خۆشتتتتدەوێت
شەهامەت و سەندینی و لێهاتووی شتی    وەکتو پیتاوێکی ئتایینی و   وەکتو 

پتتتتاش ئتتتتاوارەبوونی شتتتتی  و دواتتتتتر .. ستتتتەرکردە و ڵارەمتتتتانێکی ئەوکتتتتاتە
مردنتتی شتتی  کتتاریدەریەکی بێتتوێنە لەستتەر بتتاری .. کتتۆچکردنی یەک تتارەکی

ییە لە ڵەستتتیدە ڕەنتتتگ ئە  کتتتاریدەر.. دەروونتتتی و ڕۆحتتتی وەفتتتایی دادەنێتتتت
دەداتەوە و وەکتتو شتتیوەنێکی تتتای ەت بە ماڵیتتاوایی کردنتتی شتتێ  عوبێتتدوڵای 
ستتەرکردە و هاوکتتات لەگەڵ شتتێ  عەبتتدول ادری کتتوڕی شتتێ  عوبەیتتدولاش 
هەمتتان نزیکتتایەتی هەیە بە هەمتتان خەشەویستتتی و دڵستتۆزییەوە، شتتیعر بتتۆ 

 ..ئەمیە دەنووسێت
 ..وبێدوال دا دەڵێبۆ شێ  ع( شیوەن)وەفایی لە شیعری 

 
 درێخا بای خەزان دایە بەهاری شۆا و ڕەعناکە  

 لە اضهاری عمل کەوت ئافتابی عالە  ئاراکە 
 ورق و ڕێزان خەزان کەوتە ڕزان وضعی چەمەن گۆڕا 
 بەسەر چوو فصای گولدەشت و تەماشای باا و صحراکە  

 خەزان هات و چەمەن چۆڵ بوو لە نەغمەی بول و  و ڵومری
 ەسرەتا بۆ گوڵ عوزاری سەر و با کە درێخا ح
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 لە گریان ئاسمان دامانی سوور بوو شینی داناوە 
 مەگەر گیراوە یا مائل بە شەو بوو ڕۆژی ڕووناکە  

 ...تا دەگاتە
 دەست و دامانە( وەفایی)بە ڵوی واذبەی دڵتان 

 چنابی گەر لە سایەی ئێوە ڵەتعی ما سوی الاە کە  
 

بتتتۆ شتتتەهیدی نیشتتتتیمان شتتتی  )بەنتتتاوی هەروەهتتتا لە ڵەستتتیدەیەکی تتتتر 
 دا دەڵێ،......( عەبدول ادر

 
 گاه دەگریێم گاه دەسووتێم غرڵی ئاو و ئاور 
 ئاا لە بەر بەختی سیا نازانم ئەز بۆ  نامر 

 هەر کە دەت ینم دەڵێی تۆ شە  منیە پەروانەتم  
 تا سەراپا ئەبمە کۆی زوخاڵ ڵەت ئارا  ناگر  

 لە شەوڵی ڕوویی تۆ  هەر ڕەگە  تارێکە تالەی دێ
 عندلی  و مطربم خۆشخوان گوڵی ڕامووشدەر 

 عکسی زولفی ڕووتە مایەی وۆشسی گریانی من  
 چی کە  ئاخر چاو پڕ ئاو و دوودی عودی م مر  

 ..تا دەگاتە
 دڵ بدە و دین دانی بۆ صاح  دڵێک( وەفایی)وەک 

 تا بزانی بۆچی من عاش  بە حسنی ڵادر  
 
 

 سیوەفایی و شیعری سیا
وەفتتایی شتتاعیرێک بتتووە زیتتاتر لەنێتتو ڕووبەری عەشتت  و حەستترەتەکانی 
ئەوین داهێنانەکانی خۆی کردووە، شیعرەکانی هۆکارێک بوون بتۆ دەربڕینتی 

کەمتتتر بەالی .. ک تتپە و ستتووتانەکانی دەروون و هەستتت و ستتۆزی نتتاوەوەی
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دەتتتوانین ب ێتتین، وەفتتایی هێنتتدەی شتتاعیری عەشتت  و .. سیاستتەت ڕۆیشتتتوە
 بووە، هێندە شاعیری  ووانی

با بزانین مامۆستا گیو موکریتانی لە پێشتەکی .. نەتەوە و نیشتیمان نەبووە
 دیوانەکەی وەفایی لە  بارەوە چی بۆ نووسیوە 

یەکێک بووە لە وورشەدارترین ئەستتێرەکانی وێتاە " وەفایی " هەرچەندە )
کە لە ئاستتتۆی ستتتابیخەوە هەمتتتوو کوردستتتتانی ڕەوشتتتەن و تروستتتکەدار 

دووە و لە ستتتتتایەی هەوایتتتتتانی تەڕ و ختتتتتۆش و ئتتتتتاهەندە نتتتتتتووژەنە کتتتتتر
دیتارە ئە  ستەرەتایە دانپیانتان و خوێنتدنەوەیەکی دروستتە بتۆ ..( دڵڕفێنەکانی

شیعر و داهێنانەکانی وەفایی بە  ، ئەوە ئەسای مەبەستتەکەی مامۆستتا گیتو 
نیتتتتیە بەڵکتتتتو، ئەوە ستتتتەرەتایەکە بتتتتۆ هەڵڕشتتتتتنی بیتتتترۆکەی تتتتتر کە دەڵێتتتتت 

ەست نمونەی هەستی نەتەوەیە و بوێا و هەستتیاریە دەبتێ هەستت بە هەڵ )
زۆرتترین چتتتی وا بکتات و لە نهێنتتی یتتانی ئەوتتۆ بتتدوێ کە بیتری کەستتی پتتێ 
ڕانەگتتتتات وە دەبتتتتێ پەردە لەستتتتەر زۆر چتتتتتی داپۆشتتتتراوی وا ال ب تتتتات کە 

ئەوە ڕوانتتدەی مامۆستتتا ..( ستتوودی کتتۆمەڵ و گە  و نیشتتتیمانی تێتتدا بێتتت
بەمانای شیعر دەبێ لە چۆن ڕووبەرێتک کتار بکتات . ر و شیعرگیوە بۆ شاعی

و ختتتۆی لە ڵەرەی   بابەتێتتتک بتتتدات یتتتان بە مانتتتایەکی تتتتر، ئەمە وەزیتتتفەی 
ئین تتتتا هەر لە  پێشتتتتەکیە لە دوای ئە  پەرەگتتتترافە مامۆستتتتتا گیتتتتو . شتتتتیعرە
منیە لەو ڕووەوە بە نێوی هەموو کورد و کوردستتان پەرستتێکی )دەبێاێت 

گ بە گشتتتی و بە نێتتوی هەمتتوو دڵستتۆزێکی دڵ و دەروون پتتاک و یەک ڕەنتت
پتتتتاکی موکریتتتتانی یەوە بە تتتتتای ەت بە هەزاران پەرۆش و داخەوە گاەیتتتتی لە 
ڕەوانتتتی وەفتتتایی دەکە  کە بتتتۆچی تەواوی ستتتەلی ە و لێهتتتاتوویی و توانتتتای 
زانستتتت و بیروبتتتاوەڕی ختتتۆی لە پێنتتتاوی خەت و ختتتالی یتتتار و خانەڵتتتا و 

بتۆچی دەبتێ کەمتوزۆر ئتاورێکی لە کوردستتانێکی شێخەکاندا چوواندووە وە 
دابەشتتتتتکراو و کتتتتتوردێکی دواکەوتتتتتتوو و بەشتتتتتخوراو و دیتتتتتل و ئێخستتتتتیر 
نەداوەتەوە وەکتتو ختتانی و ستتالم و حتتاوی و ئیتتتر، تتتا ئتتێمە ئەمتتڕۆ لە ویتتاتی 

دیارە مامۆستتا گیتو هێنتدە دڵ پتڕ و تتووڕەیە ..( گاەیی شانازیمان پێوە کردبا
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گاەییتانە ئتاو نتاخواتەوە و لە شتوێنێکی تتردا دەڵێتت لە وەفایی بتۆیە دڵتی بە  
بەڕاستتتتی ئەگەر ئێستتتتا وەفتتتایی ستتتەری ختتتۆی لەژێتتتر ختتتاکی دەرێنتتتی و )

تەماشایەکی هەستی بەرزی هاو زمان و بووێاەکتانی ئەو ستەردەمەی بکتات 
و بە ووردیتتە ستتەرن  بتتداتە ستتەر ئەو کارەستتاتەی کە بەستتەر شتتەهیدانی 

 ل ادری نەهری و سەید ڕێدای ئازادی بەهەشتی شێ  ع دو
 

محەمەدی کوڕی هاتووە کە ئەو دەیپەرستن ئەگەر گۆڕ وەخۆی گترێتەوە 
لە شتەرمەزاریان ختۆی داویتتە نێتو دڵتی گتۆڕەکەیەوە و لەو بتتڕوایەی دا  کە 

..( یتە دا ڕووی وەی نتابێ ستەر ب نتد کتاتەوە( یو  ال یامە)لە ڕۆژی ئەسان 
ە ڕوونتتی هتتیی لە دڵتتی خۆیتتدا مامۆستتتا گیتتو لە بڕگەیەکتتی تتتر بە ئاشتتکراو ب

ئەوێستا ئەمن بە ڕاستی الیەندیری وەی نەبتوو  کە بەو )ناهێ یتەوە و دەڵێت 
یەو هەمتوو بەدنمەکتی ( وەفتایی)هەموو ڕەن  و ئەرکەوە ئە  دیتوانە چتاو و 

و ستتتتتپاەیی و تتتتتتاوانەوە بتتتتتخەمە ڕێتتتتتزی بتتتتتووێاە بەرێزەکانمتتتتتانەوە بە   
( حسێن حزنتی)نگ بەهەشتی داماو فەرموودەی مێاووناسی گەورە و بەنێوبا

موکریانی برا  ناچتاری کترد  کە هەزاروتارانم پتتر لتێ بیستتووە دەیفەرمتوو 
ئەگەر بە زمتتانی کتتوردی ونێتتو  پتتێ بتتدرێ لەوە  پێخۆشتتترە کە بە زمتتانی )

دیارە بەندەش بە بختیاری کاتی مان و نەمتانی (..... بێدانان ئافەرینم لێ بکرێ
ەرمتتانێکی کتتاکی گەورە و گتتران یەکرەندتتی ختتۆمی دەزانتتم کە بتتۆ هەمتتوو ف

بەمانتایەک ئەگەر لەبەر فەرمتوودە ...(. خۆشی نەدیتوی خۆ  کوڕنوشێ بەر 
نەبتا مامۆستتا گیتو لەبەر ئەوەی ( حسێن حزنی موکریتانی)و ڵسەکانی بەڕێز 

. وەفایی شیعری سیاسی نەگووتتوە ئامتادە نەبتوو دیتوانەکەی بتۆ چتاو بکتات
ستتتتا گێتتتو، شتتتاعیران وەک چتتتۆن لە خەمتتتی چتتتونکە لە گۆشتتتە نیدتتتای مامۆ

چەمکەکانی عەش  و بابەتە زاتی و دەروونیەکتانی خۆیتانن، بەهەمانشتێوەش 
 .دەبێ لە خەمە نەتەوایەتیەکان و خاک و نەتەوە و نیشتیمان دا بن
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 وەفایی و هەستی نەتەوەیی 
ە  لێکتتتتۆڵینەوە و لە تێڕامتتتتان لە ستتتتەرتاپای شتتتتیعرەکانی وەفتتتتایی ئەوە ل

کە وەفتایی کەمتتر لە ڕووبەری ستیات دا ئیشتی لەستەر شتیعرەکانی  دەبینین،
کردووە و زیتاتر هەستت و ستۆز و دەروونتی ختۆی بەرانت ەر مەح توبەکەی، 
هەستتتتە تەنیتتتایی و غوربەتیەکتتتانی ختتتۆی، یتتتان سەرستتتامیەکانی بە دونیتتتای 

لە  بەشەدا هەوڵ دەدەین ڵسە لەستەر کەستایەتی وەفتایی . دەرەوە دەربڕیوە
تی نیشتتتتتیمان پەروەری و هەستتتتتە نەتەوایەتیەکتتتتانی ئە  یتتتتان کتتتتۆی هەستتتت

( بیرەوەریەکتانی وەفتایی)کەسایەتیە بکەین ئەویە بە پشت بەستن بە کتێ تی 
و وەرگێڕانتی لە فارستیەوە ( ڵازی محەمەد ختزر)کە لە گرد و کۆی مامۆستا 

ز  ٠٨٩٩وەفتتایی لە ستتاڵی .)ئە  کتێتت ە پێمتتان دەڵێتتت. یە( متحەمەد حەمە بتتاڵی)
مەت شتتێ  عوبەیتتدولای نەهتتری، واتە ستتالێک دوای ئەوەی شتتێ  چتتۆتە ختتز

عوبەیدولای نەهری لە وێی شێ  محەمەد ساڵحی مامی لە خانەڵتای نەهتری 
وەفتایی لەو کتاتەی (.. ٥  .. دەبێتە وێدتر و مورشتیدی تەری ەتتی نەڵشت ەندی

دەچێتتتە ختتزمەت شتتێ  و هەروەکتتو لە بیرەوەریەکتتانی ختتۆی باستتی دەکتتات 
ەی چواردە ساڵ دەبێتتە ئەڤینتدارێک و دڵستۆزێکی شتێ ، واتە نزیکەی بۆ ماو

دەبێتە مورید و بە هۆی ئەو ڕێز و کەستایەتیەی هەیەتتی لەالی شتێ  ەوە بە 
میرزا بانتگ دەکرێتت و دەبێتت بە یەکێتک لە موریتد و میترزاو دۆستتێکی زۆر 
نزیکی شێ  عوبەیدوڵا، وە لەوێدا بەردەوا  دەبێت تا دوای ستا نی ڕاپەڕیتنە 

کە ئە  ڕاپەڕیتنە ڕۆڵێکتی بەرچتاو .. بەناوباندەکەی شێ  عوبەیدوڵیی نەهتری
و بە نتتوێترین ڕاپەڕینتتی ئتتازادیخوازانەی لە مێتتاووی بزاڤتتی کتتورد دا بتتاس 

مەبەستی ئە  ڕاپەڕینەش بە دژی فارسەکان بوو، بتۆ ڕزگتارکردنی .. دەکرێت
و  هەردوو بەشتتتی کوردستتتتانی ڕۆژهە ت و باشتتتوور بتتتۆ پێکهێنتتتانی کیتتتان

بێدومان شێ  عوبەیدوڵی خاوەنی نتزیکەی .. دەولەتێکی کوردی لە ناوچەکەدا
ز دەبێتە مورشتیدی تەری ەتتی  ٠٦٩٥دوای ئەوەی لە ساڵی .. گوند بووە ٢١١

نەڵشتت ەندی کە خانەڵتتای ئیرشتتادی لە خانەڵتتای نەهتتری دەبێتتت، لە ویایەتتتی 
وە شتتتێ  هەکتتاری، لە ڕووی وتتوگرافیەوە کەوتتتتۆتە ناوەڕاستتتی کوردستتتانە
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دەستتتە ت و ڕابەرایەتیەکتتتی فراوانتتتی نتتتاووەکەی دەکتتترد، کە پێکهتتتات وو لە 
سەدان مەال و میرزا و ئاغا و سەرۆک خێل و عەشیرەت و خەلتیفە و موریتد 

هەروەکتو وەفتایی . و ستۆفی و تەنتانەت لە نتاوچە ویاویاکتانی کوردستتانەوە
تتا  ٩١١ە دیوەخانی شێ  وتمەی هتاتووە لە خەڵتک ڕۆژان. بۆمان باس دەکات

میتتتوان لە هەمتتتوو پتتتاە و ئاستتتتەکانەوە لە دیتتتوانی شتتتێ  میوانتتتداری و  ٥١١
وەفایی لە پەیوەندییەکی زۆر نزیتک دەبێتت لە شتێ  و وتێدە .. خزمەت کراون

هەر لە متتاڵەکەی شتتێ  ستتوکنەیەک دەدەن بە .. و مەکتتانێکی تتتای ەتی دەبێتتت
نی بنەمتتتاڵە وەفتتتایی و لەوێتتتدا وانە بە کوڕەکتتتانی شتتتێ  و هەنتتتدێک لە منتتتدا 

وەفتتتتتایی دەبێتتتتتتە میتتتتترزا و بە یەکێتتتتتک لە وێدتتتتتای متمتتتتتانە و .. دەڵێتتتتتتەوە
 پاوەڕپێکراوی شێ  عوبەیدوڵی و تەنانەت زۆربەی نامە تای ەت و نهێنیەکانی 

 
شێ  وەفایی دەینووسێت و لەوەش زیاتر، هەروەکو وەفایی ختۆی دەڵێتت 

یتتان ..( ەهەمیشتتە کیستتە متتۆری موبتتارەکی حەزرەتتتی شتتێ  لەالی متتن بتتوو)
تەنانەت لەو گەشتە هاوینانەدا کە شێخی نەهتری، هەواری بتۆ بنتاری هەنتدێ 

هەر بە تەنیتتتتتا متتتتتن و ستتتتتەیید )زۆزانتتتتتی نزیتتتتتک بتتتتتردووە وەفتتتتتایی دەڵتتتتتێ 
عەبتتتدولڕەحمان ی خزمتتتتی شتتتتێ ، مەحرەمتتتی ڕاز و نهێنیەکتتتتانی ڕەشتتتتماڵی 

لە هەمانکتتات شتتێ  بتتۆ زۆرێتتک لە کاروبتتاری (.. ٢٢  .. تتتای ەتی شتتێ  بتتووین
استتی گتتریندیە هەر متمتتانە بە وەفتتایی دەکتتات و بە نتتوێنەرایەتی ختتۆی سی

ز  ٠٨٥٩بتۆ نمتوونە، ئەو کێشتەیەی کە ستاڵی . دیاری و دەستنیشتانی دەکتات
لە ئەن تتتامی ئەو کوشتتتت و کوشتتتتار و زوڵتتتم و ستتتتەمەی میتتتری ورمتتتێ و 
مەرگەوەڕ بەران ەر دانیشتووانی ئەو ناوچانەی ژێر دەسە تی شێ  دەیتکەن، 

هۆی دروست وونی پشێوی کێشەی سیاسی بو هەردوو ستنوورەکانی دەبێتە 
وە لە ئەن تتامی ڕەختتنە و گوشتتار و گازانتتدەی . دەولەتتتی عوستتمانی و ئێتتران

شێ  عوبەیدوڵی، کتار دەگتاتە ئەوەی پێکێنتانی کۆمیستیۆنێکی نێتودەولەتی کە 
بریتتتتتی دەبێتتتتت لە نتتتتوێنەرایەتی هەردوو دەوڵەتتتتتی ئێرانتتتتی و عوستتتتمانی و 

هەروەک وەفتایی لە بیرەوەریەکتان باستی دەکتات .. ێ  عوبەیدوڵینوێنەری ش
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وەفتتتایی ختتتۆی لە  کۆمیستتتیۆنەدا دەبێتتتتە نتتتوێنەر و دەمڕاستتتتی شتتتێ  و لە )
 ٠٩" هەمانکاتیشدا دەبێتە سکرتێری کۆمیستیۆنە ستێ ڵتۆڵییەکە و بتۆ متاوەی 

 (. مانگ، خەریکی چارەسەری ئە  کێشەیە دەبن"  ٠٥ –
بتاوەڕ و مەستەلە ئایینیەکتان وەفتایی بتۆ متاوەیەکی لێرەدا دەبینین، لە پتاڵ 

دوورودرێا لە ژێر ستاباتی بنەمتاڵەیەکی ئتایین پەروەر ونیشتتیمان پەروەر و 
خەمختتتتتۆر بتتتتتۆ کێشتتتتتە و مەستتتتتەلە نەتەوایەتیەکتتتتتان متتتتتاوەتەوە، لە پێنتتتتتاو 
چارەستتتەرکردنی کێشتتتەکان و بەدیهێنتتتانی مافەڕەواکتتتانی کتتتورد هاوکتتتار و 

ئەوەش ئەوەمتتتان بتتتۆ ڕوون .. انەیتتتان بتتتووەکەستتتێکی دڵستتتۆز و وێدتتتای متم
دەکاتەوە کە وەفتایی تەنهتا ختاوەن خوێنتدەواری و ڕۆشتن یریەکی شتیعری و 
ئەدەبی نەبووە بەڵکو، خاوەن بیروباوەڕێکی نەتەوەیتی و کەستێکی نیشتتیمان 

هەر بۆیە لە ئاکامی ووامێری و لێهاتووی خۆی ئە  وێدتا .. پەروەریە بووە
ەی لە شتی  عوبەیتدوڵا و دواتتر شتی  عەبتدوڵ ادری و مەکانە و ئە  متمتانەی

 . کوڕی و تەواوی بنەماڵەی نەهری یەوە بەدەستهێناوە
 
 

شتتی  عوبەیتتدوڵا دوی ڕاپەڕیتتنەکەی، لەستتەر داوای کاربەدەستتتانی کتتورد 
لە ژێتتر گوشتتتاری ڕووس و ئیندایتتتز و ئێتتتران، دوای زۆرێتتتک لە دانیشتتتتن بە 

ئەستتتەموو ، لەستتەرەتا ڕیتتز و مەبەستتتی گفتتت و گتتۆ، دواوەتتتی دەکەن بتتۆ 
حتتتورمەتی زۆری دەگتتترن دواتتتتر تەلەکە ئاشتتتکرا دەبێتتتت و دەست ەستتتەری 

دوای مانەوەی دە مانگ بە دەست ەستەری پاشتان لە ئۆگستتی ستاڵی .. دەکەن
بە پاسپۆرتێکی دروستکراو تتوانی بدەریتتەوە بتۆ بارەگتاگەی ختۆی لە  ٠٨٨٢
ان و بەریتانیتتا و ڕووس هەمدیستتان وتتارێکی تتتر، لەستتەر داوای ئێتتر.. نەهتتری

فشارخرایەوە سەر تورکان تا لە هەوڵێکی تر، چەکتدارە تورکەکتان شتێ  یتان 
بە دیاتی ڕەوانەی موستل یتان  ٠٨٨٢ی ستێپتەم ەری ٢٦بە دیل گترتەوە و لە 

کرد لەوێوە بەرە و ئەسکەندەروونە و لەوێشتەوە بتۆ بەیترووت و پاشتان بتۆ 
. دا کۆچی دوایی کترد ٠٨٨٢ساڵی  لەوێدا مایەوە، تا لە. حی از دوورخرایەوە
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وەفتتایی دوای مەرگتتی شتتی  عوبەیتتدوڵا، تتتا متتاوەی هەشتتت ستتاڵ چتتاوی بە 
وەفتتایی لەگەڵ خەلتتتیفە مەال  ٠٨٦٠بنەمتتاڵەی شتتێ  نەکەوتتتووە تتتتا لە ستتاڵی 

عەبدولای زەردەدرووی هاورێی دا بە مەبەستی زیارەتی شی  عەبتدال ادری 
وەفایی هەمان هەستو دڵستۆزی و . .تاڵە کوڕی شی  عوبەیدوڵی بەڕێدەکەون

لە .. وەفتتاداری و لە هەمتتان پەیوەنتتدی لەگەڵ شتتی  عەبتتدول ادریە دا دەبێتتت
لەالیەن ستتتتوڵتان عەبدولحەمیتتتتدی دووەمەوە ڕێتتتتدە بە شتتتتی   ٠٨٦٥ستتتتاڵی 

دەدرێ تتتا بە متتاڵ و منتتداڵەوە بدەرێتتتەوە بتتۆ ئەستتتەموو ، کە ئەویتتە لەگەڵ 
.. ە کەسانی بنەماڵەکەی نەفتی کتراوەلەوسەردەمانەوە لەگەڵ باوکی هەندێک ل

شتتی  عەبتتدول ادر کە دەگەڕێتتتەوە ئەستتتەموو ، داوا لە وەفتتایی دەکتتات، کە 
شتی  . خەریکی نووسینەوەی بیرەوەریەکتانی بێتت تتا ئەمتیە بتۆ چتاو بکتات
تتتتتا .. عەبتتتتدول ادر متتتتاوەیەکی زۆر لە حی تتتتاز دوور خراوەیتتتتی دەمێنێتتتتتەوە

. و ستتەرکەوتنی مستتتەفا کەمتتا  ستتەردەمی ڕووختتانی ئیم راتتتۆری عوستتمانی
وتتارێکی تتتر ڕێتتدەی پێتتدرا بتتۆ ئەستتتەموو  بدەڕێتتتەوە، دوای گەڕانەوەی بتتۆ 
ئەستتتتتتەموو ، دەکەویتتتتتتە پەیوەنتتتتتدی لەگەڵ دۆستتتتتتان و سیاستتتتتەتمەدار و 

لە پێکهێنتتانی ( ز ٠٦٢٩تتتا  -ز٠٦٠١)لە متتاوەی ستتا نی . ڕوونتتاک یرانی کتتورد
بەشتتداریەکی .. سیاستتی داچەنتتدین ڕێکختتراوی فەرهەندتتی و کتتۆمە یەتی و 

بە تتای ەت لە پێکهێنتانی . کاریدەر و ڕاستەوخۆیان لە دۆخی کورد دا کردووە
 دوای ئەوەی . دا و خۆی بووە بە سەرۆک( کۆمەڵەی تەعالی کوردستان)

 
کەمتتتتا  مستتتتتەفای تتتتتورک لە هەمتتتتوو بەلێنەکتتتتانی پەشتتتتیمان دەبێتتتتتەوە، 

ەگترێ لە ڕووبەڕوو بزووتنەوەی ڕزگاری خوازی کورد شتێوەیەکی تتر وەرد
ی بە ستتەرکردایەتی "  ٠٦٢٥" تتتا لە ئاکامتتدا شۆڕشتتی . بتتوونەوە و ڕاپەڕیتتن

شێ  سەعیدی پیران کە شی  عەبتدول ادر یەکێتک لە ستەرکردە درەوشتاوە و 
هێزەکتتتتانی تتتتتورک زۆر دڕنتتتتدانە ئە  . بەرچاوەکتتتتانی ئە  شۆڕشتتتتە دەبێتتتتت

ی شۆڕشتتتتتەیان ستتتتتەرکوت کتتتتترد و ڕابەرانتتتتتی شۆڕشتتتتتەکە و ڕوونتتتتتاک یران
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کوردستتتانی تورکیایتتان بە ستتەدان و بە هەزاران گتترتن و کوشتتتن دواتتتر لە 
 .سێدارەیان دان

شاعیرانی کورد زۆرێکیان لە سەروویانەوە پیرەمێترد چەنتدان شتیعری بە 
بتتتۆنەی لە ستتتێدارەدانی ئە  خەبتتتاتدێڕانە بە گشتتتتی و شتتتی  عەبتتتدول ادر بە 

 .شیعرانەیە کە ئەمانە هەندێک لە نموونەی ئە . تای ەتی نووسیوە
 

 هاتن شەهیدەکان بە وای سووری خوێنەوە 
 دایکی وەتەن دە هەستە سیویان بسێنەوە 
 شێ  ڵادرە لە پێشەوە، سەرڵافاەی ئەوان 

 چەند ووانە، خوین و ڕیە سپی، پیرونەووەوان
 

 ..تا دەگاتە
 ئەو وەژنەی میااەت تێیدا کەساسە 
 من سەر  شینە و بەرگم پە سە 

 
 

 و سیاسەتشاعیر و شیعر 
لە ستتتتەرەتا هەوڵتتتتدەدەین، لەستتتتەر ڕوانتتتتدە و بیرکتتتتردنەوە و ڵستتتتەکانی 

ڵستتە بکەیتتن، ( گیتتو موکریتتانی)مامۆستتتای بەڕێتتز و خۆشەویستتت مامۆستتتا 
بەران ەر شیعر و زمان و ئیستاتیکا و لە هەمانکاتیە پەیوەنتدی نێتوان شتیعر 

انە بتۆ بەر لەهەرشتێک دەمەوێت ئەوە ب ێم، ئەم ۆرە بیرکتردنەو. و سیاسەت
بیرکتتتتتردنەوەی . شتتتتتیعر، بیرکتتتتتردنەوەی زۆر نادروستتتتتت و کتتتتتورت بیتتتتتنن

ڵووڵنەبوونەوە و خۆمانتدوونەکردن و بیرکتردنەوەی دروشمیاستا و وۆرێتک 
نتتاکرێ . لە هەڵوێستتت نوانتتدنە لەستتەر حیستتابی شتتیعر و ئیستتتاتیکای شتتیعری

ئەگەر کەسێک شیعری نەکردە هۆکارێک بۆ کێشە و مەستەلەیەکی دیتاریکراو 
شیعری نەخستە خزمەت سیاسەت و کێشە نەتەوەیتی و کۆمە یەتیەکتان یان 
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ئەوا، ئەو کەستتە بە ستتپ ە و تاوان تتار و یتتان لە ئاستتتێکی نتتز  لە کەستتایەتی و 
شتتتیعرەکانی بتتتڕوانین و ڕووی ئەوەمتتتان نەبێتتتت شتتتیعرەکانی بتتتۆ بەچتتتاو 

هەروەک و ئەوەی بەڕێتتز مامۆستتتا گیتتو لە پێشتتەکی دیتتوانەکەی . بدەیەنتتین
نووستتتیویەتی، لەوالوەش شتتتیعرەکانی ئەو کەستتتە لێواناێتتتو بێتتتت لە وەفتتتایی 

کێشتتتەکە لەوەدا نتتتیە کە، مامۆستتتتا گیتتتو لە ستتتا نی . وتتتوانی و لە شتتتیعریەت
حەفتاکتتتتتانەوە ئە  ڵستتتتتانەی کتتتتتردووە، کارەستتتتتاتەکە لێتتتتترەدایە ئەم تتتتتۆرە 

کە بە بتتڕوای متتن . بیتترکەدنەوانە بتتۆ شتتیعر و ئەدەب ئێستتتاش ئامتتادەیی هەیە
مەرج نتیە هەمتوو کەستێک لەستەر . و تێروانینێکی زۆر نادروستەبیرکردنەوە 

سیاستتەت بنووستتیت لەگەڵ ئەوەش، شتتیعر وەکتتو ژیتتان هێنتتدە ڕووبەرێکتتی 
فراوانتتتتتی هەیە وێدتتتتتای هەمتتتتتوو چەمتتتتتک و بتتتتتابەتێکی تیتتتتتا دەبێتتتتتتەوە بە 

من بەالمەوە ئاساییە شیعر دە  لە هەر بابەتێتک بتدات بە  ، .. سیاسەتیشەوە
شتیعر . و ئیستاتیکای شیعر نەکرێتە ڵوربتانی هتیی بابەتێتکبە زمانی شیعری 

یتتان دەتتتوانین ب ێتتین شتتیعر .. وتتدە لە گەمەیەکتتی زمتتانەوانی هیوتتی تتتر نتتیە
شتتتتاعیر ختتتتۆی بە پێتتتتی . گەمەیەکتتتتی ئیستتتتتاتیکیە لەنێتتتتو ڕووبەری زمتتتتان

ئارەزووەکتتان و بیرکتتردنەوە و خەیاڵەکتتانی بڕیتتاری ئەوە دەدات لەستتەر چتتی 
دی بە زەمەنەوە هەیە نە پەیوەنتتتتتتدی بە کێشتتتتتتە و بنووستتتتتتێت، نە پەیوەنتتتتتت
شتتتاعیر لە رێتتتدەی حەزە چەپێنتتتدراوەکانی نێتتتو .. پێکهاتەکتتتانی دەرەوە هەیە

ڕووبەری نەستتتتی، موختتتاتەبەی ڕابتتتردووی دەکتتتات، لە ڕێتتتدەی خەیاڵەکتتتانی 
موخاتەبەی ئێستای دەکات، لە رێتدەی خەونەکانیشتی موختاتەبەی داهتاتووی 

ە ڕووبەرێکتتتی نادیتتتار و بەهتتتۆی گەمەیەکتتتی بێدومتتتان هەمتتتووی ل.. دەکتتتات
ئەوە خوێنەر و ڕەخنەگری زرینگ و بە سەلی ەن لەگە  دەڵتدا .. زمانەوانیەوە

شتتتتتتتۆڕب نەوە و بتتتتتتتدەنە ڵوو ییەکتتتتتتتان و لە نێتتتتتتتو رووبەرە نادیارەکتتتتتتتان 
نەبیندراوەکان بە بیندراو بکەن و هێما و کۆدەکانمان بۆ بکەنەوە هاوکتات، لە 

وەفایی هتیی گونتاهێکی . دەڵێکی نوێمان پێ ب ەخشن ڕێدەی خوێندنەوەکانیان
لە ڕێتتتدەی تتتترەوە .. نتتتیە کە لە نێتتتو شتتتیعرەکانیدا سیاستتتەت ازی نەکتتتردووە

وەک کەستتتتتتێکی .. خزمەتتتتتتتی بە نەتەوە و ختتتتتتاک و نیشتتتتتتتیمان کتتتتتتردووە
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نیشتتتیمانپەروەر دڵستتۆز بتتووە بتتۆ کۆمەڵدتتاکەی ختتۆی بە تەنتتگ کێشتتەکان و 
دەبێ لە بەهای شیعرەکانی کەم کەیتنەوە و  بۆ. خەمە نەتەوایەتیەکانەوە بووە

لە ئاستتتت شتتتاعیرەکانی تتتتر وەک نتتتاڵی و ستتتالم و کتتتوردی و حتتتاوی ڵتتتادر 
کە بەبتتتتتروای متتتتتن لە ڕووی وەمتتتتتالیەتی شتتتتتیعری و لە رووی .. نەی ینتتتتتین

شتتیعرییەتەوە، شتتیعرەکانی وەفتتایی لەو شتتاعیرانە و لە ستتەروە  شتتاعیرانی 
چونکە دەبێ ئەو ڕاستییە درک پتێ . سەردەمی خۆی لە ئاستێکی خوارتر نییە

بکەیتن کەوا، سیاستتەت نتتاتوانێ شتتیعر دەستتتەمۆ بکتتات و بیختتاتە ژێتتر ڕکێفتتی 
بەڵکو ئەوە شیعرە لە نێو ڕووبەرە فتراوانەکەی ختۆی وێدتایەک بتۆ . خۆیەوە

چتتونکە شتتیعر لەستتەر مەعریفەیەکتتی گشتتتدیر ئتتیە ...! سیاستتەت دەکتتاتەوە
بە  ، وەک چتۆن .. سیاستەت ڕاناکتاتبۆیە دەتوانین ب ێتین، شتیعر لە . دەکات

سیاسەتیە وەک هەر چەمکێکی تر دوو دیتوی هەیە، دەکترێ شتیعر لە ستەر 
شتیعر بەدوای چارەستەری کێشتەکان . دیوە ووانەکەی سیاستەت ئتیە بکتات

چتتتونکە گەر داوای چارەستتتەری .. ناگەڕێتتتت بەڵکتتتو کێشتتتەکان دەوروژێنێتتتت
یکراو بتتۆ شتتیعر دادەنێتتین، کێشتتەکان لە شتتیعر بکەیتتن، ئەوا وەزیفەیەکتتی دیتتار

بە . لە  حتتالەتەش شتتیعر دەخەیتتنە نێتتو بتتازنەیەکی دیتتاری کتتراو و ستتنووردار
هتیی وەزیفەیەکتتی دیتاریکراوی نتیە بەڵکتتو شتیعر ئامتتان ی )بتڕوای متن شتتیعر 

گەڕانە بە دوای چەمکەکتتتتتتتانی وتتتتتتتوانی و )ئامتتتتتتتان ی شتتتتتتتیعریە ..!(.. هەیە
عرانەی بتتتتتۆ عەشتتتتت  و وە ئەو شتتتتتی...!(. بەرزڕاگرتنتتتتتی بەهتتتتتا مرۆییەکتتتتتانە

خۆشەویستتتتتی دەنووستتتترێن، لەنێتتتتو رووبەری بەهتتتتا مرۆییەکتتتتان وێدایتتتتان 
ئەگەر بدەڕێیتتنەوە بتتۆ ڕواندەکتتانی مامۆستتتا گیتتو دەبینتتین، لەگەڵ . دەبێتتتەوە

هەمتتوو تتتوورەیی و بێزاریەکتتانی لە کەستتایەتی وەفتتایی لەوالوەش، هەنتتدێک 
نی وەفایی دەکتات و دەڵێتت دانپیانان بەران ەر ئیستاتیکا و داهێنانە شیعرییەکا

 هەر دەستە هەڵ ەستێکی وەفایی چەشنە هەوایەکی ئاودار و )
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خۆش و تای ەتی هەیە کە ئێستاش لە موکریتانێ دا لەنتاو هەمتوو کتۆڕێکی 
بەز  و ئاهەنتتتتتتتگ و ستتتتتتتەیراندایێکی دا هەڵ ەستتتتتتتتەکانی وی بە دەنتتتتتتتگ و 

ڵتی هەزاران ئاوازەیێکی وا خۆش و پڕ سۆز و ئاسمانی دەخوێنتدرێنەوە کە د
بەبڕوای من هێزی شتیعر لەوە دایە کە ستەرەرای ( دڵداران ئاور تێ ەر دەدەن

سیاستتەت لە .. هەر ڕەختتنەیەک بە  ، ئاراستتتەی ووانیەکتتان لە دەستتت نەدەن
ڕووبەری ئەدەب و شتتیعر مەیاێکتتی ئتتایرۆنی تیتتایە، بتتۆیە شتتاعیر دەبتتێ وریتتا 

ک و بتابەتدەلێکی بێت لەگەڵ مامەلە کردنتی چەمکتی سیاستەت یتان هەر چەمت
 .تر، بۆ ئەوەی ئیستاتیکای شیعرەکانی نەکاتە ڵوربانی ئە  چەمک و بابەتانە

 
  
  ٢١٠٢سەرەتای نۆڤەم ەری  
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 من و شیعر و من و لم

 

لە . چەنتتدین ستتاڵە لە شتتەونخونی و لە ژووانتتی بەردەوامتتدا  لەگەڵ شتتیعر
پەن ەرەکتتتانی شتتتیعرەوە دەڕوانتتتمە ژیتتتان و بتتتاخوە و گتتتوڵ و ئتتتتاوەدانی، 

 هەمتوو شتەوێ لە ژوورە/ دەڕوانمە ئاسمان و تریفە و هەور، چەنتدین ستاڵە
ڕووناکەکتتانی شتتیعر تتتا درەندتتانی شتتەو، الیتتایە بتتۆ ئومێتتدە گەرمەکتتانی دڵتتی 

ئەو ختتوێنەرانەی لە نێتتو چتتیمەنە . ختتۆ  و دڵتتی ختتوێنەرە ئازیزەکتتانم دەکە 
چەنتدین ...! سەوزەکانی شیعر، وێ ن بەدوای، مانایەک بتۆ پێکهاتەکتانی وتوانی

ڵتوو ییە  ساڵە، سواری پشتی شتەپۆڵە مانتدووەکانی دەریتای وشتە دەبتم، بتۆ
.. تتا لە ئاکامتدا بەو بیرکتردنەوانە گەیشتتوو . پڕ پەنهانەکانی دەچمە خوارەوە

شتیعر منتتی گتۆڕی و منتتی گەیانتدە ستتەر / بەوپەڕی ڵەنتاعەتەوە دەتتوانم ب تتێم
ئەو سەکۆیەی کە لەوێوە بیر لە ووانییەکتانی ژیتان بتڕوانم و لەویتوە بە ویتا 

ردەیەکی کتتۆمە یەتییە، یتتان ئەگەر زمتتان لەالی سۆستتێر دیتتا.. بیتتر بتتکەمەوە
یتاخود لەالی . پەیوەندی نێوان بیری مرۆح و ئەو دەندانەیە کە دەری دەکات

، زمان وەکو ئتامرازێکە بتۆ دەربڕینتی ئتازادانەی بیتر و ئەندێشتە "چۆمسکی " 
بۆ منیە زمتان لە شتیعردا، پەیتاەیەکە . و وە مێکە بۆ پێدەکانی مرۆح خۆی
متتاندە بتتۆ دەرکەوتنتتی ئیستتتاتیکای شتتەو، بتتۆ گەیشتتتن بە ترۆپکتتی وتتوانی، 

دەکتتترێ وشتتتە بە . ڕووبەرێتتتکە بتتتۆ نمایشتتتکردنی ستتتیما نەخشتتتینەکانی ژیتتتان
هتتتتتۆلێکی گەورە چتتتتتاولێ کەین کە چەنتتتتتدین دەرگتتتتتاو پەنتتتتت ەرەی هەبێتتتتتت، 

لە نێتتتو پانتتتتایی وشتتتە . هەروتتتارەی لە دەرگتتتایەکەوە لێتتتی بویتتتنە ژوورەوە
بە مانتایەکی . ک دەنیشتێتەوەپەپوولەیەکی ئازاد هەیە، هەروارەی لەستەر چاێت
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تر، هیی پێنووسێک مەحالە بتوانێتت پەپتوولە ئازادەکتانی وشتە لەنێتو ڵەفەزی 
بتتۆ نمتتوونە وشتتەی ستتێ ەر، دەکتترێ بتتۆ چرکرستتاتەکانی ...! مانتتادا بەنتتد بکتتات

خۆشتتی و ناخۆشتتی، بتتۆ خامۆشتتی و ئتتارامی، بتتۆ ون تتوون و متتردن، وێاتتی و 
ەیتتان وێتتنەی تتتری لتتێ دروستتت دەتتتوانین د.. ستتەرگەردانی بەکتتاری بهێنتتین

دەکترێ هەروتارەی لە گۆشتەیەکی ویتاوە لێتی بتڕوانین بەبتێ ئەوەی، . بکەین
مەبەستتتمە ئەوە ب تتێم، زمتتانی . خۆمتتان ب ەستتتینەوە بە مانتتای ڕووتتتی وشتتەکە

شیعر دەبێ چڕ و خەست بێت و هەڵدری چەنتدین دەالئیاتی هەمەڕەنتگ بێتت، 
تتاکو . چێتای ختوێنەر ب ولێنێتتتا ووانتر وەتەرەکانی ووانی و وەتەرەکتانی 

لە  . دەق هێزی ئەوەی تیابێت، خوێنەر بتۆ پانتتاییە ڵووڵەکتان ب تاتە ختوارەوە
بتتۆیە ئەو . بەدواداگەڕانەش، ختتوێنەر هە  چێتتا وەرگرێتتت و هە  سەرستتامی

دەڵانەی کە ناتوانن خوێنەر سەرستا  بتکەن، بە دڵنیتاییەوە ختوێنەریە تەنهتا 
تەمتتتومای )ووستتتەرانەی کە چتتتڕی زمتتتان بە ئەو ن. یەک تتتار دەیتتتانخوێنێتەوە

نتتتتتاوزەد دەکەن، ئەوا ئەو نووستتتتتەرانە هەژار و دەستتتتتت کتتتتتورتن ( ستتتتتاختە
یتان لە باشتترین حتالەت دا . بەرام ەر بە دنیتا و بە مەعتریفەی زمتان و شتیعر

ئە  نووستەرانە ختوێنەری هەستتیار و وریتا و بە ستەلی ەی " دەتوانین ب ێتین 
 ...! ". شیعر نین

رە دەستتپێکێک بێتتت یتتان دەروازەیەک بێتتت بتتۆ چتتوونە نێتتو ڕەنتتدە تتتا ئێتت
باستتێکی تتترەوە کە پەیوەنتتدی ڕاستتتەوخۆی هەیە بە تتتایتای باستتەکەمانەوە، 
ئەگەر لە  دەستتپێکە کورتەمتتدا زۆر بە خێرایتتی ڕامانەکتتانی ختتۆمم خستتت ێتە 
ڕوو لە پەیوەنتتتد بە زمتتتان شتتتیعردا، یتتتاخود چتتتۆنیەتی متتتامەڵەکردنم لەگە  

اتیشتدا مەبەستتمە، لە ئەزمتوونی ئەو چەنتد ستاڵەی تەمەنتی وشەدا، لە هەمانک
ختتتتتۆ  لەگەڵ شتتتتتیعردا، لە دەرگتتتتتای باستتتتتێک بتتتتتدە  ئەویتتتتتە ڕوانتتتتتین و 

بیابتتتتان و لتتتتم لە نێتتتتو ڕووبەر و چوارچێتتتتوەی )بیرکردنەوەکتتتتانی متتتتنە بتتتتۆ 
لە پانتتتتایی مانتتتادا   ( وشتتتەی لتتتم)یتتتان بە مانتتتایەکی تتتتر، (. شتتتیعرەکانم دا

حتالەتە دەروونیەکتانی متن لە ڕاستتای داڕشتتنی کاردانەوەیەکی هەیە لەستەر 
  بتێ پێووپەنتا و بە ڕاشتکاوی دەی تێم، لە ستەرەتادا، متن زۆر ..شیعرەکانم دا
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لەگەڵ ئە  . سەرستتا  بتتوو  بە ووانیەکتتانی لتتم و لەزەتتتی زۆر  لتتێ دەبینتتی
وشەیە دەچوومە ژووان و ڕامووسانیم لەگەڵ ماناکتانی دا دەکترد، وشتەیەک 

ئە  وشتتتەیە لەنێتتتو . وێتتتنەی شتتتیعریدا بەکتتتار  دەهێنتتتابتتتوو، لە ناستتتکترین 
هەنتتتدێک ار لەکتتتاتی . شتتتیعرەکانم ستتتەرچاوەیەک بتتتوو وتتتوانی لتتتێ دەتکتتتا

نووستتینەوەی شتتیعرەکانم بە خەیتتاڵ دەڕۆیشتتتمە کەنتتار دەریتتا و لەنێتتو لتتم دا 
دەگەوزا ، هێنتتتدە دەگەوزا  تتتتا دەمارەکتتتانی حەز و ئتتتارەزوو  شتتتەکەت و 

بە تەنیتتا هەنتتدێک اریە دەڵ ەرەکەشتتم لەگەڵ هەنتتدێک ار . مانتتدوو دەبتتوون
خۆمدا دەبرد یان هەندێک ار بەو خەیا نەوە، خۆ  دەگەیاندە بیابانەکتان و تتا 
چتتاو بڕکتتات لە لمتتم دەڕوانتتی، لە دووری دوورەوەش تروستتکاییە گەشتتەکەی 

دواتر لەگەڵ بیرکردنەوە  لەکارەساتە وەرگ ڕەکەی ئەنفتا ، ...! ئاسۆ  دەبینی
نەوە  لە کتوژانەوەی متۆمی تەمەنتی سەدوهەشتتاو دوو هەزار لەگەڵ بیرکترد

پەپوولەی سپی، لەگەڵ بیرکردنەوە  لە زینتدەبەچاڵکردنی سەدوهەشتتاو دوو 
ئە  کارەستتاتە بە ڵەبتتارەیەکی زۆر گەورە هتتاتە نێتتو . هەزار مرۆڤتتی بێتتتاوان
ئیتتتر منتتیە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لەگەڵ خەمەکتتانی ئە  . ستتاتە الشتتعورییەکانم

تتتا وایاێهتتات ماناکتتانی لتتم لە وتتوانی و ناستتکی و . تە گەورە دەبتتوو کارەستتا
...! گەش ینی و عەشت ەوە گتۆڕا بتۆ تترس و هەناسەستواری و مەرگ و ختوێن

پێشتر ئەو شنەبایەی لە کەنتار دەریتا یتان لە بیابانەکتان یتان لە نێتو مەمکتۆڵە 
ێنتا  و ڵن ەکانی لم هەڵیان کردبا، لە نێتو خەیتاڵی شتیعریمدا بە ستەمایان دەه

دواتر بێویستی ختۆ ، هەر ئەو شتنەبایە کە بارگتاوی بتوو .. مەستیان دەکرد 
بە خەیتتتتاڵە مەوازییەکتتتتانی شتتتتیعر، لتتتتێم دەبتتتتوو بە ڕەشتتتتەبا و زریتتتتان و 

بتتێ ویستتتی ختتۆ ، دەبتتا دەرگتتای .. گەردەلتتوولێکی مەرگ هێتتنەر و ترستتناک
 حەزەکتتتانی ختتتۆ  بە ڕووی ئە  ڕەشتتتەبایە ئافتتتاتیەی نێتتتو مەماەکەتتتتی لتتتم دا

ئێستتتا ئە  بتتارە دەروونتتیە ترستتناکە لە نێتتو هەستتتە نەستتتیەکانی منتتدا، . بتتخە 
لەوستتاوە هەروارێتتک بیتتر لە مەماەکەتتتی لتتم . زۆر بە ڵوڕستتی ئامتتادەیی هەیە

دەکەمەوە، تتترس دامتتدەگرێت و ستتەدو هەشتتتا و دوو هەزار متترۆح پتتێکەوە 
تتتتان لێ..! هتتتاوار دەکەن و دەستتتتم بتتتۆ درێتتتا دەکەن، داوای ژیتتتانم لتتتێ دەکەن
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بەختیتتار عەلتتی ش " دواهەمتتین هەنتتاری دونیتتای " ناشتتارمەوە، خوێنتتدنەوەی 
دوابەدوای . ئە  خەیتتا نە و ئە  ترستتە فۆبیایتتانەی لەال ڵتتووڵتر و زێتتتر کتترد 

ئە  ئتتتالوگۆڕانەی کە بەستتتەر بیرکردنەوەکتتتانی منتتتدا هتتتاتوون، ڕووە دزێتتتو 
.. ی پتتڕ ستتتۆناشتتیرنەکانی مەماەکەتتتی لتتم لەنێتتو ناخمتتدا ب تتوو بە موعانتتاتێک

تتتا .. هەمیشتتە و بەردەوا  ئتتازار  پێتتیەوە دەبینتتی و بە دەستتتیەوە دەمنا نتتد
شتەوە یەڵتداییەکانی )ڕۆژێک وەک بورکانێک خەمەکانم تەڵینەوە و ڵەستیدەی 

بە نووستتینی ئە  ڵەستتیدەیەش هێشتتتا هەر نەمتوانیتتوە بە . لە دایتتک بتتوو( لتتم
کە . زانەی مەماەکەتتی لتمتەواوەتی خۆ  بە تاڵ بکەمەوە، لە  خەونە ترسیامێ

لەگەڵ خۆیدا، وێنەی مەرگ و زینتدەبەچاڵ کتردن و هەوڵتدان بتۆ ستڕینەوەی 
بتتۆیە لەو ستتاتەوە تتتا نێتتو . ئاستتەواری کتتۆمەڵدەیەکی بێتتتاوانی بتتۆ دەکێشتتا 

 ..! مۆخی ئێس انەکانم، ڕڵم لە بیابان و ڕڵم لە لم دەبێتەوە
 

٢١١٥/ ٠٩/٩ 
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 شیعر چییە و بۆچی پێناسە ناکرێ؟

بتۆ نتاتوانین )یتان (  ... بۆچی شتیعر پێناستە نتاکرێ)بۆ وە مدانەوەی پرسیاری  
، هەروەهتتا ڵستتەکردن لە هۆکارەکتتان، وا پێویستتت دەکتتات ( ...شتتیعر پێناستتە بکەیتتن

شتتیعر دەتتتوانێ لەستتەر . تێدەیشتتتنێکی ڕۆشتتن و دروستتتمان لەستتەر شتتیعر هەبێتتت
هۆکتتارەکەش . بکتتاتهەمتتوو بابەتێتتک بنووستتێ، یتتان ڵستتە لەستتەر هەمتتوو بابەتێتتک 

ڕووبەری خەیاڵیە، ڕووبەرێکتی . ئەوەیە، شیعر لە نێو ڕووبەری خەیاڵ دێتە بوون
پڕۆستتتتەی نووستتتتینی شتتتتیعر بە  شتتتتێوەیەیە، شتتتتاعیر . فتتتتراوان و بتتتتێ ستتتتنوورە

لەستتەرەتاوە بیتتر دەکتتاتەوە، دواتتتر لە نێتتو بیرکردنەوەکتتانی ڵتتووڵ دەبێتتتەوە، دەگتتاتە 
ە شتتتتاعیر لە ڕێتتتتدەی زمتتتتانەوە گەڕان و لەوێتتتتو. واتە خەیتتتتاڵ( ئەندێشتتتتە)ئاستتتتتی 

یان لە پڕێکا بیرۆکەیەک یان خەیاڵێکی شیعریت بتۆ دێتت . داهێنانەکانی خۆی دەکات
دواتتتتر، لە ڕێتتتدەی بیرکتتتردنەوە بە نێتتتو خەیتتتاڵەکەت ڵتتتووڵ دەبیتتتیەوە و دەستتتت بە 
گەڕانەکانتتتتت دەکەی، واتە شتتتتیعر پەیوەنتتتتدییەکی ڕاستتتتتەوخۆی بە بیرکتتتتردنەوە و 

بە مانتتای، بیرکتتردنەوە پتتردێکە شتتاعیر بەهتتۆیەوە دەگتتاتە ڕووبەری . فیکتترەوە هەیە
ئەو شتتوێنەی . دەتتتوانین خەیتتاڵ بە نیشتتتیمانی شتتیعر نتتاوبەرین. ئەندێشتتە و خەیتتاڵ

شاعیر لە نێو خەیاڵدا بەهای مرۆڤایەتی و بەهای بتوون . شیعر تیایدا لە دایک دەبێت
خەون و نهێنییەکتتتانی لە نێتتتو . و بەهتتتای ووانییەکتتتان و خەونەکتتتان دەنووستتتێتەوە

. بتتوون، نهێنییەکتتانی ژیتتان و گەردوون کەشتت  دەکتتات و ڵستتەیان لەستتەر دەکتتات
گومتان و پرستتیارەکان دەهێنێتتتە بتوون، دەچێتتتە نێتتو وەنتدە دەروونییەکتتان و شتتەڕ 
لەگەڵ بیرە دواکەوتووەکانی نێو کەلتوورە تەڵایدییەکان دەکات، ئەوانەی دەیانەوێتت 

تەنتتتتتانەت ستتتتتنوور بتتتتتۆ وتتتتتوانی و خەون و  ستتتتنوورێک بتتتتتۆ ئتتتتتازادی ژیتتتتتان و
تاکە چەکێکیە بە دەستی شاعیرەوە بۆ ئە  وەندە، فیکتر . بیرکردنەوەکانیە دابنێن

چونکە شیعر لە بتنەرەتەوە بە هتۆی بیرکتردنەوە دێتتە بتوون، . و زمان و مەعریفەیە
بیرکتتتردنەوەش . واتە فیکتتتر و مەعتتتریفە ستتتەرچاوەی بتتتوون و پێکهتتتاتەی شتتتیعرن

ریفەی مرۆڤە، تەنانەت لە نێتو ڕووبەری خەیتاڵیە فیکتر لە ڕێتدەی سەرچاوەی مەع
زمانەوە بەردەوا  کاری خۆی دەکتات، وەک ستەرچاوەکی وتوولێنەر یتان بتزوێنەر 
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ئەگەر زمتتان بە دیتتوە بنەڕەتیتتیەکەی، هۆکارێتتک بێتتت بتتۆ . بتتۆ بنیتتاد و پێکهتتاتەی دەق
، یتتان هەر تێدەیشتتتن یتتان سیستتتەمێکی ڕێزمتتانی یتتان سیستتتەمێکی ئامتتاژەیی بێتتت

بە  ، لە بنەڕەتتتدا بەشتتێکە لە مەعتتریفە و پێکهتتاتەی متترۆح، . مانتتایەکی تتتری هەبێتتت
لە هەمانکتتاتیە، پێکهتتتاتەیەکی بنوینەیتتیە بتتتۆ . بەرهەمتتی بیتتتر و مەعتتریفەی متتترۆڤە

یەکێتتک لە کتتارە ستتەرەکییەکانی زمتتان بەرهەمهێنتتانی . بەرهەمهێنتتانی دەڵتتی شتتیعری
عیر لە ڕێتتدەی زمتتانەوە دەتتتوانێ ڵستتە لەستتەر شتتا. وتتوانییە لە نێتتو رووبەری دەڵتتدا

بابەتەکتتان بکتتات یتتان نتتاوەوەی ختتۆی بختتوێنێتەوە و کتتار لەستتەر ئارەزووەکتتان و 
غەریزەکتتانی ختتۆی بکتتات، پەیوەنتتدییەکانی لەگەڵ ختتۆیی و لەگەڵ دەرەوەی ختتۆی 

تەنتتانەت، . هەروەهتتا بیرەوەرییەکتتان و ڕابتتردووی ختتۆی بنووستتێتەوە. ڕەستتم بکتتات
شتتیعر لە ڕووبەرێکتتی هێنتتدە فتتراوان ئتتیە دەکتتات، هتتیی . ییەکانیەخەون و پێشتت ین

نتتتاتوانین هتتتیی . ستتتنوور و بەربەستتتتێک ناتوانێتتتت بەر بە هێتتتزی خەیتتتاڵ بدرێتتتت
ستتنوورێک و بتتازنەیەک بە دەوری خەیتتاڵ بکێشتتین، یتتان خەیتتاڵ لە چوارچێتتوەیەکی 

شتتتیعریە زادە و بەرهەمتتی ئە  ڕووبەرە بتتێ ستتتنوور و . دیتتاریکراو بەنتتد بکەیتتن
ئەگەر ب ێتتتین، ئایتتتا شتتتیعر نووستتتینەوەی ڕابتتتردوو و بیرەوەرییەکتتتانی . فتتتراوانەیە
  یتتان ئایتتا شتتیعر نووستتینەوەی خەونەکتتان و غەریتتزە و ئارەزووەکتتانی ...شتتاعیرە
  ئایتتتا شتتتیعر گەڕانە بە دوای ...  ئایتتتا شتتتیعر زمتتتانی نتتتاوەوەی متتترۆڤە...شتتتاعیرە

ڕەنتتتدە بتتتۆ هەر یەکێتتتک لە   ...!  ئەمتتتانە و دەیتتتان پرستتتیاریتر...حەڵی ەتتتتی وتتتوانی
، (تەنهتا)یتانە بە ( بەڵتێ)بە  ، هیی کتا  لە  وە   و . بێت( بەڵێ)پرسیارانە وە مەکە 

دەتتوانین ب ێتین . ناتوانن مانایەکی دروستت و گشتتدیر بتۆ شتیعر بتدەن بە دەستتەوە
بە  ...!(.شیعر هیی کا  لە  وە مانە نییە لە هەمانکتاتیە هەر هەموویتانە/ لە یەککاتدا)

کۆی هەموو ئە  وە مانە ڕەندە مانایەک بۆ شیعر بتدەن )مانایەکیتر، دەتوانین ب ێین 
بەو مانتایەی وەک گوتمتان، ...!(. بە دەستەوە یتان نزیکمتان بتکەنەوە لە مانتای شتیعر

شتتیعر لە ڕووبەرێکتتی هێنتتدە فتتراوان ئتتیە دەکتتات نتتاتوانین تەنهتتا لە گۆشتتەیەکەوە 
بتتتۆیە هەر کەستتتەو بە پێتتتی . ەک دیتتتودا بی ینتتتینیتتتان لە ی. خوێنتتتدنەوەی بتتتۆ بکەیتتتن

تێدەیشتتتن، ئاستتتی وشتتیاری و مەعتتریفە و بینتتین و بە پێتتی بتتاری دەروونتتی ختتۆی 
هەمتوو ئە  ڵستە و گۆشتەنیدا . خوێندنەوە بۆ شیعر دەکات و ڵسەی لەسەر دەکات

ویتاوازانەش مانتتایەک نتتین بتتۆ شتتیعر، چتونکە شتتیعر بتتوونێکی چەستتپاو و نەگتتۆڕی 



 72 

یەکەوە بتتۆ چرکەیەکیتتتر، لە زەمەنتتێکەوە بتتۆ زەمەنێکیتتتر گۆشتتەنیدا و نیتتیە، لە چتترکە
ڵستتە و خوێنتتدنەوەی وتتودا لە ختتۆ دەگرێتتت، یتتان لە کەستتێکەوە بتتۆ کەستتێکی تتتر 
تەنتتانەت، لە ختتودی کەستتێکەوە بە   لە کتتاتێکەوە بتتۆ کتتاتێکی تتتر، تێڕوانینییتتان بتتۆ 

ە لەسەر شتیعر شیعر دەگۆڕێت، یان بە پێی هەست و باری دەروونی ئەوکاتەی ڵس
ئە  ڵسەکردنانەش لەسەر شیعر لە چرکەستاتێکی دیتاریکراو، / بە بڕوای من. دەکات

ئەوە مانتتایەک نتتین بتتۆ شتتیعر بەڵکتتو ئەوە، دەربڕینتتی هەستتت و بتتاری دەروونتتی 
ئەوکەسەیە بەرام ەر بە شیعر بامانای، کەستەکە لەو کتاتەدا بتاس لە هەستتی ختۆی 

کەستەکان ستەر . لە پەیوەنتد بە شتیعرەوەیان باس لە باری دەروونی خۆی دەکتات 
بە هەر زمتتتان و کەلتتتتوور و نیشتتتتیمان و ڕەگەزێتتتک بتتتن، شتتتیعر هەر بە شتتتێوەی 

چتتونکە شتتیعر لە بنەڕەتتتدا . ناچەستتپاو و نتتاوێدیرییە دەبینتتدرێ و دەخوێنتتدرێتەوە
بتتۆ هێشتتتنەوەی شتتیعر لە  ئاستتتە فتتروانییە، زۆرێتتک لە . بتتوونێکی گەردوونتتی هەیە

واتە شتتیعر تەریتت ە لەگەڵ . یعرییان هاوتتتا کتترد بە مانتتای ژیتتانشتتاعیران مانتتای شتت
ئتازادی و متافی ئەوەی هەیە لە ژیتان دوور / هەرچەندە شاعیر وەک مرۆڤێک. ژیان

بتتۆ هەمیشتتە لە نێتتو ژیتتان دایە و / بکەوێتتتەوە و بوێتتتە دەرەوەی ژیتتان، بە   شتتیعر
. یعریە لەوێتدا دەبێتتبەمانایەک، ژیان لە کوێ بێت شت. هەر لە نێو ژیان دەمێنێتەوە

شتتاعیر دەتتتوانێ بێتتدەندی هەڵ اێرێتتت و بە بێتتدەندی ڵستتەکانی ختتۆی بکتتات بە  ، 
بە . شیعر ناتوانێ بەرام ەر هەموو ئە شتتانە بێتدەنگ بێتت کە ژیتان ناشتیرین دەکەن

بە  ، لێتترەدا ئیشتتکالییەتێکی تتتر دێتتتە ..! شتتیعر فتتۆڕمێکی بێتتدەنگ نیتتیە/ مانتتایەکی تتتر
گەر شتیعر هێنتدە نزیتک و تەریت  بێتت بە ژیتان، دەتتوانین / وەیەپێشەوە، ئەویە ئە

ئایتا ژیتان مانتای لە دایک توون و هەناستەدانە   !  ... بپرسین، ئەی ژیان مانتای چیتیە
  ...ئایا ژیان مانتای عەشت  و خۆشەویستتی و پێکەوەیتیە   ئایتا ژیتان مانتای متردنە

دەڵتی . گەردوونی هەیە لێرەدا ژیانیە وەکو شیعر چەمکێکی گەردوونی و بوونێکی
شتتیعری لە بنەڕەتتتدا ڕووبەرێکتتی نادیتتار و تاریتتک دەردەکەوێتتت، وەکوتتۆن متترۆح 

ماندە شتەوی دەڵتی . پێکهاتەیەکی ئاڵۆزە و پڕاوپڕە لە نهێنی شیعریە بەهەمانشێوە
شتتتتیعری لە ڕێتتتتدەی خوێنتتتتدنەوەی بەردەوا  و ڵووڵ تتتتوونەوە دەردەکەوێتتتتت، بە 

دەڵەکە بە گشتی و ئەو ڕووبەرە تاریکەی پشتتی  خواێندنەوەی ویاواز و بەردەوا ،
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لێتتترەدا دەتتتتوانین بە  . ئاماژەکتتتان و کۆدەکتتتانیە بە تتتتای ەتی، ڕۆشتتتنتر دەردەکەون
 . ئەن امە بدەین و مەبەستەکانمان لەو چەند خا نەی خوارەوە چڕ بکەینەوە

 
شتتتیعر، )هەمتتتوو ئە  چەمکتتتانەی بتتتوونێکی گەردوونییتتتان هەیە وەک / ٠

پێناستتە نتتاکرێن، چتتونکە نتتاتوانین لە یەک گۆشتتەوە ...( ژیتتان عەشتت ، مۆستتی ا،
 .بیان ینین و خوێندنەوەیان بۆ بکەین

 
هەمتتتوو ئە  چەمکتتتانەی لە ڕووبەری ئەندێشتتتە واتە خەیتتتاڵ لە دایتتتک / ٢
، پێناستە نتاکرێن، چتونکە خەیتاڵ بەپێتێ شتوێن و کتات (بەتای ەت شیعر)دەبن 

  .دەگۆڕێ و هەمیشە بە وۆرێکی تر دەردەکەوێت
 
هەموو ئە  چەمکانەی لە سەر ووانی ئیە دەکەن یان ووانی بەشتیکە / ٢

لە بنیاد و پێکهاتەیان، یتان ئامان ییتان بەرهەمهێنتانی وتوانییە، یتان لە ڕێتدەی 
شتتتتیعر مۆستتتتی ا، تتتتتاباۆ، )وتتتتوانییەوە لەزەت بە متتتترۆح دەبەخشتتتتن، وەک 

چتتتونکە وتتتوانی ختتتۆی بتتتوونێکی ڕێاەیتتتی هەیە، . پێناستتتە نتتتاکرێن( سروشتتت
 .اتواندرێ بە شێوەیەکی گشتدیر و ڕەها ب یندرێن

 
شیعر وەک مرۆح چەمکێکی ئتاڵۆزە واتە، بتوونێکی نادیتار و شتێواوی / ٩

هەیە و پڕاوپڕە لە نهێنی، نهێنییەکتان و دیتوە شتاراوەکانیە کۆتاییتان نتایە و 
هەوڵەکتتانیە لە شتتیعردا هەرگیتتز نتتاگەنە ختتاڵی کۆتتتایی، ڵوڕستتایی زمتتان لە 

ئامتاژە و کۆدەکتانیە بتوونێکی ئایرۆنییتان . ان چتڕ دەبێتتەوەئاماژە و کۆدەکت
هەیە، بە داختتراوی و ڕوخستتار و ڕەندتتی ویتتاواز دەردەکەون، بتتۆیە هەمیشتتە 

 . پێویستییان بە کرانەوە و خوێندنەوەی نوێ هەیە
 

 ٢١٠٩نیسانی 
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شیعر و چەمکەکانی ئیرۆس و ساناتۆس و 
 ئەبەدییەت 

 

 
 خوێندنەوەیەک بۆ کتێبی

 ی سەباح ڕەنجدەر (زدەکەم ئەوەندە بژیمحە)
 

 دەسپێک
مەبەستی ئێمە لە  نووسینەمان، ڵسەکردن نییە لەسەر کۆی ئەزموونی 

، بەڵکو تەنها خوێندنەوەیەکە بۆ چەند شیعرێکی (سەباح ڕەن دەر)شیعری 
، هەروەها ڵسەکردن لەسەر ئە  (من حەزدەکە  ئەوەندە بایم)نێو کتێ ی 

کە شاعیر، لە ئەن امی ئەزموونێکی دوورودرێا لە گۆشەنیدا و باوەڕانەی 
چونکە بە بڕوای من، ئە  کتێ ە . بەرام ەر شیعر و داهێنان پێی گەیشتوون

شیعرەکانی نێو ئە  کتێ ە، بە هەناسەو . کرۆک و ڕیشەی ئەزموونییەکانێەتی
لە نێو ئە  کتێ ەدا، لە نێو ویاوازەکاندا، شتێکی . ستایاێکی ویاواز نووسراون

لەنێو فەزای زماندا، گومان و یاخی وون و پرسیار و ...! وازتر دەبینینویا
شاعیر لە نێو ئە  کتێ ەیدا، بە پشت ئەستوور بە . گەمەی ویاوازتر دەبینین

شکۆی شیعر و داهێنان، یان شیعر و واویدانی، ڵسە لەسەر پەیوەندی 
دنیای خۆی بە )دەکات، ڵسە لەسەر پەیوەندییەکانی ( خۆی و شیعر/ )نێوان
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خۆی دەکات، ( دوای مردنی)و ( ژیان و مردن)دەکات، ڵسە لەسەر ( دەرەوە
دوای خوێندنەوەیەکی ورد بۆ . کە دواتر بەدرێای ڵسەیان لەسەر دەکەین

ئایا شاعیر دەیەوێت تەنها هەشتا )کتێ ەکە، دەکرێ ئە  پرسیارە بکەین، 
  شاعیر شیعرن، بە  ٨٠، هەرچەندە بەپێی ژمارە شیعرەکان (ساڵ بای 

ژمارەی سفری بە ژمارە حیساب نەکردووە، دیارە لە ڕووی زانستی و 
ماتماتیکییەوە سفر ژمارەیە بە   ئێمە زۆر لەسەر ئەوە ناوەستین، وادیارە 
هەشتا ساڵ تەمەن لەالی شاعیر، تەمەنێکی هێندە درێا نییە هەروەک خۆی 

دەزوو بە  هەشتا ساڵ)دا دەڵێ، ( باندەواز بۆ گۆڕ هەڵکەن)لە شیعری 
لێرەدا، واز لە گومان و وە می پرسیارەکەمان ...!(. دەرزی وەکردنێکە

دەهێنین، دواتر لە سیاڵی شۆڕبوونەوە بەنێو دەڵەکان و وردبوونەوە لە 
ڕواندە و گۆشەنیداکانی شاعیر، ئەوەمان بۆ ڕوون دەبێتەوە کە شاعیر 

 . حەزدەکات چەند ساڵ بای
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 پەیوەندی خۆی لەگەڵ شیعر

عیر هێندە خۆی بە نزیک لە شیعر دەبینێ، تا ئەو ئەندازەیەی، شیعر شا
بۆتە ماڵ و نیشتیمانی ئەبەدی ئەو، بەشێوەیەک تێکە و و ئاوێزانی شیعر 
بووە، بەیەکەوە تاباۆیەکی ئارا  و ڕەندینییان پێکهێناوە، وەک 
سوریالیستەکان، لەگەڵ شیعردا پەیوەندییەکی بوونی و دەروونی ڕەسەنی 

اندووە، بوون و ژیانی ئاوێتەی شیعر کردووە، هەر وەک دەبینین، لە نەخش
 :دا(باندەواز بۆ گۆڕ هەڵکەن)شیعری 

 
 پوورەی شیعر دەوری گرتوو  و ناوی شیعر  لەسەر لێوە

 شیعر لە دڵەوە نوێا  لەسەر دەکات
 

شیعر وەک هێزێک هێندە پەیوەستی کردووە بە ژیانەوە کە ئاگای لە 
من پێوەری هەستەکانی )ەیەکە، وەک خۆی دەڵێ، هەموو هەست و وووڵ

، ڵاڵ ۆتەوە، لە ئاکامی (بەهرە و سرووش و شیعر)لەنێو ..(. زەویم
بیرکردنەوە و داهێنانەکانی، هەست بە ماندووبوونێکی زۆر دەکات، لەگەڵ 
ئەوەش مرۆڤێکی سوپاسدوزار و دڵیارامە بەوەی، کە خودا لە بری هەموو 

 :دا(ژیان لە دوو سەدە)ەروەک لە شیعری شتێک شیعری پێ بەخشیوە ه
 

 خودا شیعری لە بری هەموو شتێک پێ بەخشیم 
 سوپاس بۆ بەشە دڵ اشەکەی خۆ 

 
هەموو میرات و سەروەت و سامانی شاعیر شیعرەکانییەتی، بوون و ژیانی 
ئەو لەنێو شیعرەکانییەتی، خۆش ەختی و سەرفرازی ئەو لەنێو شیعرەکانییەتی، 
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میرات و سەروەت و سامانییەتی بەڵکو، نزیکترین و شیعر نەک تەنها 
بە دڵ ەرە دڵ اشەکە ( مەرگ مانای نامێنێ)ئازیزترین کەسییەتی، لە شیعری کە 

ناوی شیعر دەبات، هەروەها شاعیر وا هەست دەکات، داهێنانە شیعرییەکانی، 
ژیانی پڕ کردووە لە خرۆشان و شیعریە ماڵی پڕکردووە لە ڕووناکی، شاعیر 

بڕوایە دەگات کە، شاعیران مرۆڤی داهێنەرن، وەک مرۆڤی گەورە و بەرز بەو 
ناوییان دەبات، وەک کەسانێک کە لە خوداوەندەوە نزیکن یان خوداوەندێکی 
بوکۆڵەن، چونکە خوداوەند ڕۆح بەبەر بوونەوەر و شتەکاندا دەکات، شاعیری 

وانی دەهێنێتە داهێنەریە لەنێو ڕووبەری زماندا، ڕۆح بەبەر وشەدا دەکات و و
مەعریفە و بیر و بونیادە ووودییەکان / ڵسە، چونکە لە نێو ڕووبەری زماندا

گەشە دەکەن، شاعیر وەک کەسێکی پەیام ەر لە خۆی دەڕوانێ و لە شیعری 
 .دا دەپرسێ( باندەواز بۆ گۆڕهەڵکەن)

 
 ئەرێ مێاوو لە کتێ ی چەندەمی ئاسمان 

 بەشێکم بۆ تەرخان دەکات
 

یەکان، شوێنی پەیام ەرەکان و فریشتەکان و ئەو کەسانەن کتێ ە ئاسمانی
کە لە خوداوەندەوە نزیکن، کەسانێک لە سەرووی ئەوانیترن، شاعیری 
داهێنەر ئەو کەسەیە کە مێاوو لە کتێ ە ئاسمانییەکان، شوێنێکی بۆ تەرخان 

 :دا( ڵەڕاغی دەچ)شاعیر لە شیعری . دەکات و بۆ تاهەتا دەمێننەوە
 

 یی نێوان ئەستێرە و مانددا منی دۆزییەوەخودا لە بۆشا
 دەستی گرتم و هێنامییە خوارەوە

 لە سێ ەری درەختی پیرۆزدا نیشتەوێی کرد  
 باڵندە هۆگر  بوون و بەرزییان کردمەوە بۆ ئاسمان

 دووبارە خودا پێشکێشی زەوی کردمەوە
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 ئەو دەڵە شیعرییانەی کە داهێنانیان تیایە، پڕاوپڕن لە ووانی، ووانیە

بۆیە شاعیران ئەو کەسانەن خودا . لەنێو دەڵدا ئارامی بە ڕۆح دەبەخشێ
دەیاننێرێ بۆ سەر زەوی، بۆ ئەوەی لە ڕێدەی دەڵە شیعرییەکانییان ڕۆح و 

ڕووناکی و بەختەوەری / دەروونی مرۆڤەکان ئارا  بکەنەوە، لە هەمانکاتیە
نێوان  خودا شاعیری لە بەرزایی ئاسمان لە بۆشایی. بخەنە نێو دڵیان

ئەستێرەکان دۆزیوەتەوە، ناردوویەتی بۆ سەرزەوی، باڵندەکان بەرزییان 
بە بڕوای شاعیر، . کردۆتەوە خودا دووبارە ناردوویەتییەوە بۆ سەر زەوی

مرۆڤی داهێنەر لەنێو ڕووبەری گەردوونییەت، بە هێزی وووڵەی شیعر، 
ی نەک هەر مرۆڤەکان ئارا  و دڵخۆش دەکات بەڵکو، زەویە لە بار

دەتوانێ خرۆشان بخاتە نێو / هێزی شیعر. نائارامی و دڵتەندی دەپارێزێ
بەرەو )لە شیعری . درەخت و باڵندەکان و سروشت و هەموو بوونەوەرەکان

 :(ساکاربوونەوە
 

 خۆرسڕبووە 
 ڕوومەتی ئاسۆی پێ گەر  ناکرێتەوە

 توو خوای ووانی وەرە خەونم 
 بۆ ئەوەی ساکارانە بڕوانمە زەوی

 لە دڵتوندییەکیدا هەناسەیەکی من هەڵماێبا زەوی 
 

زمانی شیعر زمانی مرۆڤە گەورەکانە، زمانی بوونێکی نا ئارا  و 
سەرکەش و یاخییە، زمانی پەیام ەر و کتێ ە ئاسمانییەکان و خوداکانە، 
زمانی داهێنان و خول اندنی شتی نوێیە، زمانێکە دەتوانێ سروشت و 

داهێنەر ئەو کەسەیە، هەمیشە دەمی  شاعیری. بوونەوەرەکان بهێنێتە ڵسە
پڕ ڵسەیە و خەیاڵەکانی پڕ ڵسەن، خەونەکانی پڕ ئومێدن، شاعیری داهێنەر 
ئەوکەسەیە لە خوداوەند نزیکە، بە زمانی کتێ ە ئاسمانییەکان دەدوێ، 
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زمانێکی پڕاوپڕ لە حیکمەت و لە دانایی، زمانێکی مادەبەخە و ئارام ەخە، 
بۆ هەمیشە لەنێو ڕووناکی دەمێنێتەوە / شاعیری داهێنەر ئەوکەسەیە

پرسیاری و نوێ و گومانی نوێ و گەڕان و سەفەری نوێ دەخاتە بەردە  
لە  کتێ ەیدا، لە سەرەتاوە تا ( سەباح رەن دەر)مرۆڤەکان و خوێنەرەکانی، 

بەهرەو )کۆتایی لە گفتوگۆیەکی بەردەوا  دایە لەگەڵ خودا، دەیەوێ 
بیدەییەنە ماڵی ڕۆشن، واتە ژیانێکی  دەستی بدرن و( سرووش و شیعر

بە هۆی شیعر و داهێنانەکانییەوە، پێیوایە هێندە . ئەبەدی و ماڵی هەتاهەتایی
لە خودا نزیکە تا ئاستی ئەوەی، دەتوانێ بە زمانی کتێ ە ئاسمانییەکان 
بدوێ، یان وەستە و گیانی خودا لە نێو وەستە و گیانی ئەو دان، تا ئاستی 

 :(مانەوە لەنێو ڕووناکیدا)ئەوەی لە شیعری 
 

 ئەی خودای سەدویەک ناو بە زمانی 
 تەورات 
 ئین یل 
 ڵورئان 
 دەدوێم 

 دەمم پڕ ڵسەیە و هاتوو  تیشکی دەروونت سەرپێم بخات
 هەڵە بوو  

 تۆ خۆ  بوویت 
شاعیر لە ڕێدەی شکۆی شیعرەوە یان شکۆی داهێنانە شیعرییەکانییەوە، لە 

ێ و پێیوایە، دەمی پڕ ڵسەیە دەتوانێ لەسەر ئاستێکی بەرز لەخۆی دەڕوان
تەوڕات و ئین یل و ڵورئان )دەتوانێ بە زمانی . هەموو شتێک ڵسان بکات

کەسێکە خودا ئەوی لە بەرزاییەکانی ئاسمان دۆزیوەتەوە و ...!(. بدوێت
بووە، ( ئە  خودا)بووە یان ( خودا ئەو)ناردوویەتی بۆ سەرزەوی، کەسێکە 

، کەسێکە بەهۆی پەن ەکان و ..!(تۆ خۆ  بوویت)ڵێ ئەوەتا بە ڕۆشنی دە
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. ڵەڵەمەکەی ئەو، مۆمە داگیرساوەکان تا هەتا گەش و رووناک دەمێننەوە
/ یەکەمین کەس نییە ئەو هەستەی لەال دروست بووبێ کە( سەباح ڕەن دەر)

شاعیران وەک مرۆ بەخشندە و گەورەن یان، وەکو خال  و خوداوەندەکانن، 
دەمێکە ( Huidobroهیدۆبرۆ )ووسەرێکی ئەمریکی بە ناوی ئەوەتا شاعیر ون

( فرێدریك نێوە)یان بە بڕوای ..!(. شاعیران خوداوەندێکی بوکۆڵەن)گتویەتی 
کەسانی خودان ئیرادە . ئەو کەسانەی داهێنان دەکەن، کەسی با و سوپەرمانین

و خاوەن هێزن، کەسانێکی یاخی و سەرکەش و بوێرن کەسی داهێنەر الی 
، دەبێت کەسێکی ڕووخێنەر بێت، بەهای شتە کۆن و (ێدریک نێوەفر)

تەڵایدییەکان تێک شکێنێت، دەبێ هەموو شتێکی میراتی تووڕ هەڵ دات، خۆی 
بەهاو نەریت و ڕەفتار بۆ خۆی بتاشی، کە پێوەوانەی دەوروبەر و ئەوانەی 

ن کەسانی داهێنەر الی نێوە، کەسانی ویاوازن، کەسانێکن خودا. پێە خۆت بن
بە شکۆمەندییەوە لە داهێنانە شیعرییەکانی ( سەباح ڕەن دەر)ویستی هێزن، 

ناویان ( سروودی سروودەکان)خۆی دەڕوانێ و بەرز دەیان نرخێنێ، بە 
کە . دەڵە شیعرییەکانی ئەو پڕاو پڕن لە ڵسە و پەیامی ڕۆشن/ پێیوایە..! دەبات

لێدەکەن و دەزووی بەڕێدادا دەڕوا، درەختەکانی ئەوبەر و ئەوبەر فەرمووی 
 :دا(دوا پەیا )هەروەک لە شیعری . گەورەمەندی شکۆمەندی لە پەن ە دەکەن

 
 درەختەکانی ئەوبەرو ئەوبەری ڕێداوبان 

 فەرموویان لێکرد  ئەی سروودی سروودەکان تێپەڕە 
 شکۆی خۆشەویستانت لە ئاسماندا ب ینە 

 دایکە سروشت 
 ڵیدا  دەزووی گەورەمەندی لە پەن ە ئا ند  و هە

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

لێرەدا، ئەگەر بدەڕێینەوە بۆ پرسیارەکەی سەرەتا، ئایا شاعیر حەزدەکات 
تەنها هەشتا ساڵ بایت  بە پێی ئەو تێڕوانین و گۆشە نیدایانەی کە شاعیر لە 

ئەزموونی شیعری پێیدەیشتوون، بەرام ەر شیعر و داهێنەکانی و  ئاکامی
پەیوەندییەکانی خۆی لەگەڵ شیعر، مادا  شاعیر بەو بڕوایە گەیشتووە کە، 
ویدای ئەو بەرزاییەکانی ئاسمان و بۆشایی نێوان ئەستێرەکانە و خودا دەستی 

ەکان گەڵێک گرتووە و هێناوییەتە سەرزەوی، هێندەش لە خودا نزیکە لە پەیام ەر
، ...!(هەشتا ساڵ هێندەی داو بە دەرزی وەکردنێکە)زێتر، هەروەک خۆی دەڵێ 

ئیتر بە  شکۆمەندییە و بە  گەورە ساالرییەوە چۆن حەزدەکات تەنها هەشتا 
یانی غەریزەکانی ( ئیرۆس)، (سیدمۆند فرۆیید)بە پێی لێکدانەوەکانی !. ساڵ بایت 

مانای حەز / نەوە لە نێو ژیان، بەمانایەکیترژیان، دەستدرتن بەو هەو نەی بۆ ما
، مانای غەریزەکانی مردن، یان ئە  هەوڵ و (ساناتۆس)و ئارەزووەکان بۆ ژیان، 

ڕەفتار و کردارانەی کە سەرەن ا  مرۆح بەهۆیانەوە بە مردن دەگات، شەڕ و 
تاوان و کردارە خراپەکان دیوێکی غەریزەکانی مردنن، بە کورتی دەتوانین ب ێین، 

شاعیر لەنێو ماڵی ژیان . ئیرۆس بەمانای ژیان و ساناتۆس بەمانای مردن دێت
دواتر لە ڕێدەی مردنەوە بوێتە . حەزدەکات تەنها هەشتا ساڵ بمێنێتەوە یان بای

( مردن)نێو ڕووبەری گەردوونییەت و لەوێدا بۆ تاهەتا بمێنێتەوە، چونکە چەمکی 
ی نییە، یان بەمانای مردنێکی لەالی شاعیر ئەو مانایە فیزیکی و تەڵایدییە

لەالی شاعیر مردن . بایۆلۆژی و لەکارکەوتنی دڵ و کۆئەندامەکانی لەش نایەت
کاتێک دازاین لە بارێکی ( هایدگەرییەکەی)یان بە مانای  !ئەو دیوە نێدەتییەی نییە

ناڕێک و ناڕەسەن بێت، ئەوکات کەسەکان دەبن بە ئەوانیتر و کەس نابێت بە 
خۆی، لە وەوهەردا لە ژێر فەرمان و وووڵەی ئەوانیتر دا دەبن خاوەنی بوونی 

شاعیر لێرەدا لە ڕێدەی مردنەوە یان بەهۆی تێدەیشتنی ئەو بۆ . نەک خۆیان
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ی (سەباح ڕەن دەر)مردن دەیەوێت ب ی بە خاوەنی بوونی خۆیی، دەیەوێت وەک 
بەری شاعیر لە ڕێدەی مردنەوە بە شکۆی شیعر و داهێنانەوە، بداتە نێو ڕوو

چوندە شیعر بوونێکی گەردوونی هەیە، شاعیری داهێنەریە مرۆڤی .. ئەبەدییەت
ماڵیاوایی کردن و دوورکەوتنەوەی / مردن الی شاعیر. گەورە و گوردوونین

( ئیرۆس و ساناتۆس)یان / یەک ارەکی نییە لە ژیان، الی شاعیر مردن و ژیان
ن بۆ گەیشتن بە ماڵی یەک ڕەنگ و ڕوخسارییان هەیە هەردووکییان، هۆکارێک

/ وەک خۆی بەوە گەیشتوە کە/ بە مانایەک. ڕۆشن و ژیانی ئەبەدییەتی بۆ تاهەتا
هاوکیشەی . ئەوە نییە یەکێکیان براوە بێت و ئەویتر دۆڕاو( مردن و ژیان)
بە  شێوەییەیە الی شاعیر، هەروەک ( ژیان و مردن)یان ( ئیرۆس و ساناتۆس)

 .توێنەی دەکا( دائادە  لە سێ ئاوێنە)لە شیعری 
 

 بە ڵووڵی گوێ لەو ئاوازانە دەگر  کە ناپوڕێن 
 بەناو ئەو بۆشاییانەشدا دەپەڕمەوە 

 کەوتوونەتە نێوان ژیان و مردن
 نە ژیان بردنەوەیە 

 نە مردن دۆڕان
 

لێرەدا مردن بەمانای دۆڕان نایە، یان بە مانای لەکارکەوتنی وووڵە و 
کەسانەن دەبنە موڵکی گەردوونیەت و هەناسە نایە، شاعیری داهێنەر ئەو 

مێاوو، دەبنە موڵکی مرۆڤایەتی، ئەوانەن مێاوو لەنێو کتێ ە ئاسمانییەکاندا، 
لە نیو کتێ ە پیرۆزەکانی ئەبەدییەتدا، شوێنێکییان بۆ تەرخان دەکات، 

شکسپیر و ئەزرا پاوند دانتی و تی سی ئیاییەت و مایکۆفسکی و ڕام ۆ و )
ەواهیری و خەیا  و سوهراب و نالی و گۆران و ماالرمێ و بۆدلێر و و

ئەوانە بۆ تاهەتا لەنێو ئە  ڕووبەرە گەردوونییە ( ...شێرکۆ بێکەس و
ئەوانە ئەو مرۆڤە گەورانەن بوونەتە موڵکو کەلەپووری . دەمێننەوە



 87 

مرۆڤایەتی، بۆ ئەوکەسە داهێنەرانە، مردن تەنها پردێکە بۆ پەڕینەوە لەنیو 
ئەو مرۆڤە داهێنەرانە . گەردوونییەت و ئەبەدییەت ڕووبەری ئیرۆسەوە بۆ

مردن بۆ ئەو مرۆڤە گەردوونییانە هەر بەمانای . لەنێو مردنیە هەر دەژین
 .ژیان دێت، هاوکێشەکە بە  شێوەیە دەبێت

 ...! ئەبەدییەت/ مردن/ ئیرۆس
 ..! هەمیشە ئیرۆس/ مردن/ یان ئیرۆس

سەرمەدی و  گەردوونییەت، ژیانێکی/ هەمیشە ئیرۆس بەمانای
کەواتە لێرەدا وە می پرسیارەکەی سەرەتامان وەردەگرینەوە، . ئەبەدییەت

من )لە نێو کتێ ی  !کە لە ڕاستیدا شاعیر دەیەوێت یان حەزدەکات چەند بایت
شاعیر لەنێو ئە  .. واتە ماڵێک لەنێو ژیان/ ئیرۆس(.. حەزدەکە  ئەوەندە بایم

ماڵی مردنیە دەیەوێت  ماڵەدا دەخوازێ هەشتا ساڵ بایت، لە نێو
پشوویەک بدات و هەربایت، دواتر بوێتە نێو ماڵی هەمیشە ئیرۆس واتە 

وونکە ئەوێ ماڵی ڕۆشنی . ئەبەدییەت لەوێدا بۆ تاهەتا بمێنێتەوە و هەربای
ئەو شاعیرانەی گەورەمەند و .. شاعیرەکانە، شاعیرە داهێنەرەکان

ئەوەیە کە ئەوی شاعیر  کەواتە وە می پرسیارەکەمان. شکۆمەندن بە شیعر
دەخوازێ و حەزدەکات، بداتە ماڵی ڕۆشن و لەنێو ژیاندا هەربای لەنێو 
مردندا هەربای لەدوای مردنیە هەربای، بەمانای ب ێ بەخۆی، بە بوونێکی 

هەروەک  !..گەردوونی و بوونێکی شکۆیی شیعری، بۆ تاهەتا هەربای
کەڵ بە  بوونە و تێ( مردن مانایەکی نامێنێ)شاعیر لەنێو شیعری 

 :گەردوونییە دەبێت و ئە  وێنەیەمان بۆ ڕەسم دەکات
 

 دڵ ەرە دڵ اشەکەی من 
 شیعر و 
 واویدانی 

  لەگەڵ خۆتان بم ەنەوە خانەی خودا
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خانەی خودا بەمانای ماڵی ڕۆشنی خودا، چاوەڕێیە، دڵ ەرە دڵ اشەکەی 
ڕووناکەکەی ، بیدەڕێننەوە نێو ماڵە ئەبەدییە (شیعر و واویدانییە)ئەو کە 

خودا، چونکە ئەویە شاعیرێکی داهێنەر و مرۆڤێکی خالی ە، تەمەنێک و 
ئەزموونێکی دوور و درێاە لەنێو ڕووبەری زماندا، ڕۆح بەبەر وشەو 

مرۆڤێکە لەنێو بۆشاییەکانی ئاسماندا هاتووە، باڵندەکان و ..! ووانیدا دەکات
ڕێننەوە ماڵە فریشتەکان بە شکۆی شیعرەوە بۆی دەچەمێننەوە و دەیدە

ی شاعیر، لەبەر ئەن امی (سەباح ڕەن دەر. )ئەبەدییە ڕۆشنەکەی واویدانی
ڕووناکایی مۆمی ئەزموون و داهێنانە شیعرییەکانی بە ڕوانینێکی 

ییانە، بە  بڕوایە گەیشتتوە، کە مرۆڤە داهێنەرەکان ئەو کەسانەن (نێوە)
 :(وارین و منچ)وەک لە شیعری . دوای مردن لەدایکدەبنەوە و هەردەژین

 
 خانمی شیعری هەستەکانمت دەستەمۆکردووە

 ئەمەکدار  بە
 لە مردندا لێوەکانم بکەرەوە حیکمەت و فەرموودە  دەبیستیت 

 
لێرەدا پارادۆکسێک دەبینین، کە بڕشت و ڵوو ییەکی بەخشیوە بە 
شیعرەکە، داوا لە خانمی شیعر دەکات، ئەمەکداری بێ، لە مردندا لێوەکانی 

خۆی بە شێوەیەکی ئاسایی ..! تا فەرموودە و حیکمەتەکانی ب یستێبکاتەوە 
مردن یانی وووڵە نەکردن و هەناسە نەدان، یانی بێدەنگ بوون و فەرموودە 
و حیکمەت نەگوتن، بە   ئەو دەیەوێت لەنێو مردنیشدا، حیکمەت و 

حیکمەت و فەرموودەکان بە مانای ..! فەرموودەکانی بە خانمی شیعر ب ێت
لە داهێنانە شیعرییەکانی .. ان، واتە لەنێو مردنیشدا، دەیەوێت بایتداهێن

کە لە نێو / ئەمە یەکێکە لە ڵوو یی بیرکردنەوەکانی شاعیر..! بەردەوا  بێت
ئە  کتێ ەیدا بەروەستەی کردووە، ئەویە کە شاعیران بە مرۆڤی گەورە 

مردنیە  ناودەبات و مرۆڤەگەورەکانیە لە ڕێدەی داهێنانەکانییان لەدوای
 .هەردەژین و لەنێو ماڵی ئەبەدییەتدا بۆ تا هەتا دەمێننەوە
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 زمان و ستایل و شیعری پۆستمۆدێرنی 

ی شاعیر، زمان ( سەباح ڕەن دەر( )من حەزدەکە  ئەوەندە بایم)لە کتێ ی 
و ستایاێکی ویاوازی بەکارهێناوە، تەنانەت ویاوازتر لە ئەزموونەکانی 

نەڕەتەوە، یەکێک لە شێوەو سیما دیارەکانی دیارە هەر لە ب. پێشووتری
شیعری ئە  شاعیرەمان ئەوەیە، ئە  وەک شاعیرێکی تازەگەر، بە زمان و 
ستایاێکی ویاواز دەنووسێت، بەشێک لە هۆکاری ئە  ویاوازییەش بە بڕوای 

بەختیار )من، هۆشیاری شاعیرە لە پەیوەند تێڕوانینی بۆ شیعر، هەروەک 
تازەگەر بۆ ئەوەی بوونێکی )دا دەڵێ، ( ارەوە بۆ نادیارلە دی)لە کتێ ی ( عەلی

کاریدەری هەبێت، دەبێت لە شەڕە ڵوڕسەکانەوە دەستپێ کات، تازەگەر بە  
مانایە دەبێت، لە کۆی بونیادەکە داب ڕێت، دابڕانیە لێرەدا بە مانای 
گۆشەگیری نایەت و مانای بێیاگایی ناگەیەنێت، بەڵکو وۆرێکە لە 

شیار لە پێکهاتەیەک کە وە می پرسیارەکانی ئەوی پێ نییە، ویابوونەوەی هۆ
لەبەر ئەوە تازەگەر بۆچوونی خۆی لە بۆچوونی پێە خۆی داناتاشێت، بەڵکو 

، بۆیە بە ..!(خۆی بیردۆزی خۆی دادەنێت، خۆشی هەوڵدەدات بیسەڵمێنێت
چڕی مامەڵە لەگەڵ زمان دەکات و هێندە چڕ دەبێتەوە تا ئاستی ئەوەی ناوی 

، ئە  وۆرە مامەڵەکردن لەگەڵ زمان و (تەموما)  چڕبوونەوەیە بنێن ئە
پەیوەندی زمان و بونیادی دەق، ئەمە زێتر وێنەیەکی / هاوکات

تیۆری )تێری ئیداتن لە کتێ ی )فۆڕمالیستیانەمان پێ دەبەخشێ، هەروەک 
فۆڕمالیز  بە شێوەیەکی گەوهەری بریتی )دا باسی دەکات و دەڵێ ( ئەدەبی

 ەوێکردنی زانستی زمان لە توێاینەوەی ئەدەبدا لەبەر ئەمەش، وێ/ بوو
زانستی زمان لە باسکردنی وۆرێکی ڕەسمی بوو، بایەخی دەدا بە 

شێوە » دەربارەی )یان لە شوێنێکیتری هەمان کتێ  دەڵێ ( بونیادەکانی زمان
یان لە (شێوە و ناوەڕۆک)ئەوان پەیوەندی ئە  دووانەیان واتە، » و ناوەڕۆک 



 91 

، یان تا (زترین ئاستدا ڕاگرتووە، ناوەڕۆک بە تەواوی بزوێنەری شێوەیەبەر
ئاستی ئەوەی، گەر خوێنەرێک، تەواو خوێنەرێکی بێدەردی شیعری نەبێت، 

خوێنەران لە کاتی / نابێتە خوێنەری هەمیشەیی شیعرەکانی ئە  شاعیرە، یان
 ۆرە خوێندنەوەی ڵەسیدەکانی هەست بە هەناسەسواری دەکەن، چونکە ئەم

شیعرانەی کە بەزمانێکی چڕ دەنووسرێن، خوێنەرانێکی بە سەلی ە و 
یان . خوێنەرانێکی بێدەردی شیعری و خوێنەرانێکی عاش  بە شیعری دەوێ

خوێنەرانێک خاوەن مەعریفەیەکی شیعری و تا ئاستێک مەعریفەیەکی 
، (سەباح ڕەن دەر)بە شێوەیەکی گشتی، ئەزموونی شیعری . زمانەوانیە بن

ر دەچێتە خانەی ڵوتابخانە شیعرییە مۆدێرنەکان، لە پەیوەند بە زێت
مامەڵەکردن لەگەڵ زمان و نووسینەوەی خود و پەیوەندی خود بە دنیای 

/ بە   ئە  کتێ ەی بە پێی زمان و پێکهاتە شیعرییەکانی وەک.. دەرەوە
گومان و پرسیار و پارادۆکس و دووبارەبوونەوە و )ئیشکردن لەسەر 

هەموو ئەمانە سیما و ...( بە وشە و ڕستە و دەستەواژەکانگەمەکردن 
بە ( حەزدەکە  ئەوەندە بایم)بۆیە کتێ ی (. پۆستمۆدێرنین)پێکهاتەی شیعری 

شێوازێکی پۆستمۆدێرنی نووسراوە، لە خوارەوە بە نموونە باس لە 
 . هەندێکیان دەکەین

اوانی توخمێکی گریندە لە شیعری پۆستمۆدێرنی، ڕووبەرێکی فر/ گومان
داگیرکردووە، پۆستمۆدێرنەکان کاری زۆریان لەسەر گومان دەکرد، بەو 
مەبەستەی باوەڕیان بە موتاەڵی ڕەها نەبوو، لەالی ئەوان، هەموو 

حەڵی ەت / )پێیانوابوو. چەمکەکان و بیرۆکەکان و پێکهاتەکان ڕێاەیی بوون
وە، بە ، ئەوانیتریان سەددەرسەد ڕەت نەدەکردە(تەنها لەالی ئەوان نییە

گۆشەیەک، کەلێنێکییان بۆ گومان / مانایەک، بە شێوەیەک لە شێوەکان
هەروەها پرسیاریە بە هەمانشێوە، لە ڕێدەی پرسیارەوە، . دەهێشتەوە

مەبەست و گومانەکانییان ڵووڵ دەکردنەوە، خوێنەریان دەخستە نێو 
یدا، لە  کتێ ە( سەباح ڕەن دەر. )بیرکردنەوە و دڵەڕاوکێ و گومان و ڕاڕایی

لەسەرەتای کتێ ەکە تا . ئیشی زۆری لەسەر گومان و پرسیار کردووە
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شاعیر لە نێو خەیاڵ و بیرکردنەوەکانی بە . کۆتایی گومانەکان بەردەوامن
ڵوو یی گومانەکان شۆڕبۆتەوە، گومان لە بیرۆکە میراتییە تەڵایدییەکان، 

لە وەهمەوە  یان بیرۆکە میتافیزیکییە چەسپاوەکان، لە پڕێکدا هەموو شتێک
لە ڕێدەی . سەرچاوە دەگرن، دەتوانین ب ێین گومان لە هەموو شت

پرسیارەکانیە مەودای گومان و بیرکردنەوەکانی فراوانترکردووە، شاعیر 
 :دا(ماوە خواستن بۆ دوا نیدا)لە شیعری 

 
 ئایە ماوەی دوا نیدا ماوە 
 بە تەک گە یەکدا تێ پەڕ  

 شەونمێکی لەسەر مابێتەوە 
 یدا بنووشتێمەوە و ماچی بکە بەسەر

 
لە  وێنە شیعرییە، شاعیر پرسیارێک دەکات، پرسیارێکی گوماناوی و 
دەپرسێ، ئایە ماوەی دوانیدا ماوە، کە بەالی گە یەکدا تێ پەڕێ، شەونمی 

چونکە شاعیر لە زەمەنێکدا دەژی، گە کان هەموو وشک !! لەسەر مابێتەوە 
گە یەک مابێت کە شەونمی لەسەر بێت،  بوون، گومان لەوە دەکات، کە تاکە

گومان لەوە دەکات کە ماوەی دوا نیدا مابێت، ئەو گومانەی کە ئە  لە  
شیعرە بەروەستەی کردووە، ودە لەوەی دوورنمایەکی مەعریفی و 

فیدەرێکی ئیستاتیکی بە دەڵە / وشیاری ڵووڵی هەیە، لە هەمانکاتیە
نائومێدییەکی گەورە وێنا  لە پشتی گومانەکەوە.. شیعرییەکە بەخشیوە

گومان .. دەکات لەوەی، کە گە یەک مابێتەوە لێوەکانی شەونمییان لێ بتكێن
لە کات و زەمەن دەکات، گومان لە سروشت، گومان لە دەوروبەر دەکات، لە 

 .ڕێدەی پرسیارەکەشی گومانەکەی ڵووڵتر کردۆتەوە
 :دا(دوا تاریکی)یان لە شیعری 

 
 ن هەیەئەرێ لە بەهەشت گۆڕستا
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ئەمە پرسیارێکە دەتوانم ب ێم، ڵووڵترین گومان و هەڵدری دژی 
بیرکردنەوەی باوە، دیمەنێکی بێیەندازە شیعری و ناسکی خول اندووە، 
شاعیر لە  کتێ ەیدا و لەنێو شیعرەکانیدا، وەستەیەکە پڕاوپڕ لە گومان، 

( کاندانپیانانە)لە کتێ ی ( ڵەدیس ئۆگستن)گومان و نیدەرانییەک هەروەک 
دڵەکانمان هەر بە نیدەرانی دەمێننەوە تا / )تەع یری لێدەکات و دەڵێ

سەباح )پرسیار و گوناهەکانی ..!( ئەوکاتەی کە لە خودادا پشوو دەدەن
یە نیدەرانییەکی لە  چەشنەمان بۆ رەسم دەکات، کەوا لە پشتی (ڕەن دەر

 ئە  پرسیارە، هەموو یەڵینەکان و ڵسەی نێو کتێ ە ئاسمانییەکان
هەڵدەوەشێنێتەوە، چونکە بە پێی ڵسەی خوداوەندەکان و ئایینەکان و کتێ ە 
. ئاسمانییەکان، بەهەشت ماڵێکی ڕۆشنی هەمیشەیی و هەتاهەتاییە

ئەوکەسانەی دەچنە بەهەشتەوە، دەگەنە نێو ماڵ و نێو ژیانە 
بە   شاعیر . بەهەشت شوێنی ژیانە نەک مردن. هەمیشەییەکەی ئەبەدییەت

چەمکە وێدیر و موتاەق و ڕەهایە دەکات و گومان لە هەموو  گومان لە 
بیرۆکە میتافیزیکییە چەسپاو و میراتییەکان دەکات، کەلێنێک بۆ گومان 

  هەموومان ..ئەرێ لە بەهەشت گۆڕستان هەیە/ دەهێ ێتەوە و دەپرسێ
دەزانین گوڕستان ماڵێکە بۆ مردووەکان، نەک بۆ مرۆڤە سەرمەدییە 

لە هەرشوێنێک کە گۆڕستان هەبێ، مانای وایە لەو شوێنە ..! بەهەشتییەکان
ئەوەش لەگەڵ ..! بەمانای دیسان لە بەهەشتیە مردن هەیە..! مردنیە هەیە

باوەڕە خوداوەندییەکان و کتێ ە ئاسمانییەکان دژ و ناتەبا دێتەوە، یان 
ئە  پرسیارە گومان و رەهەندێکی مەعریفی ڵووڵی لە پشتە، . ناگون ێ

ندەیەنێتە ئە  باوەڕەی کە هەموو پرسیارێک گومانێکی گەورەی شاعیر دەما
هەروەها ..! لە پشت بێ، هەموو گومانێکیە مەعریفەیەکی ڵووڵی لە پشت بێ

 :دا(باندەواز بۆ گۆڕهەڵکەن)لە شوێنێکی تر و لە شیعری 
 

 ئەرێ شادی بێهوودە خەونەکانم چی لێ کە 
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پڕاوپڕن لە گومان،  شاعیر وەستەیەکە پڕاوپڕ لە خەون و خەونەکانی
نازانێ چی لە خەونەکانی بکات و تەسایم بە کێی بکات، بەکا  ڕێدادا بڕوات 

ڕێداکان تەماوی و تاریکن، .. تا لەوسەرەوە بە ئومێد و خەونەکانی بدات
لەنێو بێشکەی مەشخە نێکدا، دەروونی تاساوی پڕە لەخەون و ک پە دەکات، 

دەبینین شاعیر لە ڕێدەی ...! لێ کاتنازانێ خەونەکانی چی / لە هەمانکاتیە
. پرسیارەکان تەع یر لە ناا و هەستە گوماناوییەکانی خۆی دەکات

توخم و پێکهاتەیەکی ترە لە نێو شێواز و زمانی شیعری ئە  ( پارادۆکس)
پێکەوە گرێدانی دوو / ، پارادۆکس بەمانای(سەباح ڕەن دەر)کتێ ەی 

تەیەک یان دیمەنێک یان لە دەستەواژە یان دوو چەمکی دژبەیەک لە ڕس
پەرەگرافێکدا، ئەمەش بۆ ئامان  و مەبەستی دیاریکراو، بۆ دووبارە 
ناونانەوە و بەخشینی ماناو مەبەستی ویاواز، شاعیر لە ڕێدەی بەکارهێنان 
و لێکدرێدانی چەمکە دژ و ناتەباکان دەیەوێت، مەبەست و مانای نوێ 

دا دەبێتە بێشکە و منداڵدانی چونکە زمان لە فەزایەکی ئازاد/ بخوڵ ێنێ،
لە ( ئەدۆنیس)هەروەک ..! بیرکردنەوەی نوێ، یان فۆڕ  و دەستەواژەی نوێ

ئەرکی شاعیر هەر بە تەنیا ژێرەوژوورکردنی چەمکی )شوێنێکدا دەڵێ 
زمانی شیعری و فۆڕمی ڵەسیدە نییە، بەڵکو بەر لەهەر شتێ، دەبێت 

شاعیر لەنێو ئە  هەو نەی ..!(. چەمکێکی نوێ بۆ مرۆح و ویهان دابهێنێ
دەیەوێت، دنیاو شێوازێکی نوێی تای ەت بەخۆی وێنە بکات، هەربۆیە هەموو 
ستایل و شێوازە کۆنەکانی بەرلەخۆی ڕەتدەکاتەوە، زمانێکی شیعری تای ەت 
بەخۆی بەرهەمدەهێنێ و ماکەچی هیی سیستەمە ڕێزمانییەکیە نابێت، 

خۆی رەتدەکاتەوە یان هەڵیان هەموو سیستەمە باوەکان و فۆڕمەکانی پێش
لەسەر سیستەمێکی زمانەوانی و فۆڕمێکی تەواو ویاواز . دەوەشێتنێتەوە

 :دا(هەواڵپرسین)دەڕوات، هەروەک لە شیعری 
 

 یاری دڵ یارمەتیم بدە بتوانم بنووسم دڵی خۆ  
 لەگەڵ دڵی خۆ  ڕاوێابکە  و ڕاز بدرکێنم 
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دڵ دەکات یارمەتی بدات تا  داوا لە یاری.. لێرەدا پارادۆکسێک دەبینین

بتوانێ دڵی خۆی بکاتەوە و ڕازەکانی بدرکێنێ، لە باری ئاسایی هەموو 
کەسەکان یان دڵدارەکان داوا لە یاری دڵ یان دوڵ ەرەکەیان دەکەن کە 

دوڵ ەرەکان ڕازی دڵیان بدرکێنن و . دڵی خۆیان بکەنەوە بۆیان( ئەوان)
داوا لە یاری دڵ ناکات کە / پێوەوانەوە نهێنییەکان ئاشکرا بکەن، بە  ، ئە  بە

دڵی خۆی بکاتەوە و ڕازەکانی دڵی بدرکێنێت، ئەو دەخوازێ یاری دڵ 
بە .. یارمەتی ئەو بدات، بۆ ئەوەی ئەو ڕازی دڵی خۆی بکاتەوە و بدرکێنێ

پێوەوانەی هەموو دڵدارەکانی تر و بە ویاواز لە هەموو کەسەکانی تر، چونکە 
ان و پڕاوپڕە لە شەر  غەریزەی چەپێندراو و خۆی وەستەیەکە لە گوم

نیدەرانی، خۆی ناتوانێ دڵی خۆی وا بکات و ڕازەکانی بدرکێنێ، داوا لە یاری 
دڵ دەکات کە یارمەتی بدات، بەهۆی ئە  پارادۆکسەوە وێنەیەکی شیعری پڕ 

 :دا(دایکم و باوکم)هەروەها لە شیعری . لە ووانکاری نەخشاندووە
 

 وە پەردەی بووکێنی و ئاهەندی خامۆشییەوەبە وای ڕەشەوە چو
 

لە  ڕستەیە و لە  دیمەنە شیعرییە، پارادۆکسێکی ناسک و ووان 
دوو چەمک و دوو دەستەواژەی ( وای ڕەش و پەردەی بووکێنی)دەبینین، 

دژ بەیەک، وای ڕەش هێمایە بۆ کارەسات و مردن و ڕووداوە خەمناک و 
ئاهەنگ و زەماوەند و / بووکێنی تراژیدییەکان، لە هەمانکاتدا، پەردەی

خۆشی و کەی  و سەفا، دیمەن و ڕووداوە دڵخۆشەکان و چوونە نێو ژیان 
و دنیایەکی نوێوە، زەماوەند یانی بەز  و شادی و وای سپی، واوبەرگی 
ئاڵوا و ڕەنداوڕەنگ، بە   ئە  لە  ڕستە شیعرییە، وای ڕەش و زەماوەند 

سپی لە یەک دیمەن ڕەسم دەکات،  پێکەوە دەڵکێنێ، دوو دنیای ڕەش و
لە هەمانکاتیە .. ئەمەش ئامان  و مەغزایەکی ڕیشەداری ڵووڵ دەنەخشێنێ

لە نێو ڕووبەری . ووانییەکی بێیەندازەی بە وێنە شیعرییەکە بەخشیوە
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شیعر پشت / زماندا، بیرکردنەوە و مەعریفە گەشە دەکەن، دەتوانین ب ێین
ە دەبێتە، چوارچێوەیەکی نەخشەڕێا بۆ دەبەستێ بە باکڕاوندێکی مەعریفی ک

بیرکردنەوە و خەیاڵ و گەڕانەکانی شاعیر، چوارچێوەیەکی زمانەوانی و 
چونکە هەموو . ئیستەتیک، لەوێوە ئەفراندن و داهێنان مانا پەیدا دەکەن

ئەفراندنێک بریتییە لە نەخشاندنی دنیایەکی نوێ و دنیایەکی تای ەت بەخود، 
لە ڕێدەی چڕبوونەوە ( تێ ی حەزدەکە  ئەوەندە بایمک)لە ( سەباح ڕەن دەر)

لە نێو زمان و بەکارهێنانی شێواز و ستایاێکی ناوازەوە، ئەفراندن دەکات و 
دنیایەکی نوێ و پڕ لە گومان و پرسیار، پڕ لە تەنداەی نێوان دەستەواژە و 
چەمکە هاودژ و ناتەباکان، لە بەرگێکی ووانکاریدا، بە بڕوای من زۆرێک لە 

دووبارەکردنەوەی ..! یمەکانی ئە  کتێ ەی شیاەی شیعرییەتیان لێدەڕژێد
وشە و ڕستە و دەستەواژەکان و وێدۆڕکێکردن بە وشە و ڕستەکان، 
ئەمەش پێکهاتە و شێوازێکی شیعری پۆستمۆدێرنییە کە، شاعیر لە  کتێ ەیدا 
بە تۆخی ئیشی لەسەر کردووە، شاعیر لە  کتێ ەیدا، لە ڕێدەی 

نەوەو وێدۆڕکێیەکان، گەمەیەکی زمانەوانی ووان دەکات، دووبارەبوو
بۆ ڵووڵ وونەوەی ماناکان و ڕاکێشانی / ئەمەش بۆ دوو مەبەست، لەالیەک
هەروەک لە . بۆ ووانکاری و نوێخوازی/ فۆکەسی زێتری خوێنەر، لەالیەکیتر

دووبارەبوونەوەی و گەمەیەکی ووان .. دا( بەتاڵ وونەوەی داوا)شیعری 
هەر دیمەنە شیعرێک لە ڕستەیەک پێکهاتووە، هەر ڕستەیەک  ..دەبینین

چواروار نووسراوە، واتە سێ ار دووبارە کراوەتەوە، دیمەنی کۆتاییە 
 . پێکهاتووە لە کۆی هەرچوار ڕستەکان

کارئاسکێک بەرەو پاوانی من دێ و بۆنی شکۆ لە / دیمەنی یەکە 
 شاخەکانی بەرز دەبێتەوە،

ری سەر لووتکە بەپیتە و دەڕژێتە باخی تەمەنی بەف/ دیمەنی دووە 
 ناوباندەوە 

 پەپوولە بەتاسەوە ڕاوی بۆنی پاککردنی لیمۆ دەکات / دیمەنی سێیە 
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ڕۆژ لەسەر ڕێداکان دەردەکەوێت و دەبێتە خەیاڵێکی / دیمەنی چوارە 
 ئەفسانەیی 

پێکهاتووە لە وشەی یەکە  و دووەمی هەموو ڕستەکانی سەرەوە / دیمەنی پێن ە 
تاریک وون وەک ( کارئاسکێک، تەمەنی بەفر، تاسەی پەپوولە، ڕۆژی سەر ڕێدا/ )وەک

 . هێینەی هێ کەی شکاو
وەرە خەونم ناتوانم هیوت لەبارەوە / لە کۆتایی ئە  شیعرە دیسان دەڵێ

ئە  دێرە شیعرە لە شوێنی تر و لە شیعری تریە دووبارەی ..! ب ێم
و گومانێک لەالی خوێنەر  کردۆتەوە، بە  دووبارەبوونەوەیە، پرسیار

دەبێ ئەوکەسە یان ئەو شتە چی بێت، کە ناتوانێت هیوی  !دەوڕوژێنێ
لەبارەیەوە ب ێت  دەبێ   نهێنییەک لە  نێوەدا هەبێت  بۆ دەبێت شاعیر 
هێندە بە تەحەفز و دڵەڕاوکێوە باس لەوە بکات، ئەمانە و چەندین پرسیار و 

لە ڕێدەی ( ردنی شتێک لە خۆتدابەشک)هەروەها لە شیعری ..! گومانیتر
دووبارەبوونەوە و وێدۆڕکێ بە وشەکان، گەمەیەکی ووان دەکات بە 

 (.بوون و نەبوون و ژیان و مردن)وشەکانی 
 

 بوون / مەستی پەیوەندی منە لەگەڵ
 نەبوون / مەستی پەیوەندی منە لەگەڵ

 مەستی پەیوەندی منە لەگەڵ ژیان 
 مردن / مەستی پەیوەندی منە لەگەڵ

 
 بوون نەبوون ژیان مردن 
 نەبوون ژیان مردن بوون
 ژیان مردن بوون نەبوون
 مردن بوون نەبوون ژیان
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دا، پەیوەندی وای ڕەش و پەردەی ( باوک و دایکم)یان لە شیعری 
بە  ، دوای . بووکێنی، ئە  دیمەنە وەک پارادۆکسێک ڵسەمان لەسەر کرد

وە، دیارە لە ڵوتابخانە هەشت ار دووبارەی کردۆتە( وای رەش)ئەوە وشەی 
ژیان و ( سیاڵخوازی)ئەدەبییەکانی مۆدێرنە و دوای مۆدێرنەش، لە میتۆدی 

باری دەروونی نووسەر گریندی زۆری پێدەدرێ، لە  شیعرە کاریدەری ئە  
باری دەروونییەی نووسەر دەبینین لە بەرام ەر، لە شەوێکی خامۆشیدا، بە 

کاریدەرە دەروونییەکان زۆر ..! یەوەوای ڕەشەوە چوونە نێو پەردەی بووکێنی
بە تۆخی دەبیندرێن، کاریدەرییەکی بێوێنە لەسەر بیرکردنەوە و هەست و 

ناتوانێ بە ڕەسمکردنی دیمەنەکە / تا ئاستی ئەوەی..! تەنانەت ژیانی نووسەر
( وای ڕەش)و بە پارادۆکسکردنی دیمەنەکەش وازبهێنێ، دێت وشەی 

( تەنها یەک ار واەکەی/ ) ، بە بڕوای منهەشت ار دووبارە دەکاتەوە، بە 
پێویست بوو، دەیتوانی ڕەشەکە دووبارە بکاتەوە، ئەوکات هە  بۆ ووانکاری 
و هە  لەباری مۆسی ا و هە  واە ڕەشەکەش، ڕەشێتییەکەی تۆختر و 

 .سەرن ڕاکێشانەتر دەردەکەوت وەک
..! ڕەش ڕەش رەش ڕەش ڕەش ڕەش ڕەش ڕەش/ واێکی ڕەش
یان لە شیعری . ەنەکە ناسکترو شیعرییانەتر دەردەکەوتبەمشێوەیە دیم

دا، دیمەنێکی تەنها بە دووبارەبوونەوەی ( چاوەڕوانییەکی تێکشکاو)
 نوختەکان نەخشاندووە،

................ 
 ................ 
 ................ 

وێنەیەکی شیعری ووان، وەک ئەوەی نوختەکان بە بێدەندی ڵسە  
دەرانییەکان و چاوەڕوانییەکی تێکشکاو دەکەن، بە بێدەندی دەکەن، باسی نی

و بەچرپەوە خەونەکان و خەمەکانییان بۆ یەکتری دەگێڕنەوە، وێنەیەکی 
 .پڕ لە ڵسە و پڕ لە گاەیی/ شیعری ووان، هێمن و ئارا  لە هەمانکات
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 شیعر و یادەوەری 

دەبینین  خاڵێکی تری ئە  کتێ ە شیعرییە کە دەکرێ باسی بکەین ئەویە،
شاعیر لەسەر زۆرێک ڕووداوە گریندەکان بە زمانی شیعری، دوور لە 
زمانی هوتاچ و هاتوهاوار، ڵسەی کردووە، مەبەستی شاعیر لێرەدا 

بەشێک لە یادەوەرییە هەمیشە لە یادەکانی خۆی بە شیعر / لەالیەک
دەیەوێت ئەوەمان پێ  ێ کە، شیعر دەتوانێ ڵسە / نووسیوەتەوە، لەالیەکیتر

لەسەر هەموو کارەساتێک و ڕووداوێک بکات، یان دەتوانی بە زمانی 
دیارە شاعیر بە شێوە سروشتییەکەی، .. شیعریە ڕەخنەی توند بدریت

بە )کەسێکی ئارا  و هێمنە، هەروەک خۆی لە پێشەکی کتێ ەکەدا دەڵێ، 
سروشتی ژیانی خۆشم حەز  لە تەنیایی و کەمدوویی و کەمێک 

ڵک، بە   لە میانی شیعرەکانمەوە چۆ یی بەر زەین دوورکەوتنەوەیە لە خە
( !...و هەستەکانم پڕکردووە لە خەڵک و ئاژەڵ و گیاندار و پەلەوەڕ

بەمانایەک، بەشێوە ئاساییەکەی خۆی حەزی لە تەنیایی و کەمدووییە بە  ، 
لەنێو شیعردا دەمی پڕ ڵسەیە و کەسێکی ئاوەدان و ڵەرەباڵغە، لەکاتی 

هەروەک لە ...! نی خۆی دەگرێت و ڵسەکانی خۆی دەکاتپێویست ڕەخنەکا
دا، دەبینین زۆر بە ودی وەکو شاعیرێک بە ( چاوەڕوانی تێکشاکاو)شیعری 

زمانی شیعر ڕەخنەی توند لە دەسە ت دەگرێ، ئەوانەی ئومێد و 
خەونەکانییان خنکاند، گەن ینە و سامانی ئە  و تەیان بەبادا، شووشەی 

 :کاند، سەباح ڕەن دەر لە  شیعرەیداخەون و دڵەکانییان ش
 

 دەسە تی بێزراو و پرسیاری 
 دوورکەونەوە لێم و گیرخواردن و وێ کردن 
 دەست و دەسە تێک گەن ینەی نەتەوەکەی 
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 شکاند و نیشانەی شانازی لە دەست خزی 
 نیدای چاوێکی کوێری کێشا 

 دڵی بە شادی لێی نەدا
 ............. 

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

 ئێمەش چەناگەمان خستە ناو دەستمانەوە 
 

دەسە تێکی بێزراو، ئەوانەی گەن ینەی نەتەوەکەیان شکاند و نیدای 
کوێرانە هەموو خەونەکانییان زیندەبەچاڵ کرد، ..! چاوێکی کوێرییان کێشا

ییان لەدەست خزیو هەموو شتە پیرۆز و نیشانەی شکۆمەندی و شاناز
ووانەکانییان بێ ەها کرد، شووشەی ناا و دڵە بۆگەنەکانییان شکاو، 
ئەوناوەی بێزار و هەراسان کرد و ئێمەشیان لە چاوەڕوانییەکی تێکشکاو، 

ڕەخنەیەکی مەع و  و ووان، زمانێکی ...! سەرگەردان و نائومێد هێشتەوە
ستە ڕەخنەییەی ئە  شیعرە، کۆپاە شیرین و هەستێکی مرۆیی ئە  هە

شاعیرمان دێنێتەوە یاد، کە بەهەمان هەناسە و ( عەبدو  پەشیوی)شیعرێکی 
هەمان ووانکاری شیعری، بێزاری و ڕەخنەکانی خۆی لە  دەسەالتە 

 :وێناکردبوو، وابزانم شیعرەکە بەم ۆرەیە کە
 

 کوردستان پەیتوونێکە 
 دوو ئەسپی کوێر ڕایدەکێشن

 
لە ( گەرم وونەوەی یادەوەری)لە شیعری ( سەباح ڕەن دەر)هەروەها  

 :ڕەخنەکانی بەردەوا  دەبێ
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 گەمارۆی هەموو وێداکانمان شکاند 
 تەنیا گەمارۆی وێدا پێی شەهیدەکان ما

 
وەک شوناس و . وەک هێما و ڕەمزێکی پیرۆز باس لە شەهید دەکات

ی ئازادی و ناسنامەی شۆڕش و نەتەوایەتیمان، وەک سیم وڵ و بەرخودان
بوون و مرۆڤایەتیمان، ڕووی دەمی لەو دەسە تە دەکات، ئەوانەی نیشانەی 
/ شانازییان لە دەستخزی و نیدای چاوێکی کوێرییان کێشا و پێێان دەڵێ

گەمارۆی هەموو وێداکانمان شکاند، هەموو سنوورێکمان بەزاند، هەموو 
نمان ماوە، لێرەدا خەونێکمان خنکاند، تەنیا سەروەری و وێدا پێی شەهیدەکا

بێزاری گەیشتۆتە ئێس ان، ..! ، ئیتر بەسە(ستۆو)مەبەستییەتی پێێان ب ێ 
سنووربەزاندنەکان و بازنە شکاندنەکان وا خەریکە دەگاتە شوێنپێی 

شکاندنی / شەهیدەکان، لەنێو ئە  ڕەخنە و هاوارەیەدا، شاعیر دەیەوێت ب ێ
دەبێ هەوڵە ناشیرینەکان تەوڵی شوێنپێی شەهیدەکان هێ ی سوورە و ئیتر 

دا، دیارە شەڕی ( شەڕی ناوخۆ)هەروەک لە شیعری ..! لێرەدا بوەستێندرێ
. ناوخۆ مێاوویەکی ڕەش و خەونێکی ڕەش و مەرگهێن بوو بۆ هەموومان

هەموو تخوبە نامرۆییەکان بەزێندران و خیانەت و تاوانەکان / لە  شەڕەدا
شەڕی ناوخۆ لە .. ژێر پێ هەموو پیرۆزییەک خرایە. بە ئەوپەڕی گەیشتن

یادەوەری هەریەکێکمان، نائومێدییەکی گەورە و بارێکی دەروونی فۆبیایی و 
مێاوویەکی ڕەش و خوێناوییە، کاریدەرییەکی نێدەتییی تۆخی لەسەر 
هەست و نەستمان وێهێشت وو، شاعیریە لە  کتێ ەیدا، لەژێر ئە  

 :ووسێکاریدەرییە و ئە  بارە دەروونییەی ئە  شیعرە دەن
 

 ئەوە تاباۆی   شانازییەکە 
 دەیەوێت ڵسە  لەگەڵدا بکات 

 منیە ناتوانم گوێی لێ بدر  و هیویشی لەبارەوە ب ێم 
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شەڕی ناوخۆ هەموو بەهاکانی سووتاند، هەموو پیرۆزییەکانی خستە 
ژێر پێ، باڵەخانەی ئومێدەکانی ڕووخاند، ئیدی ئەوە تاباۆی   شانازییەکە و 

شەڕی ناوخۆ مەدالیای . ت زمانی ب ووڵێ و ڵسەبکاتبەکا  ڕوو دەیەوێ
مردنی لە گەردنمان کرد، ئیدی چۆن شاعیر سەلی ە و توانای ئەوەی دەبێ 

ئە  ڕووداوانە هێندە کاریدەرییان / وارێکی تر گوێیان لێ درێت  دەبینین
لەسەر باری دەروونی شاعیر وێهێشتووە کە، نەیتوانیوە بەالیاندا ڕەت  ێ و 

. بەمانایەک ڕووداوەکان شاعیرییان هێناوەتە ڵسە..! سەر نەکاتڵسەیان لە
گریندی ئەدەب لەوەدایە، دەتوانێ هەموو ماسکە ڕەش و ناشیرینەکان 
لەسەر ڕوخساری کەسەکان و ڕووداوەکان البدات و هەموو دیاردە 

چەند ووانە بتوانین بەزمانی شیعر، . ڵێزەوەنەکان وەکو خۆی پێشان بدات
اوە گرینگ و حەساسەکان بکەین، یان کەسەکەی نێو ڵسە لەسەر ڕوود

. خۆمان بە زمانی غەریزە و خەون و خۆزگەکانمان بهێنینە ڵسە
بیرۆکەی نێو خەونەکان و ڕووبەری ناخودئاگاییەکانییان / سوریالیستەکان

سەباح )لەالی . ڕەسم دەکرد و دەیانکردە بنەمای شیعر و تاباۆکانیان
ە دەروونییەکان و خەونە ڕەنداورەندەکان ی شاعیریە، هەڵووون(ڕەن دەر

و غەریزە چەپێندراوەکان، وەکو شەونم دەڕژێنە نێو پانتایی دەڵە 
 . شیعرییەکانی
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 شیعر و پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان 

حەزدەکە  ئەوەندە )لە ڕاستای خوێندنەوەی شیعرەکانی نێو کتێ ی 
نیداو سەرن ی خوێنەر ، چەند دیمەنێکی هاوشێوە دووبارە دەبنەوە، (بایم

زۆر بەخێرایی ڕادەکێشن، دیمەنەکانیە خۆیان ڵسە دەکەن، باری دەروونی 
شاعیر و پەیوەندییەکانی شاعیر بە دەوروبەرەکەی بەتای ەت، لە نێوەندی 

شاعیر لە  . نووسەرەران و پەیوەندی لەگەڵ شاعیرانیتر، ڕوون دەکاتەوە
هەندێک لە . وسیوەتەوەدیمەنانە موعانات و دەردەدڵییەکانی خۆی نو

ناویان دەبات، .. شاعیرەکان، بە کەسی دەروونکاۆر و دڵڕەش و مەندۆ 
دیارە مرۆڤەکان وەک بوونەوەری کۆمە یەتی، لە پەیوەندی بەردەوامدان 
لەگەڵ یەکتریدا و لەگەڵ دنیای دەرەوەی خۆیان، شاعیرانیە بە هەمان 

بەشێک /   نێوەندە بە تای ەتشێوە، بە   وا دیارە، ئە  شاعیرەمان لەگەڵ ئە
لە نووسەران و شاعیران، هاودژ و ناتەبا دێتەوە و نەگون او هەڵدەکات، 

یا هەست دەکات / ئازار و موعاناتی بە دەستییانەوە بینیوە، بە بڕوای من
خوێندنەوەی نادروست بۆ شیعر و داهێنانەکانی دەکەن، لەبەر هەرهۆیەک 

یە لەشوێنێک باس لە (ئەدۆنیس) بێت وەک خۆی نایخوێننەوە، تەنانەت
خوێندنەوە داهێنانێکی )گرندی و کێشەکانی خوێندنەوە دەکات و دەڵێ 

دیکەیە، من لەو بڕوایەدا  کە یەکێک لە گرفتەکانی نێو ڕۆشن یری بە گشتی 
ئەوەیە، کە چۆن بخوێنینەوە، گرفتەکە لە خوێندنەوە دایە نەک لە نووسین، 

وێندراونەتەوە، کەواتە گرفتەکە لە داهێنان داهێنەری گەورە هەن بە  ، نەخ
سەباح ڕەن دەری ..!( نییە، بەڵکو لە خوێندنەوە و ئاستەکانی خوێندنەوەدایە

شاعیریە، هەمان کێشەی لەگەڵ ئە  ناوەندە ڕۆشن یرییە هەیە، بۆیە وا 
هەستدەکات لە پشتڕا خەن ەری ژەهراوییان لێداوە، تا ئاستی ئەوەی ڕڵێکی 
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دروست بووە، یاخییانە لێیان دوورکەوتۆتەوە، هەروەک لە ئەستووری لەال 
 :دا(باندەواز بۆ گۆڕ هەڵکەن)شیعری 

 
 خودای سەدویەک ناو

 حیکمەتی وشە  تێدا بخرۆشێنە و لە شاعیرە 
 مەندۆڵی و 
 دڵڕەش و 
 بەدگۆ و 

 دەروون کاۆرەکان بمپارێزە 
 

رەدا لە  شیع( پێش ینی زمان)هەمان موعانات و دەردەدڵ لە شیعری 
 :ڕوونتر و ئاشکراتر هاتۆتە ڵسان

 
 چاکەیەکی زۆری شاعیرە 

 مەندۆڵی و 
 دڵڕەش و 
 بەدگۆ و 

 دەروونکاۆرەکانم لەسەرە 
 بەوەی زۆر گێوەلیان پێکردوو  

 لە گێوەلیانەوە فێربوو  بە ئەدەبەوە بیربکەمەوە
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دووبارەی ( داڕشتنی چاو)هەمان هەست و هەمان دەردەدڵ لە شیعری 
 :تەوەکردۆ
 

 دیکتاتۆر چاوی لە مس و کەالشووشە داڕێاراوە
 چاوی شاعیری 

 مەندۆلی و
 دڵڕەش و  

 بەدگۆ و 
 دەروونکاۆریە 

 لە بەردی المردە و ڤایرۆس و مەڵەس
 چاوی ڕوون حەز بە خۆش ەختی بیندراو دەکات

 
لە هەرسێ شیعر و لە هەرسێ دیمەن، ئامان  و مەبەستەکان دووبارە 

 .عاناتەکانی بێیەندازە ڕڵیەستوورندەبنەوە، بە   مو
لە دەست شاعیرەکان بێزار و بە ئازارە، داوا لە / لە دیمەنی یەکە 

خودای سەدویەک ناو دەکات و سکا  دەکات کە لە شاعیرە مەندۆلی و 
ڕۆشنتر / لە دیمەنی دووە ..! دڵڕەش و بەدگۆ و دەروونکاۆرەکان بیپارێزێ

چاکەیەکی / ت، بە توان ەوە دەڵێموعانەت و دەردەدڵەکانی بەیان دەکا
زۆری شاعیرە، مەندۆلی و دڵرەش و بەدگۆ و دروونکاۆرەکانم لەسەرە 
بەوەی، گێوەلیان پێکردوو ، بە   ئەو وەکو ئەوان نییە هەوڵدەدات، لە 

بیر لە / بە مانای...! گێوەلەکانیانەوە فێرب ێ بە ئەدەبەوە بیربکاتەوە
تەوە، دیارە ئەمەش کاردانەوەیەکی تۆڵەسەندنەوە و ئازاردانییان ناکا
 .شاعیرانە و مرۆدۆستانە و پۆزەتییە

ڕڵەکەی ئەستوورتر دەبێ و شاعیرەکان، وەک دیکتاتۆر و / لە دیمەنی سێیە 
چاوی دیکتاتۆرەکان لە کەالشووشەیە / بێهەست و کوێر و نابینا ناو دەبات، دەڵێ

کانیە لەبەرد، واتە و چاوی شاعیرە مەندۆ  و دڵڕەش و بەدگۆ و دەروونکاۆرە
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ووانیی و ئەفراندن و .. ئەوانیە وەک دیکتاتۆرەکان زاڵم و کوێر و نابینان
داهێنانەکانی ئە  نابینن، یان ئەو بە شێوەیەکی ویاواز دەنووسێ و ئەوانیە 
ویاوازیەکانی ئە  بە هەر پاساوێک بێت، ڵ ووڵ ناکەن و هەوڵەکانی بەرز 

شاعیر و نووسەرانە بێهەست و شەڕاندێز و  ئە  وۆرە لە/ پێیوایە..! نانرخێنن
داوا لە خودای سەدویەک ناو دەکات، لەدەست شەڕاندێزی و دە  . دڵڕەشن

چونکە چاوییان لە بەردە و . مەڵەستی و بێهەستی ئە  وۆرە شاعیرە بیپارێزێ
بە پێ ەوانەی ئەوان، چاوی . حەز بە خۆش ەختی و ووانییەکانی بیندراو ناکەن

ئە  بارە دەروونییە و ئە  . ش ەختی و بیندراو دەکاتڕوون حەز بە خۆ
پەیوەندییەی خۆی لەگەڵ شاعیرەکان و لەگەڵ ئە  نێوەندەدا لە شیعرێکی تر بە 

هاودژییەکان و مامانێێەکان دەچنە ئاستێکی تر، ( ژیان لە دوو سەدە)ناوی، 
ئەمیە بە پشت ەستن بە شکۆیی شیعرەوە شەڕی خۆی ڕادەگەیەنێت و دەچیتە 

ێشەوە، ئەم ارەیان لە ئاستی سکا  و دەربڕینی دەردەدڵ ناوەستێ و سنووری پ
بیرکردنەوەی هێمنانە و ئارام ەخشانە دەبەزێنێ و چیتر ئەمیە بێدەنگ نابێ، 
دەست بۆ هێرش ردن دەبات، لە هەمانکاتیە، شیعرەکانی و داهێنانەکانی خۆی لە 

کی دەستی ئەو بۆ نێو ئاستێکی بەرز دەنرخێنێ، تا ئەو ئاستەی، شیعر ئێس
دەستی خۆی دەگوازێتەوە، هێندەش لە خوداوەند نزیکە تا ئەو شوێنەی، 
خوداوەند دێرە شیعرەکانی لە ناوچەوانی بەرد هەڵدەکۆڵێت و خۆی بە ئەل  و 

هێندە شکۆمەندانە لە خۆیی و داهێنانەکانی . دادەنێ( بوون و نەبوون)بێی 
هێنان و ئەفراندنەکانی ڵەت بە تاڵ نابێت، دەڕوانێ پێێوایە، لە شکۆییەوە وامی دا

لە  ڕووبەرووبوونەوەیەی ئەم ارەیان، شاعیرەکان بە مەندۆ  و دڵڕەش و 
شاعیرە پاشخاپەڕۆک و )بەدگۆ و دەروونکاۆر ناونابات، ئەم ارەیان بە 

دووپشکە خوودارەکان ناودەبات، کە لە ئاست داهێنان و ئەفراندن و شکۆی ئەو، 
لێرەدا یەک . بەکارهێنا و ڕڵی ئێسک توانەوەیان هەڵڕشتچزووی شپرزەییان 
 .وەکو خۆی دەنووسینەوە( ژیان لە دوو سەدەدا)دوو دیمەنی شیعری 

 
 شیعر هەی نان و ئاو  کە تۆ لە خۆکردی
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 بوویت بە برای خوێنی و شیریم و لە دەرگا و پەن ەرەوە هاتیت
 دەستی بڕوا هێنانت لە لە خوێنو شیرمدا ڕواند 

 ەستمت بۆناو دەستی خۆت گواستەوەئێستی د
 دەستی خدری زیندە ئێسکی تێدا نییە 

 شاعیرە پاشخاپەڕۆک و دووپشکە خوودارەکان 
 چزووی شپرزەییان بەکارهێنا ڕڵی ئێسک توانەوەیان هەڵدرت 

 
 :یان
 

 خوداوەند دێرەکانم لە ناوچەوانی بەرد هەڵدەکۆلێت 
 هەڵمی شێانی ڵوڕی ئادە  دەست و پەن ەمی 

 ر  کردەوە و ڕۆحی بوون و نەبوون لە ناخمدا دەسووتێت گە
 شاعیرە پاشخاپەڕۆک و دووپشکە خوودارەرەکان 

 پێێان لە خۆڵەمێشی سووتانم دەبێ و مێروولە دەکات
 لە ئاوێنەیەکی ڕەشدا دەمێننەوە

 
 خودا شیعری لە بڕی هەموو شتێک پێ ەخشیم

 سوپاس بۆ بەشە دڵ اشەکەی خۆ 
 
 

انی ئە  کێشە و گرفت و ئە  ڕکابەری و مامانێێە بە بڕوای من هۆیەک
بە ( سەباح ڕەن دەر)لەگەڵ شاعیران و ئە  نێوەندە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە 

زمانی شیعر و ستایاێکی ویاواز دەنووسێت، ئیتر هەندێک لە شاعیرانیە 
هەوڵدەدەن ویاوازییکانی ئەو بێ ەها سەیر بکەن و لە داهێنانەکانی کە  

 .یە لە مامانێێ بەردەوا  و شەڕی بەردەوا  دەمێننەوەبکەنەوە، بۆ
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 شیعر و ڕۆمانسییەت 

لەگەڵ ئەوەی شاعیر بە زمانێکی ویاواز دەنووسێت، لە نێو زماندا هێندە 
تەموما یان دەڵی )چڕ دەبێتەوە بە شێوەیەک کە، ئە  چڕبوونەوەیە بە 

بینین کە خوێنەر ناوبنێن بە  ، لە  کتێ ەیدا دیمەنی ناسک و ووان دە( گران
هەست و خەیاڵە / سەرسا  دەکەن، هەرچەندە بە شێوەیەکی گشتی

بەرچاو دەکەون ( سەباح ڕەن دەر)ڕۆمانسییەکان کەمتر لەنێو شیعرەکانی 
 :(بەرەو ساکاربوونەوە)بە  ، ئەگەر سەیر بکەین لە شیعری 

 
 خۆر سڕبووە 

 ڕوومەتی ئاسۆی پێ گەر  نابێتەوە
 وت لەبارەوە ب ێم وەرە خەونم ناتوانم هی

 ڕایەڵەکانی تاسەو ماڵیاوایی ون دەبن و دەردەکەونەوە
 تووخوای ووان وەرە خەونم

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

 
 :یان
 

 دەمەوێت بە تەواوی تێت ڕابمێنم و بەوڕامانەوە بایم
 وەرە خەونم 

 ک کانی و ئاوێک ماندەشەوان لە نزی
 پێم بە کەناری پشوودان شۆڕدەکەمەوە و تێت ڕادەمێنم

 لێم ڕامێنە لە مردن زیاتر لە ژیان پێت دەژیم
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، بە ویاواز لە ستایل و زمان لەگەڵ (سەباح ڕەن دەر)ئە  شیعرەی 

شیعرەکانیتری، شیعرێکی ناسک و پڕاوپڕە لە هەست و خەیاڵی 
یەکی ئاسایی لە گەڵ شیعرەکانی ڕۆمانسییانە، چونکە خوێنەر بە شێوە

وا بە ئاسانی ناگەنە بن  و بناوانی مەبەستەکان و بە  ( سەباح ڕەن دەر)
بۆ کردنەوەی . شێوە کۆنکرێتییە مانایەکی ڕۆشن و ڕوونییان دەستناکەوێت

هێما و میتافۆر و وشە و ئاماژەکان، پێویست بە خوێندنەوەی زێتر و بە 
ە   لە  شیعرە خوێنەر بە خوێندنەوەیەک تا ب. ڕامانی وردتر و ڵوولتر هەیە

مانایەک . ئاستێکی باش تێکەڵ بە دیوی ناوەوەی دەڵەکە و خەیاڵەکان دەبیت
خۆرسڕ بووە، ڕوومەتی ئاسۆی . )و خوێندنەوەیەکی لەال دەست دەکەوێت

، لە  دێرە شیعرە دا پارادۆکسێکی زۆر بەهێز و زۆر (پێ گەر  نابێتەوە
ێنە شیعرییەکەش زۆر هونەریانە و وەستایانە سەرکەوتوو دەبینین، و

هەروەک هەموومان دەزانین، خۆر .. نەخشێندراوە و پڕاوپڕە لە شیعرییەت
سەرچاوەی ئاگر و رووناکییە، بە شێوەیەکی ئاساییە، کاتێک پاەی گەرما 
لە ژێر سفر دا دەبێت، واتە لەبەر سەرمایەکی زیاد لە پێویست شتە 

مانای . وووڵە دەکەون یان سست دەبنسروشتیەکان سڕ دەبن و لە 
شیعرەکە وای لێدێت، خۆر لەبەر سەرمایەکی لەڕادەبەدەر سڕ بووە و 
ڕوومەتی ئاسۆی پێدەر  نابێتەوە، بەمانای ئاگر لەبەر سەرمادا سڕ بووە، 

دوو پێکهاتە و دوو شتی دژبەیەکن، بەیەکەوە گون اندنی ( ئاگر و سەرما)
 .کی شیعری بەهێزی تیا بەدیدەکرێتئە  دوو دژە، سەلی ە و توانایە

هەروەک باسمان کرد، ئە  / وەرە خەونم ناتوانم هیوت لەبارەوە ب ێم
دێرە شیعرە وەک بوخوەیەک وایە، پڕیەتی لە نهێنی، نهێنییەکانیە پڕن لە 

 .شیعرییەت و ووانی
 

 تووخوای ووان وەرە خەونم
 بۆئەوەی ساکارانە بڕوانمە زەوی
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 یدا هەناسەیەکی من هەڵماێتبە زەوی لە دڵتووندییەک
 

شاعیر زۆر پەرۆشانە، داوا لەکەسێکی نادیار و وەهمی دەکات بێتە 
. خەونی، وە ئەوکەسەش بە ئەندازەی خودا پیرۆز و ووان و شیرینە لەالی

تووخوای ووان وەرە خەونم، پاڕانەوەیەکی پڕ لەبەرائەتی سۆفییانە، 
ەکرێ شاعیر لێرەدا لە لەهەمانکات، پڕ لە عەش ێکی خودایی، وا هەستد

بارێکی دەروونی شێواو و ئاڵۆزدایە، بە دیتن و نیدایەکی گەرمی ئەوکەسە، 
ئەگەر لەخەونیە بێت، ئارا  دەبێتەوە و هێزی دێتەوە بەر و دەتوانێ، 
ساکارانە بڕوانێتە زەوی و زەویە لە  دڵەڕاوکێیە و لە دڵتووندییەکیدا 

 .ڕزگاری بێت و هەناسەیەکی ئارا  هەڵماێت
 

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

 لێم ڕامێنە لە مردن زیاتر لە ژیان پێت دەژیم
 

لێرەدا، هەست بە عەش ێکی تاب ێی ئەفسووناوی و ئەش یایی دەکەین، 
یاو هەستی ئەو عاش ە گەورانەی کە لەتاو عەش ەکەیان بە دەشت و چ

/ لێم ڕامێنە..!/ کێوان دەکەوتن، ئەوانەی ئەفسانەیان دەخوڵ اند، وەرە خەونم
کەسێک وا دیارە وەکو هەناسە وایە بۆ .. لە ژیان پێت دەژیم/ لە مردن زێتر

وووڵە و ژیانی ئاسایی پێ ب ەخشێتەوە، یان ( موع یزە)ئەو، دەتوانێ وەک 
ە، تەنها داوا دەکات بێتە هێزی ئەوەی پێ ب ەخشێ، تا لە مردن دوورکەوێتەو

خەونی کارەساتەکەش لێرەدا ئەوەیە تەنها داوادەکات بێتە خەونی چونکە، 
 ناتوانی هیی شتێکی لەبارەوە ب ێت 
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 پەیوەندی خۆی لەگەڵ ئەوی شاعیر

، خوێنەر بە خێرایی هەڵوێستە (من حەزدەکە  ئەوەندە بایم)لە نێو کتێ ی 
پەیوەندی شاعیر لەگەڵ )کات ئەویە، لەسەر خاڵێک دەکات و هەستی پێدە

خودی خۆی، یان عەش  و خۆشەویستی بۆ شاعیرییەتی خۆی، واتە خۆیی 
ئەمە بۆ کەسی دووەمی تاک، بە   بۆ کەسی یەکەی تاک ..!(. و ئەوی شاعیر

ئە  عەش  و خۆشەویستییە ..!( خۆ  و منی شاعیر)یان ( من و خۆ )واتە، 
ناونراوە ( سیدمۆند فرۆید)و لەالی بۆ خود لە ئەفسانەی یۆنانییەکان 

دا هاتووە، نەروسییەت بە ( نەرسیسیز )هەروەکو لە کتێ ی (. نەروسییەت)
شێوەیەکی گشتی، ئەوکەسانە دەگرێتەوە، کە بۆ هەمیشە بیرو هۆشییان 
لەالی خۆیانە، خۆیان لە سەرووی کەسانیترەوە دەبینن، یان هەروەک 

کەسی نەروسی لە دنیای / )دەڵێ ی دەروونناس و نووسەر(تیۆدۆر ڕۆبین)
ئەدەب و هونەر یان ..!(. تای ەتی خۆیدا دەژی و پێیوایە، هەموو دنیا هی ئەوە

ئەو دەربڕینە هێما ئامێزەیە، بۆ ئەو دنیا پەنهان و / نووسین بەگشتی
غەریزەکان و خەونە چەپێندراوەکان، ڕووبەرێکی . شاراوەیەی نێوخۆمان

لەگەڵ کەسەکەی نێو خۆی، ( سەباح ڕەن دەر)فراوانی ئە  دنیا شاراوەیەن، 
کە هەڵدری بوخوەی غەریزەکان و خەونە چەپێندراوەکان و مەیل و حەزو 

بە شکۆمەندییەوە ..! ئارەزووەکانییەتی، لە پەیوەندییەکی ڕۆحی نزیکدایە
ئەوی )باس لەو شاعیرە و ئەو کەسەی ناوەوەی خۆی دەکات، ئەو کەسەش 

ی ئیاها  و سرووش و کەشوهەوای داهێناندا ، کە لەنێو دنیا..!(شاعیرە
، حەزدەکات، ئەوەکەی (ئەو و خۆیدا)دەژی، وە لە پەیوەندی نێوان 

بکات بە شوناسی ( شاعیربوون)ناوەوەی، کەسایەتییەکی شاعیر بێت، 
، فەخر و (ئەوی شاعیر)کەسایەتی خۆی، مەبەستمان ئەوی خۆی واتە 
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ی خۆی، دەیەوێ بە شوناس شانازی دەکات بەو شوناسە و بە شاعیربوون
لەگەڵ )و کەسایەتی شاعیری دەرکەوێت و بناسرێتەوە، چونکە لە کتێ ی 

دەمامکێکە دەیپۆشین، ئەو ڕوخسارەیە / )هاتووە کە کەسێتی( سایکۆلۆژیادا
کە لەنێو خەڵکدا پێوەی دەرکەوین، ڕەفتارەکانمانی پێ دەنوێنین، مامەڵەی 

ین، پەیوەندییە کۆمە یەتییەکانمان پێ پێ دەکەین، کارەکانمانی پێ ڕایی دەکە
مەرج نییە ڕوخساری کەسێتی بە تەواوی )هەروەها دەش ێ ..!( ڕێکدەخەین

یان هەر لەنێو ئە  کتێ ەدا ..!( ناوەوەی ئێمە یان وەوهەری ئێمە بخاتە ڕوو
کەسێتی لە حەڵی ەتدا مرۆح خۆی نییە، بەڵکو ئەو / )لە شوێنێکی تردا دەڵێ
ردە  خەڵک خۆی پێیەوە نمایە دەکات و ڕەفتار ڕوخسارەیە کە لەبە

ی شاعیر، وەک کەسێکی نەروسی، هێندە (سەباح رەن دەر..!(. )دەنوێنێت
لە ( ئەوی شاعیر)سەرسامە بەو کەسایەتییە شاعیریەتیەی خۆی، کە 

سەرووی هەموو کەسێکیترەوە دەبینێ، شیعر وەک میرات و سەرمایەکی 
ئەگەر بڕوانینە ..! موو دنیا هی ئەوەهە/ گەورە چاولێدەکات و وادەزانێت

 :دا(گەیشتن بە خۆت)شیعری 
 

 سوپاس بۆ ئەو دڵەی خۆ 
 هەزار ڕێدای هەیە بۆ گەیشتن بە ناوکی ڕووناکی 

 نایەڵێ دڵشکاو بم 
 بەو وۆرەی هەی دەتناسم 
 ناشکرێ ئاشنای کەسێ بم 

 ناش مە برادەری کەسێک کە بمرێ
 

ەسی شاعیر و داهێنەر نییە،   وای ئەو لە بنەڕەتدا، باوەڕی بە مردنی ک
کە هێندەی دنیا ..! بێت( ئەوی شاعیر)ئەوکەسە شاعیرە خۆی یان 

/ ئەو پێیوایە.. هەیە و عاش انە بۆی دەڕوانێ( ئەوی شاعیر)خۆشەویستی بۆ 
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دوای ژیان، ماڵی دەگوازێتەوە نێو گەردوونییەت و ئەبەدییەت، یانی ژیانی 
دەرایەتی کەسێک ناکات، کە بمرێ، دەبێ سەرمەدی و هەتاهەتایی، بۆیە برا

، خۆی لە ..!(هاوشان و هاوشوێن و هاوبا ی خۆی بن)برادەرەکانیشی 
شوێنێکی بەرزەوە دەبینێت، ئەگەر کەسێک برادەری ئەو بێت، دەبێ لەو 
شوێنە بەرزە بوەستێ و لەو شوێنە بەرزە بڕوانێ، ئەگەرنا ناتوانێ بەوبدات 

بەو مەبەستەوە سوپاسدوزاری دڵی خۆیەتی، کە ..! و برادەرایەتی ئە  بکات
هەزار ڕێدای هەیە بۆ گەیشتن بە ناوکی ڕووناکی، دڵی ئەو، دڵی شاعیرێکی 
داهێنەر و وواننووسە، دڵی ئەو ماڵێکی ڕۆشنە و چراخانی ئەبەدییەت و 

بە هەزار ڕێدا بە ناوکی ڕووناکی ( ئەوی شاعیر)دڵی . گەردوونییەتە
هەرگیز ناهێ ێ، ئە  دڵشکاو و نائومێد بێ، بە  دڵە بەستراوەتەوە، دڵی ئەو 

گەورە چراخانییە پرشندییە سەرمەدییەوە، نابێتە برادەری کەسێک کە 
 :دا(شیعر ئەی ناوی خۆ )یان لە شیعری ..! بمرێ
 

 گۆرانیم گوت و بە ناخی خۆ  گەیشتم 
 بە ناخی خۆ  بدە  بە 

 تەورات و
 ئین یل و
 ڵورئان 
 دەگە 

 
  لە ڕێدەی گۆرانی گوتنەوە، لە ..!کۆمەند لەخۆی دەڕوانێچەند بەرز و ش

هێندە ( ناخی خۆی)ڕێدەی دەربڕینی غەریزەکانییەوە بە ناخی خۆی دەگات، 
شکۆمەند و بەرز و پیرۆزە، کە بەوناخە شکۆمەندییەی خۆی بدات بە 

گەیشتن بەناخی خۆی مانای . بە کتێ ە پیرۆزە ئاسمانییەکان دەگات/ مانای
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یک وونەوەیە لە خوداوەند، ناخی خۆی، بە ئەندازەی کتێ ە ئەوەیە، نز
 :دا(ڵەڕاغی دەچ)ئاسمانییەکان پیرۆز و پڕ بەهایە، هەروەها لە شیعری 

 
 
 

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

 لە سێ ەری درەختی پیرۆزدا نیشتەوێی کرد 
 بوون و بەرزییان کردمەوە بۆ ئاسمانباڵندە هۆگر  

 دووبارە خودا پێشکێشی زەوی کردمەوە 
 من لە شەوی تاریک و نووتەکدا

 بەچرای دزانەوە نەهاتوومەتە ناو ژیان 
 لە ڕۆژی نیوەڕۆدا تاسە ڕسکاندمی  

 ڕیخۆڵەی ناوکم بوو بە چەرمی ورد دووراوی ڵەڕاو دەچ
 

یتریە ئە  پارچە شیعرە  دیارە هەر لەنێو ئە  لێکۆڵینەوەمان وارێک
نووسیوە و خوێندنەوە  بۆ کردووە، ئەوەش هێما و مانای ئەوەیە، کە 
زۆرێک لە شیعرەکانی نێو ئە  کتێ ە، زێتر لە خوێندنەوەیەک لە خۆدەگرن و 
وا پێویست دەکات، لە گۆشە و لە دیدگای تروە لێی بڕوانین و ڵسەی 

نەروسیەت و خۆشەویستی بۆ ئێمە لە خۆڕا نییە، کە باس لە . لەسەر بکەین
خود دەکەین، دیارە ئەن امدیری و گۆشەنیداکانمان لە شیعرەکانەوە 

خودا لە )شاعیر دەڵێ . سەرچاوەیان گرتووە، شیعرەکان خۆیان ڵسە دەکەن
ئەوی / )ئەو پێیوایە..!( بۆشایی نێوان ئەستێرە و مانددا منی دۆزییەوە

لە شوێنە ..! خەڵکانی ترەوەیە کەسێکی ئاسایی نییە، ئەو لە سەرووی( شاعیر
بەرزەکانی ئاسماندا دەژی، خودا ئەوی لە نێوان بۆشایی ئەستێرە و مانددا 
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دۆزیوەتەوە، خودا خۆی دەستی گرتووە، وەک دیارییەک بە ژیان و 
مرۆڤایەتی بەخشیوە، هێناوییەتە خوارەوە و لە سێ ەری درەختی پیرۆز 

کەسە / سیەت دا گوتماننیشتەوێی کردووە، کاتێک لە پێناسەی نەرو
ئەوەتا ئەو ..! نەروسییەکان خۆیان لە سەرووی خەڵکانی ترەوە دەبینن

. شاعیرەمان چەند خۆی بە ویاواز و لە سەرووی خەڵکانی ترەوە دەبینێت
لەسەر زەویە . لە شوێنێکی بەرز دەژی/ لە ئاسماندا لە دایک بووە، لەوێدا

هە  لە ئاسمان هە  ..! ێلە ژێر سێ ەری درەختی پیرۆزدا نیشتەوێ دەب
لەسەر زەوی، لە سەرووی خەڵکانی ترەوەیە، بە پێی حیکایەتە مێاوویی و 
ئایینیەکان، خوداوەند کە ئادەمی لە بەهەشت وەدەرنا فڕێیدایە سەرزەوی، 

لەالی ( ئەوی شاعیر)واتە . لەژێر سێ ەری درەختی پیرۆز نیشتە وێی نەکرد
مرۆڤایەتییە، پیرۆزتر و  کە باوکی هەموو( ئادە )خوداوەند لە 
پەیام ەرەکان، هەریەکەیان لە سەر زەوی لە ماڵ و لە . خۆشەویستترە

شوێنێکی ئاسایی لە دایک وون و ژیاون، هیی کامێکییان لەژێر درەختی 
لەالی خوداوەند لە ( ئەوی شاعیر. )پیرۆز نیشتەوێ نەب وون

ی پیرۆز پەیام ەرەکانیە پیرۆزتر و خۆشەویستر بووە، لە ژێر درەخت
نیشتەوێی دەکات، باڵندەکان هۆگری دەبن و بەرزی دەکەنەوە بۆ ئاسمان 
بە  ، ئەو شاعیرە و خاوەنی شکۆمەندی شیعر و داهێنانە، کەسێکی 
ویاوازە، پیرۆز و شکۆمەندە لەالی خودا، لەسەرووی خەڵکانی ترەوەیە، 

ری و ئەو بە  هێزە و بە  سەروە. خودا دووبارە پێشکەشی زەوی دەکاتەوە
من لە / بە  بەرزەفڕیی و بە  هەموو عەش ە گەورەیەیەی بۆ خود، دەڵێ

شەوی تاریک و نووتەکدا بە چرای دزانەوە نەهاتوومەتە نێو ژیانەوە، ئە  
کەسێکە هێزی ئەفراند و هێزی شیعری لەگەڵدایە، کە پێویستی بە چرای 

ە، خۆرەتاوێکی چراخانی و ڕۆشن( ئەوی شاعیر)دزان نییە، خۆی واتە 
ئیتر ئەوە ..! هەمیشە لە نێو شەوە تاریک و نووتەکەکاندا دەدرەوشێتەوە

لە ڵەسیدەی ( ناڵە حەسەن)ئەوپەڕی عەش ێکی بێوێنەیە بۆ خود من وەکو 
ئە  هەستی نەروسیەتە و ئە  بەرز ڕوانین و خۆشەیستییە  ( دەڵی تەمەن)
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دەڵی )بۆ خود یان وەک منێکی با  بەروەستە کردووە، لە بەشی یەکەمی 
لەنێو خەڵوەتدەی ژینی من، ژنێک )باس لەوە دەکە  کە / لە شوێنێک( تەمەن

سەرسامە بە پەن ەکانم، یەکێکی تر بە سمێ ی سوور ، یەکێکیتر بە 
 / ، دواتر دەڵێم...(نیداکانم

 
 سەیرەکە لەوەدایە 

 منیە سەرسامم بەخۆ  
 هەرخۆ  و هەرخۆ  و هەرخۆ 

 خۆمی تاک و تەنیا
 ۆ خۆ  تا ئەبەد خ

 
لە بەشی دووەمدا، لە کۆپاەی ژمارە ( دەڵی تەمەن)هەر لە ڵەسیدەی 

شەش موخاتەبەی بەرام ەرەکە  دەکە ، کە دەکرێ بەرام ەرەکە ، 
کەسێکی نزیک، حەزدەکە  ئەوکەسە / دوڵ ەرەکە  یان هەرکەسێک بێ بە  

لە هەموو کەس بەختەوەرتر و ئاسوودەتر بێت، بە   لەخۆ  نا، ئەوەش 
 :نەروسیەت و خۆشەویستییە بۆ خود، شیعرەکە ئەوپەڕی

 
 من حەزدەکە 

 هەموو ژیان لەنێو تۆدا بتوێتەوە 
 تۆش لەنێو من 
 من حەزدەکە 

 تۆ لە هەموو مەخاوڵاتێک ئاسوودەتر بیت
 منیە لە تۆ
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دا، زۆرێک لە خوێنەرەکانم درکییان بە  ( دەڵی تەمەن)دیارە لەنێو 
  کردبوو، بۆیە لە دیدارێک و لە هەستە نەروسییە و بەرز لەخۆڕوانینە

کە ئە  ( فەهمی نەبی)وتووێاێکی شیعریم، لەگەڵ شاعیر و ڕۆژنامە نووس 
بیوبۆتەوە، کە لە یەکێک ( هەنار)دیدارەمان لە یەکێک لە ژمارەکانی گۆڤاری 

لە ڕوونکردنەوەیەکت نووسیوتە / لە پرسیارەکان لێمدەپرسێ و دەڵێ
رووی هەموو منەکانی دەوروبەر شاعیر لە  دەڵە منی خۆی لە سە)

لە پشتی ئە  دەربڕینەت دەتەوێت چیمان پێ ب ێیت  منیە لە ( دەبینێت
کورد  و )دەمەوێت ب ێم، ئە  ڕۆژگارە بەسەرچووە ب ێین )وە مدا دەڵێم 

ڕۆژگارە سەختەکان بەسەرچوون و ئێمەش ...!( ناتوێمەوە ناتوێمەوە
! خۆمان و بوونمان دەڕوانین  ئێستا چۆن لە/ نەتواینەوە، دەمەوێت بپرسم

  ئاست و تەوەڵوعێکمان هەیە بۆ خۆمان و بۆ ژیانمان  دەمەوێت بزانم 
لە  دەورانی دوای پۆستمۆدێنیز  و لەنێو ئە  هەراو زەنای تەکنەلۆژیایە 

  شاعیر لە  دەڵەدا، بە دیدێکی ..خۆمان لە کوێی هاوکێشەکان دەبینین
دەبینێت، هێندە بەرز، تا ئاستی  مۆدێرنەوە منی خۆی لە ئاستێکی بەرز

هەموو خۆشییەک و بەختەوەرییەک و ووانییەکی ژیان بۆخۆی بە / ئەوەی
لەهەمانکات، خوازیارە هەر تاکێکی کۆمەڵداکەی لە  ئاستە .. ڕەوا دەبینێت

بەرزە بۆ خۆیی و ژیان بڕوانێت، پێیوایە وەکو کورد، کاتی دەست ماچکردن 
ەسەرچووە، تاکی کورد لە بەرزترین ئاست و چەمانەوە بۆ بەرام ەرەکەی ب

تا نزمترین ئاست، هەر وێدا و ڕێدایەک و هەر پاەوپایەکی بەرپرسیارێتی 
هەبێت، دەبێت خۆی لە  ئاستە بەرزەدا ب ینێت، بە تای ەت لە بەرام ەر 
ئەوانیتر، یان پێویستە تاکی کورد دەست ەرداری ئە  ڕۆحە شەرمنۆکی و 

، وا خەریکە ڕۆح و بوون و خەونەکانمان وێران خەوولییە ڕۆژهە تییە بێت
سەباح ڕەن دەری شاعیریە هەمان هەستی نەروسی، هەمان ..!( دەکات

بە تای ەت، بۆ ( خۆدی خۆی)ئەوی با ی، هەمان عەش  و خۆشەویستی، بۆ 
لە  کتێ ەیدا، بە شێوەیەکی تۆا بەروەستە و وێنای کردووە، ( ئەوی شاعیر)

دیدێکی ویاواز لە خەڵکیتر و بینینی خودی خۆی  سەیری خۆ کردن بە/ واتە
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ئەمەش کڕۆک و ناوکی نەروسیەتە، یان لە . لە سەرووی خەڵکانیترەوە
 :دا(ئادە  لە سێ وێنە)شیعری 

 
 بەناو ئەو بۆشاییانەشدا دەپەڕمەوە
 کەوتوونەتە نێوان ژیان و مردنەوە 

 
. و مردنەوە بەناو ئەو بۆشاییانەشدا دەپەڕمەوە، کەوتوونەتە نێوان ژیان

بەرز لەخۆڕوانین وعەش ێکی نەروسی بێدەرد بۆ خود، زۆر بە ڵووڵی لە  
بۆشایی نێوان ژیان و )دێرە شیعرەی سەرەوە هەست پێدەکەین، ئەویە 

هەموو کەسەکان لە  بۆشاییەدا بێدەندن، یان ناتوانن بەنێو ئە  ( مردن
نە، مرۆڤەکان بۆشاییەدا ڕەت ب ن، ئە  بۆشاییە ڕووبەری بێدەندی و ون وو

  بەپێی لێکدانەوە ئایینیەکان و کتێ ە ...لەنێو ئە  بۆشاییەدا ون دەبن
بۆ نموونە کەسێک کە دەمرێ، دوای ماوەیەک ئەگەر / ئاسمانییەکان
خۆ ..! لە بەهەشت زیندوو دەبێتەوە بۆ تاهەتا لەوێدا دەژی. بەهەشتی بێت

لە  . مێنێتەوەئەگەر دۆزەخیە بێت، ئەوا لە دۆزەخدا لەنێو ئاگردا دە
بۆشاییەی ژیان و مردن هیی دەرکەوتنێک و هیی سیمایەکییان دیار نابێت، 

ئە  بەنێو ئەو بۆشاییەشدا ڕەتدەبێ و بوون و وووڵەی هەیە، کە / بە  
( ئەوی شاعیر)کەسانیتر لە نێو ئە  بۆشاییەدا بێدەنگ و ونن، هۆکارەکەش، 

ن، مردن لە وووڵە کەوتنی وەکو گوتما/ وەک کەسێکی ئاسایی نامرێ، لێرەدا
بایۆلۆژییانە نییە بۆ ئەو، ئەو لەنێو ژیان و لە بۆشایی نێوان ژیان و مردن، 
لەنێو مردن و لە دوای مردنیە و ئەو هەر دەژیت، چونکە ئەو شاعیرە و 
خودان شیعر و داهێنانە، لەنێو گەردوونییەت دا بۆ تاهەتا دەمێنێتەوە، دوا 

 :دا(بەرزبوونەوەی باج)ەت و شیعری فاکت و نموونەمان بۆ نەروسی
 

 نواڵە لە ئێسکی حەوتەمی تەنیشتم
 خوێن و دەماری خەم ی و وۆشا 
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 پڕبەپێ بەناو سپیندارەکان هە ت و سێ ەری بۆ پەیدا کردن 
 بۆنی هە  ن و ئارەڵەی زیندووبوونەوەی

 بەدوایخۆیدا بیو کردەوە  
  منی نەرگسی بەدوای خۆمدا غارمدا و دوورکەوتەوە

 
نواڵە لە ئێسکی حەوتەمی ئەو، خوێن و دەماری دەخەم ێ و / بڕۆننێ

وۆش دەدا و بە وووڵە دەکەوێ، پەراسووی حەوتەمی ئەو دەبێتە هێزی 
وووڵە بەخشین و وۆشدان بە نواڵە، نواڵەش سێ ەر بە سپیندارەکان 

بۆنی هە  ن و ئارەڵەی زیندووبوونەوە، . دەبەخشێ یان چێدەکات
یو دەکاتەوە، بۆن و بەرامەی هە ڵەیی و هەناسەی بەدوایخۆیدا ب

زیندووبەوونەوەش بە سروشت و دەوروبەر دەبەخشێ، نواڵە ئە  کارە 
پیرۆزە دەکات، هەناسە و ژیان بە سروشت دەبەخشێ، بە   ئەو هێندە 
کەسێکی نەرگسی و خۆویستە یان عاش  بە خودی خۆیەتی بە تای ەت، 

ە ئاستێکی بەرز دەبینێ، بەرەو نواڵە یان خۆی هێندە ل( ئەوی شاعیر)
/ ناڕوات بەدوای خۆیدا غاردەدات و نواڵەش دوور دەکەوێتەوە، ئەو لەنێوان

ئەوی شاعیر و نواڵە، بێدومان ئەوی شاعیر واتە خودی خۆی هەڵدەباێرێ، 
بە دوایخۆیدا غاردەدات چونکە، ئەو لە بنەڕەتەوە کەسێکی نەروسی و 

ووانییەکانی دنیا، شکۆمەندییەکانی دنیا لە  عاش  بە خودی خۆیەتی، هەموو
خودی خۆیی و لە ئەوی شاعیر دەبینێتەوە، ئەو تا خودی خۆی لێوە دیار 

دەبێ ئەوەشمان لەبیر نەچێت .. بێت ناتوانێ بەرەو نواڵە غاربدات
نەروسییەت پێن  ستەیگ یان پێن  وۆری هەیە، بە   ئە  نەروسیەتەی 

  دەڵە شیعرییانە بەروەستەی کردووە، لە ، کە لەنێو ئە(سەباح رەن دەر)
چوارچێوەی ستەیدی یەکە  و دووەمی نەروسییەت، وێدای دەبێتەوە 

، هەروەکو لە (نەروسیەتی نێرایەتی و نەروسیەتی ئەدگاری)ئەوانیە 
 ٠٦٠٩هەرزوو لە ساڵی / ئەوە دەخوێنینەوە،( فرۆید)لێکۆڵینەوە و باسەکانی 

. کرد( نەروسییەت)ی بە لێکۆڵینەوەی وەکو بابەتێکی ودی دەست( فرۆید)
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ئەو )لەوەوە دەستی پێکرد، لە وردبوونەوەی بنەڕەتی دەستەواژەکە، کە 
، هەرزوو ئەوەی (تاکانەی ڕوانینێکی زایەندییانەیان هەیە بۆ وەستەی خۆیان

بینی کە زۆرێک، لە  سیمایانەو بە  ئەدگارانەوە، لە زۆربەی کەسەکان 
گەشەکردنی )ەروسیەتە بەشێک بێت لە بەدیدەکرێ، هەرچەندە ئە  ن

، لە بنەڕەتەوە بە پێی لێکدانەوەکانی (ئاساییانەی زایەندی لە ڕەگەزی مرۆڤدا
ئێمە دوو سەرچاوەی زایەندیمان هەیە، یەکێکیان خودی خۆمان و )فرۆید، 

( فرۆید)، بەپێی ئە  بیرکردنەوەیە، (ئەویتریان، ئەوەی چاودێریمان دەکات
نەروسیەتی بەرایی لە هەر کەسێکدا هەبێت، دوای ئەگەر / وایدادەنێت

تێپەڕبوونی کات خۆی بەدەردەکەوێت، کە ئەمەش الیەنێکی پۆزەتییە بۆ 
هەرکەسێک، کە بە  شێوەیە و لە  ئاستە بەرزە لە خودی خۆی و لە 
داهێنان و ئەفراندنەکانی خۆی بڕوانێ، ئە  بیرکردنەوە و ئە  تێڕوانینەی بۆ 

اواکردن بۆ ئاستێک و شێوە ژیانێک کە شایستە خودی خۆی، هەروەها د
بێت بە مرۆح و پیرۆزی و گەورەیی مرۆح بەتای ەت، مرۆڤی دەستڕەندین 

پێویستە مرۆڤەکان لەسەر ئەوە ڕابێن کە .. و خەیاڵڕەندین و داهێنەر
ئاستێکی بەرزی ژیان لە ڕووی ڕیفاهییەت و خۆشدوزەرانی بۆ خودی 

 . ەستهێنانی ئە  وۆرە ژیانە بنخۆیان داوابکەن و لە هەوڵی بەد
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 مردن و کۆتایی

باندەوازێک بۆ )واتە ( ١)لە کۆتایی کتێ ەکەدا، شیعری ژمارە 
بە هەمان ناوەڕۆک ( ٨١)، دووبارە بۆتەوە، بۆتە شیعری ژمارە (گۆڕهەڵکەن

و تایتاەوە، ئەو گەمەکردنی دووبارەبوونەوەیە، چەندین ئاماژە و مانای 
دەیەوێت لە پشتی ئە  گەمەوە پێمان ب ێت، بۆ ئەو، ویاویا لەخۆدەگرێت، 

ی شاعیر، هاتنە (سەباح رەن دەر)نەژیان بردنەوەیە و نەمردنیە دۆڕان، بۆ 
نێو ژیان و چوونە دەرەوە لە ژیان، یەک مانای هەیە، ئەویە 
بەردەوام وونی ژیانە لە شوێنێکی تر و لە نێو ڕووبەرێکی تر، مردن بۆ 

لێرەدا شاعیر لە ڕێدەی مردنەوە، ...! ی ژیانەئەوی شاعیر، ماڵێکی تر
ئەوی )دەیەوێت هاوکێشەی ئایندەی خۆی بەیان بکات، ئایندەی خۆیی و 

، دەیەوێت ئەوە ب ێت، ئەو حەزدەکات هەشتا ساڵ بای و ئین ا (شاعیر
بمرێت، ئەویە دەمرێت، وەک مردنی برا و باوک و دایک و هەرکەسێکی تر، 

نامرن، لەنێو مردندا دەژین و دەگەنە ماڵ و ئەوە مرۆڤە داهێنەرەکانن 
نیشتیمانی ئەبەدییەت، لە نێو شیعرەکەدا، دوو بەرواری بۆ نووسیوین، 

/ ٠٨)، بەرواری ماڵیاواییکردن لە ژیان (٠٨/٠٠/٠٦٩٥)ڕۆژی هاتنە نێو ژیان 
، ئێمە (سەباح سابیر حەسەن)، لە هەمانکات، هەواڵی وێدۆڕکێی (٢١٩٥/ ٠٠

لە وووڵە کەوتن و وەستانی / )ئەو، یان بۆ ئەوی شاعیرگوتمان مردن الی 
مردن، تەنها وێدۆڕکێیە، لە نێو ماڵی ژیان ( کۆئەندامەکانی وەستەی نییە

دەگوازێتەوە بۆ نێو ماڵی مردن، لەوێوەش بۆ نێو ماڵی ئەبەدییەت، چونکە 
ئەرێ مێاوو لە کتێ ی چەندەمی )خۆی لە شیعرەکەدا دەخوازێ و دەپرسێ 

، ئەوەش هێمایە بۆ گەیشتن بە ( ..ەشێکم بۆ تەرخان دەکاتئاسمان، ب
سەرمەدییەت و مانەوە لەنێو ئەبەدییەت دا، بە   بەپێی ئاماژە و هێماکان، 

خۆیی و )ئەو دەیەوێت لە کۆتایی ئە  کتێ ەدا، حیکایەت و ڕۆمانی ژیانی 
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مان بۆ بنووسێتەوە، لە ڕەسمکردنی چەند هاوکێشەیەک، ئەو (ئەوی شاعیر
سەباح سابیر )وەک خۆی .. بایت( هەشتا ساڵ)ای کردووە و حەزدەکات داو

، سەباح ی هاو تی، سەباح ی باوکی منداڵەکانی، بەروارەکانی بۆ (حەسەن
/ خۆی نووسیوە، بەرواری یەکە  هی لەدایک وونیەتی، بەرواری دووەمیە

ڕۆژ و ساتی مردنییەتی، خۆی وەک سەباح سابیر، دەیەوێت بمرێت، وەک 
ئەوی )بە   . واتە حەزدەکات تەنها هەشتا ساڵ بای. ی هەرکەسێکیترمردن

، دەخوازێت بمێنێتەوە و بۆ (سەباح ڕەن دەری شاعیر/ )واتە( شاعیر
تاهەتایە بای، داوادەکات، مێاوو لەنێو کتێ ە ئاسمانییەکان شوێنێکی بۆ 
 دیاری بکات، مردن بۆ ئەوی شاعیر، تەنها وێدۆڕکێیەکەو هیوی تر، لە نیو

بە نان و ئاو و ئاگری / ماڵی ژیانەوە بۆ نێو ماڵی مردن، وەک چۆن خۆی
یە بە هەمانشێوە، بە نان و ئاو (ئەوی شاعیر)خۆیەوە هاتۆتە نێو ژیانەوە، 

هێز و شکۆی  و ئاگری خۆیەوە، لەسەر دووباڵی فریشتەکانەوە، بە 
اڵی شیعرەوە، بە نێو ماڵ و بۆشاییەکانی مردن ڕەت دەبێ و دەگاتە نێو م

تا ئەبەد دەمێنێتەوە، کەواتە / گەردوونییەت و ئەبەدییەت، لەوێدا
 .هاوکێشەکان بە  وۆرە دەبن

 (ڕەش وونەوە= )مردن + ژیان / خۆی واتە، سەباح سابیر حەسەن
 بە  ،..!/ ڕەش وونەوە و مردن= ساناتۆس + ئیرۆس / یان

 ئەوی شاعیر واتە، سەباح رەن دەری شاعیر،
 یان،(..! ئەبەدییەت)ەوە مان= مردن + ژیان  
 ...! ئەبەدییەت= ساناتۆس + ئیرۆس  

، لە شیعر هێندە نزیکە، پوورەی شیعر دەوری گرتووە (ئەوی شاعیر)چونکە 
و شیعر لە دڵەوە نوێای لەسەر دەکات، دەیەوێت، دیمەنە ویاوازییەکانی نێوان 

ک خۆی و ئەوی شاعیر ڕەسم بکات و پێشان بدات، ژیانی دووکەسی نێو یە
مردن بۆ خۆی / وەستە، کەسێکی ئاسایی و کەسێکی شاعیر و داهێنەر، بۆیە

یانی ڕەش وونەوە، یانی مردن و لە وووڵە کەوتن، یانی بێدەنگ بوونی بۆ 
، مردن یانی بەردەوام وون و ژیانەوە، ڕەت وون (ئەوی شاعیر)تاهەتا، بە   بۆ 
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زەمەن بۆ . مەتەکانو ڕاکشان لەسەر باڵی باڵندەکان، ڵسەکردن و گوتنی حیک
بۆ خۆی / شوێن(.. تا هەتا و ئەبەدییەت)، بۆ ئەوی شاعیر (هەشتا ساڵ)خۆی 
، لە ڕێدەی دایک و باوکێکەوە، لەنیو سکی (سەباح سابیر حەسەن)واتە 

دایکییەوە، هەناسەی وەبەرهاتووە دواتر لەوێوە هاتۆتە نێو ژیانەوە، لە شوێن 
شاعیر، لە ناشوێن هاتۆتە بوون، لەنیو و ماڵێکی ئاسایی ژیاوە، بە  ، ئەوی 

، (مارتن هایدگەر)بیرکردنەوە و خەیاڵ، دواتر لەنێو رووبەری زمان، بە ڵەوڵی 
زمان ماڵ و نیشتیمانی هەمیشەیی بوونە، ئەوی شاعیر کەسێکی کۆچەری بێ 
شوێن و بێ ماڵە، لە ئاسماندا، لەنێو بۆشاییەکانی نێوان ئەستێرەکان خودا 

ەستی دەگرێت و دەیهێنێتە سەرزەوی، لە ژێر سێ ەری درەختی دەیدۆزیتەوە، د
پیرۆز نیشتەوێی دەکات، بە   چونکە ئەوی شاعیر، کەسێکە، کۆچەری و ماڵی 
ئەو لەنێو بۆشایی و ناشوێن دایە، بۆیە لەژێر سێ ەری درەختی پیرۆز ئارا  
ناگرێ و باڵندەکان هەست بە نیدەرانییەکانی دەکەن و دەیدەڕێننەوە بۆ 

خاوەن دڵێکە، ( ئەوی شاعیر)بۆشاییەکانی ئاسمان و شوێنە بەرزە نادیارەکان، 
، ئەو بە زمانی تەورات و ..!هەزار ڕێدای هەیە بۆ گەیشتن بە ناوکی ڕووناکی

ئین یل و ڵورئان دەدوێت، هەمیشە دەمی پڕ ڵسەیە، ئەوی شاعیر کەسێکە لە 
شانی گیردەکات و  ڵومرییەکی دڵڕووت ڵاچەکانی لەسەر)نەوەی خوداکانە، 

کەسێکە، شیعر نان و ئاوییەتی و بە ( ئەوی شاعیر)، (دەیدەیەنێتە ماڵی خودا
شێوەیەکی سروشتییانە بۆتە برای خوێن و شیری، شیعر ئێسکی دەستی ئەو، 

ئەل  و / بۆ ناو دەستی خۆی دەگوازێتەوە، بە هێز و شکۆی شیعرەوە دەبێتە
هەیە، ناوەڕۆک و وەوهەری مرۆح و  شیعر لە توانایدا..! بێی بوون و نەبوون

شیعر دەتوانێ کرداری بە ئەزموونکردنی ..! بوون، بنەخشێنێ و ڕەسم بکات
ئەوی شاعیر ..! مەعریفە و پردی پەیوەندییەکانی نێوان وەهم و حەڵی ەت بێت

کەسێکە، خودا شیعری لەبری هەموو شتێک پێ بەخشیوە، واتە شیعر، تاڵە 
دێرە شیعرییەکانی / ەوە، هەروەها خوداوەندمیرات و سەروەت و سامانی ئ
کەسێکە، کە بەڕێدادا دەڕوات ( ئەوی شاعیر..! )لەناوچەوانی بەرد هەڵدەکۆڵێت

ئەی / درەختەکانی ئەم ەر و ئەوبەری ڕێداوبان فەرمووی لێدەکەن و پێی دەڵێن
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دەزووی گەورەمەندی و / یان دایکە سروشت..! سروودی سروودەکان تێپەڕە
پەن ە دەئاڵێنێت، تا هێزی ئەوەی پێ بێت بەنێو بۆشاییەکانی سەرمەدی لە 

ئاسمان و زەوی و بۆشاییەکانی نێوان مردن و ژیان تێپەڕێت و بداتە نێو ماڵی 
لەنێو بیرکردنەوە و لەنێو خەیاڵ و ( ئەوی شاعیر..! )ڕۆشنی ئەبەدییەت

 زێتر لە چارەگە/ ڕووبەری زمان، لەنێو داهێنان و ئەفراندنەکانی شیعر
.. سەدەیەکە، لە نێو گەمەکان و نیدەرانییەکان و گومانەکان و پرسیارەکان

لەسەر پشتی شەپۆلی وشەکان و ڕستەکان و دەستەواژەکان دەخولێتەوە، 
کەسێکی ماندووە، ماندوو ماندوو ماندوو، باڵندەکانیە بە خاتری ئەو 

ووبەری فڕینەکانییان دوادەخەن، تا پشوویەک بدات، دواتر بیدەڕێنن بەنێو ڕ
بۆشاییەکانی ووانی، لەسەر پشتی باڵندەکانەوە بەیەکەوە، خۆیی و هێزی 
شیعر، خۆیی و شکۆی داهێنان، تادەگاتە ماڵە ڕۆشنەکەی ئەبەدییەت، لەوێدا 

ی شاعیر (سەباح ڕەن دەر.. )لەژێر سێ ەری درەختی پیرۆز تاهەتا دەمێنێتەوە
هێزی )پڕە لە مەرەکەبی بە ڵەڵەمێک کە / لە کۆتایی ئە  کتێ ەیدا، دەیەوێت

سیو لە مرۆڤی / ، بە خەتێکی درشت بنووسێت(شیعر و هێزی ئەفراندن
 .گەورە، سیو لە گەردوونییەتی شیعر، سیو لە داهێنان

 ٢١٠٥سیپتەم ەری  
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 سەرچاوەکان
 

 .سەباح ڕەن دەر/ شیعر ،(حەزدەکە  ئەوەند بایم)کتێ ی _  -
- Postmodern American Poetry  

 Norrton Anthology  

Edited by Poul Hoover  

- Life and Dewth Drives  

- Sigmund Freud  

 .حەیدەر عەبدوڵی/ وەرگێڕانی ،(نێوە فەیاەسووفێکی بەرزەفڕ)کتێ ی _  -
وەرگێڕانی عەتا  ،تێری ئیکاتن/ نووسینی ،(تیۆری ئەدەبی)کتێ ی _  -

 .ڵەرەداغی
 .بەختیار عەلی/ سینینوو ،(لە دیارەوە بۆ نادیار)کتێ ی _  -
 .سۆزان وەما / نووسینی ،(لەگەڵ سایکۆلۆژیادا)کتێ ی _  -
 .متەڵی  عەبدوڵیلعەبدو/ وەرگێڕانی ،(ئەدۆنیس ئەفسوونکاری وشەکان)کتێ ی _  -

ناڵە / ئەلیکساندەر لۆوین وەرگێڕانی/ نووسینی ،(نەرسیسیز )کتێ ی _  -
 .حەسەن
گۆڤاری  ،فەهمی نەبی/ سازدانی ،(نناڵە حەسەن و دەڵی تەمە)گفتۆگۆی _  -

 (.ئەمڕۆ)و سایتی ( هەنار)
 .ناڵە حەسەن ،(دەڵی تەمەن)بەشی یەکە  و دووەمی ڵەسیدەی _  -
 ( دا» مارتن هایدگەر » چەمکی مردن لە فەلسەفەی )وتاری _  -

 (.ڕامان)ی گۆڤاری ( ٢٢٦)ژمارە  ،غەری . ع ،نووسینی
 بەناوی ( والتىهاو)ەی لە گفتوگۆی ڕۆژنام( پێن ە )بەشی _  -
شوان / سازدانی(محەمەد کەما .فەلسەفەی مارتن هایدگەر و گفتوگۆ لەگەڵ د)

 .ئەحمەد
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 یان فەلسەفە و شیعر  ،شیعر و فەلسەفە

 
شیعر و فەلسەفە دوو چەمکن پەیوەندی بەهێز و توندوتۆلیان لەگەڵ 

ە و دژ، یەکدا هەیە، زۆرواران وەک دوو هێ ی تەری  هەندێک اریە پێ ەوان
پەیوەندییەکە تا ئاستی ئەوەی، هەندێک ار شاعیران بیرۆکەی فەلسەفی لە 
نێو شیعرەکانییان بەروەستە دەکەن، یان هەندێک لە فەیاەسوفەکان بە 
زمانی شیعر بابەت و فەلسەفەکانییان دەنووسنەوە، هەندێک لە نووسەران و 

ە، شیعر و فەلسەفە ڕەخنەگران هاوڕانین لەگەڵ ئە  پەیوەندییەدا و پێیانوای
لە دوو کایەی تەواو ویاواز ئیە دەکەن و نابێت تێکە وی یەکترییان 

بە )و یان ( شیعرکردنی فەلسەفە)بکەین، بە مانایەک، لەگەڵ بە 
ئێمە لە  وتارەماندا، هەوڵدەدەین لە . نین( فەلسەفەکردنی شیعردا

نی فەلسەفە ڕووبەرێکی فراوان باس لە شیعر و زمانی شیعر و پەیوەندییەکا
و شیعردا بکەین، لە  ڕاستایەش، وە   بە زۆرێک لە پرسیار و 

بەر لەهەرشتێک، شیعر مێاوویەکی دوورودرێای . ناڕۆشنییەکان بدەینەوە
، وەک دەڵێکی (داستانی گادامێە)دا، ( سۆمەرییەکان)هەیە، لە سەردەمی 

 زۆر کۆنی شیعری بە فۆڕمی ئیپیک نووسراوە، دەگەڕیتەوە بۆ سەدەی
سێیەمی پێە زایین، بە   بە بڕوای من، مێاووی شیعر لە  بەروارەش 

دەگەڕێتەوە بۆ مێاووی مرۆح، پێە / کۆنتر و دێرینترە، مێاووی شیعر
پەیدابوونی نووسین، لەوکاتەی مرۆح توانای بیرکردنەوەی پەیدا کرد، 

ان توانای ئەوەی پەیدا کرد، لە ئاکامی بیرکردنەوە بە نێو خەیاڵدا ڕۆبوێ، ی
بە  ، لە  وتارەماندا .. ڵسەبکات و گۆرانی ب ێ، لەوکاتەدا شیعر پەیدا بووە

کاری ئێمە ساغکردنەوەی مێاووی شیعر نییە، لێرەدا واز لە  مێاووە کۆنە 
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لە سەردەمی یۆنانی کۆن، .. دەهێنین و لە یۆنانی کۆنەوە دەست پێدەکەین
 شیعر دوو وۆر بووە، 

 شیعری ئیپیک / یەکە
یعری لیریکیە  دوو وۆرە شیعرەش، دوو وۆر لە فۆرمی ش/ دووە  

فۆڕمێکە بە  وۆرە شیعرە درێاانە گوتراوە، کە چیڕۆک و ( ئیپیک)شیعرین، 
ئەفسانە و داستان و بەسەرهاتە تراژیدییاکان و مێاوویەکانی 

بووە، کە لە ( هۆمیرۆس)پێنووسراوەتەوە، پێشەندی ئە  فۆڕمە شیعرییەش 
ەی هەشتە  و تا ناوەڕاستی سەدەی نۆیەمی سەرەتای سەد)سەردەمی 

ن کە ( ئەلیادە و ئۆدیسە)باشترین دوو دەڵی هۆمیرۆس ( پێە زایین ژیاوە
بەم ۆرە شیعرانە (/ لیریک)هەروەها .. بە فۆڕمی ئیپیک نووسراون

بۆ . دەگوترێن، کە مامەڵە لەگەڵ هەستەکان و غەریزەکانی مرۆح دەکەن
ێکی سادە و لەزەت ەخە و ئیرۆسییانە، بە شێوازێکی ڕۆمانسییانە و بە زمان

پێشەندی شیعری لیریکیە . هارمۆنی و مۆسی ایەکی هەست بزوێن
ژنە شاعیرێکی ( سافۆ)بوون، ( ئارکیاۆکەس و سافۆ و ئالکمان و ئالسییەس)

( مێ)نێوداری شیعری لیریکە و لە مێاووی شیعردا، بە یەکەمین شاعیری 
ردەمەی یۆنانی کۆن، سەردەمی زێڕینی دەتوانین ب ێین لە  سە. دەژمێردرێ
زمانی شیعر لە  سەردەمەدا، زمانی فەلسەفە و مەعریفە و . شیعر بووە

لە  سەردەمەدا، .. زمانی دەربڕین بووە/ زمانی ئایین و بە کورتییەکەی
لە ( کۆمێدی و تراژیدییەوە)شانۆگەری بە هەردوو وۆرەکانییەوە، واتە 

تا هەردوو فەیاەسوفی ناودار ئەوە. هەناوی شیعردا پەیدا بوون
، لە سەدەی پێن ەمی و ز، بە شیعر بۆچوونە (ئیپمادۆکایس و پارمەنیدس)

فەلسەفییەکانییان دەربڕیوە و کاریدەرییان لەسەر شاعیراندا هەبوو، بە   
هەردووکییان لە بنەڕەتدا، فەیاەسوچ بوون نەک شاعیر، هەروەها دوو 

یونانی بوون، بۆ نموونە، کەسایەتی دیاری نێو فەلسەفەی کۆنی 
فەلسەفەکەی دەربارەی چوار پێکهاتەی سەرەکی گەردوونی ( ئیپمادۆکایس)

لە هەمانکاتیە، شیعرەکانی ( زەوی، هەوا، ئاو، ئاگر/ )بوون وەک
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ناوەڕۆکی فەلسەفییانەیان هەبوو، هەر لە  ( هۆمیرۆس و سۆفۆکاێس)
ا کردووە، سەردەمەدا، زۆرێک لە فەیاەسوفان ڵسەیان لەسەر شیعرد

لە ڕاستای بۆچوونە میتافیزیکی و ڕامیارییەکانیدا لە وەوهەر و ( ئەفاتوون)
چۆنییەتی هونەر و شیعری کۆڵیوەتەوە و ڵسەی لەسەر کردوون، شیعری 

هەر هونەرێک / بەکردەیەکی الساییکرنەوە پێناسە کردووە، بە بڕوای ئەو
و عەڵادا نەکات، بە  مامەڵە لەگەڵ هەست و سۆزدا بکات، مامەڵە لەگەڵ فیکر

بیرکردنەوە و ( ئەرستۆ)بە   ..! هونەرێکی ئاست نز  پێناسەی دەکات
تێڕوانینەکانی بۆ شیعر ویاواز بوون، هەروەک لە کتێ ی شیعر باسی 
دەکات، ئەرستۆ پێیوانییە کەوا شیعر، الساییکەرەوە و کتومت کۆپی ویهانی 

شاعیران و مێاوونووسان  دەرەوە بێت، ئەگەر نا هیی ویاوازییەک لە نێوان
نەدەبوو، مێاوونووس ئەوانە دەنووسێتەوە کە ڕوویانداوە، مامەڵە لەگەڵ 
ڕابردوودا دەکات، بە   شاعیر ئەو شتانە دەنووسێتەوە کە هێشتا ڕوویان 

ڕووداوەکانی شاعیر بیریان / نەداوە یان دەکرێ ڕووبدەن، بەمانای
ات، پەیوەندی بە کات و لێدەکاتەوە یان دەیەوێ ڵسەی لە بارەیان بک

شوێنەوە نییە، ئەمەش ویاوازییەکی ترە لەگەڵ مێاوونووس، دەربارەی ئە  
کەوا، شیعری لە ئاستێکی نز  بینیوە و بە ( ئەفاتوون)تێڕوانینەی 

کە ( ئەرستۆ)کردەیەکی الساییکردنەوەی داناوە، بە ویا لە  ویاوازییانەی 
ەفاتوون باسی کردووە، باسی کردوون، شیعر بە  شێوەیە نییە کە ئ

ڕەخنەگرتن لە  وۆرە بیرکردنەوە ئەفاتوونییە بۆ ژیان و شیعر، دەمانخاتە 
ییە، کە ( ئۆپۆلۆن)ڕەهەندی / بەردە  دوو ڕەهەندی ویاواز، یەکێکییان

تەع یرە لە خودای هێورکەرەوە و مەنتی ییەت و بە سیستەماتیککردنی 
فیتر، الیەندریان لە  ڕەهەندە شتەکان، کە ئەفاتوون و زۆرێک لە فەیاەسو

ییە، واتە خودای هونەر و لەزەت ( دایۆنسیز )کردووە، ئەویترییان ڕەهەندی 
و زۆرێک ( فرێدریک نێوە)و خۆشی و بایەخنەدان بە عەڵل، ئە  ڕەهەندەش 

/ بۆ نموونە. لە فەیاەسووفانی دوای نێوە، الیەندریان لە  ڕەهەندە کردووە
پترین شێوەی ویست دەزانێ، ئە  زیاتر نێوە پاراستنی زات بە خرا
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تەنانەت لە .. خوازیاری مرۆڤی سوپەرمانی و یاخی و خودان ویستی هێزە
یە، ڕێدەی ژیان بەسەربردن الیەندری لە ( زەردەشت)ڕواندەی 

چوارچێوەی مەنتی ی و ژیرانە و عەڵل نییە، بەڵکو کەسەکان ئازادن بۆ 
هەڵوەشاندنەوەی / مانایەک هەڵ ااردنی ڕێدەی ژیانی خۆیان، ئەمەش بە

( شیعر و داهێنان. )پاوەرەکان و سنوورەکانی عەڵل و سیستەماتیکە
پێویستییان بە کرانەوە و پوڕاندنی هەموو کۆت و زن یرەکانی بەها و 
نەریتە میراتییەکانە، بۆ ئەوەی ب ی بە کەسێکی داهێنەر، دەبێت خۆت بەها و 

...! ەی ئەوانەی پێە خۆت بننەریت و ڕەفتار بۆ خۆت بتاشی کە پێوەوان
هەروەها لە  وتارەمان وردتر باسی ئە  فاکتانە دەکەین کە ئە  
بیرکردنەوەیە نا دروستانەی ئەفاتوون ڕەتدەکەنەوە، بۆ نموونە باس لەوە 
دەکەین کەوا، شیعریە وەک فەلسەفە لەسەر بنەمای بیرکردنەوە ئیە 

ن ئەو فەیاەسوفانەی زۆر. دەکات و ڕەهەندی فیکری و مەعریفی لە پشتە
کاریدەرییان لەسەر شیعردا هەبووە، یان ڵسەیان لەسەر شیعر کردوەو 
باسی گرندی و پەیوەندییەکانی فەلسەفە و شیعریان کردووە، یان زمانی 
شیعرییان بەکارهێناوە بۆ دەربڕینی فەلسەفەکانییان، ئە  فەیاەسوفانەش بە 

لە پەیوەند . یە( فرێدریک نێوە)یەکێک لەوانە . ناوبراون( فەیاەسوفی شاعیر)
بە شیعرەوە، تای ەتمەندی نێوە ویاوازە لەگەڵ فەیاەسوفەکانی تر، چونکە 
هەندێک لە فەیاەسوفەکان هە  شاعیریە بوون هە  فەیاەسوچ، واتە لەپاڵ 
فەلسەفە شیعریشیان نووسیوە یان سەرەتا بە شیعر دەستییان پێکردووە، 

بە   نێ ە، ....( مویل تەیاۆر کۆلیرییمارکس، وان واک ڕۆسۆ، سا)لەوانە 
لەگەڵ ئەوەی شیعریشی نووسیوە بەڵکو کتێ ە فەلسەفییەکانیشی بە زمانی 

نێوە لە زکماکەوە شاعیر )شیعر نووسیون، بۆیە بە بڕوای هەندێک کەس 
شیعر گەورەترین بەشی . واتە، هەر بە شاعیری لە دایک بووە( بووە

نێوە زۆر بە ڕۆشنی . شی داگیرکردووەنووسینەکانی و تەنانەت فەلسەفەکە
درکی بەوە کردووە کە، زمان   سیعرێک و هێزێکی تیایە بە تای ەت زمانی 

زمان گەمەیەکی )شیعری، بۆیە لە شوێنێک دەربارەی زمانی شیعری دەڵێ، 
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گەماانەیە، بەهۆی زمانەوە مرۆح دەتوانێ سەما بەسەر هەموو شتێکەوە 
 ی بەرهەمهێنانی مرۆڤی با  بووە لە ڕێدەی نێوە فەیاەسوفێکە، ئامان( بکات

ئیرادە و ویستی هێزەوە، بۆیە لە زۆر شوێن پێ لەسەر ئەوە دادەگرێ و 
من هاتوو  هەواڵی مرۆڤی با تان پێڕابدەیەنم، مرۆڤی با  ئەو )دەڵێ، 

کەسەیە لە نەریتی باو یاخی دەبێت و خودان ئیرادە و هێزی کارای خۆی 
ە الی نێوە کەوا داهێنان بە کەسی الواز و بێ ئەمە ڕۆشن بوو..( دەبێ

ئیرادە ناکرێت، کەسەکانی دیای بەندی کەلتوور و ئایین و دیای مرۆڤەکانی 
الی نێوە بۆ ئەوەی ب ی بە کەسێکی داهێنەر وا پێویست دەکات .. تر بن

هەموو کۆت و زن یرەکان بپوڕێنیت، ب ی بە خۆت و تەع یر لە ویستی 
ی میراتی تووڕ هەڵ دەی، خۆت بەها و نەریت و خۆت بکەی، هەموو شتێک

ڕەفتار بۆ خۆت دیاری بکەی، خۆت هێزی ووولێنەری خۆت بی، ووولە 
ڕەفتارەکانی خۆت پێوەوانەی ئەوانەی پێە خۆت بن، بەمانایەک هەروەک 

داهێنان / چونکە...!( تەنها خۆت بیت و ئەویتر نەبیت)دروشمێکی هەبوو کەوا 
ئا ئەمەیە )نێوە لە کتێ ی . هانێکی نوێ بخول ێنیوا دەخوازێ کە دنیاو وی

من لە هیی شتێک السایی کەس ناکەمەوە، گاڵتە بە هەموو )دا دەڵێ، ( مرۆح
ئەو مامۆستایانە دەکە  کە هێشتا فێرنەبوونە گاڵتە بە خۆیان بکەن، لەسەر 

، کاری بە (شوبنهاوەر)نێ ە وەک ...!(. دەرگای ماڵەکە  ئەمە نووسراوە
( شوبنهاوەر)چونکە .. کردووە بە تای ەت ویستی هێز( ویست فەلسەفەی)

، لە  کتێ ەیدا پوختەی (ویهان وەک ویست فیکرە)کتێ ێکی هەیە بە ناوی، 
کە عەڵل ئامرازێکە بە / فەلسەفەکەی خۆی تیا باسکردووە، باوەڕی وایە

بوون لەسەر بنەمای حیکمەت و ئەزموون و / دەستی ویستەوە، الی ئەو
، بۆیە نێوەش پێ لەسەر ئە  بیرۆکەی ویستە ...!(ستاوەمەبەستێک وە

دادەگرێ و ئامان یەتی، تاکەکان خودان هێز و ئیرادەی خۆیان بن، کە ناوی 
، بۆیە پێیوابوە، دەسپێک و (مرۆڤی با )یان ( مرۆڤی سوپەرمانی)ناون 

سەرچاوەی ویست و هێز لەسەر ویادان و فیکردا شتێکی بنەڕەتی و 
گرنکترین دەرکەوتەی ژیان، لە )یان بە بڕوای نێ ە .. وەوهەری شتەکانە
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، ناوەڕۆکی ژیان (ویستە)تیۆری داڕشتن لە ڕێدەی هێزی عەڵو نییە، بەڵکو 
نێ ە پاراستنی زات بە خراپترین ...!( ویستە، ئە  ویستەش ویستی هێزە

شێوەی ویست دەزانێ، ئەو پێیوایە، کەسێک بەدوای پاراستنی زات بێ، 
مەترسییەکان نادات و ژیانی پارێزگارانە هەڵدەباێرێت، بە خۆی لە ڵەرەی 

ئەو کەسانەی کە، ناتوانن زن یری کۆت و بەندەکان تێک شکێنن و / مانایەک
بەهاکانی ئایین و کەلتوور و ئەو بەهایانەی بەزۆر سەپێندراون بەسەریاندا 
ڕابماڵن، لە هەمانکاتیە ناتوانن وەک مرۆڤێکی با  خودان ویست و هێزی 

فەلسەفەی )بە کورتی پوختەی فەلسەفەکەی نێوە ئەوەیە کە، ...! خۆیان بن
عەڵاێکی ئازادە، فەلسەفەی ئاوەژووکردنەوەی بەهاکانە، ئازادکردنی مرۆڤە 
لە هەموو کۆتوبەند و ئەخاق و ئایین و مەعریفەی دەستاودەست، 

، ...!(فەلسەفەی نێ ە بە دەندێکی بەرز باندەوازی ڕزگاربوون دەکات
مانەشی هەمووی بە زمانی شیعر لە نێو شیعرەکان و کتێ ە ئە

فەیاەسوفی شاعیران و شاعیری )فەلسەفییەکانی دەربڕیوە، بۆیە نێوە 
یەکێکە لە ( وەهای گوت زەردەشت)کتێ ی ...!(. فەیاەسوفان بووە

چاپکراوە، کتێ ێکە بە  ٠٨٨٢بەناوباندترین کتێ ی نێوە، کە لە ساڵی 
یی نووسراوە، بە زمانێکی شیعری ناسک و پاراو، شیوەیەکی ئەدەبی ڕەخنە

لە  کتێ ەدا چەندین بیرۆکەی گرندی داڕشتووە، کە وێنەی مرۆڤی با  و 
هەڵکشاوی کێشاوە، ئەو مرۆڤەی لە دەستی کۆت و زن یری کۆمە یەتی و 
کەلتووری و ئەخاڵی ڕزگاری بووە، کتێ ێکە نێ ەی پێ داناسرێتەوە، نێ ە 

ەک سەرچاوەکان دەڵێن، خۆی وەک شاعیرێکی مەزن لە  کتێ ەیدا هەرو
، (وەهای گوت زەردەشت)دەبینێت نەک وەک فەیاەسوفێک، دەربارەی کتێ ی 

ئە  کتێ ە باشترین کتێ ە کە )دەڵێ، ( تۆماس مان)ئەدی ی گەورەی ئەڵمانیا 
، نەک تەنها کتێ ەکانی بەڵکو شیعرەکانیشی (بە زمانی ئەڵمانی نووسرابێت

ی فەلسەفی و ئاوێنەیەکن بۆ ڕەنددانەوەی تێز و پڕن لە بیرۆکە
بیرکردنەوەکانی خۆی، بە   شتێکی گرینگ هەیە، نێوە پرسیارە 
فەلسەفییەکان و ئایدیا و بیرۆکە شیعرییەکانی، لە ڵوو یی و هەناوی ژیان 
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دەردێنێت و پەیوەستیان دەکاتەوە بە مرۆح و خۆش ەختی و 
لەالی نێوە بەڵکو، الی زۆربەی  دیارە نەک هەر. بەختەوەرییەکانییەوە

فەیاەسوفەکانی سەردەمی مۆدێرنە، مرۆح دەبێتە ناوەندی گرندیدان، 
. هەوڵدانێکە بۆ بە بەرهەمهێنانی سەربەخۆیی بیرکردنەوە و عەڵای مرۆح

دەرکێشانی لەژێر هەموو کاریدەرە دەرەکییەکان، دەکرێ ئەمەش بە یەکێک 
لسەفە حیساب بکەین، کە دوایی لە خاڵە هاوبەشەکانی نێوان شیعر و فە

دێینە سەر خاڵە هاوبەش و ویاوازییەکان، لێرەدا چەند نموونەیەکی شیعری 
نێوە )نێ ە دەخەینە ڕوو و ڵسەی لەسەر دەکەین، هەروەک لە کتێ ی 

نێت ە، شاعیرێکی )، بە ناوی (پێن ە )دا، لە بەشی ( فەیاەسوفێکی بەرزەفڕ
عیربوونی نێ ە و دواتر چەند کە لە سەرەتا باسی شا(.. ویاواز دا

نموونەیەکی شیعری هێناوەتەوە و ئێمە لێرەدا ڵسە لەسەر هەندێکییان 
هەر لەوێدا باسی ئەوە کراوە کە، نێ ە شاعیرێکی ویاواز بووە و . دەکەین

بە ستایاێکی ویاواز نووسیویەتی، هەروەک مێاوونووسی فەڕەنسی 
کای ڕووکەشی دەڵی پێە نێوە ئیستاتی)پێیوایە ( ئەلیکسیس ڤیاۆنینکۆ)

وردیی مانا خستووە، چونکە نێت ە بەرلەوەی فەیاەسوچ بێت، بە پاەی 
یەکە  شاعیر بووە، لە نێو نووسینە پەخشانی و شیعرییەکانی داهێنانی 

هێندە ( وەهای گووت زەردەشت)سوریالییانەی کردووە، بە تای ەت لە کتێ ی 
ێک بووە زۆر ڵووڵ بیری نێوە کەس...! دوور دەڕوات ئەستەمە تێی بدەیت

کردۆتەوە، هەمیشەش بە زمانی ڕەخنەیەکی توند نووسیویەتی، تا ئاستی 
ئەوەی مەرگ بۆ خوداوەند دەخوازێ و ئەخاق و ئایین و کەلتوورە 
دواکەوتووەکان ڕەتدەکاتەوە، تا مردن لە نووسین ناکەوێت، نێوە بە 

هێشتا پێویستە )درێاایی ژیانی هەمیشە ئەوەی دووبارە کردۆتەوە کەوا 
، نێوە بیری لە هەموو سەکۆ و ...!(بایم، چونکە هێشتا گەرەکمە بیربکەمەوە

گۆشە و کەلێنەکانی ژیان و مرۆح کردۆتەوە، ئەوەی بە فەلسەفە دەرەڵەتی 
نەهاتووە بە شیعر ڵسەی لەسەر کردوون، بۆیە شیعر و فەلسەفەکەی بە 

 .دا دەڵێت( رزەکانمرۆڤە بە)نێوە لە شیعری . یەک ئاراستە ڕۆیشتوون
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 !ئەوەی ڕادەپەڕێ، پێویستە پێیدا هەڵدەین
 وەڵێ ئەو لە بەرزاییەوە ئەمە پەسەند دەکات،

 تاکو لە سەرووی پەسەندگرەوە بایت،
 ئەو لە بەرزی دایە ئەو لەسەر دەرگای ماڵی منە،

 ئەو لە ماڵی من نیشتەوێیە،
 هەرگیز بە دوای کەس نەکەوتوو  

 .ۆشمە  بە هەموو مامۆستایەک کردلە سەرووی ئەمانەش، ڵ
 

ئە  شیعرە تا ب ێی شیعرێکی ناسکە، نێوە بە زمانێکی شیعری ناسک و 
پڕ لە هارمۆنیا و ئیستاتیکایەکی ووان، کرۆک و ئامان ی بیرکردنەوە و 
فەلسەفەکەی خۆی دەخاتە روو، لێرەدا نێوە باس لە مرۆڤی با  دەکا، 

، دەیانەوێت ڕاپەڕین بکەن و ئەوانەی خودان هێز و ئیرادەی خۆیانن
زن یری دیایەتی و ستە  بپسێنن، ئەو پێی وایە ئەوانە لە شوێنێکی بەرزی 
ژیان وەستاون، ئەوانە هێندە بەرز و خۆشەویستن، بەشێکن لە ڕۆحی ئەو 

ئەمان ئەو مرۆڤە بەرز و خودان هێز و . لە ماڵەکەی ئەو نیشتەوێن
ی هیی کەسێک ناکەون و بەس سەربەخۆیی و بیرکردنەوەی خۆیانن، کە دوا

خۆیانن و بەس، ئەمان ئەوکەسانەن لە مامۆستاکانییان فێردەبن، سنوور و 
 . تخوبەکان دەبەزێنن و لە ئاستێکی بەرز لە مرۆڤایەتی و ژیان دەڕوانن

 
 ..دا دەڵێ( وەسوور)هەروەها لە شیعری 

 لە هەر کوێیەک بیت، ڵووڵ هەڵکۆڵە 
 بنەوان لە ژێرەوەیە،

 ە پیاوانی ڕەش ین با بوریکێنن وازبێنە ل
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 "...! دۆزەا بەردەوا  لە ژێرەوەیە " 
 

لێرەشدا وێنەی مرۆڤێکی وەسوور و خاوەن هێز و توانایەکی لەبن 
بۆ دەکێشێ، ئەو مرۆڤانەی لە پێناو ئامان ە پیرۆزەکان مرۆڤی .نەهاتوومان

و  تێکۆشەر و کۆڵنەدەرن، ئەوانەی هەمیشە بە ورەیەکی پۆ یین و بە دید
بەرچاو ڕۆشنییەوە بەرەو لوتکەی ئاسۆ و ئامان ەکانییان دەکەونە ڕێ، 
بێوچان و نەسرەوتن، نێوە ڕڵی لە مرۆڤی الواز و ڕەش ینە، ڕڵی لەو 
کەسانەیە کە هەمیشە بۆ پاروە نانێک دەکڕوزێنەوە، نێوە لە شوێنێک دەڵێ 

بۆیە لە  ( مرۆڤە الوازەکان، ئەوانەن بۆ مردن باشن، شایستە بە ژیان نین)
دۆزەا (. واز بێنە لە پیاوانی ڕەش ین با بوریکێنن)شیعرەشدا دەڵێ 

بەردەوا  لە ژێرەوەیە، مەبەستییەتی گەیشتن بە لوتکە و ئامان  ڕەن  و 
ڵوربانی دەوێت، ئاگر و ڕووناکییەکان، لە بنی بنەوەن، ڵووڵن دەبێ لە 

ێکە یان هەڵکۆڵین بەردەوا  بین، دیارە وشەی دۆزەا لێرەدا میتافۆر
هێمایەکە بۆ ئاگر، لە ئەفسانە و داستانەکانیە گەیشتن بە ئاگر هێمایە بۆ 

 ...! گەیشتن بە ئامان  و سەرکەوتن
 

 ...دا دەڵێ( ئەوەیە مرۆح)نێوە لە شیعری 
 بەڵێ، دەزانم لە   بنەچەیەکم،

 وەک ب ێسە تێنوو ،
 هەڵپە دەکە  و خامۆش دەبمەوە،

 نوور، هەرچییەک دەستی بۆ دەبە  دەبێتە
 :هەرچییەک وێی دەهێ م پشکۆیە 

 ...! بێ یەکودوو من ب ێسە 
 

بێدومان، لە نێو بیری نێوە مرۆڤەکان دەبێ مرۆڤی بەرز و دیار بن، 
خودان بنەچە و شوهرەتێک و ناوێکی پایەدار و بەرزییان هەبێ، ئەمەش 
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ئەو مرۆڤانەن هەمیشە هەڵپەی ژیانێکی بەرز و پڕاوپڕ لە بەختەوەری و 
دەیشتن بە خۆزگە و ئومێدەکانییانن، وەک ب ێسە تێنوون بۆ ئە  وۆرە دەست

ژیانە، وەک عاش  شەیدای ژیانێکی شایستە بە مرۆڤن، ئەو مرۆڤانەی کە 
لە  شوێنە بەرزە بۆ ژیان و ئومێدە گەشەکان و ئارەزووە ووانەکانییان 
دەڕوانن، ئەوانە دەست بۆ هەر چییەک دەبن دەبێتە نوور، هەرچییەک 

ەهێ ن دەبێتە پشکۆ، ژیان و دەوروبەر دەدرەشێننەوە، چونکە وەک وێد
لێرەدا، لە نێو . ب ێسە خاوەن نیدا و ڕوانین و دیدگایەکی ڕۆشنن بۆ ژیان

بەرهەمە شیعری و فەلسەفییەکانی نێوە، هاوئاهەندییەک و ئاوێزان وونێکی 
تا گرندی نێوان فەلسەفە و شیعر دەبینین، کە هەردووك بە یەک ئاراستە 

ئەندازەی تێکە وبوون، فەلسەفە بە بەرگ و ڕوخساری شیعرییەوە، 
شیعریە بە ناوەڕۆکی فەلسەفییەوە، وەک ئەوەی گیانێک بن لە دوو 

نێوە بە  هەو نەی توانی شیعر و فەلسەفە زێتر لێک نزیک . وەستەدا
 . بکاتەوە

یە یەکێکە لەو فەیاەسووفانەی، ڵسەی زۆری لەسەر ( مارتن هایدگەر)
( مارتن هایدگەر)بایەخدانی . عر کردووە و گرندی زۆری بە شیعر داوەشی

بە شیعر و چاولێکردنی شیعر لە  ئاستە بەرزەدا، لە ڕواندە و تێڕوانینە 
تەنها / ، شیعر(هایدگەر)چونکە الی . بووندەراییەکەی بووە بۆ بوونی مرۆح

وخۆ الیەن و پێکهاتەیەکی ئەدەبی و هونەری نییە بەڵکو، شیعر ڕاستە
ئەمەش بۆ هایدگەر گریندییەکی زۆری . پەیوەندی هەیە بە بوونی مرۆڤەوە

هەبووە، شیعر هونەرێکە زێتر مامەڵە لەگەڵ بوون و ناوەوەی مرۆح 
دەکات، هایدگەر بۆ پڕۆژە فەلسەفی و ئەنتۆلۆژییەکەی خۆی لە زۆر شوێن 

ئاستەی تا ئەو (.. هۆڵدەرلین)هانای بۆ شیعر بردووە بە تای ەت شیعرەکانی 
پڕۆژە ئۆنتۆلۆژییەکەی . پێیوابووە کە شیعر دەتوانێ ڕاستی بوون دەربخات

هایدگەر و ئۆنتۆلۆوی )محەمەد کەما  لە کتێ ی . هایدگەریە هەروەک د
پڕۆژەی ئۆنتۆلۆژی بنەڕەتی، گەورەترین پڕۆژەی فەلسەفی )دا دەڵێ ( شیعر

ەمەنی ئیشی دا، کە بەدرێاایی ت( بوون و کات)هایدگەرە، لە پەرتووکی 
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ئە  پڕۆژەیە لە شیکردنەوەی بووندەرانەی مرۆڤەوە بە . لەسەر کردووە
میتۆدێکی فینۆمینۆلۆویانەی هێرمینیۆتیک دەستپێدەکات، تاکو لەوێوە لە 

شیعر ڕەنددانەوەی . بە گشتی بدات( بوون)تێدەیشتن لە بوونی مرۆڤەوە 
پانتایی خەیاڵی  شیعر لەنێو.. یان ئاوێنەیەکە بۆ دەرخستنی ناوەوەی مرۆح

مرۆح لە ژێر کاریدەری غەریزەکان و هەستەکان و خەونەکان دێتە بوون، 
غەریزەکان و هەستەکان و خەونەکانیە، ڕەنگ و شێوەی مرۆح ڕەسم 
دەکەن، مرۆڤێکی تێکشکاو یان بەرزەفڕ، یان ڕووخاو، واتە مرۆح خۆی لە 

ەزووەکانی چوارچێوەی زەمەنێکی دیاریکراو، هەموو خەون و هەست و ئار
مرۆح، پەیوەستن بە زەمەنێکی دیاریکراوەوە، ئە  هاوکێشەیەش بۆ 
. هایدگەر زۆر گرنگ بووە، واتە مرۆح خۆی لەگەڵ کات، یان بوون و کات

بۆیە الی هایدگەر شیعر لە ڕیزبەندی هونەرەکان دا لە ئاستی هەرە 
بۆیە . چونکە لە توانای هەبووە ڕاستی بوون دەربخات. سەرەوە بووە

ێیوابووە، شیعر وەک فەلسەفە بیرکردنەوەیەکی داهێنەرانەیە چونکە، هەموو پ
بیرکردنەوەیەکی فەلسەفی بەتای ەت بیرکردنەوە ڵووڵەکان، لە نێوخۆیاندا 
شیعرین، هەروەها بەرهەمە شیعرییەکانی پڕن لە داهێنان، بەتای ەت 

یرانی سروودەکانی هۆڵدەرلین و شیعرەکانی دانتی و گۆتە و زۆرێک لە شاع
هەموو ئەمانەش لە . تر، خاوەنی ڕوانین و هزری بەرزن بە   فەلسەفە نین

زمان ماڵی )ڕێدەی زمانەوە دێنە بوون، بۆیە هایدگەر دەیدوت 
هەرچەندە لەسەردەمی مۆدێرنە و لە بەرئەن امی گەشە و (.بوونە

پێشکەوتنی تەکنەلۆژیادا، مرۆح تووشی نامۆبوون دەبێت، نامۆبوونێک تا 
ئەوەی مرۆح ڕەسەنایەتی خۆی لەدەست بدات، بۆ ئە  نامۆبوونەی  ئاستی

 ..مرۆح هایدگەر کۆپاە شیعرێکی هۆڵدەرلین دەهێنێتەوە کە دەڵێ
 

 ئێمە هەموو هێمایەکی نەخوێندراوەین 
 لە خاڵێکی بێدانەدا 

 زمانەکەی خۆشمان بیرچۆتەوە 
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مۆییە دیارە هەر لەسەدەمی تەکنەلۆژیاوە مرۆح لە بەرئەن ای ئە  نا
لەگەڵ .. تووشی ڵەیران دەبێت، ڵەیرانی فکر و داهێنان و کوشتنی پرسیار

مرۆح شاعیرانە نیشتە )هەموو ئە  ڵەیران و نامۆبوونەش هایدگەر پێیوایە 
، هایدگەر لەگەڵ ئەوە دایە، هەموو کەس شاعیرانە بای، چونکە (وێ دەبێ

ون، هەروەها شیعر چاوساغی و ڕۆشناییمان دەداتێ بۆ ناسین و ڕاستی بو
ژیانی شاعیرانە، تێکەڵ وونە بە ڕووبەری گەردوونییەت و مانەوەیە بۆ تاهەتا، 
. چونکە زمانی شیعر هێزی ئەوەی تیایە بۆ ناسینی بوون و سروشتی مرۆح
هەربۆیە الی هایدگەر و الی زۆرێک لە کەسانی بیرمەند شاعیران وەک 

  خودایەک لەسەر مرۆڤی گەورە یان وەک خوداوەندێک دەیان بینن، بە 
کاتێک هایدگەر پێیوابووە کە، شیعر . زەوی کە بیردەکەنەوە و بوونیان هەیە

بەرهەمی بیرکردنەوەی داهێنەرانەیە دیارە ئەمە لەخۆڕانەبووە، شیعر زمانی 
خواداکان و پەیام ەرەکانیە بووە، زۆربەی کتێ ە ئاسمانییەکان بە زمانی 

و وتەی بیرمەندەکان شیعری شیعر نووسراون، یان زۆرێک لە حەدیس 
هەر لە پەیوەند نزیکایەتی شیعر و فەلسەفەوە، شیعر پێکهاتەیەکە لە . بوون

هەست و سۆز، هەست و سۆزیە ڕەهەندێکی دەروونییان هەیە، بۆیە 
دەروونزانی چی وەک فەلسەفە یان زانست، پەیوەندییەکی بەهێزی لەگەڵ 

بەرهەمی هەستی ( ییدسیدمۆند فرۆ)شیعردا هەیە، ئەدەب و شیعر الی 
شاعیران وەک منداڵ وان چونکە، بەشە / بۆیە الی وا بووە. بێیاگایین

مێشکی مرۆڤی ( فرۆیید)گرندەکەی مێشکیان لەژێر کاریدەری نائاگاییدایە، 
ئەو بەشەیە، تەواو لە ( ئێد)، (من، منی با ، ئێد)دابەشکردووە بۆ سێ بەش 

رەزوو و غەریزەکانی شل دەکات، بە ژێر کاریدەری بێیاگاییدایە، واەو بۆ ئا
بێ گوێدانە زروچ و باری مەوزوعی و دەرەوە، لەگەڵ خەون و 
ئارەزووەکان و دنیای خۆیدا ڕووبەڕووە، مێشکی منداڵیە تەواو لەژێر 
کاریدەری ئەو بەشەدایە، شاعیرانیە بەهۆی گرندیدان و ئیشکردنیان لەسەر 

ەریدەری ئەو بەشەی مێشک، هەست و غەریزەکانیان تەواوی دەکەونە ژێر ک
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لە کاتی نووسینی هەر دەڵێک، باری دەروونی نووسەر، لە ڕێدەی زمان و 
هێما و میتافۆرەکاندا، سایە دەکێشێ بەسەر ڕووبەری دەڵەکەدا، بۆ 
خوێندنەوەی هەر دەڵێک سایکۆلۆژییەتی دەق پێکهاتەیەکی گریندە، هاوکات 

هەر / ی دەبێت، بە مانایسایکۆلۆژییەتی خوێنەریە لە  نێوەدا گاریدەر
دەڵێک دەبێتە پردێک لە نێوان ساکۆلۆژییەتی نووسەر و سایکۆلۆژییەتی 
وەرگر، بۆیە هەندێک لە دەڵەکان بۆ ماوەیەکی درێاتر الی خوێنەران 
دەمێننەوە و ئارامی و لەزەت و چەشەیەکی تای ەتییان پێدەبەخشن، 

وولیا )هەروەها . سیارهەندێ اریە پڕیان دەکەن لە گومان و نیدەرانی و پر
گرندی ( شیکردنەوە سیمۆلۆوییەکەی)ش لە پێناو هەوڵەکانی بۆ ( کریستییا

زۆری بە شیکردنەوەی دەروونی داوە، بۆ ئە  مەبەستەش ئیشی زۆری 
و چەند شاعیرێکی تر کردووە، ئەمەش لە ( ماالرمێ)لەسەر شیعرەکانی 

و ( ری ڕەش وخۆ)و ( لە پێناو شۆڕشێک بۆ زمانی شیعری)کتێ ەکانی 
و چەند کتێ ێکی تری، بە ئاشکرا و بە ڕوونی ( حیکایەتەکانی خۆشەویستی

لێرەدا بۆمان دەردەکەوێت کە، شیعر و فەلسەفە چەند لە یەکەوە . دەبیندرێن
نزیکن، وەک دوو توخمی هاوتەبا لەگەڵدا یەکدا زۆربەی کات تەری  دەڕۆن، 

دەدەین، لێرە بەدوا ڕاستەوخۆ دوای پێشاندانی ئە  ڕووبەرە نزیکایەتییە هەوڵ
ڵسە لەسەر خاڵە هاوبەشەکانی نێوانییان بکەین لە هەمانکات، خاڵە دژ و 

چی شیعر چی فەلسەفە، هەردووک بوونێکی / بۆ نموونە.. ناتەباکانیە
ناتوانین بازنەیان بە دەوردا . گەردوونییان هەیە و ناتوانین پێناسەیان بکەین

هۆکارەکەش ئەوەیە، هەردووکیان لە . نبکێشین و لە چوارچێوەیان بدەی
ڕووبەرێکی هێندە فراوان ئیە دەکەن، ناتوانین لە یەک گۆشەوە بیان بینین و 

سەرەتاکانی فەلسەفەی )هەروەک لە کتێ ی . خوێندنەوەیان بۆ بکەین
ناتوانین فەلسەفە پێناسە بکەین، ئەمەش هێمای .. )دا هاتووە و دەڵێ( هاوچەرا

دیاریکردنی پێناسەیەک بۆ فەلسەفە، / لسەفەیە، یان دەڵێبە کەما  گەیشتنی فە
ئە  ڵسانە بۆ شیعر و بۆ ...!(. ئەمە سنووردارکردنی فەلسەفە دەگەیەنێت

مۆسی ا و بۆ عەش  و بۆ هەموو چەمکە گەردوونییەکان هەر ڕاستە و لە 
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خاڵێکی تر، دەبینین زمان . ڕووی پێکهاتەییەوە هەمان بنیاد و بوونییان هەیە
زمان ئەو ڕووبەرە بەرین و . توخمە هاوبەشەی نێوان شیعر و فەلسەفەیەئەو 

فراوانەیە کە تیایدا، شیعر و فەلسەفە یان مەعریفە و ئەدەب بە گشتی تیایدا 
گەشە دەکەن، لە نێو ئە  رووبەرە ئەفسووناوییە، گەڕانەکان و داهێنانەکان و 

زمان ئە  . دەکەنگەمە زمانەوانییەکان و پرسیارەکان دێنە بوون و گەشە 
بنیادە بنەڕەتییەیە، کە پێکهاتەیەکی سەرەکییە بۆ مەعریفە و کاتووری هەر 

دەتوانین ئاستی وشیاری و پێشکەوتنی هەر نەتەوە و . نەتەوە و کۆمەڵدایەک
زمان توخمێکی سەرەکییە بۆ دەرخستن . کۆمەڵدایەک لە زمانەکەیەوە ب ینین

ئاڵۆزەکانی مرۆح، هەروەها پردێکە و کرانەوەی دیوە شاراوەکان و پێکهاتە 
بۆ پەیوەندی غەریزە و بارە دەروونییەکانی ناوەوەی مرۆح بە ویهانی 

لێرەدا دەبینین، . دەرەوەی خۆی، یان ناوەوەی دەق بە دنیای دەرەوە
شیعریە وەک فەلسەفە ئیە لەسەر مرۆح دەکات، یان پەیوەندییەکانی 

خودا، سروشت، کۆمەڵدە،  مرۆح بە شتەکان و هەبووەکانی دەرەوە وەک،
پرسیار توخمێکی تری هەوبەشی / خاڵێکی تر !..کەلتوور، ئایین، هەتادوایی
شیعر یەکێک لە ئامان ەکانی دروستکردنی گومان . نێوان شیعر و فەلسەفەیە

و پرسیارە الی خوێنەر، یان زۆرواران، لە ڕێدای پرسیارەوە مەبەست و 
فەلسەفەش بە هەمان شێوە، ئیە  .ئامان ەکانی خۆی ڵووڵتر پێشان دەدات

هاتووە ( سەرەتاکانی فەلسەفەدا)هەر لە هەمان کتێ  لە. لەسەر پرسیار دەکات
، فەلسەفە لە ..فەلسەفە مانای بەردەوام وون لە پرسیار دایە)و دەڵێ 

/ بنەرەتەوە لە ڕێدای پرسیارەوە دەبێ بە فەلسەفە، یان لە شوێنێکی تردا دەڵێ
، کەواتە ...و بیرکردنەوەش وڕوژاندنی پرسیارەفەلسەفە بیرکردنەوەیە 

فەلسەفە پرسی مرۆڤەکانە لەسەر بابەت یان دۆخێک تەنانەت 
هەروەک فەلسەفە، پرسیار لە نێو ڕووبەری دەق و زمانی ...!(. رووداوێکیە

شیعردا، وێدا و شوێنێکی گرندی هەیە بە تای ەت، الی ڵوتابخانە ئەدەبییەکانی 
لە ستایای شیعری پۆستمۆدێرنی، پرسیار / نموونە سەردەمی مۆدێرنەتە، بۆ

پارادۆکس و گەمەکردن بە وشە و تەواوی / پێکهاتەیەکی گریندە لە پاڵ
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پێکهاتە و تەکنیکە شیعرییەکانی تر، هەروەها لە شیعر و فەلسەفە دا، مرۆح 
چەڵی ئیشکردن و ناوەندی ئامان ە، چی شیعر چی فەلسەفە، لە پێناو مرۆح 

لەگەڵ هەموو ئە  خاڵە نزیک و هاوبەشییانەدا، دەبینین لە . نهاتوونەتە بوو
فەلسەفە و شیعر، دژ و ناتەبا دێنەوە، یان بە دوو ڕێدای / هەندێ شوێن

بۆ نموونە شیعر ئاماژە بە بوون دەکات بە  ، شڕۆڤەی . ویاوازدا دەڕٶن
لە شیعر وەک فەلسەفە ناتوانێ . یان لە توانایدا نییە شڕۆڤەی بکات..! ناکات

هەروەک بە پێی . بوون بکۆڵێتەوە و ڵسە لەسەر دیوە شاراوەکانی بکات
شیعر وەکو فەلسەفە بیرکردنەوەیەکی ( مارتن هایدگەر)بیرکردنەوەکانی 

داهێنەرانەیە، شیعر پەیوەندییەکی ڕاستەوخۆی بە زمانەوە هەیە، کە 
 شێوازێکی سەرەکی و گرندە بۆ دەربڕینی ڕاستی بوون، لێرەدا زێتر ئەوە
دەبینین کە شیعر تەنها ئاماژە بە بوون دەکات، بەدوای شڕۆڤە و سەلماندنی 

ئێمە گوتمان .. ڕاستییەکاندا ناگەڕێت، زێتر ئەمە کاری فەلسەفە و زانستەکانن
زمان ڕووبەر و توخمێکی هاوبەشە لە نێوان شیعر و فەلسەفەدا، لە 

نەوە و شڕۆڤە بە   ڕوونکر. ناوەندی دەربڕێن و داهێنانەکانە/ هەمانکات
کردن و دەربڕینی ڕاستییەکان لە فەلسەفەدا ڕاستەوخۆیە، واتە فەلسەفە 
دوور لە کۆد و هێماکان بە زمانێکی ڕووت و ڕەوان لە شتەکان دەدوێت، 
/ بە   شیعر لەسەر میتافۆر و ئاماژە و هێماکان ئیە دەکات، بە دیوێکی تر

. مان ەکان ناڕاستەوخۆندەتوانین ب ێین لە شیعردا دەربڕینی مەبەست و ئا
ئەمە یەکێکە لەو ویاوازییە سەرەکییانەی نێوان شیعر و فەلسەفە، بۆیە 

پرسیاریە ئە  توخمەیە . ناتوانین هەردووک بکەین بە خاوەنی یەک شوناس
ودە لە بوونی خاڵی هاوبەش لەنێوانیاندا بە  ، بەدیوێکدا دەتوانین هەر لەنێو 

ێوان شیعر و فەلسەفەدا ب ینین چونکە، ڕووبەری پرسیاردا، ویاوازی لە ن
شیعر وەکو فەلسەفە لەسەر پرسیار ئیە دەکات و پرسیار دەوڕوژێنێ، 

 ...!بە دوای وە   بۆ پرسیارەکاندا ناگەڕێت/ بە  
 

 ٢١٠٥تەممووزی 
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 ت و شوێن لە شیعرداپەیوەندی ڕەنگ لەگەڵ کا

 
 

 ...من
 لێو  بۆت سوور دەکە  و

 تۆش 
 چاوت لێم سوور 

 ..! دەکەیت
 

 مەریەم کاکەیی 

مەریە  کاکەیی شاعیر لە  کورتە شیعرەدا، کە من بە وردە شیعر ناوی 
من لێو  بۆت سوور دەکە  و من خۆ  ووان دەکە ، / دەبە ، دەیەوێت ب ێ

نیاش ووان دەبینم و بە ئومێدەوەش لە من کەسێکم دڵم پڕە لە میهرەبانی، د
ژیان و ئایندە دەڕوانم، بە   تۆی پیاو لە بەرام ەر ئە  میهرەبانییەی من، 
دڵرەڵانە چاو  لێ سوور دەکەیتەوە، دەتەوێت لە نێو ترس و فۆبیا و 

تاهەتایە خۆت سەردار و سەروەر  بیت، منیە  !تۆڵاندندا بوووکم بکەیتەوە
ە ت، چاوەکانی تۆ لە ویاتی نیدا گەرمەکانی عەش  زەلیل و کۆیاە و بێدەس

و خۆشەویستی و ووانی، سوور سوورن، پڕاوپڕن لە هەڕەشە و ترس و 
 ..! نائومێدی، هەمیشە لە نێو سوورێتی چاوەکانت مەرگ و مردن بەدیدەکرێن
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ئامان ی شیعر بەرهەمهێنانی ووانییە، ئە  ووانییەش لە ڕێدەی زمانەوە 
شیعر هەر لە بنەڕەتەوە گەمەیەکی زمانەوانیی، یان  بەدەست دێت، چونکە

باشترە ب ێین، کردەیەکی زمانەوانییە لە نێو ڕووبەرێکی مەعریفیدا، ووانیە 
، بە (سەرچاوەیەکە بۆ چێا بەخشین)بە پێی بیرکردنەوەکانی کار  یەنگ 

مانایەک هەر دەڵێکی شیعری بەو ئەندازەیەی ووانی بەرهە  دەهێنێ بەو 
لەزەت یان چێا دەبەخشێ، بە مانای ئەو دەڵە شیعرییانەی  ئەندازەیەش

هەموو . زۆرترین ووانی بەرهە  دەهێنن، زۆرترین چێا دەبەخشن
شیعرێکیە کۆمەڵێک مانا و هێمای لە خۆگرتووە، یان باشترە ب ێین، 
وشەکانی هەر دەڵێکی شیعری، هەلدری هێما و مانایەکی دیاریکراون یان 

لە هێما و مانایەک لەخۆ دەگرن، ئەمەش  هەندێ ار، وشەکان زیاتر
دەگەڕێتەوە بۆ سەلی ە و ئەو توانا مەعریفییەی شاعیر لە مامەڵەکردن لەگەڵ 

ش وەک (ووانی و مانا. )زمان و ڵووڵ وونەوە لە نێو ڕووبەری گەڕانەکانیدا
ئامان  یان بەرهەمی هەر دەڵێکی شیعری، بە کورت و درێای دەڵە 

ی گەر ڵەسیدەیەک درێا بێ، بە مانای ئەوە نایە کە شیعرییەکە نییە، بە مانا
زۆرترین مانا لەخۆگرت ێ و زۆرترین ووانی بەرهە  هێنابێ، زۆرواران، 
وردە شیعرێک بە ئەندازەی ڵەسیدەیەکی درێا بەڵکو زیاتریە، مانا لەخۆ 

مەریە  )دەتوانین ئە  وردە شیعرەی . دەگرێت و ووانی بەرهە  دەهێنێت
کە وردە شیعرێکە، بە کەمترین وشە . نموونە بهێنینەوە شاعیر بە( کاکەیی

زۆرترین مانا لەخۆگرتووە و زۆرترین ووانی بەرهەمهێناوە، وردە 
شیعرێکە، پڕاوپڕە لە ووانی و لە مانا و پڕاوپرە لە شیعرییەت، شیعرییەت 

شیعرێکە پڕاوپڕە لە . بەمانای لە ڕووی بونیاد و ئیستاتیکای شیعرییەوە
وشەکان ..! دنەوە و ڕامانێکی خێرا خوێنەر سەرسا  دەکاتچێا، بە خوێن

زێتر لە هێما و مانایەکیان لەخۆگرتووە، وشەکان لە بارێکی ڕێک و لە 
پەیوەندییەکی توندوتۆڵدان لەگەڵ یەکتریدا، وەک ئەوەی لە باری ئاگاییەوە، 

شیعرێکە، لە ڕووی ماناوە . وشەکان هەڵ اێردرابن و وا بەڕێکی ڕێکخرابن
استێکی بەرز مانایەکی ڵووڵ و فراوانی هەیە، باس لە کێشەیەکی تا ئ
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کۆمە یەتی گرینگ دەکات، چەوساندنەوەی ژنان و با دەستی پیاوان و 
فەرهەندێکی دواکەوتوو و باوکساالرانە، ئە  کێشەیە زۆری لەسەر 
نووسراوە، ڕەندە کتێ ێکی ڵەبارە گەورەی چەند سەدالپەڕەیی یان 

لە پەیوەند بە  کێشە کۆمە یەتییە و چەوساندنەوەی ڵەسیدەیەکی درێا، 
ژنان و نابەرابەری، هەر ئەو مانایە بدەن بەدەستەوە کە لە  وردە شیعرەدا 

شیعرێکی خەم یوو بە خە  و هەستی ژنانە، من بۆ خۆ  . بەدەست هاتووە
باوەڕ  بە دابەش وونی شیعر نییە بە ناوی شیعری پیاوان و شیعری ژنان، 

ێ هەست و خەمی ژنانە لە نێو شیعرێکدا ب یندرێ یان بە   دەکر
بەروەستە بکرێ، بۆ شاعیرانی پیاویە بەهەمانشێوە، هەست بەوە دەکەی 
شاعیر لە  شیعرەیدا، بە مەعریفەیەکی ڵووڵەوە لە دەرگای بابەتێکی گرینگ 
دەدات و مەسەلەیەکی هەستیار دەوڕوژێنێ، کێشەیەک کە پەیوەندی بە 

ە هەیە، کێشەیەک کە لێواناێوە لە بەهای مڕۆڤ وون، کە ژیانی مرۆڤەکانەو
بە مانای ئامان ی شیعر و ئەدەب لە ..! ئەمەش تای ەتمەندێتی شیعر و ئەدەبە

..! پاڵ بەرهەمهێنانی ووانی مامەڵەکردنیشە لەگەڵ بەها مرۆڤایەتییەکان
ئەگەر شیعر و ئەدەب لە بەها مرۆڤایەتییەکان وودا بکەینەوە، / بەمانای

کی ئەوتۆیان لێنامێنێتەوە کە شایستە بەوە بن، مرۆح کاتیان بۆ تەرخان شتێ
ئەو وردە شیعرەش پڕاوپڕە لە ووانی ..! بکات، دەبنە شتی پڕوپو  و بێمانا

، دوو مانا و دوو (سووری لێو و سووری چاو..! )لە بەهای مرۆڤ وون
هێمای ویاوزیان لە خۆگرتووە، لە هەمانکات، پارادۆکسێکە لە ڕووی 

( پارادۆکس)ووانکارییەوە بڕست و هێزێکی زۆری بە شیعرەکە بەخشیوە، 
بە کارهێنانی دوو دەستەواژەی ویاواز لە ڕستەیەک یان )بە مانای 

، کۆکردنەوەی هاودژەکان و چەمکە ناتەباکان (کۆپاەیەک یان لە دەڵێکدا
لە  وردە ( مەریە  کاکەیی. )ڵوو یی بە نووسین و دەڵەکان دەبەخشن

دا، دوو چەمکی ناتەبا و دژبەیەکی بەیەکەوە کۆکردۆتەوە و دەڵێکی شیعرەی
هێمایە بۆ ووانی .. سووری لێو..! شیعری پڕاوپڕ لە ووانی لێ پێکهێناون

واتە مانای ووانی دەگەیەنێت، هەموو ووانییەکیە ئارامی بە ڕۆح 
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واتە .. هێمایە بۆ ترس و تۆڵاندن و هەڕەشە.. سووری چاویە..! دەبەخشێت
ئارامی )واتە شاعیر لە  وردە شیعرە دا .. ی ترس و تۆڵاندن دەگەیەنێتمانا

ی لە یەک هاوکێشە کۆکردۆتەوە، هەردوو هێماکەش لە پشتی ( و ترس
و ( بەرائەتی ڕەگەزی مێ)بە دیوێکیتر، ..! ڕەندی سوورەوە دەردەکەون

هەردوو ..! بۆ دەخاتە ڕوو( دڵڕەڵی و شەڕاندێزی ڕەگەزی نێرمان)
خاڵێکی تر کە . ر لە پشتی یەک رەندەوە ئەویە ڕەندی سوورەهێماکەش هە

/ زۆر گرینگ و سەرن ڕاکێشە لە  وردە شیعرەدا دەبیندرێ ئەویە
بەمانای شوێن لە  شیعرەدا، "..!(. ڕەنگ و شوێن و کاتە " پەیوەندی نێوان )

ڕۆڵێکی کاریدەر دەبینێ لە دیاریکردنی هێماکانی پشت ڕەندەکان، واتە ئەو 
گوتمان ..! مانا ویاوازانەی پشت ڕەندی سوور بەهۆی شوێنەوەیەهێما و 

سووری لێو مانای ووانی و ئارامی دەبەخشێ، شوێنەکە لێوە، بە   
لێو و .. )سووری چاو مانای ترس و تۆڵاندن دەگەیەنێت، شوێنەکە چاوە

ئەو دوو شوێنەن کە مانای ویاواز بە هەمان وشە یان هەمان ڕەندە ( چاو
شیوە، دەتوانین نموونەی تر بهێنینەوە، کە شوێن   سوورەکە بەخ

کاریدەرییەکی هەیە لەسەر گۆڕینی مانای ڕەندەکان یان بەخشینی مانا و 
بۆ نموونە ئەگەر سەیری پەن ەکانی ..! هێمای وۆراووۆر بە هەمان ڕەنگ

هەمان دەستی کەسێک بکەین، کاتێک نینۆکی پەن ەکانی سوور دەکات، 
هەمانکەس کە پەن ەکانی سوور ب ن، سووری نینۆک ویاوازە لەگەڵ ئەوەی 

بۆ ووانییە و هێمایە بۆ ووانی، بە   سووری پەن ە هێمایە بۆ خوێن و 
، تەنانەت ئەگەر، ..!(پەن ەکانی سوور بوون بە خوێن)وەک دەڵێن .. مەرگ

لێرەدا شوێن .. نینۆکەکان و پەن ەکانی هەمان دەست و هەمان کەسیە بن
و هێماو مانای ویاواز بە ڕەندەکان دەبەخشێ، بە  ڕۆڵی گرینگ دەبینێ

مانای سووری نینۆک ویاوازە لە سووری پەن ە، یان لە سووری گۆنا و 
مانای هیاکی و ماندووبوون / ڕوومەت، کە کە سووری ڕوومەت و گۆنا

یە گاریدەری زۆری ( کات)لە ڕاستیدا نەک هەر شوێن بەڵکو ..! دەگەیەنێت
ۆ بەخشینی مانا و هێماکانی رەندەکان، بۆ نموونە لەسەر ڕەندەکان هەیە ب
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سووری دەمەوئێوارانی خۆرئاوابوون، مانای نائومێدی دەگەیەنێت، بە   
شەوە سوورەکان، یان سووری شەو مانای خۆشی و لەزەت و ئومێد 
دەگەیەنێ، یان سووری بەیانی، مانای گزنگ و شەبەق و هیوا دەگەیەنێت، 

مانا و هێمای وۆراووۆر بە ڕەندەکان ( ێنشو)یە وەکو (کات)دەبینین 
کات )دەبەخشن، وەنەبێ تەنها ڕەندی سوور ئەو پەیوەندییەی هەبێ لەگەڵ 

ئەگەر ب ێین، / ، بەڵکو هەموو ڕەندەکان بە هەمانشێوەن، بۆ نموونە(و شوێن
من هەمیشە چاو  بۆت ڕەش دەکە  و تۆش هەمیشە بە دڵێکی ڕەشەوە )

ڕەشی چاو هێمایە بۆ ووانی، کەسەکان / دەبینین!( ...مامەڵە  لەگەڵدا دەکەیت
بۆ ووانی چاویان ڕەش دەکەن، بە   ڕەشی دڵ، هێمایە بۆ ڕق و ڵین و 

کەسێکی دڵ پیس و / نێدەتییی، کاتێک بە کەسێک دەڵێی دڵ ڕەش بەمانای
لێرەدا ڕەندی ڕەشیە بە هۆی شوێنەوە هێماو مانای  !پڕ لە ڵین و نێدەتی 
، بە ئومێد  مەریە  کاکەیی ئازیز وەک هەمیشە، بە ویاوازی وەرگرتووە

هەمان سەلی ە و بە هەمان تواناوە، بەردەوا  بێت بۆ نووسینی شیعری 
 ..!سیو لە داهێنان.. ووان
 

 ٢١٠٩ووالی 
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 شیعر و هۆلۆکۆست

هۆلۆکۆست بە مانای کوشتنی بە کۆمەڵ دێت یان هەوڵدان بۆ سڕینەوە و 
ویاوازی ڕەگەز، ئایین، / ەسانێک بەهۆیلەناوبردنی کۆمەڵدەیەک یان ک

هۆلۆکۆست و گینۆساید، لە مێاووی . یان هەر ویاوازییەکی تر....پێست
هەروەک هۆلۆکۆستی . مرۆڤایەتیدا لە زۆر شوێن و سەردەمدا ڕوویانداوە

 ٠٦٩٥تا ساڵی  ٠٦٢٦وولەکەکان لەالیەن هیتاەر و ئەلمانیای نازی، لە ساڵی 
ەش مایۆن مرۆڤی وولەکە بوونە ڵوربانی، بەردەوام وو، ئاکامەکەش ش

هۆکارەکەش بە پێی لێکدانەوە و بۆچوونی هیتاەر و نازییەکان، گوایە یەکێک لە 
هۆکاری دۆڕانییان لە وەندی یەکەمی ویهانی، وولەکەکان بوون کەوا، یارمەتی 

هەربۆیە هەوڵدەدەن . دوژمنییان داوە و لە پشتڕا خەن ەری ژەهراوییان لێداون
لێرەدا .. ن لێ بسەنەوە، ئەن امەکەش بە هۆلۆکۆست کۆتایی هاتتۆڵەیا

مەبەستمانە بەدواداچوونێک بۆ شیعر و هۆلۆکۆست بکەین، دەمانەوێ 
هەڵوێستە لەسەر ئەوە بکەین، کەوا شیعر لە توانای دا هەیە ئە  وۆرە ڕووداو 
و کارەساتە مێاوویانە بنووسێتەوە  یان لە نووسینەوەی کارەساتێکی 

یای وەرگ ڕی وەک هۆلۆکۆست یان ئەنفا ، کە هەزارەها یان مایۆنەها تراژید
ئایا زمانی شیعر چۆن ئیە دەکات  یان لە  وۆرە دەڵە . مرۆح دەبنە ڵوربانی

شیعرییانە چۆن مامەڵە لەگەڵ زمان دەکرێت  هەروەک دەزانین زمانی شیعر و 
کردن بەمانای، ئەدەبیات وا پێویست دەکات زمانێکی ویاواز بێت لە زمانی ڵسە 

زمانێک بێت الدانی تیابێت و ویاواز بێ، هەروەها ئیە لەسەر داهێنان بکات 
یان لەم ۆرە دەڵە شیعرییانەی کە ڕوودا و . بەمەبەستی بەرهەمهێنانی ووانی

کارەساتە گەورە مێاووییەکان دەنووسنەوە، چۆن ئیە لەسەر کۆد و هێماکان 
بە   شێوەیەک مامەڵە لەگەڵ وشە دەکرێت  یان زمان لە نێو رووبەری مەرگ 

و سیستەمە ڕێزمانییەکان دەکات  یان خودی کەسەکان و شاعیرەکان، 
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ئەوانەی لە نێو ڕووداوەکان بوون و دواتر ڕزگارییان بووە، ویاوازی زمان و 
ئاستی داهێنانی دەڵە شیعرییەکانییان، لەگەڵ ئەو کەس و شاعیرانەی کە لە 

  نازییەکان ئەو هێزە فاشیستە بوون پێە ..دەرەوەی ڕووداوەکان بوون چۆنە
کوشتنی مرۆڤەکان، کتێ ەکانیان سووتاند، ئاگرییان لە فەلسەفە و ئەدەب و 

هۆلۆکۆست کارەساتێک بوو، ژیانی لە مایۆنەها ..زانست و مەعریفە بەردا
مرۆح سەندەوە، خەون و ئومێدی مایۆنەهای خنکاند، مردنی بەوکەسانەش 

ەوە، هەندێ کەس لە هۆلۆکۆست ڕزگارییان بوو بە  ، بەخشی کە لە ژیان مان
تا مردن لە گەڵ خەیاڵ و بیرکردنەوە ڕەشەکان و لەگەڵ یادگارییە تاڵەکان 

ئەوانەی لە هۆلۆکۆست بەشدار بوون، ڕۆژانە لەگەڵ . ژیانییان بەسەر برد
برسییەتی و ترس و تۆڵاندن و کاری ڵوڕس ڕووبەڕوو بوون، کوشتن و 

نزیکەکان و هاوڕیکانییان بە بەرچاویانەوە، زۆرێک لە شاعیر  سووتاندنی کەسە
و ڕۆماننووسەکان، ئەوانەی شیعر و ڕۆمانەکانییان بۆ هۆلۆکۆست نووسیوە، 
زێتر مەبەستییان خۆ بەتاڵکردنەوە بوو، لەدەست بیرۆکە ڕەشەکان و خەون و 
 خەیاڵە مەرگیامێزەکان، هۆلۆکۆست بە مانای درێابوونەوەی مەرگ بۆ نێو

شاعیر و نووسەری پۆلەندی، یەکێک لە ( ماریان کامپینسکی)هەروەک . ژیان
، باسی ئەو (منتان لە بیر بێ)ڕزگاربووانی هۆلۆکۆست، لە کتێ کدا بە ناوی 

کتێ ەکە باس لە بە هۆلۆکۆست بوونی خۆیی .. ئازار و موعاناتەی خۆی دەکات
ی نازییەکان و و کەسە پۆلەندییەکانی شارەکەی خۆی دەکات، لە کاتی هاتن

گواستنەوەیان بۆ کەمپەکان و تا ئازادبوون و ڕزگاربوونییان، چیڕۆکی ژیانی 
هەر لە  کتێ ەدا باسی ئەو . نێو هۆلۆکۆست و دوای هۆلۆکۆستیە دەگێڕێتەوە

ئازار و خەیاڵە مەرگیامێزەی کە شەوانان ناهێ ی بخەون، خەیاڵە ناخۆشەکان 
بۆ خۆ . واوی بۆ دروست کردوونهەراسانی کردوون و بارێکی دەروونی شێ

بەتاڵکردنەوە لە  خەیاڵە مەرگیامێزانە، شەوانان لە تاو ئازار و فرمێسک دەستی 
دەدایە ڵەڵە  و هەست و ناا و خۆی دەنووسییەوە، لە سەرەتای کتێ ەکە باس 

ناتوانین لەبیری )لە  ژان و میحنەتانەی خۆی دەکات، هەر لەوکاتانە شیعری 
ئە  شیعرە و زۆرێک لە شیعرەکانی تری زادەی ئە  . ی نووسیوە( کەین
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بەرائەت، من کێم، )بیرکردنەوانە و ئە  چرکەساتانەن، بۆ نموونە شیعرەکانی 
، نەک تەنها شیعری ئە  خانمە زۆربەی ئەو ...(گەن ینەی ژیان و چەندانی تر

شاعیرانەی، شیعرییان بۆ هۆلۆکۆست نووسیوە لە شیعرەکانیاندا، باس لە 
ە کۆمەڵ و ئێشوئازارێکی بێوێنە و یادگارییە ڕەش و تاڵەکان دەکەن، مردنی ب

شاعیرێکی تر . یان باس لە فاشییەت و مامەڵەی نامرۆییانەی نازییەکان دەکەن
(.. یەکەمین ار کە هاتن)لە شیعرێکدا بە ناوی ( مارتین نیمۆلەر)بە ناوی 

ار کە دێن، چۆن ناوەڕۆکی شیعرەکە باس لە هاتنی نازییەکان دەکات، یەکەمین 
وەک رەش دیرییەکی سەرتاپایی هەموو کەسێک دەبەن، داواتر هەرخۆی بە 

لە کەس نابوورن و / تەنیا دەمێنێتەوە، پاشان خۆشی دەبەن، ڕەش دیرییەک
دەست لەکەس ناپارێزن، زانا، دانا، شاعیر، ڕۆماننووس، فەیاەسوچ، کاس کار، 

ە شاعیرێکی تر بە ناوی هەرکەسێک تەنها ووولەکە بێت و بەس، یان خانم
باس لە کارەساتی ( لە دێر زەمانەوە)لە شیعرێکدا بە ناوی ( بەربارە سینۆک)

هۆلۆکۆست دەکات، بە زمانێکی شیرین و ووان، باس لە سادەیی خەڵک 
دەکات، کە چۆن هەموویان لە ئامێزی خۆشەویستی بۆ یەکتری، لە ئامێزی 

ێکا هۆلۆکۆست وەک ڕەشەبایەک خەون و ئومێدەکانییان دەژیان، بە   لە پڕ
. دێت زۆر نامرۆڤانە و دڕندا ژیانی مایۆنەها کەس کۆتایی پێ دەهێنێت

ئێمە یاریمان دەکرد و پێدەکەنین و )سەرەتای شیعرەکە وا دەست پێدەکات 
خۆشەویست بووین، لە باوەشی دایک و باوکمان دەریانهێناین و فڕێدراینە نێو 

ئەگەر سەیری شیعرەکانی .....( و هیویترئاگر، ئێمە تەنها منداڵ بووین 
هۆلۆکۆست بکەین دەبینین، هەموویان لە ڕووی فۆر  و مانا و تەنانەت 
پێکهاتەی شیعریەوە لە یەکترییەوە نزیکن، هەموویان زێتر مامەلە لەگەڵ مردن 
دەکەن، مردن ڕووبەرێکی فراوانی داگیر کردووە، هەموو باس لە بەرائەتی 

انەی بە بێ هۆ لە ژیان دوور خرانەوە و لە هەموو مرۆڤەکان دەکەن، ئەو
خۆشییەکان و ووانییەکان بێ ەش کران، هەر لەبەرئەوەی تەنها وولەکە بوون، 
.. هەموو باسی دڕندەیی و ڕەفتارە نامرۆییەکانی نازییە فاشیستەکان دەکەن

بەمانایەکی تر، شیعری هۆلۆکۆست، هێندەی مامەڵەکردنە لەگەڵ مردن و 
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ئێە و ئازار یان خەون و خەیاڵە ترسناکەکان، هێندە مامەڵەکردن  برسییەتی و
یاخود هەوڵدان بۆ .. نییە لەگەڵ زمان و وشە و هێما و بنەما شیعرییەکان

بەکارهێنانی فۆڕمی نوێ و ویاواز، زیاتر ئیشییان لەسەر ناوەڕۆک و مانای 
کانی ئەوەش بەمانای ئەوەی نییە کە شیعرییەت لە شیعرە. شیعرەکان دەکرد

هۆلۆکۆست دا نییە، بە شێوەیەکی گشتی لە شیعردا، پەیوەندی نێوان فۆڕ  و 
ناوەڕۆک پەیوەندییەکی هاوتەری  و توندوتۆڵ و لێکنەپوڕاوە، هەریەکە و بە 
وۆرێک ووانی بەرهەمدەهێنن و پەخشی دەکەن بە نێو ڕووبەری دەڵەکەدا، لە 

بەری ووانی دەق هەندێ شیعر، فۆڕمەکان زاڵ دەبن و زێتر لە نێو ڕوو
لە . دەردەکەون، لە هەندێکییان ناوەڕۆکەکە، لە هەندێکییان هەردووک پێکەوە

شیعرەکانی هۆلۆکۆست زێتر ناوەڕۆکەکان دەبنە پنتی بەخشینی ئارامی و چێا 
. و ووانی، یان دەبن بە سەرچاوەیەک بۆ وەبەرهەمهێنانی ووانی و چێا

و ئە  هەستە مرۆییانەی کە لە  ئەویە بە هۆی دەستەبەربوونی ئە  مانا ڵووڵ
ئاخر ئاسان نییە، مامەڵەکردن لەگەڵ ڕووداوێک .. نێو شیعرەکان دەخرێنە ڕوو

یان کارەساتێکی گەورە و وەرگ ڕی وەک هۆلۆکۆست، دیارە باوەڕمان بەوە 
هەیە کە شیعر، دەتوانێ تەواوی ژیان بنووسێتەوە بە هۆلۆکۆستیشەوە، یان بە 

لە نووسینەوەی . کان و بە هەموو رووبەرەکانییەوەهەموو کارەسات و دیاردە
هۆلۆکۆست و ڕووداوە تراژیدییەکان، زۆرواران شیعر دەبێتە هۆکار تا ئەوەی 
ئامان  بێت، زۆربەی ئەو شاعیرانەی شیعرییان بۆ هۆلۆکۆست نووسیوە، 
بەتای ەت ئەوانەی لە کارەساتەکە بەشدار بوون، بە مانای ئەو کەسانەو تا 

نێو مردن و برسییەتی و ئازارەکاندا مابوونەوە، دوای  کۆتایی، لە
ڕزگاربوونیە، مردن و خەون و خەیاڵە ناخۆش و تاڵەکان، بەشێک بوون لە 
ژیان و بیرکردنەوەکانییان، ئەوانە بۆ دوو مەبەست شیعرەکانییان دەنووسی، 

بۆ گەیاندنی کارەساتی هۆلۆکۆست وەکو / بۆ خۆبەتاڵکردنەوە، دووە / یەکە 
سێ ەری کردبوو بەسەر هەموو ( خۆبەتاڵکردنەوە و گەیاندنە)ئە  . خۆی

شیعرەکاندا، وایکردبوو هەموو شیعرەکان هۆکارێک بن بۆ ئە  دوو مەبەستە، 
بە ڕوون و ئاشکرا لە شوێنێکی کتێ ەکەی ( ماریان کامپینسکی)ئەوەتا 



 153 

ن، باسیکردووە کەوا، هیی شەوێک نەیتوانیوە بەئاسایی بخەوێ، درەندە شەوا
گەورەترین ئازاری دەبینی بەدەست خەیاڵە ناخۆشەکان، شەوانان لە ویاتی 
خەو کاری فرمێسک ڕشتن و گریان و ئازار چەشتن بووە، گریان بۆ شەش 
مایۆن ڵوربانی، گریان بۆ ناسکترین و ووانترین تەمەنی لەدەستوووی، چونکە 

نی دەبێتە تەمە( ماریان)کاتێک نازییەکان دەگەنە پۆلەند دوای سێ مانگ 
چواردە ساڵ، واتە مێردمنداڵی و سەرەتای گەن ێتی، کاتێک ڕزگارییان دەبێ و 
هۆلۆکۆست کۆتایی دێت، ئە  تەمەنی دەبێتە نۆزدە ساڵ، لە ڕاستیدا 
ڕزگاربوونییان هەرئەوەندە بوو، لە کەمپەکان و لە دەست برسییەتی ڕزگارییان 

ئەگینا، مەرگ هەر لە گەڵیاندا دەبێ، ئازاد دەبن و دەگەڕێنەوە نێو ئاوەدانی، 
بۆیە هەموو شەوێک خەیاڵە ..! دەمێنێتەوە و دەبێتە بەشێک لە بوون و ئایندەیان

ناخۆشەکان و بیرکردنەوەکان، بە وۆرێک فشاری ڕۆحی و دەروونییان بۆ 
دەهێنا، تا ئاستی ئەوەی هەندێ ار وەستەی ڕەق دەبوو وەک سەهۆڵ، ناچار 

مەرگاوییەی، لە نووسین و شیعرەکانی خۆی دەبوو ئە  هەستە خەمناك و 
لەالیەکیتریە مەبەستییان بوو، ئە  ..! دەرب ڕێ و خۆی بەتاڵدەکردەوە

کارەساتە تراژییدیا و گەورەیەی هۆلۆکۆست وەکو خۆی بدەیەنن،   بۆ دنیا و 
ی شێرکۆ ( گۆڕستانی چراکان)ئەگەر لێرەوە لە .   بۆ نەوەکانی داهاتوو
نووسراوە، بە بەراورد ( ئەنفا )وەک دەڵێکی درێا بۆ  بێکەس ورد بینەوە، کە

لەگەڵ ئەو شیعرانەی بۆ هۆلۆکۆست، دەبینین الیەنی زمانەوانی و ئیستاتیکا و 
شیعرییەت و داهێنان لە ئاستێکی بەرزدایە، زێتر ئیە لەسەر تەکنیک و 
هونەری زمان کرایە لە هەمانکاتیە ناوەڕۆکێکی ڵووڵ و پڕ مانا و بەرزی 

پێکهاتە زمانییەکەی دەق بە تای ەت، میتافۆر و ئاماژە و هیما و وشە و . .هەیە
دیارە . دەستەواژەکان زۆر سەرن ڕاکێە و پڕن لە ئیستاتیکای شیعری

/ لەالیەک، ئەوە پەیوەندی بە توانا و ئەزموونی شاعیرەکەوە هەیە، لەالیەکیتر
شیعر / دا( کانگۆڕستانی چرا)پەیوەندی بە خاڵێکی وەوهەری هەیە ئەویە، لە 

تەنها مەبەستی خۆبەتاڵکردنەوە و ( شێرکۆ بێکەس)ئامان ە نەک هۆکار، 
بکات بە شیعر، بە ( ئەنفا )مەبەستی بووە ( شێرکۆ بێکەس)گەیاندن نەبووە، 
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مانایەکیتر بە زمانی شیعر ئەنفا  بنووسێتەوە، یان بەرگی شیعر بکاتە بەر 
سەر زۆر ڕەهەند و چەمکی ویاواز ئەنفا ، بۆیە دەبینین لە نێو دەڵەکەدا، لە

سەفەر، عەش ، م اوەمەت، مەرگ، یادەوەری، هەستی )ئیە دەکات وەک 
گۆڕستانی چراکان   وەک ناونیشان   ( زۆر چەمک و رەهەندی تر... نەتەوەیی

وەک دەق پڕاوپڕە لە داهێنان و ووانکاری شیعری، ئە  ڵەسیدەیە بە سەلی ە و 
ووسراوە، هەرچەندە لە زۆر شوێن توانا و هەناسەیەکی درێاەوە ن

گێڕانەوەیەکی ڕووت سایە دەکات بە سەر دەڵەکە و زمانی شیعر لە زمانی 
چیڕۆک نزیک دەبێتەوە، ئەمەش شاعیر بە مەبەستەوە ئەوەی کردووە، هەر 

، شێرکۆ بێکەس بە دەربڕینێکی پڕ (دەڵی ئاوە )بۆیە دەڵە درێاەکانی ناوناون 
سەفەرێ بە سواری )دەڵێ، ( ۆڕستانی چراکانگ)لە ئیستاتیکای شیعری لە 

سەفەرە بۆ مەماەکەتێ لە شارەکانی ../ تراویاکە و بە سواری هەواڵی ناوەخت
ئە  دەربڕینە ...!( یان سەفەرێک پڕ لە ئێسک و پروسکی هەتاو.../ خۆڵەمێە

شیعرییانە گۆتە و دەربڕینی ووان و ناسک و شیعریین، تا ئاستێکی بەرز چێا 
سەفەرێک پڕ لە ئێسک و )، ...!ە ڕۆحی خوێنەرەکان دەبەخشنو ئارامیی ب

بە مانای، سەفەرێک پڕ لە مەرگی هەتاو، یانی سەفەری مەرگ ( پروسکی هەتاو
ئێسک و پروسک، ئاماژەیە بۆ مەرگ، مەرگ دوا ...! یانی ئەنفا / و نەگەڕانەوە

پنتی سەفەرەکەیە، مەرگ مانایەک یان شوناسێک بە سەفەرەکە دەبەخشێ و 
ئەمەش ئاماژەیە بۆ ئەنفا ، ئیشکردن لەسەر وشەکان (. سەفەری مەرگ)دەبێتە 

و ئاماژە و میتافۆرەکان و یان ئەمشێوە مامەڵەکردنە لەگەڵ زمان، بڕستێکی 
مەرگ تاکە چەمک و ( گۆڕستانی چراکان)ڵووڵی بە ڵەسیدەکە داوە، دەبینین لە 

، ڕەندە ئەمەش تاکە ڕووبەر نییە کە شیرکۆ بێکەس ئیشی لەسەر کردبێ
هۆکارەکەی بۆ ئەوە بدەڕێتەوە کە، شێرکۆ بێکەس، یەکێک نەبووە لە 
ئەنفال ووەکان، کەسێک نەبووە لە نێو بیابانەکان و لە نێو چاڵەکان ڕاکشابێ، لە 
نێو ڵیاە و هاوارەکان، مردنی بە چاوەکانی خۆی بینی بێ، بە مانای شێرکۆ 

یوە، ویاوازە لەگەڵ بینینی کەسێک بێکەس لە دەرەوەی ڕووداوەکە شتەکانی بین
کە خۆی لە ناو ڕووداوەکە و یان بەشێک بێت لە ڕووداوەکە، وەک ئەو 
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شاعیرانەی شیعرییان بۆ هۆلۆکۆست نووسیوە، کە زۆربەیان لە گیراوەکان 
بوون و لە نێو کەرەساتەکە و لە نێو ڕووداوەکان بوون، هەموویان لە نێو 

مەبەستمە ئەوە ب ێم، ئەوانەی لە . ەژیانکەمپەکانی مردن لە گەڵ مردندا د
دەرەوە سەیری ڕووداوەکان دەکەن، وەک ئەوانەی خۆیان لە ناو ڕووداوەکانن 

ئەو ..! ڕەندەکان و کاریدەرییەکان و ئازارەکان و مردنەکان نابینن/ وەکو یەک
مردنەی لە نێو شەوەکان و لە نێو چاڵە بە کۆمەڵەکانی ئەنفا  هەبوو، هەرگیز 

ێکەس یان هەر کەسێکی دەرەوەی ڕووداوەکە ناتوانێ وەکو خۆی شێرکۆ ب
بەمانایەکی تر، ئەوانەی لە دەرەوەن، بە چاوی خەیاڵ سەیری کارلێک . بی ینێت

و پێکهاتە و کاریدەرییەکانی ڕووداوەکان دەکەن، وە شتێکی ئاشکرا و دیاریشە 
رلێک و لە نێوان چاوی خەیاڵ و چاوی واڵیع، زۆر پێکهاتە و ڕەهەند و کا

هاوکێشەی ویاواز هەن، شاعیرانی هۆلۆکۆست ئەوانەی لە کەمپەکانی مردن 
بەشداربوون، مردنییان بە ڕووتی دەبینی، بۆیە لە نێو شیعر و نووسینەکانییان 

  لە شیعر و نووسینەکانییان،   / باسییان لە مردنێکی ڕووت کردووە، دەبینین
ە بیرکردنی ئە  مردنە، کارێکی لە ژیانی ڕۆژانەی خۆیان خۆ بە دوورگرتن و ل

بۆیە هەموو شاعیرەکان لە نێو ئە  ڕووبەرە ئیشییان . نەکردە و ئەستە  بووە
کردووە، یان هەریەکە و بە وۆرێک ئیشییان لەسەر دیوێکی مردن کردووە، 
یان چەمکی هۆلۆکۆست بە گشتی، خۆی لە مردن و ڵڕکردن و سڕینەوە 

وا لە خوارەوە چەند نموونەیەکی ...! مەڵدەبینێتەوە یان سەفەری مردنی بە کۆ
 .شیعری هۆلۆکۆستی دەخەینەڕوو
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 چەند شیعرێکی هۆلۆکۆستی

 

 جار کە هاتنینیەکەم

 مارتین نیمۆلەر/ شیعری
 

 یەکەمین ار بۆ کۆمۆنیستەکان هاتن 
 من هیی ڵسەیەکم نەکرد

 چونکە من کۆمۆنیست نەبوو 
 دواتر بۆ سوشیالیستەکان هاتن 

 یەکم نەکرد من هیی ڵسە
 چونکە من سۆشیالیست نەبوو 

 پاشان بۆ کرێکارەکان هاتن
 من هیی ڵسەیەکم نەکرد 
 چونکە من کرێکار نەبوو 
 پاشان بۆ وولەکەکان هاتن
 منیە هیی ڵسەیەکم نەکرد 
 چونکە من وولەکە نەبوو 

 دواتر بۆ منیە هاتن
 بینیم هیی کەسێک لەوێدا نەماوە

 ...!تا ڵسەیەک بۆ من بکات
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 لە دێر زەمانەوە

 بەربارا سۆنیک/ شیعری
 

 یاریمان دەکرد و پێدەکەنین
 بەختەوەر و خۆشەویست بووین

 لە نێو باوەشی دایک و باوکمان دەریان هێناین
 فڕێدراینە نێو ئاگرەوە

 تەنها منداڵ بووین و هیویتر 
 ئێمەش ئایندەمان هەبوو، 

 دەبووین بە پارێزەر، خێزانمان پێکدەهێنا، 
 بە دایک، بە مامۆستادەبووین 

 خەونی ووانمان هەبوو
 دواتر ئومێدەکانمان درانە دە  با

 لە پڕێکدا،
 دوور خراینەوە لە شەوێکی مردوودا

 وەک شتە بێ ەهاکان 
 فڕێیانداینە نێو ئوتوم ێاەکان

 تەنگ و تاریک، نیدەران و هەناسەسوار
 گریان، برسییەتی، مردن

 اینەوەلە ئاوەدانی لە دنیا دوورخراینەوە، سڕ
 بە ڕۆحیکی خۆڵەمێشییەوە هاوارمان دەکرد
 با ئەمە بەسەر مرۆڤەکان دووبارە نەبێتەوە

 ئێمەتان لە بیر بێ
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 ئێمە ئەو مندا نە بووین
 ...!کە خەون و ژیانیان دزین و دوورخراینەوە
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 من ناتوانم لە بیریکەم

 ئەلیکساندەر کیمێل/ شیعری
 

  ئایا من دەمەوێت بیر  بێتەوە
 ی گێتۆ بەر لە داگیرکردنیئارام

 لەرزینی مندا ن وەک گە  لە نێو بادا
 گەڕانی دایکان بۆ لەتە نانێک

 تارمایی ئاوسانی ڕانەکان و ووالنەوەیان لەگەڵ ترس
  نا، من نامەوێ بیر  بێتەوە، بە   چۆن بتوانم لە بیری کە 

  ئایا من دەمەوێ بیر  بێتەوە، دروستکردنەوەی دۆزەا
 ارەکان و کەی  و سەفای ڕاوکردنییانسەدای داگیرک

 ناڵەی بریندارەکان و نزاکانییان بۆ ژیان
 سیمای دایکەکان وەک پەیکەرێک پڕ ب ێ لە ئازار
 ڕژانی ترس لە نێو خەیاڵدانی ون وونی منداڵەکان

  نا، من نامەوێ بیر  بێتەوە، بە   چۆن بتوانم لە بیری کە 
  ی ساتە تۆڵێنەرەکانئایا من دەمەوێت بیر  بێتەوە، گەڕانەوە
 دیارنەمانی خێزانەکان بە ڕۆژی ڕووناک

 هەستانی هەڵمی خوێناوی لە گۆرە بەکۆمەڵەکان
 بێهوودەیی گەڕانی دایکان بۆ منداڵەکان

 ئازارەکانی گێتۆ کە وەرگ ڕبوون وەک چەڵۆ
  نا، من نامەوێت بیر  بێتەوە، بە   چۆن بتوانم لە بیری کە 

 ەوە، هاوارەکانی شەوانم ئایا من دەمەوێت بیر  بێت
 کرانەوەی بە ئاستەمی دەرگاکان و بیوبوونەوەی پەرەمووەکان لە بادا
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 بۆنی خوێنی بەفرە تواوەکان لە شەودا
 هاوسۆزی مانگ بەدە  ڕۆشنکردنەوەی ڕێدا و شوێنەکاندا
 شێوانی ڕوخسار و بێ ەهایی بوون، بەبێ کەسەکانی خێزاندا

    چۆن بتوانم لە بیری کە نا، من نامەوێ بیر  بێتەوە، بە 
  ئایا من دەمەوێت بیر  بێتەوە

 کاتێک ئەوانەی ڕۆیشتوون خوداوەند مردنێکی کتوپری پێ ەخشین
 ئەوانەیە کە ماونەتەوە لەگەڵ ئازار و میحنەت دەتاێنەوە

 گواستنەوە بۆ شوێنە نامۆ و نادیارەکان
 گۆڕینی وەستە و ڕۆحەکان بۆ گاز و خۆڵەمێە

 !...بیر  بێتەوە و هەرگیز نەهێ م بیر  بوێتەوە نا، من دەبێ بە
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 :سەرچاوەکان

 By Roger Eatwell(Fascism)کتێ ی _ 

 (Remember me)کتێ ی _ 

A Holocaust SurvivorS Story 

Marian Kampinski  

 چەند سایتێکی ئەنتەرنێت لەوانە_ 

- Holocaust Poetry 

- Poems For Holocaust , Poem Hunter 
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 ەی گۆڤاری ڕاماندیمان

 

 ئەو شاعیرانەی ئایدیۆلۆژیا دەیانجوولێنێ کۆیلەن

 

 ڕامان: ئامادەکردنی

 
ئە   ،ناڵە حەسەن لە شیعری کوردیدا دەکەوێتە ڵۆناغی دوای ڕاپەڕین

چونکە کێادەی  ،ڵۆناغە بۆ ئە  نەوەیە ئاسۆیەکی بە پیت و بێ تەگەرە بوو
ن دەبوایە تۆوی ئەوا ،نوێکردنەوەی شیعری کوردی باش کێادرابوو

چونکە هەموو  ،نوێکردنەوەیان بە پیت و ڕسکاوتر تێدا بوەشاندبووایە
نەوەیەکی چا ک دەبێ مەشخەڵی نوێکردنەوەی لە نەوەی پێە خۆی 

ئەگەرچی ئە  شاعیرە لە ناو گرووپێکی سیاسی کاری  .گەشاوەتر بێت
تەی سیاسی بەڕێوە دەبرد بە   خۆش ەختانە شیعرەکانی پێوەوانەی ئاراس

سیاسی لەناو خودێکی ئازار دراو و تاڕادەیەک بێهوودە خاڵێکی ووانی 
غوربەت کاریدەری  ،ماوەیەکە لە دەرەوەی کوردستان دەژی .پێکهێناوە

خۆی لە پێکهاتەی شاعیریەتی کردووە و زەمینەیەکی گەرموگوڕی 
  .ڕۆمانسی غەم اری داوەتێ تا تۆوی بەهرە و لێهاتوویی خۆی بوەشێنێ
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   ،و سەردەمی منداڵیت (گەڕەکی تەیراوە)کەشو هەوای  :ڕامان
ئایا  ،لە بواری شیعردا ،گاریدەرییەکی لەسەر خۆدۆزینەوەتدا هەبووە

کاریدەرییەکی هەبووە لە دروستکردنی توانا و  ،ژیندەی ئەوکاتەی زاگە
   بەهرەی شیعر الی ئێوە

 
داگیر بەو پێیەی خەیاڵ ڕووبەرێکی بەرفراوان لە شیعر : ناڵە حەسەن

دەکات، خەیاڵیە بەبێ ئاوڕدانەوە لە ڕۆژگارەکانی دوێنێ و بەبێ ئاوڕدانەوە 
لە خەون و خەیاڵە شیرینەکانی منداڵی ناتوانی بداتە ئاستی ڵووڵ وونەوە و 

خەیاڵ بەبێ ئاوڕدانەوە لە یادەوەریەکانی . ئاستەکانی بێیاگایی و وڕێنەیی
گۆ، زمانی غەریزەکان و  منداڵی، ناتوانێ زمانی ناوەوەی مرۆح بهێنێتە

حەزەکان و ئارەزووەکان، ناتوانێ بوخوەی چەپێندراوی خەون و ئومیدەکان 
. تی)کە لە نووسینی ( لە سوڵراتەوە بۆ سارتەر)لە کتێ ی ( سارتەر)بکاتەوە، 

من ڕڵم لە منداڵێ خۆ  دەبێتەوە، چونکە هەموو شتێک .. دا دەڵێ( الڤین. زێت
واتە . موو شتەکان دەگەڕێنەوە بۆ ئەو وێستدەیەلەوێدا دەمێنێتەوە، واتە هە

هەموو خەیاڵەکان و خەونەکان و خۆزگەکان، بە بارانی یادەوەرییەکانی 
منداڵی چرۆ دەردەکەن و بەبێ ئاوڕدانەوە لە  تەمەنە نەک هەر نووسین، 

یە یاساکان و ڵەیدوبەندەکان و ( فرۆید. )بەڵکو ژیان مانایەکی نیە
انی نێو کەلوەرێکی پرێزگاری ئەوسای خۆی، لە بیرکردنەوە تەڵایدییەک

هەڵسەکەوت و یاساکانی . بیناکردنی کەسایەتی خۆی رەنددانەوەی هەبووە
دایک و باوک ڕەنددانەوەی بووە بەسەر تیۆر و بیرکردنەوەی فەلسەفە 

( گرێی ئۆدی ی)لە بەرئەن امەکانی توندوتیای باوک بوو . دەروونیەکەیدا
نییەوە، ترس و تۆڵین و خەونە چەپێندراوەکانی منداڵی داهێنا، لە ڕێی تیۆرەکا

و هەرزەیی خۆی نووسیوە، پێداگرتنی فرۆید لەسەر هەستە نەستیەکان و 
غەریزە کپ ووەکان، ڕاستەوخۆ پەیوەندی بەو باکڕاوندەی سەردەمی منداڵی و 
هەرزەییەوە هەیە، کاریدەری یادەوەرییەکانی منداڵی لە نێو شیعرەکانی 

بە   من . زۆر بە ڕۆشنی دەبینرێ....( ماو، ئەدۆنیس، ئەزرا پاوەندڕام ۆ، شا)
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بە . بە پێوەوانەی سارتەر بیردەکەمەوە، من منداڵی خۆمم خۆش دەوێت
هەموو خۆشی و ناخۆشیەکانیەوە، بە هەموو مردن و لە دایک وونەکانیەوە، 

من  یادەوەرییەکانی منداڵی من پڕاوپڕ بوون لە کارەسات و مردن و لە فڕین،
هێندە منداڵێکی چەتوون و بزێو بوو ، بیرمە ڕۆژ نەبوو چەندوارێک مردن بە 
. چاوەکانی خۆ نەبینم، ڕۆژ نەبوو خەون و ئارەزووەکانم سەر نەبڕدرێن
منداڵیم پڕاوپڕ بوو لە نائومێدی و مردن لەگەڵ ئەوەشدا، باڵندەیەک بوو  

نی منداڵیمم، ڕەندە من ئێستاش درێاکراوەی تەمە. هەرگیز لە فڕین نەدەکەوتم
هەر بۆیەش شیعر  نووسی ێ تا لەنێو خەیاڵە ووانەکانی شیعر، خەون و 
ئارەزووە چەپێنداراوەکانی منداڵی خۆ  نمایە بکەمەوە، من لە نێو 
شیعرەکانمدا هاوار و گریان و فڕینەکانی سەردەمی منداڵی خۆ  

ی دوێنێمەوە دەنووسمەوە، شوێن ئەو ڕۆژانە هەڵدەگر  کە لە نێو هاوارەکان
شاماو . خۆزگە و خەونەکانی ئێستا  ڕووت دەکەمەوە و وەڵسەیان دەهێنم

بە  ، من ئەو خۆزگەیە لەنێو ...!( خۆزگە عەش  زمانی با وەڵسە هات ا)دەڵێ 
خەیاڵی شیعریم تێدەپەڕێنم و عەش  وەڵسە دەهێنم، خەونەکان و غەریزە 

د، بە زمانی عەش  کپ ووەکانم وەڵسە دەهێنم، لە ژێر کاریدەری فرۆی
غەریزەکان و خەونەکانم دەنووسمەوە، هەندێک اریە بە زمانەکانی 

یاخی : گەردەلوو  و بروسکە وەک مرۆڤێکی یاخی و ئەش یایەکی سەرشێت
لە بازنەکانی حەرا  و حەال  لە سنووربەندییەکانی کولتوور و ئایین و 

مەراڵەکان و  ئایدیۆلۆژیا، هەر بە  ڕۆحە یاخییەوە، ووانیەکانی ئەودیو
هاوارەکان و خەونەکانم دەنووسمەوە، بەڵێ ئەو ڕۆژانە گەڵێک کاریدەریان لە 
سەر بیرکردنەوە و دۆزینەوەی خودی مندا بووە، کاتێک خەیاڵەکانی ئەو 
ڕۆژگارانە  دەنووسمەوە، دەچمەوە نێو دونیایەکی هێمن و هەموو شتەکان 

چم و لە هەموو شتێک منیە ڕۆ دە. هێمن و ڕەندین و ووان دێنە بەرچاو
ش ئەو بەهەشتەیە لەوێدا، منداڵیم و عەش  و شیعر ( تەیراوە. )دادەبڕێم

چاویان هەڵێناوە، زاگەی ئاشنابوونمە بە گوڵەگەنم و پەپوولە و باران و 
تەیراوە بۆ من مەماەکەتێکە پڕ لە سیحر و . زەردەخەنەکانی سەرگۆنای دایکم
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... دوای بارانی سۆز و عەش  و میهر نهێنی و پڕ لە پەلکەزێڕینەی بەرائەتی
بەهرەش شتێک نیە لە ئاسمانەوە هات ێتە خوار، شتێک نیە لە نێو دەریای 

بەبێ ئاوڕدانەوە لە . وەهم هات ێتە بوون، لەنێو خەیاڵە شیعرییەکانی مندا
بێ پیاسەکردنە لەنێو کۆ نەکانی  وەرزە پایزییە بەهارییەکانی منداڵیم، بە

 . م نە عەش  مانایەکی هەیە نە میاۆدییەکانی ووانیشوێنی لە دایک وون
 

دەرچووی  ،ئێوە لە خوێندن دا بواری زانستیتان هەڵ ااردووە :ڕامان
پەماندەی تەندروستین لەهەمەنکاتدا بۆ ماوەیەکی درێا باوەڕێکی ماددیتان 

دەتوانێ هێندە بە  ،ئایا کەسێکی کۆمۆنیست لە ڕووی ئایدیۆلۆژیاوە ،هەبووە
شیعرەکانی تۆ پڕن لە  ،بەو شێوە پڕ لە عاتیفە شیعر بنووسێناسکی و 

هەمیشە فرمێسک بە چاوی  ،الواندنەوەی خۆرهە تیانەی ڕووت
بە تای ەت لەو شیعرەی کە بۆ خولیای هاوسەرت ) ،وشەکانتەوە دیارن

رەق و لۆژیکیانە بە  ،کەچی کەسانی ئایدیۆلۆژی تاک اوەڕ ،(نووسیوە
تۆ چۆن لە   ،ە ماتماتیکیەکان بیردەکەنەوەپێوەرەکانی عەڵل و هاوکێش

   هاوکێشەیە دەڕوانی
 

بەبڕوای من لە نێو پانتایی دونیای هێمنی شیعر، هێندەی ئەوە : ناڵە حەسەن
گاریدەری هەیە کەوا ئەو شاعیرە، چۆن لە خەیاڵی شیعری و وێنەی شیعری و 

یکی شیعر، زمانی شیعری دەڕوانێ و   بیرکردنەوەیەکی هەیە بۆ دنیای ئیستێت
هێندە پەیوەندی بەوەوە نیە کەوا ئە  شاعیرە چۆن بیردەکاتەوە و   ڕوانینێکی 
. هەیە بۆ دەسە ت و سەر بە   ئایدیۆلۆژیایەکە و لە   ڕشتەیەک کار دەکات
چونکە لە سۆندەی ڕوانینەکانی منەوە ئەو شاعیرانەی شەپۆلەکانی ئایدیۆلۆژیا 

و وشە و پێکهاتە شیعرییەکانیانە، زۆر  فاکتەر و بزوێنەری بەلەمەکانی خەیاڵ
، چونکە ئەو خەیاڵەی بە ڕەندە (کۆیاەن)بە ڵەناعەتەوە دەڵێم ئەو شاعیرانە 

ئایدیۆلۆژییەکان ڕەندڕێا دەکرێ خەیاڵێکی مردووە، هەرگیز هێندە بڕ ناکات 
بداتە ئاستی پێدەی سووتان و لەنێو نیشتیمانە بەرینەکەی خەیا  و ووانی 
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زمانی شیعر لەالی ئەم ۆرە شاعیرانە ناتواندرێ لە نێو . ەوێدەی نابێتەو
دەڵێکیە لە دایک دەبێ دڵنیا  خوێنەر لە وارێک . بازنەی ڕووتی وشە دەربوێ

زیاتر نایانخوێنێتەوە، چونکە بە بڕوای من بروسکە و هەورە تریش ەی نێو 
ئاسمانی شیعر، ئەوە هاتنە گۆی خەون و خەیاڵ و خۆزگە و سووتان و 

و ووانی و پاکی و ڕاستدۆیی مرۆڤە نەک زمانی ئایدیۆلۆژیا و عەش  
شیعر . تاک اوەڕی و پێوەرەکانی عەڵل و هاوکێشەی ماتماتیک و شتی تر

نووسینەوەی هەناسەکانی وڕێنەیە . خۆشاکردنە بۆ دەست حالەتی بێیاگایی
گا من کە بەنێو ڵوو یی خەیاڵەکانم ڕۆدەچم بێیا. لەبنار هەورازەکانی مەعریفەدا

هێندە ڕۆدەچم تا ئاستی فڕین و . دەبم لە خۆ  و لە کاریدەرییەکانی ئایدیۆلۆژیا
لەوێوە دەتوانم بومە نێو ڵوو یی دەریا بێ بنەکانی خەون، . مەست وون

تاد لەوێوە دەتوانم بدەڕێمەوە نێو ... ئارەزوو عەش ، ووانی، سۆز، بەرائەت
نەوەی ئەو چرکەساتانەی بۆ نووسی. یادەوەری ڕۆژەکانی نێو منداڵدانی دایکم

یەکم ار هەستم بە ووانیەکانی تریفەی مانگ و سەوزایی سنەوبەر و خامۆشی 
من کە وڕێنەکانم دەنووسمەوە هێندە بێیاگا . پاییز و ڕەندە ئالەکانی باخوە کرد

نازانم من کێم و چیم، سەر بە   : دەبم لە خۆ  و لە ئاوەدانی، تا ئاستی ئەوەی
ن مێ، منداڵم هەرزە  یان پیر، لە سەرەتای ساڵەکانی شیعر نەزادێکم، نێر  یا

نووسینم، کاتێک کە سەرسامیەکانی خۆ  بۆ عەش  و بۆ ووانیەکانی مەمک 
. دەنووسیەوە، زۆرێک لە خوێنەرەکانم وایاندەزانی من ژنە شاعیرێکم نەک پیاو

 لە دیوی. مرۆح پێکهاتەیەکە پڕاوپڕ لە سۆز و عاتیفە و خەونی ڕەنداوڕەنگ
نووسینەوەی شیعر . ناوەوەی ڕەندی تر و خەونی تر و سروشتێکی تر هەیە

نمایشکردن و بە کاراکتەرکردنی ئە  سروشت و دنیا نەبیندراوەیە، ئەوەتا 
کە دامەزرێنەری ماتریالیزمی دیالێکتیکە لە نامەیەکدا بۆ ژنەکەی ( کار  مارکس)

ت، کە تاباۆیەک بکێشن دەکا تەشکیایەکانداوای ئەوە لە هونەرمەندە : دەنووسێ
ئە  چەمابێتەوە و کڕنووشی بردبێت لەبەردە  ژنەکەیدا، ئایا   خوێندنەوەیەک 

ئایا ئەمە زمانی ئایدیۆلۆژیایە یان زمانی عەش  . بۆ خەیاڵی ئە  تاباۆیە دەکرێ
و بەها و سووتان و سۆز و خەونە ووانەکانی مرۆڤە من دەمەوێت ڕاستدۆ بم 
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لە سەرەتای شیعر نووسینم . و لەگەڵ ئێوەدا لەگەڵ خۆ  و خوێنەرەکانم
شیعر الی من هۆکار )ڕوانینەکانم بۆ ئەدەب و هونەر ویا بوون، لە سەرەتا 

، بە   خۆش ەختانە هەرزوو بەوە گەیەشتم کە دنیای شیعر (بوو نەک ئامان 
زۆر بەرینتر و فراوانترە لە دنیای پڕاوپڕ لە پەیا  و لە کاێشە و لە هەراوزەنای 

دیۆلۆژیا و سیاسەت، بۆیە هەر زوو شیعرەکانی خۆمم ڕزگار کرد لە دەست ئای
هوتاچ لێدان و لە خەیاڵە وشک و نەزۆکەکانی کۆیاەتی، ئەو شیعرەش کە ئێوە 
باسی دەکەن بۆ بزە گەرمەکانی خولیا  نووسیوە، ئەوە لە کاتێکدا بوو هێندە 

شیعرەکانمدا بەڵێ لە زۆرێک لە . تەنیا بوو  تا ئاستی مردن و ون وون
بە تای ەتی لەو شیعرەی کە بەرێزتان . الواندنەوەی ڕۆژهە تیانە دەبیندرێ

ڕەندە ئەوەش پەیوەندی بە مانەوەی تەمەنێکی درێاەوە هەبێ . باستان کردووە
لەنێو کۆ نەکانی غوربەت و تامەزرۆیی هەستی گەڕانەوە  بۆ نیشتیمانە 

ە بوونی من و کەسایەتی من و سپیەکەی لە دایک وونم، یان پەیوەندی هەبێ ب
بە   هەرچۆنێک بێت، ئەوە منم، ڕۆحێکی خۆرهە تیانەی . بیرکردنەوەکانی من

شەڵار شەڵار بووی نێو مەماەکەتی غوربەتم، بە هەموو ڕەنگ و 
وا  لە نێو شیعرەکانمدا ، . ڕوانینەکانمەوە، بە هەموو هاوار و مردنەکانمەوە

یدیۆلۆژیا و بیرکردنەوەی ڕەهایی لەنێو بوون ئێستا ئا. بە   من هێندە دەزانم
ئێستا حەڵی ەت بە )و خەیاڵەکانی مندا مانایەک و ئەو گاریدەرییە تۆخەیان نییە، 

من ئێستا هەورێکی گوماناویم لە نێو ئاسمانی خەون و (. تەنیا لەالی من نیە
بیرکردنەوەکانمدا، من بەشێکم لە گومان و گومانیە هەناسە گەرمەکانی نێو 

 ۆحی منە، ڕ
 

سەرەتای دەیەی کۆتایی سەدەی ڕابردوو ساردەمەنیەکت لە  :ڕامان
لە نێو ئەو غەڵ ە غەڵ  و هاوار  ،بەرام ەر مزگەوتی سپی لە هەولێر هەبوو

ئایا ئەو بەردەوامیەی تۆ  ،هاوارەدا تۆ لەگەڵ برادەرەکانت لە شیعر دەدوای
تا کوێ و    ،ی دیبە واتایەک ،لە شیعر ئەوپەڕی عاش  بوون نیە بۆ شیعر

  بۆچی. .ئاستێ عاش ی شیعریت
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الپەڕەی ڕۆژانێکم بۆ  ،لە نێو هەناوی ئە  پرسیارەتاندا :ناڵە حەسەن

بەڵێ  .هەڵدەدەنەوە کە ڕۆژانێکی بەرچاو و دیارە لە نێو بیرەوەریەکانی مندا
لەو ڕۆژگارەی ئەوسادا کە تەمەنێک لەو شوێنەدا کار  کرد، سەردەمانێک 

بە عەش ەوە دەمخوێندەوە  ،لەزەتم لە هەموو شتێک دەبینی خۆشی و ،بوو
سەرەتای ساڵەکانی سەردەرهێنان و دەرکەوتنم  .و بە عەش ەوە دەمنووسی

 ،سەرەتای ئاشنا بوونم بوو بە مەعریفەی دەق و مەعریفەی زمان .بوو
من لەگەڵ  ،لەگەڵ هات و هاوار و بەز  و سەفای هەرزەکارانی ئەو شوێنەدا

زانا خەلیای شاعیر و بەختیار محەمەد عیسای )م بە تای ەتی برادەرەکان
باسی ئەدەب و  ،و چەند برادەرێکی تر باسی شیعرمان دەکرد (نووسەر

من ئەوکاتە لە گەرمەی کارکردندا بوو  لە . ،هونەر بە گشتی و زۆر شتی تر
لەگەڵ ئەوەشدا لە خەمی ئەوە  ،نێو ویهانی سیاسەت و ئەدەب و هونەردا

لە خەمی ئەوەدابووین چۆن  ،چۆن ب ین بە خاوەنی دەندی خۆمان ،دابووین
شەپۆلەکانی ئایدیۆلۆژیا و سیاسەت لەگەڵ خۆیدا نەمان بات و ونمان 

چۆن سیاسەت ووانی و خەیاڵە ڕۆمانسیەکان لە نێو شیعرەکانمان  .نەکات
 .چۆن بە ئازادی بیر بکەینەوە و ئازادانەش بنووسین .دا نەخنکێنێ
لە  سەردەمانە عەش   .ڕۆژانە ڕۆژە گەرمەکانی تەمەنی منن بەهەرحاڵ ئە 

بە هەموو مانا فەلسەفییەکەیەوە مانایەکی هەبوو لە نێو شیعرەکان و 
هەتا ئەمڕۆش بە هەمان وۆش و خرۆشەوە و هەمان  ،نووسینەکانی مندا

من تا  .ڕوانینم هەیە بۆ عەش  و بۆ دنیا سیحریاوییەکەی نووسین و شیعر
ئە  عاش  وونە  بۆ شیعر پێموایە بەردەوامی  ،اش ی شیعر سەر ئێس ان ع
کاریدەری زۆری لەسەر خۆدۆزینەوە و ناسینی خود و  ،بە بوونم داوە

 .خەون و خولیاکانمدا بووە
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تا   ئاستێ هێ ی بەیانی لەگەڵ دیوانێکی ترت ڕوو لە  :ڕامان
هی ئایا کارت لەسەر ئەوە کردووە دیوانی ئەمڕۆت لە  ،بەرزبوونەوەیە
  چۆن .دوێنێ نەچێ

 
من پێموایە ئەو نووسەرانەی کە هەمیشە خۆیان دووبارە  :ناڵە حەسەن

یان تەنها خۆیان  ،ئەو نووسەرانەن خەمی داهێنانیان نیە .دەکەنەوە
ئەگینا بۆ نووسەرانێک کە خەمی داهێنانیان لەبەر بێ وا  ،دەخوێننەوە

ئەمەش کارێکە بە ئیرادەگەری  ،پێویست دەکات هەمیشە لە نوێ وونەوە دابن
 ،بەهرە و توانای دەوێ ،بەڵکو کارێکە بەرچاو ڕۆشنی دەوێ ،ناکرێ

دەبێ ڕوئیایەکی ڕۆشنمان  ،مەبەستمە ب ێم .شەونخونی و ماندوبوونی دەوێ
کردەی ) ،دەمێک ساڵە ئەرستۆ گوتوویەتی .بۆ نووسین و داهێنان هەبێ

دەبێ چی بکەیەن بۆ ئەوەی  (.شیعر نووسین کردەیەکی السایی کەرانەوەیە
 ،خۆمان لە بازنەی السایی کردنەوە بێنینە دەرێ و داهێنانی خۆمان هەبێ

دەبێ چی بکەین تاکو بتوانین خوێنەرانمان سەرسا  بکەین و پرسیاری 
  .تازەیان لەال بوڕووژێنین

 
دیارە بۆ هەر شاعیرێک و نووسەرێک دیاری کردنی هێ ی بەیانی نێوان 

ئەمەش زیاتر  .ڵەکانی ئەمە کارێکی زۆر گرینگ و پێویستەدیوانەکان و دە
کەس بە دۆی خۆی ) :خوێنەران دەتوانن بڕیاردەری بن ئەگینا وەک دەڵێن

دەتوانم ب ێم  ،بە   تا ئەووێدایەی بۆ خودی خۆ  دەگەڕێتەوە ،(ناڵێ ترشە
زۆر بە ئاگاهانەوە ئە  مەسەلەیە  لەبەر چاو گرتووە و کاریشم بۆ 

و  (مۆمێکی نوێی تەمەنم)پێم وایە ویاوازی زۆر هەیە لە نێوان  من .کردووە
عەش  و بەرائەتی )و  (ڕەش ەڵەکی ڕۆح)یان لە نێوان  ،(ڕەش ەڵەکی ڕۆح)

نیدایەک بەسە بۆ )یان لەگەڵ  ،دا (ڕەندە ئیرۆسیەکانی ئاگر)یان لەگەڵ  (ئاو
ووی   لە ڕووی ناوەڕۆکەوە   لە ڕ .کە تازەترین دیوانی شیعریمە (مردن

پێشم وایە  .زمان و ستایاەوە ئالوگۆڕی زۆر لە نێوانیاندا دەبینم
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من زۆروار لە شیعرێکەوە بۆ شیعرێک ئە   .ئالوگۆڕەکان ڕوو لە سەرەوەن
بە خۆشحالییەوەش زۆرواران لە دەمی ڕەخنەگران  ،ویاییە لە خۆمدا دەبینم

لەگەڵ  .و نووسەران و خوێنەرەکانمەوە ئەمە  بیستووە و پێم گەیشتۆتەوە
تا نووسەر ئاستی توانای  ،ئەوەشدا من پێموایە نووسین کارێکی ئاسان نیە

 .کردەی داهێنان ڵوڕستر و ڵورستر دەبێت ،فیکری و مەعریفی بوێتە سەر
گابریل )دوای تەمەنێکی دوورودرێا لە نووسین لە چاوپێکەوتنێک دا لە 

لە  (یان پێشتر ،ئێستا کاری نووسین ئاسانترە)یان پرسی  (گاریسیا مارکیز
  .ئێستا زۆر بە زەحمەت دەنووسم :وە مدا وتی

 
کە کوردستان وێدەهێ یت و ڕوو لە کۆ ن و گەڕەک و شار و  :ڕامان

ئاستەندەکانی ئەو ژیان و ئەو دەسپێکە  ،و ت و کیشوەرێکی نوێ دەکەیت
   بۆ شاعیرێکی کورد لە کەنەدا چییە

 
یمانی خۆی وێ دەهێ ێ و دیارە بۆ هەر کەسێک کە نیشت :ناڵە حەسەن

لە سەرەتاوە وەک کەسێکی  ،ڕوو لە و تێکی تر و کیشوەرێکی تر دەکات
وەک  .نامۆ و الڵ و التەریک و دوورەپەرێز دەبێ لە هەموو شتێک

یان گە یەکی هەڵوەریوی دە  شۆستەکان دێتە  ،باڵندەیەکی باڵشکاو
چونکە بە  ،تەیەکاریدەرترین ئاستەندیە نەزانینی زمانی ئەو و  .بەرچاو

تای ەتی لە سەرەتادا فێربوونی زمان کایاێکە بۆ کردنەوەی زۆربەی 
لە پاڵ فێربوونی زمانیە ئاستەندی ژیان و گوزەران و  .دەرگاکان

 .بەرپرسیەتی خێزانداری و منداڵ و هەموو ئەمانەش کاریدەری خۆیان دەبێ
ەڵ خۆت بە خێرایی لەگ (ئەگەر بکرێ)ئاستەندێکی تر چۆن بتوانی 

ڕەندە لە ئاستی زۆر  ،دابونەریت و کەلوەری ئە  والتە تازەیە ڕابێنی
ویاوازدا بن لەگەڵ کوتوور و دابونەریت و باری کۆمە یەتی و تی خۆت 

 .دیارە خۆ گون اندن لەگەڵ کولتووری و تێکی تر کارێکی وا ئاسان نیە .دا
ەر نەتوانن ڕەندە مرۆڤی وا هەبێت کە دڵنیا  زۆریشن تا تەمەنێکی زۆر ه



 171 

ڕەندە لە ناخی ناخەوەیان لە کێشەیەکی  ،لەگەڵ ئە  کەشوهەوایە تازە ڕابێن
کە چەند  .ئەمەش لەسەر خودی کەسەکان دەوەستێ .ڵووڵ و لە مەینەتدا بن

ڕەندە پێوەندیشی بە ئاستی  .توانای ئە  گۆڕانە لەو کەسەدا هەیە
ەو کەسەوە بیرکردنەوە و ئەو پاشخانە مەعریفی و ئاستی کرانەوەی ئ

فێربوونی زمان و تێکەڵ وون بە دابونەریتی ئە  و تە و سوود  .هەبێ
وەرگرتن لە مێاوو و لە ئاستی ڕۆشن یری و مەعریفی ئە  و تە کارێکی 

  .سەرەکی و زۆر پێویستە بە تای ەتی بۆ کەسی نووسەر
 

لە هۆڵی یەکێتی نووسەرانی کورد  ٢٢/٥/٢١١٥لە کۆڕی شیعری  :ڕامان
هەندێ لە وەرگران الیان  ،ر هەندێ شیعری نوێی خۆتت خوێندەوەلە هەولێ

بە واتایەکی تر هیی  ،وابوو شیعرەکانی تۆ پێدەچێ لە کوردستان نووسرابن
ئەمریکی بە  –سیما و خاسیەتێکی شیعری نوێی ئێستای ئۆرۆ 

  بۆچوونی تۆ لە  بارەیەوە چیە ،شیعرەکانتەوە دیار نەبوو
 

ێک دەمەوێ ئەوە ب ێم کە بڕیاردان و بەر لە هەرشت :ناڵە حەسەن
هەڵسەنداندنی شیعر بە یەک خوێندنەوەی خێرا نەک هەر گوناهێکی 

لەگەڵ ئەوەشدا دیارە  .بەڵکو تاوانێکە بەران ەر بە  دەڵە دەکرێ ،گەورەیە
کە  تا زۆر شیعری کەنەدی و  ،من تەمەنێکە لە و تی کەنەدا دەژیم

نیومە سوود لە ڕەوتی تازەی ئە  پێشم وایە توا ،ئەمریکیم خوێندۆتەوە
بە   هێندەی پێم کرابێ خۆ  لە کاری السایی کردنەوە  ،کیشوەرە وەربدر 

بە  .چونکە الی من السایی کردنەوە شتێکە و داهێنان شتێکی ترە .پاراستووە
پێی ئەزموونێک کە لەگەڵ شیعر و نووسین دا هەمە من پێموایە خاوەن 

ناشتوانم وا بە ئاسانی دەس ەرداری ئە   .ڕێوکە و شێواز و ستایای خۆمم
دەربارەی شیعرە تازەکانیشم کە لە  کۆرەدا  .شێوازەی خۆ  ب م

بە تای ەت لە ڕووی  ،من پێموایە زۆر شتی تازەی تێدا بوو ،خوێندمنەوە
هەر ئە  وەرگرە بەڕێزانە کە زۆربەیان نووسەر و  ،ستایل و زمانەوە
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ی هەیان وو لەسەر شیعرەکان و شاعیر بوون ئەو ڵسەو هەڵسەنداندنانە
ڕەندە خۆشترینی ئەو ڵسانە بن کە  ،کۆڕەکە  ئەو ڵسانەی لەوێدا پێیان وتم
ڕەندە ئەگەر ڵسەکان لێرە دووبارە  ،لە هەموو تەمەنی نووسینم بیست ێتم

بکەمەوە بوێتە خانەی ستایە و بە خۆدا هەڵدان کە منیە پێویستم بەوە 
ۆڕێکی ئاواهیدا کە خەڵکانێکی زۆر ئامادەی دیارە زۆریە ئاساییە لە ک ،نییە

من پێموایە دەڵی زیندوو دەبێ  ،ب ن ڕاوبۆچوونی ویاوازیە هەبێ
ئەمەش بەڵدەی سەرکەوتنی کۆڕەکە  ،خوێندنەوەی وۆراووۆر لە خۆبدرێ

دەربارەی ئەوەی کەتا چەند ڕەنددانەوەی شیعری  .و شیعرەکان بوو
 .الوە زۆر گرینگ نەبێتڕەندە ئەوە  بە ،ئەمریکیم پێوە دیار بوو

 
ئەگەر شیعر بە زمانی ئیندایزی دەخوێنیتەوە کێن ئەو شاعیرانەی  :ڕامان

  بۆچی ،دەیانخوێنیتەوە
 

زۆرن ئەو شاعیرانەی کە بە زمانی ئیندایزی  :ناڵە حەسەن
ئیمیای  ،ئیایەت ،ڕۆبەرت کریای ،ئەزرا پاوەند) :دەیانخوێنمەوە لەوانە

ڕەندە  (زۆرانی تر... .وۆنی ئارنۆد ،ۆبێن ساراڕ ،ویایە  ستافۆرد .دیکنسۆن
بۆ نێو  .من بە دەڵە شیعرییەکانیان سەرسا  بم ،هۆکارەکەی ئەوە بێت

یان لەوانەیە لە دنیا و  ،ڵوو یی خەیاڵەکانیان بمدێڕن و سەفەر  پێ کەن
بە کوردتی من ئەو نووسەرانە  .خەون و مەینەتیەکانی خۆمەوە نزیک بن

 .ی ڕامان و سەرسامیم دەکەندەخوێنمەوە کە تووش
 

 .کێن ئەو شاعیرە کوردانەی کە چێا لە تێکستەکانیان وەردەگری :ڕامان
   بۆچی
 

لە نێو کوردانیە دا  ،بە هەمان شێوەی پرسیاری پێشوو :ناڵە حەسەن
ڕەندە نەتوانم  ،زۆرن ئەو شاعیرانەی من چێا لە تێکستەکانیان وەردەگر 
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 ،بەختیار عەلی ،شێرکۆ بێکەس) :   لەوانەبە ،لێرەدا ناوی هەموویان بهێنم
کەژا   ،هاشم سەڕاج ،ئەنوەر مەسیفی ،دڵشاد عەبدوڵی ،کەریم دەشتی

هۆکارەکەش هەر ئەوەیە کە لە  (زۆرانی تر.... .سەباح رەن دەر ،ئەحمەد
  .پرسیاری پێشوو وە مم داوەتەوە

 
یدەکردنی سەفەر و دنیای دیتن و گەشت تا چەند زەمینە بۆ ئافەر :ڕامان

ئایا مەعریفەی چاو گریندییەکەی وەک سەفەری  .تێکستی نوێ دروست دەکا
  نێو کتێ ەکان نییە

 
من پێم وایە سەفەر و غوربەت چەند دەرگایەک بەڕووی  :ناڵە حەسەن

مرۆڤەکان دادەخات و لە هەمان کات دا چەند دەرگایەکی تر بە ڕوویاندا 
بە  ،تای ەتی بە ڕووی نووسەران کردنەوەی ئە  دەرگا تازانە بە .دەکاتەوە

مانای تێکەڵ وونە بە نێو دنیایەکی تازە و خۆ بینینەوەیە لە نێو خەون و 
ئاشنابوونە بە کولتوور و ڕەنگ و ڕوخسار و  .خەیاڵ و بیرکردنەوەی تازە

لە  .واتە لە دایک وونەوەیەکی ترە بە هەناسەیەکی تازە .سروشتێکی تازە
 ،لە نێو مەعریفە و هۆشیارییەکی تازەدا هەمان کاتیشدا خۆدۆزینەوەیە

هەروەک لە  .بێدومان مەعریفەی چاویە بەشێکە لە مەعریفە گشتییەکە
ڕەندە هەندێک لە مرۆڤەکان نەتوانن  ،یەکێک لە پرسیارەکانی پێشوو گوتم

بۆ یە دەنگ و ڕەنگ و بوونیان  ،هەڵ کەن و ڕابێن لەگەڵ ئە  دنیا تازەیەدا 
هەندێکیشیان بە پێوەوانەوە ڵەڵەمەکانیان  .دەچێ بەرەو کپ وون و سڕبوون

بیریان فراوانتر و خەیاڵەکانیان ڵووڵتر و چاوەکانیان  .بە بڕشتتر دەبێت
چونکە دنیای سەفەر و غوربەت خۆی لە خۆی دا  ،ڕۆشنتر دەبینێت

بینینی کەڤا  و نیدارە ووانەکانی  ،دنیایەکی کاریدەرە بەسەر ڕۆحی مرۆح
ەی ڕەنداوڕەنگ و شەڵامی بەرین و ڕووناک سروشتێکی تر و باخو

خۆی لە خۆی دا  ،ڕووناک و میترۆکان و ئاپارتمانە بەرز و سیحراوییەکان
سەحەر و )شیعری  .چێاێکی هونەری و سەرسامی بە مرۆح دەبەخشێ
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  خەیاڵە فەنتازییەکەی ئە  شیعرە لە  (دوای نیوەڕۆیەکی کەنار دەریا
ە دڵڕفێنییەکانی شەپۆلەکان و ئارامییەکانی ڕوانینی ووانییەکانی ئاو و نهێنیی

بۆیە منیە ڕازیم بەوەی کەوا مەعریفەی چاو بە  ،کەنار دەریایەک لە دای وو
ئەندازەی مەعریفەی نێو کتێ ەکان کرینگ و کاریدەرە بۆ وەبەرهەمهێنای 

 .تێکستی ووان
 

ڕەخنەی کوردی و خوێندنەوەی کوردی بۆ شیعری کوردی زۆر  :ڕامان
ئایا  ،تا ئێستا نووسینەکانی کێ لەو بوارەدا سەرن ی ڕاکێشاوی ،زۆر کەمە

   ڕەخنە و خوێندنەوە بۆ شیعر هۆکارێک نییە بۆ زیندووبوونەوەی شیعر
 

ڕەخنەی کوردی و  ،دیارە بۆ هەموو الیەکمان ڕۆشنە :ناڵە حەسەن
من پێموایە ئەوەش بەشێکی  ،خوێندنەوە بۆ شیعری کوردی لە   ئاستێکدایە

بە مانای پەیوەندی بە حاڵ و  ،بە زرووفە مەوزووعیەکەیەوە هەیە پەیوەندی
وەزعی ڕەخنەگران و ڕۆشن یرانمانەوە هەیە کە خاوەنی   فیکرەیەک و 

بەشەکەی تری پەیوەندی بەو ئەخاڵە کولتوورییە  .زەخیرەیەکی مەعریفین
خێ ەکییەوە هەیە کە وای کردووە هۆکاری سیاسی و حیزبی لە  ڕاستایەدا 

 :بە   لەگە  ئەمانەشدا ناکرێ نووسینەکانی ،کاریدەری خۆی ب ینێ ڕۆڵی
 .لە بیر بکەین (عەالئەدین سەوادی و محەمەدی مەال کەریم)

ئازاد )یان نووسینەکانی  ،بەتای ەت خوێندنەوەیان بۆ شیعری کاسیک
هەرچۆنێک بێت ڕەخنە نەک هەر بۆ  .فەرامۆش بکەین (عەبدولواحید

بدرە لە هەموو ڵۆناو و دەورانە  ،ۆ نوێ وونەوەی دەقیان ب ،کۆمەلدەی ئێمە
 ،مێاووییەکان کاریدەری خۆی بەسەر کەلتوور و باری کۆمە یەتیدا بووە

ئەگەر  ،لەسەردەمی بووژانەوە لە ئەوروپا ڕەخنەگرەکان پێشەنگ بوون
ڕەخنەگرەکان نەبوونایە ئەورووپا و ئەمریکا بەو مەدەنیەتەی ئێستایان 

ە ڕەخنەگرە ودیەکانن دەرگای ویهانێکی تازەمان لێ ئەو ،نەدەگەیشتن
 ،نەک تەنها هۆکارێک بن بۆ نوێ وونەوەی دەڵێکی شیعری ،دەکەنەوە
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خوێندنەوە و ڕەخنە کاریدەری زۆری هەیە بەسەر لە دایک وون و 
چونکە خوێندنەوە و ڕوئیاکانی ڕەخنەگرێکی ودی و  .نوێ وونەوەی دەق دا

 .رە لە خوێندنەوەی خوێنەرێکی ئاساییڕاستدۆ زۆر ڵووڵتر و فراوانت
خوێندنەوەی ڕەخنەگرێکی ودی و ڕاستکۆ نەک هەر کاریدەری دەبێ 

 بەسەر نوێ وونەوەی دەق ودە لەوەش دەڵێکی تازەش لە دایک 
بەڵکو تەکانێکیە بە خاوەنی دەڵەکە دەدا و چێاێکی زیاتریە بە  ،دەبێ

 .خوێنەر دەبەخشێ
 

مەڵە شیعرێکت لە زمانی ئیندایزییەوە لەو ماوانەی دواییدا کۆ :ڕامان
ئایا ئەو ئاستەندانە چین کە لەکاتی  ،وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی

  وەرگێڕانی تێکستێکی شیعری ڕووبەڕووت دەبنەوە
 
بەر لە هەرشتێک دەمەوێ ئەوە ب ێم من نە وەرگێڕ  و نە  :ە حەسەنڵنا

عرەکان و   لە هێندە نەبێت   لە وەرگێڕانی شی .خەمی وەرگێڕانم هەیە
بە   ئەو  .وەرگێڕانی بابەتەکانی تر تەنیا هەوڵدانێکە و هیوی تر

ئاستەندانەی دەهاتنە بەردەمم لە چەند خالێک خۆیان دەبینییەوە یەکێکیان 
زۆر لە خەمی ئەوە دابوو  کە بە ئەمانەتەوە شیعرەکان  ،ئەوە بوو

لە هەندێ  .موەربدێڕ  و ناوەڕۆک و خەیاڵ و وێنە شیعرییەکان نەشێوێن
شوێن هەستت بەوە دەکرد زمانی ئیندایزی پێشکەوتنی زۆری بەخۆیەوە 

بۆ هەندێ وشەو دەستەواژە بە زەحمەت مانای پڕ بە پێستت دەست  ،بینیوە
هەندێک لە ماناکانی نێو  ،یەکێکی تر فەرهەندە کوردییەکانە .دەکەوت

ایەنە هەر بەکار فەرهەندە کوردییەکان ئێستا لە زمانی ئیندایزی ئەو ئەو مان
ناهێندرێن و کۆن بووینە هەستت بەوە دەکرد کەوا فەرهەندە کوردییەکان 
 ،پشتیان بە سەرچاوە زۆر کۆنەکانی فەرهەندە ئیندایزییەکان بەستووە

ئەمەش یەکێک بوو لە  ،هەروەها نەبوونی فەرهەندی ئەلیکترۆنی گوردی
  .ئەمەیان زیاتر پەیوەندی بە کاتەوە هەیە ،ئاستەندەکان
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ئایا لە وەرگێڕانی شیعردا لە زمانێکەوە بۆ زمانێکی تر  :ڕامان
   شاعیربوونی وەرگێرەکە   ڕۆلێک دەبینێ

 
بە بڕوای من لە وەرگێڕانی شیعردا لە زمانێکەوە بۆ  :ناڵە حەسەن

 .زمانێکی تر شاعیربوونی وەرگێڕەکە ڕۆڵ و کاریدەری زۆر بەرچاو دەبینێ
وەکاری کوردی کاتێک سەیری تاباۆکانی وەک ئەوە وایە هونەرمەندێکی شێ

سافادۆر دالی  ،پیکاسۆ و لیۆناردۆ داڤنشی و) :هونەرمەندە بیانییەکانی وەک
بکات خوێندنەوەکانی بۆ  (تاد... .و ڤانکوا و گاگوین و گۆیا و مەن  و

تاباۆکان چەند هونەریانەتر و ڕۆشنتر دەبێ لە خوێندنەوەی کەسێکی 
هۆکارەکەشی ئەوەیە  ،ۆماننووسێکیان شاعیرێک یان ڕ ،ئاسایی

هونەرمەندە شێوەکارییەکە خۆی لە نێو ئەو ویهانەدا دەژی و لە نێو ئەو 
ئە  زیاتر بە مەعریفەی ڕەنگ و  ،ویهانەدا بەهرەیەک و توانایەکی هەیە

شیعر و وەرگێڕانی شیعر و  ،هێاکاری و فیدەر و هونەرەکانی تر ئاشناترە
من پێم وایە شاعیران زیاتر ئاشناترن بە  .شاعیربوونیە بە هەمان ئەندازە

ڕەندە ئەگەر وەرگێرەکە  .مەعریفەی وشە و زمان و خەیاڵ لە شیعردا
هەرچەندە  ،شاعیر نەبێت هەندێ وار مانای وشەکان و خەیاڵەکان بشێوێنێ

ڕەندە لە پشتی وشەکانەوە دنیایەکی تر  .ئەگەر زمانزانێکی باشیە بێ
ەوە مانای تر و وووڵەی تر و ڕەندی تر چونکە لە پشتی وشەکان ،نەبینێ
من شیعری وەرگێڕدراو  خویندۆتەوە توانای  ،بەڵدەشم بۆ ئەمە .هەیە

هێندە بە ناڕێکی شیعرەکە  ،ئەوە  نەبووە تا کۆتایی شیعرەکە بخوێنمەوە
ڕەندە واری واش هەبێ وەرگێرەکە شاعیریە بێ و ئە   .وەرگێڕدرابوو

پێم وایە ئە  حالەتانە لە وەرگێڕی شاعیر بە   من  ،حالەتانە هەر ڕووبدەن
 .دەبێ کەمتر بێ بەو مەروەی شاعیرەکە زمانزانێکی باش بێت

 
کێن ئەو  ،بە گویرەی زانیارییەکانی تۆ لە بواری وەرگێڕاندا :ڕامان

   بۆچی .وەرگێرە کوردانەی کە تەواو سەرکەوتوون لە کارەکانیان



 177 

 
دوڵی حەسەن زادە و عەزیز گەردی و عەب)من بۆخۆ   :ە حەسەنڵنا

بە  ،لە کارە وەرگێڕدراوەکانیاندا سەرکەوتوویان دەبینم (شوکور مستەفا
 )دوای ئەمانەش 

 
وێدای پەن ە و ڵەڵەمەکانیان لە  (ئازاد حەمە شەری  و کەریم سۆفی

هۆکارەکەش ئەوەیە بە زمانێکی پاراو بە  .بواری وەرگێڕاندا دیارە
لە کاتی خوێندنەوەیاندا ئارامی و  ئەمانەتەوە دەڵەکانیان وەرگێڕاوە و

 .دلخۆشیت پێ دەبەخشن
 

چین ئەو خاسیەت و سیمایانەی پێویستە لە شیعرێکدا هەبن بۆ  :ڕامان
ئەو شیعرانەی کە وێایان  ،بە شێوەیەکی دیکە .کۆن نەبوونی ئەو شیعرە

  لێوەردەگریت دەبێ خاوەنی   وۆرە خاسیەت و سیمایەک بن
 
بە کورتی ئەن ا  و مەبەستێک بە دەستەوە هەو  دەدە   :ە حەسەنڵنا
بە بڕوای من شیعر نووسین کردەیەکی ئیستێتیکیە لەنێو بازنەی کایە  .بدە 

دیارە مەعریفەی نووسەر بۆ زمان و دەق و ڕەگەزە  ،مەعریفییەکاندا
 ،شیعرییەکان کاریدەری زۆر دەبینێ بۆ وەبەرهە  هێنانی دەڵێکی زیندوو

ڵەکە هەلدری دەاللەت و هێما و فۆڕ  و دەڵی زیندووش بە مانای دە
لە پاڵ  .سیمایەک بیت کە خوێنەر سەرسا  بکات و چێایان پێ ب ەخشێ

 .ئەمەش وا پێویست دەکا دەڵی زیندوو خوێندنەوەیەک زیاتر لەخۆ بدرێت
بەمانای شاعیر لە ئاڵاری دەق دا تا ئاستێک شۆڕدەبیتەوە بۆ نێو دنیای 

بە   زمانێک کۆد و نهێنیەکانی نێو  .مرۆحخەون و خەیالە ڕەندالەییەکانی 
لە  ،ڕۆحی مرۆح و نێو غەریزە و بوخوە نەکراوەکانی ئومێدە کپ ووەکان

دەبێ  ،دەمەوێ ئەوە ب ێم دەڵی زیندوو .وێنەیەکی ئیستێتیکیدا دەنووسێتەوە
 ،لە مانادا ڵوو  بێت و لە شێوەشدا نوێ وونەوە و تازەگەری پێوەدیار بێت



 178 

بۆ  ،هیی پاساوێک نابینم) :عیر و نووسەری ئەمریکی دەڵێشا (دۆنالد هۆلد)
بە خەرودانی ژیانی خۆت بۆ نووسینی شیعر مەگەر شیعری ووان و نایاب 

  (.نەبێت
 

کێشەی گەورەی ڕۆشن یرانی کورد لە دەرەوەی و ت کە هەر  :ڕامان
بە هیی شێوەیەک ناتوانن لەگەڵ  ،تەنیا بە وەستە لە دەرەوەی و تن

تۆ لە  ڕووە  ،ە  و تە بەریەککەوتنێکی ودی دروست بکەنکولتووری ئ
ئایا توانیوتە پەیوەندییەکی ڕۆحی لە نێوان خۆت بو کولتووری  ،چۆنی

  کەنەدی دروست بکەیت
 

ئە  بەریەککەوتن و حاڵەتە ڕۆحیانە یەکێک لە کێشە  :ناڵە حەسەن
لە  ئەو مرۆڤانەی کە .سەرەکییەکانی وەزعی مرۆڤی پەناهەندە و کۆچ ەرە

لە بەشی دووەمی  (بەختیار عەلی)وەک  ،نیشتیمانی خۆیان دابڕاون
کێشەی گەورەی  ،کەسی کۆچ ەر :دا دەڵێ (کۆ  بەرەو ناشوێن)نووسینی 

ئەوکات دەست پێدەکا کە کۆچ ەر لە هیی یەکێک لە  دوو دنیایەدا شوێنی 
ێ یان هەر لەو نووسینە لە شوێنێکی تردا دەڵ ،ڕاستەڵینەی خۆی نادۆزێتەوە

غوربەت کۆمەڵێک هە  و ئەفسوون پێشکەش بە کۆچ ەر دەکات نیشتیمانی )
خۆی پێشکەشیان ناکا نیشتیمانیە کۆمەڵێک ویستی ڕۆحی و دەروونی و 

کۆچ ەر لە هەر وێدایەک بای لە  ،غوربەت تێریان ناکات ،عاتیفی تێر دەکا
 ئە  حاڵەتە .(هەریەکێک لە  دوو نیشتەوێیەدا شتێکی گرینگ دەدۆڕێنێت

نامۆییە زیاتر لەالی کەسی خۆرهە تی ڕەنگ دەداتەوە و کاریدەرییەکانی 
 .چونکە کەسی خۆرهە تی لە کۆمەڵدەیەکی داخراوەوە هاتوون ،تۆخترن

ئەوان لە ژیانی پێکەوەی و خێ ەکی و لە نێو ئامێزی سۆزە گەرمەکەی 
 ئێمەی .لەالی ئێمە سۆز و ویادان پێوەرن بۆ شتەکان ،دایکەوە ڕاهاتوون

خۆرهە تییەکان لە نێو رووبارەکانی یادگاری و رووبارەکانی سۆز و 
 .بیرکردنەوەکانمان زیاتر خەیاڵیامێز و ڕۆمانسین .ویادانەوە مەلە دەکەین
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ئە  پاشخانە مەعریفییە خێ ەکییە وا لە مرۆڤی خۆرهەالتی دەکا بە ئاسانی 
یان لەگە   ،نەتوانێ تێکە  بە کەڵوەری کراوەی ڕۆژئاوایی و ئەمریکی ب ێ

پێشکەوتنەکانی نێو دنیای سەرمایەداری و دنیای تەکنەلۆژیادا بە نامۆیی 
مرۆح وەک ئامێرێکی ڕووت  ،چونکە لە کۆمەڵدای سەرمایەداریدا .بمێننەوە

ئامێرێکی بێ وووڵە و بێ ڕۆح و غەریزە و  .مامەڵەی لەگەڵدا دەکرێ
 هەستەکانی مرۆڤایەتییان تێدا کپ 

 
لە  دنیایەدا ماددە سەرچاوەی هەموو شتێکە  .دەکرێ و دەخنکێندرێ

دوو دنیای تەواو لە یەکتری .نەک سۆز و ویادان و هەستەکانی مرۆڤایەتی
تا منی خۆرهە تیە  .دنیای ئامێر و دنیای سۆز و ویادان ،ویاواز

منیە کەسێکم بە هەمان پێکهاتە و بیرکردنەوە رەندە لەوان  ،دەگرێتەوە
من کە  .پێوەرەکانی سۆز و ویادان دابمزیاتریە لە ژێر کاریدەری 

بەمانای سی و دوو  ،کوردستانم وێهێشت تەمەنم سی و دوو ساڵ بوو
ساڵ بیرەوەری پڕ لە کارەسات و مەینەت و پڕ لە سۆز و ویادان و عەش  

ژیان لە نێو بازنە و  ،و سووتان و بیرکردنەوەی خۆرهە تیانە
ە کارێکی وا ئاسان نییە کە دیارە بۆ منی .بەربەستەکانی حەرا  و حە ڵ

وەک پێویست بتوانم ئە  بەریەککەوتنە دروست بکە  بە خێرایی 
 .زۆر بە ئاگاهانە تا بۆ  کرابێ هەوڵی ودیم بۆ داوە .بیرکردنەوەکانم بدۆڕ 

زۆرواران لەگە  خۆمدا لە ناوەوە کەوتوومەتە مشتومڕ و زۆر واران بە 
و حالەتی دژ بەیەک لە مندا یان دو ،ئاکامێکی دەروونی ناخۆش گەیشتوو 

 ،هەندێ وار بە ترۆپکی نائومێدی و یاخی وون گەیشتوو  ،دروست بوون
هەندێ واریە دوای بیرکردنەوەیەکی زۆر زەردەخەنەیەک هاتۆتە سەر 

من پێموایە هەنداو دەنێم بۆ پێشەوە و چاوێکیشم بۆ  .سیما  و هیوی تر
 .روونیەی خۆ  دەکە خۆشم هەست بەوبارە دە ،هەمیشە هەر لە دواوەیە

 ،زۆر بە ئاسایی هەست بەوە دەکە  زەمەن منی فڕێداوەتە نێو ئە  کیشوەرە
من چێ کە  من کوڕی کۆ نێکی تر و  ،یان ڵەدەر غەدری لێکردوو 
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مەبەستم  ،بە الیایەو بیرکردنەوەیەکی تر پێدەیاندراو  ،کیشوەرێکی تر 
  .هاتە و تواناکانی منەبە   ئەوە حەڵی ەت و پێک ،پاساو هێنانەوە نییە

 
یەکەمین وار ئە  شیعرە بۆ  ،بەر لە بیوکردنەوەی شیعرێکی نوێ :ڕامان

   کێ دەخوێنیتەوە بۆچی
 

یەکەمین  ،لە ڕاستیدا هەر شیعرێکی نوێم کە لە دایک دەبێ :ناڵە حەسەن
چونکە خۆ  یەکەمین خوێنەر و ڕەخنەگری  ،وار بۆ خۆمی دەخوێنمەوە

شیعرە تازە وەبەرهە  هاتووەکانی خۆ  زۆر من  .شیعرەکانی خۆمم
حەزدەکە  هەر لە  ،بۆ ماوەیەک حەزناکە  بیویان بکەمەوە .دەخوێنمەوە

لە نێو  .نێو ئە  کەشوهەوایە بمێنمەوە کە شیعرەکەی تێدا لە دایک دەبێ
شیعرەکانم هێندە دەخوێنمەوە تا  .خەیاڵەکاندا بۆ ماوەیەکی زۆر دەمێنمەوە

حەز ناکە  شیعرەکانم لە من  .یوکردنەوەیان دەبە ئاستی ئیرەیی بە ب
بیرمە وارێکیان  ،داب ڕێن و وێ داشەکانیان لە ناوک و ڕۆحی مندا ویا ب نەوە

خوڵەمێە و خەونەکانی مێینەی )دوای تەواو بوونی شیعرێکم وابزانم 
لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیم لەگەڵ بەرپرسی یەکێک لە ماڵپەڕە  ،بوو (شیعر

بە   دڵم نایێ بیوی  ،شیعرێکم تەواو کردووە :ن پێم گوتکوردییەکا
 .رەندە ئەمەش حاڵەتێکی نەرگسی بێت لە مندا ،بکەمەوە

 
دوای ئەو دابڕانە دە ساڵییە هەولێر چۆن دەبینی بە تای ەتی و لە  :ڕامان

ئایا بیرۆکەی ئەوەت نییە بە یەک ار  ،ڕیی ڕۆشن یرییەوە بە گشتی
  بدەڕێیتەوە

 
 ،من بە حوکمی ئەوەی تەمەنێکی درێابوو نەگەڕابوومەوە :ناڵە حەسەن

 (تەنیایی و غوربەت)کەوا  ،هەر وەک لە چاوپێکەوتنی تریشدا باسم کردووە
دوای ئە  ماوە دوور و  .هات وونە نێو ژوورەکە  و لەوێوەش بۆ نێو ڕۆحم
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درێاەش کە هاتمەوە ماوەکە  تەنیا یەک مانگ بوو لە  ماندەشدا زۆر 
بە چاپکردنی دوو کتێ  و گێڕانی گۆڕێکی شیعری ) ،ڕ کار بوو سەڵاڵ و پ

یەکێکیان بە دەندی خۆ  ئەویتریان بۆ  ،و دەرکردنی دوو سیدی شیعری
هەروەها گرتنی چەندین  ،شیعرەکانی خولیا بە دەندی کەسێکی ترەوە

بۆیە من  ،(تاد... .چاوپێکەوتنی تەلەفزیۆنی و ڕادیۆیی و ڕۆژنامە و گۆڤار
ت بڕی تێنوێتی و تامەزرۆییم نەشکا لەبەر ئەوە من لەزەت و وەک پێویس

لە ڕاستیشدا کوردستان و شارە رەندینەکەی  .چێا  لە هەموو شتێک دەبینی
هەولێر  ئاڵوگۆڕی زۆری بەسەردا هات وو ئاڵوگۆرەکانیە زۆربەیان 

لە نێو هەناسە ماندووەکانی شەڵامەکانی ئە  شارەدا  .دڵخۆشکەر بوون
ئاڵوگۆرەکان  .امییەکی زۆر و بە شاگەشکەییەکی بێوێنە دەکردهەستم بە ئار

 ،لەپاڵ گۆڕانی دیمەنەکان .ڕووەو پێشەوە بوون ،ووان بوون شیرین بوون
 ئاڵوگۆڕی فەرهەندی و کۆمە یەتیشم بەرچاو 

لە نێو ڕامان و زەردەخەنەکانی سیما و ڕوخساری  .دەکەوت
خەمی نان  ،  دەکردخەڵکەکانیە هەستم بە ماندوبوون و خەمێکی ڵوو

لە نێو زەردەخەنە و لە نێو ڵوو یی  .هێشتا هەر بە ڕوخساریانەوە مابوو
لە پاڵ پرسیارەکانیە هەستم بە  ،چاوەمانیان پرسیاری زۆر  دەخوێندەوە

مەبەستمە ئەوە  ،ترس لە بوون و لە ئایندەیان .نیدەرانی و ترسیە دەکرد
زۆر شیرین و ووان  ،کاندیمەنەکان و ڕوخسارەکان و زەردەخەنە :ب ێم

بە   لە بارەی  ،وەرگ ڕ ،پرسیارەکان و ترس و نیدەرانیەکانیە ،بوون
من وا   .ڕۆشن یرییەوە ڕەندە بۆچوون و بینینەکانم زۆر دڵخۆشکەر نەبن

دەبینی ڕۆشن یرەکانی ئێمە زۆربەیان لە دەرەوەی پێکهاتەکانی کۆمە یەتی 
بەمانایەک کاریدەرییەک و  ،رینو فەرهەندی و سیاسی و ئابووری و کولتوو

زۆربەی زۆریان  .ڕەنددانەوەیەکی ئەوتۆیان بەسەر رەوشەکەدا نەبوو
من وا  دەبینی کەوا  .کۆیاەی ئایدیۆلۆژیا و حیزبەکان بوون

ڕۆشن یرەکانمان زۆربەیان لە دەرەوەی بازنەی بەرهەمهێنانی فکر و 
 ،ی کوردەواریمانمەعریفەن بۆ پێدەیاندن و بەرەو پێشەوە بردنی کۆمەڵدە
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زیاتر  ،بێخە  و بێ ئاگا لەرەوشی سیاسی و کولتووری و کۆمە یەتیمان
دوور لە داهێنانی  ،کشومات و بێدەنگ .وەک توێاێکی مشەخۆر دەم ینین

 .بەرهەمی فکری و داهێنانی دەڵی زیندوو و ڕەخنەی ودی
من ئەو بیرۆکەیە و ئەو پڕۆژەیە   ،دەربارەی گەڕانەوەشم بە یەک اری

حەز و ئارەزوو )بە   وەک دەڵێن  ،پڕ بە دڵیە حەز  لێیەتی .هەیە
بۆیە من پێموایە درەنگ یان زوو ڕۆژێک  ،(شتێکەوە واڵیعیە شتێکی تر

دادێ بە یەک اری دەگەڕێمەوە نێو باوەشی نیشتیمانە ئازیزەکەی خۆ  و 
 .خەونیە بەوڕۆژەیە دەبینم
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کان و ئامانجی شیعر گەڕانە بە دوای شتە جوانە 
 نەخشاندنی ژیان 

 
 ئیدریس عەلی: ئامادەکردنی

 
 

لە سەرەتای  ،لە شاری هەولێر ٠٦٩٥لە دایک ووی  :ناڵە حەسەن
ڕاستەوخۆ لە دوای ڕاپەڕینەوە  .هەشتاکانەوە دەستی داوەتە نووسین

شیعرو بەرهەمەکانی خۆی بیوکردۆتەوە ئەوەندەی من ئاگاداری بەرهەمە 
 .بە زمانێکی ویاواز لە هاوتەمەنەکانی دەنووسێتئەو  ،شیعرییەکانی ناڵە بم

لە شیعرەکانی ئەودا سۆزی دەربڕین و زمانی سادەو ساکار بە تەنها 
بەڵکو الی ئەو شۆڕبوونەوەیەکی هونەریانە  ،ڕەگەزێکی شیعری پێکناهێنن

بە ناو پنتە شاراوەکانی خەیاڵ و ڕەهەندەکانی زمان لە  .بەدی دەکرێت
کە  .ا و ئاستی وۆراووۆردا گۆڕانی بەسەردادێتچەندین وێنەی وودا وود

بە ڕای زۆرێک لە ڕەخنەگرانی ئەدەبی ئە  حاڵەتە وەک گەمەیەکی فەنتازی 
بە   الی ئەو شاعیرەمان ئە  حاڵەتە کردنەوەی  .شیعری دەزانن

لە  .دەروازەیەک و دۆزینەوەی دەریوەیەکە بۆ ڕاڤەکردنی دنیابینی خۆی
وە گەیشتۆتە  ٠٦٦٦لە ساڵی  .ەوێهێشتووەەوە کوردستانی ب ٠٦٦٨ساڵی 

لە دەرەوەش لەپاڵ ڕۆژنامە  .و تی کەنەدا و لەوساوە ڕا لە کەنەدا دەژی
کوردییەکانی ناوەوەی کوردستان لە زۆربەی ماڵپەڕە کوردییەکانی 

کە  .ئینتەرنێت شیعر و وەرگێڕان و بابەتی وۆراووۆری بیوکردۆتەوە
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چەندین بابەتی دیکەی نووسینی  وێڕای نووسینی دەڵی شیعری خاوەنی
 .ئەدەبیە و تا ئێستا ئە  بەرهەمانەی بە چاو گەیاندووە

 
 ٠٦٦٢شیعر  …مۆمێکی نوێی تەمەنم  -

 ٠٦٦٩شیعر .......... .ڕەش ەڵەکی ڕۆح- 

 ٠٦٦٦شیعر ..... .عەش  و بەرائەتی ئاو- 

 ٢١١٢شیعر .. .ڕەندە ئیرۆسیەکانی ئاگر- 

 ٢١١٥عر شی.. .نیدایەک بەسە بۆ مردن- 

 ٢١١٥وەرگێڕان لە ئیندیزییەوە . (.نەروسیەت)نەرسیسیز  - 

 
بە پێویستمان زانی لە ڕێدەی ئە  پرسیارانەوە ناڵەی شاعیر بهێنینە 

 .دواندن

 
لە نێو ژانرەکانی دیکەی ئەدەبدا . .چۆن دەستت بە نووسین کرد :پرسیار

  ...بۆچی شیعرت هەڵ اارد

 
ێ شیعر دەخوێنمەوە و لەگەڵ من لەوەتەی بەبیر  د :ناڵە حەسەن
لە پۆڵی  .منداڵ بوو  حەز  بە خوێندنەوەی شیعر بوو .شیعردا دەژیێم

شەشەمی سەرەتایی پەخشانەکانی وانەی کوردیم بە شیعر بۆ مامۆستاکە  
کە  (!...تۆ دەبیت بە شاعیر)ڕۆژێکیان مامۆستاکە  پێی ووتم  ،دەنووسی

کە گەڕامەوە  .یان دا باڵ بدر خەریک بوو لە خۆشی :ئەمە  بیست منی منداڵ
ەندە ئەو ڕۆژە ِ  ڕ ،ماڵەوە لە ڕێدادا وا  هەست دەکرد لەفڕین دا 

لە ڵۆناغی ئامادەیی شەرمنۆکانە . ..خۆشترین ڕۆژ بووبێت لە ژیانی مندا
کوردایەتی )شیعرەکانم پڕاوپڕ بوون لە هەست و سۆزی  ،شیعر  دەنووسی

دڵدارییەکانم لە ویاتی عەتر پڕ  نامە ،بۆ کوەکانی گەڕەکەکە . (.و دڵداری
ئەو سەردەمانە لێواناێو بوو  لە شیعر و شیعر  زۆر . .!دەکرد لە شیعر

لە ڵۆناغی  ..دەالڵەکانی ژوورەکەمم پڕ کردبوو لە دەفتەری شیعر .دەنووسی
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شیعرەکانم لە  (ڕاپەڕینەکانی ڵوتابیان دا)ئامادەیی لە ڕۆژگارە تۆفانیەکانی 
کوردپەروەرانە بوون کە ئاگر لە وەستەیان سەرزاری ئەو ڵوتابیە 

ڕۆژان ڕۆیشتن و بازنەی خەون و خەیاڵ و بیرکردنەوەکانم  .هەڵدەستا
لە سەرەتای ساڵەکانی هەشتا بازدانێکی گەورە لە فیکر و  .فراوانتر بوون

تێکەڵ بە هەراوزەنای  .بیرکردنەوە و ڕوانینەکانی من دروست بوو
دەریا و شەپۆلە باێساوییەکانی مارکس و  ئایدیۆلۆژیا بوو  و خۆ  لە نێو

تا ئەوکاتیە شیعرەکانم هەر لە نێو دەفتەرەکانم  ،مارکسیسز  دۆزییەوە
بە   دوای ڕاپەڕینە  .زیندانی دەکرد و بیو  نەدەکردنەوە

ئەفسووناوییەکەی کوردان من ڕاستەوخۆ شیعر و نووسینەکانم 
ەکان و گۆرانیەکان و راز لە نێو خەون و خەیاڵ :دەمێکە شیعر .بیوکردەوە

ڕەندە من مرۆڤێکی  .و عەش  و ژووانەکانی مندا ئامادەگی خۆی هەیە
یان ڕەندە بۆ ئەوە  .ئیرۆسی بم و بمەوێ ئیرۆسییانە بۆ ژیان بڕوانم

بەو مەبەستەی لە نێو خەیاڵ و خەونە چەپێندراوەکانم دا  :شیعر  نووسی ێ
سەرگەردانەی کە هەتا ئەو خودە ون و  ،بە دوای خودی خۆمدا بدەڕێم

من  !..ئێستاش لە نێو شیعرەکانم دا بە دوایدا دەگەڕێم و نەمدۆزیوەتەوە
عەش  و ووانی و بەرائەت و بوون  ،شیعر  لە هەموو شتێک خۆشتر دەوێ

  !...و ژیان لە نێو شیعردا دەبینمەوە

 
چارەنووسی  ،لە دنیای تەکنەلۆژیا و بە ئامێربوونی شتەکان :پرسیار
ئایا شیعر و دنیای تەکنەلۆژیا لە کوێدا بەیەکەوە . .دەبێت شیعر چۆن

  ..هەڵدەکەن و لە کوێدا بە شەڕ دێن

 
بە بڕوای من تەکنەلۆژیا و بە ئامێربوونی شتەکان  :ناڵە حەسەن

چونکە خەون و  .پەیوەندییەکی ئەوتۆی بە شیعر و چارەنووسی شیعر نیە
مرۆڤیە پێکهاتەیەکە  ،وەستە و ڕۆحی شیعر پێک دەهێنن :خەیاڵ و زمان

مەبەستمە ئەوە ب ێم شیعر زۆر لەوە ڵووڵتر و  .خەون و خەیاڵ و زمان :لە
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فراوانترە کە چارەنووس و ئایندەکەی لەگەڵ تەکنەلۆژیا و بە ئامێرکردنی 
وەکو گوتم شیعر  .ژیان لێک دەینەوە و لەوێدا سەیری هاوکێشەکان بکەین

ەلۆژیاش بەرهەمی خەون خودی تەکن ،پێکهاتەیەکە لە خەون و خەیاڵ
لە گۆشەنیدای منەوە شیعر زیاتر پەیوەندی بە مرۆح  ،وخەیاڵەکانی مرۆڤە

چونکە ئەو ڵەدەرەی مرۆڤی هێناوەتە  .و ڵەدەری مرۆڤەوە هەیە وبەس
ئەو  ،بوون هەر ئەو ڵەدەرەیە سکێ ی ئایندەی شیعر دیاری دەکات

 .ن مەعاو  نیەڵەدەرەش ئایندەکەی بەرە و کوێ دەڕوات بۆ هیی الیەکما

لەو  .ئامان ی شیعر گەڕانە بە دوای شتە ووانەکان و نەخشاندنی ژیان
شوێنەى ژیان بە هۆی تەکنەلۆژیاوە دەڕازێتەوە و تەکنەلۆژیا دەبێتە 

لێرەوە شیعر و تەکنەلۆژیا هاوتەری   ،سێ ەرێک بۆ حەوانەوەی مرۆڤەکان
ەلۆژیاوە ژیان وە لەو شوێنەی کە بە هۆی تەکن .بەیەک ئاراستەدا دەڕۆن

لەوێدا  ،وێران دەکرێ و خەون وخەیاڵە ووانەکانی مرۆح دەشێوێندرێ
شیعر و تەکنەلۆژیا بە دژی یەک دەوەستنەوە و بە دوو ئاراستەی ویاواز 

 .ڕێدەکەن

 
زۆرێک لە شاعیران منداڵی خۆیان کردۆتە کەرەسەیەکی شیعری  :پرسیار

ازبوونە لە دۆزەخی بە ڕای تۆ ئەمە دەرب ،بۆ ڵسەکردن لەسەر شتەکان
  ...پیری و ترسە لە مردن

 
وەرزێکە . .پەن ەرەیەکە بۆ ڕوانین ،منداڵی بۆ هەرکەسێک :ناڵە حەسەن

منداڵی  .پڕ لە ڕەندی کاڵ و پڕ لە ئیستاتیکا و پڕ لە خەیاڵ و یادەوەری
باخوەیەکە پڕ لە گوڵ و گە  و پڕ لە بۆن و بەرامەی نەشیەئامێز و پڕ لە 

ژیان بەبێ ئە  بۆن و بەرامە و ڕەندە  .یەکانی سەرمەستیخەیاڵە ئیرۆتیک
دەکرێ ب ێین منداڵێتی هاوارێکی ئیستاتیکییە  .ئا نەی منداڵێتی مانایەکی نیە

دەکرێ ب ێین دەستدرتن بە  .بۆ سەوزکردنەوە و ڕەندینکردنەوەی ژیان
هە تنە لە نیدەرانیەکانی پیری و  ،یادەوەری و تەمەنی منداڵێتیمان
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ڕوانین لە   .وەیە بۆ نێو بازنەی غەریزە چەپێندراوەکانی ڕابردووگەڕانە
گۆشە نیدایەوە بە مانای بینینی دیوە ووانەکانی شتەکان و وێنەکان و 

 (منداڵێتی مرۆڤایەتی)ی دەوت " شکسپیر" بە ئەدەبی " ئەن اس "  .نیدارەکان
ەمر کە بە مانای ئەدەبێکی هێندە ن ،بە مانای ووانترین و ناسکترین ئەدەب

بۆ هەتا هەتایە لە نێو بونیادی بوون و خەیاڵ و بیرکردنەوەکانی مرۆڤایەتی 
بۆ هەر گۆشە و زەمەن و کیشوەرێک بڕوانین منداڵیمان وا  .دا دەمێنێتەوە

بۆیە  .لە هەرکاتێک بیربکەینەوە و خەون ب ینین منداڵیمان وا لەوێدا .لەوێدا
دەکرێ  .یەتی مانایەکی نیەشیعر بەبێ ئەو توحفە ناسک و ئاوییەی مرۆڤا

زەردەخەنەیەکی شیعرییە ڕەندڕێاکراو بە  (منداڵی و پیری و مەرگ)ب ێین 
ئیستاتیکای گومان و نیدەرانیەکانی مرۆح و گەمەیەکە بۆ مانەوە لە نێو 

  .خۆرەتاوە پرشندیەکانی ئەبەدیەت
 

ماوەیەک لەو شاعیرانە بوویت کە بڕوات بە ئەدەبی کرێکاری  :پرسیار
. .پێموابێت کۆمەڵێک دەڵت نووسی سەر بە دنیای چینایەتی و کرێکار ،وهەبو

   وەزیفەی شیعر ئەوە بێت ڵسەی سیاسی بکات

 
بۆ  :سۆشیالیز  و بەدیهاتنی دنیایەکی باشتر بۆ مرۆڤەکان :ناڵە حەسەن

من ئەو ئومێد و خەونە ووانە بوو پڕاوپڕ بوو لە هەناسە و لە ئیستاتیکا و 
بە عەش ەوە بۆ ماوەیەکی دوورودرێا لە گەلیدا ژیا   ،لە ئەوین و سووتان

 :بۆ من ئەو سەردەمانە .و فەزای بیرکردنەوە و ڕوانینەکانمی داگیر کردبوو
ئەوکاتانە  ،هۆکار بوو نەک ئامان  :بە گشتی (ئەدەب و هونەر)شیعر یان 

کە ئەمەش پنتی ناکۆکیەکانی  !...باوەڕ  بە هونەر لە پێناو هونەر نەبوو
ن ڵوتابخانەی ریالیستی بوو لەگەڵ ڵوتابخانەکانی وەک دادائی و نێوا

بە   لەگەڵ ئەمەش دا زۆر بە وریاییەوە  .سوریالی و ڵوتابخانەکانی تر
دەنگ و ڕەنگ و  ،کار  لەسەر ئەوە دەکرد کە شەپۆلەکانی ئایدیۆلۆژیا

شیعرەکانم بەو شێوەیە . .چەمکی ئیستاتیکای نێو شیعرەکانم نەشێوێنێ



 189 

زۆر گوێم بە وردە گاەییەکان و  .سی کە خۆ  باوەڕ  پێیان هەبوودەنوو
چونکە ئەوکاتیە باوەڕ  بەوە  !..ڕەخنەی کەسەکانی دەوروبەر  نەدەدا

هەبوو کەوا شیعر کردارێکی یان باشتر ب ێم گەمەیەکی زمانەوانی و 
دەربارەی ئەو دەڵانەش کە  .ئیستاتیکییە لە نێو کایە مەعریفیەکان دا

ئێستاش وەکو واران دڵم پێیان خۆشە و تەنانەت لە یەک نووسیومن 
حەڵی ەت بە تەنها لە الی من )لەگەڵ ئەوەشدا ئێستا  ،وشەش پەشیمان نیم

 .و ڕوانین و بیرکردنەوەکانم شتێکی ترن (نیە

وە هیی  ،ئێستا باوەڕ  بە هیی وۆرە پۆڵینکردنێک نیە بۆ شیعر 
لە الی من هەموو وەزیفەکەی  ڕەندە ئێستا .وەزیفەیەکیە بە شیعر ناسپێر 

دوای خوێندنەوەی دەڵێکی شیعری بزەیەک بێتە  :شیعر ئەوە بێت
یان خوێنەر تووشی ڕامان بێت و گومان و  .سەرسیمای خوێنەر و بەس

  .نیدەرانیەکانی لەال زێتر بێت و هیوی تر
 

ئایا ئەو نەوەیە  .تا چەند ئاگاداری شیعری پاش ڕاپەڕینیت :پرسیار
   ...شتێکی تازە ب ێن وودا لەوانی پێە خۆیان توانیویانە

 
لەگەڵ هاتنە ئارای ئەو فەزا ئاوە یەی یان ئەو زۆری و  :ناڵە حەسەن

بە    ،بۆرییەی نێو شیعر و ئەدەبی کوردی بەدوای ڕاپەڕینەوە
خۆش ەختانە چەند دەندێکی تازەش پەیدابوون من پێموایە بە هەناسەیەکی 

دیارە شیعری کوردی بە شێوەیەکی  .سنتر و بە وۆرێکی وودا دەنوو
ڕەندە بەشێکی ئەوە  .گشتی لە دوای ڕاپەڕینەوە چۆتە ئاستێکی سەرووتر

ئاگایی و دەستڕاگەیشتنی نووسەرانمان بە ئەدەبی بیانی بەتای ەتی  :بێت
بەشێکی تری پەیوەندی هەیە بە  ،ئەدەبی ئەوروپی و ئەدەبی ئەمریکی

ئەگەر ئاوڕێک لە شیعری  .ی نووسەرمەعریفە و توانا و بیرکردنەوەکان
کوردی بدەینەوە لە حەفتاکان تێکە وییەک بوو لە نێوان ڕیالیز  و 

بە شێوەیەکی  Imaigisلە هەشتاکان ڵوتابخانەی وێنەیی  ،ڕۆمانسیز 
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لە دوای ڕاپەڕینەوەش شیعری  .بەرچاو لە نێو شیعری کوردیدا دەبینرا
وەک  .بی کوردیدا هاتۆتە ئاراوەمۆدێرنە و مۆدێرنیز  لە نێو شیعر و ئەدە

ئەزرا پاوەند و )ئەو گۆڕانە ڕیشەییەی بە دوای بیستەکانەوە لەسەر دەستی 
بە سەر شیعری  (........ڕۆبێرت فرۆست و ویایە  کارلۆس و ت س ئیایۆت و

توانای فیکری و مەعریفی لەالی ئەو دەندە تازانەی دوای  .ئەمریکی داهات
وسەرانی هەشتاکان لە دەستدرتن و مامەلە ڕاپەڕین و الی زۆرێک لە نو

کردن لەگەڵ کەرەسەکانی زمان و وشە بۆ بنیادنانی ڕەگەزەگانی ووانکاری 
زمانی شیعر الی ئەو دەندە تازانە  .کە ب ێتە ئامان ی شیعر و ئەفراندن

زمانی بەدواداگەڕان و کەشفکردن و زمانی دیدگا و گۆشەنیدایەکی فراوانتر 
لە  وۆرە دەق و تێکستانەشدا  .کی ووداتر لە پێە خۆیانلە ئاستێ .و ڵوڵترە

لەگەڵ  ،کردەی تەئویایە بە شێوەیەکی داینەمیکی لە شەپۆلدان ناکەوێت
لە ئاکامدا دەڵێک پڕاوپڕ لە  .ڕوئیا و میزاژی خوێنەر لە گۆڕاندا دەبێت

 .عەش  و سووتان و پڕاوپڕ لە مەعریفەی ئیستاتیکی دێتە بەرهە 
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هەڵگری تایبەتمەندی و سیما و  :دەبی تاراوگەئە 
 رەنگ و ڕوخساری خۆیەتی 

 
 عەلیبارین : ئامادەکردنی

 
خاوەنی پێن  کتێ ی شیعرییە و چەندین وتار و  ،ناڵە حەسەنی شاعیر

 ،لێکۆلینەوەی بەپێزی ئەدەبی لە ڕۆژنامە و گۆڤارەکان دا بیوکردۆتەوە
رەزاییەکی باشەوە لە ناوبراو بە ئاستێکی بەرزی ڕۆشن یری و شا

لە شیعرەکانی ناڵەدا مرۆح دەبیتە  .ڕەهەندەکانی ئەدەب و فکر دەنووسێت
بەشێک لە پێکهاتەی دەڵەکە و ڕاستەوخۆ ئاشنا دەبێت بە وێنە 

چونکە ئەو لە رێدەی فۆڕمێکی دیکە لە دنیابینی ئەدەب و لە  ،شیعرییەکانی
ئە  شاعیرەمان هەنووکە  ،پانتاییەکی فراوانتردا ووانی بەرهە  دەهێنێتەوە

بە   ئامادەییەکی وددی و کاریدەری لەسەر ئەدەب  ،لە و تی کەنەدا دەژی
 .و نووسینی شیعر هەیە

 
تاکو   ئاستێک شیعری کوردی توانیویەتی خە  و کێشەکانی  :پرسیار

ئایا شیعر تەنها وەزیفەی ئەوەیە لە ناو فەنتازیا و  ،مرۆح لە خۆ بدرێت
 .خەیاڵدا کار بکات
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ڕەگەز و پێکهاتەیەکی گرینگ و  ،دیارە خەیاڵ و فەنتازیا :ناڵە حەسەن

شاعیر لە ڕێدەی خەون و فەنتازیاوە دەگاتە  ،بنوینەیین بۆ نووسینی شیعر
هە  بەدواداگەڕان و هە   ،ئەو ڕووبەرە نادیارەی کە دەیەوێ تیایدا

داتە واتە لە ڕێدەی خەون و فەنتازیاوە دەیهەوێ ب .داهێنانەکانی بکات
. .ڕووبەرێک کە لەوێدا خەون و ئومێد و غەریزە الشعوریەکانی بنووسێتەوە

چونکە  .بێدومان ئەوەش لە ڕێدەی زمان و ئاماژە و وشەکانەوە دێتە دی
وە لە . .زمان بریتیە لە کۆی ئاماژە و هێمایەک لە نێو سیستەمێکی ڕێزمانیدا

چونکە  .بناسینڕێدەی ئە  ئاماژە و کۆدانەوە دەتوانین سروشتی مرۆح 
 ،شاعیر لە ڕێدەی ئە  ئاماژە و کۆدانەوە ڕوئیا و بیرکردنەوەکانی خۆی
 .هە  لەسەر خودی خۆی هە  لەسەر دەوروبەری خۆی دەخاتە ڕوو

بەدەر نیە لە  ،بێدومان ڕوئیاو بیرکردنەوەکانی شاعیر بۆ دەرەوەی خۆی
داب و  کاریدەریەکانی باری سایکۆلۆژی و پەیوەندیە کۆمە یەتیەکان و

. .نەریت و ئایین و کێشە و بەربەست و گرفتە ئابووری و کۆمەالیەتیەکان
 ،مەبەستمە ئەوە ب ێم شیعر لە ڕووبەرێکی ئێ دار فراوان ئیە دەکات

بە    .دەتوانێت هەموو کێشە و گرفت و خەمەکانی مرۆح لەخۆ بدرێت
 شاعیر بە پاەی .مەرج نیە شاعیر هەموو کێشەکانی مرۆح بنووسێتەوە

خەون و  ،غەریزە الشعوریەکانی ،یەکە  هەوڵ دەدات خۆی بنووسێتەوە
دەتوانین . .بیرکردنەوەکانی بۆ خودی خۆیی و بۆ دەوروبەر ،ئومێدەکانی

پەیوەندی  /لە پشتی ئاماژە و کۆدەکانەوە ،بە  شێوەیە وێنەی بکێشین کەوا
بە  ،نێوان شاعیر و خودی خۆی لەگەڵ پەیوەندی نێوان شاعیر و دەوروبەر

خەون و خولیاکان و غەریزە  /بە مانایەک. .هێ ێکی تەری  دەڕۆن
الشعوریەکانی شاعیر پەیوەندیەکی ڕاستەوخۆیان لەگەڵ هۆکارە 

وەک پەیوەندیە کۆمە یەتیەکان و ئایین و باری . .دەرەکیەکان دا هەیە
چونکە شوێنەوار بە هەموو . .ئابووری و تەواوی پێکهاتەکانی کۆمەڵدە

و پێکهاتەکانیەوە کاریدەری ڕاستەوخۆی هەیە لەسەر  کاروکردەوە
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بە تای ەت لە ڵۆناغی منداڵی و  .پێکهاتەی بیر و کەسایەتی مرۆڤەکان
بەمانایەک خەون و خولیاکان و غەریزە الشعوریەکانی . .هەرزەکاریدا

شاعیر کاتێک ئیە . .بەدەر نین لە کێشە و گرفتەکانی کۆمەڵدە ،شاعیر
لە پشتی  ،من پێموایە لە هەمانکات ،انی خۆی دەکاتلەسەر غەریزە و خەمەک

بیرکردنەوە و ڕوئیاکانی خۆی بۆ دەرەوەش دەخاتە  ،ئاماژە و کۆدەکانەوە
کە بیرکردنەوە و ڕوئیاکانی بارگاوین بە کۆمەڵێک کێشە و گرفتی . .ڕوو

کە ڕاستەوخۆ پەیوەندیان بە باری دەروونی و بیرکردنەوە  ،دیاری کراوەوە
دەمەوێ بەو پۆینتە بدە  و ب ێم .! .کەسایەتی شاعیرەوە هەیەو پێکهاتەی 

شاعیر خۆی کاراکتەرێکی  ،ئەگەر ژیان بە دەڵێکی شیعری وەر بدرین)
بەڵکو بۆ  ،ئەمەش نەک تەنها بۆ شیعر (.!.زیندوو و چاالکە لە نێو ئەو دەڵەدا

 .کارلێک و هاوکێشەکان تا ڕادەیەک وەکو یەکن /تەواوی ئەدەب و هونەر
بڕوانین " سیدمۆند فرۆید " ەر کەمێک بدەڕێینەوە دواوە و لە ئیشەکانی ئەگ

لە ئۆدی ی سۆفۆکاێس و هاماێتی شکسپیر و برایانی کارامازۆفی )دەبینین 
یان لە  .کێشەی کوشتنی باوک و گرێی ئۆدی ی کەش  کرد (دەستۆفسکی

پشتی زەردەخەنە سیحراوییەکەی سەر ڕوخساری تاباۆی مۆنالیزای 
" تەواوی یادەوەریەکانی داڤنشی لەگەڵ دایکی و هەستی  /داڤنشی

.! .واتە ڕق و تووڕەییەکانی بەرام ەر باوکی خوێندەوە" ئەنتاگۆنیز  
بەمانایەک ئەگەر بمانەوێت لەهەر دەڵێک لە باری دەروونی شاعیر و 

دەبێت ئیە لەسەر هێماو ئاماژەکانی نێو دەڵەکە  ،بیرکردنەوەکانی تێ دەین
زمان یان وشەکان لە شیعردا شتێک نین ودە لە کۆمەڵێک  چونکە .بکەین

دەربارەی ئەوەی شیعری کوردی تا   ئاستێک توانیویەتی .! .ئاماژە و هێما
من پێموایە شیعری کوردی   کێشەو گرفتەکانی مرۆح بخاتە ڕوو

چونکە لەنێو شیعری شاعیرانی کوردیە . .لەم ارەیەوە درێخی نەکردووە
پێویستیان  ،تیان بە خوێنەر و ڕەخنەگری ودی هەیەوشەو ئاماژەکان پێویس

تاکو خوێندنەوەیەکی دروست و  ،بەوە هەیە بە ڵووڵی ئیشیان لەسەر بکرێت
 .! .هەمەالیەنەیان دەست بکەوێت
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بەوپێیەی ژمارەیەکی  ،پێتوایە ئەدەبی تاراوگە دروست بووبێت :پرسیار

ئایا تاراوگە بووەتە  ،بەرچاو لە ئەدی  و نووسەرانی ئێمە لە تاراوگە دەژین
   بابەتی داهێنانی ئەدەبی

 
دیارە من پێموایە ئەدەبی تاراوگە لە سەرەتای  :ناڵە حەسەن
دەتوانم ب ێم ئەدەبێکی تۆکمە و ئەدەبێکی هەمەالیەنە ناوی  ،دروست وونیەتی

چونکە ئەدەبی . .ڕەندە لە ئێستادا ئەمەمان نەبێت ،بنێین ئەدەبی تاراوگە
من . .تای ەتمەندی و سیما و ڕەنگ و ڕووخساری خۆیەتیتاراوگە هەڵدری 

پێموایە ئەدەبی تاراوگە وا پێویست دەکات کە کاریدەری تاراوگەی پێوە 
بە هەموو  ،بە مانایەک دەبێت تەع یر لە ژیانی تاراوگە بکات ،دیار بێت

وا پێویست دەکات . .بە هەموو خە  و خولیاکانیەوە ،پێکهاتەکانیەوە
تەنانەت کاربکاتە سەر . .وێ و وودا بە ڕۆشنی ب یندرێویهان ینیەکی ن

ڕاستە ئەدی  و نووسەرانێکی بەرچاو لە تاراوگە . .شێوازی نووسینیە
یان .! .زۆربەیان لەگەڵ خەمەکانی دوێنێ دا دەژین ،دەژین بە   دەتوانم ب ێم

نەک ئە  نیشتیمانە و کیشوەرە  ،لەگەڵ کێشە و گرفتەکانی نیشتیمانی دایک
واتە هەمیشە ئاوڕ لە دواوەی خۆیان .! .ی لێی گیرساونەتەوەنوێیە

کەمتر تێکەڵ بە شارستانیەت و مەعریفە و کەلوەری نیشتیمانی . .دەدەنەوە
کەمتریە ڕووبەڕووی گرفت و کێشە و خەمی ئە  نیشتیمانی . .نوێ دەبن

 دەبینین ژیانی تاراوگە لەنێو ،لەگەڵ ئەمانەی باسم کرد.! .تاراوگە بوونەتەوە
نووسین و ئەدەبی هەندێک لە نووسەرانی کۆچ ەر ڕەنددانەوەی هەیە و وە 

لە هەمانکات تاراوگە لەالی  ،کاریدەری ئی ابی هەیە لەسەر داهێنانەکانیان
ی کاروان عومەر  (ئەسپیدیاۆن)دەکرێ . .ئە  نووسەرانە بۆتە بابەتی ئەدەبی

ماسی و پێیوی ) کاکەسوور بە نموونە بهێنینەوە بە تای ەت لە چیڕۆکەکانی
کە ژیانی کەمپەکان و بییەی نوێ کاریدەری بووە یان بۆتە  ،دا (چەرخەدار

یان چیڕۆکێکی شێرزاد حەسەن . .هەوێن و لەدایک وونی ئە  چیڕۆکانەی
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بەداخەوە ناوی  ،کاتێک بۆ یەکە  وار سەفەری فیناەند دەکات ،هەیە
بە   ئەوە  ،یەچونکە سەرچاوەکە  لەبەر دەست ن ،چیڕۆکەکە  لەبیر نیە

شێرزاد لە ستۆرێکە  ،لە چیڕۆکەکە ،دەزانم بۆ کەژالی هەوسەری نووسی وو
سەرسامە بەوەی ئە  هەموو شتە ووانانە دەبینێت کە  ،یان لەناو مۆلێک

ئارەزووی ئەوە دەکات نەک تەنها ستیانێک . .زۆربەیان لە و تی خۆماندا نین
ەسەرشانی خۆیدا بدات و بۆ یان ماوانکەیەک بەڵکو ستۆرەکە یان مۆلەکە ب

یان چیڕۆکێکی فەرهاد پیربا  هەیە کە . .هاوسەرەکەی بەرێتەوە
ئیتر . .پەناهەندەیەک دە مۆز دەخوات و پەلکەکانیە فڕێدەداتە سەر شۆستە

دەبینین ئە   ،لێرە و لەوێ دەتوانین نموونەی لە  بابەتانە بهێنینەوە
بەرامەی تاراوگەیان لێدێت  بۆن و ،بەرهەمانە مۆرکێکی تاراوگەیان پێوەیە

یان لە نێو شیعری زۆرێک لە  .هاوکات ڕۆحێکی تاراوگەشیان لە پشتە
. .بێیەندازە باس لە تەنیایی و غوربەت و نامۆیی دەکرێت ،شاعیرانی کۆچ ەر

دیارە ئەمانە چەمکەهایەکن ڵسەی زۆر هەڵدەگرن و ئەو پەیوەندیە 
بەشێکی بۆ  ،ان هەرچیەک بنبە   کاریدەریەک ،تۆخەشیان نیە بە شوێنەوە

من بۆخۆ   ،نیشتیمان و کیشوەری نوێ و ژیانی تاراوگە دەگەڕێتەوە
تاراوگە کاریدەری بەسەر خۆ  و دەڵەکانمەوە هەیە و الی من بۆتە بابەتی 

دەکرێ . .ئەدەبی و تەنانەت کاری کردۆتە سەر شێواز و زمانی نووسینیشم
ەر و دوای نیوەڕۆیەکی کەنار سەح)ناوی هەندێک لە  دەڵانە  بهێنین وەک 

 (،زۆرانیتر ،بابڕۆینە ماڵەوە گوڵم ،سێرنادا ،نیدایەک بەسە بۆ مردن ،دەریا
ژیان و کەلوەر و  ،دیارە ئەوە ڕۆشنە ژیانی تاراوگە ئاوێزان وونە لەگەڵ

. .وە خۆیاەخۆیدا دابڕانێکە لەگەڵ دوێنێ ،مەعریفە و شارستانیەتێکی نوێ
زۆر ئاستە  و نامۆ و وێدای  ،انە نوێیەڕەندە لە سەرەتادا ئە  ژی

لەگەڵ تێپەڕبوونی کات وا پێویست  ،بە  . .سەرسامی و شاگەشکەیی بێت
وە کاریدەری  ،دەکات وردە وردە تێکە وبوون و ئاوێزان وون ڕووبدات

لەگەڵ هەموو ئەو بەربەست و بارە  .نامۆییەکانیە کاڵتر و کاڵتر ب نەوە
کاریکەری تاراوگە بەسەر بەرهەمە ئەدەبیەکانی  نائاساییانە بە   ناتوانین
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هەروەک لە شوێنی تریشدا گتوومە . .نووسەرانی کۆچ ەرمان نەبینین
ڕەندە ئە   (.!.شاعیران و نووسەرانی کۆچ ەرمان لە سێر  و گەڕاندان)

ڕوئیا و بەرهە  و داهێنانی ووانی لێ  ،هەوڵ و گەڕانانە لە س ەینێدا
ئەدەبی  ،هەر ئەوەندە دەتوانم ب ێم کەوا ،ادابە   لە ئێست .بکەوێتەوە

 .! .تاراوگەمان لە سەرەتای دروست وون دایە
 

ئەو هێزە کامەیە کە شوناسی   سەرچاوەی شیعر لە کوێیە :پرسیار
  شاعیر بوون بە شاعیر دەدات

 
 ،بە بڕوای سەرچاوەی شیعر لە ڕووبەرێکی نادیارەوەیە :ناڵە حەسەن

دەربارەی  ،ئە  سەرچاوەیە دەست نیشان بکەین ڕەندە نەتوانین بە دروستی
من پێموایە ئەو  ،ئەو هێزەش کە شوناسی شاعیر بوون بە شاعیر دەبەخشێ

 ،لە ڕێدەی ئیشکردن و چڕبوونەوە لە زمان ،لە شیعردا. .هێزە زمانە
چونکە فۆڕمە . .دەتوانین شیعری ووان بنووسین و داهێنانی گەورە بکەین

و خەیاڵ و فەنتازیا و کۆد و هێماکان و کەش   ویاوازەکان و مانای ڵووڵ
کردن و وڕوژاندنی پرسیاری نوێ و هەموو ئەمانە لەڕێدەی زمانەوە 

زمان سەرچاوەی هەموو ووانیەک و  ،کەواتە لە شیعردا. .دەستەبەر دەبن
 .! .هەموو داهێنانێک و هاوکات سەرچاوەی هەموو شوناسێکیشە

 
 ،ە ئامێربوونی شتەکاندالە سەردەمی تەکنەلۆویا و ب :پرسیار

   ..ئایا پانتاییەک ماوە بۆ ئارامی شیعر  چارەنووسی شیعر بە کوێ دەگات
 

چارەنووسی شیعر  ،بەر لە هەر شتێک دەمەوێت ئەوە ب ێم :ناڵە حەسەن
شیعر . .پەیوەندیەکی ئەوتۆی بە تەکنەلۆویا و بە ئامێربوونی شتەکانەوە نیە

بە مانای شیعر ڕاستەوخۆ .! .ەوە هەیەڕاستەوخۆ پەیوەندی بە مرۆح و ژیان
لە  ڕاستایەش تاکە ئامانوێک کە هەی ێ ووانکردنی  ،ژیان دەنووسێتەوە
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هاوارێکە بە دژی هەموو ئەو شتانەی کە  ،بۆیە دەتوانین ب ێین شیعر. .ژیانە
دەربارەی ئەوەی .! .ژیان ناشیرین دەکەن یان ووانیەکانی ژیان دەشێوێنن

شاعیر خۆی  ،لێرەدا دەتوانم ئەوە ب ێم  ۆ ئارامی شیعرئایا پانتاییەک ماوە ب
لە نێو پانتایی و ڕووبەرە نائارامیەکان ئیە  ،پێکهاتەیەک و ڕۆحێکی نائارامە

.! .بۆیە شیعر ناتوانێت لەنێو بازنەکانی ئارامی و بێدەندیدا بمێنێتەوە. .دەکات
بۆیە  (.!.شیعر فۆرمێکی بێدەنگ نیە)من لە  دواییە بەوە گەیشتوو  کەوا 

ئەوکاتانەی ماڵی ژیان دەگوازرێتەوە بۆ سەر شەڵامەکان یان هەر شوێنێکی 
چونکە شیعر و ژیان بە یەک ئاراستە ڕێدەکەن یان .! .شیعریە وا لەوێدا ،تر

بۆیە شیعر نە لە نێو بازنەی .! .ڕوونتر ب ێم شیعر لەنێو هەناوی ژیان دایە
بە مانایەک بە هیی  ،نامێنێتەوەئارامی وە لە نێو هیی بازنەیەکی دیاریکراو 

بۆیە . .شێوە و ڕوخسار و ڕەندێکی دیاریکراو خۆی نادات بە دەستەوە
بەدوای ئەوپرسیار و گومانانە  ،شیعر لەنێو ئەوپەڕی ئارامیدا ،زۆرواران

دەگەڕێت کە نائارامیترین ئەتمۆسفیر لەالی خوێنەران دەخوڵ ێنێ و 
میاۆدیە ناسکەکانی خۆی  ،رامیەکانهەندێ اریە لەنێو گەرمەی هاوار و نائا

ئیتر سیحری ئەمە لە .! .بۆ ووانیەکانی ژیان بە ئەوپەڕی ئارامی دەچڕێت
 .! .ئەوە حەڵی ەتی شیعرە و هیوی تر. .هەر ئەوەندە دەتوانین ب ێین  کوێوەیە
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 ڕۆژنامەی کوردستان ڕاپۆرت  /دیمانەی

 
 ئامادەکردنی

 سۆران عەزیز و ڕابەر فاری 
 
 

ی شاعیر گەڕایەوە کوردستان، ( ناڵە حەسەن)ماندێک پێە ئێستا  چەند
ودە لەوەی وەند دیدارێکی لەگەڵدا کراو کۆڕێکی بۆ سازدرا، کۆمەلێک لە 

نیدایەک بەسە )شیعرەکانیشی کۆکردنەوە و لە دوو تویی کتێ ێکدا بە ناوی 
د بە چاو ی گەیاندن، دوای گەڕانەیشی بۆ مەنفا ئێمە حەزمان کر( بۆ مردن

کۆمەڵێک پرسیاری ئاراستە بکەین، سەبارەت بە  کتێ ە و هەندێک پرسی 
تری گرینگ و پەیوەست بە شیعر، هەندێک لەو پرسیارانەی کەوا لەالی ئێمە 
گەاللە ب وون ئەمانەن، شاعیری ڕاستەڵینە بۆ ئەوەی زمانێکی مەوازی 

ڕیتمی تای ەت و ویاواز و بارگاویکراو بە خەیا  و مەعریفە و موزیکی یەک
بخول ێنێت، دەکرێت هاورەهەندی هیی ئایدیۆلۆژیایەک بێت و بە کۆمەکی 

بتوانن تۆوی ( بە هەر کاۆوێک بێت)ئایدیۆلۆژیا و واڵیعی ئەبستراکت، 
خالە هاوبەشەکانی نێوان زمان و .. گۆڕانکاری لە تێڕوانینی شاعیردا بوێنن

ێوان زمان و گوتن چین  بۆ ئەوەی پردێک بدۆزینەوە بۆ تەئویاکردن لە ن
بۆ نێو دنیای واڵیع و حەڵی ەت، لەوێشەوە بۆ نێو دنیای خەیاڵ و .. دەق

فەنتازیا پێویستە چی بکەین  چەند پرسیارێکی تری پەیوەست بە نێوەڕۆکی 
  .بە  شێوەیە وە می داینەوە( ناڵە حەسەن)کتێ ەکەیی و پرسدەلی تر، 
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اوە هاوزەمان ودە لەوەی بەردەوا  گرندیت بە سیم وو  د: پرسیار
وێنەشت فەرامۆش نەکردووە، لە هەموو شیعرەکانیشت دا هەماهەندیەک 

پێت وایە تەنها شتێک کە گرنکی . هەیە لە نێوان زمانی ئاسایی و خوازا
ئایا ئە  هۆکارە بۆچی دەگەڕێتەوە  . زۆرت پێنەداوە میوزیکی دێرەکان بێت

وایە نەبوونی ڕیتمێکی ئایا ڕۆژانە کاتێکی دیاریکراوت هەیە بۆ میوزیک  پێت
هاوبەش لە نێوان دێربەدێری شیعرێکدا دەبێتە هۆی کەوتنەوەی بۆشایی  

 دابندرێت ( موزیک)ئایا ئەلتەرناتیفێک هەیە لە شوێنی 
 

بە پێی ئە  ئالوگۆڕانەی بەسەر زمانی شیعری و پێکهاتەی : ناڵە حەسەن
وانتر و بە شیعری دا هاتووە، ئیمڕۆ زمان لە شیعردا لە پانتاییەکی فرا

پەیوەندی نێوان منی شاعیر لەگەڵ زمان . شێوەیەکی ڕەهاتر کاردەکات
شاعیری ی  (چارلس ئۆڵسن). پەیوەندییەکی توند و تۆڵتر و فرە ڕەهەند ترە

لە نووسینێک دا بە  ٠٦٥١مۆدێرنیست و هاوچەرخی ئەمریکی لە ساڵی 
ە و داوای یەکێتی بابەتی لە شیعردا ڕەتکردەو( Projective Verse)ناوی 

ئە  نووسینەی ئۆڵسن لە . سەربەخۆیی هەر کۆپاەیەک و دێرێکی کرد
. ئاستێکی زۆر فراوان لەالیەن شاعیرانی ئەوکاتەی ئەمریکا پێشوازی لێکرا

وا پێویست دەکات بە  ڕەهاییە . ئەمە بۆ مانا دیارە بۆ میوزیکیە هەروایە
بوونی هارمۆنیای میوزیکی شیعر پەیوەندی بە ئاوێتە. لە موزیکیە بڕوانین

دیارە وشەش بۆخۆی چەند دیوێکی هەیە منی شاعیر . وشەکانەوە هەیە
وە هەریەک لە دیوەکانی وشە . هەروارەی مامەلە لەگەڵ دیوێکیان دەکات

هەڵدری هارمۆنیایەکە، هارمۆنیاکەش تای ەت و دیاری کراو نیە بە پێی 
رمۆنیای هەندێ وار ها. میزاج و چەشە و مەعریفەی خوێنەر دەگۆڕێت

وشەکان تێکە و و ئاوێتەی یەکتری دەبن لە دێرێکدا یان لە کۆپاەیەکدا 
هەندێ واریە هارمۆنیاکان ئاوێتەی . میاۆدێکی دیاریکراو پێکدەهێنن

ئە  تێکەڵنەبوون و . یەکتری نابن و لە میاۆدی ویا و سەربەخۆ دەمێننەوە
ی نیە بەڵکو ئاوێتە نەبوونەی هارمۆنیای وشەکان ئەمە کەوتنەوەی بۆشای
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ئەمە هەڵوەشاندنەوەی پێکهاتەی یەک ڕیتمیە یان ڕیتمێکی تای ەت و 
دیاریکراوە لە شیعردا بۆ بەرهەمهێنانەوەی چەندین ڕیتمی وۆراووۆر و 

وە هەندێ وار هارمۆنیا و میاۆدی وشەکان دەکەونە فەزایەکی . ویاواز
. ەیاندۆزێتەوەنادیارەوە، خوێنەر لە ئاکامی بەدواداگەڕان پێیان دەگات و د

دیارە من بۆخۆ  چۆن عاش ی شیعر  تا ئەندازەیەکی زۆریە عاش ی 
من پێموایە زۆریە گرندیم بە . میوزیکم وە زۆریە گوێ لە میوزیک دەگر 

ڕەندە ویاوازییەکان لێرەوە بێت   ڕوانینێک و . میوزیکی شیعر داوە
یی وە من ه. شیعری زمانی و شیعری میوزیکی ِ  دیدگایەکمان هەیە بۆ

لەالی من میوزیکی شیعری . ە لە شوێن میوزیکی شیعرییئەلتەرناتیفێکم پێنی
 .ڕۆحی وشە و ڕۆحی زمان و خەیاڵ پێکدەهێنن لە شیعردا

 
بەکار دەهێنیت بۆ نووسینی شیعر، ( ساکار)زمانێکی سادە نەک : پرسیار

لەپاڵ ئەمەدا زۆر وار ڕووبەڕووی وشەی فەلسەفی یاخود واتای ڵوڕس 
پێتوایە ئە  تێڕوانینەت هەڵدری وۆرێک . لە بەرام ەر شیعرەکانتدەبینەوە 

 . لە پارادۆکسی بن

 
من لە  سا نەی دوایی بۆ نووسینی شیعر زیاتر زمانێکی : ناڵە حەسەن

وە . ئیرۆتیکیم بەکارهێناوە و گرندیم بە بابەت و بەها ئیرۆتیەکان داوە
مرۆح، ئەمە خۆی ئیشکردن لە سەر خەون و غەریزە و هەستە نەستیەکانی 

ئیشکردنیە لە نێو ئە  . لە خۆی دا بابەتدەلێکی سایکۆلۆگیستی و فەلسەفین
ڕووبەرانە بە زمانێکی ئیرۆتیکی و تا ئاستێک ویاواز لە دوێنێ پێویستی 

هۆکارەکەش، ڕەندە بەشێکی ئەوە . تاڕادەیەک بە سادەیی و شەفافیەت هەیە
لە کاتی خوێندنەوەی  بێت، بۆ ئەوەی خوێنەران بە لەزەتی زیاترەوە

هەر لێرەوەش . شیعرەکانم دا لە ڕامان و بەدواگەڕانەکانیان بەردەوا  بن
بە   بەدەر لەمانە من لە پڕۆسەی نووسینی . پارادۆکسەکە مانا پەیدا دەکات

لە نێو شیعرەکانی مندا . شیعریمدا گرندی زۆر  بە چەمکی پارادۆکسی داوە
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ساڵ لەمەوبەر  ٠١نزیکەی . دەکەوێتدەستەواژەی پارادۆکسی زۆر بەرچاو 
ناڵە )نووسەرێکی بەرێز لە خوێندنەوەیەک بۆ شیعرەکانم نووسی ووی 
وە (. حەسەن دەیەوێ لە ڕێدەی پارادۆکسەوە خۆی بە خوێنەران بناسێنێ

ئەمانەش هەمووی لە حالەتی نەستیەوە ڕوودەدەن ڕەندە من دەسەالتێکی 
نێک بێت سادەیی و شەفافیەت لە بە   هەرچۆ. ئەوتۆ  بەسەریانەوە نەبێت

دەربڕیندا ئەوە بە مانای پێکهێنانی بەربەست ناگەیەنێت لە بەردە  
 .ڵووڵ وونەوە بۆ نێو پێدە نادیارەکانی خەیاڵ و فەنتازیا

 
کە پێکهاتووە ( نیدایەک بەسە بۆ مردن)لە دوا کتێ ی شیعریت دا : پرسیار

ئەمە ودە لەوەی .. یندرێلە چواریان دا وشەی مەرگ دەب لە سیازدە شیعر،
ویا لەوانە لە کتێ ەکانی . ە" مردن " وشەیەکی ئەدرێسی کتێ ەکەشت 

ئایا هۆکاری ئە  . تریشتدا هەست بە ئامادەگی چەمکی مەرگ دەکرێت
 چەمکە چیە لە شیعرەکانتدا، چۆن لە مەرگ دەدوێیت  

 
چەمکی مەرگ لە نێو شیعرەکانی مندا، هەڵدری حالەتە : ناڵە حەسەن

بە مانایەکی تر چەمکی . یکۆلۆژییەکانی ناا و غەریزەکانی منی شاعیرەسا
مەرگ ڕەندەکانی ناا و دیوی ناوەوەی منە یان کۆد و نۆتەکانی زمانی 

من لە نێو شیعرەکانم دا بە دوای خودە ونەکانی خۆمدا . کەسێکی ترە لە مندا
ڕەندە لە . دەگەڕێم ئەو خودەی کە هەمیشە بەدوایدا گەڕاو  و نەمدۆزیوەتەوە

دە ولە نێو گەڕانەکانیشم هەوڵەکانم بێهو ،ئاکامی ئەو بەدواداگەڕانە 
(. زیندوویەکی مردوو )بۆیە هەمیشە وا هەستم کردووە کەوا من . ماونەتەوە

پەیوەندی ناا و خودی من لەگەڵ چەمکی مەرگ پەیوەندیەکی 
ەکانمی سوریالیستانەیە، کە ئێستا زۆر زیاتر ناا و خەیاڵ و هەستە نەستی

ئەو  لەالیەکی تر چەمکی مەرگ لە نێو شیعرەکان و بینینەکانی مندا،. داگرتووە
کە وەستە و پێکهاتەکان لە . مانا و کردارە بایۆلۆژی و فیزیکیە ناگەیەنێت

بەڵکو مەرگ . هەناسەدان بکەون ئیتر تەواو مردن و کۆتاییان بە بوونیان هات
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نی یادەوەری و هەناسەدانەوە لە بۆ من بەمانای، گەڕانەوە بۆ نێو وەرزەکا
بە مانای، گۆرانی گوتن و سەما کردن و بینین و . نێو باخوەکانی ئەبەدیەت
گۆرانیەکانی " چەند ساڵێک لەمەوبەر لە شیعری . یاخی بوونی بە تەنیایی

بە   ئیمڕۆ بۆ من ( گۆشەیەکە لە مردن: تەنیایی)نووسیومە " بەیاتریس 
هەروەک بە پێی لێکدانەوەکانی فرۆید ئیرۆس ( گۆشەیەکە لە تەنیایی: مردن)

بەمانای بڕی تامەزرۆیی و شەیدایی بۆ سێکس، ئە  تامەزرۆیی و شەیداییە 
بە مانای ئیرۆس لە بەرام ەر چەمکی . بە هەوڵدانێک بۆ مانەوە ناو دەبات
بە   لە نێو شیعرەکانی من لە نێو خودی . مەرگ بە مانای هاوارێک بۆ ژیان

لە ئاکامدا دەکرێ ب ێم چەمکی . ئە  هاوارە ئیرۆسیە دەبیندرێ چەمکی مەرگدا
هاوارێکی ئیرۆسیانە بۆ ژیان و بۆ : مەرگ لە نێو ڕوئیاکانی مندا بە مانای
 .ووانی بە   لە نێو گۆشەکانی تەنیاییدا

 
لە هەموو ڕویەکەوە ویاوازییەکی زۆر بەدی دەکرێت لە نێوان : پرسیار

پێت .. سیوتن و ئەوانەشی لە مەنفا نوسیوتنئەو شیعرانەی لە نیشتمان نو
ەوە  یاخود ئەوە " شوێن " وایە هۆکاری گۆڕانکارییەکە پەیوەست بێت بە 

 سەفەر و ئاشنابوونە بە کەلتوورگەلیتر 

 
مەنفا وای لێکردوو  هەمیشە فرمێسک بە چاوی خەون و  :ناڵە حەسەن

ڵەکانی شیعریم وایاێکردوو  لە نێو خەون و خەیا. خولیاکانمەوە ب یندرێ
گومانەکانم زیاتر بن، گومان لە بوونم لە ئایندە  تەنانەت لە 

وایاێکردوو  لە نێو خەون و خەیاڵە شیعرییەکانم . یادەوەرییەکانیشم
وای لێکردوو  لەزەت لە مردنەکانی .. ماندووتر بە دوای پرسیاردا بدەڕێم

گەڕان و  دابڕان و تەنیایی زۆر شتیان فێرکرد ، کیشوەری. خۆ  ب ینم
باوەڕ  بە زۆر شت هێنا کە پێشتر باوەڕ  . ڕوانینەکانمیان فراوانتر کرد

ئەمانە هەموو کۆمەکیان کرد  بۆ فراوان بوونی مەعریفەی منی . پێیان نەبوو
بێدومان سەفەر و . شاعیر و تێدەیشتنێکی تر لە داهێنان و زمانی نووسین
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نەش کاریدەری خۆیان ئاشنا بوون بە مەعریفە و کەلتوورگەلێکی تر ئەما
وە تا ئەو . هەیە وەک ئەو کاریدەرییانەی لە سەرەوە باسم کردوون

لێرەوە شوێن کاریدەری . یە دەگەڕێتەوە" شوێن " وێدایەی بە 
بەسەرمەوە هەبووەو هەیە کە بێشکەی یادەوەرییەکانمە دابڕانیشم لە 

وای  ئەمەش کوچەو کۆ ن و گەڕەک و شار و نیشتیمانی یادەوەرییەکانم،
لێکردوو  ب م بە وەستەیەکی پڕ لە برین و ب م بە ئۆڵیانووسێکی پڕاوپڕ لە 

ئە  کاریدەری و گەڕان و گومان و مردن و ون وونانەی . شەپۆڵی بێ ئۆڵرە
کە باسم کردوون لە نێو شیعرەکانم ڕەندیان داوەتەوە و بێویستی خۆ  

مانەشن هەر ئە. پەلکەزێڕینەی ئاسمانی شیعریکانمیان ڕەنگ کردووە
 . سەرچاوەی ویاوازییەکان

 
لە بەشی دووهەمی ئە  دیمانەیە، ناڵە حەسەن ڵسە لەسەر شیعر و ئەو 
ڕۆحە دەکات کە پەیوەستە بە شیعرەوە، دواوار باسی شیعرییەت دەکات 

و هەر ( حەڵی ەت)و ( ووانی)لەالی خۆی و دەیدەڕێنێتەوە بۆ دوو چەمکی 
  .تنەوەی لە سیاسەتلە  ڕووەوەش تیشک دەخاتە سەر دوورکەو

 
لە شیعری تۆدا هەمیشە ڕووبەڕووی هێمنی و ووانی دونیا : پرسیار
. ئەو هێمنی و ووانیەش دەبێتە پەساپۆرت بۆ گەیشتن بە فەنتازیا. دەبینەوە

دا  ئایا ( لە ناو شیعر)بۆچی نزیک نەکەوتیتەوە لە سیاسەت و ئاژاوەکان 
نیایەتی خۆی لە دەست نادات  دونیا بە دوور لە ئاژاوە و ناشیرینیەکان دو

 .ئایا واتای ووانی چیە 

 
شیعر الی من گەڕانە بە دوای حەڵی ەتی ووانی، ئەو : ناڵە حەسەن

حەڵی ەتەش لە نێو ڕووبەرەکانی خەیاڵ و فەنتازیا دایە واتە لە نێو ڕووبەرە 
کارەسات و تراژیدیا و ئافاتەکانی دونیاش بە هەموو دیوە . نادیارەکان دایە

من پێم وایە ئەوە  ،و ناشیرنەکانیانەوە دیوێکی ووانیشیان هەیەدزێو 
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لە . وەزیفەی شیعرە کە بە دوای ئە  ووانیە بدەڕێت و بیاندۆزێتەوە
زۆرێک لە ڵوتابخانە و تەوژمە ئەدەبی و  مێاووی تەمەنی مۆدێرنەدا،

کار و . لە نێو وەرگەی کارەسات و تراژیدیەکان پەیدا بوون ،هونەرییەکان
بە دوای ووانی دا  یان لە نێو ڕووبەرە ناشیرینەکاندا ئەوە بوو،وەزیفە
لە ئەن امی گەڕانەکانیان بە حەڵی ەتی ویاواز و بە پرسیاری .. بدەڕێن

دەربارەی سیاسەت و شیعریە، من لە سیاسەت نزیک . ویاواز گەیشتن
. بوومەتەوە و زۆر واران بە نێو تخوبی مەسەلە سیاسیەکانیە ڕەت دەبم

من بە زمانی  ێک کە بەالی منەوە زۆر گرندە ئەویە ئەوەیە،بە   شت
بە هۆکارێک بۆ سیاسەتێکی   من ناتوانم شیعر بکە. سیاسەت نانووسم

دیاری کراو چونکە بە بڕوای من، بە پاشکۆ کردنی شیعر بۆ سیاسەتێکی 
چونکە . بە دەستی خۆی ەبە مانای ڕاگەیاندنی مەرگی شاعیر دیاری کراو،

زمانی سیاسەت لە . سیاسەت زۆر لە یەکترییەوە ویاوازنزمانی شیعر و 
. نێو شیعردا، خەون و خەیاڵەکان دەکوژێ و ووانیەکانیە سەردەبڕێت

گوتمان لە هەموو ڕووداوێک تەنانەت لە کارەسات و تراژیدیەکانیە دیوێکی 
من پێموایە زمانی سیاسەت دیوە . ناشیرینی و دیوێکی ووان هەیە

بۆیە ئەگەر لە نێو . شیعریە دیوە ووانەکەیەتیناشیرنەکەیە و زمانی 
شیعرەکانم ڕووبەڕووی هێمنی و ووانی دونیا ب نەوە ئەوە هۆکارەکەی 
ئەوەیە کە من هەمیشە بە زمانی شیعر دەنووسم، کە زمانی ووانی و هێمنی 

وە چەمکی ووان . و زمانی بزە و زەردەخەنەکانی ڕۆحی مرۆح و سروشتە
، بونیادێکی مادیانەی هەیە "کانت " ە تێڕوانینەکانی یە بەالی منەوە بە دەر ل

ەوە، ئەویە لە نێو " کات " و " شوێن " کە پەیوەستە بە پەیوەندیەکانی 
بە بڕوای من تەنانەت بوون و مەرگیە . بەهاکانی ئازادی خۆی دەبینێتەوە

بە ئازادی یەوە ووانن و هەموو شتە ووانەکان گەر ئازاد نەبن ئەوا 
 . لە دەست دەدەن ووانیەکانیان
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شاعیرانی دوای ڕاپەڕین بەردەوا  گرندیان بە ئامادەگی منداڵی : پرسیار
هەست ناکەیت ئەو گرندی دانە بە " تەنانەت تۆش " داوە لە ئێستادا 

لەڕووی " نوستالیایا ب ێتە فاکتەرێک بۆ کوشتنی نوستالیایایی گەورەی 
وی گواستنەوە نیە بۆ ئێستاش بە هەمان شێوەی ڕابردوو شیا" فیزیکیەوە 

 نێو پرۆسەی نووسین  

 
شیعر وەک خەون وایە لە نێو پانتاییەکانی خەیاڵ و هەستە : ناڵە حەسەن
هەستە نەستیەکانیە تا . دێتە بوون"  unconscious" نەستیەکان 

. ئەندازەیەکی زۆر لە ژێر کاریدەرییەکانی یادەوەرییەکان واتە ڕابردوو دایە
اڵ و حالەتە نەستیەکان دێتە بوون ناتوانێ ئاوڕ لەو مادا  شیعر لە نێو خەی

خەیاڵەکان بەبێ ئە  یادەوەرییانە بە . ڕابردووە و لەو مێاووە نەداتەوە
لە نێو . تای ەت یادەوەرییەکانی منداڵی ناگەنە ئاستەکانی وڕێنە و فەنتازیا

ئە  یادەوەری و مێاووەی دوێنێە تەنیا خود و حالەتە دەروونیەکانی من 
بەڵکو لەگەڵ خۆیان دا ڕەهەندەکانی کەلتووری و زەمەنیشیان  ،ندرێنابی

بەڵکو  ،ئاوڕدانەوە لە  مێاووە بە مانای کوشتنی نوستولۆژیا نیە. هەڵدرتووە
زیندوو ڕاگرتنیەتی یاخود گواستنەوەی ڕابردووە بۆ نێو ویهان و 

بردوو شیعر لە نێو خەمەکانی ئێستا ئاوڕ لە ڕا. گەردوونیەتی ئێستا و ئایندە
لە نێو شیعردا خەونەکانی ئێستاش کاریدەری خۆیان هەیە لە . دەداتەوە

لەگەڵ ئەمانەشدا هیی شاعیرێک . پرۆسەی ووانی و بە نەمرکردنی شیعر
لە دونیادا،گرندی بە یادەوەرییەکانی نەدات بە تای ەت یادەوەرییەکانی نییە 

 . ێو شیعردامنداڵی، چونکە یادەوەرییەکانی منداڵی ڕۆحێکی نەمرە لە ن
 

ویاوازیدەلێک کە هەستیان پێ بکەین لە نێوان نیشتمان و : پرسیار
تاراوگەدا خول ابن چین  ئایا هەستت بەوە کردووە کە بەشێکی شوێن و 
زەمەنی نیشتیمان ئایا هەمیشە لە گەڵت دایە هەروەها بەشێکی غوربەت و 

 تەنیایی تاراوگەش  
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ەبا و گەردەلوو  وایە، مرۆح لە تاراوگە وەک ڕەش: ناڵە حەسەن

ژیان لە تاراوگە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ . واروارە دەردەکەوێ و واروارەش ون
 ییەکانی وهەڵکشانە بەرەو هەورازەکانی یاخی بوون و مەرگ، بەرەو نێو ڵو

لە نێو ئەو یاخی بوون و ون وونەشدا گومان و . نائومێدی و ون وون
هەمیشە لە نێو دڵەڕاوکێی زۆرێک لە کۆچ ەران . پرسیارەکان زێتر دەبن

یان لە بەرام ەر ئەمە . تەنداە و مامانێی نێوان مانەوە و گەڕانەوەدا دەژین
هەوڵ دەدەن دان ەخۆیان بدرن و لەگەڵ نیشتیمانی تاراوگە ڕابێن، واتە 
نیشتیمانی تاراوگە شوێن نیشتیمانی دایک و نیشتیمانی یادەوەرییەکان 

یە هەموو هۆش و هەست و خەون ئە  هاوکێشە و مامانێ. بدرێتەوە
بۆ منی شاعیریە . وخەیاڵ و باری نەستی و بیرکردنەوەکانت داگیر دەکات

نیشتیمانی تاراوگە هەرگیز نەیتوانیوە شوێن نیشتیمانی دایک و .. هەروایە
بۆیە نیشتیمانی دایک بە هەموو . شوێن نیشتیمانی یادەوەرییەکانم بدرێتەوە

. اماژە و کۆدەکانیەوە هەمیشە لە گەڵم دایەبونیاد و پێکهاتە و ڕەنگ و ئ
حالەتی وون وون بۆ من گەڕانەوەیە بۆ نێو خەون و خەمەکانی نیشتیمان، 

 بۆیە ئێستا خەون و. گەڕانەوەیە بۆ نێو هاوار و ئازارەکانی نیشتیمان
خەمەکان بەسۆزتر و . خەمەکان ویاوازن بیرکردنەوە و ڕوانینەکان ویاوازن

بۆیە دەبینین لەگەڵ . و خەیاڵەکان ڵووڵتر و بەرینترن خەونەکان ڕەنداڵەتر
هەموو ئەو ووانی و ئارامی و ڕۆمانسیەتەی لە نێو شیعرەکانم دەبیندرێ 
لەپاڵ ئەمەش وەستەیەکی ڕۆح هەالهەال و شەڵاربووی پڕ لە برینی نێو 

لە نێو نیشتیمانی تاراوگە . کیشوەرەکانی غوربەت و تەنیاییە دەبیندرێ
گاکانی دوێنێت بەڕوو دادەخرێت و دەرگای تازەت بۆ زۆرێک لە دەر

دەکرێتەوە، خۆت لە نێو خەیاڵ و واڵیع و دونیایەکی تر دەبینیەوە کە 
. زۆرواران تەواو نامۆیە بە پێکهاتەی بوون و بونیادی بیرکردنەوەکانی تۆ

تەواوی ئاماژە و کۆدەکانی هیزر و زمان و خەون و  بە مانایەکی تر،
تۆ لە نێو دونیایەکی تری تەواو ویاواز و هاوئامێز . ێنخەیاڵەکان دەگۆڕ
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لەگەڵ یادەوەرییەکان و مێاووی دوێنێت، مامەلە لەگەڵ خەون و خەیاڵ و 
بۆیە دەبینی   لە زمان   لە بونیاد و . وێنە و زمانی شیعری دا دەکەیت

لە نێو ئە  هەموو . پێکهاتەی شیعرەکە واتە ستایل ویاوازی زۆر دەبیندرێ
زەنایەی تاراوگە کە باسم کرد تۆ بە ئومێد و مەراڵی ویاوازەوە هەراو 

 .گەڕان بەدوای خودی خۆتدا دەبێتە خولیایەکی هەمیشەیی

 
بە تێڕوانینی تۆ خاڵە هاوبەشەکانی نێوان زمان و گوتن چین  : پرسیار

بۆ ئەوەی پردێک بدۆزینەوە بۆ تەئویاکردن لە نێوان زمان و دەق، بۆ نێو 
لەوێشەوە بۆ نێو دونیای خەیاڵ و فەنتازیا، ئایا . حەڵی ەت دونیای واڵیع و

 پێویستە چی کەین 

 
لە نێوان زمانی دەق و زمانی گوتن، زۆر خاڵی هاوبەش : ناڵە حەسەن

ئیستاتیکای زمانە، ئیستاتیکایەکی هاوبەش هەیە لە : هەیە یەکێک لەوانە
نی گوتن زمانی چونکە زما. نێوانیاندا بە   بە ڕێاە و لە ئاستی وۆراووۆر

واڵیع و شتە بیندراوەکانە بە   زمانی دەق زمانی خەون و خەیاڵ و زمانی 
غەریزە و ئارەزووەکانی مرۆڤە لە یەک کاتدا زمانی شتە بیندراو و 

پەیوەندییەکان وا دەبیندرێ، زمانی دەق بەر لەوەی بداتە . نەبیندراوەکانە
وری شتە بیندراوەکانیە ئاستی ڕووبەرەکانی خەیاڵ و فەنتازیا دەبێت سنو

 ییەکانی فەنتازیا ڕۆیشتنە لە نێو وبە مانای گەیشتنە نێو ڵو. ب ڕێت
کاتێک زمان و بینین . واتە دیار و نادیار. ڕووبەری بیندراو بەرەو نەبیندراو

لە شیعردا وێنەی شتە نادیارەکان دەکێشن ئەوە خود و زمان لە 
نی خەیاڵ و فەنتازیا بەمانای ڕووبەرەکانی دەق گەیشتوونەتە نێو حالەتەکا

. گەیشتوونەتە نێو حالەتی بێیاگایی ،حالەتی ئیدراک و ئاگایییان تێپەڕاندووە
چونکە زمان یان باشتر ب ێین هەر وشەیەک مانایەکی ڕووتی هەیە لە نێو 

لە پشتی ئە  مانا ڕووتانەش چەندین مانای تری . باری نەستی وێدیر بووە
مانا شاراوەکانی وشە کە لە  نی دەق هەوڵدەدا،نادیار و شاراوە هەیە، زما
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دەتوانم ب ێم . پشتەوەی مانا ڕووتەکان خۆیان حەشارداوە بیاندۆزێتەوە
زمانی دەق لە ڕێدەی زمانی گوتن واتە واڵیع خۆی بە ویهانێکی بەرینتر و 

بۆیە وا پێویست دەکات هاوئاهەندیەک لە نێوان . گشتدیرتر ئاشنا دەکات
لە پڕۆسەی نووسینی شیعریم  من بۆخۆ ،. پەیدا بکەین زمانی دەق و گوتن

 ار کهەندێ. هەمیشە وامکردووە و نەمتوانیوە دەس ەرداری زمانی گوتن بم
. تا ئاستی ئیاها  سوودی پێدەیاندوو  و کاریدەری بەسەرمەوە هەبووە

هەندێ وار ووانی زمان و ئاستەکانی خەیاڵ و فەنتازیا لە زمانی سادەی 
ئارەڵەی مەمکی )فۆلکاۆر شیعرەی ئە  دێرە  ،مەوە بۆ نموونەفۆلکاۆر دەبین

زمان لە  دێرە شیعرییە هەڵدری خەیاڵ و (. شیرنە وەکو هەنارێ.. یارێ
کە وەتەرەکانی ڕۆحی مرۆح دێنێتە . فەنتازیایەکی ئیرۆسی زۆر بەرزە

هەندێ وار زمانی . هەژان و پێدەشتە وشکەکانی تامەزرۆیی تەڕ دەکاتەوە
تێکە وی یەکتری دەبن لە نێو خەیاڵ و فەنتازیا دەتوێنەوە،  دەق و گوتن

بە     اریە لە ڕێدادا یەکتری بە وێدەهێ ن و لە یەکتری دادەبڕێن،کهەندێ
بە مانای ناتوانن دەس ەرداری یەکتری . تیاەی چاوێکیان هەر لە یەکترییە

 خۆی لە.. چونکە پەیوەندییەکانی نێوان زمانی دەق و زمانی گوتن. ب ن
خۆیدا پەیوەندییەکانی نێوان واڵیع و خەون و خەیاڵە بۆ گەیشتن بە ئاستە 

.. ئە  پەیوەندییەش پەیوەندییەکی داینەمیکی بەردەوامە. نادیارەکانی فەنتازیا
بەبێ ئە  پەیوەندییە لە نێو پڕۆسەی نووسین دا نە خەون و خەیاڵ و 

 . یعرفەنتازیا مانایەکیان هەیە وە نە ووانیە ئەبەدییەکانی ش

 
شاعیری ڕاستەڵینە بۆئەوەی زمانێکی مەزاوی تای ەت و ویاواز : پرسیار

و بارگراوی کراو بە خەیاڵ و مەعریفە و میوزیکی یەکڕیتمی بخول ێنێت، 
دەکرێت هاوڕەهەندی هیی ئایدیۆلۆژیایەک بێت و بە کۆمەکی ئایدیۆلۆژیا و 

کاری لە تۆوی گۆڕان( بەهەر کاۆوێک بێت)واڵیعی ئەبستراکت بتوانن 
 تێڕوانینی شاعیردا بوێنێت 
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کەوا ئایدیۆلۆژیا  بەر لە هەرشتێک دەمەوێت ئەوە ب ێم،: ناڵە حەسەن
ڕەندە . ناتوانێت هەڵدری ئەو ئاماژە و ڕەهەندانە بێت کە شیعر هەڵدریەتی

کاریدەری ئایدیۆلۆژیا بەسەر شاعیر هەر ئەوەندە بێت بیدەیەنێتە باری 
ژیا ناتوانێت شاعیر بەرەو ڕۆچوون و بە   ئایدیۆلۆ( وروژاندن)

 چونکە لە نێوان و. ڵ وونەوە بەرێتوڵو
ڕۆچوونە بە : نووسینی شیعر. وروژاندن و ڕۆچوون ویاوازی زۆر هەیە

نووسینەوەی وڕێنە . نێو خەون و خەیاڵ و شوێن و زەمەنە نادیارەکان
نەستیەکان و لیکی حەز و ئارەزووەکان و کۆی دەندە کپکراوەکانی 

نووسینی شیعر، هێنانەگۆی دیوی ناوەوەی کەسە نادیارەکەی . ایەتیەمرۆڤ
خودی شاعیر نیە بە تەنیا، بەڵکو کۆی هەموو دەندە کپکراوەکان و وەڵسە 

گرتنەخۆی کۆی ووولە و هەناسە و . هێنانی دیوی ناوەوەی مرۆڤایەتیە
وێنە و  کە زمانی شیعر ڵسەدەکا، کە. ڕەندەکانی سروشت و گەردوونە

ی خەیاڵەکانی شیعر دەبینین، کە گوێ لە میوزیکی شیعر دەگرین ڕووبەر
هەست بەچی دەکەین و چی دەبینین  ئایا خەون و خەیاڵ و خەمەکانی 
شیعر ئاماژە نیە بۆ خەون و خەیاڵ و خەمەکانی سەروە  مرۆڤایەتی، ئایا 
ڕەندەکانی شیعر ئاماژە نیە بۆ سەروە  ڕەندەکانی سروشت و گەردوون  

میوزیکی ئاو و باران و )وازییەک هەیە لە نێوان میوزیکی شیعر و ئایا   ویا
ئایا ئایدیۆلۆژیا لە  ئاستە فراوان و بەرینیەدا لە  ئاستە (. درەخت 

گشتدیری و گەردوونیەدا دەتوانێ هەڵدری ئاماژە و کۆدەکان بێت  بۆیە بە 
بڕوای من، زمانی مەزاوی تای ەت و یان میوزیکی یەکڕیتمی یان بەرەو 

ئەمانە پەیوەندییەکی ئەوتۆیان بە ئایدیۆلۆژیا و  ەوزایی بردنی شیعر،س
بەڵکو ڕاستەوخۆ پەیوەندییان بە  ە،یتەنانەت بە واڵیعی ئەبستراکتەوە نی

خودی مەعریفەی شاعیر و توانا و ڕوانینەکان و بارە دەروونیەکانی 
پەیوەندی بە چۆنیەتی تێدەیشتن لە شیعر و نووسین و . شاعیرەوە هەیە
پەیوەندی بە چۆنیەتی مامەلەکردنی شاعیر لەگەڵ زمان و . داهێنانەوە هەیە

لەگەڵ هەموو . وشەو پەیوەندی خودی شاعیر لەگەڵ زمان و دەق ەوە هەیە
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توانەوەی  ئەمانەش من ئایدیۆلۆژیا لە پێکهاتە گشتیەکەی ڕەتناکەمەوە بە  ،
ەربڕینی شیعر لە نێو ئایدیۆلۆژیایەکی دیاریکراو ڕەت دەکەمەوە، س

پشکۆکانی خەون و خەیاڵە ووانیەکانی شیعر لە نێو وروژاندن و هەڵووونە 
چونکە من پێموایە، شیعر و زمان . ئیدراکیەکانی ئایدیۆلۆژیا ڕەت دەکەمەوە

مولکی خود و کەسایەتیەکی دیاریکراو نین، بەڵکو ( ئەدەب بە گشتی)و 
 .نمولکی سەروە  هزر و بیرکردنەوە و مەعریفەی مرۆڤایەتی
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کارەسات و ئافاتی میللەتی ئێمە لێرەوەیە کە لە 
کۆمەڵگەیەکی شەش ملیۆنیدا، شەش ڕووناکبیر و شەش 

 ڕەخنەگری جدیمان هەبێ

 ئامادەکردنی
 ڕابەر فاری 

 
ئە  . دا دەبیندرێت( ناڵە حەسەن)وۆرێک لە هێمنیەکی سەیر لە شیعری 

کەواتە . ەزموونی نووسینیهێمنییە لە کەسایەتییەوە پەڕیوەتەوە نێو ئ
لە  دیمانەیەی . نووسین تەروەمە کردنی ڕوانینەکانی مرۆڤە بۆ سەر کاغەز

بە شێوەیەکی هێمن لە بارەی پرسیارەکانەوە ( ناڵە حەسەن)خوارەوە 
وە مەکانی خستوونەتە ڕوو، لەسەروەختی خوێندنەوەشیاندا بۆمان 

بەرفراوان ئاگاداری  دەردەکەوێ کە ئە  شاعیر و نووسەرە، بە شێوەیەکی
ڕەهەندەکانی ئەدەب و ڕۆشن یرییە، هە  لە خۆرهە ت و هە  لە 
: خۆرئاوایە، ئێستاش سێ کتێ ی ئامادەن بۆ چاپکردن کە بریتین لەمانە

دیوانێکی شیعر، ڕۆمانێک، کۆمەڵێک لێکۆلینەوە و دیراسە و بابەتی 
ا، لە زۆرێک وەرگێڕان لەسەر هونەری شێوەکاری، هاوکات لە پاڵ ئەمانەشد

کۆوار و ڕۆژنامەکانی کوردستان، هەندێک لە ماڵپەرە کوردییەکانیە، 
 .بەردەوا  شیعر و نووسین و بابەتی وواراووۆری بیوکردوونەتەوە
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کەسانێک هەن زۆر بە داخراوەیی و سانایی پێکهاتە و :ڕابەر فاری  
ئە  )ێن الیەنەکانی مەوازی دەق هەڵدەسەندێنن، بە واتایەکی تر تەنها دەڵ

، بەبێ ئەوەی وارێک بپرسن، بۆچی (ئە  دەڵە ناشیرینە)، (دەڵە ووانە
 ووانە  بۆچی ناشیرینە  هۆکاری ئە  هەڵسەنداندنە بۆچی دەگەڕێتەوە 

 
من پیموایە کات بەخەرودانێکی بەخۆڕاییە گەرخۆمان :ناڵە حەسەن 

مدانە کبخەینە نێو گێااوی یان بازنەی خوێندنەوە سەرپێییەکان و حو
سەرپێییەکان، ئەم ۆرە خوێندنەوە و حوکمدانانە دوور و نزیک پەیوەندیان 

داینەمۆ و " ئەزرا پاوەند " ە، ئەوەتا یبە شیعر و نووسین و داهێنانەوە نی
ئێ  ئار " ڕۆح و هەناسەی نوێخوازی و هاوچەرخی شیعری ئەمریکیە، وە 

دەنووسێت لە کتێ ێکدا  ،کە نووسەرێکی دیاری ئەو سەردەمانەیە" لیییس 
ناتوانم باوەڕ بە پەخشانە شیعرییەکانم بهێنم تا لەگەڵ پەخشانە )

زۆرێک لە شاعیرانی نوێخوازی ( !شیعرییەکانی ئەزرا پاوەند سەدایان نەیێت
نەوەکانی دوای خۆیشی لەژێر کاریدەرییەکانی  وەئەوسەردەمانەی خۆی 

ەا و گریندی ئەمدا بووینە، کەچی کەسانێک بە ئاگاهانە ویستوویانە لە بای
پاوەند شیعرەکانی سەرەتای داهێنانی )داهێنانەکانی کەم کەنەوە و دەیاندوت 

شیعرەکانی ئێستای هیی داهێنانێکی تیا نیە و تەنها شتێکی  تیا بوو بە  ،
، من باوەڕ  وایە داهێنان شتێکی ترە، دوورە (ئەدڤەرتازیانەیە و هیوی تر

، داهێنان، ڕوانین و ڵووڵ وونەوە لە  ڵسە فڕێدان و خوێندنەوە ڕووکەشیانە
و دۆزینەوەی ڕووناکیە لەنێو ڕووبەرە تاریکەکانی ژیان، داهێنان ئەو پاە و 

شکسپیر و دەستۆفسکی و بتهۆڤن و داڤنشی و بۆدلێر و )ئاستەیە کە 
سەدان مرۆڤی گەورەی تر پێی گەیشتوون، کە بۆ هەتا ( شێرکۆ بێکەس و

پێوەدەکات و هەمیشە ستایشیان  هەتایە مێاووی مرۆڤایەتی شانازیان
خاڵێکی )دەستۆفسکی و داهێنانەکانی دەڵێ " دەربارەی " فرۆید . " دەکات

خۆشەویستیەکی بێسنووری  پرشنددار لە مەعریفەی دەستۆفسکی دا ئەوەیە،
بۆ ئازادی مرۆح و مرۆڤایەتی هەبووە، یان دەڵێت، وا پێویست دەکات 
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کەسی داهێنەر لەژێر (. فسکی بێتئایندەی مرۆڤایەتی سوپاسدوزاری دەستۆ
ووانی و خۆشەویستی و بە سایەی ئەو ساباتە ڕادەکشێ کەگە کانی 

ئە  چەمکانە پڕاوپڕن لە بەها پیرۆزیەکان،  ..داپۆشراوە، سەروەری مرۆح
داهێنان  !داهێنان وێدەی دڵڕەشی و بۆغز و ڕق و ڵینەی تیا نابێتەوە

سانەی کە بەئاگاهانە و بە ە بۆ مەبەست و مەرامی ئەوکەیوێدەیەکی نی
نوێای نیوەڕۆ لە هەوڵی کەمکردنەوەی بەهای ووانی داهێنانەکانی 
کەسانیترن، وەک ئەو هەوڵە شەرمنۆکانەی کە بە پاساوی بێ ناغەی 
نائەدەبی ڕۆمانێکی پێن  شەش سەد الپەڕەیی ڕەتدەکەنەوە کە لە 

وۆراووۆر لە  ڕۆمانەکە پڕاوپڕە لە داهێنان، یان بە مەبەستی بنەڕەتیشدا،
ی " شێرکۆ بێکەس " هەوڵی کەمکردنەوە و بێ ایەخکردنی داهێنانەکانی 

نیوسەدەیە ئە  شاعیرەمان خەریکی  شاعیرن کە هەمووشمان دەزانین،
دەبێ ئەوەشمان لەبیر بێت، ووانی و ناشیرینی دوو . نوێ وونەوە و داهێنانە

ی دەڵێک ب ێین ئە  پاشان ناتوانین بە هی. چەمکی ڕێاەیین لە هەموو شتێکدا
ە، دەکرێ خوێندنەوەی ویاوازمان بۆی هەبێت، ڵسەی ( ناشیرین)دەڵە 

وۆراووۆرمان لەسەری هەبێت، دەکرێ ب ێین زمان لە  دەڵە شیعرییە وەک 
پێویست چڕنەبۆتەوە، دەکرێ ب ێین وشەکان و وێنەکانی ئە  دەڵە شیعرییە 

ەر دەڵێکی شیعری دەکرێ لە ه... نەگون او و ناتەبان لەگەڵ یەکتریدا
وە  !ڕەخنەی شیعریانە بدرین، چونکە هیی دەڵێک لە سەرووی ڕەخنەوە نیە

هەموو دەڵێکیە بەوۆرێک لە وۆرەکان ڕێاەیەک لە  لە هەمانکاتیشدا،
ووانی تیایە، وەک چۆن هەموو ڕەندەکانی سروشت وەک یەک 
سەرن ڕاکێە نین، وەک چۆن هەموو ژان و ئازار و خەمەکانی مرۆح وەک 

ەکانی لەک بەسۆ نین، وەک چۆن هاژە و ورشەی هەموو تاڤدەکان و شەپۆی
سروشت وەک یەک نین، ئاساییە ووانی نێو دەڵەکانیە هەمووی وەک یەک 

وە هۆکارەکانیە هەرچیەک بن گرینگ ئەوەیە پەیوەندیان بە نووسین  !نەبن
 ...!ە و بەڵکو شتی ترنیو داهێنان و بە بەهاکانی ووانیەوە نی
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و ئەویدیکە ( زارەکیە)کەندێ دەتوانین ب ێین ئە  ئەدەبە :اری ڕابەر ف
ە  ( ڕوخێنەر)ەو ئەویدیکە ( بنیاتنەر)ە هاوکات ئەو ڕەخنەیە ( نووسراوکراو)

ەوە سەرچاوەیان گرتووە و کەندێ یئە  دابەشکردن و هەڵسەنداندنانە لە چی
ستیە نیە و بۆچی دەتوانین ئە  پرسیار و پێوداندانە دەرب ڕین  ئەگەر پێوی

 باسیان بکەین هۆکارەکان کامانەن 

هەموو ئەدەبێک کە لە ڕێدەی دەمەوە دەگوازرێتەوە لە :ناڵە حەسەن 
کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر یان لە نەوەیەکەوە بۆ نەوەیەکی تر، پێی دەڵێن 

بۆ نموونە وەکو فۆڵکاۆر، ئەدەبی فۆڵکاۆر بە هەموو شێوە ( ئەدەبی زارەکی)
کی زارەکیە، چونکە لە ڕێدەی دەمەوە دەگوازرێتەوە، و ل ەکانیەوە ئەدەبێ

بە   ئەدەبی نووسراو ویاوازە، ئەدەبێکی ڕێنووسکراوە واتە 
نووسراوەتەوە، وە ویاوازیە زۆرە لە نێوان ئە  دوو شێوازە واتە شێوازی 

  لە ڕووی شێوە و ناوەڕۆکەوە   لە .زارەگی و شێوازی بەڕێنووسکراو
رەکی زیاتر بە زمانێکی سادە و ساکار دەگوترێت ڕووی زمانەوە، ئەدەبی زا

وە مانایەکی ڕوون و ئاشکرای هەیە بەمەبەستی تیاتر گەیاندنی 
مەبەستەکان و ئاسانتر بۆ تێدەیشتن و گواستەوە و پاراستنی، دەکرێت 

بە   . ئەدەبی زارەکی بشنووسرێتەوە بۆئەوەی لە فەوتان ڕزگاریان بێت
نیاتنەر، با لە سەرەتاوە ڵسە لەسەر دەربارەی ڕەخنەی ڕوخێنەر و ب

ڕەخنەی ڕوخێنەر بکەین، بەرلەوەی بێینە سەر ئەو هۆکارانەی لەکوێوە 
زۆرواران ئە  وشەیە لە : ڕەخنەکە ڕووخێنەرە حەزدەکە  ئەوەش ب ێم

شوێن خۆی بەکارناهێندرێ، بۆ نموونە هەرکەسێک یان الیەنێک کە ڕەخنە 
بەڕووی ناڕەزایەتی دەبنەوە، سوود و گاەیەکیان ئاراستە دەکرێت یان ڕوو

لە  دەستەواژەیە دەبینن و ڕەخنە و گاەیی و ناڕەزایەتیەکان بە ڕەخنەی 
ئەمە لە شێوە گشتیەکەیدا، بە   ئەگەر ڵسە لەسەر . ڕوخێنەر ناو دەبەن

دەق و ڕەخنە بکەین لە  ڕووبەرە باس لە رەخنەی ڕوخێنەر بکەین، 
ڕەخنەگر ئیشی لەسەر )ڕوخێنەر کە  دەتوانین بەو ڕەخنانە ب ێین ڕەخنەی

ڕەخنەگر لە  ،بینیومانە و زۆریشمان خوێندۆتەوە کە( !دەڵەکە نەکرد بێت
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ویاتی دەق زۆرواران ڕەخنەی لە چۆنیەتی ژیانی نووسەرەکە گرتووە، لە 
عەی  و عارەکانی، لە بیروباوەڕی، تەنانەت لە ژیانی تای ەتی و شتە 

لێرەوە ڕەخنەکە  !بەس لە دەڵەکەی نا تاکەکەسیەکانیشی، لە هەموو شتێکی
ناچێتە نێو خانەی ڕەخنەوە، خوێندنەوەکەش بایەخی پێنادرێ، چونکە 

ە بۆ دەڵەکە، بە مانای ڕەخنەکە هیی خزمەتێک یڕەخنەکە خوێندنەوەیەک نی
بە پڕۆسەی نووسین و داهێنان ناکات، وە هیی دەستدرتنێک و کۆمەکێکیە 

ڕەخنەگر )ی بنیاتنەریە ئەو ڕەخنەیە کە بە دەڵنووس ناگەیەنێت، وە ڕەخنە
و پەیوەندیەکی توندوتۆڵ لە نێوان ڕەخنەگر وەک ( ئیە لەسەر دەڵەکە بکات

خوێنەرێک و دەڵەکەدا هەبێت، وەک ئەو پەیوەندیە توندوتۆڵەی نێوان 
باسی ( مەرگی نووسەر)لە وتاری " ڕۆالن بارت " خوێنەر و دەق کە 

یە توندوتۆڵە هەبێت مەعاومە ڕەخنەگر دەکات، چونکە کاتێک ئەو پەیوەند
 ییەکانی دەڵەکەدا شۆڕدەبنەوە و لە ئاکا  ویان خوێنەر، بە نێو ڵو

ڕەخنەگرتن . خوێندنەوەیەکی دروستیان لەسەر دەڵەکە دەست دەکەوێت
لە  یویاکردنەوەی ڕەش و سپی نیە ە بەمانای،یبڕیاردانێکی خێرا نی

کان و ڵووڵ وونەوە بەنێو دەڵدا یەکتری، لەئاکامی ئیشکردن لەسەر میتۆدە
بۆ وەبەرهەمهێنانی دەڵێکی تر بە گۆشەنیدا و بە ڕوانینێکی ترەوە، چونکە 
هەموو ڕەخنەیەکی ودی خۆیاەخۆیدا یان لە بنەڕەتدا داهێنانێکی ودیە، 

بیری داهێنان هەمیشە لە بیری )لەم ارەیەوە دەڵێت " ئیریک فرۆ  " هەروەک 
خاتەوە لە ناڕۆشنی و لێل بینی، هۆشیار  ڕەخنە دایە چونکە دوور  دە

بۆیە ڕەخنەگردەبێت ( ڕاستی)دەکاتەوە و نزیکم دەکاتەوە لە حەڵی ەتی 
 .لەسەر ئە  بنەمایە ئیە بکات و میتۆدەکانیشی بۆ ئە  مەبەستە بخاتە کار

 
ئەو ڕێدایانە کامانەن کە دەبن بە پردی پەیوەندی ڵووڵی :ڕابەر فاری 

بۆئەوەی سیحرێکی ئاگایانە بوەسپێنن لە فیکری ( نووسەر و وەرگر)نێوان 
خوێنەردا تا تێکەڵ وون و هاومەستیەکی ڕەگیاژۆیی بخوڵ ێ، ئەو خاڵە 

 سەرەکیانە کە لە وەها کاتێکدا کۆمەکمان دەکەن 
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بەبڕوای من دەڵی سەرکەوتوو پێویستە وەک ئاوێنەیەک :ناڵە حەسەن

دەق دەبێت . دا ب ینێتوابێت، خوێنەر خۆی و دیوی ناوەوەی خۆی لە نێو
خوێنەر سەرسا  بکات و پڕی بکات لە تامەزرۆیی، دەق دەبێت وەک 
مافوورێکی سیحری وابێت خوێنەر لەسەر پشتی خۆیدا، هەڵ درێت و بی ا، 

ئاسمان بە  !کیشوەر بە کیشوەری نێو غەریزە و خەونەکانی بیدێڕێت
ێا و دە  و ئاسمانی حەز و ئارەزووەکانی بیدێڕێت، خەنی بکان لەگەڵ چ

هەندێ اریە تا ئەندازەی ترس پڕی بکات لە  !چاوی پڕ بکات لە زەردەخەنە
نەهێ ێ چاوەکانی  !نیدەرانی، لە نێو سەرسووڕمان و شاگەشکەیی بیهێ ێتەوە

لەسەر )لە کتێ ی " ئۆکتاڤیۆ پاز  !بتروکێنێ و وای لێ کات هەر بڕوانێت
" والت وۆتمان " ریەکانی دا باس لە داهێنانە شیع( شاعیران و ئەوانی تریە

خەونی ئەدەبی ئەمریکا ناویان دەبرد، یەکێک لەو شاعیرە )دەکات، چۆن بە 
مۆدێرنیستانە بوو خەونی مرۆڤایەتی و ژیانی واڵیعی کۆمە یەتی بە هەموو 

کەواتە خوێنەر لەم ۆرە دەڵانە ( پێکهاتەکانیەوە هێنابووە نێو شیعرەکانی
انی خۆیی و دەوروبەرەکەشی تیایدا نەک تەنها خۆی بەڵکو خۆیی و ژی

دەڵنووس لە ڕێدەی زمانەوە بۆ ڵووڵترین ڵووڵییەکانی نێوناخی  !دەبینێتەوە
خۆیی و بۆ ڕووبەرە پەنهانەکانی نێو خەون و خەیاڵەکانی شۆڕدەێتەوە، 
بوخوە شاراوەکان و چەپێندراوەکانی حەز و ئارەزووەکانی دەکاتەوە یان 

ێنێتە نێو پانتایی دەڵەکەی، ئەم ۆرە دەڵانە خەمە گەورە و بووکەکانی دەه
خۆیان دەخزێننە نێو  بە ویا لەوەی دەبنە ئاوێنەیەک بۆ خوێنە لە هەمانکات،

خەیاڵەکانی خوێنەرو لەوێوە تێکەڵ بە یادەوەریەکانی خوێنەر دەبن و لەوێدا 
ئەم ۆرە دەڵانە دەبنە بەشێک لە خوێنەر، : دەمێننەوە، مەبەستمە ئەوە ب ێم

  !بۆ ماوەیەکی زۆر لە بیر و لە نێو خەیاڵی خوێنەردا دەمێننەوەبۆیە 

 
لەمڕۆدا شیعر و ڵسەی ئاسایی تێکوڕژانێکی ڕیشەییان :ڕابەر فاری 

بەخۆوە گرتووە، ئەگەرچی ئەم ۆرە دەڵنووسین لە ئەوروپادا ئەزموون 
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شاعیرانی ئێمەش سوودیان لێوەرگرتووە، ئە  تێکە وبوونە و    کراوە، بە
 وەرگرتنە تا   ئاستێک لە خزمەتی ئەدەبی کورد دا بووە سوود 

 
من پێموایە لەسەر ئاستێکی بەرفراوان شیعر نووسین :حەسەن ناڵە

ڕووی لە شەفافیەت و خۆسادەکردنەوەیە، بە   نەک بەومانایەی سیما و 
کەنەدی " شێوازی شیعرییانەی خۆی لەدەست بدات، لە نێو شیعری ئێستای 

ۆرێک لە  شەفافیەتە هەست پێدەکرێت، لە نێو شیعر و شدا و" و ئەمریکی 
ئەدەبی کوردیشدا شاعیرمان هەیە بە زمانێکی سادە دەنووسێت بە   

بە زمانێکی سادە نووسین : داهێنانی گەورەی کردووە، مەبەستمە ئەوە ب ێم
بەمانای کاڵ وونەوە و سڕینەوەی داهێنان نیە لە دەڵدا، زۆرگریندە ئەگەر 

بنووسی و لە هەمانکاتدا داهێنان بکەیت و لە نوێ وونەوەشدا  بتوانیت سادە
باس لەوە ( ڕەخنەگرتن لە ڕەخنەدا)لە کتێ ی " ئیایۆت " بیت، هەروەک 

دەکات کە چەند گریندە شاعیر بە تای ەت شاعیرە تازەکان هەمیشە لە 
گۆڕان و نوێ وونەوە دابن، وە سوود لە نەوەی پێە خۆی ب ینێت و 

وەهەروەها پێیوابوو گۆڕان و  !و ئە  سنوورە تێپەڕێنێت بەوێیان بهێ ێت
گرینگ نیە بە   زمانێک . نوێ وونەوەش ڕەگەکانیان لە دەوێنێ دایە

گریندە ئەوەت لەال ڕۆشن ێت کە زمانی شیعر زمانی  دەنووسیت بە  ،
خودێکی نائارا  و خودێکی یاخی و سەرکەشە، زمانی شیعر زمانی هەورە 

ندێک ار ئاگر لە هەموو شتێک بەربدەی، یان زمانی دەکرێ هە تریش ەیە،
 ار ڕێدەت کڕوخسارێکی ناوێدیرە ڕەگەکانی لەنێو ویوەدایە، لەوانەیە هەندی

پێ دات لە کەنار دەریاوە پشویەک بدەی و لەنێو ئەتمۆسفیرێکی ڕۆمانسیانە 
 اریە ڕۆبوی بەنێو ڵوو ییەکانی دەریا کهەندێ ،لە ووانیەکانی ئاو بڕوانیت

ەسەر پشتی شەپۆڵە سەرشێتەکان لەگەڵ ڕەشەبا و بروسکە و ل
  !سروودەکانی یاخی وون لە پێناو بوون و ووانی و ئازادی مرۆح ب ێیتەوە

زمانی شیعر زمانی خودێکی دەروون شێواو و نەخۆشە، یان ڕۆحێکی 
یانەی لێواناێو لە عەش  و ووانی و دەمێک ئارا  و دەمێکیە بەگا ( ڤانکوا)
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ەرد دا دەچێت، نووسەر ئازادە بە   زمانێک دەنووسێت خودا و داروب
زمانێکی ئاسان یان چڕ و تێکوڕژاو، گرینگ ئەوەیە ڕوئیایەکی مۆدێرن و 

یەتی ناوچەگەری گیر  پێشکەوتووانەی هەبێت، نەک لە نێو واڵیعی کۆمە
ئیایۆت هەر لە  کتێ ەدا باس لە گریندی  !لە نێویدا خۆت ون کەیتو بخۆیت 

انیانەی شاعیری نوێخواز دەکات و ڕوئیای تەسک ینی ڕوئیای ویه
 ناوچەگەڕێتی

 (Cosmoporitanism )وە بۆ نموونەش باس لە هەوڵە . ڕەت دەکاتەوە
دەکات کە چۆن وەک نووسەرێکی ئازادیخواز " ئەدگار ئا ن پۆ " ووانەکانی 

وە ئەوەش  !و مرۆح دۆست ڕوئیا و بیرکردنەوەکانی ویهانی و گەردوونین
باوەڕناکە  کەسێک یان نووسەرێک ڕوئیایەکی ویهانیان هەبێت بەبێ : دەڵێت

بەمانای تۆ ناتوانیت . ئەوەی بەنێو بازنەی ناوچەگەرێتی دا ڕەت بووبێت
واڵیعی کۆمە یەتی و ژیان و خەمەکانی خۆت فەرامۆش بکەیت و لەو 
سەریەوەش باس لە ڕوئیایەکی ویهانی و باس لە خە  و ئومێدە 

بە مانایەک وا دروستە لە نێو واڵیعی کۆمە یەتی . کەیتگەردونیەکان ب
بەنێو ناخی  خۆتەوە بەرەو دنیا و لەنێو خە  و ناخی خودی خۆتەوە،

 . !هەموو مرۆح و مرۆڤایەتی شۆڕب یەوە

 
 

شیعر ئێستا بەشێوەیەکی بەرفراوان ڕووی لە خەمە بوووکە :ڕابەر فاری 
نەی شیعری پێشوو کە گریندی خودیەکان، یا خودی شاعیر کردووە، بە پێوەوا

( هاوچەرا)دەدا بە خەمە کۆکەکان، ئە  گۆڕانکارییە کە ئێستا لە بونیادی دەڵە 
 ەکانەوە هەستی پێدەکرێ، تا چەند خزمەت بە دەڵی ئی داعی دەکات 

 
دەتوانم ب ێم ئێستا شیعر کەوتۆتە سەر ڕێوکەی خۆی، بە :ناڵە حەسەن

اری دوێنێمان، هاوکات لەگەڵ ڕێدەی دروستی خۆیدا دەڕوات، لە ڕۆژگ
خەبات و تێکۆشانمان بۆ ڕزگاری و ئازادیەکانمان، بەشێکی زۆری ئە  
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شیعر : خەمە گەورانەمان خست ووە سەرشانی شیعر، وەک هەمیشە دەی ێین
الی ئێمە الی خەڵکانی  الی ئێمە هۆکار بوو نەک ئامان ، ئەوە نەک هەر لە

ئەگەر بە خێرایی چاوێک بە  مەماەکەتی تریە تا ئاستێک هەر وابووە،
مێاووی شیعر و ئەدەبدا بدێڕین بە ڕۆشنی ئەوە دەبینین کە لە سەردەمانی 
ڕێنسانسەوە الی سکۆالریستەکان و هیومانیستەکان، الی لیریکیەکان، بە 
دوای ئەوانەوە لە سەدەی هەژدەیە  و نۆزدەیە  واتە لەالی ڕۆمانسیەکان 

ەی نۆزدەو تا هاتنی سیم ولیز  و ڕیالیستەکان تا کۆتاییەکانی سەد
ئاراستەی نیداکان و  لەوسەردەمانە شیعر ڕووی لە خەمە گەورەکان بوو،

ڕوانینەکان و بیرکردنەوەکان ڕوو بە دەرەوە بوو، نووسینەوە و 
ڕەسمکردنی ژیانی واڵیعی و وەزع و گوزەرانی خەڵک و داستان و ئەفسانە 

بوونی خودا و ئایینەکان و و ڕووداوە گشتیەکان و ووانیەکانی سروشت و 
ئەمانە هەمووی ناوەڕۆک و باسە گەرمەکان و هێ ە گشتیەکانی شیعر 

لە پەیوەند ( کورتەیەک لە مێاووی ئەدەبی فەڕەنسا)ئەوەتا لە کتێ ی  بوون،
ئایینەکان ڵساندەکەن لەگەڵ ورشە ورشی گە کان " بە ڕۆمانسیەکان دەڵێت 

و دوعا و نزاکانیان گۆرانی دەڵێن و شاعیرەکانیە لەنێ و دەندی دارەکاندا،
لە نێو ئە  هەست و سۆز و  بە گەرەیی پەروەردگاری خودا دا هەڵدەڵێن،

" چەشەو زەوڵەیاندا پێیان وابوو بەرز دەبنەوە و لە خودا نزیک دەبنەوە 
دیارە مرۆح وەک بوونەوەرێکی هۆشمەند پێویستی ژیان وای لێخواستووە 

و لەگەڵ دۆخە تازەو نوێیەکانیە خۆی  هەمیشە لە گەڕان بەردەوا  بێت
بدون ێنێ و نوێ بیربکاتەوە، هاتنی سیم ولیستەکان ئاڵوگۆڕی گەورەی 
بەسەر زمان و شیعردا هێنا، بەسەر ستایل و بیرکردنەوە و خەون و خەیاڵە 
شیعریەکان وەک بازدانێکی گەورە بوو، کاریدەریەکانی وەندی ویهانی 

ۆح و دەروونی مرۆڤەکان لەوکاتەدا یەکە  و ڕەنددانەوکانی بەسەر ڕ
پەیدابوونی دادائیەکان و پاشان سوریالیەکان و ڵسەکردن لە ڕووی ڕەش و 
کاولکاریەکانی وەنگ و وەستانەوە بە دژی مەزهەب و عادات و تەڵالیدە 
دواکەوتووەکان ڵسەکردن لەسەر ناا و خە  و دەروونی مرۆح و 
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و نیدەرانیەکان و برینەکانی خوێندنەوەی غەریزەکان و هەستە نەستیەکان 
ڕۆحی مرۆح ب وو بە بابەتی شیعر و ب وو بە بابەتی ئەدەب و هونەر بە 
گشتی، ئیشکردن لەسەر زمان و گرندی دان بە ناا و دەروون و خەمە 
ناوەکیەکانی خودی مرۆح لە هەریەکێک لە  ڵوتابخانە نوێیانە کاری زۆری 

دەروونیوکانی سیدمۆند فرۆید  لەسەر کرا، لەوسەردەمانە بیردۆز و شیکارە
کۆمەکێکی زۆرباشی بە ڕەوشە ئەدەبی و ئە  گریندی دانە بە خود و " 

وەستانەوە بە دژی عادات و تەڵالیدی دواکەوتووانە و خوێندنەوەی 
ڕووبەرە نەستیەکان لە الی سوریالیستەکان بە ئەوپەڕی گەیشت، بەدوای 

ندەراکان و مۆدێرنیستەکان و ئەوانیە   وێنەییەکان یان ئایندەیەکان و بوو
تا ڕۆژگاری ئەمڕۆمان ... بوونیادگەریەکان و پۆست مۆدێرنیستەکان و

هەموویان بە هەمانشێوە، بۆیە دەبینین ویاوازیەکی زۆر هەیە لە نێوان 
یان ویاوازی  ،(المارتین لەگەڵ ماالرمێ یان ڤالێری)زمانی شیعری لەالی 

 (ۆفسکی و لەگەڵ ئەلیکساندەر باۆکمایک)زۆر هەیە لە نێوان زمانی شیعری 
یان لەالی خۆشمان  (مەحمود دەروێە و ئەدۆنیس)یان ویاوازی لە نێوان 

عەبدوال پەشێو و )ویاوازیەکی زۆر دەبینین لە نێوان زمانی شیعر لەالیەن 
، هەریەکێک لەمانە بەشێوەی ویاواز (زمانی شیعری لەالیەن سەباح ڕەن دەر

وانیوە، وە وەوهەری هەریەکێک لە ڵوتابخانە لە شیعر و زمانی شیعریان ڕ
لە " نەوا  چۆمسکی " نوێیەکان و داهێنان و نوێخوازیەکانیە زمان بووە، 

چۆن وا بکەین لە ڕێی زمانەوە لە سروشتی : دا دەڵێت( زمان و فیکر)کتێ ی 
سروشتی زمان ئاوێنەیەکە بۆ بیری مرۆح یان :   یان دەڵێ..مرۆح تێ دەین
 ەالی مرۆڤ ، لە!مرۆح و ئەدگاری مرۆڤی تیادا دەردەکەوێتزمان پێدەیەکە 

بۆ ناسینی ناخی مرۆح و خە  و خەون و  داهێنەر و نوێخوازەکان،
بە چڕی ئیشیان لەسەر زمان  خەیاڵەکانی یان بۆ ناسینی سروشتی مرۆح،

  !کردووە، ویستوویانە لە ڕێدەی زمانەوە مرۆح و حەڵی ەتی مرۆح بناسن
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ر خوێنەر هاوشانی دەڵنووس بێ لە خول اندنی مانادا، ئەگە:ڕابەر فاری 
دا فەراهە  دەکا، ( پێکهاتەی دەق)ئەدی دەڵنووس چۆن هاوشانی لەگەڵ 

 بەدەر لەسەروەختی لە دایک وونی دەڵێکی شیعری 
 

دەمەوێت لەسەر ئەوە پێدابدر ، کە واباشترە شاعیر :ناڵە حەسەن
گەر زۆر  مەبەستمە ئەوە ب ێم،لەکاتی نووسینی شیعر بیر لەمانا نەکاتەوە، 

خۆت بە بابەت و مانا ب ەستیتەوە ناتوانیت دوور دوور بۆ نێو 
هێندەی  من بۆخۆ  لەکاتی نووسینی شیعر، !ڵوو یەکانی خەیاڵ بڕۆیت

گرینکی بە زمان دەدە  یان ڕۆدەچم بەنێو خەون و خەیاڵ و دەروونی 
چونکە  !ەتەکەوە نیەهێندە کار  بەسەر مانا و بەسەر وەوهەری باب خۆمدا،

لە ڕێدەی زمانەوەیە بە ڵوو ییەکانی خەیاڵ و بە ڵوو ییەکانی ناا و 
ناوەوەی خۆ  دەگە ، وە ئەوە زمان و ڕووبەرەکانی خەیاڵە وەوهەری 
ماناکان دیاری دەکەن، من هاوشانی و یاخود مانایەکی ڵووڵ لە ئاستێکی 

دەستیەوە دەهێنم، با  لە ڕێدەی ئیشکردنی چڕوپڕەوە لەسەر زمان بە 
زمان کایاێکە بۆ کردنەوەی هەموو دەرگاکان، یان  بەمانای لە شیعردا،

وەک چرایەکە بۆ ڕۆشنکردنەوەی هەموو گۆشە و کەلێن و ڵوژبن و بنی 
بنەوەی هەموو ڵوو یەکان، وە دەڵیە هەر هێندە لەژێر دەسە تی منی 

و ئیتر دەبێتە شاعیرە تا ئیشی تیا دەکە  و تەواو نەبووە کە تەواو بو
موڵکی گشتی، وە گریندیشە ئەگەر مانایەکی دیاریکراو لەنێو خەیاڵ و لە 
زەهنی شاعیردا هەبێت بە شێوەیەکی زەق و دیار پەخە نەبێت بەسەر 
وەستە و ڕووبەری دەڵدا، بۆ ئەوەی خوێنەر لەکاتی خوێندنەوەی بە 

 .ڵووڵی تێکەڵ بێت لەگەڵ دەڵەکەدا

 
داتەپینی بناغەی هەر دەڵیک، بەشێکی بۆ ئەوە  پێتوایە هۆی:ڕابەر فاری 

بدەڕێتەوە کە بوونیادی دەق لە مانا داخراوەکانەوە سەرچاوە بدرێ  بە 
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واتایەکی تر بۆئەوەی پێکهاتەی دەق بپارێزین لە کاڵدەرایی و بوونی کاتی، 
 چی بکەین باشە  

 
انی ئەگەر مەبەستت لە مانا داخراوەکان ئەوەیە کەوا کۆدەک :ناڵە حەسەن

زمان لە شیعردا بە ئاسانی ناکرێنەوە یان خۆیان نادەن بە دەستەوە، ئەوە 
من هەر وەک چۆن گوتوومە و باوەڕ  بە تەموما نیە لە شیعر، وە باوەڕ  

ئەگەر کۆدەکان بەیەک خوێندنەوە خۆیان نەدەن بەدەستەوە  بەوەش نیە،
 رە دەڵانەدا،ئەوا ب ێتە هۆی داتەپینی دەق، بەڵکو بە پێوەوانەوە، لە  وۆ

زمان لە ئاستێکی با و بە چڕی ئیشی لەسەر کراوە و خەیاڵ لە ڕووبەرێکی 
بەرفراوان و ڵووڵ دایە، بە   ئەگەر مەبەستیشت لە مانا داخراوەکان ئەوە 

بوار بۆ خوێندنەوەی  و بێت کە دەق تەنها یەک خوێندنەوە لە خۆی دەگرێت
شاندەدە ، منیە پێموایە هەموو تر ناهێ ێتەوە، لێرەدا منیە هاوڕایی خۆ  پێ

ئەو دەڵانەی تەنها یەک خوێندنەوە لە خۆ دەگرن ڕەندە تەنها پێویست 
ئە  وۆرە دەڵە تاکڕەهەندانە دەکرێ پێیان  نەکات بە ڵووڵی بخوێندرێنەوە،

کە دەرگا بەڕووی خوێندنەوەکانی تر دادەخەن، بە    دەڵی داخراو، ،ب ێین
و ڕوون و کراوەن، ئە  وۆرە دەڵانە کەمتر کۆد و وێنە و هێماکانی شەفاچ 

بە خوێنەر دەبەخشن، وە بەبڕوای من ئەم ۆرە دەڵانە ناچنە ( چێا)لەزەت 
کە  خانەی داهێنانەوە، وە لەبەرام ەر ئەمەش دەڵی سەرکەوتوو ئەو دەڵەیە،

لەخۆ بدرێت، سیستەمی زمان تیایدا بە هەموو کۆد  رلە خوێندنەوەیەک زیات
یەوە، فرەڕەهەندەبن و لە کاتی خوێندنەوەیان خوێنەر و هێما و وێنەکان

 _ .سەرسا  بکەن و لە هەمانکاتیشدا ب نە ئاوێنەیەک بە ڕووی خوێنەردا
 

بۆچی ڕەخنەی بەراوردکاری کاری لەسەر نەکراوە بە : ڕابەر فاری 
شێوەیەک کە سەرچاوەمان لەم ارەوە هەبێت، لەکاتێکدا دەبوو ئێستا زیاتر 

چونکە نائامادەیی لە ڕۆژگارێکی وەکو ئەمڕۆدا . پێ درابالەواران بایەخی 
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( داخستنی سەردەمێک)و هە  دەرگەی ( و هە  ڵەیران( بۆشایی)هە  
 یشمان بە ڕوو دەکاتەوە 

 
دەربارەی ئەوەی بۆچی ڕەخنەی بەراوردکاری کاری  :ناڵە حەسەن

ن بڕوای م لەسەر نەکراوە، دیارە هۆکارەکان زۆرن، سەرەکیترین هۆکار بە
ئێمەی کورد بەهۆی ئەو وەورو ستەمەی لەسەرمان بووە هەمیشە وەک 

ر ەکۆمەڵدەیەکی داخراو لە بازنەیەکی داخراودا ژیانمان بەس
بردووە،کەمترین ئاگاییمان بووە لەسەر ئەدەب و هونەر و مەعریفەی 
دەرەوەی خۆمان،وا کە ئاگاییشت لە تەرەفی بەرام ەر نەبێت بەراوورد 

ڕاستە  ئەگەر ڵسە لەسەر وەزعی ئێستاشمان بێت، لەگە  چی دەکەیت،
ئێستە لە زۆربەی و تانی دونیا خەڵکی کورد زمانمان هەن خەریکی 
گوزەران و ژیانن لەگەڵ خەڵکانی غەیرە کورد وە خەریکی فێربوون زۆرێک 

نووسەرانی کۆچ ەر بە بڕوای  لە زمانە زیندووەکانی ویهانن، بە   هیێشتا،
مانای هێشتا هەر خەریکی بەدواداگەڕانن، من گومانێکم  بە. من لە سێر  دان

لەوە نیە لە داهاتوودا ئە  شەونخوونی و هەوڵە بەردەوامانەی نووسەرانی 
کۆچ ەر بەرهەمی دەبێت و دەرگایەکی ڕۆشنیە بەڕووی داهێنان و 

ئەوکات بوار بۆ ڕەخنە و  نووسین و بەڕووی تەواوی مەعریفە دەکرێتەوە،
 !ری لە بارتر و گون اوتر دەبێئەدەبی بەراوردکا

هەرچەندە من ئەم ارە بە ئاسایی دەبینم، بەمانای نەبوونی ڕەخنە و ئەدەبی 
بەراوردکاری بۆشایی و ڵەیرانیە وێیهێاێت بەدوای خۆیدا، بە   چونکە لە 

لەبەردە  ئەمری واڵیع : ئێستادا زەمینە واڵیعیەکەی لەبار نیە بۆیە وەک دەڵێین
، هەموو کۆمەڵدەیەکی داخراوی وەکو ئێمە ! ین نەبین باشەهێندەش ڕەش. داین

تا سەردەمانی  بە  ڵۆناغەدا تێپەڕیون، ئەوەتا خودی ئەدەبی ئەمریکا،
والت وەتمان و ئەزرا پاوەند و )"لەگەڵ هەوڵەکانی  نوێخوازی و مۆدێرنەتە،

ەبی لە ئاستێکی بەرفراوان تێکەڵ بە ئەد( ئەدگار ئاالن پۆ و ئیایۆت چەندانی تر
دەرەوەی خۆیان دەبن، وە تەواوی ئەدەبی ئەوروپی یان بە ئیندایزی و ئیریە 
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و فەڕەنسی یەوە هێنایە نێو ڕووبەری ئەدەبی خۆیانەوە، لەوێدا توانیان 
 .خوێندنەوەیەک بۆ ئەدەبی خۆیان و دەرەوەی خۆیان بکەن

 
ق لە ئێستادا، داهێنان و ڕیکا  هاوئاستن لە خستنەڕووی دە:ڕابەر فاری 

لە کوردستاندا، بە   ئەو ڕیکامە لێرەدا مەبەستمە دابەش ووە بەسەر 
خوێنەر و ڕاگەیاندن و دەسە تی سیاسی حیزبەکان، نووسەری ئی داعکار 

ڕیکا ، چی  –بۆ ئەوەی پردێک دروست بکات بۆ بەیەکتر گەیشتنی داهێنان 
 دەبێ بە کۆمەککارێکی تەندروست  

 
ڕاگەیاندن و داهێنان بکەین لەسەرەتا  ئەگەر ڵسە لەسەر :نناڵە حەسە

دەمەوێت باس لە ڕاگەیاندن بکە ، دواتر ئەو پەیوەندیەش دیاری بکەین کە 
 لە نێوان ڕاگەیاندن و داهێنان دا هەیە، ڕاگەیاندن لە شێوە گشتیەکەیدا،
ڕەندە زۆر مانا بدرێتە خۆی، بە   سەرەکیترینیان یان باشتر ب ێم ئەوەی 

بە  ( کۆنتڕۆلی میدیا)لە کتێ ی " نەوا  چۆمسکی " ە کە من مەبەستمە ئەوەی
ڕاگەیاندن هۆکارێکە بۆ دەستەبەرکردنی پەیوەندیە " شێوەیە باسی دەکات 

دیارە هەر لەو وتارەی " گشتیەکان لە پێناو کۆنتڕۆلکردنی بیری گشتیدا، 
کە چۆن بەدوای  باس لە هەوڵەکانی و تە یەکدرتووەکانی ئەمریکا دەکات،

ەوە لە بردنە پێشەوەی نەخشەکانیەتی بۆ کۆنتڕۆلکردنی  ٠٦٢١انی ساڵەک
بیری گشتی، بە مەبەستی دەست بەسەردا گرتنی مانیفاکتۆر و کارخانە 
گشتیەکانی دەرەوە و کڕینی هێزی کار بە نرخێکی هەرزان، وە لە هەمانکات 

( مارکس و ئەنداس)کۆنتڕۆلکردنی بازاڕەکانیە، دەمێکیشە لە کتێ ەکانی 
ئەو هێزانەی خاوەنی ئامرازەکانی بەرهەمهێنانی مادین لە )راوە گوت

لە  نێوەشدا (. !هەمانکات خاوەنی ئامرازەکانی بەرهەمهێنانی فیکریشن
ڕاگەیاندن ڕۆ  و کاریدەری خۆی بینیوە، دیارە دوای ئەو دەورانە 
دەورانێکی تر دەستی پێکردووە بە ناوی دیمرکراسی و بازاڕی ئازاد ەوە، 

ای ڕاگەیاندنەکانیشیان بۆ ئە  مەبەستە خستۆتۆ گڕ، لە  وە دەزگ
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دواییانەشدا بەناوی هێنانی ئازادی بۆ خەڵکی عێڕاق و شەڕ بەدژی 
تیرۆریز  بۆ ئە  مەبەستەش ڕاگەیاندنیان خستە گڕ، هەرچی درۆی 
شاخدار هەبوو بە نێوی ڕاستیەکی بێخەوش بە فاکتە بێ نەماکان و 

نوێای نیوەڕۆ گاڵتەیان بە مێشکی خەڵک  ڕاستیەکانیان لێو دەکرد و بە
دەکرد، دیارە لە هەمانکاتیشدا مەبەستە ژێر پەردەکەشیان ڕوون و ئاشکرا 
بوو، بۆ داگیرکردنی بیرە نەوتەکانی ڕۆژهە تی ناوەڕاست و پاراستنی 
دەستکەوت و بەرژەوەندیەکانی خۆیان و زاڵکردنی هەیمەنە و کوێخایەتی 

ئەگەر لە ئاستێکی فراوان و . سەرداری دنیا خۆیان و بوون بە سەروەر و
گشتیدا، ئەمە بوووک بکەینەوە بۆ و تێکی وەکو کوردستان، دەبینین 
ڕاگەیاندن هەمان مانا و هەمان مەبەست و هەمان ئامان ی هەیە وە لە 
هەمانکاتدا هەمان ڕۆلیە دەگێڕێت، دەسە ت یان حیزبە با  دەستەکان بۆ 

و هەرچی زیاتر پاراستنی ڵازان  و بەرژەوەندیە مانەوەی دەسە تی خۆیان 
سیاسی و ئابوریەکانیان، بەکاری دەهێنن و لە پەیوەندی گشتیدان بۆ 
کۆنتڕۆلکردنی بیری گشتی، وە ئەگەر باس لە پەیوەندی ڕاگەیاندن و 

من پێموایە ڕاگەیاندن پەیوەندیەکی ئەوتۆ و کاریدەریەکی  داهێنانیە بکەین،
ە نیە، ڕاستە ڕیکا  یان دەزگای ڕاگەیاندن لە شێوە ئەوتۆی بە داهێنانەو

گشتیەکەیدا دەتوانن نووسەر و هونەرمەندان و بەرهەمەکانیان، لە ئاستێکی 
: مەبەستمە ئەوە ب ێم! بەرفراوان بناسێنن، بە   ئەوە   بۆ داهێنان دەکات 

ئەگەر نووسەرێک خۆی داهێنەر نەبێت وە هەموو دەزگاکانی ڕاگەیاندن 
من  شتیەوە بە درۆی شاخدار و بە فسفس پاڵەوانێتی بیناسێنن،بونە پ

چونکە ئە  داهێنەرە بە زۆرکراوە بە دکتۆرانە .پێموایە پولێکی سووتا ناهێنێ
مەگەر تەنها لەالی خوێنەری سادە و ساکار ئە  وۆرە هەو نە بە داهێنان 

ش وەربدیرێ، ئەمەش لە کارەسات بەوالوە هیی شتێکی تر نیە، بە ئاشکرا
دەزگای ڕاگەیاندنەکان بە هەموو کەناڵەکانیەوە نووسەران و ڕەخنەگرانی 

بەهەڵۆی بەرزەفڕی نێو  ژێرساباتی دەسە ت و حیزبە با دەستەکان،
ڕووبەرەکانی داهێنان وەس  دەکەن و نووسەران و ڕەخنەگرانی دەرەوەی 
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ساباتی خۆشیان دەدەنە بەر سەرەنێزە و لەهەوڵی بوووککردنەوە و 
 اریە دەرگای زیندانەزانیان کاکردنی داهێنانەکانیاندا دەبن، وە هەندێبێ ەه

کەسی داهێنەر و داهێنان لە  لە بنەڕەتیشدا، !بۆ دەخەنە سەر گازەرەی پشت
شەڵامە هێمنەکان سەمفۆنیاکانی خۆیان دەژەنن و کەسانی بێ ەهرە و 

و  بێتواکانیە یان باشتر ب ێین داهێنەرانی دەزگاکانی ڕاگەیاندنەکان
، !دەسە تیە لە گەڕەکەکانی دوور لە  شەڵامانەوە دەهۆڵەکانیان دەکوتن

لەگەڵ ئەمانەشدا ڕاگەیاندە خاڵی ئی ابی خۆی زۆرە و کاریدەریشی بەسەر 
ڕەوشی پێشکەوتن و ژیانی شارستانیەت و مەدەنیەتی کۆمەڵدەوە هەیە، وە 

ت، بە   ایەتی سوودی زۆری لێدەبینێڤدەسکەوتێکی گریندە کۆمەڵدەی مرۆ
ئێمە زیاتر ڵسەمان لەسەر الیەنە نێدەتییەکانی ڕاگەیاندن و وە پەیوەندی 

 ڕاگەیاندن بە داهێنان و ئەفراندنەوە کرد، 

 
ی بەریەککەوتنێکی ڵووڵ و ووگوتن ڕووبەڕ –کەندێ زمان :ڕابەر فاری 

 ئێستەتیک و بابەتیانە دەبنەوە 

 
کەندێ " ت دروست ترە من پێموایە پرسیارەکە بەمشێوەیە بێ:ناڵە حەسەن

ی بەریەککەوتن دەبنەوە  دیارە زمان ووزمانی دەق و زمانی گوتن ڕووبەڕ
کۆی هەموو )لەبارە ئاساییەکەی هەروەک لەالی چۆمسکی دا هاتووە، 

دەندەکان و ماناکانە بە مەبەستی گەیاندن و تێدەیشتن لە چوارچێوەی 
کۆمە یەتی بۆ  ، دیارە مرۆح وەک بوونەوەرێکی(سیستەمێکی ڕێزمانیدا

پێویستی بە هۆکارێکی  درێاەدان بە ژیان و پەیوەندیە کۆمە یەتیەکانی،
گەیاندن و تێدەیشتن هەیە کە ئەویە زمان ە، وە ئەگەر زمان لە شێوە 
گشتیەکەیدا وەک هۆکارێکی لێک تێدەیشتن وەک بەرهەمهێنەری پەیوەندیە 

اری پەیوەندیەکان و لێرەوە ئەگەر زمانی گوتن ڕەوش و ب کۆمە یەتیەکان،
واڵیعی کۆمە یەتیمان بۆ دیاری بکات، وە لە پێشدا باسی پەیوەندیەکانی زمان 

لێرەدا دەق وەک بەرهەمی  ،و بیری مرۆح و بەرهەمی بیری مرۆڤمان کرد
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ڕۆشنتر دەتوانین باسی  یانبیری مرۆح وێدەی مەبەستی ئێمەیە 
کۆمە یەتی لەگەڵ زمانی  کە تەع یرە لە واڵیعی پەیوەندیەکانی زمانی گوتن،

دەق کە تەع یرە لە چەمکی ووانی و خەون و خەیاڵ و غەریزەکانی نێو ناخی 
مرۆح، وە ئەگەر پەیوەندی و بەریەککەوتنەکەش بە کێشانی وێنەیەکی 

کە چۆن لە پنتێکەوە دەست " ڕوون بکەینەوە ( گەردەلوو )واتە ( تۆرنادۆ)
نتەکەدا دەگێڕێت وردە وردەش پێدەکان و بازنەی خو نەوەش بە دەوری پ

دەکرێ پنتی دەستپێکردنەکە بە زمانی " بازنەی خو نەوەکەش گەورەتر دەبێت 
گوتن یان واڵیعی کۆمە یەتی دابنێین، بازنەکانی خوڵ خواردنەوەش بە زمانی 
دەق و شۆڕ بوونەوە یان گەڕان و خوڵ خواردنەوە بە نێو خەون و خەیاڵ و 

چونکە غەریزەکان و خەون و  !مرۆح بێتڕووبەرە نەستیەکانی ناخی 
خەیاڵەکانی مرۆح پەیوەندی بەو پنتەوە هەیە کە واڵیعی کۆمە یەتیە، بۆ 
نموونە مەزهەب و داب و نەریتێکی دواکەوتووانە کاریدەریەکی ڕاستەوخۆی 

دەکرێ واری . بەسەر برینداربوون و تێکشکانەکانی ڕۆحی مرۆڤەوە هەیە
واردنەوەکە هیی پەیوەندیەکی بە واڵیعی واش هەبێت بازنەکانی خوڵ خ

مەبەستمە ئەوە  !کۆتە یەتیەوە نەبێت لە دەوری پنتێکی وەهمی چەق ب ەستێت
ئە   ! ار هیی بەریەککەوتنێک ڕوو نەدات یان نەیەتە ئاراوەکب ێم ڕەندە هەندێ

حالەتانەش زۆر واران الی سوریالیستەکان یان ئەبستراکتەکان یان پۆست 
" دەبیندرێن، لە  بار و دۆخانە زمانی دەق یان زمانی شیعر  مۆدێرنیستەکان

کۆی هەموو ئەو کۆدە وەهمیانەیە کە لە نێو پەیکەرە بێدەندەکەی ) ار کهەندێ
کە بڕاوپڕە لە غەریزەی چەپێندراو و پڕاوپڕە لە پرسیاری  ناوەوەی مرۆح،

، ڕەندە (وەهمی، لە پشت هەر کۆدێکیە بوونێکی وەهمی خۆی حەشارداوە
کە باس لەو کۆدە وەهمیانە و پرسیاری وەهمی  ژوار و ڵوڕس بێتە پێشواو،د

مرۆح پەیکەرێکی بێدەندە و پڕاوپڕە لە " یان ب ێین  !و بوونی وەهمی بکەین
شیعر هێنانە گۆی ئە  پەیکەرە بێدەندەیە و یان " کۆدەکانی وەهم یان ب ێین 

، وە ئەگەر لە " !نووسینەوەی میاۆدە ناشازەکانی وڕێنەی ئە  پەیکەرەیە
ڕواندەیەکی مەتریالیستانەش بڕوانین و الپەڕەکانی شەڕە کۆنینەکەی نێوان 
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مادە و فیکر بهێنینەوە گۆڕێ، دیارە خۆ  ڕوانینێکی مەتریالیستانە  هەیە بۆ 
ژیان و بۆ بوون وە گومانێکیشم لەوە نیە کە مادە لە پێە فیکرەوە هاتۆتە 

ئەوەش هەیە لە گۆشەی ڕوانینی  بوون وە فیکر بەرهەمی مادەیە، بە  
مادیانەشەوە ئەگەر بۆ دواوە بدەڕینەوە لە بوون و ژیان بکۆڵینەوە، دەبینین 

 !پەیدا بووە" ڕێکەوت " لە سەرەتاوە بە " یەکە  خانەی بوون " بەوە دەگەین 
تا بە  ڕۆژگارەی  ئیدی وردە وردە ئە  خانەیە دابەش ووە و گەشەی کردووە،

کە دەڵێین لە سەرەتاوە بوون بە ڕیکەوت پەیدا بووە،  !وەئەمڕۆکەمان گەیشتو
بەمانای بە پێی ئە  لێکدانەوە و  !ئە  ڕێکەوتە بۆ منێکی شاعیر یانی وەهم

بوون لە وەهمەوە هاتووە " گەڕانەوە بۆ دواوەیەوە بێت ئاساییە کە دەڵین 
 مردنیە گەڕانەوەیە بۆ نێو ئەو وەهمە ژیانیە کۆی کۆمەڵێک نیداری وەهمی
، "و کۆدی وەهمی و هەون و خەیاڵی وەهمیە لە بەرگێکی ئێستەتیک دا 

شیعریە نووسینەوەی میاۆد و ئاواز و وڕێنەکانی ئە  پەیکەر و کۆد و هێما 
بۆیە دەبینین لەوەتەی مرۆڤایەتی هۆشی هاتۆتە بەر و بیردەکاتەوە  !وەهمیانەیە

دیاریکراومان بۆ  شیعریە هەیە، بە   تا ئێستا پێناسەیەک و چوارچێوەیەکی
شیعر وەک خوداوەند پێناسەی لە " شیعر نیە، لە شوێنێکی تر گوتوومە 

  لە سەرەتاوە هەندێک لە  گوتنە !دەرەوەی توانا و بیرکردنەوەکانی مرۆڤە
ڕاڕا و بە حەزەر بوو  بە   دوای زیاتر ڵووڵ وونەوە لە زمان و شیعر ئیدی 

" کەریم دەشتی " بەڕێز  هەموو گومانەکانم ڕەوینەوە، خۆش ەختانەش
شاعیریە لە دواهەمین دیمانەی دەربارەی شیعر و نووسینی شیعر شتێکی 

هیدۆبرۆ " لەوبابەتەی گوتووە، دەمێک ساڵیشە نووسەر و شاعیری ئەمریکی 
Huidobro  " یان ئەگەر (!شاعیر خوداوەندێکی بوکۆالنەیە)گوتوویەتی ،

رسیارە ئاڵۆز و ڵوڕسانەیە کە بپرسین شیعر چیە  ئە  پرسیارە یەکێک لەو پ
وەک پرسیارە ڵوڕس و ئاڵۆزەکانی تری فەڵسەفە دەربارەی بوون و ژیان و 

کە هەرکەسە و لە ڕواندە و  !سروشت و خوداوەند بێ وە   ماونەتەوە
بۆ نموونە وە مەکان لە کەسێکەوە بۆ  !تێدەیشتنی خۆیەوە وە میانی داوەتەوە

ەردەمێکی تر لە میزاژێکەوە بۆ میزاژێکی تر کەسێکی تر لە سەردەمێکەوە بۆ س
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بە بڕوای من هەموو ئەو شتانەی  !لە چرکەیەکەوە بۆ چرکەیەکی تر ویا بووینە
لە  ،کە پێناسە ناکرێن بوونیان لە وەهمەوە سەرچاوەی گرتووە بە مانایەک

یان تەنها لە نێو سنوور و  !سەرچاوەیەکی وەهمیەوە هاتوونەتە بوون
 ار کبۆ یە ئاساییە ئەگەر هەندێ !و خەیاڵ بوونیان هەیە ڕووبەرەکانی خەون

 .!زمانی دەق و زمانی گوتن هیی بەریەککەوتنێک لە نێوانیان دا ڕوو نەدات

 
ئەگەر خودی نووسەر بەردەسترین و سەرەکیترین :ڕابەر فاری 

یاڵی نووسەر ەخ ¸کەرەستەی خاو بێ بۆ بونیادنانی تەالرێکی بەرز بە وشە 
 رە بەرزەکەدا بەروەستە دەبێت  لە کوێوەی تەال

 
ئەگەر وەستەی دەق یان وەستەی شیعر بە تەالرێک :ناڵە حەسەن

بووێنین، بە بڕوای من دەروازەکەی زمان ە لە شێوە گشتیەکەیدا، 
 !کۆڵەگەکانی وشەکانن، ژوور و مەمەڕ و هۆڵەکانیە خەیاڵی شاعیر دەبێت

بە نەخە و  رەکەش،وە نێوەوەی ژوور و هۆڵەکان و دیوی دەرەوەی تەال
نیداری سەرسووڕهێنەری ووان و سەرن ڕاکێە دەڕازێندرێنەوە، بۆیە 
گوتمان زمان دەروازەیە چونکە زمان بڕبڕەی پشتی شیعرە، لە پڕۆسەی 

زمان لە پەیوەندیەکی توند و تۆڵ دا دەبێت بۆ بەدواگەڕان  نووسینی شیعر،
بۆ  !خەیاڵی مرۆحو دۆزینەوە لەگەڵ ناا و دیوی ناوەوەی مرۆح و بیر و 

ئەگەر لە ڕووی زمانەوە سەیری بکەین تەنها ( تەنیایی)نموونە وشەی 
وشەیەکە وەک هەر وشەیەکی دی و هیوی تر، بە   لە ئەن امی 
بیرکردنەوە لە وشەکە و ڵووڵ وونەوە بۆ نێو ڕووبەرە پەنهانەکانی دا، لە 

ووڵتر بینەوە ڕێدەی خەیاڵەوە بە پێدە و شوێنە نادیارەکانی دەگەین، تا ڵ
زیاتر مۆری و  کۆد و هێماکانی تەنیاییمان زیاتر بۆ دەکرێتەوە،

لە نێو  مەروانەکانی بنی بنەوەی ڵوو ییەکان دەبینین، یان باشتر ب ێین،
ڕوانین و بیرکردنەوەکانمان و نغرۆبوونمان لە نێو ڵوو ییەکان یان بۆ نێو 

کانی وشەی تەنیایی، لە بۆشایییەکانی خەیاڵ و دۆزینەوەی ڕووبەرە پەنهانە
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ئەن امی ئە  بەدوادا گەڕانەمان، کۆد و هێما و شتی سەیر و سەمەرەمان 
دەست دەکەوێت، ناخی خۆمان و منداڵی و حەز و ئارەزووەکان و هەندێک 
لە غەریزە چەپێندراوەکانی خۆمانمان بینی هەندێ شتیشمان دەبینی سەیر و 

بۆ من ئەوە پەیوەندی و  !نامۆ بوون، کۆد و هێماکانیان نەدەکرانەوە
بەریەککەوتنەکانی نێوان زمان و وشە و خەیاڵ و وێنە و کە وەک پێکهاتە و 

شاعیر لە نێو : دەمەوێ ئەوە ب ێم !بونیادەکانی وەستە و تەالری شیعرە
ڵوو یی ڕووبەرەکانی خەیاڵ لە ئەن امی ووردبوونەوە و بە 

وەکان دەگات واتە دواداگەڕانەکانی بە هەندێک لە نهێنی و شتە شاوا
دەسە تی بەسەر هەندێک لە هێما و کۆدەکان دەشکێ و بۆی دەکرێنەوە 
بە   هەندێک لە هێما و بوخوە و کۆدەکان هەر بە نەکراوەیی 

بۆیە دەبینین هەندێک لە شیعرەکان  ،دەگوازرێنەوە بۆ نێو ڕووبەری شیعر
هەندێک لە خوێندنەوە و تێڕامان و ڵووڵ وونەوەی زیاتری دەوێت، ڕەندە 

 ئەوە نە تەموما و نە داخراوی دەڵە، !بوخوە و کۆدەکان هەر نەکرێنەوە
  !بەڵکو ئەوە سروشتی زمانی شیعری و خەیاڵی شیعرییە و هیوی تر

بۆیە دەبینین هەمان وشە چەند واری تر لە شیعر و وێنەی تردا 
بەکاریان دەهێنینەوە، چونکە هەروارەی ئیە لەسەر چەند کۆدێک یان 

ک لە دیوەکانی دەکەین، ڵەت مومکین نیە بەیەک ڕۆچوون بە نێو دیوێ
ڵوو ییەکانی هەر وشەیەک بتوان ن هەموو نهێنیەکان و کۆدەکان و بوخوە 

یان بە هەموو کەڵێن و گۆشە و ڵوژبنەکان  !و هێماکانمان بۆ بکرێنەوە
هەر بۆیە بێ ویستی خۆمان و بێ پان و بێ هیی ئاگاهیەک . بدەین

اردەهێنینەوە و هەروارەی لە وێنەیەکی وودا وێنەیان وشەکان بەک
 . !دەکێشینەوە، نوێخوازی و نوێ وونەوەش ئا لێرەدا مانا پەیدا دەکەن

 
کەواتە هە ، ( من بیر دەکەمەوە)دیکارت ڕوانینێکی وەهایە : ڕابەر فاری 

دەتوانێ ( بیرکردنەوە)بە   ئەوەی شاراوە ماوەتەوە، ئەوەیە، کا  
وووڵە و ئی داعیکار بەردەوان بەرهە  بهێنێ، هاوکات  پڕ( بوونێکی)
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و ( ئاگایی)بیرکردنەوە لە کن تاکی هۆشیار تا چەند پەیوەستە بە 
 وە ( ئەوانیدیکە)

 
من بیردەکەمەوە کەواتە هە ، بەمانای لە پشت هەر :اڵە حەسەنن

بیرکردنەوەیەک بوونێکی مادی هەیە، وە ئەگەر بیرکردنەوە بە دیاردەیەک 
لە پشت هەر دیاردەیەکیە بوونێک " بووندەراکان " ین وەک لەالی دابنێ

بوون بەبێ ئەویتریە هەر )دەڵێ " هایدگەریە " هەیە، وە هەروەک 
وێنەیەکە لە لە وێنەکانی بوون لەگەڵ کەسی تردا، نیدەرانیە بوون و 

بۆ نموونە پەیوەندی دایک و باوک لەگەڵ ( پەیوەندیەکانمان بۆ دیاری دەکات
هتد، وە ... کانیان یان پەیوەندی مامۆستا لەگەڵ ڵوتابیەکانیانمنداڵە

دەتوانێ بوونێکی پڕ وووڵە و ئی داعکار ( بیرکردنەوە)دەربارەی ئەوەی کا  
بەردەوا  بەبەرهەم هێنێ  من پیموایە ئەو بیرکردنەوەیەی لە ئاکامی 
 مەعریفەیەکی پێویست لە دەرگای ووانیە نەبیندراوەکان و شتە شاراوەکان
دەدات و لە  نێوەدا دەڵی نوێ وەبەرهەم هێنێ و ئەوشتانە ب ێت کە 

پڕبێت لە دید و خەیاڵی نوێ بۆ وەسفکردنی  ،نەگوتراون لە هەمانکات
 . !ووانیەکانی دنیایەکی نوێ

 
 چی لەو واڵیع تاڵە بکەین کە خەیاڵ و فەنتازیا ناتوانن بیدۆڕن  :ڕابەر فاری 

 
  واڵیعە تاڵەی کە تۆ باسی دەکەیت، برادەری ئازیز ، ئە :ناڵە حەسەن

مرۆح هەر خۆیشی بەرپرسە لە  بۆیە مرۆح خۆی وەبەرهەمی هێناوە،
گۆڕانی، وە کارەساتێکی گەورە و وەرگ ڕە لە چاوەڕوانی ئەوە بین کە 

وە دەبێ ئەوەمان لەال  !خەیاڵ و فەنتازیا واڵیعی کۆمە یەتیمان بۆ بدۆڕێت
ەیاڵ و فەنتازیا و تەنانەت کاری شیعر ڕۆشن بێت کە گۆڕانی واڵیع کاری خ

و ئەدەبیە نیە لە بەرگە گشتیەکەیدا، دەکرێ خەیاڵ و فەنتازیا مرۆح بخەنە 
یان ئەو  !نێو ئەو بارەی کە خەون بە واڵیعێکی تر یان دنیایەکی ترەوە ب ینن
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ووانیانەی شێوێندراون و خەون بینین بە گەڕانەوەی ووانیەکان، یان ئەو 
ە دەستمان داون خەون بینین بە گەڕاندنەوەی ئومێدەکانمان ئومێدانەی کە ل

ئەمانە هەمووی ئەگەری ڕوودان و دەستەبەربوونی  !زۆر شتی تریە... و
ئەوە ( گۆڕان)هەیە لە نێو ڕووبەرەکانی خەیاڵ و فەنتازیادا، بە   مەسەلەی 

، مرۆح بۆ گۆڕانی واڵیع پێویستە بیر لە کەناڵ و لە ’کاری مرۆح خۆیەتی 
 .!ێدەی تر بکاتەوەڕ

 
هەندێک کەس باندەشە بۆ ئەوە )ڕوانینی وەهایە، ( لیسینگ: )ڕابەر فاری 

دەکەن کە ڕەخنە ڕەسەنایەتی لە مرۆڤدا کاڵدەکاتەوە، بە   ئەگەر من 
(. ڕەسەنایەتی و داهێنانم هەبن، ئەوا لەڕێدەی ڕەخنەوە بە دەستم هێناون

( داهێنەر)دەکەوێتەوە و لەگەڵ ئە  ڕستەیەی لیسینگ لەکوێوە ناکۆک و تەبا 
 ئەدەبی ( داهێنانی)و 

 
من هەرگیز ناتوانم باوەڕ بەوە بهێنم یان باوەڕی وەها  :ناڵە حەسەن

هەبێت کە ڕەخنە ڕەسەنایەتی لە مرۆڤدا کاڵدەکاتەوە، بەڵکو بە پێوەوانەوە، 
رچاوی هەیە لە پێدەیاندنی نەوەی نوێ و ەڕەخنە ڕۆڵ و کاریدەری ب

ەسەنایەتی و داهێنان بە ئاراستەی نوێ، وە کاریدەری دانان تۆخترکردنی ڕ
لەسەر تەواوی ڕەوشی ڕوناک یری و مەعریفی، دیارە لێرەدا مەبەستمان لە 
ڕەخنەو ڕەخنەگرە پێشڕە و ودیەکانە، بە   دەربارەی ناکۆکی و هاودژیەک 

ئەگەر من )لە ڵسەکانی لیسینگ من لەو بەشەیدا دەی ینم کە دەڵێت 
( تی و داهێنانم هەبن ئەوا لە ڕێدەی ڕەخنەوە بە دەستن هێناوونڕەسەنایە

ڕەندە ئە  گۆتەیە بۆ من و بۆ نووسەرانی کورد بەمشێوەیە نەبێت، بە 
 !مانای ئەگەر داهێنانمان هەبێت لە ڕێدەی ڕەخنەوە بە دەستمان هێنابن

ڕەندە ئە  گۆتەیە بۆ خودی لیسینگ یان کەسانی وەکو ئەو لە وێدەی 
   من بۆ خۆ  و بەرام ەر بە ەت و تەواو و گون او بێت، بخۆیدا بێ

ئەزموونی خۆ  بە ناتەبا و هاودژی دەی ینم، دەمەوێ ئەوە دوپات بکەمەوە 
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و ب ێم هەمیشە داهێنان لە شیعر و ئەدەبی کوردیدا هەبووە بە   ڕەخنەمان 
کەچی بە پێوەوانەوە دەبووایە  !لە ئاستی داهێنانەکانمان نەبووە

رانمان هەمیشە پێشڕەو بان لە بواری داهێنان و گەشەی بیری ڕەخنەگ
کۆمەڵدەو نوێخوازی و بیری پێشکەوتنخوازیدا، وە لە هەماتکاتیە من 
نامەوێت هەموو هەوڵە ووانەکانی ڕەخنە و ڕەخنەگرە بەڕێزەکانمان وارانی 
سفر بکە ، من دەڵێم هاوکێشەکان ئاواهی نین گەر ئێمە داهێنانمان 

دیارە لە دواوەبوونی ڕەوشی  !ڕەخنەوە بە دەستمان هێنابێت هەبووبێت لە
ڕەخنە و وەک پێویست نەبوونی ڕەخنەگری ودی و داهێنەر بە تای ەت لە 
 ڕۆژگاری دوێنێمان ئەمەش هۆکاری زۆر واڵیعی و مەوزوعی خۆی هەیە،

لێرەدا مەبەستمان لە باسکردنی  دەکرێ ڵسەی زۆری لەسەر بکەین بە  ،
، دیارە مێاووی مرۆڤایەتی بۆ هەتاهەتایە ڵەرزباری هەوڵە هۆکارەکان نیە

بایخانۆچ و وۆرج لۆکاش و " ووانەکانی ڕوناک یر و ڕەخنەگرانی وەک 
ستانای فیە و نووسەر و ڕەخنەگری فمینیست وولیا کریستی  و ئەدوارد 

مێاوو بۆ هەمیشە بە " زۆرانی تر ... سەعید و هەربێرت مارکۆز و
کات و هەوڵە ووانەکانیان بۆ پێدەیاندنی نەوە و بیری شکۆمەندی باسیان دە

نوێ و بەرز دەنرخێنێ، وە ڕۆ  و کاریدەریەکانی ڕەخنەگران و بیرمەندانی 
ودی بۆ هەتاهەتایە بەسەر ڕەوشی ڕوناک یری و مەعریفە و داهێنان و 

 .نوێخوازی و بۆ پێشەوەچوونی ژیان هەردەمینێ

 
ئەدەب دەمی )وەهایە ( دێرک والکۆت)یەکێک لە ڕوانینەکانی :ڕابەر فاری  

ئێمە دەتوانین ( زامێک هەڵدەداتەوە،ڵووڵتر لەو زامەی مێاوو هەڵیدەداتەوە
خنەگری کوردی ڵووڵتر دەچنە نێو ەلێکۆلەر و ر: بە  شێوەیەش ب ێین
 پێکهاتەی دەڵەکان 

 
" شێرزاد حەسەن " ئەگەر بەهەڵە نەچووبم ڵسەیەکی بەڕێز :ناڵە حەسەن

ەوەتا لە یەکێک لە نووسین و دیمانەکانی خوێندومەتەوە یان ئەوەتا لە هەیە، یان ئ
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گرینگ ئەوەیە ڵسەکە  یەکێک لە چاوپێکەوتنە تەلەفزیۆنیەکان لە خۆیم بیستووە،
پاڵەوانێکم لە چێشتخانەیەک یان لە چایخانەیەک یان بە ) ،نزیکەی بە  شێوەیەبوو

ە چیدەکات و چۆن بە ڕێداکەدا ڕێدایەکدا، لەو کاتەدا کار  بەسەر ئەوەوە نیە ک
من کاتی (.  !دەڕوات، لەوکاتەدا کار  بەسەر ئەوەیە کە بیر لە چی دەکاتەوە

وە ئێستا زۆر بە گون اوی دەبینم  خۆی زۆر سەرسا  بوو  بە  ڵسەیە،
بیدون ێنم لەگەڵ ئە  پرسیارەی ئێوە و گۆتەکەی دێرک والکۆت، منیە پێموایە 

اتەوە، ڵووڵتر لەو زامەی مێاوو هەڵیدەداتەوە، وە کە ئەدەب دەمی زامێک هەڵدەد
ی چیڕۆکنووس دەکرێ "شێرزاد حەسەن " ئەگەر بدەڕێینەوە سەر ڵسەکەی 

خوێندنەوەیەکی لە  چەشنەی بۆ بکەین وە بە هەمان بەرئەن امیە بدەین، بە 
مانای ئەگەر هەڵسوکەوت و ووولەی کەسەکان بۆ مێاووی وێ ێاین و دیوی 

خەیاڵ و غەریزە و بیرکردنەوەکانیە بۆ ئەدەب، ئیدی بەو  ناوەوە و خەون و
ئاکامە دەگەین، بۆ مرۆح و ڕووداوەکان، ڕەسمکردن و خوێندنەوەی دیوی 
دەرەوە بۆ مێاوو ڕەسمکردن و خوێندنەوەی دیوی ناوەوەش بۆ ئەدەب، چونکە 
لە بنەڕەتەوە بەشێک لە ئەرک و مەهامەکانی مێاوو، کار و ئەرک و مەهامێکی 

ووسینەوەی ڕووداوەکان و کات و شوێنی ڕووداوەکە ننۆلۆژییە، واتە زیاتر کڕۆ
هەر ڕووداوێک بە ڵەبارەی .... و کەسەکان و زیانەکان و دەستکەوتەکان و

" بۆ نموونە . ڕووبەرەکەی خۆی، دوو دیوی هەیە، دیوی دەرەوە و دیوی ناوەوە
بوو، بە دژی کێ کارەساتەکە لە   سەردەمێک " کارەساتی وینۆسایدی ئەنفا  

بوو، بکەرەکان کێ بوون، هۆکارەکان چی بوون، ئەن امدانەکەی بۆ   مەبەستێک 
بوو، زیانی کارەساتەکە چەند بوو، چارەنووسی کەسەکان بەکوێ گەیشت ، زۆر 

دەکرێ ئەمە کاری مێاوو بێت و مێاوونووس زۆر  پرسیارو گۆشەی تر،
  لەوکاتەی کە کەسەکان لەوەش بەوپەڕی ڕاستدۆییەوە بینووسێتەوە، بە 

دەستدیر دەکرێن، نووسینەوەی ڵیاە و هاوارەکانیان، ترس و فۆبیا و 
نیدەرانەکانیان، لەرزینی دەمارەکانی لێو و وەستە و ڕۆحیان، وشک هە تن و 
زەرد و سپی هەڵدەڕانی ڕەندی پێستیان، گرمۆڵە بوونەوە و چوونە نێوباوەشی 

انەوە و سەردوڵکە و الوژەکانیان، یەکتری و چرپە و هەنسکەکانیان، نوز
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لەکاتی تیربارانکردنیان، ڕاوەستان و . نەخەوتن و کابووسی شەوەکانیان
زۆر شتی تر، .. بەربوونەوەیان، یان میزبەخۆداکردنیان، خەون و ئومێدەکانیان و

ئە  خوێندنەوە سایکۆلۆژی و دەروونیانە کاری ئەدەبە زیاتر نەک مێاوو، 
نیە، دیارە ڕۆشنە کە ڕۆلی مێاوو چەندە گریندە چەندە ڵسەمان لەسەر گریندی 

ئەرکێکی چارەنووسساز و لەهەمانکاتیە مرۆڤایەتیە، ئەدەبیە بە هەمانشێوە، 
بە   لێرە ڵسەمان لە هەڵدانەوەی زامەکان بوو، بۆیە بەو ئەندازەیەی کە ئەدەب 

وانێ خەون و خەیاڵ و خە  و خۆزگەکانی مرۆح دەنووسێتەوە بۆیە ڵووڵتر دەڕ
من پێموایە نووسەر و  !و لە هەر ڕووداوێکیشدا زامەکان ڵووڵتر دەنووسێتەوە

 .لێکۆلێرەوە و ڕەخنەگرانی کوردیە لەم ارەیەوە درێخیان نەکردووە

 
لە نێوان ئەدەبی ئێمەدا، تا ( چێا)و ( دەق)پەیوەندی نێوان :ڕابەر فاری 

  دوو زاراوانە دێ کاڵ و کاڵتر دەبێتەوە، تا ئێستەیە ئیستدەلێک بۆ ئە
یارە ڕەخنەگرمان هەبێت، بۆئەوەی بڕنەکراون لەالیەن ڕەخنەگرانمان، ئەگەر 

 تێکە وبوونێکی ڕەگیاژۆیی بخول ێنین پێویستە لە کوێوە دەست پێ کەین 

 
مەسەلەی چێا بەبڕوای من پەیوەندی بە دوو شتەوە هەیە، :حەسەنناڵە 

و شێوازی دەق، خاڵی یەکە ، پێکهاتەی دەق واتە زمانی دەق و ستایل 
دووە ، پەیوەندی نێوان دەق و خوێنەر، واتە سەلی ە و توانا و مەعریفەی 
خوێنەر، وە باری سایکۆلۆژی خوێنەر ئەوەش کاردەکاتە سەر 

ڕادەی چێا بۆ نموونە لە دەڵێکی : پەیوەندیەکان، مەبەستمە ئەوە ب ێم
یفەیەکی شیعری لەالیەن خوێنەرێکی وریا و بە سەلی ە و خاوەن مەعر

پێویست زۆر ویاوازە یان ڕەندە زۆر زیاتر بێت لە ڕادەی چێا لە هەمان 
دەڵی شیعری لەالیەن خوێنەرێکی بێسەلی ەی بێیاگا لە هەموو شتێک، وە 
دەڵی سەرکەوتووش بە هەمانشێوە، هەمیشە دەڵە سەرکەوتووەکان چێای 
زیاتر بە خوێنەران دەبەخشن، بە گوێرەی دەڵی سەرکەوتووش زمان 
کاریدەری زۆری هەیە، وە دەڵی پڕ چێا لە نێو خەیاڵ و زاکیرەی خوێنەر 
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بۆ ماوەیەکی دوور و درێا دەمێنێتەوە، وە لەگەڵ هەر خوێندنەوەیەکی تازە 
و تازە وەردەگرێ، وە ئەمە   بۆ دەڵی شیعری یان  خوێنەر چێاێکی نوێ

" ژانرەکانی تری ئەدەب وەکو یەکە، بۆ نموونە ڕۆمان و چیڕۆکەکانی 
دەستۆفسکی، ئەمیل زۆال، بەلزاک، یەشار کەما ، پاولۆ کۆلۆ، چیخۆچ، 

دەڵەکانیان هەر لەالپەرەکانی ....( کافکا، شێرزاد حەسەن، بەختیار عەلی
سەرەتاوە خوێنەر دەخەنە ژێر ڕکێفی دەق و نێو خەیاڵ و ڕووبەرەکانی 
دەق، لە هەمانکات چێاێکی زۆریە بە خوێنەر دەبەخشن، ئەوە بە 

یەکی گشتی پەیوەندی نێوان چێا و دەق و خوێنەر، بە   دەربارەی تا شێوە
دێ پەیوەندی نێوان چێا و دەق لە نێو ئەدەبی ئێمەدا کاڵ و کاڵتر دەبێتەوە، 
من پیموانیە وابێت، ئێمە نابێت تەنها لە دەڵی شیعرییەوە سەیری هەموو 

دروست بووە پانتاییەکانی ئەدەب بکەین، ئەگەر ئەو گومانەمان لەوەوە بۆ 
کە خوێنەری شیعریمان کەمە و خوێنەر وەک پێویست لەزەت لە شیعری 

کە خوێنەری  یدیارە من ڕازیم بەوە !بەهۆی چڕی زمانەوە ئێستا نابینێت،
شیعری لە بەرام ەر خوێنەری ڕۆمان یان بینەری سینەما کەمترە و ئەوە لە 

دیوانە شیعرێک  هەموو دنیادا هەروایە، ئەوەتا لە ئەمریکا و کەنەدا، تا
تا دیوانە شیعرێک  دەکەوێتە بازاڕ بە سەدان ڕۆمان دەردەچن،

دەخوێندرێتەوە بە هەزاران ڕۆمان، لەالی ئێمەش بەدوای ڕاپەڕینەوە هە  
نووسەری ڕۆمان زیادی کردووە هە  خوێنەریە، وە چڕی زمانیە لە 
شیعر من پێموایە دەبێ سەرچاوەیەک بێت بۆ بەخشینی چێا و لەزەتی 

یاتر، چونکە لە ڕێدەی چڕیەکەوە بەدواداچوون و گەڕان و ڵووڵ وونەوە ز
زیاتر دەبێت لە ڕێدەی ئە  گەڕان و ڵووڵ وونەوە و زۆر مانەوەیە لە لە نێو 
پانتایی دەڵدا سەرسامی و پرسیارەکانی زێتر دەبن و کۆدەکان و هێماکانی 

 چێای زیاتریە وەردەگرێ، دەربارەی ئەوەی. زیاتر بۆ دەبنەوە
ڕەخنەگرانمان وەک پێویست گریندیان بە  چەمکانە نەداوە و الیان 
لێنەکردۆتەوە، دیارە لە پێشدا ڵسەمان لەسەر ڕەخنە و ڕەوشی ڕەخنەدا 
کرد وە گوتمان هەوڵەکان وەک پێویست نەبووە، دیارە ئەوە بۆ هەموو 
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چەمکێک و بۆ هەموو بوارێک، بۆ نموونە بەرام ەر بە سینەما کەمترین 
و لێکۆلینەوە و ڕەخنەی سینەمایی نووسراوە، دەربارەی شانۆ و  دیراسە

هەتا ... هونەری تەشکیای و زمان و بابەتی سایکۆلۆژیە بە هەمانشێوە
دوایی، ڕەوشی ڕوناک یری و کتێ خانەی کوردی لە  بوارانەی سەرەوە کە 
باسم کردوون زۆر النەواز و هەژارە، هەرچەندە بەدوای ڕاپڕینەوە 

مەالیەنتر و ڕوولە سەرن بە   هێشتا وەک پێویست نیە ئەگەر هەوڵەکان هە
 .بەراوردێکی خۆمان بکەین لەگەڵ کۆمەڵدە چا ک و ئاکتییەکان

 
 ەر نامۆیی و ندەق دەتوانێت ب ێ بە ئەڵتەنەتی  لە بەرا:ڕابەر فاری 

 بێزاری کە دەڵنووس لە سەروەختی تەندانەدا دەستی بۆ ب ا 

 
ان نامۆیی چەمکێکی ڵووڵ ڵسەی زۆر چەمکی نامۆ ی:ناڵە حەسەن

مرۆح و داب : هەڵدەگرێت، وە پەیوەندی بە زۆر هۆکارەوە هەیە، بۆ نموونە
و نەریت، مرۆح و ئایین، مرۆح و واڵیعی کۆمە یەتی، مرۆح و پەیوەندیە 
کۆمە یەتیەکان، مرۆح و بیر و باوەڕی سیاسی، مرۆح و دەسە ت، 

تر، هەریەک لەمانە بەویا کاریدەری و زۆر شتی .... مرۆح و تەکنەڵۆژیا و
ڕەنددانەوەی خۆی هەیە بەسەر بیرکردنەوەکان و خەون و خەیاڵ و نامۆیی 
مرۆح، وە نامۆیی و بێزاریە پەیوەندیەکی ڕاستەوخۆیان بە یەکتریەوە 
هەیە، بۆ نموونە کەسی نامۆ هەمیشە بێزارە و کەسی بێزاریە زۆرواران 

رە دەروونیەی دەڵنووس بە دەڵەوە یان ئایا نامۆ دەبێت، وا پەیوەندی ئەم ا
دەق دەبێتە ئەلتەرنەتی  و یارمەتیدەر بۆ نووسەر لەکاتی نامۆیی و 
بێزاریدا  هەروەکو باسم کرد نامۆیی و بێزاری پەیوەندیان بە زۆر شتەوە 
هەیە، من باوەڕناکە  دەق ئەو دەسە ت و هێزە خودایی و هێزە خەیاڵیە 

و وە مدەرەوی گون او و بەردەوا  بێت بە باری  بێت بتوانێت یارمەتیدەر
امۆ و بێزار، بەمانای دەتوانم ب ێم وەکو دەرمانی ندەروونی کەسێکی 

بە تای ەت  ،ەک، بۆ ماوەیەکی کاتی ڕەندە وە مدەرەوە بێت چون(بێهۆشکەر)



 241 

بێت و شاعیر لە کاتی نووسینی دەڵەکە ڕەندە تا ئاستێک مەست و حەیران 
بۆ  ون بکات لە نێو بیرکردنەوە و خەون و خەیاڵەکانی،بۆ ماوەیەک خۆی 
لەگەڵ شتە ووانەکان  !ۆیی و بێزاریەکانی بیر بوێتەوەمماوەیەک خە  و نا

واندا دەبێت، خەونە ووانەکان و مەراڵە خۆشەکانی خۆی لە باوەش ولە ژ
دەگرێت و دەیاناوێنێتەوە، لە واڵیعی باو دوور دەکەوێتەوە و لە فڕیندا 

دەرەوەیەکی کاتیە، کاتێک لەنێو   بە   ئەمە ئەلتەرنەتی  و وە دەبێت، 
خەونە خۆشەکانی نێو پانتایی و ڵوو ییەکانی دەق بەئاگا دێتەوە ئەوکات 

بۆیە بەشێوەیەکی گشتی  !زیاتر هەست بە نامۆیی و بێزاریەکانی دەکاتەوە
گون ا و وە مدەرەوە و ئەڵتەرناتیفە چونکە ئەلتەرنەتیفی : ناتوانین ب ێین

دروست و بەردەوا  گۆڕانی هۆکارەکانە، ئەو هۆکارانەی کە لە سەرەوە 
بە بڕوای من تەکنەلۆژیاش کاریدەری زۆری هەیە بەسەر  !باسمان کردوون

مەسەلەی نامۆیی و بێزاریدا، لە دنیای هاوچەرا لەگەڵ پێشکەوتنەکانی 
زی و داتەپین تەکنەلۆژیادا دەبینین پەیوەندیە کۆتە یەتیەکان بەرە و الوا

ڕۆیشتوون مرۆح زیاتر لەنێو بازنە داخراوەکان و تەنیاییدا ڵەتیس 
ماوەتەوە، زیاتر ژیان بەرە و ئاراستەی ئیندییی وەلی دەڕوات، واتە ژیان 

ئەمەش وایکردووە لەم ۆرە . بەرە و تەنیایی و تاکە کەسێتی دەڕوات
ست بە نامۆیی پەیوەندیە کۆمە یەتیانە مرۆح لەباری ڕۆحیەوە هەمیشە هە

 .و بکات

 
نووسەران هەمیشە لە سەفەرێکدان لەگەڵ خۆیان و لەگەڵ :ڕابەر فاری 

 دنیادا، ئاخۆ تۆ لەو سەفەرەتدا بە کوێ گەیشتووی  

 
من چارەگە سەدەیەکە دەنووسم، بە   ڕاستەوخۆ بەدوای :ناڵە حەسەن

 ک،بەمانایە. ڕاپەڕینەوە نووسین و بەرهەمە شیعرییەکانم بیوکردۆتەوە
مانای وشە و پڕ بەچارەگە سەدەیەکە لە نێو دنیایەک دا  کە بە تەواوی 

هەست بە ئارامی و ڕەهایی و ئازادی دەکە ، لەوێدا هەموو شتەکان ووانن 



 242 

هەموو شتەکان ناسک و ڕەندین و سەرن ڕاکێشن وەکو  وەکو خۆیان،
 خۆیان، هەروارەی پێدەنێمە نێو ڕووبەرەکانی یان لەنێو پانتاییە ڵووڵ
ڵووڵەکانی سەرخەوێک دەشکێنم، ئومێدی ئەوە دەکە  بۆ هەتا هەتایە لە  
خەوە خۆشە  بەخەبەر نەیە ، لەوێدا تەنانەت مەرگ و یاخی وون و 
نیدەرانیەکانیە ووانن، هەموو شتەکان ووانن بە ئەندازەی بەفر و گیا و 
پەپوولە و شەونم، هەموو شتەکان ووانن بە ئەندازەی ئاو و درەخت و 

، لە سەفەری نێو ئەو دنیایە پڕ سیحر و پڕ ووانیە  بە کوێ خاک
بەوە گەیشتوو  کاتێک : گەیشتوو   هەر هێندە هەیە لە ئێستادا دەتوانم ب ێم

بەنێو دەریا ڵووڵەکانی ئە  دنیایە ووانە شۆڕدەبمەوە یان بۆ نێو ئاسمانە 
یەکانم بەرزەکانی بە نێو هەورە سپیەکانیدا ڕەتدەبم نامۆیی و هەستە تەنیا

زیاتر دەبن، تەنیاییەکی کوشندەتر لە ناخی موسافیرێکی نێو دەشتە کاکی بە 
کاکیەکانی مەماەکەتی غوربەت، تەنیایی و نامۆییەکی کوشندەتر لە پێدەشت 
و ڕۆحە پڕ لە بریناوییەکەی عاش ێکی دڵشکاو، وە هەستە نامۆیی و 

ە ئاشکرا هەستیان تەنیاییەکانم لە  دەڵە شیعرییانەی ئە  سا نەی دواییم ب
خۆ  وەک   ار لەنێو پانتایی دەڵە شیعرییەکانم،کپێدەکرێ، هەندێ

سوارچاکێکی یاخی و سەرشێت دێتە پێشواو، یاخی لە بوونم و لە ژیانم و 
لە ئایندە  و لە هەموو شتێک، یان وەکو کەسێکی نەهیایست ژیان و هەموو 

ە کە دەڵێکی  اریکهەندێ !شتێکم هیی و پوو  و پێمانا دێتە بەرچاو
شیعریم تەواو دەبێت، بۆخۆ  وەکو خوێنەرێک دەیخوێنمەوە لەودەمەدا 
بزەیەک دێتە سەر ڕوخسار  و لەگەڵ خۆ  و لەگەڵ مرۆڤەکەی ناوەوەی 

ئیدی نیداکانم پڕ ئومێد  خۆ  دەکەومە حیوار و گفتوگۆیەکی بێدەنگ،
و شتە هەمیشە وێنەی ئە دەبنەوە و دەڵێم دەبێ بنووسین و هەر بنووسین،

ووانانە بکێشینەوە کە ژیان و بوون بە هۆیەوە هەناسە دەدەن، دڵنیا  
ڕۆژێکیە دادێت ژیان وەک خەونەکانی ئێمە و وەک خەیاڵە شیعریەکانی 
ئێمە و وەک خۆزگە و ئومێدەکانی ئێمە ووان و ڕازاوە دەبێتەوە، مرۆڤیە 
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زی سەیر وەک بوونەوەرێکی پڕ لە بەهاکانی ووانی و پڕ لە بەهاکانی پیرۆ
 !دەکرێت

 
ڕۆشن یرانی کورد توانیویانە بە کەرەسەی مۆدێرن و چەمکە :ڕابەر فاری 

ویهانیەکان دۆخی گشتی ئێستەی کوردستان بخوێننەوە و ڵەیرانەکانی بەرە 
 و چارەسەر پەڵکێە بکەن 

 
ناک یر و ڕەخنەگری وشیار و وڕو انبەڵێ لە نێو کورد :ناڵە حەسەن

یستانە و پێشڕەوانە و وەرییانە دۆخی ودیمان هەن کە زۆر مۆدێرن
کوردستان دەخوێننەوە و ڕەخنەکانیان لە برام ەر دەسە ت و سیستەمی 
بەڕێوە بردنی کۆمەڵدە و بەڕێوە بردنی پەروەردە و فێرکردن و زانکۆکان و 
چەمکی دیموکراس و ئازادی تاک و ڕەوشی ڕوناک یری و تەنانەت 

زۆر شتی تر، وە ... ڵدەی مەدەنی وڵسەکردن لە ئایندەی کوردستان و کۆمە
اندەکانیان وبە دیدێکی زۆر ڕۆشن زۆر مەدەنیانە ڕەخنە و شیکار و ڕو

کارەسات و ئافاتەکە لێرەوەیە لە کۆمەڵدەیەکی شەش  دەخەنە ڕوو بە  ،
وە ! !ناک یر و شەش ڕەخنەگری ودیمان هەبێتومایۆنی، شەش رو

دن ئەمەش کاری ڕەخنەگر پەڵکێشکردنی ڵەیرانەکانیە بەرە و چارەسەرکر
ناک یرەکانمان نیە وابزانم لە دوایین ژمارەی ڕەخنەی چاودێر لە وو ڕو

یان "مەریوان ووریا ڵانیع " دیمانەیەک دا پرسیارێکی لەو بابەتەیان لە 
کردووە، دەربارەی ئەوەی ئەمان تەنها ڕەخنە دەگرن و خۆیان لە 

ە می دروستی خۆی و بە ڕۆشنیئەویە زۆر  !چارەسەریەکان دەدۆزنەوە
داوەتەوە و پێویست بەوە ناکات ڵسەکانی ئەو یان وە مێکی لەو چەشنە 
لێرەدا دووبارە بکەمەوە، من ئەگەر لێرەدا نموونەیەک بهێنمەوە وەک ئەوەی 

ناک یر و ڕەخنەگرانمان دەتوانن لە سەرچاوەکەوە ئاوەکە ودەبینم، ڕو
ری ئەوان نیە ئاراستەی ناتوانن و کا بپاڵێون و ڕوونی بکەنەوە بە  ،
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بۆیە ئاوە پاڵیێوراو ڕوونەکە تێکەڵ بە هەمان  وۆگەکان بدۆڕن،
  !سەرچاوەکانی وەهل و نەزانینی دەسە ت و سیستەمی باو دەبنەوە

 
و ولەنێو ڕۆشن یرانی ئێستەی کوردستاندا کۆمەڵێک گرو:ڕابەر فاری 

تەندروستیان هەیە بۆ ئامادەییان هەیە، ئێمە دەتوانین ب ێین ئەمانە بنەمایەکی 
پانە هەر دەمێک و کەسێک وەکو ودرێاەدان بە کارەکانیان  بۆچی ئە  گرو

 دەناسێنن  ( ڕۆشن یری گەورەی کورد)

 
بەر لەهەرشتێک دەمەوێ ئەوە ب ێم من بەهۆی دووری و :ناڵە حەسەن

و و دەستە و تاخمانە نیم کە وسەرڵالیمەوە زۆر ئاگاداری ئەو گرو
ەکەن، لەگەڵ ئەوەش من بۆخۆ  پشتیوانی لە هەر بەڕێزتان باسیان د

گرووو و کەسێک و دەندێکی تازە و نوێخواز و داهێنەر دەکە ، هەر 
دەندێک و هەوڵێکی نوێ و پێشڕەو و مۆدێرن مایەی خۆشحاڵی و دڵفرازیم 

دوای ئەوەش هەر گرووو و کەس و الیەنێک ئازادن کێ بە . دەبێت
ێنن، لەم ارەیەوە نابێت هیی ناک یر و داهێنەری گەورە دەناسوڕو

چۆن ئازادی بۆخۆمان بە ڕەوا دەبینین  ،نیدەرانیەکمان هەبێت چونکە
پێوستە بۆ بەرام ەرەکەشمان بە هەمانشێوە، بە   دیسانەوە دەمەوێت لەوە 

وناک یر و داهێنەر نەبێت هەموو ودڵنیتان بکەمەوە ئەگەر کەسێک خۆی ڕ
هەموو کەسەکان و گرووپەکان بونە دنیا و هەموو دەزگاکانی ڕاگەیاندن و 

هەموو هەوڵەکان و : من بە دڵنیاییەوە دەڵێم پشتیان و دەهۆڵیان بۆ بکوتن،
ناوهێنان و لەسەریەکتری نووسینەکان و هەموو دەهۆڵەکان وەک ب  ی سەر 
ئاو دەبێت و هیوی تر، دوایین ڵسەشم حەز دەکە  ئەوە ب ێم، دنیای داهێنان 

وێدای هەموو کەسێک و  و فراوان و ڵووڵە، و ئەفراندن هێندە بەرین
 . !گرووپێک و دەستە و تاخم و دەندێکی تیا دەبێتەوە
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دەکرێ شاعیر، ڕەخنە یان هاوار بە دژی هەموو ئەو شتانە  
بکات کە ڕۆحی مرۆڤ بچووک دەکەنەوە و ناهێلن بە ئارامی 

 دەستلەمالنێی خەونە جوانەکانی بێت

 کە ڕەشحەمە کا: ئامادەکردنی

 

 
بۆ منداڵی، منداڵی تۆ چۆن بوو    وه ڕێنمه وێت بتده مه ده :ش ڕه  کاکه  مه حه

وا  ی که یاڵ و تاب ۆیانه و خه و وێنه بوویت  چین ئه  وره ستت کرد گه ی هه که
  ڕۆحی تۆ  ئایا له  بڕاون له شێکی دانه تا ئێستا به  وه می منداڵیه رده سه له

 بوو  نێوان تۆ و شیعردا هه ک له ندیه یوه منداڵیدا هیی په
 
ڕوانم،  منداڵی خۆ  ده  دوو دیو له  به  میشه من هه :ن سه حه  ناڵه- 

ی ووان و  ۆ و وێنهاڵێک تاب ر منداڵێکی تر، منداڵیم کۆمه ک هه دیوێکیان وه
کانی  تیه رائه به  نده و ڕه  ناسه هه  پڕاوپڕ بوون له  ندین بوون، که ناسک و ڕه
ڕ و  و شه  مه توونی و هاروهاوی و گه چه  له ،ها پڕاوپڕبوون روه ههمنداڵی و 

ڵ مندا نی  گه له  بینی که ده  و یاریانه تم له زه من زۆر له. تا دوایی هه
ز   کانیە زیاتر حه موو یاریه هه  مانکرد، له کان ده کۆ نه  نی خۆ  له مه هاوته

زانێکی زۆرباش و چاالکیە یاری ،مانکات هه  بوو، له( تۆپی پێ)یاری   له
  وه کانی منداڵێم ئه ووانه  ره کان و هه تاییه ره سه  ره هه  ونه خه  کێک له یه. بوو 

ڵ  گه نێکی دوورودرێا  له مه ته !ناوبانگ یاریزانێکی تۆپی پێی به  بوو، ب م به
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نی  مه موو ته نی منداڵیم و هه مه ته  ر برد، زۆرێک له سه تۆپی پێ به
و   وێنه  کی تر، له یه گۆشه. نی الوێتیشم مه ته  شێک له اریم و بهک رزه هه
ی زۆرێک  وانه پێوه  به  نده ڕه. بوون(  خوێندن و ڵوتابخانه)ۆکانی منداڵیم اتاب
.  ڕۆیشتم بۆ ڵوتابخانه ده  وه ش ه عه  نی خۆ ، من به مه مندا نی هاوته  له

ک  کانی نه که زیره  ره هه  ڵوتابیه  کێک له خوێندن بوو، یه  ز  له حه  ندازه بێیه
می  که یه  موو ساڵێک به هه. مان بوو  که ڵکو ڵوتابخانه ن، به ما که پۆڵه
  ڵوتابخانه  له  بوو که  وکاتانه خۆشترین کاتم ئه. چوو  رده مان ده که پۆڵه

  زۆر سوود  له. ویست بوو ، مامۆستاکانی خۆمم زۆر خۆشده
بیر   یانم له گرت، ئێستاش زۆربه رده کانیان وه نرخه  به  کان و ڵسه ئامۆژگاریه

کۆ ن و )ی ماڵ  وه ره دیوی ده  دیوێکی منداڵیم بوو، واته  وه ئه  تا ئێره. ماون
ڵ  گه ژیانم له  بوو، واته  وه ی تر دیوی ماڵه که   ، دیوه به(  ک و ڵوتابخانه ڕه گه

خێزانێکی ئێ دار   لهی من  و پێیه به. دایک و باوک و خوشک و براکانم
کانی منداڵی  تاییترین پێداویستیه ره سه  له  ، بۆیه وه نێو ژیانه  ژار هات وومه هه

 !رگ مناک تا ئاستی مه تراژیدی و خه  ژیانێکی هێنده. ش وو  و ژیان بێ ه
. خە ۆ و نیداری دڵشکان و ئازاربهاتاب  له  ی منداڵیم پڕاوپڕه شه وبه ئه
ر ڕوخساری  ی سه که مۆنالیزاییه  نه خه رده نێو زه له  رێکه هیک توانم ب ێم په ده

کانی ژیان  ژاری و ناسۆریه کانی برسێتی و هه تیه ڵووڵترین میحنه
ساردی و   ناسه ئێستاش هه  که یه سته ی ژیانم وه شه وبه ئه ! وه خوێندرێته ده

نێو  و لهبو ڕۆژ نه ی ژیانی منداڵیم، شه وبه له.  وه ردێته به نائومێدی وه
بوو  و نه بێت و شه تیس نه کانم ڵه نێو چاوه کانم فرمێسکی دڵشکانی له ڕامانه

ی  تیه ینه شمه به  و ژیانه ر ئه به له. نێم کانم لێک نه ساردی چاوه  ناسه هه  به
کاری   ستم به زۆر منداڵ بوو  ده. ر ئیشکردن به  رزوو خرامه مان، هه وه ماڵه
...   و ڵغه و شه  فرۆشتن و پاڵیوه  ڕۆژه به گوڵه  ر له ستفرۆشی کرد هه ده
  کیە له بوو  دانه  ڵوتابخانه  ک له موو ڕۆژێک، دانه هه. کانی تر موو شته هه

. ینی بۆ ئیشکردن و یاریکردن بوو ینی، هه هه  له  بێدومان وده. ئیشکردن
  کات لهبوونی  ر نه به وتم  زۆرواران له که کانم ده نازانم چۆن فریای یاریه
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    له که سێنی پاڵیوه  وه دزی ماڵه   ار بهکندێ بوو ، یان هه شده کانم بێ ه یاریه
ی  وه پێی ئه  به !کرد ڵ مندا ن یاری تۆپانێمان ده گه نا و له بن دیوارێک داده

  برد، بۆیه ر ده سه ئیشکردن به    له کانی دوای ڵوتابخانه ی کاته زۆربه
     به ڵ با ، به م ه کی ته بێت بۆ یاریکردن یان ڵوتابیه ههیی کاتێکم ن  بووایه ده

   و ئه    ڕۆژانه رگیز ئه خساند، هه ڕه موو شتێک ده کاتم بۆ هه  وه وانه پێوه
بوو     وره ستم کرد گه ی هه ش که وه ی ئه رباره ده. ! وه بیر ناچنه   له ۆیانهاتاب
ونێکی ئیرۆسی و  ر خهم ا که بۆ یه  بیر  دێت زۆر منداڵ بوو  که به

  به  ڕ بووه   ته که ڵسا  بینیم بێ امه و هه خه له  یانی که ڕۆمانسیم بینی، به
و  ک ئه وه  وه رمه شه و به  وه خۆ  کرده  ئاوێکی لین  لین ، زۆر ڵێز  له

ویە  ، ئه وه رێکم گێڕایه   بۆ براده مه بن، ئه ده  م ار عاده که ی بۆ یه کوۆ نه
(. یتانی بووی شه  ، واته نیوه یتان پێت پێکه شه  وه ئه)تی وگنی و  پێکه
و  ئه. بوویم  وره گه  کرد که  وه ستم به    هه زۆر منداڵ بوو  به  نده رچه هه

ی  ڵده واوی کۆمه ڵکو الی ته الی منی منداڵ، به نها له ک ته نه  یه بیرۆکه
،  پێیانوایه  که  وه نه که روا بیرده ی تریە هه ڵده کۆمه  واری و زۆرێک له کورده

نی  مه ته  نها له کان ته سێکسیه  ریزه کاربوونی غه ست ه وتن و ده گڕکه به
( ی سێکس رباره سێ وتار ده)کتێ ی   فرۆید له. کات ست پێده بالغ وون ده

کی  یه ڵه هه  ی سێکسی به ریزه بۆ غه  یشتنه   تێده کات و ئه ده  ته   بابه باس له
نی  مه ته  کان له سێکسیه  ریزه کاربوونی غه ست ه ده  چونکه. نێت داده  وره گه

نی  مه ته  کانی فرۆید، له وه پێی بیرکردنه  کات، به ست پێده ش ده وه زۆر منداڵیه
ندی من  یوه ی په رباره ده. کات ست پێده ده  وه ییه کۆرپه  واته  وه خۆریه شیره

ر  تایی بوو  هه ره می سه پۆڵی سێیه  له . بووه  وه منداڵیه  ر له ڵ شیعر هه گه له
" ی چاپخانه  مانه رده وسه چووین بۆ بازاڕ، ئه ڵ دایکم ده گه کاتێک له

   وه ی بن ڵه که دوکانه  ڕێزه  له" گیو موکریانی " ی مامۆستا "کوردستان 
خۆ  بێت  ی ئاگا  له وه بێیه  که    چاپخانه رده به  یشتمه گه ده  رکه من هه. بوو
  ت دیوانه تای ه  کرد، به کانم ده یری کتێ ه سه  وه که وامخانه  ستا  و له وه هد

دی  و دڵدار  فایی و کوردی و ئه ناڵی و وه)کانی  دیوانه  وکاته کان، ئه شیعریه
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کانم  من ناونیشانه. ڵواسرابوون ویدا هه له( کان کاسیکیه  شاعیره  و زۆرێک له
   یه کینه و مه یری ئه یان سه. کرد انیانم دهک یری نرخه و سه  وه خوێنده ده
ک  کان یه ڕه کرد و په کانی چاپده کتێ ه  را دیار بوو، که  وه ره ده  کرد له ده
رسا   سه  ندازه یر بوو، بێیه سه  وه المه راند زۆر به گه رده ک وه دوای یه له

ئاگا  به  هبڕا  ک دایکم داده  موو وارێک له هه.  ی چاپه کینه و مه بوو  به
.  وه دۆزیه ڕا  تا دایکمم ده گه ندێک ار زۆر ده دا، هه غار  ده  وه هاتمه ده

   رده به  کرد بوو من زۆرواران له  وه ستی به مامۆستا گیو موکریانی هه
و   وه ره ده   ، وارێکیان هاته که کان ده یری کتێ ه ستم و سه وه ی ده که چاپخانه

  ندێک له سی هه با  زمانێکی شیرینی مندا نه  بهر شانم دانا  سه ستی له ده
وار و  سی خوێنده ی که تانه و میااه ئه  شی پێ وتم که وه کانی بۆ کرد  ئه کتێ ه
 ، مانکاتیە هه  بن و له ر و شادومان ده وه خته به  نده بێت چه ناک یریان ههوڕو

پۆڵی   وابزانم له  وکاته ک دوای ئه یه ر ماوه هه !بن رفراز ده وتوو و سه پێشکه
ی خۆ   ڕۆژانه  فته ی دوو هه تایی بوو ، بیر  دێت بۆ ماوه ره می سه چواره

، چوو  دیوانی  وه   کۆکرده"   دوو درهه  د فاوس واته سه" کرد تا  رج نه خه
مین کتێ ی منی  که یه. رزانتر بوو موویان هه هه  له  دڵدار  پێی کڕی چونکه

کانم  شیعره  ، زۆرێک له وه مخوێنده و ده ندی شه دره وێک تا موو شه هه.. منداڵ
، بۆ مندا ن  م رد بۆ کۆ ن و ڵوتابخانه ڵ خۆمدا ده گه ر کرد بوون، له به له
موو  نی هه زانی من خاوه پێی دڵخۆش بوو  وامده  ندازه بێیه.  وه مخوێنده ده

تریشم کڕی وون  ندێک کتێ ی هه  وکاته تایی ئه ره می سه پۆڵی پێن ه  له. دنیا 
یان  کانی به گۆڤاره  ندێک له یان هه.. فایی، کوردی، دیوانی ناڵی، وه)  بۆ نموونه

رێکم  براده..( ند کتێ ێکی تریە و کاروان و ڕۆژی کوردستان و چه
یانی بۆ   و بڕیار بوو بۆ به  وه ماڵه  رگرتم بردیه ی دڵداری لێوه که دیوانه
کرد  موو ڕۆژێک داوا  لێده هه.  وه ته یهێناوه اش نه   تا ئێست ، به وه ڕێنێته بده
رباز  ستم ده ده  ک خۆی له بیانوویه  ی به رواره   ، هه به  وه بۆ  بهێنێته  که
ی  د گ ێنه ڵه  به  مین کتێ ی منی منداڵ بوو، که که یه  ی که و کتێ ه ئه.. کرد ده

د  ڵه  بۆ ، به  وه دهڕان یانده ویست لێیان برد  و نه کانی خۆمم خۆشده چاوه
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توانم ب ێم  ده  بۆیه. مم بۆی خوارد بینی و خه  ک ئازار  پێوه ریایه ده
  کی سروشتی و خۆڕسک بوو، له ندیه یوه منداڵی، په  ندی من و شیعر له یوه په

  تایی به ره می سه شه   و شه پۆڵی پێن ه  ، له کی تریە گوتوومه یه دیمانه
ند  ڵ چه گه نووسی، له   ده ی کوردیم بۆ مامۆستاکه کانی وانه خشانه شیعر په

ئێستا   که" بدو   وات عه نه" ک  ری ئازیز  کا براده  وانه کێک له رێک یه براده
کتری  مان بۆ یه شیعر نامه  ، به رگێڕێکی دیار و ناسراوه ر و وه نووسه

ی و ی دڵدار شیعر نامه  مان به که که ڕه بۆ کوانی کۆ ن و گه. نووسی ده
موویان  هه  بوو له  وه خوێندنه  ز  له نووسی، زۆر حه   بۆیان ده عاش انه

کانم پێە    بکڕی ا شیعره ر گۆڤارێکی تازه هه..  وه خوێنده زیاتر شیعر  ده
  وه وه ونم به وا  لێهات خه  ورده  ورده.  وه خوێنده کانی تر ده ته موو بابه هه
برای   ییم به زۆر ئیره  وه تان ناشارمهلێ.ر شاعیر و نووسه  بینی ب م به ده

بوو   و کۆ نه وانیە له ماڵی ئه  برد، چونکه ده" شتی ریم ده که" شاعیر  کاک
   کانیم له شیعره  ر، که سه  وێدا بردبووه نی منداڵی خۆمم له مه موو ته هه  که

ی  نهڵ وێ گه ی هاوکاری له ک کاروان و یان ڕۆژنامه ی وه وکاته کانی ئه گۆڤاره
ی منیە  بێ که مانای ده کێشا، به ڵده موو وارێک ئاهێکم هه دیت هه ده  خۆیدا

سێک  موو که ی خۆمدا و هه ڵ وێنه گه و له  وه مه ئاواهی شیعر بیو بکه
شیعری خۆمم   ری پڕ له فته تایی دوو ده ره می سه شه پۆڵی شه  له.. بی ینێت 

ند  چه له  نووسی وده شیعر  ده  وه دزیه  رمن بوو  به شه  بوو، هێنده هه
رناچێت  ده  وه ر  له ئێستاش سه.. دا ده سم پێشان نه که  رێکی نزیکم به براده

ش  یه ندازه و ئه به   ، ک و چا ک و بزێو بوو  به منداڵێکی زیره  نده من چه
. رێکی فراوانی منداڵی منی داگیر کرد بوو رمنی ڕووبه رمن بوو ، شه شه
  ی به وانه ت ئه تای ه  به  وه خوێنده کانم زۆر ده کوردیه  فسانه ئهش  وکاتانه له

 . شیعر نووسرابوون
 
ت  گه ڵه ئیاهامێکی که  وه کانته پشتی شیعره  ئایا له :ش ڕه  کاکه  مه حه -
 ند   هه ڕه کی فره یان ڕۆشن یریه  ستاوه وه
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اها  ی شاعیرانی تر، بۆ منیە ئی ک زۆربه وه  دیاره :ن سه حه  ناڵه -

ی نووسینی شیعر  و پێیه به. بۆ نووسینی شیعر  تیه ڕه هۆکارێکی بنه
  کان، بۆیه نادیاره  ره یاڵ و ڕووبه ون و خه کانی خه ره نێو ڕووبه له  ئیشکردنه
  بینێت له ی ی و نادیار ڕۆڵی خۆی ده کی غه ریه ر و کاریده ک فاکته ئیاها  وه

کوێی   ی له که رچاوه سه    ئیاهامه ئهوا . کانی شیعر خته ناوه  هاتنی بیرۆکه
ی  وه  مدانه یان وه مه دێت، ئه  وه ستیه کی نه   پانتاییه  کان و له بێیاگاییه  گۆشه

زموونی  پێی ئه  من به  ڵێم، چونکه ده  مه ش ئه لیاه و ده به.  کارێکی ئاسان نیه
  بووه واری وا. بۆ نووسینی شیعر  شیعری خۆ ، کاتێکی دیاری کراو  نیه

یاڵی شیعری  ڵساو  خه و هه خه  له  ، که ودا ئیاهامی شیعر  بۆ هاتووه خه  له
  بۆ  ی شیعرێکی تازه کانی داگیر کردوو ، یان بیرۆکه وه واو بیرکردنه ته

  یان له.  وه ته کراو  نووسیوه واو نه شێکیتری شیعرێکی ته ، یان به هاتووه
کردن،    پیاسه ده ، یان به یم بۆ هاتووهیاڵی شیعر ی ئیشکردنم خه رمه کاتی گه
  یاڵێک له ئیاها  و هاتنی خه  له  وده  مه ی کتێ ێک، ئه وه   خوێندنه ده یان به
ی  که سه ی که ڵسه  ، یان هاتنه هیی شتێکی تر نیه  وه رێکی نادیاره ڕووبه

لیا و ون و خو کان و خه پێندراوه چه  ریزهەی غ ڵدری بوخوه هه  که  مانه وه وهان
  ئیاها  به. بۆ نووسینی شیعر  س نیه نها به ته     ئیاهامیە به به.  کانه ئومێده

ی  شه چه  یشتن له شیعر بدات و یان تێده  نها ناتوانێت، بڕست و ڵو یی به ته
  پێویستیان به  مانه ئه. ووانکاری و نوێخوازی و زمان و داهێنان

ی  وه وڵدان بۆ نووسینه یان هه.  یه ههند  هه ڕه کی ڕۆشن یری فره یه رچاوه سه
پێدان و  ره ر کۆد و هێماکانی زمان و په سه خود و ئیشکردن له

نووسن و  شیعر ده  ندین ساڵه ی چه وانه زۆرن ئه. یان وه نوێکردنه
  به. نابیندرێن  وه کانیانه پشتی شیعریه  ک له ی هیی ڕۆشن یرییه رچاوه سه

ری  گر و خوێنه خنه کات ڕه وا پێویست ده  یاره  پرس  می ئه بڕوای من بۆ وه
کانی  پشتی شیعره  له  بینن که ده  وه وان باشتر ئه ئه. ک بن حه ندی مه ودی سه

. ند هه ڕه کی فره یان ڕۆشن یریه  ستاوه نها ئیاها  وه ر شاعیرێک ئایا ته هه
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ن امی ڕامان  ئه  کانیان له دواداچوونه و به  وه ئاکامی خوێندنه  وان له ئه  چونکه
بینن و  ده  مه ئه  که ڵه کانی ده تیه  یه فیکری و کۆمه   یی زمان و بونیادهوڵو  له

 .ن که درکی پێده

 
ند ڵۆناو  ڵۆناغی نوێی شیعری کوردی بۆ چه :ش ڕه  کاکه  مه حه -
ستنیشانکردنی  ی ده رباره ڵێک ڕاوبۆچوونی ویاواز ده ن  گه که ش ده دابه
و  بڕوای تۆ ئه  ری شیعری کوردی نووسراون، به گه هتاکانی تاز ره سه
ستنیشانی  ی تۆ چۆن ده ن  ئه ڵه هه واو و بێ ند ته تا چه  ستنیشانکردنانه ده
 ی   که ده

 
ک یان گۆڕان  یه ڵده ر کۆمه ی هه ڵ گۆڕانی پێکهاته گه له :ن سه حه  ناڵه -
ش    گۆڕانه ئه. ش ڵده هۆی گۆڕانی بیری کۆمه  بێته کان، ده ما ئابووریه بنه  له
  به. بێت ی خۆی ده وه رچاو کاردانه کی به یه شێوه  ر دا به ب و هونه ده ئه  له

. ش ڵده کانی کۆمه تیه  یه کۆمه  ندیه یوه و په  ر پێکهاته سه  کاته ک کارده یه شێوه
ر  ر گۆڕانێک یان هه ، هه من پێموایه.. شیعر  ت له تای ه  ر به ب و هونه ده ئه  له
. گرێت ده  رچاوه سه  وه زمانه  ر ستایاێکی نوێ له وڵێکی نوێخوازی یان هه هه
کی  ندیه یوه ڵی شیعری زمان په بونیادی ده  ب ێم، له  وه ئه  ستمه به مه

  گۆڕان له  ویا له  به  یه هه  وه ڕیشم به باوه  وه.  یه ئۆرگانیکی و زیندووی هه
ی  ڕێده  ن، له کا تیه  یه کۆمه  ندیه یوه و په  هپێکهات  کان یان له ما ئابووریه بنه

  ی مانای تازه وه وڵدان بۆ دۆزینه زمان و هه  و داهێنانی نوێ له  وه ڵوڵ وونه
مهێنانی  رهه هۆی به  بێته ده  مه و هێما و کۆدی نوێ، ئه  واژه سته و ده  بۆ وشه

گۆڕ و ئاڵو  چونکه. ت ستایل و فۆرمی نوێە نانه ڵێکی نوێ و ته ده
  واوی پێکهاته ته  له  وه هۆی ئاڵوگۆڕ و نوێ وونه  بێته زمان ده  له  وه نوێ وونه

شیعری کوردی و   و نوێخوازیە له  وه ی نوێ وونه رباره ده. ق و بونیادی ده
  ی تا ئێستا گوتراوه وه ئه  کانی نوێخوازی، من پێموایه دیاریکردنی ڵۆناغه

شیعری   بڕوای من نوێخوازی له  به. زیکنن  وه کتریه یه  کان له بۆچوونه
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می گۆرانی  رده سه له  ، واته ستی پێکردووه ده  وه کانه سته شه  کوردیدا له
یاڵی شیعری و  ر زمانی شیعر و خه سه واوی به گۆران گۆڕانی ته. شاعیر

کاسیکی   زمان و ستایاه  ی دا له گورزێکی کوشنده.. بونیادی شیعریدا هێنا
کێشی   مه شوێن ئه  ، له(بی ره روزی عه کێشی عه)  ت له تای ه  به. کان ڵایدیه و ته

ستی  ر ده سه شیعری کوردی له. برد ناویان ده  ن ه کێشی په  به  کوردی که
کرێ باسی  دوای گۆران یە ده  به..  وه ڵۆناغێکی تازه  گۆران چووه
شێو و  بدو  په هس و ع شێرکۆ بێکه)نێویاندا   له. ین فتاکان بکه شاعیرانی حه

می خۆیان    رده وانیە بۆ سه ئه( ند شاعیرێکی تر چه... ت و ڵمه تی  هه له
ڵ  گه واو ویاواز بوون له ک شێواز و ستایل ته ک زمانی نووسین   وه وه

کرێ  وانیە ده دوای ئه به.   و شاعیرانی پێشخۆیان رده شاعیرانی سه
ر  نوه ئه)نێویاندا   ین له بکهک و ڵۆناغێک باس  شتاکانیە وه شاعیرانی هه

ژا   ر و تا ئاستێک که ن ده باح ڕه بدو  یوس  و سه باس عه سیفی و عه مه
( و زۆرانی تر لی زاده ڕاج و ڵوبادی وه ال و هاشم سه دی مه حمه خدر و ئه

واو ویاواز بوون  ندێکی نوێ ته کو ده وسا، وه ی ئه ورانه ده  و ش له مانه ئه
شاعیرانی دوای   ندێک له کرێ هه ش ده مانه پێشخۆیان، دوای ئه ی وه   نه گه له

ش  ڕین، ئێمه شاعیرانی دوای ڕاپه  کێکم له خۆشم یه  ین، که ڕینیە باس که ڕاپه
ی شیعر  ڕین ڕێوکه ورانی ڕاپه ده  له.. کی ویاواز نووسیمان یه شێوه  واو به ته
ی  ر ڕێوکه سه  وته شیعر کهمانای  ی خۆی، به که تیه ڕه بنه  ر سکه سه  وته که

یا  و هاندان و  و په  زیفه رگی وه مانای شیعر به به.. ک هۆکار ئامان  نه
ردنی خۆیدا  گه  ی له ریانه روه   سه ی ئه ی داماڵی و ماوانکه وه هۆشیارکردنه

زمان و   ی داهێنان له نێو بازنه له  وه کان چڕب وونه وڵه هه. پوڕاند
   ئه. کانی ووانی ته ڵی ه ی حه وه دوای دۆزینه  ڕان به هی خود و گ وه نووسینه

ری  کان و ڕووبه ریزه ر غه سه ی خود له وه ر ناوه سه ی ئیشکردن له و نه هه
ڵ شاعیرانی پێە  گه واو ویاواز بوو له کان، ته پێندراوه چه  ستی و کێ ده نه

ڕین زمانی شیعر  پهالی شاعیرانی دوای ڕا ب ێم له  وه ئه  ستمه به ڕین، مه ڕاپه
کانی زمان و یان  ئیرۆتیکه  مکه ت، چه تای ه بینی به  وه خۆیه  ی زۆری به شه گه
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ند  زاریە چه دوای ساڵی دوو هه  له. یاڵی ئیرۆتیکی ر خه سه ئیشکردن له
  ون، له که رده ندێکی نوێ ده ک ده وه  ریکه خه  رمی شیعر که الوێکی خوێنده

کانی داهێنان و ووانی،  نێو پانتاییه  رێک له نی ڕووبهوڵداندان بۆ داگیرکرد هه
ئومێدی   ستیان پێکردووه کی ووان ده تایه ره سه  به  تازانه  و الوه ندێک له هه

نگ و  نگ و ڕه ن ده ک و خاوه ک یان وه یه وه ک و نه کرێت وه زۆریان لێده
زیاتریان  ری مانکاتیە کاریده هه  ون، له ربکه تی خۆیان ده شێوازی تای ه

 . ئاستێکی تر  یننه بێت و ڵۆناغی نوێی شیعری کوردی بده هه

 
  ی ئێوه و ویاه دا زۆرێک له ڕۆژگاری ئێوه  له :ش ڕه  کاکه  مه حه -
کی  شداریه پرسم ئایا تۆ هیی به ده. تیە بوون ریکی سیاسه بدا خه ده ڵ ئه گه له

تی  یکایهک شاعیرێک ح وه    پێمخۆشه بووه سیاسی و شۆڕشدێڕیت هه
 چۆن بوو    که  وه ت بدێڕیته دونیای سیاسه

 
رانی کورد،  ی شاعیران و نووسه نها ئێمه ک ته نه  دیاره :ن سه حه  ناڵه -
کانی  ڵه تای سا ره سه ت له تای ه  رانی ویهانیە به نووسه  ڵکو زۆرێک له به
وتن  رکه سه   و به که ندی ویهانی یه دوای وه به  ، واته وه مه ی بیسته ده سه
سازی و  ی شۆڕشی پیشه وه ستپێکردنه ر و ده یشتنی شۆڕشی ئۆکتۆبه گه

کی باشتر بۆ  دیهاتنی دنیایه ی کۆمۆنیز  و ئومێدی به نه یمه بوونی هه وته وێکه
کانی  ریه بی و هونه ده ئه  ڵوتابخانه  ش زۆرێک له مانه رده و سه له. کان مرۆڤه

  ت له تای ه توانا به رانی ناودار و به نووسه  زۆرێک له. ڵدا ریان هه سه  مۆدێرنه
کی  شداریه ریکای التین و ئاسیا به مه وروپا و ئه واوی ئه نسا و ته ڕه فه
بات و شۆڕشی  ی خه چوارچێوه  ت له تای ه به. تیان کرد رچاوی سیاسه به

  رێک و مرۆڤێکی ئازادیخواز، به ر نووسه ک هه منیە وه. سۆشیالیستی دا
  شداریکردنم له به.  بووه ت دا هه سیاسه  شداریم له کی باش به یه ندازه ئه

پێناو ووانکردنی ژیان و   رێکی ودی له ر نووسه ک هه ت وه سیاسه
. ی کوردیمان ڵده بۆ کۆمه  کان بووه ریه وه خته موو خۆشی و به دیهاتنی هه به
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  سیم به که تاکهتی و  کی تای ه ندیه وه رژه ت هیی به سیاسه  شداریکردنم له به
ڵم و  یشتم زو ر  تێده وروبه خۆ  و ده  ی من له ڕۆژانه و ئه.  بووه نه  وه دوایه
. یشت بوو ڕی گه وپه ئه  ی کوردی به ڵده دژی کۆمه  عس به می ڕژێمی به سته

ر  ک هه عس نه کانی ڕژێمی به یهی  و زۆردار دژی سته  به  وه ستانه وابزانم وه
  ر له هه. تمیە بوو کی حه پێداویستیه ڵکو، یی بوو به وه هت کارێکی مرۆیی و نه

ستی  و هه  یی و ئازادیخوازانه وه ته ستێکی یاخی وون و نه هه  وه منداڵیه
  وره ڵمدا گه گه  ت، له ینه شمه ت و به رامه ژارو بێده ڵکی هه خه  رگریکردن له به

ڵ  گه  ت کرد، له سیاسه  م بهست ر زوو ده هه  وه کاریمه رزه نی هه مه ته  له. ب وو
گفتوگۆی سیاسیمان   میشه هه  ک و ڵوتابخانه ڕه گه  کانی هاوڕێم له ڵوتابیه

ی  ڵه کۆمه)ندامی  ئه  بوو  به  یی بوو  که می ئاماده پۆڵی چواره  له. کرد ده
ی  وکاته کانی ڵوتابیانی ئه ی خۆپێشاندانه زۆربه  له(. رانی کوردستان ن ده ڕه

یی  ئاماده  من خۆ  له. بوو رچاو  هه شداری به ولێر به ههنێو شاری 
کوردستان )کانی  یه زانکۆکان ئاماده  له  وده  مانه رده وسه ئه. کوردستان بوو 
. ر  ڵوتابی شۆڕشدێڕ و خوێن گه  پڕاوپڕبوون له( ولێر و ڕزگاری و هه

نێو   مانم هێنابووه که ک و ڵوتابخانه ڕه هاوڕێیانی گه  زۆرێک له
و   ڵه کانی کۆمه نێو ڕیزه  ش ساڵ له ی شه بۆ ماوه.  وه ڵه کانی کۆمه ڕێکخستنه

کانی مارکس  رچاوه ی کتێ  و سه وه ڵ خوێندنه گه له دواتر،..  وه کێتی مامه یه
  ندێک له نی ترۆتسکی و بایخانۆچ و هه کا ن اس و لینین و کتێ ه و ئه
و کتێ  و  ی داروین و ئه چه کانی بنه ت و وۆره نسور حیکمه کانی مه کتێ ه

ی  ڵه ڕادیۆی کۆمه  گرت، گوێدرتن له کان ده ئایینه  یان له خنه ی ڕه بیوکراوانه
مووی  هه  مانه کانی مارکسیز ، ئه رسه ی ده رنامه به  ت له تای ه  ئیران و به

ر  سه یی و فیکریان به خێرایی ئاڵوگۆڕێکی ڕیشه  زۆر به  وه که یه به
و   کی مادیانه یه یان فێرکرد  ڕوانده وه ئه. انی منی الودا هێناک وه بیرکردنه
خۆم زانم  ی به وه بێیه  بۆیه. بێت ر و ژیان هه وروبه   بۆ بوون و ده زانستیانه
  واز  له.  وه کان و ویهان ینی مارکس و مارکسیز  بینیه ریه نێو کاریده خۆ  له
بۆ . بوو ٠٦٨٥ ساڵی  وکاته ئهکێتی هێنا، وابزانم  و یه  ڵه کانی کۆمه ڕیزه
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بوو،  تی زۆر  هه رانی ئا ی شۆڕش نزیکایه ڵ براده گه  ، له کی که یه وه ام
ت و  ر ئایین و ئافره سه ری گفتوگۆکانمان زیاتر له وه ته  مانه رده وسه له

ر  رام ه به  بینی له وتوخوازتر ده نیتر پێشکه ده خۆمان مه. کۆمۆنیز  بوو
ڵ هاوڕێیانی  گه له !سی ئاسایی سی ئایینی و که هناسیۆنالیست و ک

ولێر  ئازادکردی شاری هه  له ٠٦٦٠ڕینی بەهاری ساڵی  ڕاپه  مان له که که ڕه گه
ولێر،  یانی ڕۆژی ئازادکردنی هه به  ره به  ر له بوو، هه کی ودیم هه باشداریه

منی  ئهو دائیرای   ره ی پارێزگا و ڕۆیشتنمان به دوای ئازادکردنی بینایه
واری  ی ته خۆشخانه نه  یانده ڕیو منیان گه ڵکی ڕاپه گشتی بریندار کرا ، خه

کانم  کیە هاتوچۆی شوورا کرێکاریه یه ڕین بۆ ماوه دوای ڕاپه. ولێر هه
شیعر   کانیان به راسیمه نگ و مه و ئاهه  چا کی و بۆنه  کرد و له ده

حیزبی )ی پێکهاتنی  یاننامه هب ٠٦٦٢ساڵی   له. کرد شداریم ده به  وه خوێندنه
ڵ حیزبی کۆمۆنیستی  گه له.   ئیمزا کرد( کۆمۆنیستی کرێکاری عێڕاق

رێکی  ک نووسه ش وه والوه کرد و له نهێنی کار  ده  کرێکاری عێڕاق به
بۆ . بوو  شدار ده کان به ریه بی و هونه ده کار و چا کی ئه  کۆمۆنیست له

  که ما  کۆشە و کاروان که وه" ی هاوڕێم رێک ند نووسه ڵ چه گه له  نموونه
مان "نینا " رێکی تر گۆڤاری ند براده فی  زامداری نیدارکێە و چه سوور و وه

نها  ته( سوور  کاروان کاکه)ب ێم   وه   ئه که زده تێک حه مانه ک ئه وه ،کرد ر ده
وازی و   ک کشایه یه  یەرچوونی ژمار دوای ده به .ڵمان بوو گه له  ک ژماره یه

هۆی      دواتر به رکرد، به مان لێده وا  بووین تا پێن  ژماره رده به  ئێمه. هێنا
ش  تی مادی ئێمه بوونی ئیمکانیه ران و نه براده  ندێک له رکردنی هه فه سه

ری  ی هونه ڵه و کۆمه  تیپی نواندنی موژده) دا یه   ماوه ر له وازمان هێنا، هه
ری  بی و هونه ده ێنا، زیاتر چا کی ئهمان پێکه "(نینا  –نگ  به شه

ر   فه وێهێشت و سه کوردستانم به ٠٦٦٨ساڵی   له. نواند کۆمۆنیستیمان ده
( ند هه ڕه)تورکیا   بوو، له ی کومان هه( ها ڕه)نها  ته  وکاته کرد بۆ تورکیا، ئه
  یشتنم بۆ تورکیا له تای گه ره سه  له. دایک بوو  ی کوڕیشمان له

ری شوورای  نوێنه  ، به"رانی عێڕاڵی  نابه شوورای په" کی یه وه کۆبوونه
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. تی شوورا  کرد رایه ش مانگ نوێنه ی شه بۆ ماوه. ڵ اێردرا  ران هه نابه په
رێک بوو  پارێزه  که" عاک  " ڵ گه له( UN)بڕۆ  بۆ   بووایه ماندی وارێک ده

کانیشمان  یشتنهری دان وه ته.  وه کان بوو کۆب مه یسی عێڕاڵیه رپرسی که به
کان و پێدانی  داخراوه  فه له ی مه وه ران و کردنه نابه زعی په و وه کێشه" ر  سه له

ناوی  رێکی تر به پارێزه  بووایه مان ڕۆژ ده هه ر له بوو، هه" رێتیان  نابه مافی په
  ، که وه تورکیا ماینه  نها ساڵێک له ته. بوو ب ینم  پرسی مالیه به  که( میع سه)

  له. دا نه رمان کرد بۆ که فه سه ٠٦٦٦ی ئۆگستی ٢٩  یشت له کەمان گه هفیز
ریکی خوێندنی زمانی ئیندایزی بوو ، دوای تۆزێک  دا دوو ساڵ خه نه که

دی و  نه بیاتی که ده ی ئه وه خوێندنه  ستمکرد به چڕی ده  به فێربوونی زمان،
  ستم به ده  ورده  هکان و ورد ریه بی و هونه ده ئه  مریکی و ڵوتابخانه ئه

   له.. کانی فرۆید یە کرد کتێ ه  ندێک له ت و هه ی بابه وه خوێندنه
ب  ده کانم بۆ دنیای ئه وه بیرکردنه  ورده    ورده یه وه دواداچوون و خوێندنه به

ال  کاڵ و  ت له یای سیاسه مه  ورده  گۆڕا، ورده و شیعر و زمان و داهێنان 
کۆمۆنیز  و حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری   له  ورده  ردهو..  وه بوویه کاڵ تر ده

حیزبی   واز  له  وه ره ٢١١٩دوای ساڵی  وابزانم به. بوو  عێڕاق بێیومێد ده
ت  ڵی ه حه)  یشتم که گه  وه مین وار به دواهه ت هێنا و له کۆمۆنیست و سیاسه

ی خۆ  موو کات هه  وه وه دوای ئه ئیتر به(. ! الی من نیه نها له ته  به
و   وه کانم و خوێندنه ستهێنانی باێوی ماڵ و منداڵه ده بۆ به  رخانکردوه ته

 . نووسین و هیوی تر

 
یان   بی تاراوگه ده ناوی ئه به  یه بێکی هه ده کورد ئه :ش ڕه  کاکه  مه حه -
 بۆ   ر نیه گه ، ئه   ئاستێکدایه  له  یه ر هه گه ئه  بی کوردی تاراوگه ده ئه -نفا  مه

 
ر  فه ی کۆ  و سه ی کورد، دیارده الی ئێمه  له  ڕاسته :ن سه حه  اڵهن -
ستی  رچاو ده کی به یه شێوه شتاکان به دوای هه  ران له نده و هه  ره به

ر  تا ئێستاش هه هه  کان وه ده وه ی نه یه ده  ت له تای ه  ، به پپێکردووه
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کی  ره رێکی ناوخۆیی و دهند هۆکا چه  خۆی له  ر کردنه فه   سه ئه.  وامه رده به
موویان  ، هه وه شاعیره  یره شاعیر و غه  رانی کورد به کۆچ ه.  وه بینێته ده

ی لێی    نیشتیمانه ، ناتوانن ئه یه وه ویە ئه ن ئه ک کێشه ی یه گیرۆده
  وه ڕێنه مانکاتیە، ناتوانن بده هه نیشتیمانی خۆیان بزانن له  به  وه ته گیرساونه

  له  نزڵده دوا مه  یشت نه گه وابێت نه  وه ک ئه ک وه مانایه به. دایک بۆ نیشتیمانی
   ئه" لی  ختیار عه به" ی  وه ک ئه روه هه. وامن رده ر به ر کردن هه فه کۆ  و سه

ر  سه له  وێت ڵسه ر بمانه گه ئه. بات ناو ده( و ناشوێن ره کۆ  به)  به  یه دیارده
توانم  ده. مان گرفتین ی هه بینین گیرۆده ین ده نفا بکه بیاتی مه ده شیعر و ئه

" پێی بوترێ   بیاتێک نین که ده نی ئه وتێکی ڕوون و دیار خاوه ک ڕه ب ێم وه
و سیما و زمانی   ت و شێوه ساه نی خه خاوه  به ده   ئه ئه  ، که"نفا  مه" بی  ده ئه
نیشتیمان و   هنفا زیاتر موعاناتی دوور عاناتی شاعیرانی مه مو. نفایی بێت مه
ب ێم   وه ئه  ستمه به ، مه کانه ریه وه ی بیره ڕه ی الپه وه ڵدانه و هه  وه ڕانه می گه خه

ش  ڵ که گه بن له  و ده متر تێکه که. مڕۆ ک ئه وه ژین نه ڵ دوێنێدا ده گه زیاتر له
ری  با ش له مه ئه. تی نوێدا ر وشارستانیهوتول ەوای نیشتیمان و ک و هه

،  ک مانایه ، به نفایه ی مه وه تکردنه ڕه  واته ، نفایه کردنی مه بووڵنه ڵه  وه هروونی ده
رانی  ی نووسه بیاتی ئێمه ده نێو ئه له  وه کانیه موو بوون و پێکهاته هه  نفا به مه

وڵی  هه یاڵی خۆمان له نێو خه له  ئێمه  کێک له ر یه هه. ر نابیندرێ کۆچ ه
و  ره ین به که ش ڕاده نفایه   مه ک له مانایه ن، بهخشاندنی نیشتیمانێکی تری نه

یاڵ و ڕۆحمان  و خه  سته موو وه مانکات هه هه  له. ڕۆین شوێنێکی نادیار ده
نێوان نیشتیمانی  له ! وه ڕێینه چی ناشده بۆ نیشتیمانی دایک که  زرۆیه تامه
ژیانی   یوهمانتوان نه.  وه سووڕێینه ردان ده رگه نفا و نیشتیمانی دایک سه مه

. ڕوو  ینه ر بخه نابه سێکی په ک که کانمان وه و گرفته نفا و کێشه نیشتیمانی مه
زانینی زمان و ئیە و کاری ڵوڕس و  موعاناتی نه  بۆ نموونه

ک  تێکی نوێ، تا ئێستا وه توور و شارستانیهل که  بوونمان به شکه شاگه
ر وێنا  شاعیرانی کۆچ هر و  بی نووسه ده نێو ئه له    ئازارانه پێویست ئه

حاڵی چیڕۆک و   ڵکه نها بۆ شیعر و شاعیرانمان، به ک ته نه  مه ئه.  کراوه نه
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خۆی " لی  ختیارعه به" تا  وه ئه.  ڵێک باشتر نیه گه  وه کانیشمان له ڕۆمانه
ر مێاوو و ژان و  سه کانی له موو ڕۆمانه    هه ژیێت به وروپا ده ئه  له  مێکه ده

و  نفا  و کیمیاباران و کۆڕه ئه  ر له ، هه ی کوردیه ڵده انی کۆمهک ته میحنه
میە  ک ئه مانایه ی تر، به یان کێشه ڕی ناوخۆ و ده شه  گاته ڕین و تا ده وڕاپه
، تا ئێستا  وه  ته نیشتیمانی دایک داوه  واته دوێنێی خۆی  ئاوڕی له  میشه هه

ڵ  گه له  وه ڕوو بێته ڕووبه  که  یوهبین کانی نه نێو ڕۆمانه وڵمان له بوووکترین هه
کانی خۆی بۆ  و ڕوانینه  کانی ژیانی تازه نفا و موعانات و ئازاره ژیانی مه

ڵیدا  گه  خۆی له  ی که یه تازه  ڵتووره و که ت و ئه دنیای نوێ و شارستانیه
 و ئه  واته. مڕۆ ک ئه و دوێنێن نه ره کان به ک ئاراسته مانایه  به..  ڕووه ڕووبه

  به  وه ناسرێته نفای پێ ده مه  ی که و زمانی نووسینه و ئه  دگاره سیما و ئه
  مانتوانیوه کی تر، تا ئێستا نه مانایه به.  مان نیه وه بڕوای من تا ئێستا ئه

ڵتوور و    و که که ین، نیشتیمانی یه دوێنێی خۆماندا بکه  دابڕانێک له
ران و  کاتێک نووسه  ونهبۆ نمو. ڕێنین تی دوێنێ تێپه ستانیه شاره
رانی  وروپا، یان نووسه و ئه  ره مریکی کۆچیان کرد به ندانی ئه رمه هونه
  ڵ به بینین تێکه ، ده وه گیرسانه کانی تر  ر و نیشتیمانه کیشوه  وروپا له ئه
 بوون، ده  یه تازه  و نیشتیمانه کانی ئه ریه نه بی و هو ده ئه  وت و ڵوتابخانه ڕه

و تا   وه ر ڕوئیا و بیرکردنه سه ک گۆڕان به یه ندازه نفا، تا ئه یمانی مهنیشت  واته
  به  واته. هات ئاستێک شێواز و ستایل و زمانی نووسینیشیان دا ده

توانین  شمان ده سته به   مه دوێنێی خۆیان، بۆ ئه  بوون له ک ویاواز ده یه شێوه
من تا ئێستا . ین ڕیز بکه ر وشاعیرانی دیار و ناسراو نووسه  یان له ناوی ده

ڵ ژیانی  گه ری کورد له ران و شاعیرانی کۆچ ه نووسه  له  وتنه ککه ریه   به ئه
نفا و  کانی نیشتیمانی مه ریه بی و هونه ده ئه  نفا و ڵوتابخانه نوێی مه
موو  هه  نفا به ب ێم مه  وه ئه  ستمه به مه. نفا نابینم ڵتووری مه ت و که شارستانیه

ران و  بی نووسه ده نێو ئه  هاتۆته تا ئێستا نه  وه کانیه و پێکهاته  شێوه
 . رانی کورد شاعیرانی کۆچ ه
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    یه رێکی وشه ڕکه کرێ ب ێین، شاعیر شه ئایا ده :ش ڕه  کاکه  مه حه -
 
گون او   به" ر  ڕکه شه" ی  ر شتێک من وشه هه ر له به :ن سه حه  ناڵه -

.  یه ی وشه وه ره ر یان زیندووکه شاعیر داهێنهکرێ ب ێین  ده. نابینم بۆ شاعیر
ڵێت  ک چۆمسکی ده کات، وه کانی خۆی ده ، داهێنانه وه ی زمانه ڕێده  شاعیر له

   شاعیر له". سروشتی مرۆح بناسین   وه ی زمانه ڕێده  ین له چۆن وابکه" 
،  وه یه   باره ناسێ، فرۆید یە له ی خۆی ده ، سروشت و پێکهاته وه یه ڕێده
ر  سه زۆری به ی  شه ران و شاعیران کرد، گه نووسه  کی زۆری به کۆمه

ون و  ی کۆد و هێماکانی خه وه ی شیکردنه ڕێده  ت له تای ه  زماندا هێنا به
ڕۆشنتر   وه یه   ڕێده شاعیر له. ستی ری نه کان و ڕووبه ریزه ناساندنی غه

  ره و زماندا بشکێت، زیاتر به شه کانی و نادیاره  ر دیوه سه  تی به سه توانی ده
ر  هه. ر هێماکان بکات سه کان بروات و ئیشیە له نادیاره  ره ی ڕووبه و پێده

کانی  کان و ئومێده ریزه کان و غه ونه ی خه زیاتر پێکهاته  وه ی هێماکانه ڕێده له
و   وه ره کانی ده ره رووبه  ی خۆی به وه کانی ناوه ندیه یوه یان په. خۆی بناسێ

کانی ژیان  پێده  کانی ووانی، به پێده  یاڵ، به ون و خه کانی خه پێده  هب
کانی ژیان  ره نێو ڕووبه کان له نده ک چۆن سروشت و ڕه وه. توندوتۆڵتر بکات

ک  ندی نێوان شاعیر و زمان، وه یوه دان، په وه گۆڕان و نوێ وونه  له  میشه هه
ی  ر و پێکهاته نێو ڕووبه زمان له . کانی نێوان سروشت و ژیان وایه ندیه یوه په

و   وه نێو بیرکردنه یاڵی شاعیر له ون و خه ری خه نێو ڕووبه بوونی شاعیر له
دا شاعیر  لێره.  دایه  وه گۆڕان و نوێ وونه  له  میشه کانی شاعیر هه ڕوانینه

.. بینێ ده  وه ر، زیندووکردنه ڵکو، ڕۆڵی داهێنه ر نابینێت به ڕکه ڕۆڵی شه
  زمان کاریکرده ی داهێنان له ڕێده نێکی زۆر کورت له مه ته  شاعیر له ڕام ۆی

موو  وروپا هه نها ئه ک ته نسی و نه ڕه بیاتی فه ده واوی شیعر و ئه ر ته سه
ت و  ند و تی سی ئیایه زرا پاوه بۆدلێر و ماالرمێ و ئه.. رسا  کرد دنیای سه

ی  ڕیده  نها له دانی تر ته هیان و س ده.. س دۆنیس و سوهراب و شێرکۆ بێکه ئه
و   ی وشه وه و زیندووکردنه  وه زمان و نوێکردنه  کانیان له داهێنانه
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بۆ تا   ی که و ئاسته یشتن به و گه  رانه داهێنه  سه   که کان، بوون به واژه سته ده
  ری وشه ڕکه شه  مانه ئه. بکاتن  تی شانازیان پێوه مێاوو و مرۆڤایه  تایه هه

 .ن ی وشه وه ره و زیندووکه  وه ره ر و نوێکه داهێنه  مانه ڵکو ئه نین، به

 
پۆستمۆدێرنیز    به  که  ی ئێمه   ڕۆژگاره ئه :ش ڕه  کاکه  مه حه -

یی  خنه ندێکی ڕه ک ده وه  دی  بکرێ که شاعیر و ئه  کرێ داوا له ، ده ناسراوه
  وه ستیه ده  دی بهی کور ڵده کۆمه  که  وه ستێته ری بوه روه دژی نا دادپه  به
   .. راسانه هه

ڵۆناغی   ی کوردی له ڵده ، کۆمه من پێموایه  نده رچه هه: ن سه حه  ناڵه - 
وێت یان نا، پۆستمۆدێرنیز      بمانه به. ژیێت پێە پۆستمۆدێرنیز  ده

ی  ڕێده  له.  موو دنیادا کێشاوه ر هه سه ر و تارمایی خۆی به سێ ه  مڕۆکه ئه
و   خێرایی پێکهاته  زۆر به  وه یاندنه لۆژیا و ڕاگه له کنه انی تهک وتنه پێشکه
ت و ئابووری  سیاسه  ند به یوه په  ت له تای ه  گۆڕێت، به کانی خۆی ده شێوازه

  نده رچه هه. کانیە تیه  یه کۆمه  ندیه یوه ت په نانه و ته  ڵده ی کۆمه و پێکهاته
ر  وروبه کان و ده بۆ ژیان و شته  وه چاوی گومانه  کان به پۆستمۆدێرنیسته

ها  به  ڕیان به باوه  بینن واته یی ده کان ڕێاه موو شته ڕوانن، یان هه ده
ت و ڕاستی و مێاوو و  ڵی ه کانی حه مکه ت بۆ چه تای ه  به.  کان نیه ڵه موتاه

پۆستمۆدێرنیز    نیه  وه مانای ئه به  وه    ئه به. تیۆر و مۆڕا  و زۆر شتی تر
  توانم زۆر به ، ده وه ڕوو بوونه و مامانێ و ڕووبه  خنه ڕه  ر بێت له ده به

و مامانێ و   خنه مای ڕه ر بنه سه پۆستمۆدێرنیز  له /ب ێم  وه ئاسانی ئه
    به. الرسازیدا بواری ته  ت له تای ه  به.  ئاراوه  هاتۆته  وه ڕوو بوونه ڕووبه

ر پۆستمۆدێرنیز   سه ی زیاتر له دا ڵسه وێت لێره بمانه  ی، که وه ر له ده به
ڵێم    من ده..ژیێ یان نا دا ده   ڵۆناغه ی کوردی له ڵده ین یان ئایا کۆمه بکه

تی ووانی،  ڵی ه دوای حه به  ڕانه شیعر گه  ، که یه هه  وه ڕمان به کی باوه مادامه
نووسین دا  کاتی  دی  بکرێت، خۆیان له شاعیر و ئه  ی داوا له وه بێیه  ئیدی به
کرێ  ده. ن که ژیان ناشیرین ده  که  وه بنه ده  و شتانه موو ئه ڕووی هه  ڕووبه
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ڕۆحی مرۆح   بکات که  و شتانه موو ئه دژی هه  یان هاوار به  خنه شاعیر ڕه
کانی بێت،  ووانه  ونه مانێی خه ساه ئارامی ده  و ناهێ ن به  وه نه که بوووک ده

  شاعیر ناتوانێت له. ر شتێکی تر ری بن یان هه روه نا دادپه    شتانه وا ئه
کانی ژیان  ووانیه  ش باس له والوه نگ بێت و له کان بێده ریه روه ئاست نادادپه

  ش ژیان به والوه نگ بێت و له کان بێده ناشیرینه  ئاست شته  بکات، ناتوانێت له
کان و نێو  وه ردنهنێو پانتایی بیرک  بهێنێته  وه کانی ووانیه موو پێکهاته هه
و مامانێ و   خنه ر مرۆڤێک مافی ڕه ک هه شاعیریە وه. کانی خۆی یاڵه خه

ر  ری و یان هه روه نادادپه  ر به رام ه یه به ی هه وه ڕوو بوونه ڕووبه
،  راسانه هه  وه ستیه ده  ی کوردی به ڵده کۆمه  ن که وه کی ڵێزه یه دیارده

 .  وه نێکی دیاریکراوه الیه  ت به خزمه  خاته ی نه که به ده روێک شیعر و ئه مه به
 
تێکی لۆژیکیمان  ڵی ه ر زمانی زانستی هه گه ئه :ش ڕه  کاکه  مه حه -

ئاگایی   له  ته ڵی ه و هه کراو ئه زمانێکی وێنه     زمانی شیعر به نیشان دات، به
 .کات ر دروست ده خوێنه
 
زانست   که  ، من پێموایه ته ڵی ه هه  دوو  یشتن له بۆ تێده :ن سه حه  ناڵه -
کارو   بڕته کات، چاوده کان ئیشده سته روه لموس و به مه  ر فاکت و شته سه له

ری ڕوودانیان  گه ئه  ی که و پێشنیهادانه کان، یان ئه ن امه رئه و به  وه کاردانه
  شته، یان زمانی  کانه بیندراوه  ته ڵی ه زمانی زانست زمانی هه  ، بۆیه یه هه

ک  یه له  ئیە بکات، که  و کۆد و هێمایانه ر ئه سه ، زانست ناکرێت له کانه دیاره
خۆ   ندین دیوی وۆراووۆر و ویاواز له و چه  وه ندین خوێندنه کات دا چه

  ستم له به یاڵ، مه ون و خه خه  ستێت به تی زانستی پشت نابه ڵی ه هه. گرن ده
و   هاوکێشه  ستی به به یاتر پشت دهز. کان ئیشناکات نادیاره  ره ڕووبه

و      پێکهاته به. هاکان ڕه   ار گریمانهکندێ کان، یان هه ماتماتیکیه  ن امه رئه به
ون و  گوتمان زمانی شیعر زمانی خه.   ویاوازتره  وه زمانی شیعری زۆر له

زمانی وۆرێکی ..  کانه نادیاره  ره و زمانی ڕووبه  ریزه یاڵ و زمانی غه خه
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پشتی   له  که  یه و کۆد و هێمایانه ، زمانی ئه کانه ناوێدیره  ادیار و شتهن
کان  یاڵه ون و خه نێو خه وت له ڕیکه یان به  داوه شاره خۆیان حه  وه کانه وشه
ڵ  گه ری  بن له ک ته یه ئاراسته  توانن به ڵ زانست ده گه لۆژیک له.. ون که رده ده
کیشی  ک و نا مانایه وێدایه  شیعردا نه  ۆژیکی لهتی ل ڵی ه    هه کتریدا، به یه
  بێت، به یاڵی هه وازی خه ک چۆن زانست ناتوانێت، زمانێکی مه ، وه یه هه
مانای شیعر  ، زمانی شیعر ناتوانێت زمانێکی لۆژیکی بێت، به ندازه مانیه هه

بۆ .  کاتکان ئیش و ماتماتیکیه  سته روه به  ته ڵی ه ر لۆژیک و هه سه ناتوانێت له
  که مکه ردوو چه کات، هه مکه، وا پێویست ده   دوو چه زمانی ئه  یشتن له تێده

ی زمانیشیان  کانیان و شێوه ره تی ئیشکردنیان و ڕووبه بناسین و وۆنیه
 . بناسین
 
ی  و تاریکیه ئه  یتوانیوه شیعری کوردی نه  هۆی چیه :ش ڕه  کاکه  مه حه 

و  تاکو ئه  وه بکاته  سته روه مانێکی ئیستێتیکی بهز  ژیانی کوردیدا له  ژیان له
 کی ویهانی   یه کێشه  ب ێته  تاریکیه
 

ی شیعر نازانم،  زیفه کار و وه  به  وه رشتێک من ئه هه  ر له به :ن سه حه  ناڵه
  مه ئه. بناسێنێ  وه ره دنیای ده  ک به یه ڵده کانی کۆمه ته و میحنه  کێشه  که
درێخیان کرد   وه یه م اره شاعیرانی کورد له  ، پێموانیه وه کی تره الیه ک له الیه له

کی دوورودرێا  ڵکو بۆ مێاوویه ، به وه وانه پێوه  به. بێ یان کورتیان هێنابێت
ی کوردی  ڵده کۆمه  رگریکردن له بۆ به  ڕ دابووینه شه شیعر و شاعیرانمان له

کانی زۆر  رکه وپێە ئه وه شیعری کوردی له. مان که ڵده ی کۆمه وه و مانه
ک ئاو  موو کانیه هه ک دا بڕوات و له موو ڕێدایه هه  به  بووایه ده. ڵوڕس بوو

  که. شانی خۆیدا بدات  کانیە به مه و خه موو کێشه ی هه و بوخوه  وه بخواته
  له" ئۆکتاڤیۆپاز " تا  وه بوون ئه هیویان کاری شیعر نه  مانه زۆرێکیە له

ک دیاری  یه چاره وا ڕێده ن که که ی لێده وه وێدا پرسیاری ئه کدا، له یه دیمانه
ی  که  مه کۆتایی وه  ویە له یان، ئه ڵداکه ی کۆمه و کێشه  زمه بکات بۆ ئه
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موو  هه  ڵێت که مان پێده  وه ئه  مه ئه( موو شتێک نیم ری هه م ه من پێغه)ڵێت  ده
    و شاعیر ناتوانن وه ، شیعر کان نیه دی ه رکی شاعیر و ئه شتێک کارو ئه

کاری خۆیان  موو شتێک به ڵوێست هه ناوی هه و به  وه نه موو شتێک بده هه  به
پێشدا   ک له روه هه  ختانه خۆش ه. نگ ده  موو شتێک بێنه هه  بزانن و له
،  وه رکی شیعر سووک بۆته تائاستێک ئه  وه ڕینه دوای ڕاپه گوتماون به

ون  ر خود و خه سه وێدا، له کانی ووانی و شاعیر له ره نێو ڕووبه  وه ته ڕاوه گه
  ی تاریکیه وه ش گواستنه وانه ر له ده به. کات کانی خۆی ئیە ده یاڵه و خه
و  ، ئه یه هه  وه وه ندی به یوه په  وه به ده ڕێدای شیعر و ئه کان له ت اره میحنه
ڵ دنیای  گه له  ڵدایهکی توندوتۆ ندیه یوه کۆنتاکت و په  ند له چه  یه ڵده کۆمه
  رین به ر ئاستێکی به سه کانی له دی ه شاعیر و ئه  ندێک له ی خۆی  چه وه ره ده

ر  سه  ته رگێردراونه کانیان وه به ده ناسراون  یان شیعر و ئه  وه ره دنیای ده
هێشتا شاعیر و   ، که ندازه مانیه هه  ی کوردیە به کانیتر  بۆ ئێمه زمانه

ق و  ناسراون و ده نه  وه ره دنیای ده  ک پێویست به وه کانمان دی ه ئه
  که  کانی دونیا، ئێمه زیندووه  ر زمانه سه  ته گێردراونه رنه کانمان وه مه رهه به

ی چۆن شیعر و  ناسراو بن ئه نه  وه ره دونیای ده  کانمان به دی ه شاعیرو ئه
کانمان  کانی نێو شیعره اواره  و ه ی خۆمان و خه وه ره ده  ن بداته ما که به ده ئه
  زعی شاعیرانمان بێت له وه  وه ئه  ڕابدات  ئیتر که  وه ره ڵکانی ده گوێی خه  به
شیعر   ، که وه ینه بکه  وه بێت بیر له ، ئیدی چۆن ده وه ره دونیای ده  ند به یوه په
 !ێ بناسێن  وه ره دنیای ده  ک به یه ک کێشه کان وه تاریکه  ته   و میحنه خه
 
  ر و شاعیرانی کورد به ی نووسه ک زۆرینه وه  ئێوه :ش ڕه  کاکه  مه حه -
ش ینی  کرێ ڕه ن، ئایا ده که ی کوردی ده ڵده یری کۆمه سه  وه ش ینیه کی ڕه یه ڕوانده
 دا  ڵدای ئێمه کۆمه  بێت له  ریتیه نه  و هێزه دژی ئه  و به  رانه کی داهێنه یه وزه
 
پێی تێڕوانینی  رانی به ش ینی یان نیده ڕه  ارهدی :ن سه حه  ناڵه -

  توانین ب ێین، مرۆح له ک ده مانایه  بوون، به  له  شێکه کان به راییه بوونده
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. کان رانیه ش ینی و نیده کانی ڕه پێکهاته  له  ر نیه ده به  وه ڕووی بایۆلۆژیه
ری خۆی  وروبه ده  له  وه رانیه نیده  به  میشه ، هه سروشتی مرۆح وایه

پرسیاری نوێ .   وه کاته شتی نوێ و پرسیاری نوێ ده  ڕوانێت و بیری له ده
ڵ  گه    له به.  ی گرتووه رچاوه سه  وه کانه رانیه نیده  ی له که ره ڕووبه

ی کوردی  ڵده ر کۆمه رام ه کانیان، به رانه ش ینی و نیده شدا، شاعیران ڕه مانه ئه
توانێ  ده   ته سه ده  وه ئه.  ی کوردیه ڵده  تی کۆمه سه ده  ر به رام ه ڵکو به به  نیه

  ر به رام ه رپرسیارێتی و به به  ر به رام ه فا بێت به وه  ڕاستدۆ و به
  که   ته سه ده  وه کانیان، ئه رکه و ئه  وپایه پاه  یی به یی و لێ وورده خشنده به
نووسی  ره و چا  ڵده مه  کۆ رده به  تێک بخاته کات   خزمه دیاری ده  وه ئه

  ڵده و   کۆمه رده به  تێک بخاته یان   ئیمکانیه.   ئاڵارێک دا ب ات  به  ڵده کۆمه
  که. کی باشتری ب ات وتن و دونیایه تێک و پێشکه نیه ده و   مه  ره به
رک و  ت و ئه خزمه  ر به رام ه ی به که رپرسیارێتیه به  ر به رام ه  تێک به سه ده
ڵکو  ر شاعیران به ک هه ی خۆی کورت بهێنێ، ئیدی نه ڵده ی بۆ کۆمه که یامه په
 تی کوردی  سه ده. بن ش ین ده یی و ڕه گ ه  لێیان به  ڵده واوی کۆمه ته
ی  هامانه رک و مه و ئه ئاستی ئه  له  یتوانیوه ، نه   و ئیفای ه نده  تێکی گه سه ده

می  خه  زێتر له. ئاستی دا بێت  ت لهکا  تێک وا پێویست ده سه ر ده هه  بێت که
.  ڵده ک کۆمه وه نه  کانیان دا بووینه ماڵه سێتی و حیزب و بنه که  تاکه

کی کارێزمایی و  یه وه  تی کوردی بیرکردنه سه کانی ده وه بیرکردنه
  ر به  تی کوردی سه سه کانی نێو ده سه ک، که مانایه  به.  بووه  پارێزگارانه

بێت   یه   شێوه  تێک به سه ئیدی ده. ن وتووانه یزکاری دواکهی موحاف فیکره
کانی تر  نێو دڵی شاعیران و مرۆڤه ک له ختی   ئومێد و هیوایه دره
  له  ووۆره ش ین نابن  ئه کان لێیان ڕه ڕوێنێت  ئیدی چۆن شاعیر و مرۆڤه ده
نی شاعیر و  یوه په  دیاره. ت نایه  رانه کی داهێنه یه مانای هیی وزه  ش ینی به ڕه
  ند به یوه په     له به  کی توندوتۆڵه ندیه یوه رانی په ش ینی یان نیده ڕه

  ران و له نیده  میشه هه ر موو شاعیرێکی داهێنه هه  ، چونکه وه داهێنانه
ران  نیده  میشه ک هه مانایه  به. کانیان ق و داهێنانه ده  ر به رام ه ڕاوکێدان به دڵه
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  بێت له تا ئاستێکی زۆر لێواناێو نه  ر نیه سێکی داهێنه یی کهه. و بێیارامن
  له    وۆره توانین به ، ده شتێکی تره  رانیه نیده    وۆره    ئه رانی، به نیده
    به.  پشته  ی له رانه کی داهێنه یه وزه  ب ێین که  ش ینیه رانی و ڕه نیده
کی  یه وزه  ردی هیی وۆره تی کو سه ده  ر به رام ه کانی به ش ینیه ڕه

کانی  لیه نده ستی و گه ربه بێتوانایی و بێده  ڵکو له به  پشت نیه  ی له رانه داهێنه
 .  یان گرتووه رچاوه سه  وه  تی کوردییه سه ده

 
توانێ چی تێک شکێنێ، سنووری  زمان ده  شاعیر به :ش ڕه  کاکه  مه حه -
    کوێدایه  له  و تێکشکانه ئه

 
  شاعیر له  ی که لیسم و سنوورانه و ته بڕوای من ئه  به :ن سه حه  ناڵه -
ڵ  گه نی خۆدی خۆی له یوه په  شکێنێ بۆ نموونه تێکیان ده  وه ی زمانه ڕێده
ڵ  گه ڵ خۆی، له گه ندی خودی خۆی له یوه ، په وه ره ڵ دنیای ده گه ق و له ده
دنی خۆی یان باسکردنی و ناسان  ڵ وێنه گه کانی خۆی، له و ئومێده  ریزه غه
کانی خۆی، یان  یاڵه و خه  وه نێو بیرکردنه ی له رامکراوانه حه  وشته ئه
ی  ندیانه یوه   په کانی خۆی، ئه پێندراوه چه  ره ڕووبه  ندی خۆی به یوه په

کی ئایینی و داوو  ڵه سته و به  خته لیسم و شه ڵێک ته کۆمه  به  میشه شاعیر هه
  وه وت و کاێساکانه و مزگه  و خێزان و ڵوتابخانه  ڵده ریت و کۆمه نه
تێک   ستانه ربه لیسم و به   ته ئه  وه ی زمانه ڕێده  دراون، شاعیر له وره ده
  وه ی کۆد و هێماکانه ڕێده  ها له ک بوونێکی ئازاد و ڕه شکێنێ، وه ده
.. کات کانی نمایە ده ون و ئومێده و خه  وه تی خۆیی و بیرکردنه ڵی ه حه
واو ئازاد بێت،  نێو پانتایی زمان ته کات له ها شاعیر وا پێویست ده روه هه
یان بوو، سنووری  نگ هه ڕه  ر به رام ه به" کان  فاوڤیزمه" ی  و ئازادیه ک ئه وه

شاعیر   کان دان، چونکه نادیاره  ره ڕووبه  کانیە له کان و ئازادیه تێکشکانه
کان، بۆ  و سنووره  ێ بۆ بڕینی بازگههێن کار ده پۆرتێک به ک پاسه زمان وه

وێدا خۆی ڕووت  له. یاڵ ون و خه کانی نێو خه نادیاره  ره ڕووبه  یشتن به گه
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ما و گۆرانی و  سه  ست به کی ماندوو ده یه ریده ش یا و گه ک ئه وه  وه کاته ده
بێت  رێتی خۆی ده وێدا زمان کاریده له. کات کانی خۆی ده ڕانه هاوار و گه

ندین  ، چه وه دۆزێته ری نوێ ده و ڕووبه  ک کۆلۆم سێک پێده دا شاعیر وهوێ له
ها شاعیر  روه هێنێ، هه   ده رهه به وه  وه کانه پشتی وشه  کۆد و هێمای نوێ له

ی  وره کانی ده کان، بازنه کۆنه  کان، شێوازه باوه  سنووره  وه ی زمانه ڕێده  له
یاندا شێوازی  وێده  شکێنێ و له تێکدهو بونیادی شیعر   پێکهاته  کان له وشه

 . هێنێ ی نوێ و زمانێکی شیعری نوێ داده وه نوێ و بیرکردنه
 
  کێە  وه مری بمێنێته نه  کات شیعرێک به وا ده  چیه :ش ڕه  کاکه  مه حه -
زمانی باو،   له  یه وه ڕانه ڵده تی  هه یه که ، دونیا بینی شاعیره ، زمانه روایه و سه

   بازییه وچوارچێوه ی ئه وه ره ده  له  شتێکی ترهیان شیعر 
 
  ییه زێکی بنوینه گه ک باسمان کرد زمان ڕه روه هه  دیاره :ن سه حه  ناڵه -
ی شاعیر، یان  ها دونیابینی نوێخوازانه روه هه. ی شیعر پێکهاته  له
  هبڕستی زۆر ب  مانه زمان و شێوازی کۆن، ئه  و یاخی بوون له  وه ڕانه ڵده هه

ر  یاڵی خوێنه نێو دید و خه کی زۆر له یه ن تا ماوه که وا ده. خشن به شیعر ده
رسا   ر سه خوێنه  میشه ، یان هه وه وارێک بخوێندرێنه  ، یان زیاتر له وه بمێننه
ن و یان پرسیار و  ن و تا ئاستێکی زۆر دڵ و ڕۆحیان ئارا  بکه بکه

  به. ال دروست ب ێ اکان لهو کۆد و هێم  ی نوێیان بۆ وێنه وه خوێندنه
و  یان ئه.  وه ر بمێننه الی خوێنه زیندوویی له  کی زۆر به یه ک، تا ماوه مانایه

  وه کانه ستیه نه  ره ڕووبه  له  وه نووسنه کانی ژیان ده ی ووانیه شیعرانه
ن و شاعیر  که کان ده پێندراوه چه  ره ر ڕووبه سه ڵوڵێن یان ئیە له ڵده هه

  رگێکی ئیستێتیکی به به کانی خۆی له ون و ئومێده ناخی خۆی، خه  ڕاستدۆیانه
ر  خوێنه  میشه هه  شیعرانه  م ۆره ئه.  وه نووسێته زمان و ستایاێکی نوێ ده

ران خۆیان  ک تاکو خوێنه یه ئاوێنه  بنه مانکاتیە ده هه  ن و له که رسا  ده سه
  م ۆره ، کۆدو هێماکانی ئهکانی خۆیان و ئومێده  ریزه ون و غه تیا ب ینن، خه
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. ون که رده ده  ک و ڕوخسارێکی نوێوه مانایه  ی به ر واره هه  شیعرانه
  ژین و به ران ده ڵ خوێنه گه کی دوورودرێا له یه بۆ ماوه  شیعرانه  م ۆره ئه

  م ۆره ب ێین ئه  نێت، که یه ناگه  مه ئه  وه    هێشتا ئه به.  وه مێننه زیندوویی ده
مری  ب ێم، نه  وه ئه  ستمه به مه.. مری ئاستی نه  ته یشتوونه گه  هشیعران

مری  نه  شیعر به  تێک نیه مانه ڵ شیعر ناگون ێ، هیی زه گه له  که یه واژه سته ده
  وه ڕانه ڵده هه  دونیا بینی شاعیر، نه  روا، نه کێە و سه  زمان، نه  نه ! وه بهێ ێته

کرێ  ده. نن یه مری بده ئاستی نه  انن، شیعر بهناتو  مانه هیی له.. و یاخی وون
و   وه بخوێندرێنه  میشه باسمان کرد، هه  ی که انهووتو رکه سه  و شیعره ئه
  ، ناتوانین ناویان بنێین  خۆ بدرن به  ی نوێ له وه مانا و خوێندنه  میشه هه
،  وه بمێننهن و  ک بڕ بکه یه ده ند سه بن بۆ چه شیعری وا هه  یه وانه مر، له نه
ک پێویست  خرێن و وه ئاکامدا ڕۆژێک دادێت پشتدوێ ده     له به

مری  ش ب ێین، نه وه کرێ ئه ده.  وه ر بیریە بونه هه  یه وانه ، له وه ناخوێندرێنه
 . ک ڕۆحێکی شیعری وه نه  پشته  ی له و ڕۆحێکی ئایینیانه  وه زیاتر بیرکردنه

 
بزاندرێ شیعر   وه بێ ئه ده: ڵێت ده لۆرانس پیرین :ش ڕه  کاکه  مه حه
ڵکو ئامان ی، وڕووژاندن و، با ئاگاهێنان ە، ب خە نیه و ئارام ه  وه ره هێورکه

رمانی  رمان و ده ده  ینه ، ناکرێ شیعر بکه کانه و، وۆشدانی مرۆڤه
  به  له  ستی چیه به ڵێیت مه چی ده  وه یه م اره ی تۆ له ئه.  وه ره هێورکه

 و وۆشدان بۆچی   وه ئاگاهێنانه
 

  شیعر من به  له  وه ئاگاهێنانه  ی وڕووژاندن و به رباره ده :ن سه حه  ناڵه
ق  نێو پانتایی ده ر به بینم تا ئاستێک وۆشدانیە، کاتێک خوێنه ئاسایی ده
مێنێت بێدومان  و ڕاده  وه بێته کانی شۆڕده و ڵوو ییه  ره ڕوات و به دوور ده

  و شته زۆرێک له  نده بێت، ڕه رسا  ده ێ و پێیان سهبین ده  زۆر شتی تازه
بێت،  هه  وه خودی خۆیی و ژیانی خۆیه  وخۆیان به ندی ڕاسته یوه په  نوێیانه

  ره ر ڕووبه ران ه به  وه ئاگاهاتنه  به  له  وۆرێکه  وه ، ئه وه ڕێک خۆی تیا دبینێته
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ووۆش و   ختووکه  هبێت ل مانکات پڕیە ده هه  کانی ژیان و خود له نادیاره
پشت بێ، من   کان ڕۆحێکی سیاسیان له موو وۆشدانه هه  رج نیه خرۆشی، مه

ن و  ده ر وۆش ده خوێنه  میشه کان هه ئیرۆسیه  مکه ش  و چه عه  پێم وایه
  که  یه وه ڵیدا هاوڕا نیم ئه گه  ی له وه    ئه به.. رسامی سه  ن له که پڕیان ده

   ، من ئه( خە نیه و ئارام ه  وه ره شیعر هێورکه  زانین کهب  وه بێ ئه ده)ڵێت  ده
و  هاتوهاواری ئه له  ی شیعر پڕاوپڕه وه ڵ ئه گه دروست نابینم، له  به  یه گۆته
ش و  رکه ریاکانی ڕۆحی مرۆڤێکی سه نێو ده له  ی که رشێتانه سه  هلپۆ شه

  ر له کانی خوێنه رانیه موو نائارامی و نیده ڵ هه گه ڵوڵێن، له ڵده هه  وه یاخیه
ڵدا، زۆر واران  نێو پانتایی و بونیادی ده کانی له ییه شکه ڕان و شاگه گه

  ش  و ووانیه عه  ڵێکی لێواناێو له ڵێکی ووان، ده ی ده وه خوێندنه  ر به خوێنه
کی زۆر  وایه ش و هه نێو که بێت و له کان، دڵ و ڕۆحی ئارا  ده ئیرۆسیه

ک چۆن  ، وه وه بنه ر  ده ر  نه کانی نه ڕۆح و ئومێده کانی ماره ڕۆمانسی ده
  وۆره  نشێوه ما هه  وۆش و خرۆش، به  ن له که ر پڕده شیعرێک خوێنه  وۆره

  ڵه و ده ئه  مومکین نیه. ئارامی  ن له که ر پڕده شیعرێکیە خوێنه
 کانی ، وێنه رز دایه ئاستێکی به  کانیان له داهێنانه  ی که انهووتو رکه سه
  کان هێنده ستایاێکی نوێ و ووان نووسراون وشه  وتوون و به رکه سه

  ڵانه ده    وۆره وۆش ئه  کی به هارمۆنیا و مۆسی ایه  ناسکن پڕاوپڕن له
" لۆرانس " ڵ  گه   له   پۆینته من له  بۆیه !خشن به ر نه خوێنه  ئارامی به
 .هاوڕانیم

 
    یان شیعر له ی شیعر چیه که یهک ره سه  ئایا ئامان ه :ش ڕه  کاکه  مه حه

 نامرێ   وه ئامان  بکاته    ئایا شیعر بیر له ی ئامان ه وه ره ده
 

تی ژیان  ڵی ه تی ووانی و حه ڵی ه حه  یه وه ئامان ی شیعر ئه :ن سه حه  ناڵه
بێ  شیعر به.. ی ئامان  بێت وه ره ده ، شیعر هیوکاتێک ناتوانێت له وه بنووسێته
کرێ هیی  شیعر ده.. بڕێت ی خۆی داده که تیه ڕه ها بنه انا و بهم  ئامان  له
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ک  مانایه بێت، به کرێت هۆکار نه بێت، شیعر ده کی دیاری کراوی نه یه زیفه وه
   ناکرێت  کان بێت به کان و هۆکاره زیفه موو وه ی هه وه ره ده کرێ شیعر له ده
و هۆکار دوو   زیفه وه  چونکهکان بێت،  ی ئامان ه وه ره ده  بێ ئامان  و له به

  وه ستێته یان دەبە وه که یه شیعر و ئامان  شتێک به.. ڵ ئامان  گه شتی ویاوازن له
  وه ستێته به یان ده وه که یه شیعر و ئامان  شتێک به.. ڵێن ژیان ویە پێیده ئه
  هاکانی ووانی، ڕێک به تی یان به هاکانی مرۆڤایه ڵێن به ویە پێیده ئه

 ،..!(مرێت ده  وه کاته ئامان  نه  ر شیعر بیر له گه ئه)وێ ب ێم  مه ، ده وه نهوا پێوه
 
کی  یه ، پڕۆسه ئایا خول اندنی شیعر ئیاهامه :ش ڕه  کاکه  مه حه -

شتی نوێ   یه توانایدا هه  له  وانیه کی زمانه   یان چا کیه ڵایه و عه  هۆشیارانه
 بخال ێنێ  

 
  رین و فراوان له رێکی به یاڵ ڕووبه ی خه هو پێی به :ن سه حه  ناڵه -

  ره ڕووبه  به  یه نی هه یوه خۆ په یاڵیە ڕاسته کات، خه ی شیعر داگیر ده پێکهاته
  له  که  یه سازگاره  و ئاوه توانین ب ێین شیعر ئه ده  بۆیه..  وه کانه ستیه نه

بینێ بۆ  کی ده ره بێدومان ئیاها  ڕۆڵێکی سه. بن رده ده  وه ستیه کانی نه کانیه
   ناتوانین  ، به ستیانه نه  رچاوه و سه مان بۆالی ئه وه ڕانه ربوون و گه ده

کانی  ئاڵاره  به  ، شاعیر که ڵایه و عه  کی هۆشیارانه یه ب ێین شیعر پڕۆسه
هێ ێ،، شیعر  ڵو وێده کانی هۆش و عه دات، کێ ده سپی خۆی تاوده یاڵ ئه خه
خۆ   کانیە له فیه لسه زانستی و فه  ی ڕوانده   ، به  فه لسه فه  نه  زانسته  نه
    به..  وه با دێته کانیە ناته ڵایه هۆشداری و عه  ڵ پڕۆسه گه گرێت و له ده
شیعر )ڵێ  ده  که  وه دا بهێنینه ی شاعیر لێره" ڕام ۆ " کی  یه کرێ ڵسه ده

شیعر )توانین ب ێین  ش ده ر بۆیه هه( دا عریفه پێناو مه  له  که یه ره موغامه
  یه توانایدا هه  پێناو خوڵ اندنی شتی نوێ، یان له  له  وانیه کی زمانه کیهالچا

و  ، ئه عریفه مه  له  شێکه ڵ اندنی شتی نوێ خۆی به وخ( شتی نوێ بخوڵ ێنێ
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  نوێیانه  و شته ئه  ڵ خوڵ اندنی گه تی له ستیه به ی ڕام ۆ مه یه عریفه مه
 .  وه ری  دێنه هاوته
 
ر خود  یان  سه  وه مان اته ده  که ئایا شیعر ڕێدایه :ش ڕه  کاکه  مه حه -
دێک  شیعردا خو  ، یان له وه نووسینه ڕوانین و خود ده ده  وێوه له  که یه ره ن ه په

 نێین   یاڵی بنیات ئه دێکی خه شکێنین و خو تێک ده
 
  ندێک بۆ دواوه همێاووی شیعر بڕوانین و ه  ر له گه ئه :ن سه حه  ناڵه -
ی  ده کۆتایی سه  له  واته.. ورانی پێە سوم ولیز  ت بۆ ده تای ه  به  وه ڕێنه بده

ورانی ڕیالیز  و ڕۆمانسیز  و  ده  مانای له  ، به و دواوه ره   به یه نۆزده
دا، شاعیر ئیشی  وران و ڵوتابخانانه   ده تریە، له یان بۆ دواوه... لیریکیز 

شتیان  کانی سرو کرد، زیاتر ووانیه ی خۆدی خۆی ده وه ره ر ده سه له
گوت،  ڵده ندیان دا هه یی خوداوه خشنده یی و به وره گه  ، به وه نووسیه ده
  ، به وه نووسیه دا ده فسانه رگی ئه به  کانیان له مێاوویه  کان و ڕووداوه وانه پاڵه

  ره کان زیاتر به ک ئاراسته مانایه  گوت، به ڵده داکانیان دا هه ندی پاشا و گه شکۆمه
ر شیعر  سه کی تر ئیشیان له یه شێوه  کان به  ولیستهم   س به. بوون  وه ره و ده

  ورانی مۆدێرنیز  زۆرێک له ده  له ،ت تای ه  کانیە به دوای سم ولیسته  کرد، وه 
 بستراکت و ت ئه نانه کان و ته ییه کانی دادائی و سوریالیز  و ئاینده ڵوتابخانه
   له. کانی تریە ڵوتابخانه  مریکیە یان زۆرێک له ی نیۆرک ی ئه ڵوتابخانه
ر خودی خۆیان  سه کان زیاتر ئیشیان له نده رمه ش شاعیر و هونه ڵوتابخانانه

ی  وه گرت، ناوه رده سی خۆیان وه که زموونی تاکه ئه  کرد، سوودی زۆریان له ده
ی  ڕێده  ، له وه نووسیه ن دهکانی خۆیا ونه کانیان، خه ریزه خۆیان و غه

و   وێنه  هێنا، زۆر گرندیان به زمان ستایای نوێیان داده  یان له وه وڕبوونه
بوو،  هه  وه ڵده ژیانی خۆیان و کۆمه  ندی توندوتۆڵیان به یوه دا، په هێماکان ده

ی ژیانێکی  شه گرد، بانده کان ده ریته ئایین و داوونه  ی توندیان له خنه ڕه
کان  روونیه ده  مکه چه  سوودی زۆریان له.. کرد یان ده نیانه ده و مه  انهشارستی
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   کی زۆریان به کان، کۆمه روونناسه و ده" نگ  فرۆید و کار  یه" گرت، رده وه
ناساندنی   ت له تای ه  به. کرد  مانه رده وسه ی ئه ریانه بی و هونه ده ئه  ڵوتابخانه
ی  وه کان و شیکردنه ریزه کان و غه روونیه ده  خۆشیه ستی و نه ری نه ڕووبه

ندانی  رمه ران و هونه ک شاعیران و نووسه مانایه به. کان و زۆریتر ونه خه
ر و  ب و هونه ده ی ئه ڕێده  ابوون له د  وه وڵی ئه هه  له کانی مۆدێرنیز ، ڵوتابخانه

سم  خۆیان ڕهی  نها وێنه ک ته نه. ن یان ژیان ووانتر و ووانتر بکه که عریفه مه
زۆر گرنیان .. کانیان ون و ئومێده ، خه وه نووسیه کانیشیان ده ڵکو وڕێنه کرد به ده
  ونی پێوه ی خه و ووانیانه پێیان وابوو ئه.. دا ون ده ون و هێماکانی خه خه  به
..  کانی ژیانه ته ڵی ه ی حه رچاوه سه  وه ی ینن، ئه کانیان ده ونه خه  بینن یان له ده
ڕ و کاولکاری و کوشتن و  سات و شه کاره  ی پڕ له هاته تووڕه  و ژیانه هک ئ نه

ر زمان و شێوازی کۆن،  رام ه ت به تای ه بوو به ڕۆحێکی یاخیشیان هه  وه.. بڕین
دا،  ده  وه نوێ وونه  گرندی زۆریان به.. کان ڵخکراوه ته  ر ووانیه رام ه یان به

کێشا مانای  ی خۆیان ده وێنه  که.. دابوون  وه نوێ وونه  له  میشه ک هه مانایه به
تی خۆیان و  ڵی ه ی حه ڵکو وێنه کێشا به یاڵی خۆیان ده ی خه بوو وێنه نه  وه ئه
شاعیران و    ته مۆدێرنه  ورانی ده  ر له هه.. کێشا تی مرۆڤیان ده ڵی ه حه

یان و ی خۆ وێنه  یدا کرد، که یان په وه تی ئه ت وورئه ندانی ئافره رمه هونه
کان و  ئیرۆسیه  ریزه ش  و غه عه  س له با.. ن سم بکه کانی خۆیان ڕه ووانیه
تان  ر ئافره سه یان له کان ڵسه پێشتر زیاتر پیاوه  که.. ن کانیان بکه ووانه  ئومێده

ی  ڕێده  توانین ب ێین شاعیر له ده  وه لێره. کێشا کانیان ده ته ی ئافره کرد و وێنه ده
ی  ی خۆیی و وێنه ، وێنه وه و هێماکانه  پشتی وشه  زمان و له  لهکانی  داهێنانه
و ئومێدو   ریزه غه  ک له یه ک پێکهاته کات، خۆی وه سم ده کانی ژیان ڕه ڕاستیه
رێک بێت بۆ نمایشکردنی خود، خودێکی  کرێ شیعر ڕووبه و هیوا، ده  خۆگه
 . ش و یاخی رکه سهخودێکی  مانکاتیە، هه  کانی ژیان له زرۆ بۆ ووانیه تامه
 
  ندیك بن ویاواز له ده  مڕۆ توانیویانه ی ئه وه ئایا نه :ش ڕه  کاکه  مه حه -
 بێت  کی نوێیان هه ی پێە خۆیان و دونیایه وه نه
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گۆڕانێکی   له  میشه هه  بێدومان سروشتی ژیان وایه :ن سه حه  ڵه نا -
  بێ له بڕوای من ده  زیاتر به موو شتێک هه  له  ربڕینه   ده ئه.  وا  دایه رده به

بوونی   وامی به رده کو شاعیر به ، شاعیر ناتوانێ وه وه شیعر وێدای ب ێته
" وتاری   له" ئیایۆت . "بێت دا نه  وه گۆڕان و نوێ وونه  ر له گه خۆی بدات ئه

گری  خنه ڕه  میشه کات هه وا پێویست ده)ڵێت  دا ده" بی مۆدێرنیستی  ده ئه
ی یان  وه ئاستی ئه  نه مڕۆش بخه ی ئه وه و نه  وه ن، دوێنێ بخوێننهیداب نوێ په

ئیایۆت دوو شتمان   یه گۆته    له(   بهێنن رهه به ن شتی نوێ وه وایان لێ که
ی  پڕۆسه  له  ند گرینده گران چه خنه و ڕه  خنه ڕۆڵی ڕه   ، که که ڵێت یه پێده

مڕۆ  ی ئه وه نه  وه بخوێنینه  ش وه کرێ ئه   ده و نوێخوازیدا، دووه  وه نوێ وونه
و  بێدومان به.. بێ داهێنانی نوێیان هه  خوازرێ که ی نوێ وا ده وه یان نه

ڵ دوێنێی خۆیان ویاواز  گه له  پێویسته  ڵێین نوێ، که ده  و نه داهێنان و هه
ند  چه  وه نوێ وونه  ین که بکه  وه ستمان بوو باس له به مه  تا ئێره  مه ئه. بن

  ئاسته  له  ر شاعیرێک که بۆ هه  وه ئه  بۆ شیعر و شاعیر، دیاره  گرینده
ر  گه ر ئه س ب ێین داهێنه که  ، ناتوانین به عاومه مه  وه    خۆ ئه به.. یدا که گشتیه

ین  مڕۆ بکه ی ئه وه ر نه سه له  ر ڵسه گه ئه  مانشێوه هه  به.. بێت داهێنانی نوێی نه
  کانیان نوێ بێت به وڵ و داهێنانه هه  کات که پێویست دهی نوێ، وا  وه یان نه

ی  وه نێو نه  له ختانه  خۆش ه.. ی پێە خۆیان وه ڵ نه گه مانای ویا بن له
بینم یان  ر ده ندێکی نوێ و داهێنه ند ده مڕۆی شیعری کوردی چه ئه
  وه نگ و بوونێکی ویاوازه و ڕه  ناسه هه  واو به ته  که  وه یانخوێنمه ده
 . کرێت یان لێده ش ینانه کی زۆر گه یه نووسن ئومێدی ئاینده ده

 
بێت  بێت بۆ ژیان و پڕ نه ی نه ر ڕوانینێکی تازه گه شیعر ئه :ش ڕه  کاکه  مه حه -

 رکی چی بێت  بێت ئه چاوی ئاسایی نابیندرێن ده  به  ی که زیندووانه  و شته له
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و   شاعیر ڕوانینێکی تازه  هزۆر گریند  وه بێدومان ئه :ن سه حه  ناڵه -
ر، بۆ داهێنان و ووانی  وروبه بێت بۆ ژیان و بۆ بوون و ده ی هه سکۆالرانه

    ویهان ینیه ی ئه وه نددانه ڕه. موو شتێک و نوێخوازی، بۆ گۆڕان و بۆ هه
  بونیادێکی ووانکاری له  بێته   ده هه  وه کانیدا، ئه شیعره  ی شاعیر له نوێیه
شاعیر .. کات یدا ده ک په ندی نێوان شیعر و ژیان مانایه یوه   په ههو   که ڵه ده
  له.  ڕاندایه گه  له  میشه کی ماندوو هه یه ریده ک گه رێک یان وه وه ک بوونه وه

ڕێ تا ئێستا  گه ده  و شوێن و وێدایانه دوای ئه کان به نادیاره  ره ڕووبه
ی  کاندا وێنه نوێیه  ره ڕووبه  لهڕوا دوور دوور،  دوور ده.  وه ته دۆزراونه نه
  خودی خۆیی و به  ندیان به یوه په  کێشێ که ده  ووانانه  و شته موو ئه هه

یان  و وێنه  وه یاندۆزێته ی شاعیر ده و شتانه بێدومان ئه.  یه هه  وه ژیانه
و   وه بێ خوێندنه سانی ئاسایی بی ینن و یان به  که  ت مومکین نیه کێشێ ڵه ده

تا شۆڕ   ریا وایه ک ده شیعر وه  چونکه. ن ر درکیشی پێ که ن هه اتێڕام
  بێت بویه شیعر ده  ، بۆیه کانی نازانیت چی تیایه بۆ نێو ڵوو ییه  وه بیه نه

ی کۆد و هێما  وه دنه کان و کر ڕانه دواداگه و به  وه ی خوێندنه ڕێده  ، له وه نێویه
ی نوێ  وێت، ڕوانده که ست ده ان دهو پرسیاری نوێم  وه کان، خوێندنه و وێنه

و   مفۆنیای نوێ و هاژه سه  ت گوێمان له نانه ته.. و ئومێدی نوێە  و خۆزگه
  کانی باران و ئاوازه گۆرانیه  گوێمان له.. بێت کانیە ده نوێیه  پۆڵه هاواری شه

مدینیە  مدین غه ی غه سته  اریە الوک و بهکندێ بێت، هه کانیە ده سۆزه به
ی یانی ژیان،  که مانا فراوانه شیعریە به ! شیعره  وه ئیدی ئه.. تینبیس ده

ڵێم ئەرکی شیعر ئەوەیە،  من ده  خۆ، بۆیه  گرێته موو شتێک ده ژیانیە هه
ن و  مه موو زه هه  به.  وه کانیه موو بونیاد و پێکهاته هه  ، به وه ژیان بنووسێته

ر و  ر و کیشوه وه موو زینده هه  ، به وه کانیه ده رز و سه وه
رگ و ڕوخسارێکی  به  ژیان له  میشه و هه  میشه هه..  وه کانیه ئۆڵیانووسه

  بێته شیعر ده  م ۆره ، به وه ی بکێشێته تیک و نوێ پێشان بدات و وێنه ئیسته
کانی  فێنکه  ناسه هه  بێته ووانی، ووانیە ده  رێک له یکه ک یان په یه پێکهاته

 . بێت رکێکی دیاریکراویشی نه هکرێ شیعر هیی ئ ژیان، ده
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یان شیعر   وه ڵێنێته ته یاڵمان ده ئایا شیعر خه :ش ڕه  کاکه  مه حه -
بێت  شیعردا ده  ، یان له خشینه ، ئامرازی چێابه خشه رێکی چێابه وه بوونه

ڕێین یان  کان بده ودیوی خۆمان و شته ندی ئه نگ و ڕه ڕێین  بۆ ده بۆچی بده
 . وه ی خۆمان بیر بوێته وه بۆ ئه  هڕانێک شیعر خۆی گه

 
  ئامرازێکی  و هه  وه ڵێنێته ته یاڵمان ده   خه شیعر هه :ن سه حه  ناڵه
ئاکامی   ق، له ده  له  وه و ڵووڵ وونه  وه ئاکامی خوێندنه  ر له ، خوێنه خشینه چێابه

راووۆر ی وۆ وه خوێندنه  ق، به ی ده وه بنیادنانه  و دووباره  وه شاندنه ڵوه هه
ئاکامی   بیستێ، له گوتراو ده کان شتی نه پشتی هێما و وێنه  گات و له ده

وتوودا، گوێی  رکه کی ووان و سه یه وێنه  کان له بوونی وشه ئاوێزان وون و ئاوێته
کی  ر دنیایه بێت، کاتێک خوێنه کی ناسک و ئارا  ده هارمۆنیا و مۆسی ایه  له

نێو  بینێ لهەد  نوێیانه  ره و ڕووبه ق، کاتێک ئه نێو ده بینێ له و نوێ ده ڕازاوه
بزوێ و پڕ  کانی ده ی ووانکاریه شه بێت و چه ق، دڵ و ڕۆحی ئارا  ده زمانی ده

ر  رانی، بێیارا  و ماندوو هه نیده  بێت له  اریە پڕ دهکندێ هه. ت زه له  بێت له ده
ش  یه ندازه وئه زمان به  له  وه بێته ی چڕ ده یه ندازه و ئه شاعیر به.. بێت ڕاندا ده گه له

کی  مانایه  به.  وه یهێ ێته ق ده نێو پانتایی ده کات و زیاتر له رسا  ده ر سه خوێنه
  وه کرێته موو کۆد و هێماکانیان ده هه  وه ک خوێندنه یه  ی به ڵانه و ده تر، ئه
بینێت،  ده کان دیار و نادیاره  ره و ڕووبه  موو پێده ک ڕامان هه یه  ر به خوێنه

  ن و نه که رسا  ده ر سه تا ئاستێکی زۆر خوێنه  نه  ڵانه ده  ووۆره بێدومان ئه
  کنیکه موو ستایل و ته هه  چونکه. خشن به وتۆشیان پێده تێکی ئه زه چێا و له

  زمان له.. زمان  له  وه داهێنان و نوێ وونه  له  ق شتێک نین وده کانی ده نوێیه
ی  رچاوه   سه هه  یه وه ی داهێنان و نوێ وونه رچاوه   سه شیعر هه

من . بیرکردن بۆ خۆله  ڕانێکه    ناکرێ ب ێین شیعر گه به.  خشینیشه چێابه
دن  ک خۆ ونکر تیایدا نه  وه بۆ خۆ بینین و خۆ دۆزینه  یه و ئاوێنه شیعر ئه  پێموایه
 . بیرکردن و خۆ له
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ی  ڕێین، ئه بده  فه لسه ۆ فهشیعردا ب  کرێت له ده :ش ڕه  کاکه  مه حه -
   وه کاته ند وێدای شیعر ده تا چه  فه لسه فه

 
   ، ئه  وه که یه به  یه کی زۆریان هه تیه نزیکایه  فه لسه شیعر و فه :ن سه حه  ناڵه -

  س پێیان وایه ندێ که ، هه ر کرایه سه ی زۆری له مشتومڕ و ڵسه  تیه نزیکایه
  تا له وه ن، ئه که سوچ چاولێده یاه ک فه انیە وهو شاعیر  یه فه لسه شیعر فه

  کانی ییه خنه ڕه  ته به با  شیعر و بیرتیای له  کانی له ڕ داهێنانه مه مریکا ئیایۆت له ئه
    تێڕوانینه تدا ئه ڕه بنه    له ن، به به مریکی ناوی ده سوفی ئه یاه شاعیرێکی فه  به

  ، دوو  به  یه شیان هه خاڵی هاوبه  فه سهل شیعر و فه  نده رچه هه.  دروست نیه
  له  وه  یه ندی خۆیان هه تمه و وۆری ئیشکردن و تای ه که ر یه شتی ویاوازن و هه

شیعردا بۆ   ناکرێت له  کتریدا، بۆیه ڵ یه گه له  وه با دێنه ندێ شوێنیە نا ته هه
ین،  کانیان دیاری بکه شه ههاوب  ین خاڵه ده وڵده تا هه ره سه  له.. ڕێین بده  فه لسه فه

کتری  ری یه ژێر کاریده و له  وه خوێننه کتری ده سوفان زۆر یه یاه شاعیران و فه
  ندێک له یان هه. گرن رده وه  وه فه لسه فه  شاعیران زۆروار ئیاها  له. دان
ژێر  زۆر له"   نێتوه"  بۆ نموونه   کار هێناوه کان زمانی شیعریان به سوفه یاه فه
ڵی شیعری  ده  به  کانی نێتوه مه رهه س به ندێکه ، هه ری شیعردا بووه یدهکار

ن  که فی ده لسه تی فه بابه  س له موویان با هه  کان، که ئایینیه  یان کتێ ه. ن به ناوده
چی به زمانێکی  که.. ک و له رگ و سروشت و فه ک ژیان و بوون و مه وه

  بووه شیعر نه  ش ه عه  هێنده  نده رچه سوچ هه یاه شیعری نووسراون، پاتۆی فه
ردووکیان باس  هه ، کات که ده  وه باس له  فه لسه شیعر و فه  ند به یوه په  له   ، به
زانین  موومان ده نێوانیان، هه  له  شه ن و ووانی خاڵێکی هاوبه که ووانی ده  له

ووانیە خۆی  ، شیعر داگیر کردووه  رین و فراوانی له رێکی به ووانی   ڕووبه
نێوان شیعر و  له  یه کی توندوتۆڵ هه ندیه یوه ، یان په فیه لسه مکێکی فه چه
و   کان و پێده ریزه ستی و غه ری نه ون و ڕووبه روونزانی، خه ی ده فه لسه فه

مای  ت و بنه بابه  مکانه   چه مانکات ئه هه شیعر، له  یین له ری بنوینه ڕووبه
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  ویستی، فرۆید باس له ش  و خۆشه ها عه روه ههروونزانین،  کی ده ره سه
ی ژیان ناوی  ریزه غه  مرۆح به  ک له یه ریزه ک غه کات وه ویستی ده خۆشه

و   ناسه هه  شیعردا، به  ویستیە له ش  و خۆشه عه  ، وه(ئیرۆس)  بات واته ده
کرێ  ده  فه لسه ها زمان، شیعرو فه روه هه. نرێت کی داده ره کی سه یه پێکهاته

ن، یان زمانی هێماکان، که  وازی خوازراو ئیش که ر زمانی مه سه ردووکیان له هه
( کانی فرۆید وه باشترین ئاستی بیرکردنه)ناوی   کتێ ێک به  له" ئیریک فرۆ  "  

چوێنێ و زمانی  شیعر ده  ون به کات، خه ون ده ون و هێماکانی خه خه  باس له
ی  ڕێده    زمانی شیعر له هه  بات، چونکه دهناو ( زمانی گشتدیر) نێوانیان به 

ی  ڕێده ون له   زمانی خه ، هه و هێماکان زمانێکێ گشتدیره  هێنانی وێنه  ڵسه وه
ر و  و ڕووبه تیه   نزیکایه ڵ ئه گه له..  هاتنی هێماکان زمانێکی گشتدیره ڵسه وه 
، بۆ  وه با دێنه ناته  فه لسه ندێ شوێنیە شیعر و فه هه  دا له شانه هاوبه  خاڵه

کان ئیە  ته ڵی ه مای ڕاستی و حه کان و بنه ر هۆکاره سه له  فه لسه فه / نموونه
کاندا ناچێت،   ی هۆکاره یاڵ، زۆر به ر خه سه    شیعر زیاتر له کات، به ده
  کان پرسیارێک له سوفه یاه فه    خاڵه تی دونیا بدۆڕێت، بۆ ئه ستیه به مه  فه لسه فه

  نده رچه هه(. توانێت دونیا بدۆڕێت  یاڵ ده ئایا خه)ڵێن  ن و ده که ان دهک شاعیره
دا بوون  ڵده وڵی گۆڕانی گۆمه هه  ێرنیز  له کانی مۆد بیه ده ئه  ڵوتابخانه  زۆرێک له

  کان له ت سوریالیسته تای ه  کانیان، به نوێیه  و دونیا بینیه  خنه ی ڕه ڕێده  له
" ریتی باو،  و ئایین و داوونه  ڵده می کۆمه ڵ سیسته گه ر  دابوون له ڕێکی گه شه

  یاڵه ی خه ڕێده  کان له سوریالیسته)ڵێت  نووسینێک ده  له" ئۆکتاڤیۆپاز 
موو  کانی هه ووانه  وڵه ڵ هه گه    له ، به(یانویست دنیا بدۆڕن کانیان ده ووانه

ش،  ته ت دوای مۆدێرنه انهن و ته  ته کانی مۆدێرنه ریه نه بی و هو ده ئه  ڵوتابخانه
    بێوه( توانێ دونیا بدۆڕێت  یاڵ ده ئایا خه)ر پرسیاری  رام ه به  دیسان له

ی تریە،  ڵده ب و فارس و کۆمه ره بیاتی کۆنی کورد و عه ده ئه  له. ! وه مێنینه ده
  ته ر بابه سه یان له کانیان ڵسه نێو شیعره  کان له کاسیکه  شاعیره  زۆرێک له

  میشه کرێ شاعیر هه ده.. کناسیدا له بواری فه  ت له تای ه  ، به کان کردووه فیه لسه فه
خۆ  له  فه لسه شیعریە فه  بێت وه ی هه فیانه لسه کی فه و دونیابینیه  اندهوڕو
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ت زمان و ووانی،  تای ه  کان به شیعرییه  مکه پێی چه ش به فه لسه فه  بدرێت وه
 .  وه ن بۆ شیعر بکاتهری کی به رو وێدایه ڕووبه
 
ن،  که ن ده سه بیستین باسی شیعری ڕه زۆر وار ده :ش ڕه  کاکه  مه حه -

  نم پێ ناسێنی چۆنه سه توانی شیعری ڕه   ده ن چییه سه من نازانم شیعری ڕه
 کانیتی   خاسێته  و کامانه
و  هڕ  ب باوه  ب ێم، که  وه ئه  وێت زۆر ڕاشکاوانه مه من ده :ن سه حه  ناڵه
ن و  سه ک شیعری ڕه ، وه نیه  داتاشراوانه  واژه سته پۆڵینکردن و ده  وۆره

   به.. ر ر و ڕووخێنه ی بنیاتنه خنه بی پیاو، یان ڕه ده بی ژن و ئه ده ئه
و   وه نه   بکه کان که های شته به  وێت له یانه ک ده الیه ، له واژانه سته ده
کانی خۆیان، شیعری  رکه سای مانا و ئه ئه  کان دابڕێنن له کیتر شته الیه له
  و خاسێتێکی ڕۆشن و دیاری کراوی نیه  بڕوای من هیی پێناسه  ن به سه ڕه

   ت به سه ده  بۆ نموونه.. تی و ئامان دار ست و هۆکارێکی تای ه به مه  له  وده
ن یان  سه ری ڕه ڵێت نووسه مۆ و توتی ئاساکانی خۆی ده سته ده  مه ڵه ڵه

ر و شاعیری سیاسی و  نووسه  کان به ن، حیزب و سیاسیه سه ڕه شاعیری
کان و  ن، کۆمۆنیسته سه رو شاعیری ڕه ڵێن، نووسه ڵوێست فرۆش ده هه

شیعری   ڕمان به ر باوه گه ئه ب ێم،  وه وێ ئه مه ده..  مانشێوه هه کانیە به ئایینیه
مانکات  هه  لهبێت  کی بۆ بتاشین ده و مانایه بێت و چوارچێوه ن هه سه ڕه

میە  و ماناش بۆ ئه  بێت و چوارچێوه نیە هه سه شیعری نا ڕه  ڕمان به باوه
ن،  سه شیعری ڕه..  وه مه بکه  دووباره  وه وێت ئه مه کورتی ده  به.. ین دیاری بکه

نێو دونیای شیعر و ووانی و داهێناندا هیی  ن له سه ی ڕه واژه سته یان ده
ست و ئامان ێکی دیاریکراو  به مه  له  وده  کی نیه ک و مانایه وێدایه
 . و هیویتر  پشته  ست و ئامان ێکی سیاسی له به وخۆش مه ڕاسته
 
کانتا  شیعره  ، تۆ له وامه رده شفی به رکی شاعیر که ئه :ش ڕه  کاکه  مه حه -
نها ڵو یی زمان  ته  که یارییه  شفکردنه و که ی، ئایا ئه شفی چی بکه وێ که ته ده



 279 

کرێت نووسینێکی  گرێ یان ده ی ده رگه ربڕینی شیعر به و ده  یاڵ و وێنه خه
 بکات    شفه و که ئاساییە بتوانێت ئه

 
ڕێم و خۆ   گه دوای خۆمدا ده کانمدا به نێو شیعره من له :ن سه حه  ناڵه- 
کانی نێو ناا و نێو  دۆزراوه تاریک و نه  ره موو ڕووبه ، هه وه نووسمه ده
ڕی  ڕپه کانم، من په ریزه کانم و نێو پانتایی غه پێندراوه چه  سته هه
موو  ، هه ڵسه  هێنمه خۆمدا ده ر  له ، زمانی شه وه نووسمه کانم ده رییه وه یاده
رمم  یی و الوێتیم شه رزه هه  منداڵی و له  له  که  وه نووسمه ده  و شتانه ئه
ر پاساو و  هه ی به انهر مک و ڕووبه و چه   یان ئه بکه  کرد باسیان لێوه ده

رسامیان  ژاند  و سه یانهه ی ده و پرسیارانه رامکراون، یان ئه ک حه بیانوویه
  و باخوه  دوای کێ ده بم به تده کانم ڕه یاڵه ون و خه نێو خه به  کرد ، یان که ده
و  ، ئه کانی وشه تاریکه  ڕێم، یان کۆ نه گه کانی ووانیدا ده دۆزراوه نه

ڕۆیشتوون یان  تا ئێستا شاعیرانی تر پێیدا نه  ر ڵوڕولیته به هی ل کۆ نانه
دا  و هێمایانه دوای ئه  به  کانی وشه نێو کۆ نه له.. وێت پێیدا بڕۆن نایانه
ن،  که نگ ده کانی منداڵیم ڕه کانم و دڵشکانه زه ری ناا و حه ڕووبه  ڕێم که گه ده
ک بوونێکی نامۆ تیایدا  وهک بوونێکی نامۆ، ژیان  ی خۆ  وه و هێمایانه ئه
،  وه نێو خۆ  و نێو ژیانه  بومه  وه ی زمانه ڕێده    له ده وڵده ، هه وه بینمه ده
کانم  ونه خۆ  و منداڵیم و خه  ژیان بڕوانم، که  له  وه نێو مردنه   له ده وڵده هه
ک و  موو مانایه هه    ژیان به ده وڵده هه  میشه من هه  ژیان، بۆیه  شێکین له به

  پڕ له  ره یکه   په ده وڵده کانمدا هه نێو شیعره من له.  وه ک بنووسمه یه پێکهاته
کان  موو پپیرۆزیه ی هه رچاوه ک سه ، مرۆح وه ڵسه  ش  بهێنمه ی عه که زامه

. بکێشم  کان وێنه ییه کان و خۆشی و ئاسووده موو ووانیه هه  به  و شایسته
  موو شته هه  وه ی زمانه ڕێده  له  فراوانه  دونیای شیعر هێنده  من پێموایه

  خۆ، شاعیر له  گرێته کان ده دۆزراوه نه  ره موو ڕووبه کان و هه گوتراوه نه
کان  کان و دووریه موو ڵوو ییه هه  ستی به کرێ ده ده  وه ی زمانه ڕێده

  هک کایاێکی زمانی ستی وه ری نه ڕووبه)ڵێت  ده" واک الکان " تا  وه ڕابدات، ئه
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ری  رینایی ڕووبه   به دا الکان هه لێره( کان موو دیارده هه  یشتن له بۆ تێده
  چۆن له  کانی زمان، که سیحراویه    توانا و پێده ناسێنێ هه ستیمان پێده نه

  وه تی ئه ستیه به ین، مه کان تێ ده موو دیارده هه  توانین له ده  وه ی زمانه ڕێده
ی نووسینی  رباره ده. رگاکان موو ده ی هه وه کردنهبۆ   زمان کایاێکه  ب ێت که

زمان و   موو نووسینێک نه    بێدومان هه   به ستت چیه به ئاسایی، نازانم مه
کان و  گوتراوه نه  بێدومان شته.. ک نین کو یه کانی وه ڵووڵیه  هێماکان و نه  نه
  شفکردن له کی تر، که مانایه به. ک نین کویه کانیە تیایدا وه شفکردنه که

بێدومان .  یه هه  وه و دونیابینی شاعیره  عریفه توانا و مه  ندی به یوه شیعردا په
  کان له شفکردنه موو که هه  شاعیردا، نه  کان له عریفیه موو توانا مه هه  نه

 .ئاستی وۆراووۆر و ویاواز دان  موو له کن، هه کویه شیعردا وه
 
  نووسن له بینین شیعر ده س ده که مڕۆ زۆر ئه :ش ڕه  کاکه  مه حه -

  چی له مدێنن، که رهه   خوێن به یاڵێکی نز  و که و خه  ئاستێکدا زمان و وێنه
ندێک وار  هه  و بدره  نیه  و شیعرانه ناو ئه ک بۆ به کاندا هیی ڕێدریه بیوکراوه
    یه ڵی ڕۆشن یری ئێمه نده گه  مه کرێت ب ێین ئه کرێن، ئایا ده ستایە ده

ک پێویست  وه  ی که و شیعرانه ی ئه وه بیوبوونه  دیاره :ن سه حه  ناڵه
ستدرتن و  یان ده ئاستێکی نزمدان،  ڵێی له ک خۆت ده یان وه  داهێنانیان تیادا نیه
  نده تاوانی نازانم، ڕه  کارێکی زۆر خراو و به  به  مه ئه .کان الوه  هاندانی شاعیره

بێت  ده..  که یان ڕۆژنامه  که بۆ ئیعتی اری گۆڤاره بێت نها کارێکی زۆر باش نه ته
رز  ئاستێکی به  له  یه ک چۆن شاعیرمان هه ال ڕۆشن بێت، وه شمان له وه ئه

ئاستێکی   له  بدره  دا نیه   ئاسته له  یه کات و شاعیری واش هه کانی ده داهێنانه
،  یه یمان ههری زۆر ود ، خوێنه مان شێوه هه  رانیە به ، خوێنه زۆر نزمیشه

و ڕامان و   وه ی بۆ خوێندنه که لی ه ت و سه ودیه  یه ریشمان هه خوێنه
    وۆره دوای ئه  ر خۆشی به هه  نده ، ڕه دا نیه   ئاسته ق له ده  له  وه ڵووڵ وونه

  ئاسایی نیه  وه  ی منه ی به وه    ئه به. ڕێزت ناوت بردوون به  ڕێت که بده  ڵانه ده
کانیان  ئاستێکی وا نزمدان ستایە بکرێن و شاعیره  له  ی که ڵانه   ده ئه،  یه وه ئه
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  وایانه ناره  ستایشکردنه  م ۆره ئه  دیاره. رن ن ناوبه سه ر و ڕه داهێنه  به
  وستایشکردنه ، ئه پشته  ستێکی ئامان داری له به و مه  ستێکی ئاگایانه ده

تاوانێکی   له  وده  مه فرۆشن، ئه اهێنان پێدهد  بێکی خراپمان به ده ئه  که  وایانه ناڕه
کی ئاشکرای  ڵیه نده گه  به  وه توانین ئه ده  وه دڵنیاییه  ، به هیی شتێکی تر نیه  وره گه

مان زۆرن  ناداهێناره  ره نووسه  م ۆره له. رین بواری ڕۆشن یریمان ناو به
  زۆرێک له  نه وایه ۆر ناره ت ڕاکشاون، ز سه ژێر ساباتی ده ی له وانه ت ئه تای ه به
موو ئیمکانیاتێکی چاو و  و هه  وه ته کانیان بۆ کراوه رگای گۆڤار و ڕۆژنامه ده

   رانه ناو ڕۆشن یر و نووسه به  م ۆره من ئه ! ت دایه خزمه  شیان له وه بیوکردنه
  مانه ر نین ئه داهێنه  مانه ئه.. نووناوبرد( خۆر مشه)  کدا به یه دیمانه  له

رمان  ری داهێنه زۆر نووسه. لن نده التێکی گه سه خۆرانی ژێر ساباتی ده مشه
هۆی  هۆی ویاوازی بیروڕا و به یی، به خنه بی و نا ڕه ده الئیای نا ئه ده  ، به یه هه

کرێن و  تی ده یان بڕوبیانووی بێمانای تر دژایه نگ و ده ر و ڕه ڤه ویاوازی ده
مووی  هه  مانه نرێن، ئه ر داده سه سۆریشیان لهت سان نانه خرێن و ته پشتدوێ ده

  !...ری و بواری ڕۆشن یری شتێکی تر نین گه بواری ڕۆژنامه  لی له نده گه  له  وده
 

 بینیت  ی شیعر چۆن ده ئاینده :ش ڕه  کاکه  مه حه
 

وتی  ڕه  ، من پێموایه وه مه ژیان ویا بکه  من ناتوانم شیعر له :ن سه حه  ناڵه
چێت، شیعریە  ده  وه ر بۆ پێشه وێت و هه ستان ناکه وه  له  تایه تاهه ژیانیە بۆ

کانی  سنووری داهێنانه  میشه کانی ژیان و بیری مرۆح، هه وتنه ڵ پێشکه گه له
 . بێت دا ده  وه نوێ وونه  ش له میشه بێت و هه فراوانتر و ووانتر ده
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ئیستاتیکای شیعر، ڕاستەوخۆ ڕۆڵی سەرەکی  
 ە تێرکردنی ئارەزووە الشعوورییەکان دەبێنێت ل

 
  

 غەمدین بوڵی: ئامادەکردنی

 
لە دەڵەکانتدا گەمەی پەییەکان لەنێو هێزی شیعرەکانتدا  :غەمدین بوڵی -

کاتێک کە " شیعراندنی " حەشاردراون، زمانیە ڕۆڵی ئاکتییی بینیوە لەسەر 
  ئایا ئەوە .. بە دەوری دەسە تی باکدڕاوندەکاندا دەخوڵێتەوە

  نۆستالیایایەکە کە لە ڕۆحیەتی شیعرەکانتدا خەڵ ت کردووە
 

بە پێی ئەوەی شاعیر لە چرکەساتی نووسینی شیعر لە  :ناڵە حەسەن - 
ڕووبەرێکی نادیار کار دەکات، ئە  ڕووبەرە نادیارەش ڕەگەکانی لە نێو 

خەونیە لە بەرگە گشتیەکەیدا، هێنانە گۆی یان بە .. خەون و خەیاڵ دایە
بۆیە شاعیر ناتوانێ دەست ەرداری .. تەرکردنی ئارەزووە الشعوریەکانەکاراک

دەتوانین ب ێین هونەر بە گشتی، وە مدەرەوە یان تێرکردنی . ڕابردوو بێت
لە ڕووبەری ..! ئارەزووە الشعوریەکانە لە بارێکی ئاگایی و نائاگاییدا

..! رووانترین و ناسکترین توحفەیە بۆ شاعی" منداڵی " نۆستالیایاش 
وا پێویست ..! نووسینی شیعر بەبێ ئاوڕدانەوە لە  توحفەیە مانایەکی نیە

بە مانای ..! دەکات ئەوەش ب ێم، شاعیر نابێت تەنها ڕووی لە دواوە بێت
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وا پێویست .. تەنها ئاوڕ لە دواوە بداتەوە و دوێنێی خۆی بنووسێتەوە
ڕۆبەرت . " دەکات دوێنێی خۆی، بە ئێستا و هاوکات بە ئایندەش گرێ دات

شاعیری سەدەی بیستەمی  گەورە شاعیری ئەمریکی، کە بە" فرۆست 
کە  /یەکێک لەو ڕەخنەیەی کە لێی گیراوە ئەوەیە.. ئەمریکا ناوی دەبەن

هەمیشە ئیشی لەسەر ڕابردووی خۆی کردووە، واتە تەنها خەمەکان و 
کمان دیارە هیی الریە. ئارەزووە چەپێندراوەکانی دوێنێی خۆی نووسیوەتەوە

هەموو بەدواداگەڕان و ..! لەوە نیە کەوا، زمان بڕبڕە پشتی شیعر و نووسینە
دیارە .. کەشفکردن و داهێنان و ستایاە نوێیەکان، لە ڕێی زمانەوە دێنە بوون

باوەڕی وابووە کە زمان وەک کایاێک وایە بۆ " واک الکان " دەمێکە 
یعر دەبێت زمان ئە  بە تای ەت لە نووسینی ش.. کردنەوەی هەموو دەرگاکان
دووبارە بوونەوەی  /دەربارەی ئەوەش کە.. ڕۆڵە ئاکتییەی خۆی ب ینێت

وشە و دەستەواژەکان یان وێدۆڕکێ پێکردنیان، کە ئێوە بە گەمەی 
پەییەکان ناوتان بردووە، وە ئەمە لەنێو شیعرەکانی من زۆر بەرچاو 

ە هەیە، لە دەکەون، من پێموایە ئەوە پەیوەندی بە باری دەروونی منەو
هۆکارێکی تر، پەیوەندی بە ئیستاتیکای ..! ئانوساتی نووسینی شیعرەکەدا

ڕاستەوخۆ ڕۆڵی سەرەکی  /چونکە ئیستاتیکای شیعر..! شیعریەوە هەیە
بەمانایەک، هەرچەندە تۆ لە .. دەبینێ لە تێرکردنی ئارەزووە الشعوریەکان

انی خەون و خەیاڵ نێو ڕووبەرێکی نادیاریە کار بکەی و بۆ نێو ڵوو ییەک
بڕۆیتە خوارەوە، مەبەستمە ئەوە ب ێم کە، ئیستاتیکای شیعر هەر کاریدەری 
..! خۆی دەبێت بەسەر باری دەروونی و بەتای ەت ئارەزووە الشعوریەکان

بەمانایەک ئیستاتیکای شیعر سەرچاوەیەکی لەزەت بەخشە لە پڕۆسەی 
ق ڕاسەوخۆ پەیوەندی بە بۆیە دەتوانین ب ێین کە زمانی دە..! نووسینی شیعر

ئەمە بۆ ژانرەکانی تریە هەروایە، ئەگەر لە ..! دەروونی شاعیرەوە هەیە
شەوە پڕ " ڤانکوا کاتێک تاب ۆی  /هونەری نیدارکێشان بڕوانین

کێشا، لەوکاتەدا لە نەخۆشخانەی دەروونی بووە، لە  " ئەستێرەکانی 
ەکارهێنانی فاوەکەی، شێوەی مامەڵەکردنی لەگەڵ ڕەندەکان و ب /ۆیەی دااتاب
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پەیوەندی بە  بارە دەروونیەی هەبوو، کە خۆشی لە زۆر شوێندا ئەمەی 
لێرەوە بەوە دەگەین کە لە نێوان زمانی دەق و ئارەزووەکانی ..! باسکردووە

مرۆح حەڵی ەتێکی واویدانی هەیە، یان زمان لە ڕێدەی ئە  دەسە تە 
دەتوانێ سیما و خەساەتێکی  خوداوەندیانەی کە هەیەتی لەنێو فەزای دەڵدا،

کەواتە زمان ..! واویدانە بە ئارەزووەکان و ڕەهەندە مرۆییەکان ب ەخشێ
دەتوانێ نەمری بە شتەکان ب ەخشێ لەنێو ڕووبەری دەڵدا، بۆیە دەتوانین 
ب ێین، یادەوەری لەنێو هەر دەڵێکی شیعری بوونێکی واویدانی هەیە، یان 

  !..بوونێکی گشتدیر و ڕەها
 

 /نووسەرگەلێک لەسەر ئەوە کۆکن، کە دەڵی ئەدەبیات :دین بوڵیغەم -
.. وڕووژاندنی گومان و پرسیارکردنی ئەزەلیە بەهۆی گەڕانی نووسەرەوە

دەرهاویشتە و گەڕان بەدوای " بە تای ەت شیعر " بەڕای تۆ ئەگەر ئەدەب 
  پرسیار خول اندنی گومان بێت،   وە مەکەیەتی 

 
ە زۆر ڕوونە کەوا، ژیان پڕیەتی لە شتی دیارە ئەو :ناڵە حەسەن -

شیعریە لە ڕێدەی بەدواداگەڕان و . پێوەوانە و هاودژ و ناماڵووڵ
خوڵ اندنی کۆد و هێمای نوێوە، دەکرێ هەموو ئەو شتە هاودژ و پێوەوانە 

چونکە شیعر ". و ناماڵوو نە لەنێو هەناوی کۆد و هێماکانیدا لە خۆبدرێت 
بۆیە ئاساییە کۆد و هێماکان ..! و پێکهاتەکانیەوەنووسینەوەی ژیانە بە هەمو

بە بڕوای من، ئە  پرسیار و ..هەڵدری پرسیارو گومانی وۆراووۆر بن
چونکە ..! گومانانەش سەرچاوەکەیان لە بەردەوام وون و نوێ وونەوە دایە

شیعر ناتوانێت بەردەوا  بێت ئەگەر خۆی نوێ نەکاتەوە، لێرەدا نەک تەنها 
بۆیە لێرەدا دەتوانین ب ێین شیعر .. شتی ژیانیە هەروایەشیعر بەڵکو سرو

بۆیە هەر کاتێکی دەڵێکی شیعری، چەندین پرسیار و ..! دێت" ژیان " بەمانای
گومانی هەمەوۆر لە الی خوێنەر وێدەهێ ێ، ئەمە نیشانەی بوونی داهێنان و 
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 یان. دیدگای نوێیە لەنێو دەڵەکە و لە چوارچێوەی سیستەمێکی ئیستەتیکدا
بە پێی " ئەراگۆن " ئەوەتا ..! باشترە ب ێین، لە چوارچێوەی دەسە تی زماندا

فەرهەندەکان مانای تەواو بۆ " ئەزموونی خۆی بەوە گەیشت بوو کەوا 
واتە مانای ڕاستەڵینەی وشەکان بە پێی ..! " وشەکان دەستەبەر ناکەن

نی شیعر لێرەدا بەوە دەگەین کە زما..! سروشتی وێنە و بڕگەکان دەگۆڕێن
شاعیر لە ئاکامی .. خۆی نابەستێتەوە بە، مانا باو و تەڵایدیەکانی وشە

بەدواداگەڕان و کەشفکردنەکانی کاتێک، پەیکەر و وێنە شیعرییەکانی بە 
یان لە ڕێدەی کۆدەکانەوە، هەموو ئەو شتە ..! لیکی وڕێنەکانی ڕەنگ دەکات

سهێنەکانیە ناماڵووڵ و ناتەبا و هاودژ و تەنانەت خەون و شتە تر
کەواتە شاعیر لە دواواردا، لە ڕێدەی ڵووڵ وونەوەکانی بە .. دەنووسێتەوە

پێدە و ڕووبەری نوێ دەگات، لەوێدا ناوکۆکەی پرسیار و گومانەکان، 
گومان لە خود، لە دەوروبەر، لە داهێنان، لە ژیان لە هەموو شت، خۆیان 

انی وشە و دەخزێننە نێو هەناوی کۆد و هێماکان یان مانا نوێیەک
  !..هەر لێرەشە پرسیار و گومانەکان لە دایک دەبن..! دەستەواژەکان

 
شاعیر زۆرواران لەگەڵ ئەو شتانەی لەگەڵ هەستەکانی  :غەمدین بوڵی -

ئایا تۆ توانیوتە .. ناگون ێ بەرەنداریان دەبێتەوە، بە شیعر لەگەڵیان بەشەڕ دێ
   ..ەدەست بهێنیلە  شەڕانەدا بە دڵی خۆت ب ەندێی و سەرکەوتن ب

 
ودە لەوەی شاعیرێکی نوێخواز و بە " ئەزرا پاوەند "  :ناڵە حەسەن -

یەکێک لە بناغە و دامەزرێنەری ڵوتابخانەی مۆدێرنیز  دادەنرێت لە ئەمریکا، 
هاوکات لەدوای وەندی ویهانی دووە  وەکو شاعیرێک و ڕەخنەگرێک و 

ئەدەبی و تەواوی  نووسەرێک، کاریدەری بەرچاوی بووە   لەسەر ڕەوشی
ڕەوشی ڕۆشن یریە، نووسین و بیرکردنەوەکانی بەرز دەنرخێندرێن، 
کەسێکی چا ک بووە بە دژی هەست و بیری ڕەگەزپەرستێتی، خوازیاری 
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یان سوریالیستەکان بەدوای گۆڕانی .. دونیایەکی نوێ و مۆدێرن بوو
دەتوانم ! " ..هونەر دەتوانێ دونیا بدۆڕێت" کۆمەڵدەوە بوون، پێیان وابوو 

ب ێم هەوڵدان بۆ گۆڕینی گۆمەڵدە بەرەو مەدەنیەت و نوێخوازی، بنەما و 
مرۆح  بە بڕوای من،.. پڕنسیپی زۆرێک لە ڵوتابخانەکانی مۆدێرنە بوو

بوونەوەرێکی هۆشمەندە، پڕاوپڕە لە ئومێد و مەیل و ئارەزووی 
میشە ڕەنداوڕەنگ، مرۆح پێکهاتەیەکە لە خەون و خەیاڵی سپی، بۆیە هە

مەیای گۆڕان و خولیای بەرەو پێشەوەچوون و هەرچی زیاتر 
کاتێک ..! دەستڕاگەیشتن بە ئومێدە ووانەکانی، لە دەروونیا ک پە دەکات

مرۆح لەنێو ئە  خەون و خەیاڵ و ئومێدە ووانانەوە، لە هەوڵی گۆڕانی 
لە هەمانکاتیە هەموو .. ژیاندا دەبێ، بەو مەبەستەی ژیان ووانتر بکات

مرۆح و " کەواتە، ".. ووانکردنی ژیانە " ەکان و ئامان ی شیعریە هەوڵ
بەیەک دەگەن " ووانی " هەردووک، لە پنتی " مرۆح و شیعر " یان " هونەر 

بۆیە دەتوانم ب ێم شیعر ..! و بەیەکەوە هاوکێشەکەی ژیان تەواو دەکەن
ێن هاوارێکی بەردەوامە، بەدژ هەموو ئەوشتانەی لەگەڵ ناخی مرۆح ناگون 

تا ئەو وێدایەی بە ..! و یان ئەو شتانەی دەیانەوێت ژیان ناشیرین بکەن
خۆ  و شیعرەکانیشم دەگەڕێتەوە، من پێموایە، لەوڕۆژەوەی دەستم داوەتە 

لەگەڵ نووسینی هەر شیعرێک، ئە  هاوارە ..! " ئە  هاوارە  لەگەڵدایە" ڵەڵە  
من و شیعرەکە   بە وۆرێکی تر و بە ڕەندێکی تر، ڕووبەرەکانی دەروونی

کە بیر لە هەر ئومێدێکی لە دەستووو  یان خەونێکی ڵەشەندم ..! دادەپۆشێ
دەربارەی ئەوەش، ئایا من لەنێو ..! دەکەمەوە، ئە  هاوارە وا لەوێدا

شیعرەکانم بە ئارەزووی دڵی خۆ  ئە  شەڕە  یان ئە  هاوارە  کردووە  
وو بوونەوەکانم، لەپێناو من پێموایە، هەموو هاوارەکانم و هەڵ ەز و ڕووبەڕ

ا، لەنێو پڕۆسەی نووسین و شیعرەکانم بە ئەوپەڕی  ووانیەکانی ژیان د
بۆیە من پێموایە لەنێو شیعر و نووسینەکانم .. ئارەزووی دڵی خۆمەوە بووە

من لەکاتی .. درێخیم نەکردووە، هەرچیەکم مەبەست بووبێت نووسیومە
نم، بە ئەوپەڕی سنوورەکانی نووسین هیی بەربەستێک لەبەردەمی خۆ  نابی
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وە لەو ڕاستایەش چەندە سەرکەوتوو   ..! ئازادی دەگە ، تا ئاستی ڕەهایی
  !..ئەوە وە مەکەی الی ئێوەیە

 
شاعیرانی کورد هەمیشە ئەرکی تریان بینیوە، کە لە  :غەمدین بوڵی -

ئایندەدا زەرەری بە ژێرخانی شیعریەتی داوە، ئایا ئە  زەرەرە بە تۆش 
   ..شتووە  دەکرێ تیشک بخەیتە سەر ئە  الیەنەنەگەی
 
" هۆلۆکۆست " لە  ڕۆژانە نووسینێکم دەربارەی  :ناڵە حەسەن -

کارەساتی هۆلۆکۆست، )خوێندەوە، دەربڕینێکی ووانی تیابوو کە دەڵێت 
ئەگەر لە  ڵسەیە ..!( مەعریفە و بوونی مرۆڤایەتی خستۆتە ژێر پرسیارەوە

دەخواز  ..! گەڵێک بایەخدارمان دەست دەکەوێتوورد بینەوە، بەرئەن امی 
ئەوە ب ێم، کاتێک بیری مرۆح دەگاتە ئەو ئاستەی کە، تراژیدیەیەکی وەکو 
هۆلۆکۆست وەبەرهە  بهێنێ کە تیایدا، شەش مایۆن مرۆڤی بێدوناه تیایدا 

ئیدی مەعریفە و بوونی مرۆح   مانایەک و بەهایەکی ..! ڵوربانی نەب 
ەعریفەیەکە ئە  کارەساتە تراژیدیە شەرمهێنە وەبەرهە  ئەوە   م!  ..دەبێت
بۆ ئێمەی کوردیە هەروایە، ئێمەی کورد هەمیشە بوون و !  ..دەهێنێ

ئێمە لە ڕۆژگارێک ..! ژیانمان لەبەردە  مەرگ و لەژێر پرسیار دا بووە
... ژیانمان بەسەر برد، ودە لە وینۆساید و گازی کیمیایی و کۆڕە و

ئێمە هەمیشە لە .. کوتیە بە ئەوپەڕی گەیشت بووچەوساندنەوە و سەر
ئەوە چارەنووس و ڵەدەری ..! باوەشی مەرگ شەو و ڕۆژمان بەڕێدەکرد

لە ژیانێکی ئاواهی دا، شیعر و ئەدەب و مەعریفە   مانایەک و ..! ئێمە بوو
لە شێوە !  ..بەهایەکیان دەبێ، ئەگەر بەرگری لە بوون و ژیان نەکەن

( هونەر لەپێناو هونەر)ویستی خۆت هاوکێشەی ژیانێکی وادا، بەبێ 
ئێمەش هەر وامان کرد، ..!( هونەر لەپێناو مانەوە)دەگۆڕێت بۆ هاوکێشەی 

ژێرخانی ژیان پڕ )چونکە بە بڕوای من ..! ە زەرەرمەند بووبینیپێشم وا نی
گەوهەرتر و پیرۆزترە لە ژێرخانی شیعر، دیارە لێرەدا مەبەستمان لە 
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چونکە لە دوا هەنداودا دەستمان بە "..!( ستاتیکای شیعرە ئی" ژێرخانی شیعر 
دیارە شیعرەکانی منیە لە ژێر ئە  کاریدەریانە ..! ژیان و بوونمانەوە گرت

بیرمە لەکاتی الویم واتە سەرەتای ساڵەکانی نووسینم، خۆ  .. بەدەر نەبوون
.. و شیعرەکانم تەواو لەژێر کاریدەری هەست و بیری نەتەوایەتی دا بووین

بە تای ەت لە ڵۆناغی ئامادەییم، واتە لە سەردەمی خۆپیشاندانەکانی ڵوتابیان 
لەو سەردەمە شیعرەکانم لەنێو ڵوتابیەکانی هاوڕێم ..و هاتنە سەرشەڵامەکان

دەستاودەستی دەکرد، دوای تێپەڕینی کات و بێیەوەی بەخۆ  بزانم ئاڵوگۆڕ 
ەنێو ئایدیۆلۆژیای مارکس بەسەر بیرکردنەوە و ڕوانینەکانم دا هاتن، خۆ  ل

و مارکسیەت بینیەوە، لەو سەردەمانەش ودە لە مەسەلە نەتەوایەتیەکان، 
بە   زۆر بە ئاگاهانە ئیشم ..! مەسەلە چینایەتیەکانیە هاتنە نێو شیعرەکانم

لەسەر ئەوە دەکرد کە، سیاسەت و ئایدیۆلۆژیا الیەنی ناسکی و ووانکاری 
و شیعرەکانم کۆیاەی ئایدیۆلۆژیا و شیعرەکانم نەخنکێنێ، واتە خۆ  

ڕووبەرێکی فراوانی " عەش  " هەر لەوسەردەمانە چەمکی ..! سیاسەت نەبین
لەنێو شیعرەکانم داگیر کرد و زمانێکی ئیرۆتیکیە بوو بە شێواز و زمانی 

لەگەڵ ( مۆمێکی نوێی تەمەنم)بە چاوخشاندنێک بە نامیاکەی ..! نووسینم
ئە  ئاڵوگۆڕانەی ( نیدایەک بەسە بۆ مردن)یان ( خەونە ئیرۆسیەکانی ئاگر)

 ..! بیندرێنەکە باسم کردوون، وەک تریفەی مانگ و وەک ڕۆژی ڕووناک د
 

ئایا تۆ بەدوای شیعردا وێ ی، یاخود شیعر بە دوای تۆدا  :غەمدین بوڵی -
وێ ە  دەکرێ بزانین لە  وێ  وونە شیعرییە دا گەیشتی بە کوێ و دەتەوێ 

   ..چی کەی
 

ڕاستیەکەی نازانم من بەدوای شیعر وێ م یان شیعر  :اڵە حەسەنن -
بە   هێندە هەیە، لەوەتەی بەبیر  دێت من لەگەڵ شیعر ..! بەدوای مندا وێ ە

..! هیی کاتێک لە شیعر دا نەبڕاو  و وە ناشتوانم لێی دا ب ڕێم.. دا دەژییم
ەڵێم، ئەگەر بە دڵنیایەوە د..! شیعر بۆ من، ئەو هەناسەیەیە کە پێی دەژیم
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ایە، من نەمدەتوانی بەرگەی ئە  هەموو تەنیاییە و غوربەتیە  وشیعر نەبو
من خۆ  بە ڵەرزباری شیعر دەزانم، شیعر بۆتە بەشێک لە بوونم و ..! بدر 

من خۆ  بە شیعر ..! یان باشترە ب ێم، شیعر بۆتە بە ناسنامەی من
ک خۆڵەمێە یان ئەگەر شیعر لە من ویا بکەنەوە، وەک مشتێ.. دەناسمەوە

تۆز و غوبار  لێدێت ڕەندە، کزەبایەک بتوانێ لەگەڵ خۆی دا بم ات و ونم 
" لە نێوان من و شیعر، شتێکی پڕ بەها هەیە ئەویە پێی دەڵێن ..! بکات

لەنێو ڕووبەری شیعردا من ..! دیارە عەش یە بە مانا فراوانەکەی"..! عەش  
حەڵی ەتی خۆ  بکات وەکو کە تەع یر لە .. دەمەوێ، پەیکەری خۆ  بکێشم

بە مانای، خۆ  بە هەموو بوون و غەریزە و ئومێد و هەست و ..! خۆ 
من دەمەوێ، ژیان بە .. ئارەزووەکانمەوە، بە هەموو خەون و خولیاکانمەوە

هەموو ووانی و پێکهاتەکانیەوە، بە هەموو شێوە و ڕەندەکانیەوە، بهێنمە نێو 
ەدوای نیشتیمانێکی سپی سپی دا من لەنێو شیعرەکانم، ب..! شیعرەکانم
دەمەوێ .. نیشتیمانێک شایستە بە گەورەیی و پیرۆزی مرۆح بێت.. دەگەڕێم

لەوێدا، لەنێو شەڵامە ئارامەکانی ئەو نیشتیمانە سپیەدا، ئێوارەیەک، 
پیاسەیەک لەگەڵ مۆزارت دا بکە ، سیوێک لە دەستۆفسکی بکە ، پێکێک 

یەک لەگەڵ عەبدوڵخال  مەعروچ لەگەڵ ئەنوەر مەسیفی هەڵ دە ، ڵاوە
بخۆمەوە، گوێ لە خەون و نیدەرانیەکانی ڤانکوا ڕابدر ، لەگەڵ فریدا 

وا لەنێو ئە  ڕووبەرە ..! ۆش باسی ڕەنگ و ئازارەکانی ژیان بکە لکا
ئەفسووناوییە سیحراوییەی شیعر بە کوێ گەیشتوو   ڕاستیەکەی ڕەندە لە 

  !..بدەمەوە انئێستادا، نەتوانم وە می ئە  پرسیارەت
 

کەلێنێک لە هەموو کارێکی )تێری نیداتن، پێیوایە  :غەمدین بوڵی -
بەو مانایەی کە هیی ( ئەدەبیدا هەیە، ئەوە ڕەخنەیە ئەو کەلێنە پڕ دەکاتەوە

وەڵێ پێتوایە ڕەخنەی کوردی ئەو .. نیە لشتێک لە ژیاندا بە تەواوەتی کام
د دەست نیشان کرد بێت، ئایا نەبوونەی پڕ کردبێتەوە، یاخو لکەڵێن و کام

   ..تۆ چۆن لە ڕەخنەی ئەدەبی کوردی بە تای ەت ڕەخنەی شیعری دەڕوانی
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لە سەرەتاوە دەمەوێت لەو بڕگەیە دەست پێ کە ، کە لە  :ناڵە حەسەن -

 لهیی شتێک لە ژیاندا بە تەواوەتی کام)پرسیارەکەتاندا هاتووە و دەڵێت 
تمۆدێرنیستەکانیە وا بیر دەکەنەوە، ئەوە ڵسەیەکی زۆر ووانە، پۆس( نیە

لەالی ئەوان هەموو شتەکان ڕێاەیین، بۆیە بە گومانەوە لە شتەکان 
دەربارەی . منیە باوەڕی تەواو  بە  بیرکردنەوەیە هەیە..! دەڕوانن

ڕەخنەی کوردیە، دیارە بۆ هەموو الیەکمان مەعاومە کەوا، ڕەخنەی 
و داهێنان و پێشرەویانەی لە بە مانایەک ئە..! کوردی لە   ئاستێک دایە

شیعر و ڕۆمان و ژانرەکانی تری ئەدەب و هونەری کوردی کراون، لە 
ئێمە ناڵێین ڕەخنەی کوردیمان هەر نیە بە  ، ئێمە ڵسە .. ڕەخنەدا نەکراون

بۆیە لێرەدا بە دڵنیایەوە دەڵێین ..! لەسەر تواناکان و ئاستی داهێنان دەکەین
من پێموایە، ڕەخنە نەک هەر ..!(. ەییست دا نیڕەخنەی کوردی لە ئاستی پێو)

دەبێت کەلێنەکان پڕ بکاتەوە یان دەست نیشانیان بکات بەڵکو، دەبێت 
من پێموایە، ڕەخنەگرەکانمان ..! نەوەیەکیە بخاتە سەر پڕۆسەی نووسین

دەبێت هێندە پڕ مەعریفە و بەرچاو ڕۆشن و پێشڕەو بن نەک تەنها، 
وسینەوە هەبێ بەڵکو دەبێت، کاریدەریان کاریدەریان بەسەر پڕۆسەی نو

ڕەخنەگران وا پێویست دەکات ..! بەسەر گۆڕانی کۆمەڵدەشەوە هەبێت
زۆر بە ڕۆشنی و بە .. هەمیشە هەڵدری دیدگای پێشرە و نوێخوازانە بن

انە و لە هەموو ئەو هۆکار و ودروستی ڕەخنە لە داب و نەریتی دواکەوتو
پێشکەوتنی کۆمەڵدە و تەنانەت چەمکە  فاکتانە بدرن، کە ڕێدرن لەبەردە 

بە بڕوای من، ڕەخنە ناتوانێ تەنها خۆی ب ەستێتەوە بەزمان ..! ئازادیەکانیە
و ڕەگەزەکانی نووسین و بەس، ئەگەر پێویست بکات وا دروستە ڕەخنەگر 

بە .. لە چوارچێوەی دەڵەکەدا، ڕەخنە لە بیرکردنەوە و ڕوئیاکانیە بدڕێ
ەکان دەگرن وسەرانەی دەست بە بیرۆکە دواکەوتوتای ەت ڕوئیای نەو نوو

یان ئەو ڕوئیایانەی کەناتوانن، ڕەوتی پێشکەوتن و .. لەنێو دەڵەکانیاندا
بە   ئەوەش گریندە ..! مەدەنیەتی کۆمەڵدە و ئازادی مرۆڤەکان هەز  بکەن
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واتە کارمان بەسەر .. کەوا، ڕەخنەکان لە چوارچێوەی دەڵەکان دەرنەچن
یان ! کە نووسەرەکە لە   خانوویەک ژیان دەگوزەرێنێت ئەوەوە نەبێت 

بۆ نموونە لە دەڵێکی " مەبەستمە ئەوە ب ێم ! سەر بە   الیەنێکی سیاسیە 
..! شیعری پێویستە ڕەخنەی شیعری بدرین لە هەمانکات بە زمانی شیعریە

لە چوارچێوەی دەڵە شیعریەکە دەکرێ، ڕەخنە لە هەر شتێک بدرین، وا ئەو 
ی شیعری بێت، یان ستایل و ڕەگەزەکانی تری شیعر، یان ڕوئیای شتە زمان

وۆلیا " بە پێویستی دەزانم لێرەدا باسی ..! دواکەوتوانە یا هەر شتێکی تر
وولیای ڕەخنەگر ئیشە . ی ڕەخنەگر و بیرمەندی هەنداری بکە "کریستۆفیا 

سەرەتاییەکانی لە نێو چوارچێوەی فیمینیز  و مەسەلەی ژنان و گریندی 
دەدا بە زمانی دەق و ڕەخنەی لە زمانی پیاوساالرانە دەگرت لەنێو 

هەروەها .. ڕۆڵێکی سەرەکی گێڕا لەبیری مۆدێرنیز  و فیمینیزمدا.. دەڵەکاندا
تیۆرە ڕۆشن یریەکەی چڕ کردبوویەوە لە دەوری کۆمەڵدە و داب و نەریت 

و بە و پەیوەندی نێوان ئەدەب و سیاسەت و زۆر شتی تر، وە پشتی بەست و
ئەگەر لە هەوڵەکانی ئە  خانمە . رواندە و تیۆرە سایکۆلۆژیەکەی فرۆید

ینەوە، دەبینین لە چوارچێوەی ڕەخنەی ئەدەبی و نووسین و ڵبیرمەندە بکۆ
ینەوەکانی، ئیشی لەسەر مەسەلەی ژنان و بە مەدەنی کردنی کۆمەڵدە ڵلێکۆ

ستە بەرین و من پێموایە ڕەخنەگر دەبێت لە  ئا..! و زۆر شتی تر کردووە
نەک تەنها کەلێنی دەڵەکان پڕ بکاتەوە بەڵکو بەرچاوی .. فراوانە کار بکات

نووسەر و شاعیرەکان ڕۆشنتر بکاتەوە و کارێکی وا بکات، لەژیر 
نەک .. کاریدەریەکانی ئە  داهێنان و نوێخوازی بونە ئاستێکی سەروو تر

ۆشن یری و هەر ئەوەندەش بەڵکو ڕۆڵێکی بەرچاو ب ینێ، لە نێوەندی ڕ
ئە  ئاست و وۆرە ..! هاوکات لە ڕاستای بەرەو پێشەوەچوونی کۆمەڵدەش

لە ڕەخنە لە ئێستادا، لە ڕەخنە و ڕەخنەگرانی کوردی نابیندرێ، دیارە 
ئومێدی ئەوەش دەخوازین کە ڕۆژێکدا بێ، ڕەخنەی کوردی بداتە ئە  

 ..! ئاستە بەرزەی لەپێشکەوتن و داهێنان دا
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ینەوە لەسەر دەڵی ڵی ئەگەر بمانەوێت لێکۆئە :غەمدین بوڵی -
شاعیرێک بکەین، سەرەتا چۆن بتوانین لە ڕۆحیەتی دەڵەکە نزیک ب ینەوە  
یاخود چی کۆمەکمان دەکات کڕۆکی دەڵەکە ووانتر نیشانی خوێنەر 

  ..بدەین
 
نووسین )بە بڕوای من دەبێ ئەوەمان لەال ڕۆشن بێ کە  :ناڵە حەسەن -

رە بێدەندەکانی نێو بازنە چەپێندراوەکانی ڕووبەرە ڵسەکردنە لەگەڵ پەیکە
بۆیە ئیشکردن لەسەر زمانی دەق و کردنەوەی کۆد و ..!( بێیاگاییەکان

هێماکان، کۆمەکی زۆرمان دەکا بۆ نزیک بوونەوە لە کڕۆکی دەڵەکە و 
چونکە لە پشتی کۆد و هێماکان باری . تێدەیشتن لە مانا و دەاللەتەکان

واتە لە ڕێدای زمانەوە دەتوانین لە .. وێنینەوەدەروونی نووسەر دەخ
" چونکە بەپێی بیرکردنەوەکانی .. سایکۆلۆژیەتی دەق بکۆڵینەوە یان تێ دەین

هێماکان لە هونەردا، بۆ دەربڕینی بیر و شێوازی باری " )کار  یەنگ 
لێرەدا دەکرێ ئەوە ب ێین، لەنێو هەر دەڵێکی ..!( دەروونی بەکار دەهێندرێن

بۆ نموونە لە ..! کهاتە و باری دەروونی شاعیرەکە لەوێدا ڕاکشاوەشیعری پێ
وردبوونەوە لە زمان و هێماکانی دەڵی هاماێت بەر لە هەر شتێک بەوە 
دەگەین کەوا، دەڵی هاماێت باس لە هەرچیەک بکات، دەتوانین شێوازی 

بۆ دەڵێکی شیعریە ..! دەروون و باری بیرکردنەوەی شکسپیر بخوێنینەوە
دیارە ڕووبەر و توانای دەسە تی زمان زۆر لەوەش . ان شێوەبە هەم

هەر لە ڕێدەی " بونیادگەراکان " ئەوەتا الی .. زیاترە کە ئێمە بۆی دەڕوانین
یەتیەکان و پێکهاتەی  ئیشکردن لەسەر زمان و هێماکانەوە، پەیوەندیە کۆمە

ن کۆمەڵدە و سیاسەت و باری ئابووری کۆمەڵدە و لە  ڕێدەیەوە ئیشیا
بۆیە لە ڕێدەی فۆکەس کردنە . لەسەر زۆر شتیتر و ڕەهەندی تر دەکرد

سەر زمان و پێکهاتەکانی سایکۆلۆژیەتی دەق بە بڕوای من، لە  ڕێدەیەوە 
دەتوانین تا ئاستێکی باش، کڕۆکی دەڵەکە بە شێوەیەکی ووان و ڕوون 

 .پێشانی خوێنەران بدەین



 293 

 
زۆرێک لە نووسەرانی .. یانبا بدەڕێنەوە سەرەتاکانی ژ :غەمدین بوڵی -

ئایا تۆش بە . ویهان بە گشتی لە سۆزەوە دەستیان بە نووسین کردووە
سۆز دەستت بە نووسین کرد، دەکرێت پێمان ب ێی یەکە  بەرهەمت چۆن 

 سەری هەڵدا  یاخود سەرەتاکانی نووسینی تۆ چۆن بوو  
 
ڵێت زۆر لە مێاە ئە  ڵسە تەڵایدیەمان بیستووە کە دە :ناڵە حەسەن -

شیعر دەربڕینی هەست و سۆزی مرۆڤە یان دەربڕینی سۆز و ویادانی )
دیارە ئە  ڵسەیە بۆ ئێستاش، تا ئاستێک حەڵی ەتێک یان بوونێکی ..!( مرۆڤە

بە  ، ئەگەر ئاوڕێک لە دوێنێی شیعر بدەینەوە و بەراوردی . بابەتی تیایە
دا هاتووە و شیعر ئالوگۆڕی زۆری بەسەر /بکەین لەگەڵ ئێستادا، دەبینین

انین و دیدگاکان بۆ زمان و ستایل وبەمانای ڕو.. زۆرێک لە شتەکان گۆڕاون
دیارە دەربڕینی سۆز و ویادانی مرۆح ..! و تەنانەت بۆ داهێنانیە گۆڕاوە

ئەمانە .. لە شیعردا، الواندنەوە و وەسفکردنی شتە بیندراو و نەبیندراوەکان
ڕیالیز ، بە ئەندازەیەکی زۆر و لە ڕۆژگارەکانی لیریکیز  و ڕۆمانسیز  و 

بێدومان مەسەلەی .. لە ڕووبەرێکی ئێ دار فراوان ئیشیان لەسەر دەکرا
سۆز تا ئێستاش لە شیعردا ئیشی لەسەر دەکرێت بە  ، لە ئاستی ویاواز و 

لەو ڕۆژگارانەی کە شاعیران  /دیارە دەبێ ئەوەش ب ێین..! بە شێوەی ویاواز
سین کردووە یان ئیشی زۆریان لەسەر سۆز بە سۆز دەستیان بە شیعر نوو

دەکرد، بەشێکی پەیوەندی بە سادەیی ژیان و پێکهاتەی کۆمەڵدە و 
لەو ڕۆژگارانە ژیان لە ڵۆناغێکی ..! پەیوەندیە کۆمە یەتیەکانەوە بووە

سادەی دەرەبەگایەتی دا بووە، شار و شارستانیەت و تەکنەلۆژیا، لەو 
پەیوەندیە کۆمە یەتیەکاندا، عەشیرەتدەری و ئاستەی ئێستادا نەبووە، لە نێو 

دەتوانم ب ێم، مرۆح خۆیی و خەون و .. لە ئاستێکی بەرزدا بووە.. خزمایەتی
بە   لەگەڵ پێشکەوتنی ژیان و .. خەیاڵەکانی پڕاوپڕ بوون لە سۆز

سەرهەڵدانی شارەکان و گەشەی پیشەسازی و تەکنەلۆژیا، ژیان چۆتە 
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دیارە لە .. ۆمە یەتیەکانیە چوونەتە ئاستێکی ترئاستێکی تر و پەیوەندیە ک
ڵۆناغی سەرمایەداری مرۆح وەکو ئامێرێک مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت، نەک 

پێشکەوتنی تەکنەلۆژیا تا ئاستێکی ..! وەک کائینێکی پڕ لە هەست و سۆز
ژیان بەرە و ..! زۆر پەیوەندیە کۆمەالیەتیەکان بەرە و کزی و نەمان دەبات

بە دوای ناوەڕاستی سەدەی .. ئیندیییووەلی دەڕوات تاکە کەسێتی و
زمانی شیعری و ستایل و .. نۆزدەیە ، واتە لەگەڵ سەرهەڵدانی سوم ولیز 

سوم ولیز  .. پێهاتەی شیعری گۆڕانیان بەسەر دا هات و چوونە ئاستێکی تر
وەک هەڵدیرساندنی شۆڕشێکی زمانەوانی بوو بە دژی ڕیالیز  و 

لەسەردەمی پێە سوم ولیەکان، ..! پێە ئەوانیەڕۆمانسیز  و ڕۆژگاری 
شاعیرەکان زیاتر ئیشیان لەسەر دەرەوەی خۆیان دەکرد، بە تای ەت، 
ووانیەکانی سروشت و ئەفسانە خۆشەویستیەکان و گەورەیی 

زمانی . هتد..خوداوەندەکان و سوارچاک و میر و بەگ و کوێخاکان و
.. وسینی شیعری لەوکاتانەداوەسفکردن و الواندنەوە زۆر بەهێز بووە لە نو

لەگەڵ پێشکەوتنی شارستانیەت و تەکنەلۆژیا، لەالیەکی تریە لەگەڵ 
شیکردنەوەی خەونەکان و خوێندنەوە بۆ بیری مرۆح و ڕووبەری نەستی 

و دەروونزانانی  (سیدمۆند فرۆید)هاتەی کەسایەتی مرۆح، لەالیەن کو پێ
لە .. زۆری بەسەر داهات لەژێر ئە  هۆکارانەدا، شیعر ئالوگۆڕی.. ترەوە

ڕۆژگاری سوم ولیستەکانەوە بەدوا، بە تای ەت لەگەڵ سەرهەڵدانی 
ڵوتابخانەکانی مۆدێرنەتە، شاعیران زیاتر ئیشیان لەسەر خۆیان و ناوەوەی 

غەریزەکان و خەون و خەیاڵەکان و دیدگاکانی خۆیان .. خۆیان کرد
گۆڕدران بەرەو دەنووسیەوە، بە مانای ئاراستەکان لە دەرەوەی خود 

گریندی زۆریە بە زمانی شیعر درا، هێما و وێنەکان زۆر .. ناوەوەی خود
زمانێکی هێندە چڕ تا ئاستی ئەوەی .. بە چڕی ئیشیان لەسەر دەکرا

ی شاعیر بە وۆرێک ئیشی " بۆدلێر ..! " هاتە ئارا( تەموما)دەستەواژەی 
تی بە دەنگ و هەس)لەسەر زمان و گریندی بە زمان دەدا تا ئەو ئاستەی 

دیارە دەستکەوت و بەرئەن امە دەروونزانیەکان ..!( بۆنی وشەکان دەکرد
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کاریدەری ڕاستەوخۆیان بوو، لەسەر ئالوگۆڕەکان و پێشکەوتنەکانی زمانی 
دەربارەی ئەوەی کە . شیعری و ئیشکردن مرۆح لەسەر خودی خۆی

ی ئە  یەکە  شیعر  کەی نووسیوە  بەداخێکی زۆرەوە کە ناتوانم وە م
پرسیارە بدەمەوە چونکە، ئەوە  بیر نایەتەوە کە، یەکە  شیعری خۆمم کەی 

بە   دەزانم لە ناوەڕاستی هەشتاکان شیعر  نووسیوە، ! و چۆن نووسیوە 
من یەکە  شیعری خۆ   ٠٦٦٠ڕاستەوخۆش بە دوای ڕاپەڕین واتە لە ساڵی 

ە هەروەک دیارە منی.. بیو کردۆتەوە" ڕابەر " لە گۆڤارێک بە ناوی 
شاعیرانی تر، لە سەرەتاوە سۆز ڕووبەرێکی فراوانی لەنێو شیعرەکانم 

دوو ( سۆزی نەتەوایەتی و سۆزی عەش  و خۆشەویستی.. )داگیر کردبوو
..! گۆشە و یان دوو سەکۆی دیاری نێو شیعرە سەرەتاییەکانی من بوون

دواتر هەرزوو بەوە گەیشتم کە خۆ  بنووسمەوە، واتە غەریزەکانم 
لە  سا نەی دواییە، چەمک و تێڕوانینە دەروونیە .. مێدەکانم خەونەکانمئو

فرۆیدیەکان تەواو ئاوێزان و تێکە وبوونە لەگەڵ نووسینی شیعر و زمانی 
 ..! بوونەتە بەشێک لە پێکهاتە و لە پڕۆسەی شیعریم /شیعریم، دەتوانم ب ێم

 
 /یان گوایەهەیە، یەکەم( زمانی شیعر)دوو ڕا لە مەڕ  :غەمدین بوڵی -

زمانی شاعیر، زمانی کۆمەڵدەیە، بەو مانایەی کە شاعیر زمانحاڵی 
گوایە زمانی شاعیر، زمانی  /ڕای دووەمیان.. هەڵومەروی دەوروبەرەکەیەتی

.. ڕۆح و ویادانیەتی، بەو مانایەی کە شاعیر باس لە ناوەوەی خۆی دەکات
و تۆ لە ڕێی تۆ   بۆچوونێکت هەیە بۆ ئەمە  زمانی شاعیر الی تۆ چیە 

 زمانی شاعیریتەوە   پەیامێکت هەیە  
 
دیارە بە شێوەیەک لە شێوەکان لە پرسیاری  :ناڵە حەسەن -

پێشوومان دا، چەندین الیەن و گۆشەی ئە  پرسیارەشمان ڕۆشن 
کردۆتەوە، لە پێشاندانی ویاوازیەکانی، زمانی شیعر لە سەردەمی 

ێرەدا دەکرێ زیاتر ڵسە ل.. سوم ولیستەکان و ڵوتابخانەکانی پێە خۆیان
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بەر لە .. لەسەر زمانی شیعر و پەیوەندی نێوان شاعیر و کۆمەڵدە بکەین
ڕەندە منیە ڕۆژێک لە ڕۆژان ئەو  /هەرشتێک حەزدەکە  ئەوەش ب ێم

بیرکردنەوەیە  هەبوو بێت، کە دەبێ زمانی شاعیر زمانی کۆمەڵدە بێت، بەو 
ڕەندە ئەووۆرە  ..!پاساوەی کە شاعیر زمانحاڵی کۆمەڵداکەیەتی

بیرکردنەوانە تا ئاستێک، کاریدەرێتی سیاسەت و ئایدیۆلۆژیایان لە پشت 
بە  ، بەوپەڕی ڵەناعەتەوە، ئەوە . یان بیرکردنەوەیەکی ڕیالیستانە بێت. بێت

من ناڵێم شاعیر ..! ڕا دەگەیەنم کە باوەڕ  بە  وۆرە بیرکردنەوانە نەماوە
بەرەکەی نیە بە  ، دەکرێ شاعیر هیی پەیوەندیەکی بە کۆمەڵدە و دەورو

یان ویا لە دەوروبەرەکەی .. یان یاخی و نامۆ بێت.. بوونێکی ئایرۆنیکی بێت
بیر بکاتەوە، کە هیی پەیوەندیەکی ئەوتۆ و یان لە ژێر کاریدەری 

شاعیر وا ..! زمانی شاعیر دەبێ زمانی شیعر بێت..! دەوروبەرەکەی نەبێت
زمانی شاعیر دەبێ، ..! " عر، شیعر بنووسێتکە لە پێناو شی" پێویست دەکات 

زمانی ناوەوەی شاعیر و زمانی غەریزەکان و خەون و خەیاڵی شاعیرەکە 
غەریزە بێیاگاییەکانم و خۆ  و ژیانی  /من لە ڕێدای شیعرەکانم.. خۆی بێت

لە نێو خەون و خەیاڵی خۆمدا، کە ئیە لەسەر .. خۆ  دەنووسمەوە
من دەکرێ ..! " ەڵی ەتی ژیان ڕەسم بکە ح" خەونەکانم دەکە  دەمەوێت 
چونکە بە بڕوای من شاعیر کەسێک و ..! هیی پەیامێکم پێ نەبێت

مەبەستمە پێ لەسەر ئەوە دا ..! ئاکتییستێکی سیاسی و ئایدیۆلۆژیست نیە
دەکرێ شیعر هیی پەیامێکی پێ نەبێ و بێ پەیا  بێت بە  ، ناکرێ )بدر  

کەواتە پەیا  و ئامان  ..!( ێ ئامان  بێتشیعر هیی ئامان ێکی پێ نەبێ و ب
ژیان بە هەموو )ئامان  لە شیعرەکانی من ئەوەیە ..! دوو شتی ویاوازن

مەبەستمە لەگەڵ خوێندنەوەی هەر ..!( ووانیەکانیەوە پێشانی خوێنەران بدە 
یان زەردەخەنەیەک .. شیعرێکم، دڵ و ڕۆحی خوێنەرانم ئارا  بکەمەوە

.. یان ئەگەر بکرێ پرسیاریان لەال دروست بکە . .بهێنمە سەر ڕووخساریان
بە   من هیی پەیامێکم بۆ ..! یان پڕیان بکە  لە نیدەرانی و دڵەڕاوکێ

خوێنەرەکانم لە ئاکامی بەدواداگەڕان و ڕامانی ڵووڵ ..! خوێنەرەکانم پێ نیە
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و چەندین خوێندنەوە، وا پێویست دەکات خۆیان شتێک هەڵکڕێنن و 
..! دەست بکەوێت، نەک چاوەڕوانی پەیا  بن لە منەوەخوێندنەوەیەکیان 

پێویستە خوێنەر لە ژێر )سوریالیست دەڵێت " ئەندرێ بریتۆنی " هەروەک 
کاریدەریەکانی دەق ب ێتە وۆگەلەیەک لە بیری شاعیرەکە و بەشداری بکات 

بە بڕوای من لێرەدا ..!( لە بەدواداگەڕان و کەشفکردنی مانا و دەاللەتەکان
لەو بۆچوونەی بریتۆن ئەوە دەبینین، کە ..! ە ناوی پەیا  بێتشتێک نی

  هاوکات سەلی ە و ..پەیوەندی خوێنەر و دەق چەندە گریندە
چونکە سەلی ە و مەعریفەی خوێنەر ڕۆڵ دەبینێت لە ..! مەعریفەکەشی

ڕۆڵ دەبینێ کە وەک وۆگەلەیەک .. کەشفکردن و کردنەوەی هێما و ماناکان
دەڵەکە و بە نێو هەموو درز و کەلێنێک و ڵوژبنەکانی بڕژێتە نێو پانتایی 

دەبێ .. شۆڕب ێتەوە و بۆ ڵوو یی نێو ڕووبەرە نادیارەکانی دەق بڕوات
ئەوەش لەبیر نەکەین کەوا، دەڵی زیندوو و پڕ داهێنان خوێنەری بە سەلی ە 

 ..! دەگەیەنێتە ئاستی ئەو وۆگەلەیە و لەگەڵ خۆیدا دەی ات
  
لە  چەند ساڵەی دواییدا ئەدەبی کوردی زیاتر هەر : غەمدین بوڵی -

لە بازنەی ناوچەگەرێتیدا دەخوڵێتەوە، ئەمەش هەناسەکانی داهێنانی پوڕ 
ئایا ئەوە چیە وای کردووە ئەدەبی کوردی بە  ڵەیرانەدا .. پوڕ کردووە

 تێ پەڕێت، دەسە تی سیاسی کوردی تا چەند ڕۆڵی لە  ڵەیرانەدا هەبووە  
 
ەب و هونەر بە شێوەیەکی گشتی لەسەر ئەو ئەد :ناڵە حەسەن -

وەک . چەمکانە کار دەکەن کە سیما و ڕوخسارێکی گەردوونیان هەیە
هەموو ئەو چەمکانە ڕەگەزی .....( ڕووناکی عەش ، خەون، ڕەنگ، با، ئاو،)

زمانی ئەدەب یان .. گەردوونین لە ئەدەب و هونەردا بە تای ەت لە شیعر
.. ڕەگەزە گەردوونیانە بێ ەری بکاتزمانی شیعر ناتوانێ خۆی لەو 

بەمانایەک، ئەدەب ناتوانێ خۆی ڵەتیس بکات لە نێو بازنەیەکی تەسکی 
انەی ویان ئەدەب ڕەندڕێا بکرێت بە دیدگایەکی دواکەوتو.. ناوچەگەرێتی



 298 

خێاەکی یان مامانێی ئایدیۆلۆژیا و حزبایەتی، ئەم ۆرە بیرکردنەوە 
ر شتێکی تر، کە دەندە گەردوونیەکەی ناوچەگەرێتیانە یان خێاەکی یان هە

ئەدەب دەخنکێنێ و ناتەبا و هاودژ دێتەوە هە  لەگەڵ ئەدەب بە گشتی و 
دەندی ئەدەب دەندی غەریزەکان و دەندی .. هە  لەگەڵ تێدەیشتن بۆ داهێنان

ڕوخسارەکەشی، ڕوخساری ڕەندە ووانەکانی سروشت و .. ناوەوەی مرۆڤە
ردنەوەیەک، لە دەرەوەی ئە  مانا و دەندە بیرک هەر وۆرە هەوڵ و.. ژیانە

گشتدیرییەی ئەدەب دەبێتە هۆی کپ وونی دەندی ئەدەب و شێواندنی 
لەالیەکی ترەوە، ئەو نووسەر و شاعیر و ..! ڕوخسارە گەردوونیەکەی

هونەرمەندانەی لە ئاستێکی بەرز داهێنانیان کردووە، ئەوانە بوونەتە موڵکی 
ژیان بەوانەوە مانایەکی .. رستانیەتی ژیانمێاوو و بوونەتە بەشێک لە شا

کی شارێک و ناوچەیەک و تەنانەت و ت و کیشوەرێکیە لئەوان مو. هەیە
ئەوان لەنێو دڵە گەورەکەی مرۆڤایەتی ڕاکشاون و بۆ هەتا هەتا ..! نین

ڵەیرانەکەش لە هەر چیەکەوە سەرچاوەی گرت ێ، بە   ..! لەوێدا دەمێننەوە
سەرەکی و بەرچاوی هەیە لە بەرهەمهێنانی دەسە تی کوردی ڕۆڵی 

ئەم ۆرە ڵەیرانانە، یاخود لە دابەشکردنی شارەکانی کوردستان بەسەر 
دەسە تی کوردی ..! ڕەندی ویاواز و خێل و حزب و دەسە تی ویاوازدا

ڕۆڵی سەرەکی هەیە لە دەستەمۆکردنی ڵەڵەمەکان و ویاکردنەوەی ئازادی 
ئەو . ردوونیەکەی ئەدەب و هونەری کوردیلە ڵەڵە  و خنکاندنی دەندە گە

نووسەر و هونەرمەندانەی کە تەسایم بە خواست و ئە  حەڵی ەتەی 
دەسە تی کوردی دەبن، بەر لەوەی غەدرێک و گوناهێکی گەورە لە مانا و 
ڕەنگ و ڕوخساری ئەدەب و هونەر بکەن، من پێموایە، غەدرێک و گوناهێکی 

تەنانەت ..! بوونی خۆیان دەکەنگەورە لە نووسەربوون و هونەرمەند
ئیتر .. گوناهێکی گەورە لە پێکهاتە و کەسایەتی و لە بوونی خۆشیان دەکەن

پاساوەکەیان هەرچیەک بێت، بۆ نموونە سەروەت و سامان پاەوپایە و یان 
 ..! هەرشتێکی تر، ئە  پاساوانە ناتوانن لە گوناهەکانیان پاکیان بکەنەوە
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ەبی ئەمڕۆی کوردیماندا ئەدەبێک بوونی ئایا لە ئەد :غەمدین بوڵی -
هەیە بەناو ئەدەبی سیاسی، بە شێوەیەکی تەندروست  ئاسۆی ئەدەبی 

 سیاسی چۆن دەبینیت 
 
لەوەتەی کورد هەیە و ئەدەبی هەیە، ئەدەبی سیاسیشی  :ناڵە حەسەن -
شاعیر و نووسەرانی کورد لە ئاستێکی . بە تای ەت لە ڕۆژانی دوێنێماندا.. هەیە

ین و فراوان، ئیشیان لەسەر سیاسەت کردووە و ئەدەبی سیاسیان زۆر بەر
دیارە سیاسەتیە وەک هەر بابەتێکی تر لە نێو ئەدەبدا وێدای . نووسیوە

چونکە دونیای .. دەبێتەوە و نابێت، لەم ارەیەوە هیی نیدەرانیەکمان هەبێت
نگ ئەوەیە، بە   گری.. ئەدەب هێندە فراوانە وێدای هەموو بابەتێکی تیا دەبێتەوە

ئەدەب و هونەرەکەمان نەخەینە خزمەت بە  /دەبێ زۆر وریا بین لەوەی کە
نووسەر ئازادە لەسەر هەرچیەک . الیەنێک و فیکرەیەکی دیاری کراوەوە

گرینگ ئەوەیە ووان )دەڵێ " ئێریە فرێد " دەنووسێت بە  ، هەروەک 
لە ئێمە  من پێموایە لە نێو شیعر و نووسینەکانی هەر یەکێک( بنووسیت

بە   گرینگ ئەوەیە سیاسەت، . سیاسەت بە ڕێاەیەک بوونی خۆی هەیە
مەبەستم ..! ئیستاتیکا و زمانی شیعری و نووسینەکانمان ناشیرین نەکات

..! ئەوەیە، ئەگەر شیعری سیاسیە بنووسین دەبێ بە زمانی شیعر بینووسین
یەکێکیان . بە بڕوای من دوووۆرە نووسەری سیاسی یان ئەدەبی سیاسی هەیە

ئەو نووسەرانەن کە هەڵدری فیکرەیەک و ئایدیۆلۆژیەکی دیاری کراون، 
لەوانەیە لە حزبێکی سیاسیە کار بکەن، ئە  وۆرە شاعیر و نووسەرانە فیکرە 
و ئایدیۆلۆژیەکەیان تێکەڵ بە نووسین و شیعرەکانیان دەکەن و فیکرەکەیان 

وونەی لەو وۆرەش زۆرن نم.. لەنێو نووسین و شیعرەکانیان ڕەنگ دەداتەوە
مایکۆفسکی، پاپاۆ نیرۆدا، ناز  ) تەنانەت لەسەر ئاستی ویهانیە بۆ نموونە

نووسەر و ئەدەبمان هەن، کە سەر بە هیی  ،وۆرێکی تر ..(حیکمەت زۆرانیتر
فیکرە و ئایدیۆلۆژیای دیاریکراو نین، وە ئەندامی هیی حزبێکی سیاسیە نین 

ان دە  لە سیاسەت دەدەن و شیعر و ئەدەبی بە  ، لە نێو شیعر و ئەدەبەکەی
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ژنە " دەنیز لێیەرتۆح " بۆ ئەم ۆرەش دەکرێ باسی .. سیاسی دەنووسن
ئە  خانمە شاعیرە سیاسەت . شاعیری ئەمریکی بە ڕەگەز بەریتانی بکەین

شاعیرێکی زۆر .. ڕووبەرێکی فراوانی لە نێو شیعرەکانی داگیر کرد بوو
" ئەوانەی لەگەڵ شاعیرانی ڵوتابخانەی شیعری  بەناوباندیشە یەکێکە لە ڕیزی

من لە )هەروەک خۆی لە دیمانەیەکدا دەڵێت .. ناوی دەهێندرێت" چیای ڕەش 
واتە خۆی پێشوەخت سەر بە هیی ..!( ڕێدای ئەدەبەوە بە سیاسەت ئاشنا بوو 

شیعرە سیاسیەکانیشی لەسەر .. فیکرەیەک و ئایدیۆلۆژیایەکی دیاریکراو نەبووە
لەکاتی  ٠٦٩١بە تای ەت لە دەوروبەری ساڵەکانی .. ژ بە شەڕ بوونشەڕ و د

لەوسەردەمانە نەک هەر لێیەرتۆح بەڵکو .. هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر ڤێتنا 
زۆرێک لە نووسەران و هونەرمەندان و ڕۆشن یرانی ئەوکاتە، بە تای ەت الوە 

بە   ئە   ..پۆستمۆدێرنیستەکان بە دژی ئەمریکا هاتنە دەنگ و هاوارکردن
خانمە هەرچەندە شیعری سیاسی زۆر نووسیوە بە  ، ووان و بەزمانی شیعر 

 ،بۆیە یەکێکە لە شاعیرە هەرە ناسراوەکانی ئەمریکا بە تای ەت..! نووسیویەتی
.. لەنێو ئەدەبی کوردیە بە هەمانشێوە. بەدوای وەندی ویهانی دووەمەوە
بە   .. زۆرن لە  بارەیەوە نموونەشمان. هەردووک ۆر لە نووسەرانمان هەیە

بۆ ئێستا ناسراوترین نووسەر و کە زۆرترین شیعری سیاسی نووسیوە، یان 
سیاسەت و مەسەلە نەتەوایەتیەکان ڕووبەرێکی فراوانی لەنێو شیعرەکانی 

بەدوای . ە" عەبدوال پەشێو " داگیر کردووە من پێموایە شیعر و ئەدەبەکەی 
یە " شێرکۆ بێکەس " اش شیعرەکانی ئەویە، ئە  بابەتە تا ئاستێکی ب

دەربارەی ئایندە و ئاسۆی ئەدەبی سیاسیە، ڕاستیەکەی من . دەگرێتەوە
ناتوانم لە ئێستادا ئاسۆ و ئایندەی ئەدەبی سیاسی کوردی دیاری بکە  بە  ، 

کەوا ڕەوتی مێاوو و شارستانیەتی  /بە شێوەیەکی گشتی من وای دەبینم
وە دەڕوات هاوکات ئەدەب و هونەریە بە مرۆڤایەتی و ژیان بەرەو پێشە

ئاسۆ و ئایندەیەکی .. گشتی بە هەمان ئاراستە ڕوو بەرە و پێشەوەیە
 ..! ڕووناکیشی لەبەردەمدایە
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ئایا ئەوە چیە وای کردووە، لە ئەمڕۆی ئەدەبی  :غەمدین بوڵی -
کوردیماندا ڕیکا  تا ئەندازەیەک ب ێتە چەکی داهێنان و نوێدەری  ئایا 

ان پەیوەستە بە ڕیکامەوە  ڕیکا  چۆن ڕۆلی گێڕاوە لە داهێنانی داهێن
 ئەدەبی ئەمڕۆی کوردیەوە 

 
دیارە لە دیمانەی تر بە دوور و دڕێای ڵسەمان لەسەر  :ناڵە حەسەن -

ڕۆلی ڕاگەیاندن و پەیوەندی ڕاگەیاندن بە داهێنان و الیەنی پۆزەتی  و 
ێویستی نازانم، لێرەدا خۆ  بۆیە زۆر بە پ.. نێدەتیفی ڕاگەیاندن کردووە

دووبارە بکەمەوە و لەسەر هەمان بابەت بە دوور و درێای ڵسەی تیا 
هێندە نەبێ دەمەوێت پێ لە سەر ئەوە دابدر  و تەنها ئەوە . بکەمەوە

ڕیکا  و ڕاگەیاندن بە هیی شێوەیەک پەیوەندیان  /دووبارە بکەمەوە و ب ێم
ا دەتوانن نووسەران و دەڵەکانیان یان هێندە نەبێ، تەنه..! بە داهێنانەوە نیە

لە ئاستێکی بەرین ناساندنیە بە .. کتێ ەکانیان لە ئاستێکی بەرین بناسێنن
زۆرن ئەو نووسەر و هونەرمەندانەی کە لە ئاستێکی ..! مانای داهێنان نیە

بەرین ناسراون و کەچی نەک هەر داهێنانیان نیە بەڵکو، ئەدەب و 
زۆرن ئەو نووسەر و هونەرمەندە ..! ر نز  دایەهونەرەکەیان لە ئاستێکی زۆ

حزبیانەی یان ئەوانەی لە ژێر ساباتی دەسە ت ڕاکشاون، کە هەموو 
ئیمکانیاتێک و هەموو دەزگا چاپەمەنیەکان و دەزگا ڕاگەیاندنەکانیان لە 
خزمەتدایە و کەچی، نووسین و بەرهەمەکانیان لە شتێکی بێ داهێنان و کر  

لە هەمانکاتدا، زۆریشن ئەو نووسەر و ..! ی تر نیەو کاڵ بەوالوە شتێک
هونەرمەندانەی کە هەمیشە خەریکی داهێنانن بە  ، بە دەلیای نا حزبی 
بوونیان، یان ڕەخنە گرتن لە دەسە ت و یان بە دەلیای بیرکردنەوەی 
ویاوازەوە، هەمیشە فەرامۆش دەکرێن و تەنانەت لە کوڵەکەی تەڕیە 

ئەگەر  /بە کورتی مەبەستمە ئەوە ب ێم..! یان ناکرێناویان ناهێندرێ و باس
  هەر ئەوەندە، ..دەڵێک خۆی داهێنانی تیا نەبێت، ڕیکا  چی بۆ دەکات
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دەتوانێ لە ئاستێکی بەرین بیناسێنێت و بیدەیەنێتە هەموو شوێنێک بە  ، 
 ..! ناتوانێت ئەلفێکی داهێنانی بۆ بخاتە سەر

 
ی شیعری تۆ، زیاتر ئیشکردنە لە توخمە سەرەکیەکان :غەمدین بوڵی -

گێڕانەوەی یاد و ئاوێتەبوونی فەنتازیا، بەڕای وەنابت بە  شێوەیە پێویستە 
  ..گێڕانەوە بۆ بنیادگەری شیعرییەت

 
من باوەڕ  وایە، خەون و خەیاڵ لەگەڵ هەستەکانی  :ناڵە حەسەن -

بۆیە  هەر. دوێنێ بوونێکی ئۆرگانیکی و زیندوویان هەیە لە پێکهاتەی شیعر
گێڕانەوەی .. یادەوەری کەرەسە و توخمێکی سەرەکیە بۆ نووسینی شیعر

یادەوەریەکانیە لە ئامێزی خەیاڵ و فەنتازیادا لە بونیاد و پێکهاتەی 
من بە  /شیعرەکانی من، پەیوەندی بە دوو هۆکارەوە هەیە، یەکە 

هەندێک لە ڵەسیدە  /دووە . هەناسەیەکی درێاەوە شیعر دەنووسم
یان چەند ڕووداوێک دەگێڕنەوە، یان " ڕۆمانە شیعر " م نزیکن لە درێاەکان

نموونەی لەم ۆرە ..! تەمەنێکی دیاریکراوی خۆمم نووسیوەتەوە
( کەژاوەی خۆرەتاو)یان  (ڕەش ەڵەکی ڕۆح) /بۆ نموونە.. ڵەسیدانەشم زۆرن

و زۆرانی ( خەونەکانی مردن)یان " کە پێکهاتووە لە سێ بەش ( توانەوە)یان 
بێدومان ئیشکردن بە  ستایل و هەناسەیە، گێڕانەوەی خەیاڵیامێز و . تر

ئاوێتەبوو لەگەڵ فانتازیادا، یان ڵووڵ وونەوە و مانەوە لە نێو ڕووبەرە 
نادیارەکان، ئەمانە نەک هەر پێویستن بەڵکو، توخم و ڕەگەزی سەرەکین بۆ 
ە پێکهاتە و بنیاتنانی ئە  وۆرە شیعرانەی کە بە  ستایل و هەناسەی

 ..! دەنووسرێن
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 ( شیعر و وەرگێڕان) بارەىتەوەرێک لە

 ی کوردستان ڕاپۆرت ( ئەدەب و هونەر)لە ڕۆژنامەی 

 

 

 ئەدەب و هونەر: ئامادەکردنی

 

 شیعر کەرەسەیەکی گونجاو نییە بۆ وەرگێڕان 
نووسەری سویدی بە ڕەگەز یۆنانی لە مەڕ چێای  ،تیۆدۆر کەلیفەتیدس

هۆکاری ئەوەی کە ناتوانین چێا لە "  ،دراوەوە دەبێاێتشیعری وەرگێڕ
بە    ،دەتوانرێت وشە وەربدێڕدرێت ،شیعری وەرگێڕدراو وەربدرین ئەوەیە

ئێمەش "  .کێشەکە لەوێدایە کە ناتوانرێت دنیای وشەکان وەربدێڕدرێت
لە زمانی یەکەمەوە بۆ  ،لە سەروەختی گواستنەوەی شیعردا ،دەپرسین
کارییەک ڕوو دەدات کە چێای شیعر دەمرێت یاخود ون   گۆڕان، دووە 

دەبێت  هۆکار ویاوازیی کاتووریی یان سەلی ەی وەرگێڕەکانە  یانیە 
خودی شیعرە  ئاخۆ شیعر کەرەسەیەکی گون اوە بۆ وەرگێڕان  لە پاڵ 

بڕێک لە  ،ئەوەدا کە بەگشتی شیعری وەرگێڕدراو تێکستێکی بێ چێاە
ڕۆژهە ت کە  تا زۆر چێاێکی تەواوەتیمان شیعری وەگێڕدراوی شاعیرانی 

پێ دەبەخشن، بۆچی  ئاخۆ دوور و نزیکی ووگرافیی هیی پێوەندییەکی بە 
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بە دیوێکی تردا ون وونی   چێای خوێنەرەوە هەیە بۆ شیعری وەرگێڕدراو
عری وەرگێڕدراودا پێوەندی بە زمانی یەکەمەوە هەیە یان یچێا لە ش

  .ئەدەب و هونەر  بۆچی  دووە 
 

  ره ر ڕووبه سه له  ی نووسینی شیعر ئیشکردنه وپێیه به :ن سه حه  ناڵه
ڕان  کان، یان گه ریه وه کان و یاده ریزه یاڵ و غه ون و خه کانی نێو خه نادیاره

  کان یان ووانیه ڵخکراوه ته  ی ووانیه وه رخستنه دوای شتی نوێ و ده به
  ن، واته ده ڕوو ده  وه ی زمانه ڕێده  مووی له ش هه مانه ئه. کان دۆزراوه نه

ی  وه کردنه  نووسینی شیعر و له  له  تیه ڕه زمان هۆکارێکی کارا و بنه
  ش له وشه.. کان نادیاره  پێده  یشتن به یاڵ و گه ون و خه کانی خه روازه ده

..  ندین کۆد و هێمای وۆراووۆره ڵدری چه مانای ڕووت هه ویا له  شیعردا، به
و باری   وه ڕوانین و بیرکردنه  به  یه ندیان هه یوه ە، پهکۆد و هێماکانی

کاتی نووسینی شیعر  شاعیر له..  وه کانی شاعیره ون و ئومێده روونی و خه ده
و بوون و   پێکهاته  به.. خشێنێ نه تێکی تر بۆ خۆی ده که ماه نێشتیمان و مه

بۆ   وه زمانێکه  هر شیعرێک دا ل رگێڕانی هه ڵ وه گه له.  وه دگاری ویاوازه ئه
  ره و ڕووبه ئه.. گێڕدرێ رده کان وه نها مانای ڕووتی وشه زمانێکی تر، ته

موو ڵوو یی و  هه  یاڵ به ون و خه ی خه رینه پان و به  و نیشتیمانه  نادیاره
خۆیان   وه کانه پشتی وشه  له  وه ی کۆد و هێماکانه ڕێده له  وه کانیه پێکهاته

شیعری   کان له وشه  واته..  وه بنه نگ ده   ڕه سک و که رته ، به شارداوه حه
نێو سنوور و  ن و له ده ست ده ده  ی خۆی له که فراوانه  ره رگێڕدراو ڕووبه وه

شتاندا  که پرسیاره  ک له روه هه..  وه  مێننه تیس ده سک ڵه رته کی به یه بازنه
کان  شه نها و هتوانرێت ت ده)ڵێت  تیدس ده لیفه تیۆدۆر که  که  هاتووه

  که  یه ره و ڕووبه کان ئه دنیای وشه...(. کان شه ک دنیای و ربدێڕدرێت نه وه
ی  کات، بوخ ه ماکانی خۆی تیادا ده و سه  مه هایی گه ڕی ڕه وپه شاعیر به

..  وه نووسێته کانی خۆی ده ، یان زیکر و وڕێنه وه کاته کانی خۆی تیا ده ریزه غه
،  ش یا و ماندووه رێکی ئه وه بوونه  نادیاره  ره   ڕووبه له    دنیایه شاعیر له
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ناتوانێت   رگێڕان وشه وه  به.. ران و نامۆ   نیده هه  سته رمه   سه وێدا هه له
کانی  روونیه ده  یاڵ و باره نای نێو خه راوزه هه  ی پڕ له   دنیا نادیاره ئه

ک  ا خۆی وهنه ته..  وه بدوازێته  ک وشه شاعیر یان دنیای خۆی وه
ی ئومێد  نگ و بوخوه کۆد و هێما و نهێنی و ڕه  تاڵ له کی ڕووت به یه سته وه

کان هارمۆنی و  شه و /ق رگێرانی ده وه  ش به مانه پاڵ ئه  له.. کان ریزه و غه
  چونکه.. ن ده ستیان ده ده  تی له واوه ته  یان به  وه بێته کانیشیان کاڵ ده میاۆدیه

ی  ییه ندازه و ڕێکی و ئه ی یان ئه   هارمۆنی و میاۆدیه هئ  هیی مومکین نیه
رگێڕانی  وه  ڵێک، به کانی نێو ده شیعریه  وێنه  له  یه کان دا هه نێوان وشه له
" ئێرنا بینێت "   ری یۆنانی نووسه  تا ژنه وه ئه.  وه ک و خۆیان بمێننه وه  که ڵه ده
رگێڕانی  دا، وه   نووسینه رنا له، ئێ(رگێڕانی شیعر وه)ناوی   نووسینێک به  له

کانی خۆی بۆ مۆسی ای شیعری  رانیه نیده.. بات گوناه ناو ده  شیعر به
یان  مۆسی اکه  نده رگێڕان چه وه  ڵی شیعری به ده  ی که یه و مانا به. بڕێت رده ده
.  مان شێوه هه  مکی ئیستاتیکاش به ر چه رام ه ها به روه ن، هه ده ست ده ده  له
.. رگێڕان وه  ڵی شیعری به ده)ین  گه ده  ن امه رئه و به به  وه لێره  اتهو که
  نگ و به موو کۆد و هێما و نهێنی و ڕه هه  ری خۆیان به کان ڕووبه شه و
کان هارمۆنی و  ن، وشه ده ست ده ده  له  وه کانه موو بونیاد و پێکهاته هه

  کاته شێوێ و کار ده ق ده ده ش زمانی مه ن، به ده ست ده ده  کانیان له میاۆدیه
ئیستاتیکا   ڵێکیشدا که ر ده هه  له.. ق ئیستاتیکای ده  ر ووانکاری واته سه

ڵی  ده  له  ق،، بۆیه ر چێای ده سه  کاته کار ده  وه شێوێندرا یان کاڵ وویه
ک پێویست  وه  واته..  وه بێته ڕووی کاڵوێای ده ر ڕووبه رگێڕدراو خوێنه وه

  ، له وه زمانێکی دیاری کراوه  به  ست نیه یوه ش په مه ئه( ێتچێای لێنابین
و  مان ئه رگێڕدراو هه ڵی شیعری وه کانی دونیا ده زیندووه  موو زمانه هه

بۆ   کی گون او نیه یه سته ره ، که سروشتی شیعر ئاوایه.  یه هه  ی یه کێشه
ن  خاوه  نا کهتوا  رگێڕی زرینگ و به وه /شدا مانه ڵ ئه گه له. رگێڕان وه
ی  که رگێرانه وه  ڵه وا بێدومان ده کی شیعری و زمان بێت ئه یه عریفه مه
  که سه ر که گه ب ێم ئه  وه ئه  ستمه به بێت مه وتووتر و پڕ چێاتر ده رکه سه
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  کاره  نده یە بێت، ڕه مانکات شاعیر هه توانا بێت و له زمانزانێکی به)
  خشێت به چێای زیاتر ب ه مانکات، هه بێت و لهوتووتر  رکه ی سه که رگێڕانیه وه

  کی دیاریکرا و من پێموایه ڵی شاعیرانی ووگرافیایه ی ده رباره ده(. ر خوێنه
ڵ  گه له   ، رینتر و فراوانتر کاربکات به سنوورێکی به  بێت له شیعر ده

  ندیه یوه و په  ریت و کێشه رێتی ئایین و دابونه هۆێ کاریده ش به وه ئه
بێت  یان ده وه نددانه تا ئاستێک ڕه  مانه ئه کان و زۆر شتیتریە، تیه  یه ۆمهک
رگێڕدراوی  ڵی وه زۆرواران ده ، ق بۆیه ر نووسین و زمانی ده سه له

مێنێت  ر ده  تی چێای خۆی هه رێکی ڕۆژهه  تی بۆ خوێنه شاعیرێکی ڕۆژهه
زوواکان  و ئاره  کێشهیاڵ و ئازار و  مان خه نێو هه ر خۆی له خوێنه  چونکه

ڵدری  بۆی هه  ش زمانێکی ئاشناتره که ڵه ه ت زمانی د نانه ته..  وه بینێته ده
 . تی کانی خۆیه ون و خۆزگه مان کۆد و هێماکانی نێو خه هه
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 (ندی نێوان زمان و شیعر یوه په)رى  وه ته

 
ئەگەر زمان، نیشتیمانی شاعیر بێت 

کر ڕۆشن ئەوا ئەم نیشتیمانە، بە فی
 دەبێتەوە 

 دانا شوانی: ئامادەکردنی

نووسەر و شاعیر لە تەوەری پەیوەندی نێوان زمان و : ناڵە حەسەن
ئەو چەندین بیروڕای ویاواز و ورد . شیعر بۆ ڕۆژنامەی هەولێر دەدوێت

ناڵە حەسەن تا ئێستا چەندان وتار و شیعری . لەوبارەیەوە دەخاتە ڕوو
کاندا بیو کردۆتەوە و خاوەن چەندان کتێ ی دانس ەی لە ڕۆژنامە و گۆڤارە
نیدایەک بەسە بۆ مردن، دیوانە شیعر )شیعرییە، گرندترین کتێ ەکانی 

ڕەندە )، (٢١١١عەش  و بەرائەتی ئاو، دیوانە شیعر )، (٢١١٥هەولێر 
 ..(.، چەندان کتێ ی شیعری تر٢١١٢ئیرۆسییەکانی ئاگر، دیوانە شیعر هەولێر 

ت بۆ  نانه ته ،ناسیین ده  وه ى زمانه ڕێده  تێك لهموو ش هه: دانا شوانی
  كه   و ڕۆشناییه وایه ك ئه زمان وه ، زمانه  ناسینى زمانیە پێویستمان به

ك ڕۆشنایی زمانى  ر پانتاییه هه ،بێت ك بوونی هه موو پانتاییه هه  له  پێویسته
كی  ر شیعر پانتاییه گه ئه  ر بۆیه هه ،ین كه كی ده كێماسییه  ست به هه ،بێت تیا نه

ر  وا هه ئه ،وانی بێت دونیاى زمان یان داهێنانێكی زمانه  گرنگ بێت له
رك و  ئه  و پرسیار له كات ئه رى زمان ناچارمان ده وهه گه  پرسیارێك له

  كارهێنانه رك و به ین، ئه كانى زمان بكه شنه چه مه هه  كارهێنانه به
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كانى تری زمان  كارهێنانه رك و به ر ئه رام ه به  كانى زمان له ییه شاعیرانه
    ئاشكرایه كوێدایه  ندی نێوان زمان و شیعر له یوه دیدی تۆ په  به.  ویاوازه

ستانى مرۆح  به وه ر و پێكه نێوبایوانكه  ته بوونه  كه  یه ندان زمانمان هه چه  كه
یان  كه یه ر هه  كه  ندین زمانی تیایه ر زمانێكیە چه ها هه روه و ویهان، و هه

ى ویهان ینى و ژیان ینى و  بینن، ڕوانده ده  وه كه یه ڕوانده  ویهان و ژیان له
  له  هاى شیعریی ووشه به  ویسته نه ڵده زمانی شیعرییدا چیین  به  مرۆڤ ینى له

دیدی تۆ شیعری   ، به راوردكردن نییه نى به كانى تر شایه كایه  راورد به به
رچاو  به كان له هاى شیعری ووشه تى به ى توانیویهكی گشت یه شێوه كوردی به
 بدرێت 

دەمەوی لێرەوە دەستپێ کە  کە دەڵێن،  -:ناڵە حەسەن
دەتوانین هەموو شتێک لە ڕێدەی زمانەوە بناسین یان بۆ تێدەیشتن لە هەر 

ئەمە ڵسەیەکی دروستە و بە بڕوای منیە . شتێک پێویستیمان بە زمان هەیە
کەوتنی زانستە کۆمە یەتییەکان و تەکنەلۆژیاش تەنانەت، پێش. هەروایە

پەیوەندییان بە زمانەوە هەیە یان مانەوەی مرۆح لە نێو رووبەری ژیان و 
بەردەوام وونیدا، هەر پەیوەندی بە زمانەوە هەیە، تا ئەو شوێنەی بە 

خۆی لە بنەڕەتدا، .. شیعریە دەگەڕیتەوە یان پەیوەندی نێوان زمان و شیعر
زمانەوانییە لەنێو ڕووبەری خەیاڵ و بیرکردنەوەدا، یان  شیعر کردەیەکی

پەیوەندی نێوان زمان (. موغامەرەیەکە لە پێناو زمان)دەتوانین ب ێین شیعر 
یان بە شێوەیەکی . وایە( بوون و شوێن)و شیعر وەک پەیوەندی نێوان 
بە پێی تێدەیشتنی . وایە( بوون و ژیان)فراوانتر وەک پەیوەندی نێوان 

، هەربۆیە (بوونیە نیشتیمانی تۆیە" )زمان ماڵی بوونە ( " هایدگەر مارتن)
کەواتە (.. زمان بە نیشتیمانی خۆی دەزانێت)ی بیرمەند و شاعیر ( ئەدۆنیس)

بۆ تێدەیشتن لە پەیوەندی نێوان زمان و شیعر، وا پێویست دەکات زێتر لە 
بکۆڵینەوە، وەوهەر یان لە پێکهاتە و بەهای پەیوەندی نێوان بوون و ژیان 

زمانی شیعر ئەو دەسە تە بە شاعیر دەبەخشێ کە ب ێتە خاوەن ئازادییەکی 
ڕەها، ئازاد لە وووڵەی بەردەوا  بۆ دۆزینەوە و داهێنانی هێما و مانا و 
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شتدەڵی نوی، ئازاد لە گەڕان بەنیو هەموو ڕووبەری خەیاڵ بۆ دوورترین و 
ەموو بەربەست و ڵووڵترین شوێن، ئازاد لە ڕاماڵین و البردنی ه

ڕێدرییەکان، ئازاد لە دیاریکردنی پەیوەندی لەگەڵ خۆی و تێدەێشتن لە 
خۆی هاوکات، پەیوەندی لەگەڵ ئەوانیتری دەرەوەی خۆی، چونکە شاعیر 

بۆ تێدەیشتن لە خودی خۆی، پێویستە بە نێو ڕووبەرە شاراوە و )
زمانەوە بە   شاعیری داهێنەر لە ڕیدەی(. نادیارەکانی ئەویدیکەدا ڕەت ب ێ

" نێتوە )" هەروەک .. ئازادییە ڕەها و بە  دەسە تە خەیاڵییە دەگات
باندەشەی بۆ ئیرادەی هێز دەکات، کە وا لە مرۆح دەکات وەخت لە بوونی 

، بە بڕوای من، هێزی ئەو وابەستەبوونی (خۆی بکات و وابەستەی ژیان بێت
رێکی سەرەکییە بۆ چونکە زمان هۆکا. مرۆح بە ژیان لە ڕێدەی زمانەوەیە

ناسین و لە یەکتری گەیشتن و دۆزینەوە یان داهێنانی بەردەوا ، لێرەدا 
هەمان پەیوەندی و هەمان وابەستەبوونی زمان و شیعر دەبینم لە نیو 
رووبەری دەڵدا، دەبێ لەوە تێ دەین کە ژیان بەبێ بوون هیی مانا و 

ە  بوونەش بۆ تێدەیشتن لە وەوهەرو پێکهاتەی ئ.. بەهایەکی نییە
چونکە شاعیر خودێکی .. پێویستیمان بە زمان و هاوکات، بە فکریە هەیە

نیدەرانی مەعریفییە لە ریدەی زمانەوە لە پشت کۆد و هێماکانەوە لە 
بەرگێکی ئیستەتیکی خۆی نمایە دەکات یان چونکە بوونی مرۆح لە 

ان و بنەڕەتدا لەسەر بناغەی نیدەرانی دامەزراوە لەهەمانکات، بوونی زم
وووڵە و کردەی زمان لە نێو رووبەری دەق، لەسەر هەمان بناغە و بنەما 

یان بە مانایەکی تر، توانای شاراوەی زمان لە ویهانی . ئیە دەکات
مەعریفەی خەیاڵ و بیرکردنەوەی شاعیر لە پڕۆسەی مامەڵەکردنی زمان و 

وە ب ێم مەبەستمە ئە. بەکارهێنانی وشە و کۆد و وێنە شیعرییەکان دەبیندرێ
ئەگەر زمان ماڵی بوون بێت، یان ئەگەر زمان نیشتیمانی شاعیر بێت ئەوا )

ئەو ماڵە یان ئەو نیشتیمانە، بە فیکر ڕۆشن دەبێتەوە یان ئەو بوونە بە فیکر 
لێرە دەمەوێ پێ لەسەر ئەوە دابدر  کەوا، زمانی شیعری ( مانایەکی دەبێت

یان دەمەوێت ئەوە ب ێم، هەر .. پەیوەندی بە مەعریفە و هۆشمەندییەوە هەیە



 311 

دەڵێکی شیعری ووان یان هەر داهێنانێکی گەورە، هۆشمەندییەکی گەورەی 
لە پشتە بۆ ووو ندن و بەکارهێنانی زمان، چونکە هۆکارێک بۆ ووو ندنی 
. زمان، بۆ دۆزینەوە و داهێنانی ڕووبەر و شتدەڵی نوێ ئەویە مەعریفەیە

دەتوانی زمان بەو شیوەیە بەکاربهێنی  بەمانای شاعیر لە ڕیدەی مەعریفەوە
کە داهێنانی نوێ بکات، چونکە مەعریفە دۆزینەوەی بەردەوا  بە 

زمان هێزی ئەوەی تیایە .. سەرچاوەی مانەوە و تیابینی خۆی دەزانێت
شاعیر لە ڕێدەیەوە ناوەوەی خۆی بخوینێتەوە و لە وەوهەری خۆی 

ی لەڕێدەیەوە، خەونەکانی زمان هێزی ئەوەی تیایە شاعیر بتوان.. تێ دات
.. خۆی بخوێنێتەوە و لە وەوهەری ژیان و ئایندە و خەونەکانی خۆی تێ دات

چونکە زمانی شیعرو هێماکان بۆ دەربڕینی بیر و شێوازی باری دەروونی 
بەکاردەهێندرێن یان بە مانایەکی تر، چونکە زمانی شیعر، زمانی وەڵسە 

زمانی شیعر زمانی .. رۆڤەهێنانی خەون و خەیاڵ و ئارەزووەکانی م
مرۆح لەکاتی مەست وون و ڕۆچوون بە نێو ڕووبەرەکانی خەون .. وڕێنەیە

و خەیاڵ، دەگاتە ئاستێکی با ی وڕێنەکردن یان ئەو ئاستەی کە بە هۆیەوە، 
دەگەریتەوە سەر بنەچە و حەڵی ەتی خۆی، وەکو خۆی ڵسە دەکات، یان 

ووسینی شیعر گەیشتنە بە  ئاستە ن.. ئارەزووە چەپێندراوەکانی دێنێتە ڵسە
گەیشتنە ئاستێکە، مرۆح وەکو خۆی بیر بکاتەوە .. با یە لە رێدەی زمانەوە

و وەکو خۆی باس لە حەز و ئارەزووەکان و باس لە خەون و خولیاکانی 
ئە  ئاستە بەرزە بۆ ڕوانینی مرۆح لە خودی خۆی و ژیان و ئایندە .. بکات

وەندییە و بەهای نێوان بوون و ژیان، و خەونەکان، مەبەستمە ئە  پەی
شیعر نووسین گەیشتنە .. لەوەوە ب ینم و ب ێم، هەمووی لەرێدەی زمانەوەیە

مرۆح )دەڵێ " هایدگەر " هەربۆیە .. ئاستێکی بەرزی هەشمەندییە بۆ مرۆح
بۆ ( محەمەد کەما . د)یان بەپێی لێکدانەوەی ( شاعیرانە نیشتەوێ دەبێت

چونکە، . دەخوازێ مرۆح شاعیرانە بایی" هایدگەر  "ئە  ڵسەیە ئەوەیە،کە 
شیعر ئاماژە بۆ بوون دەکات یان زمانی شیعر وەک زمانی فەلسەفە وایە، 

لە  ڕێدەیەوەش هەستە . شاعیر دەتوانێ واتای بوون دەربخات
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شیعر لەنیو . ئیرۆسییەکان وخەونەکان و ووانییەکانی ژیان بنووسیتەوە
یە شاعیر دەتوانێ خودی خۆیی و ژیان بە رووبەری خەیاڵ ئیە دەکات، بۆ
یان زمانی شیعر توانای ئەوەی هەیە .. هەموو بەریناییەکانی بنووسیتەوە

ب ێتە زمانی ئەدەب بەگشتی و هەموو ژانرەکانی تری پێ بنووسرێتەوە یان 
ب ێتە زمانی سیاسەت و ئایین و کتێ ە ئایینیەکانی پێ بنووسرێتەوە یان 

(.. نەمای فیکرەوە دەرگیربوون بێت لەگەڵ واڵیعدافەلسەفە لەسەر ب)وەکو 
بۆیە بە بڕوای من، ویاوازی ڕواندەی زمانی شیعری لە ڕواندەی زمانی 
کایەکانیتر ئەوەیە، زمانی شیعری، لە پەن ەرەی ووانییەوە دەروانێتە بوون 
و مرۆح و ژیان، شاعیر لە رێدەی هێز و دەسە تی زمانەوە بەهۆی توانا و 

انی خۆیەوە هەوڵدەدات، ووانییەکانی ژیان بدۆزیتەوە و ژیان هۆشمەندییەک
لەهەمانکات، بەردەوامیە بە ژیان بدات و مرۆح .. ووانتر و ووانتر بکات

چونکە هەموو ئەو . وەک سەرچاوەکانی بەها و پیرۆزی سەیر بکات
دەڵانەی کە داهێنانیان تیایە هەڵدری پرسیارگەڵێکی بێکۆتایی و گومانی 

ڕووبەری گەورەش نهێنییەکانیان حەشارداوە و پێویستییان بە گەورە و لە 
چونکە ئەو . خوینەری زێتر و خوێندنەوەی زێتر و لێکدانەوەی زێتر هەیە

دەڵە شیعرییانەی کە وێدای مەبەستی ئێمەن، وەک شتدەڵێکی سیحری، 
هەروارەی بە وۆرێک و ڕەندێک و بە هێما و مانای ویاوازەوە دەردەکەون، 

ەوەش کە بەها و شێوەی وشەکان لە نێو شیعری کوردی، یان دەربارەی ئ
بە شێوەیەکی ڕوونتر و گون اوتر، توانای شاعیر لە بەکارهێنانی زمان و 

بەپێی ئەو ڕۆشناییە .. وشەکان لە نێو ڕووبەری شیعری کوردی
دیاریکراوەی کەمن هەمە لەسەر شیعر و ئەدەبی ویهانی یان شیعر و 

من پێموایە زۆرێک شاعیرانی کورد لەم ارەیەوە .. ئەدەبی دەرەوەی خۆمان
من باس لە . هەوڵ و دەڵە شیعرییەکانیان لە ئاستێکی بەرزی داهێنان دان

ڕێنووس و ڕستەسازی و هونەری زمان ناکە ، باس لە توانا و دەسە ت و 
هۆشمەندی شاعیر دەکە  لە ووو ندن و بەکارهێنای زمان و بەهای 

من هیی گومانێکم لەوەدا نییە .. ڵە شیعرییەکانداوشەکان لە نێو ڕووبەری دە
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تەنها ئەوەی وێدای نیدەرانی و گومانی من بێت ئەویە ئەوەیە، . کە دەی ێم
توانا و بەهای زمانی شیعری و خودی شیعری کوردی بە گشتی لەالیەن 
خوێنەران و ڕەخنەگرانی ودی و خاوەن مەعریفەیەکی گشتدیر وەک 

و وەک پێویست لەسەر بەها و توانای زمانی پێویست نەخوێندراونەتەوە 
بە مانای شیعری . شیعری کوردی لەنێو رووبەری دەق، نەهاتوونەتە ڵسە

 .کوردی وەک پێویست نەخوێندراوەتەوە
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