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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
دیارە ئەوە زۆر ڕوونە کەوا ،ژیان پڕیەتی لە شتتی پتێوەوانە و هتاودژ و
نامتتتاڵووڵ .شتتتیعریە لە ڕێتتتدەی بەدواداگەڕان و خول انتتتدنی کتتتۆد و هێمتتتای
نوێتتوە ،دەکتترێ هەمتتتوو ئەو شتتتە هتتاودژ و پتتتێوەوانە و نامتتاڵوو نە لەنێتتتو
هەناوی کۆد و هێماکانیتدا لە خۆبدرێتت " .چتونکە شتیعر نووستینەوەی ژیتانە
بە هەموو پێکهاتەکانیەوە !..بتۆیە ئاستاییە کتۆد و هێماکتان هەڵدتری پرستیارو
گومتتتتانی وۆراووتتتتۆر بتتتتن ..بە بتتتتڕوای متتتتن ،ئە پرستتتتیار و گومانتتتتانەش
ستتتتەرچاوەکەیان لە بەردەوام تتتتوون و نوێ تتتتوونەوە دایە !..چتتتتونکە شتتتتتیعر
ناتوانێت بەردەوا بێت ئەگەر ،خۆی نوێ نەکتاتەوە ،لێترەدا نەک تەنهتا شتیعر
بەڵکتتتو ،سروشتتتتی ژیتتتانیە هەروایە ..بتتتۆیە لێتتترەدا دەتتتتوانین ب ێتتتین شتتتیعر
بەمانای" ژیتان دێتت !..یتان هەر کتاتێکی دەڵێکتی شتیعری ،چەنتدین پرستیار و
گومانی هەمەوۆر لە الی خوێنەر وێدەهێ ێ ،ئەمە نیشانەی بوونی داهێنتان و
دیدگای نتوێیە لەنێتو دەڵەکە و لە چوارچێتوەی سیستتەمێکی ئیستتەتیکدا .یتان
باشترە ب ێین ،لە چوارچێوەی دەسە تی زمانتدا !..ئەوەتتا " ئەراگتۆن " بە پێتی
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ئەزمتتوونی ختتۆی بەوە گەیشتتت بتتوو کەوا " فەرهەندەکتتان مانتتای تەواو بتتۆ
وشتتتەکان دەستتتتەبەر نتتتاکەن " !..واتە مانتتتای ڕاستتتتەڵینەی وشتتتەکان بە پێتتتی
سروشتی وێنە و بڕگەکان دەگۆڕێن !..لێترەدا بەوە دەگەیتن کە ،زمتانی شتیعر
ختتتۆی نابەستتتتێتەوە بە مانتتتا بتتتاو و تەڵایتتتدیەکانی وشتتتە ..شتتتاعیر لە ئاکتتتامی
بەدواداگەڕان و کەشتتتفکردنەکانی کاتێتتتک ،پەیتتتکەر و وێتتتنە شتتتیعرییەکانی بە
لیکی وڕێنەکانی ڕەنگ دەکات !..یان لە ڕێدەی کۆدەکتانەوە ،هەمتوو ئەو شتتە
نامتتتتاڵووڵ و ناتەبتتتتا و هتتتتاودژ و تەنتتتتانەت خەون و شتتتتتە ترستتتتهێنەکانیە
دەنووستتێتەوە ..کەواتە شتتاعیر لە دواوتتاردا ،لە ڕێتتدەی ڵووڵ وونەوەکتتانی بە
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
دەستەواژەکان !..هەر لێرەشە پرسیار و گومانەکان لە دایک دەبن!..

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
دایە ..خەونتتیە لە بەرگە گشتتتیەکەیدا ،هێنتتانە گتتۆی یتتان بە کتتاراکتەرکردنی
ئارەزووە الشعوریەکانە ..بتۆیە شتاعیر نتاتوانێ دەستت ەرداری ڕابتردوو بێتت.
دەتتتوانین ب ێتتین هتتونەر بە گشتتتی ،وە متتدەرەوە یتتان تێرکردنتتی ئتتتارەزووە
الشتتعوریەکانە لە بتتارێکی ئاگتتایی و نائاگاییتتدا !..لە ڕووبەری نۆستتتالیایاش "
منداڵی " ووانترین و ناسکترین تتوحفەیە بتۆ شتاعیر !..نووستینی شتیعر بەبتێ
ئتتاوڕدانەوە لە تتتوحفەیە مانتتایەکی نتتیە !..وا پێویستتت دەکتتات ئەوەش ب تتێم،
شتتاعیر نابێتتت تەنهتتا ڕووی لە دواوە بێتتت !..بە مانتتای تەنهتتا ئتتاوڕ لە دواوە
بداتەوە و دوێنێی ختۆی بنووستێتەوە ..وا پێویستت دەکتات دوێنێتی ختۆی ،بە
ئێستا و هاوکات بە ئایندەش گرێ دات( " .ڕۆبەرت فرۆستت)" گەورە شتاعیری
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ئەمریکی ،کە بەشاعیری سەدەی بیستەمی ئەمریکتا نتاوی دەبەن ..یەکێتک لەو
ڕەخنەیەی کە لێی گیراوە ئەوەیە /کە هەمیشە ئیشی لەسەر ڕابردووی ختۆی
کتتردووە ،واتە تەنهتتا خەمەکتتان و ئتتارەزووە چەپێنتتدراوەکانی دوێنێتتی ختتۆی
نووستتیوەتەوە .دیتتارە هتتیی الریەکمتتان لەوە نتتیە کەوا ،زمتتان بڕبتتڕەی پشتتتی
شیعر و نووستینە !..هەمتوو بەدواداگەڕان و کەشتفکردن و داهێنتان و ستتایاە
نوێیەکان ،لە ڕێی زمانەوە دێنە بوون ..دیارە دەمێکە " وتاک الکتان " بتاوەڕی
وابتتتووە کە زمتتتان وەک کایاێتتتک وایە بتتتۆ کتتتردنەوەی هەمتتتوو دەرگاکتتتان ..بە
تتتای ەت لە نووستتینی شتتیعر ،دەبێتتت زمتتان ئە ڕۆڵە ئتتاکتییەی ختتۆی ب ینێتتت..
دەربتتتارەی ئەوەش کە /دووبتتتارە بتتتوونەوەی وشتتتە و دەستتتتەواژەکان یتتتان
وێدتتتۆڕکێ پێکردنیتتتان ،کە زۆرکەس بە گەمەی پەییەکتتتان ناویتتتان دەبەن ،وە
ئەمە لەنێو شیعرەکانی منیە زۆر دەبیندرێن .متن پێمتوایە ئەوە پەیوەنتدی بە
باری دەروونی متنەوە هەیە لە ئانوستاتی نووستینی شتیعرەکەدا !..هۆکتارێکی
تتتر ،پەیوەنتتدی بە ئیستتتاتیکای شتتیعریەوە هەیە !..چتتونکە ئیستتتاتیکای شتتیعر/
ڕاستتتەوخۆ ڕۆڵتتی ستتەرەکی دەبینتتێ لە تێرکردنتتی ئتتارەزووە الشتتعوریەکان..
بەمانایەک ،هەرچەندە تۆ لە نێتو ڕووبەرێکتی نادیتاریە کتار بتکەی و بتۆ نێتو
ڵوو ییەکتتانی خەون و خەیتتتاڵ بتتتڕۆیتە ختتتوارەوە ،مەبەستتتتمە ئەوە ب تتتێم کە،
ئیستتتاتیکای شتتیعر هەر کتتاریدەری ختتۆی دەبێتتت بەستتەر بتتاری دەروونتتی و
بەتتتتتتای ەت ئتتتتتارەزووە الشتتتتتعوریەکان !..بەمانتتتتتایەک ئیستتتتتتاتیکای شتتتتتیعر
سەرچاوەیەکی لەزەت بەخشە لە پڕۆسەی نووستینی شتیعر !..بتۆیە دەتتوانین
ب ێتتین کە زمتتانی دەق ڕاستتتەوخۆ پەیوەنتتدی بە دەروونتتی شتتاعیرەوە هەیە!..
ئەمە بۆ ژانرەکتانی تتریە هەروایە ،ئەگەر لە هتونەری نیدارکێشتان بتڕوانین/
ڤتتتانکوا کاتێتتتتک تتتتاب ۆی "شتتتتەوە پتتتڕ ئەستتتتتێرەکانی " کێشتتتا ،ئەوکتتتتاتەدا لە
نەخۆشخانەی دەروونی بووە ،لە تاب ۆیەی دا /شتێوەی متامەڵەکردنی لەگەڵ
ڕەندەکان و بەکارهێنانی فاتوەکەی ،پەیوەنتدی بە بتارە دەروونتیەی هەبتوو،
کە خۆشتتی لە زۆر شتتوێندا ئەمەی باستتکردووە !..لێتترەوە بەوە دەگەیتتن کە لە
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،
دەتتتتتوانێ ستتتتتیما و خەستتتتتاەتێکی واویتتتتدانە بە ئارەزووەکتتتتتان و ڕەهەنتتتتتدە
مرۆییەکتتان ب ەخشتتێ !..کەواتە زمتتان دەتتتوانێ نەمتتری بە شتتتەکان ب ەخشتتێ
لەنێتتو ڕووبەری دەڵتتدا ،بتتۆیە دەتتتوانین ب ێتتین ،یتتادەوەری لەنێتتو هەر دەڵێکتتی
شیعری بوونێکی واویدانی هەیە ،یان بوونێکی گشتدیر و ڕەها!..

شیعر و ڕەخنەی کوردی
دیتتارە بتتۆ هەمتتوو الیەکمتتان مەعاتتومە کەوا ،ڕەختتنەی کتتوردی لە ئاستتتێک
دایە !..بە مانایەک ئەو داهێنتان و پێشترەویانەی لە شتیعر و ڕۆمتان و ژانرەکتانی
تتتتری ئەدەب و هتتتونەری کتتتوردی کتتتراون ،لە ڕەختتتنەدا نەکتتتراون ..ئتتتێمە نتتتاڵێین
ڕەخنەی کوردیمان هەر نیە بە  ،ئێمە ڵستە لەستەر تواناکتان و ئاستتی داهێنتان
دەکەین !..بۆیە لێرەدا بە دڵنیتایەوە دەڵێتین (ڕەختنەی کتوردی لە ئاستتی پێویستت
دا نیە .)!..من پێموایە ،ڕەخنە نەک هەر دەبێت کەلێنەکان پتڕ بکتاتەوە یتان دەستت
نیشانیان بکات بەڵکو ،دەبێتت نەوەیەکتیە بختاتە ستەر پڕۆستەی نووستین !..متن
پێموایە ،ڕەخنەگرەکانمان دەبێت هێندە پڕ مەعریفە و بەرچتاو ڕۆشتن و پێشتڕەو
بتتن نەک تەنهتتا ،کاریدەریتتان بەستتەر پڕۆستتەی نووستتینەوە هەبتتێ بەڵکتتو دەبێتتت،
کاریدەریتتان بەستتەر گتتۆڕانی کۆمەڵدەشتتەوە هەبێتتت !..ڕەخنەگتتران وا پێویستتت
دەکات هەمیشە هەڵدری دیدگای پێشرە و نوێخوازانە بتن ..زۆر بە ڕۆشتنی و بە
دروستی ڕەخنە لە داب و نەریتی دواکەوتوانە و لە هەموو ئەو هۆکار و فاکتتانە
بدتتتتتترن ،کە ڕێدتتتتتترن لەبەردە پێشتتتتتتکەوتنی کتتتتتتۆمەڵدە و تەنتتتتتتانەت چەمتتتتتتکە
ئازادیەکانیە !..بە بڕوای من ،ڕەخنە ناتوانێ تەنهتا ختۆی ب ەستتێتەوە بەزمتان و
ڕەگەزەکتتانی نووستتین و بەس ،ئەگەر پێویستتت بکتتات وا دروستتتە ڕەخنەگتتر لە
چوارچێتتوەی دەڵەکەدا ،ڕەختتنە لە بیرکتتردنەوە و ڕوئیاکتتانیە بدتتڕێ ..بە تتتای ەت
ڕوئیتتتای نەو نووستتتەرانەی دەستتتت بە بیتتترۆکە دواکەوتووەکتتتان دەگتتترن لەنێتتتو
دەڵەکانیانتتدا ..یتتان ئەو ڕوئیایتتانەی کەنتتاتوانن ،ڕەوتتتی پێشتتکەوتن و مەدەنیەتتتی
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کتتتتتۆمەڵدە و ئتتتتتازادی مرۆڤەکتتتتتان هەز بتتتتتکەن !..بە ئەوەش گتتتتتریندە کەوا،
ڕەخنەکتتان لە چوارچێتتتوەی دەڵەکتتتان دەرنەچتتتن ..واتە کارمتتتان بەستتتەر ئەوەوە
نەبێتتت کە نووستتەرەکە لە ختتانوویەک ژیتتان دەگوزەرێنێتتت ! یتتان ستتەر بە
الیەنێکتتتی سیاستتتیە ! مەبەستتتتمە ئەوە ب تتتێم " بتتتۆ نمتتتوونە لە دەڵێکتتتی شتتتیعری
پێویستتتتتە ڕەختتتتنەی شتتتتیعری بدتتتترین لە هەمانکتتتتات بە زمتتتتانی شتتتتیعریە !..لە
چوارچێوەی دەڵە شیعریەکە دەکرێ ،ڕەخنە لە هەر شتێک بدترین ،وتا ئەو شتتە
زمتتانی شتتتیعری بێتتت ،یتتتان ستتتتایل و ڕەگەزەکتتانی تتتتری شتتیعر ،یتتتان ڕوئیتتتای
دواکەوتتتووانە یتتا هەر شتتتێکی تتتر !..بە پێویستتتی دەزانتتم لێتترەدا باستتی " وۆلیتتا
کریستتتۆفیا "ی ڕەخنەگتتر و بیرمەنتتدی هەندتتاری بتتکە  .وولیتتای ڕەخنەگتتر ئیشتتە
سەرەتاییەکانی لە نێتو چوارچێتوەی فیمینیتز و مەستەلەی ژنتان و گریندتی دەدا
بە زمتتتانی دەق و ڕەختتتنەی لە زمتتتانی پیاوستتتاالرانە دەگتتترت لەنێتتتو دەڵەکانتتتدا..
ڕۆڵێکتتتی ستتتەرەکی گێتتتڕا لەبیتتتری متتتۆدێرنیز و فیمینیزمتتتدا ..هەروەهتتتا تیتتتۆرە
ڕۆشتتتتن یریەکەی چتتتتڕ کردبتتتتوویەوە لە دەوری کتتتتۆمەڵدە و داب و نەریتتتتت و
پەیوەنتتدی نێتتوان ئەدەب و سیاستتەت و زۆر شتتتی تتتر ،وە پشتتتی بەستتت وو بە
روانتتتتدە و تیتتتتۆرە ستتتتایکۆلۆژیەکەی فرۆیتتتتد .ئەگەر لە هەوڵەکتتتتانی ئە ختتتتانمە
بیرمەنتتدە بکتتۆڵینەوە ،دەبینتتین لە چوارچێتتوەی ڕەختتنەی ئەدەبتتی و نووستتین و
لێکۆلینەوەکانی ،ئیشی لەستەر مەستەلەی ژنتان و بە مەدەنتی کردنتی کتۆمەڵدە و
زۆر شتی تر کردووە !..من پێموایە ڕەخنەگر دەبێت لە ئاستتە بەریتن و فتراوانە
کار بکات ..نەک تەنها کەلێنتی دەڵەکتان پتڕ بکتاتەوە بەڵکتو بەرچتاوی نووستەر و
شتتاعیرەکان ڕۆشتتنتر بکتتاتەوە و کتتارێکی وا بکتتات ،لەژیتتر کاریدەریەکتتانی ئە
داهێنتتان و نوێختتوازی بوتتنە ئاستتتێکی ستتەروو تتتر ..نەک هەر ئەوەنتتدەش بەڵکتتو
ڕۆڵێکتتی بەرچتتاو ب ینتتێ ،لە نێوەنتتدی ڕۆشتتن یری و هاوکتتات لە ڕاستتتای بەرەو
پێشەوەچوونی کۆمەڵدەش !..ئە ئاست و وۆرە لە ڕەخنە لە ئێستتادا ،لە ڕەختنە
و ڕەخنەگرانی کوردی نابیندرێ ،دیتارە ئومێتدی ئەوەش دەختوازین کە ڕۆژێکتدا
بێ ،ڕەخنەی کوردی بداتە ئە ئاستە بەرزەی لەپێشکەوتن و داهێنان دا!..
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شیعر و سایکۆلۆژیەتی دەق
بە بتتتڕوای متتتن دەبتتتێ ئەوەمتتتان لەال ڕۆشتتتن بتتتێ کە (نووستتتین ڵستتتەکردنە
لەگەڵ پەیکەرە بێتدەندەکانی نێتو بتازنە چەپێنتدراوەکانی ڕووبەرە بێیاگاییەکتان)!..
بتتۆیە ئیشتتکردن لەستتەر زمتتانی دەق و کتتردنەوەی کتتۆد و هێماکتتان ،کتتۆمەکی
زۆرمتتان دەکتتات بتتۆ نزیتتک بتتوونەوە لە کڕۆکتتی دەڵەکە و تێدەیشتتتن لە مانتتا و
دەاللەتەکتتتان .چتتتونکە لە پشتتتتی کتتتۆد و هێماکتتتان بتتتاری دەروونتتتی نووستتتەر
دەختتتتتوێنینەوە ..واتە لە ڕێدتتتتتای زمتتتتتانەوە دەتتتتتتوانین لە ستتتتتایکۆلۆژیەتی دەق
بکۆڵینەوە یان تێ دەین ..چونکە بەپێی بیرکردنەوەکتانی " کتار یەنتگ " (هێماکتان
لە هتونەردا ،بتتۆ دەربڕینتتی بیتتر و شتێوازی بتتاری دەروونتتی بەکتتار دەهێنتتدرێن)!..
لێتتتترەدا دەکتتتترێ ئەوە ب ێتتتتین ،لەنێتتتتو هەر دەڵێکتتتتی شتتتتیعری پێکهتتتتاتە و بتتتتاری
دەروونتتی شتتاعیرەکە لەوێتتدا ڕاکشتتاوە !..بتتۆ نمتتوونە لە وردبتتوونەوە لە زمتتان و
هێماکتتانی دەڵتتی هاماێتتت بەر لە هەر شتتتێک بەوە دەگەیتتن کەوا ،دەڵتتی هاماێتتت
بتتاس لە هەرچتتیەک بکتتات ،دەتتتوانین شتتێوازی دەروون و بتتاری بیرکتتردنەوەی
شکسپیر بخوێنینەوە !..بتۆ دەڵێکتی شتیعریە بە هەمتان شتێوە .دیتارە ڕووبەر و
توانتتای دەستتە تی زمتتان زۆر لەوەش زیتتاترە کە ئتتێمە بتتۆی دەڕوانتتین ..ئەوەتتتا
الی " بونیادگەراکتتان " هەر لە ڕێتتدەی ئیشتتکردن لەستتەر زمتتان و هێماکتتانەوە،
پەیوەنتدیە کۆمەالیەتیەکتتان و پێکهتاتەی کتتۆمەڵدە و سیاستەت و بتتاری ئتتابووری
کتتۆمەڵدە و لە ڕێتتدەیەوە ئیشتتیان لەستتەر زۆر شتتتیتر و ڕەهەنتتدی تتتر دەکتترد.
بتۆیە لە ڕێتتدەی فتتۆکەس کتتردنە ستەر زمتتان و پێکهاتەکتتانی ستتایکۆلۆژیەتی دەق
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 بەستتتەرداهتتتتاتووە بتتتتۆ نمتتتتوونە ،زمتتتتانی شتتتتیعر لە ستتتتەردەمی سوم ولیستتتتتەکان و
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ڵوتابخانەکتتانی پتتێە خۆیتتان بە شتتێوەیەکی تتتر بتتووە ئەوکتتات ،شتتاعیر زیتتاتر
دەرەی خۆی دەنووسیەوە .لێرەدا دەکرێ زیاتر ڵسە لەستەر زمتانی شتیعر و
پەیوەنتتتدی نێتتتوان شتتتاعیر و کتتتۆمەڵدە بکەیتتتن ..بەر لە هەرشتتتتێک حەزدەکە
ئەوەش ب ێم /ڕەندە منیە ڕۆژێک لە ڕۆژان ئەو بیرکردنەوەیە هەبتوو بێتت،
کە دەبتتتێ زمتتتانی شتتتاعیر زمتتتانی کتتتۆمەڵدە بێتتتت ،بەو پاستتتاوەی کە شتتتاعیر
زمانحتتتاڵی کۆمەڵدتتتاکەیەتی !..ڕەنتتتدە ئەووتتتۆرە بیرکتتتردنەوانە تتتتا ئاستتتتێک،
کاریدەرێتی سیاستەت و ئایتدیۆلۆژیایان لە پشتت بێتت .یتان بیرکردنەوەیەکتی
ڕیالیستتتانە بێتتت .بە  ،بەوپەڕی ڵەنتتاعەتەوە ،ئەوە ڕا دەگەیەنتتم کە بتتاوەڕ
بە وتتۆرە بیرکتتردنەوانە نەمتتاوە !..متتن نتتاڵێم شتتاعیر هتتیی پەیوەنتتدیەکی بە
کتتۆمەڵدە و دەوروبەرەکەی نتتیە بە  ،دەکتترێ شتتاعیر بتتوونێکی ئتتایرۆنیکی
بێتتت ..یتتان یتتاخی و نتتامۆ بێتتت ..یتتان ویتتا لە دەوروبەرەکەی بیتتر بکتتاتەوە ،کە
هتتیی پەیوەنتتدیەکی ئەوتتتۆ و یتتان لە ژێتتر کتتاریدەری دەوروبەرەکەی نەبێتتت!..
زمتانی شتاعیر دەبتتێ زمتانی شتیعر بێتتت !..شتاعیر وا پێویستت دەکتتات " کە لە
پێناو شیعر ،شیعر بنووسێت " !..زمانی شاعیر دەبێ ،زمانی نتاوەوەی شتاعیر
و زمانی غەریزەکان و خەون و خەیاڵی شاعیرەکە خۆی بێت ..متن لە ڕێدتای
شتتیعرەکانم /غەریتتزە بێیاگاییەکتتانم و ختتۆ و ژیتتانی ختتۆ دەنووستتمەوە ..لە
نێو خەون و خەیاڵی خۆمدا ،کە ئیە لەسەر خەونەکانم دەکە و دەمەوێتت "
حەڵی ەتی ژیان ڕەسم بکە  " !..من دەکرێ هیی پەیامێکم پتێ نەبێتت !..چتونکە
بە بڕوای من شاعیر کەسێک و ئاکتییستێکی سیاستی و ئایدیۆلۆژیستت نتیە!..
مەبەستمە پێ لەسەر ئەوە دا بدر (دەکرێ شیعر هتیی پەیتامێکی پتێ نەبتێ و
بتتێ پەیتتا بێتتت بە  ،نتتاکرێ شتتیعر هتتیی ئامتتان ێکی پتتێ نەبتتێ و بتتێ ئامتتان
بێت )!..کەواتە پەیا و ئامان دوو شتی ویاوازن !..ئامان لە شتیعرەکانی متن
ئەوەیە (ژیان بە هەموو ووانیەکانیەوە پێشانی ختوێنەران بتدە  )!..مەبەستتمە
لەگەڵ خوێندنەوەی هەر شتیعرێکم ،دڵ و ڕۆحتی ختوێنەرانم ئتارا بتکەمەوە..
یان زەردەخەنەیەک بهێنمە ستەر ڕوخستاریان ..یتان ئەگەر بکترێ پرستیاریان
لەال دروست بکە  ..یان پڕیان بکە لە نیدەرانی و دڵەڕاوکێ !..بە من هتیی
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پەیامێکم بتۆ خوێنەرەکتانم پتێ نتیە !..خوێنەرەکتانم لە ئاکتامی بەدواداگەڕان و
ڕامتتتانی ڵتتتووڵ و چەنتتتدین خوێنتتتدنەوە ،وا پێویستتتت دەکتتتات خۆیتتتان شتتتتێک
هەڵکڕێنن و خوێندنەوەیەکیان دەست بکەوێتت ،نەک چتاوەڕوانی پەیتا بتن لە
منەوە !..هەروەک " ئەندرێ بریتۆنی " سوریالیستت دەڵێتت (پێویستتە ختوێنەر
لە ژێتتتتر کاریدەریەکتتتتانی دەق ب ێتتتتتە وتتتتۆگەلەیەک لە بیتتتتری شتتتتاعیرەکە و
بەشتتتداری بکتتتات لە بەدواداگەڕان و کەشتتتفکردنی مانتتتا و دەاللەتەکتتتان )!..بە
بڕوای من لێرەدا شتێک نیە نتاوی پەیتا بێتت !..لەو بۆچتوونەی بریتتۆن ئەوە
دەبینتتین ،کە پەیوەنتتدی ختتوێنەر و دەق چەنتتدە گتتریندە ..هاوکتتات ستتەلی ە و
مەعریفەکەشتتتی !..چتتتونکە ستتتەلی ە و مەعتتتریفەی ختتتوێنەر ڕۆڵ دەبینێتتتت لە
کەشفکردن و کردنەوەی هێما و ماناکتان ..ڕۆڵ دەبینتێ کە وەک وتۆگەلەیەک
بتتڕژێتە نێتتو پانتتتایی دەڵەکە و بە نێتتو هەمتتوو درز و کەلێنێتتک و ڵوژبنەکتتانی
شتتۆڕب ێتەوە و بتتۆ ڵتتوو یی نێتتو ڕووبەرە نادیارەکتتانی دەق بتتڕوات ..دەبتتێ
ئەوەش لەبیر نەکەین کەوا ،دەڵی زیندوو و پتڕ داهێنتان ختوێنەری بە ستەلی ە
دەگەیەنێتە ئاستی ئەو وۆگەلەیە و لەگەڵ خۆیدا دەی ات!..

شیعر و ناوچەگەرێتی
ئەدەب و هونەر بە شێوەیەکی گشتی لەسەر ئەو چەمکتانە کتار دەکەن کە
ستتیما و ڕوخستتارێکی گەردوونییتتان هەیە .وەک (عەش ت  ،خەون ،ڕەنتتگ ،بتتا،
ئتتتاو ،ڕوونتتتاکی ).....هەمتتتوو ئەو چەمکتتتانە ڕەگەزی گەردوونتتتین لە ئەدەب و
هونەردا بە تای ەت لە شیعر ..زمتانی ئەدەب یتان زمتانی شتیعر نتاتوانێ ختۆی
لەو ڕەگەزە گەردوونیتتانە بێتت ەری بکتتات ..بەمانتتایەک ،ئەدەب نتتاتوانێ ختتۆی
ڵەتیس بکتات لە نێتو بتازنەیەکی تەستکی نتاوچەگەرێتی ..یتان ئەدەب ڕەندڕێتا
بکرێتتت بە دیتتدگایەکی دواکەوتتتووانەی خێ ەکتتی یتتان مامانێتتی ئایتتدیۆلۆژیا و
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..
دەندتتتتتتتی ئەدەب دەندتتتتتتتی غەریزەکتتتتتتتان و دەندتتتتتتتی نتتتتتتتاوەوەی متتتتتتترۆڤە..
ڕوخسارەکەشی ،ڕوخساری ڕەندە ووانەکانی سروشت و ژیانە ..هەر وۆرە
هەوڵ وبیرکتتردنەوەیەک ،لە دەرەوەی ئە مانتتا و دەنتتدە گشتتتدیرییەی ئەدەب
دەبێتە هۆی کپ وونی دەندی ئەدەب و شێواندنی ڕوخسارە گەردوونتیەکەی!..
لەالیەکی تترەوە ،ئەو نووستەر و شتاعیر و هونەرمەنتدانەی لە ئاستتێکی بەرز
داهێنانیتتان کتتتردووە ،ئەوانە بتتتوونەتە متتوڵکی مێتتتاوو و بتتتوونەتە بەشتتتێک لە
شارستانیەتی ژیان ..ژیتان بەوانەوە مانتایەکی هەیە .ئەوان متوڵکی شتارێک و
نتتتتتاوچەیەک و تەنتتتتتانەت و ت و کیشتتتتتوەرێکیە نتتتتتین !..ئەوان لەنێتتتتتو دڵە
گەورەکەی مرۆڤتتتتایەتی ڕاکشتتتتاون و بتتتتۆ هەتتتتتا هەتتتتتا لەوێتتتتدا دەمێنتتتتنەوە!..
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
و دەستتتتە تی ویتتتتتاوازدا !..دەستتتتتە تی کتتتتتوردی ڕۆڵتتتتتی ستتتتتەرەکی هەیە لە
دەستتتتەمۆکردنی ڵەڵەمەکتتتان و ویتتتاکردنەوەی ئتتتازادی لە ڵەڵە و خنکانتتتدنی
دەنتتتتتتدە گەردوونتتتتتتیەکەی ئەدەب و هتتتتتتونەری کتتتتتتوردی .ئەو نووستتتتتتەر و
هونەرمەندانەی کە تەسایم بە خواستت و ئە حەڵتی ەتەی دەستە تی کتوردی
دەبن ،بەر لەوەی غەدرێک و گوناهێکی گەورە لە مانا و ڕەنتگ و ڕوخستاری
ئەدەب و هتتتتونەر بتتتتکەن ،متتتتن پێمتتتتوایە ،غەدرێتتتتک و گونتتتتاهێکی گەورە لە
نووسەربوون و هونەرمەندبوونی خۆیان دەکەن !..تەنانەت گونتاهێکی گەورە
لە پێکهتتاتە و کەستتتایەتی و لە بتتتوونی خۆشتتیان دەکەن ..ئیتتتتر پاستتتاوەکەیان
هەرچیەک بێت ،بتۆ نمتوونە ستەروەت و ستامان ،پاەوپتایە و یتان هەرشتتێکی
تر ،ئە پاساوانە ناتوانن لە گوناهەکانیان پاکیان بکەنەوە!..

شیعر و ئەدەبی سیاسی
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لەوەتەی کتتورد هەیە و ئەدەبتتی هەیە ،ئەدەبتتی سیاسیشتتی هەیە ..بە تتتای ەت
لە ڕۆژانتتی دوێنێمانتتدا .شتتاعیر و نووستتەرانی کتتورد لە ئاستتتێکی زۆر بەریتتن و
فراوان ،ئیشیان لەسەر سیاسەت کتردووە و ئەدەبتی سیاستیان نووستیوە .دیتارە
سیاستتەتیە وەک هەر بتتابەتێکی تتتر لە نێتتو ئەدەبتتدا وێدتتای دەبێتتتەوە و نابێتتت،
لەم تتارەیەوە هتتیی نیدەرانیەکمتتان هەبێتتت ..چتتونکە دونیتتای ئەدەب هێنتتدە فتتراوانە
وێدتتای هەمتتوو بتتابەتێکی تیتتا دەبێتتتەوە ..بە گرینتتگ ئەوەیە ،دەبتتێ زۆر وریتتا
بتتتتتین لەوەی کە /ئەدەب و هونەرەکەمتتتتتان نەخەیتتتتتنە ختتتتتزمەت بە الیەنێتتتتتک و
فیکرەیەکتتی دیتتاری کتتراوەوە .نووستتەر ئتتازادە لەستتەر هەرچتتیەک دەنووستتێت
بە  ،هەروەک " ئێتتریە فرێتتد " دەڵتتتێ (گرینتتگ ئەوەیە وتتتوان بنووستتیت) متتتن
پێمتتتتوایە لە نێتتتتو شتتتتیعر و نووستتتتینەکانی هەر یەکێتتتتک لە ئتتتتێمە سیاستتتتەت بە
ڕێتتتاەیەک بتتتوونی ختتتتۆی هەیە .بە گرینتتتگ ئەوەیە سیاستتتەت ،ئیستتتتتاتیکا و
زمتتانی شتتیعری و نووستتینەکانمان ناشتتیرین نەکتتات !..مەبەستتتم ئەوەیە ،ئەگەر
شیعری سیاستیە بنووستین دەبتێ بە زمتانی شتیعر بینووستین !..بە بتڕوای متن
دوووتتتتۆرە نووستتتتەری سیاستتتتی یتتتتان ئەدەبتتتتی سیاستتتتی هەیە .یەکێکیتتتتان ئەو
نووستتەرانەن کە هەڵدتتری فیکتترەیەک و ئایتتدیۆلۆژیەکی دیتتاری کتتراون ،لەوانەیە
لە حزبێکتتی سیاستتتیە کتتار بتتتکەن ،ئە وتتتۆرە شتتاعیر و نووستتتەرانە فیکتتترە و
ئایتتتدیۆلۆژیەکەیان تتتتێکەڵ بە نووستتتین و شتتتیعرەکانیان دەکەن و فیکرەکەیتتتان
لەنێتتو نووستتین و شتتیعرەکانیان ڕەنتتگ دەداتەوە ..نمتتوونەی لەو وتتۆرەش زۆرن
تەنتتانەت لەستتەر ئاستتتی ویهتتانیە بتتۆ نمتتوونە مایکۆفستتکی ،پتتاپاۆ نیتترۆدا ،نتتاز
حتتیکمەت زۆرانیتتتر ..وتتۆرێکی تتتر نووستتەر و ئەدەبمتتان هەن ،کە ستتەر بە هتتیی
فیکرە و ئایدیۆلۆژیای دیتاریکراو نتین ،وە ئەنتدامی هتیی حزبێکتی سیاستیە نتین
بە  ،لە نێتو شتتیعر و ئەدەبەکەیتان دە لە سیاستتەت دەدەن و شتیعر و ئەدەبتتی
سیاستتی دەنووستتن ..بتتۆ ئەم تتۆرەش دەکتترێ باستتی " دەنیتتز لێیەرتتتۆح " ژنە
شتتاعیری ئەمریکتتی بە ڕەگەز بەریتتتانی بکەیتتن .ئە ختتانمە شتتاعیرە سیاستتەت
ڕووبەرێکتتتی فراوانتتتی لە نێتتتو شتتتیعرەکانی داگیتتتر کتتترد بتتتوو ..شتتتاعیرێکی زۆر
بەناوباندیشە یەکتێکە لە ڕیتزی ئەوانەی لەگەڵ شتاعیرانی ڵوتابختانەی شتیعری "
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چیتتای ڕەش " نتتاوی دەهێنتتدرێت ..هەروەک ختتۆی لە دیمانەیەکتتدا دەڵێتتت (متتن لە
ڕێدتتای ئەدەبەوە بە سیاستتەت ئاشتتنا بتتوو  )!..واتە ختتۆی پێشتتوەخت ستتەر بە
هتتیی فیکتترەیەک و ئایتتدیۆلۆژیایەکی دیتتاریکراو نەبتتووە ..شتتیعرە سیاسیەکانیشتتی
لەستتەر شتتەڕ و دژ بە شتتەڕ بتتوون ..بە تتتای ەت لە دەوروبەری ستتاڵەکانی ٠٦٩١
لەکتتتتاتی هێرشتتتتەکانی ئەمریکتتتتا بتتتتۆ ستتتتەر ڤێتنتتتتا  ..لەوستتتتەردەمانە نەک هەر
لێیەرتۆح بەڵکو زۆرێک لە نووستەران و هونەرمەنتدان و ڕۆشتن یرانی ئەوکتاتە،
بە تتتتتتتای ەت الوە پۆستمۆدێرنیستتتتتتتەکان بە دژی ئەمریکتتتتتتا هتتتتتتاتنە دەنتتتتتتگ و
هاوارکردن ..بە ئە خانمە هەرچەنتدە شتیعری سیاستی زۆر نووستیوە بە ،
وتتتتوان و بەزمتتتتانی شتتتتیعر نووستتتتیویەتی !..بتتتتۆیە یەکتتتتێکە لە شتتتتاعیرە هەرە
ناستتتراوەکانی ئەمریکتتتا بە تتتتای ەت بەدوای وەندتتتی ویهتتتانی دووەمەوە .لەنێتتتو
ئەدەبتتتتتی کتتتتتوردیە بە هەمانشتتتتتێوە ..هەردووک تتتتتۆر لە نووستتتتتەرانمان هەیە.
نموونەشتتمان زۆرن لە بتتارەیەوە ..بە بتتۆ ئێستتتا ناستتراوترین نووستتەر و کە
زۆرترین شتیعری سیاستی نووستیوە ،یتان سیاستەت و مەستەلە نەتەوایەتیەکتان
ڕووبەرێکتتی فراوانتتی لەنێتتو شتتیعرەکانی داگیتتر کتتردووە متتن پێمتتوایە شتتیعر و
ئەدەبەکەی " عەبتدوال پەشتتێو " ە .بەدوای ئەویتتە ،ئە بتابەتە تتتا ئاستتتێکی بتتاش
شتتیعرەکانی " شتتێرکۆ بتتێکەس " یتتە دەگتترێتەوە .دەربتتارەی ئاینتتدە و ئاستتۆی
ئەدەبی سیاستیە ،ڕاستتیەکەی متن نتاتوانم لە ئێستتادا ئاستۆ و ئاینتدەی ئەدەبتی
سیاسی کوردی دیاری بکە بە  ،بە شتێوەیەکی گشتتی متن وای دەبیتنم /کەوا
ڕەوتتتتی مێتتتاوو و شارستتتتانیەتی مرۆڤتتتایەتی و ژیتتتان بەرەو پێشتتتەوە دەڕوات
هاوکتتتتتات ئەدەب و هتتتتتونەریە بە گشتتتتتتی بە هەمتتتتتان ئاراستتتتتتە ڕوو بەرە و
پێشەوەیە ..ئاسۆ و ئایندەیەکی ڕووناکیشی لەبەردەمدایە!..

شیعر و ئامانجی شیعری
 /٠ئامتتتتتان ی شتتتتتیعر ئهوهیتتتتته حهڵی تتتتتهتی وتتتتتوانی و حهڵی تتتتتهتی ژیتتتتتان
بنووسێتهوه ،شیعر هیوکاتێک ناتوانێت لهدهرهوهی ئامان بێتت ..شتیعر بتهبێ
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ئامتتان لتته مانتتا و بتتهها بنهڕهتیهکتتهی ختتۆی دادهبڕێتتت ..شتتیعر دهکتترێ هتتیی
وهزیفهیهکی دیاری کتراوی نتهبێت ،شتیعر دهکرێتت هۆکتار نتهبێت ،بهمانایتهک
دهکتترێ شتتیعر لتتهدهرهوهی هتتتهموو وهزیفتتهکان و هۆکارهکتتان بێتتت بتتته ،
ناکرێت بهبێ ئامان و له دهرهوهی ئامان هکان بێت ،چونکه وهزیفه و هۆکتار
دوو شتتتی ویتتتاوازن لهگتتهڵ ئامتتتان  ..شتتتیعر و ئامتتان شتتتتێک بهیهکتتتهوهیان
دەبەستتتێتهوه ئتتهویە پێیتتدهڵێن ژیتتان ..شتتیعر و ئامتتان شتتتێک بهیهکتتهوهیان
دهبهستتتێتهوه ئتتهویە پێیتتدهڵێن بتتههاکانی مرۆڤایتتهتی یتتان بتتههاکانی وتتوانی،
ڕێتتک بتته پێوهوانتتهوه ،دهمتتهوێ ب تتێم (ئهگتتهر شتتیعر بیتتر لتته ئامتتان نهکاتتتهوه
دهمرێت،)!..
 /٢دیتتارە خەیتتاڵ و فەنتازیتتا ،ڕەگەز و پێکهتتاتەیەکی گرینتتگ و بنوینەیتتین بتتۆ
نووستتینی شتتیعر ،شتتاعیر لە ڕێتتدەی خەون و فەنتازیتتاوە دەگتتاتە ئەو ڕووبەرە
نادیتتارەی کە دەیەوێ تیایتتدا ،هە بەدواداگەڕان و هە داهێنانەکتتانی بکتتات .واتە
لە ڕێتتدەی خەون و فەنتازیتتاوە دەیتتهەوێ بدتتاتە ڕووبەرێتتک کە لەوێتتدا خەون و
ئومێتتتد و غەریتتتزە الشتتتعوریەکانی بنووستتتێتەوە ..بێدومتتتان ئەوەش لە ڕێتتتدەی
زمان و ئامتاژە و وشتەکانەوە دێتتە دی .چتونکە زمتان بتریتیە لە کتۆی ئامتاژە و
هێمتتایەک لە نێتتو سیستتتەمێکی ڕێزمانیتتدا ..وە لە ڕێتتدەی ئە ئامتتاژە و کتتۆدانەوە
دەتتتوانین سروشتتتی متترۆح بناستتین .چتتونکە شتتاعیر لە ڕێتتدەی ئە ئامتتاژە و
کتتتۆدانەوە ڕوئیتتتا و بیرکردنەوەکتتتانی ختتتۆی ،هە لەستتتەر ختتتودی ختتتۆی هە
لەستتتەر دەوروبەری ختتتۆی دەختتتاتە ڕوو .بێدومتتتان ڕوئیتتتاو بیرکردنەوەکتتتانی
شتتاعیر بتتۆ دەرەوەی ختتۆی ،بەدەر نتتیە لە کاریدەریەکتتانی بتتاری ستتایکۆلۆژی و
پەیوەنتتتدیە کۆمە یەتیەکتتتان و داب و نەریتتتت و ئتتتایین و کێشتتتە و بەربەستتتت و
گترفتە ئتتابووری و کۆمە یەتیەکتان ..مەبەستتتمە ئەوە ب تێم شتتیعر لە ڕووبەرێکتتی
ئێ دتتار فتتراوان ئتتیە دەکتتات ،دەتوانێتتت هەمتتوو کێشتتە و گرفتتت و خەمەکتتانی
متتترۆح لەختتتۆ بدرێتتتت .بە مەرج نتتتیە شتتتاعیر هەمتتتوو کێشتتتەکانی متتترۆح
بنووستتێتەوە .شتتاعیر بە پتتاەی یەکە هەوڵ دەدات ختتۆی بنووستتێتەوە ،غەریتتزە
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الشتتعوریەکانی ،خەون و ئومێتتدەکانی ،بیرکردنەوەکتتانی بتتۆ ختتودی ختتۆیی و بتتۆ
دەوروبەر ..دەتتتتوانین بە شتتتێوەیە وێتتتنەی بکێشتتتین کەوا ،لە پشتتتتی ئامتتتاژە و
کۆدەکتتانەوە /پەیوەنتتدی نێتتوان شتتاعیر و ختتودی ختتۆی لەگەڵ پەیوەنتتدی نێتتوان
شتتتتتتتاعیر و دەوروبەر ،بە هێ ێکتتتتتتتی تەریتتتتتتت دەڕۆن ..بە مانتتتتتتتایەک /خەون و
خولیاکتتان و غەریتتزە الشتتعوریەکانی شتتاعیر پەیوەنتتدیەکی ڕاستتتەوخۆیان لەگەڵ
هۆکارە دەرەکیەکتان دا هەیە ..وەک پەیوەنتدیە کۆمە یەتیەکتان و ئتایین و بتاری
ئتتتتابووری و تەواوی پێکهاتەکتتتتانی کتتتتۆمەڵدە ..چتتتتونکە شتتتتوێنەوار بە هەمتتتتوو
کتتاروکردەوە و پێکهاتەکتتانیەوە کتتاریدەری ڕاستتتەوخۆی هەیە لەستتەر پێکهتتاتەی
بیتتتر و کەستتتایەتی مرۆڤەکتتتان .بە تتتتای ەت لە ڵۆنتتتاغی منتتتداڵی و هەرزەکاریتتتدا..
بەمانتتایەک خەون و خولیاکتتان و غەریتتزە الشتتعوریەکانی شتتاعیر ،بەدەر نتتین لە
کێشە و گرفتەکانی کۆمەڵدە ..شتاعیر کاتێتک ئتیە لەستەر غەریتزە و خەمەکتانی
ختتتۆی دەکتتتات ،متتتن پێمتتتوایە لە هەمانکتتتات ،لە پشتتتتی ئامتتتاژە و کۆدەکتتتانەوە،
بیرکتتردنەوە و ڕوئیاکتتانی ختتۆی بتتۆ دەرەوەش دەختتاتە ڕوو ..کە بیرکتتردنەوە و
ڕوئیاکتتتتانی بارگتتتتاوین بە کۆمەڵێتتتتک کێشتتتتە و گرفتتتتتی دیتتتتاری کتتتتراوەوە ،کە
ڕاستتتتتتەوخۆ پەیوەنتتتتتدیان بە بتتتتتاری دەروونتتتتتی و بیرکتتتتتردنەوە و پێکهتتتتتاتەی
کەستتایەتی شتتاعیرەوە هەیە !..دەمەوێ بەو پتتۆینتە بتتدە و ب تتێم (ئەگەر ژیتتان بە
دەڵێکتتی شتتیعری وەر بدتترین ،شتتاعیر ختتۆی کتتاراکتەرێکی زینتتدوو و چتتاالکە لە
نێتتتو ئەو دەڵەدا )!..ئەمەش نەک تەنهتتتا بتتتۆ شتتتیعر ،بەڵکتتتو بتتتۆ تەواوی ئەدەب و
هتتتتونەر /کارلێتتتتک و هاوکێشتتتتەکان تتتتتا ڕادەیەک وەکتتتتو یەکتتتتن .ئەگەر کەمێتتتتک
بدەڕێیتتتنەوە دواوە و لە ئیشتتتەکانی " ستتتیدمۆند فرۆیتتتد " بتتتڕوانین دەبینتتتین (لە
ئتتۆدی ی ستتۆفۆکاێس و هتتاماێتی شکستتپیر و برایتتانی کارامتتازۆفی دەستۆفستتکی)
کێشەی کوشتنی باوک و گرێتی ئتۆدی ی کەشت کترد .یتان لە پشتتی زەردەخەنە
ستتتتتیحراوییەکەی ستتتتتەر ڕوخستتتتتاری تتتتتتاباۆی مۆنتتتتتالیزای داڤنشتتتتتی /تەواوی
یادەوەریەکتتتانی داڤنشتتتتی لەگەڵ دایکتتتی و هەستتتتتی " ئەنتتتتتاگۆنیز " واتە ڕق و
تووڕەییەکتتانی بەرام ت ەر بتتاوکی خوێنتتدەوە !..بەمانتتایەک ئەگەر بمانەوێتتت لەهەر
دەڵێتتک لە بتتتاری دەروونتتی شتتتاعیر و بیرکردنەوەکتتانی تێتتت دەین ،دەبێتتت ئتتتیە
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لەستتەر هێمتتاو ئاماژەکتتانی نێتتو دەڵەکە بکەیتتن .چتتونکە زمتتان یتتان وشتتەکان لە
شتتتیعردا شتتتتێک نتتتین وتتتدە لە کۆمەڵێتتتک ئامتتتاژە و هێمتتتا !..دەربتتتارەی ئەوەی
شیعری کوردی تا ئاستێک توانیتویەتی کێشتەو گرفتەکتانی مترۆح بختاتە ڕوو
متتن پێمتتوایە شتتیعری کتتوردی لەم تتارەیەوە درێختتی نەکتتردووە ..چتتونکە لەنێتتو
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
متتن پێمتتوایە ئەدەبتتی تتتاراوگە لە ستتەرەتای دروستتت وونیەتی ،دەتتتوانم ب تتێم
ئەدەبێکی تۆکمە و ئەدەبێکتی هەمەالیەنە نتاوی بنێتین ئەدەبتی تتاراوگە ،ڕەنتدە لە
ئێستادا ئەمەمان نەبێت ..چونکە ئەدەبی تاراوگە هەڵدری تای ەتمەنتدی و ستیما و
ڕەنگ و ڕوخساری خۆیەتی ..من پێموایە ئەدەبی تاراوگە وا پێویست دەکتات کە
کاریدەری تاراوگەی پێوە دیار بێت ،بە مانایەک دەبێت تەع یتر لە ژیتانی تتاراوگە
بکتتات ،بە هەمتتوو پێکهاتەکتتانیەوە ،بە هەمتتوو خە و خولیاکتتانیەوە ..وا پێویستتت
دەکات ویهان ینیەکی نوێ و وودا بە ڕۆشتنی ب ینتدرێ ..تەنتانەت کاربکتاتە ستەر
شێوازی نووسینیە ..ڕاستە ئەدی و نووستەرانێکی بەرچتاو لە تتاراوگە دەژیتن
بە دەتتتوانم ب تتێم ،زۆربەیتتان لەگەڵ خەمەکتتانی دوێنتتێ دا دەژیتتن !..یتتان لەگەڵ
کێشتتە و گرفتەکتتانی نیشتتتیمانی دایتتک ،نەک ئە نیشتتتیمانە و کیشتتوەرە نتتوێیەی
لێتتی گیرستتاونەتەوە !..واتە هەمیشتتە ئتتاوڕ لە دواوەی خۆیتتان دەدەنەوە ..کەمتتتر
تتتتتێکەڵ بە شارستتتتتانیەت و مەعتتتتریفە و کەلتتتتوەری نیشتتتتتیمانی نتتتتوێ بتتتتوون..
کەمتتتتتریە ڕووبەڕووی گرفتتتتت و کێشتتتتە و خەمتتتتی ئە نیشتتتتتیمانی تتتتتاراوگە
بوونەتەوە !..لەگەڵ ئەمانەی باسم کرد ،دەبینین ژیانی تتاراوگە لەنێتو نووستین و
ئەدەبی هەندێک لە نووسەرانی کۆچ ەر ڕەنددانەوەی هەیە و کتاریدەری ئی تابی
هەیە لەستتەر داهێنانەکانیتتان ،لە هەمانکتتات تتتاراوگە لەالی ئە نووستتەرانە بتتۆتە
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بابەتی ئەدەبی ..دەکرێ (ئەسپیدیاۆن) ی (کاروان عومەر کاکەستوور) بە نمتوونە
بهێنینەوە بە تای ەت لە چیڕۆکەکتانی (ماستی و پتێیوی چەرخەدار) دا ،کە ژیتانی
کەمپەکان و بیتیەی نتوێ کتاریدەری بتووە یتان بتۆتە هەوێتن و لەدایک توونی ئە
چیڕۆکتتانەی ..یتتان چیڕۆکێکتتی (شتتێرزاد حەستتەن) هەیە ،کاتێتتک بتتۆ یەکە وتتار
ستتتەفەری فیناەنتتتد دەکتتتات ،بەداخەوە نتتتاوی چیتتتڕۆکەکە لەبیتتتر نتتتیە ،چتتتونکە
ستتەرچاوەکە لەبەر دەستتت دا نتتیە ،بە ئەوە دەزانتتم بتتۆ کەژالتتی هەوستتەری
نووستتی وو ،لە چیتتڕۆکەکە ،شتتێرزاد لە ستتتۆرێکە یتتان لەنتتاو مۆلێتتک ،سەرستتامە
بەوەی ئە هەموو شتە ووانتانە دەبینێتت کە زۆربەیتان لە و تتی خۆمانتدا نتین..
ئتارەزووی ئەوە دەکتات نەک تەنهتتا ستتیانێک یتان ماتتوانکەیەک بەڵکتو ،ستتتۆرەکە
یتتان متتۆلەکە بەسەرشتتتانی خۆیتتدا بتتدات و بتتتۆ هاوستتەرەکەی بەرێتتتەوە ..یتتتان
چیڕۆکێکتتتتی (فەرهتتتتاد پیربتتتتا ) هەیە کە پەناهەنتتتتدەیەک دە متتتتۆز دەختتتتوات و
پەلکەکانیە فڕێدەداتە سەر شۆستە ..ئیتتر لێترە و لەوێ دەتتوانین نمتوونەی لە
بابەتانە بهێنینەوە ،دەبینتین ئە بەرهەمتانە متۆرکێکی تاراوگەیتان پێتوەیە ،بتۆن و
بەرامەی تاراوگەیان لێدێت هاوکات ڕۆحێکی تاراوگەشتیان لە پشتتە .یتان لە نێتو
شیعری زۆرێک لە شتاعیرانی کتۆچ ەر ،بێیەنتدازە بتاس لە تەنیتایی و غتوربەت و
نتتامۆیی دەکرێتتت ..دیتتارە ئەمتتانە چەمکەهتتایەکن ڵستتەی زۆر هەڵتتدەگرن و ئەو
پەیوەنتتتدیە تۆخەشتتتیان نتتتیە بە شتتتوێنەوە ،بە کاریدەریەکتتتان هەرچتتتیەک بتتتن،
بەشتتێکی بتتۆ نیشتتتیمان و کیشتتوەری نتتوێ و ژیتتانی تتتاراوگە دەگەڕێتتتەوە ،متتن
بۆختتۆ تتتاراوگە کتتاریدەری بەستتەر ختتۆ و دەڵەکتتانمەوە هەیە و الی متتن بتتۆتە
بتتابەتی ئەدەبتتی و تەنتتانەت کتتاری کتتردۆتە ستتەر شتتێواز و زمتتانی نووسینیشتتم..
دەکرێ نتاوی هەنتدێک لە دەڵتانە بهێنتین وەک (ستەحەر و دوای نیتوەڕۆیەکی
کەنار دەریا ،نیدایەک بەسە بۆ مردن ،سێرنادا ،بابڕۆینە ماڵەوە گتوڵم ،زۆرانیتتر)،
دیتتتارە ئەوە ڕۆشتتتنە ژیتتتانی تتتتاراوگە ئتتتاوێزان وونە لەگەڵ ،ژیتتتان و کەلتتتوەر و
مەعریفە و شارستانیەتێکی نوێ ،وە خۆیاەخۆیدا دابڕانێکە لەگەڵ دوێنتێ ..ڕەنتدە
لە ستتتەرەتادا ئە ژیتتتانە نتتتوێیە ،زۆر ئاستتتتە و نتتتامۆ و وێدتتتای سەرستتتامی و
شاگەشکەیی بێت ..بە  ،لەگەڵ تێپەڕبوونی کات وا پێویست دەکتات وردە وردە
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تێکە وبتتوون و ئتتاوێزان وون ڕووبتتدات ،وە کتتاریدەری نامۆییەکتتانیە کتتاڵتر و
کتتاڵتر ب تتنەوە .لەگەڵ هەمتتوو ئەو بەربەستتت و بتتارە نائاستتاییانە بە نتتاتوانین
کتتتاریکەری تتتتاراوگە بەستتتەر بەرهەمە ئەدەبیەکتتتانی نووستتتەرانی کۆچ ەرمتتتان
نەبینتتتتتین ..هەروەک لە شتتتتتوێنی تریشتتتتتدا گتتتتتتومە (شتتتتتاعیران و نووستتتتتەرانی
کۆچ ەرمتتان لە ستتێر و گەڕانتتدان )!..ڕەنتتدە ئە هەوڵ و گەڕانتتانە لە س ت ەینێدا،
ڕوئیا و بەرهە و داهێنانی ووانی لێ بکەوێتەوە .بە لە ئێستادا ،هەر ئەوەنتدە
دەتوانم ب ێم کەوا ،ئەدەبی تاراوگەمان لە سەرەتای دروست وون دایە!..

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
زمتتتانە ..لە شتتتیعردا ،لە ڕێتتتدەی ئیشتتتکردن و چڕبتتتوونەوە لە زمتتتان ،دەتتتتوانین
شیعری ووان بنووسین و داهێنانی گەورە بکەین ..چونکە فۆڕمە ویاوازەکتان و
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
زمتتتانەوە دەستتتتەبەر دەبتتتن ..کەواتە لە شتتتیعردا ،زمتتتان ستتتەرچاوەی هەمتتتوو
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
ئەوتتتۆی بە تەکنەلۆویتتا و بە ئتتامێربوونی شتتتەکانەوە نتتیە ..شتتیعر ڕاستتتەوخۆ
پەیوەنتتتدی بە متتترۆح و ژیتتتانەوە هەیە !..بە مانتتتای شتتتیعر ڕاستتتتەوخۆ ژیتتتان
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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
ناشتتتیرین دەکەن یتتتان ووانیەکتتتانی ژیتتتان دەشتتتێوێنن !..دەربتتتارەی ئەوەی ئایتتتا
پانتتتاییەک متتاوە بتتۆ ئتتارامی شتتیعر لێتترەدا دەتتتوانم ئەوە ب تتێم ،شتتاعیر ختتۆی
پێکهتتاتەیەک و ڕۆحێکتتی نائتتارامە ،لە نێتتو پانتتتایی و ڕووبەرە نائارامیەکتتان ئتتیە
دەکتتات ..بتتۆیە شتتیعر ناتوانێتتت لەنێتتو بازنەکتتانی ئتتارامی و بێدەندیتتدا بمێنێتتتەوە!..
متتن لە دوایتتیە بەوە گەیشتتتوو کەوا (شتتیعر فتتۆرمێکی بێتتدەنگ نیتتیە )!..بتتۆیە
ئەوکاتانەی متاڵی ژیتان دەگتوازرێتەوە بتۆ ستەر شتەڵامەکان یتان هەر شتوێنێکی
تتر ،شتیعریە وا لەوێتدا !..چتونکە شتتیعر و ژیتان بە یەک ئاراستتە ڕێتدەکەن یتتان
ڕوونتتتر ب تتێم شتتیعر لەنێتتو هەنتتاوی ژیتتان دایە !..بتتۆیە شتتیعر نە لە نێتتو بتتازنەی
ئتتارامی وە لە نێتتو هتتیی بتتازنەیەکی دیتتاریکراو نتتامێنێتەوە ،بە مانتتایەک بە هتتیی
شتتتێوە و ڕوخستتتار و ڕەندێکتتتی دیتتتاریکراو ختتتۆی نتتتادات بە دەستتتتەوە ..بتتتۆیە
زۆروتتتاران ،شتتتیعر لەنێتتتو ئەوپەڕی ئارامیتتتدا ،بەدوای ئەوپرستتتیار و گومانتتتانە
دەگەڕێتتتتتتت کە نائتتتتتتارامیترین ئەتمۆستتتتتتفیر لەالی ختتتتتتوێنەران دەختتتتتتوڵ ێنێ و
هەنتتدێ اریە لەنێتتو گەرمەی هتتاوار و نائارامیەکتتان ،میاتتۆدیە ناستتکەکانی ختتۆی
بتتتۆ ووانیەکتتتانی ژیتتتان بە ئەوپەڕی ئتتتارامی دەچڕێتتتت !..ئیتتتتر ستتتیحری ئەمە لە
کوێوەیە هەر ئەوەندە دەتوانین ب ێین ..ئەوە حەڵی ەتی شیعرە و هیوی تر!..

شیعر و بەرەنگاربوونەوە
ئەزرا پاوەنتتد " وتتدە لەوەی شتتاعیرێکی نوێختتواز و لە ئەمریکتتا بە یەکێتتک لە
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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ڕۆشن یریە ،نووستین و بیرکردنەوەکتانی بەرز دەنرخێنتدرێن ،کەستێکی چتا ک
بتتووە بە دژی هەستتت و بیتتری ڕەگەزپەرستتتێتی ،خوازیتتاری دونیتتایەکی نتتوێ و
متتۆدێرن بتتوو ..یتتان سوریالیستتتەکان بەدوای گتتۆڕانی کتتۆمەڵدەوە بتتوون ،پێیتتان
وابتتوو " هتتونەر دەتتتوانێ دونیتتا بدۆڕێتتت " !..دەتتتوانم ب تتێم هەوڵتتدان بتتۆ گتتۆڕینی
گتتتتتۆمەڵدە بەرەو مەدەنتتتتتیەت و نوێختتتتتوازی ،بنەمتتتتتا و پڕنستتتتتیپی زۆرێتتتتتک لە
ڵوتابخانەکتتانی متتۆدێرنە بتتوو ..بە بتتڕوای متتن متترۆح بتتوونەوەرێکی هۆشتتمەندە،
پڕاوپتتڕە لە ئومێتتد و مەیتتل و ئتتارەزووی ڕەنداوڕەنتتگ ،متترۆح پێکهتتاتەیەکە لە
خەون و خەیتتتتاڵی ستتتتپی ،بتتتتۆیە هەمیشتتتتە مەیاتتتتی گتتتتۆڕان و خولیتتتتای بەرەو
پێشتتتتەوەچوون و هەرچتتتتی زیتتتتاتر دەستڕاگەیشتتتتتن بە ئومێتتتتدە ووانەکتتتتانی ،لە
دەروونیتتا ک تتپە دەکتتات !..کاتێتتک متترۆح لەنێتتو ئە خەون و خەیتتاڵ و ئومێتتدە
ووانانەوە ،لە هەوڵی گۆڕانی ژیانتدا دەبتێ ،بەو مەبەستتەی ژیتان وتوانتر بکتات..
لە هەمانکتتاتیە هەمتتوو هەوڵەکتتان و ئامتتان ی شتتیعریە " وتتوانکردنی ژیتتانە "..
کەواتە " ،متتترۆح و هتتتونەر " یتتتان " متتترۆح و شتتتیعر " هەردووک ،لە پنتتتتی "
وتتتوانی " بەیەک دەگەن و بەیەکەوە هاوکێشتتتەکەی ژیتتتان تەواو دەکەن !..بتتتۆیە
دەتوانم ب ێم شتیعر هتاوارێکی بەردەوامە ،بەدژ هەمتوو ئەوشتتانەی لەگەڵ نتاخی
مرۆح نتاگون ێن و یتان ئەو شتتانەی دەیانەوێتت ژیتان ناشتیرین بتکەن !..تتا ئەو
وێدتتتایەی بە ختتتۆ و شیعرەکانیشتتتم دەگەڕێتتتتەوە ،متتتن پێمتتتوایە ،لەوڕۆژەوەی
دەستتتتتتتم داوەتە ڵەڵە " ئە هتتتتتتاوارە لەگەڵتتتتتتدایە " !..لەگەڵ نووستتتتتتینی هەر
شتتتتیعرێک ،ئە هتتتتاوارە بە وتتتتۆرێکی تتتتتر و بە ڕەندێکتتتتی تتتتتر ،ڕووبەرەکتتتتانی
دەروونتتتتتی متتتتتن و شتتتتتیعرەکە دادەپۆشتتتتتێ !..کە بیتتتتتر لە هەر ئومێتتتتتدێکی لە
دەستتتتتووو یتتتتان خەونێکتتتتی ڵەشتتتتەندم دەکەمەوە ،ئە هتتتتاوارە وا لەوێتتتتدا!..
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
نووستتین و شتتیعرەکانم بە ئەوپەڕی ئتتارەزووی دڵتتی ختتۆمەوە بتتووە ..بتتۆیە متتن
پێمتتوایە لەنێتتو شتتیعر و نووستتینەکانم درێختتیم نەکتتردووە ،هەرچتتیەکم مەبەستتت
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بووبێتتت نووستتیومە ..متتن لەکتتاتی نووستتین هتتیی بەربەستتتێک لەبەردەمتتی ختتۆ
نابینم ،بە ئەوپەڕی سنوورەکانی ئازادی دەگە  ،تا ئاستی ڕەهایی.

شیعر و ڕیکالم و دەزگاکانی ڕاگەیاند
دیارە لە دیمانەو لە شوێنی تر ،بە دوور و دڕێای ڵسەمان لەسەر ڕۆلتی
ڕاگەیاندن و پەیوەندی ڕاگەیانتدن بە داهێنتان و الیەنتی پۆزەتیت و نێدەتیفتی
ڕاگەیانتتدن کتتردووە ..بتتۆیە زۆر بە پێویستتتی نتتازانم ،لێتترەدا ختتۆ دووبتتارە
بتتکەمەوە و لەستتەر هەمتتان بتتابەت بە دوور و درێتتای ڵستتەی تیتتا بتتکەمەوە.
هێنتتتدە نەبتتتێ دەمەوێتتتت پتتتێ لە ستتتەر ئەوە دابدتتتر و تەنهتتتا ئەوە دووبتتتارە
بتتتکەمەوە و ب تتتێم /ڕیکتتتا و ڕاگەیانتتتدن بە هتتتیی شتتتێوەیەک پەیوەنتتتدیان بە
داهێنتتانەوە نتتیە !..هێنتتدە نەبتتێ ،تەنهتتا دەتتتوانن نووستتەران و دەڵەکانیتتان یتتان
کتێ ەکانیتتان لە ئاستتتێکی بەریتتن بناستتێنن ..لە ئاستتتێکی بەریتتن ناستتاندنیە بە
مانتتای داهێنتتان نتتیە !..زۆرن ئەو نووستتەر و هونەرمەنتتدانەی کە لە ئاستتتێکی
بەریتتتتتن ناستتتتتراون و کەچتتتتتی نەک هەر داهێنانیتتتتتان نتتتتتیە بەڵکتتتتتو ،ئەدەب و
هونەرەکەیان لە ئاستێکی زۆر نز دایە !..زۆرن ئەو نووستەر و هونەرمەنتدە
حزبیتتتانەی یتتتان ئەوانەی لە ژێتتتر ستتتاباتی دەستتتە ت ڕاکشتتتاون ،کە هەمتتتوو
ئیمکانیاتێتتتک و هەمتتتوو دەزگتتتا چاپەمەنیەکتتتان و دەزگتتتا ڕاگەیانتتتدنەکانیان لە
خزمەتدایە و کەچی ،نووسین و بەرهەمەکانیان لە شتێکی بێ داهێنان و کتر
و کتتتاڵ بەوالوە شتتتتێکی تتتتر نتتتیە !..لە هەمانکاتتتتدا ،زۆریشتتتن ئەو نووستتتەر و
هونەرمەنتتدانەی کە هەمیشتتە خەریکتتی داهێنتتانن بە  ،بە دەلیاتتی نتتا حزبتتی
بوونیتتتان ،یتتتان ڕەختتتنە گتتترتن لە دەستتتە ت و یتتتان بە دەلیاتتتی بیرکتتتردنەوەی
ویتتتاوازەوە ،هەمیشتتتە فەرامتتتۆش دەکتتترێن و تەنتتتانەت لە کتتتوڵەکەی تەڕیتتتە
ناویان ناهێنتدرێ و باستیان نتاکرێ !..بە کتورتی مەبەستتمە ئەوە ب تێم /ئەگەر
دەڵێتتک ختتۆی داهێنتتانی تیتتا نەبێتتت ،ڕیکتتا چتتی بتتۆ دەکتتات ..هەر ئەوەنتتدە،
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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
زینتتتتدوویان هەیە لە پێکهتتتتاتەی شتتتتیعر .هەر بتتتتۆیە یتتتتادەوەری کەرەستتتتە و
تتتوخمێکی ستتەرەکیە بتتۆ نووستتینی شتتیعر ..گێتتڕانەوەی یادەوەریەکتتانیە لە
ئتتتامێزی خەیتتتاڵ و فەنتازیتتتادا لە بونیتتتاد و پێکهتتتاتەی شتتتیعرەکانی متتتن ،یتتتان
ئیشتتتکردنی چڕوپتتتڕ لەستتتەر پتتتارادۆکس و یتتتان گەمەکتتتردن بە وشتتتە دیتتتارە
ئەمتتانەش پەیوەنتتدیان بە دوو هۆکتتارەوە هەیە ،یەکە  /متتن بە هەناستتەیەکی
درێاەوە شیعر دەنووسم .دووە  /هەندێک لە ڵەستیدە درێاەکتانم نتزیکن لە "
ڕۆمانە شیعر " یان چەند ڕووداوێتک دەگێتڕنەوە ،یتان تەمەنێکتی دیتاریکراوی
خۆمم نووسیوەتەوە !..نموونەی لەم ۆرە ڵەسیدانەشم زۆرن ..بتۆ نمتوونە" /
ڕەش ەڵەکی ڕۆح " یان " کەژاوەی خۆرەتاو " یتان تتوانەوە " کە پێکهتاتووە لە
ستتێ بەش " یتتان خەونەکتتانی متتردن " و زۆرانتتی تتتر .بێدومتتان ئیشتتکردن بە
ستایل و هەناسەیە ،گێڕانەوەی خەیاڵیامێز و ئاوێتەبوو لەگەڵ فانتازیتادا ،یتان
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!..

شیعر و فەلسەفە
شتیعر و فهلستهفه نزیکایهتیتتهکی زۆریتان ههیته بهیهکتتهوه ،ئته نزیکایهتیتته
مشتتتومڕ و ڵستتهی زۆری لهستتهر کرایتته ،ههنتتدێ کتتهس پێیتتان وایتته شتتیعر
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فهلستتهفهیه و شتتاعیرانیە وهک فهیاهستتوچ چاولێدهکتتهن ،ئتتهوهتا لتته ئتتهمریکا
(ت س ئیایتتتتۆت) لهمتتتتهڕ داهێنانتتتتهکانی لتتتته شتتتتیعر و بیرتیتتتتای لتتتته بابهتتتتته
ڕهخنهییتتتهکانی بتتته شتتتاعیرێکی فهیاهستتتوفی ئتتتهمریکی نتتتاوی دهبتتتهن ،بتتته
لهبنهڕهتتتدا ئتته تێڕوانینتته دروستتت نیتته .ههرچهنتتده شتتیعر و فهلستتهفه ختتاڵی
هاوبهشیان ههیه شیعریە وەک فەلستەفە پەیوەنتدی بە مەعتریفەی مترۆڤەوە
هەیە بتتتته  ،دوو شتتتتتی ویتتتتاوازن و هتتتتهر یهکتتتتهو وتتتتۆری ئیشتتتتکردن و
تای هتمهندی خۆیان ههیه له ههندێ شوێنیە نا تتهبا دێنتهوه لهگتهڵ یهکتریتدا،
بۆیه ناکرێت له شیعردا بۆ فهلستهفه بدتهڕێین ..لته ستهرهتا ههوڵتدهدهین خاڵته
هاوبهشتتتتهکانیان دیتتتتاری بکتتتتهین ،شتتتتاعیران و فهیاهستتتتوفان زۆر یتتتتهکتری
دهخوێننتتهوه و لتتهژێر کاریدتتهری یتتهکتری دان .شتتاعیران زۆروتتار ئیاهتتا لتته
فهلسهفهوه وهردهگرن .یان ههندێک له فهیاهسوفهکان زمانی شتیعریان بتهکار
هێناوه بۆ نموونه " نێتوه " زۆر لهژێر کاریدهری شتیعردا بتووه ،هتهندێکتهس
بهرههمتتهکانی نێتوتته بتته دهڵتتی شتتیعری ناودهبتتهن .یتتان کتێ تته ئایینیتتهکان ،کتته
ههموویان باس لته بابتهتی فهلستهفی دهکتهن وهک ژیتان و بتوون و متهرگ و
سروشتتتت و فهلتتتهک و ..کتتتهچی بتتته زمتتتانێکی شتتتیعری نووستتتراون ،پاتتتتۆی
فهیاهسوچ ههرچهنده هێنده عهش ه شیعر نهبووه ،به له پهیوهند به شتیعر
و فهلستتهفه بتتاس لتتهوه دهکتتات کتته هتتهردووکیان بتتاس لتته وتتوانی دهکتتهن و
وتتتتوانی ختتتتاڵێکی هاوبهشتتتته لتتتته نێوانیتتتتان ،هتتتتهموومان دهزانتتتتین وتتتتوانی
ڕووبتتتهرێکی بتتتهرین و فراوانتتتی لتتته شتتتیعر داگیتتتر کتتتردووه ،وتتتوانیە ختتتۆی
چتتهمکێکی فهلستتهفیه ،یتتان پهیوهندیتتهکی تونتتدوتۆڵ ههیتته لتتهنێوان شتتیعر و
فهلسهفهی
دهروونزانتتتتی ،ختتتتهون و ڕووبتتتتهری نهستتتتتی و غتتتتهریزهکان و پێدتتتته و
ڕووبتتهری بنوینتتهیین لتته شتتیعر ،لههتتهمانکات ئتته چهمکانتته بابتتهت و بنتتهمای
سهرهکی دهروونزانین ،هتهروهها عهشت و خۆشهویستتی( ،ستیدمۆند فرۆیتد)
بتتاس لتته خۆشهویستتتی دهکتتات ،وهک غهریزهیتتهک لتته متترۆح ،بتته غتتهریزهی
ژیان ناوی دهبات ..واته (ئیرۆس) ،یان عهش و خۆشهویستتیە لته شتیعردا،
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بتته ههناستته و پێکهاتهیتتهکی ستتتهرهکی دادهنرێتتت .هتتهروهها زمتتان ،شتتتیعرو
فهلسهفه دهکرێ ههردووکیان لهسهر زمانی مهوازی خوازراو ئیش کهن ،یتان
زمتتانی هێماکتتان ،کتته " ئیریتتک فتترۆ " لتته کتێ ێتتک بتته نتتاوی (باشتتترین ئاستتتی
بیرکردنهوهکانی فرۆید) باس له خهون و هێماکانی ختهون دهکتات ،ختهون بته
شیعر دهچوێنێ و زمانی نێوانیان به (زمانی گشتدیر) ناو دهبات ،چونکه هته
زمانی شتیعر لته ڕێدتهی وهڵسته هێنتانی وێنته و هێماکتان زمتانێکێ گشتتدیره،
هه زمانی خهون لهڕێدهی وه ڵسههاتنی هێماکان زمانێکی گشتدیره ..لهگتهڵ
ئه نزیکایهتیتهو ڕووبتهر و خاڵته هاوبهشتانهدا لته ههنتدێ شتوێنیە شتیعر و
فهلستتهفه ناتتتهبا دێنتتهوه ،بتتۆ نموونتته /فهلستتهفه لهستتهر هۆکارهکتتان و بنتتهمای
ڕاستی و حهڵی هتهکان ئتیە دهکتات ،بته شتیعر زیتاتر لهستهر ختهیاڵ ،زۆر
به ی هۆکارهکاندا ناچێت ،فهلسهفه مهبهستیهتی دونیا بدۆڕێت ،بۆ ئته خاڵته
فهیاهستتتوفهکان پرستتتیارێک لتتته شتتتاعیرهکان دهکتتتهن و دهڵتتتێن (ئایتتتا ختتتهیاڵ
دهتوانێتتت دونیتتا بدۆڕێتتت ) .ههرچهنتتده زۆرێتتک لتته ڵوتابخانتته ئهدهبیتتهکانی
متتۆدێرنیز لتته هتتهوڵی گتتۆڕانی گۆمهڵدتتهدا بتتوون لتته ڕێدتتهی ڕهخنتته و دونیتتا
بینیتته نوێیتتهکانیان ،بتته تای تتهت سوریالیستتتهکان لتته شتتهڕێکی گتتهر دابتتوون
لهگتتهڵ سیستتتهمی کۆمهڵدتته و ئتتایین و داوونتتهریتی بتتاو " ،ئۆکتاڤیۆپتتاز " لتته
نووستتتتینێک دهڵێتتتتت (سوریالیستتتتتهکان لتتتته ڕێدتتتتهی خهیاڵتتتته ووانتتتتهکانیان
دهیانویست دونیا بدۆڕن) ،بته لهگتهڵ ههوڵته ووانتهکانی هتهموو ڵوتابخانته
ئهدهبی و هونهریهکانی مۆدێرنهته و تهنانهت دوای مۆدێرنهتتهش ،دیستان لته
بهرام تتتتهر پرستتتتیاری (ئایتتتتا ختتتتهیاڵ دهتتتتتوانێ دونیتتتتا بدۆڕێتتتتت ) بێتتتتوه
دهمێنینتتهوه! .لتته ئتتهدهبیاتی کتتۆنی کتتورد و عتتهرهب و فتتارس و کۆمهڵدتتتهی
تریە ،زۆرێک له شاعیره
کاستتیکهکان لتته نێتتو شتتیعرهکانیان ڵستتهیان لهستتهر بابهتتته فهلستتهفیهکان
کردووه ،به تای هت له بواری فهلهکناسیدا ..دهکرێ شاعیر ههمیشته ڕواندته و
دونیابینیتتهکی فهلستتهفیانهی هتتهبێت وه شتتیعریە فهلستتهفه لتتهخۆ بدرێتتت وه
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فهلسهفهش بهپێی چهمکه شتیعرییهکان بته تای تهت زمتان و وتوانی ،ڕووبتهرو
وێدایهکی بهرین بۆ شیعر بکاتهوه.
کەنەدا
سەرەتای فێ روەری ٢١٠٢
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شیعری پۆستمۆدێرنی ئەمریکی
کتێ تتتی (شتتتیعری پۆستتتتمۆدێرنی ئەمریکتتتی) کتێ ێکتتتی هەرە نایتتتابی نێتتتو
کتێ خانەی ئەدەبی ئەمریکایە ،ئامادەکردن و نووستینی لەالیەن پتۆ هتوڤێرە..
نتتتتتزیکەی هەزار الپەڕەیەک دەبێتتتتتت .ئە کتێتتتتت ە بەرهەمتتتتتی  ٠٠٢شتتتتتاعیری
هتاوچەرا لەگەڵ کتورتەیەک لە ژیتتان و داهێنانەکانیتان و  ٥٥٥شتیعری لەختتۆ
گرتتتتتتووە ،هەروەهتتتتتا  ٠٥وتتتتتتار و لێکتتتتتۆلینەوەی شتتتتتیعری کە لە الیەن ئەو
نووسەرانەوە نووستراون ،کە لە گۆشتەی ویتاوازەوە لە شتیعر و نووستین و
داهێنانیان ڕوانیوە و هاوکات پەیوەنتدی نێتوان شتیعر و زمتان و ئیستتاتیکا و
ستایای وودا و نویخوازی و زۆرێک لە بنەما و پێکهاتەی تتر ،کە ڕاستتەوخۆ
پەیوەنتتدیان بە گوتتتاری شتتیعری و بە داهێنتتانەوە هەیە .نووستتین و شتتیعری
ئەو شتتاعیرە هاوچەرختتانەی کە پێیتتان وابتتوو ،نوێختتوازی بتتریتیە لە گەران و
هەولتتی بەردەوا لەنێتتو ڕووبەرەکتتانی زمتتان بتتۆ کەشتتفکردن و دۆزیتتنەوەی
هێمتتا و مانتتا و دەستتتەواژەی نتتوێ ،یتتان دووبتتارە ناونتتانەوەی وشتتەکان و
بنیادنتتانەوەی پەیوەنتتدیەکانی نێتتوان چەمتتک و هێمتتا و کۆدەکتتان .بتتۆ نمتتوونە
وتتارێکی " چتارلس ئۆلستن " لە ستتاڵی  ،٠٦٥١لە ڕاستتیدا مانیفێستتێکی شتتیعر
بوو بەناوی ( )Projective verseلەو وتارەدا داوای هەڵوەشتاندنەوەی بونیتادی
شتتیعر دەکتتات لەڕووی مانتتاوە ..بەو مەبەستتتەی مەرج نتتیە هەمتتوو بونیتتادی
شتتتیعرەکە لەستتتەر یەک مانتتتای بتتتڕوات یتتتان یەک مانتتتای هەبێتتتت ..وەک ئەو
پێکهاتە تەڵایدیەی کە (سەرەتا و ناوەڕۆک و کۆتتایی) لەستەر هێاێکتی راستت
بتتتتڕوات .دەکتتتترێ هەر کتتتتۆپاەیەک ،هەر دێرێتتتتک مانتتتتایەکی دیتتتتاری کتتتتراو و
سەربەخۆی هەبێتت ..ئۆلستن لە وتتارەی ئتازادیەکی فراوانتتر بە وشتەکان و
ڕستتتتە شتتتیعریەکان و کتتتۆپاە شتتتیعریەکان دەبەخشتتتێ و لەنێتتتو بتتتازنەیەکی
داختتراوی مانتتا دەریتتان دەهێنتتێ ،ڕووبەرێکتتی فراوانتریتتان دەختتاتە بەردە  .بە
مانتتایەکی تتتر ئە مانیفێستتتەی ئۆلستتن هەولێتتک بتتوو بتتۆ تێکشتتکاندنی بەهتتا و

31

پیتترۆزی مانتتا و هەڵوەشتتاندنەوەی میتتتافیزی یەتی مانتتا لە دەق ،ئۆلستتن پێتتی
وابتتوو ،مانتتایەکی یەکڕەنتتگ و نەگتتۆڕ وەک ڕاستتتیەکی ڕەهتتا بتتوونی نتتیە ..ئە
ڕوانیتتنەی ئۆلستتن بتتۆ زمتتان و بونیتتادی شتتیعری بتتۆ ستتەرەتای پەن اکتتان،
ڕوانینێکتتتتی تەواو نتتتتوێ و هتتتتاوچەرا و تەواو ویتتتتاواز بتتتتوو .لەهامانکتتتتات،
کتتتتاریدەری تەواوی هەبتتتتوو لەستتتتەر ستتتتتایل و گۆشتتتتەنیدای نوێختتتتوازانەی
شاعیرانی هاوتەمەنی ختۆی ..یتان وتتارێکی تتر کە لەالیەن (ستتی متاکفێری)
نووسراوە ،دەکرێ ناوەڕۆکی ئە وتارە لەوەدا کورت کەیتنەوە کە ئیشتکردن
لەسەر پێکهاتە زمانەوانیەکانی دەق و کاریدەری زمان لەسەر دەق ،بە مانتای
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
تتتری ئە وتتتارە بتتاس لە پەیوەنتتدی و کاریدەریەکتتانی شتتاعیر و ختتوێنەر یتتان
وەرگتتر و دەق دەکتتات ،هاوکتتات ستتتی وەختتت لەوە دەکتتات گریندتتی دان بە
هێمتتا و کۆدەکتتان زیتتاتر لە وشتتە ،لە ڕواندەیەکتتی فرۆیتتدیانەوە لە پێکهتتاتەی
زمانی دەق دەروانێت .لە سەرەتای کتێ ەکە ،پتۆ هتوڤێر پێشتەکیەکی دڕێتا و
هەمەالیەنەی بتتتۆ کتێتتت ەکە نووستتتیوە و بە هەناستتتەیەکی درێتتتاەوە بتتتاس لە
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
لەسەر نوێ وونەوەی شیعری ئەمریکی ،هەروەها ڵوتابخانە شیعرییەکانی نێتو
ئە تەوژمە پۆستمۆدێرنیە بۆ نموونە وەک ڵوتابخانەکانی
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black mountain poetry

-

New York school

-

Language poetry

-

Beat poetry

-

هەوڵتتدەدەین لە ختتوارەوە ،هەریەکێتتک لەو ڵوتابختتانە و تەوژمە ئەدەبتتی و
شیعرییانە بە کورتی بناسێنین.
 Black mountain schoolئە ڵوتابخانە شتیعریە لە ستەرەتادا پەیماندتایەکی
هتتونەری بتتوو ،بینتتاکەی لە کەنیستتەیەک بتتوو لە هەورازێتتک بە نتتاوی (چیتتای
ڕەش) لە ستتاڵی  ٠٦٢٢دروستتت بتتوو تتتا ستتاڵی  ..٠٦٥٩وانەی هتتونەری تیتتا
دەگتتوترایەوە ..وانەکتتانی شتتێوەکاری و مۆستتی ا و شتتیعریە یەکێتتک بتتوو لە
بابەتەکان ..دواتر وەک ڵوتابخانەیەکی شیعری هاوچەرا و نوێخواز بە نتاوی
(ڵوتابختتانەی چیتتای ڕەش) ناویتتان دەرکتترد .شتتاعیرە دیتتار و ناستتراوەکانی
ئەمتتانە بتتوون (ڕۆبێتترت کریاتتی ،ڕۆبێتترت دانکتتان ،دەنیتتز لێیەرتتتۆح ،چتتارلس
ئۆلستتن و ولتتیە کتتارلۆس ولتتیە  )...،لە ڕووی مەعتتریفەی شتتیعری و توانتتای
شیعری کەسەکانی لێهتاتوو و بە توانتا بتوون ..بە تتای ەت چتارلس ئۆلستن ،لە
ئاستتێکی فتتراوان وەک بیرمەنتتدێک و تەنتانەت وەک فەیاەستتوفێک لە نێوەنتتدی
ئەدەبتتتتی و ڕۆشتتتتن یری ئەمریکیتتتتدا ناستتتتراو بتتتتوو .مانیفێستتتتتە شتتتتیعریەکەی
کتتتاریدەری و زۆری لەستتتەر شتتتیعری ئەمریکتتتی دانتتتابوو ..بەتتتتای ەت لەستتتەر
پێکهاتە و بونیاد و مانتا و فتۆرمی نتوێ و زۆر الیەنتی تتر .ڕۆبێترت کریاتی و
دەنیتتتز لێیەرتتتتۆح دوو کەستتتایەتی ناستتتراوی پتتتڕ داهێنتتتانی ئە ڵوتابختتتانەیە
بوون ،دەنیز لێیەرتۆح بە نووسینی شتیعری سیاستی بەناوبانتگ بتوو ..ئەزرا
پاوەند وەک بیرمەندێک و شتاعیرێک لە نووستەران و شتاعیرانی چیتای ڕەش
زۆر نزیتتتک بتتتوو ..ئە ڵوتابختتتانە شتتتیعریە ڕۆلێکتتتی کتتتاریدەری هەبتتتوو لە
سەرهەڵدانی شیعری پۆستمۆدێرنی ئەمریکی.
 New York schoolئە ڵوتابختتانەیەش لە ستاڵی  ٠٦٩١لە شتاری نیتتۆرک
ستتەریهەڵداوە ..شتتاعیرە دیتتتار و ناستتراوەکانیان ئەمتتتانەن (وتتۆن ئەشتتت ێری،
بەربارا گەست ،کەنێس کۆستت ،فرانتک ئۆهتارا )...شتاعیرانی ئە ڵوتابختانەیە
زۆر بە تتتۆخی لەژێتتر کتتاریدەری سوریالیستتتەکان و مۆدێرنیستتتەکان بتتوون..
شاعیرانی ڵوتابخانەی نیۆرک هە کەستانی وتدی و هە ئتایرۆنی بتوون ..بە
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حەزەرەوە دەیاننووسی ،ودە لە شێوازی نویی نووسین ،بەرگری زۆریتان لە
مترۆح و متتاچ و ئازادیەکتانی تتتاک دەکترد ..متتاچ و ئازادیەکتانی تتتاک چەڵتتی
ڵوڕستتایی ئیشتتکردن و بیرکردنەوەکتتانی ئە گتتروپە بتتوون .لە هەمانکتتاتیە
گرندتتتتی زۆریتتتتان بە هتتتتونەری شتتتتێوەکاری دەدا ..زۆرێتتتتک لە شتتتتاعیرەکان
هونەرمەنتتدی شتتێوەکاریە بتتوون ..شتتاعیرانی ڵوتابختتانەی نیتتۆرک لە ڕووی
پەیوەنتتتتتتتتدی و دۆستتتتتتتتتایەتیەوە لەگەڵ هونەرمەنتتتتتتتتدە شتتتتتتتتێوەکاریەکان لە
پەیوەنتتتدیەکی بەهێتتتزدا بتتتوون .بەتتتتای ەت لەگەڵ (چتتتارلس پۆلتتتۆک و ولتتتیە
دیکۆنین) ..هەروەها فرانک ئۆهارا و وەیمس سیاەر لە مۆزەخانەی (هتونەری
مۆدێر ) کاریان دەکرد.
 Beat poetry schoolڵوتابخانەی شتیعری بییتت لە ستەرەتای  ٠٦٩١ستەری
هەڵدا و گەشەی کرد ..لە شارەکانی نیۆرک و وێستت کۆستت و بە شتاری
سانفرانسیستتکۆ وەک نتتاوکۆکە و دڵتتی ئە ڵوتابختتانەیە بتتوو ..لە ستتەرەتای
ساڵەکانی پەن ا واتە لە دوای وەندی ویهتانی دووە هەوڵ و داهێنانەکانیتان
لەوپەڕیتتتتدا دەبێتتتتت .شتتتتاعیرە دیتتتتار و ناستتتتراوەکانیان ئەمتتتتانەبوون (ئتتتتالێن
گێنس ێرگ ،گێری سنیدێر ،لۆرانس فێرلێنێتی ،گریکۆری کۆرستی )..شتاعیرانی
ئە ڵوتابخانە شیعریە گریندیان بە کەلتوور و سیاسەت دەدا ..بیرکتردنەوە و
پرستتیارەکانیان لە پەیوەنتتتد ئە چەمکتتتانە چڕکربتتتوویەوە .زۆر لە شتتتاعیرانی
بتتتزووتنەوەی فڕانسیستتتکۆی ڕێنسانستتتەوە نزیتتتک بتتتوون .بەتتتتای ەت لەگەڵ
(کەنتتێس ڕێکستتڕۆت و ڕۆبێتترت دان تتان) وەک گرووپێکتتی ڕادیکتتا بە دژی
پەیوەنتتتتدیە کۆمەالیەتیەکتتتتان و کەلتتتتتوورە دواکەوتووەکتتتتان و شتتتتێوازەکانی
ئەدەبی تەڵایدی کاریان دەکرد ..ئەمانیە وەکو سوریالیستتەکان باوەڕیتان بە
هەستی الشعوری و نائاگایی هەبوو ..دەرمانی بێهۆشکەریان بەکار دەهێنا تتا
بدەنە ئاستی هالۆسینەیشن و بێیاگایی ،الستایی کەستە ئاینیەکانیتان بەتتای ەت
بودیەکان دەکردەوە ..لە نێو دونیای بێیاگایی دەڵەکانیان دەنووسی.
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 The language school of poetryئە ڵوتابختتتانە شتتتیعریەش لە ستتتاڵی
٠٦٥١دەستتتتی پێکتتترد ،بتتتۆ وە متتتدانەوە بە ستتتتایای تەڵایتتتدیەکانی شتتتیعری
ئەمریکی و فۆرمە کۆنەکانی .لە پاژنەی پێیەکتانی ڵوتابختانەی چیتای ڕەش و
ڵوتابخانەی نیۆرکەوە هات وون ..واتە درێاکراوەی ئەوان بوون .ئامان ی ئە
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
دەق ب ەنە ئاستێکی تر ..لەگەڵ ئە پەیوەنتدیە ئەدەبتیە زمتانەوانیە بەشتداریان
لە سیاسەت دەکرد ..سیمای دیار و هەوڵەکانی ئە ڵوتابختانە شتیعریە زمتان
بتوو ..زمتتان لە پێنتتا و دروستتتکردنی بیتترۆکە و هێمتتا و چەمکتتی نتتوێ ..ئیشتتی
زۆریتتان لەستتەر مانتتا دەکتترد ،بیتترۆکە و مانتتا و کتتۆد و وشتتەکانیان لە رێتتی
گەمەکانیتتتتان و مەمالەکردنیتتتتان لەگەڵ زمتتتتان دەخستتتتتە ڕوو .هەوڵیتتتتان دەدا
خوێنەر بەشدار بکەن لە دەڵەکانیان ..خوێنەریتان هانتدەدا لە ڕیتی خوێنتدنەوە
و ڵووڵ وونەوەیتتان لە دەڵەکتتان مانتتای دەق و وشتتە و هێماکتتان شتتی کەنەوە.
ئەویە لە ڕێکە هەڵوەشاندنەوەی مانتا ی دەڵەکە و دووبتارە بونیادنتانەوەی،
گەیشتن بە خوێندنەوە و مانایەکی نوێ بۆ تێکستتەکە ..ئە گترووپە گرندیتان
بە پەخشتتانیە دەدا و وتتتاری ئەدەبیشتتیان زۆر دەنووستتی .لەستتەر ئامتتان و
شتتتیوازی نووستتتین و داهێنانەکتتتان و ویاوازیەکانیتتتان ..ڕۆن ستتتمێل متتتان ی
شاعیر یەکێتک لە وتارنووستە بەناوباندەکانیتان بتوو ..یتان لتین هێتاینەین ئە
شاعیرە وتارە ئەدەبیەکانی لە کتێ ێک کۆدەکتاتەوە بە نتاوی ( the language of
 )ingurityلە یەکێک لە وتارەکان دەلێت (زمان هیی نیە ودە لە مانا ،مانتا هتیی
نتتیە وتتدە لە تەوژمێکتتی نێتتو دەق ،ئەو دەڵتتانەی بە دەگتتمەن لەنێتتو وینەکتتان
کۆدەبنەوە و یان دەبن بە چەمکی نتوێ )......وتدە لە دوو شتاعیرە ،شتاعیرە
دیارەکانی ئە ڵوتابخانەیەش ئەمتانە بتوون (چتارلز بێرنستتین ،بارێتک واتتین،
باب پێریامان .)..شیعری پۆستمۆدێرنی ئەمریکی ودە لە شاعیرانی ئە چتوار
ڵوتابختتتتتتانە شتتتتتتیعریە زۆرێتتتتتتک لە شتتتتتتاعیرانی تتتتتتتریە کە لەدەرەوەی ئە
ڵوتابخانانە بوون ،هەنتدێکیان بە شتاعیرانی یتاخی ناویتان دەبتردن و زۆرانتی
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تتتتتتر ..هەروەهتتتتتا زۆرێتتتتتک لە شتتتتتاعیرانی نەوەی نتتتتتوێە چتتتتتونکە شتتتتتیعری
پۆستمۆدێرن وەک و تەوژمێک هەتا ئێستاش هەر بەردەوەوامە ..زۆرێتک لەو
شتتاعیرانە سەرستتام وون بە تەوژ و شتتاعیرانی (ئاڤتتان گرەیتتدی) ئەوروپتتی..
بە پێتتتتتی زۆرێتتتتتک لە ستتتتتەرچاوەکان (پۆستتتتتتمۆدێرنیز ) وەک ڵۆناغێتتتتتک لە
شەستتتتەکانەوە دەستتتت پێتتتدەکات بە بە پێتتتی پێشتتتەکیەکەی پتتتۆ (هتتتوڤێر
شیعری) پۆستمۆدێرنی ئەمریکی لە پەن اکتانەوە دەستت پێتدەکات ..ئەوەتتا لە
ستتتەرەتای نووستتتینەکەی لە شتتتوێنێک دەڵیتتتت (چتتتارلس ئۆلستتتن لەستتتەرەتای
 ٠٦٥٠وشتتەی پۆستتتمۆدێرنیزمی لە نامەیەکتتدا بتتۆ ڕۆبەرت کریاتتی لە چیتتای
ڕەش نووستیوە) ئەمە لەالیەک ،لەالیەکتی تترەوە ،ئەو شتاعیر و ڵوتابخانتانەی
لە کتێ ەدا ناویان هاتووە و ڕۆلیان بووە لە بنیاتنتانی شتیعری پۆستمۆدێرنی
ئەمریکی ،ئەو شاعیر و ڵوتابخانە شیعریانە بتوون کە لە چاەکتانەوە بەدواوە.
بۆیە دەتوانین باێین شیعری مۆدێرنیستتی ئەمریکتی لە دوای وەندتی ویهتانی
دووەمەوە پێی ناوەتە ڵۆناغێکی ترەوە ئەویە (پۆستمۆدێرنیز ) ە .هەروەهتا
پتتتۆ هتتتوڤەر باستتتی ئەوەمتتتان بتتتۆ دەکتتتات ،کەوا پۆستتتتمۆدێرنیز چەنتتتدین
بیرمەنتتدی بە دنیتتای ئەدەب و مەعتتریفە بەخشتتی لەوانە (وتتاک الکتتان و وتتاک
دریدا و وولیا کریستییا و بێل هوکس و .........و) چەندانی تتر( ،وولیتا و بێتل)
هە بیرمەنتتد و هە هەڵستتتووڕاوی کتتتارای بتتتواری فیمینیستتتتی بتتتوون .پتتتۆ
هتتۆڤێر لەستتەر شتتێواز و ستتتایای نووستتینی شتتاعیرە پۆستتتمۆدێرنەکان پیتتی
وابتتتوو شتتتاعیرانی ئە گرووپتتتانە فتتتۆر و ستتتتایاەکانیان هاوچەرختتتانە و لە
یەکتتتریەوە نزیتتک بتتوون ،لە هەمانکتتات ویتتاوازیە بتتوون ..یتتان پیتتی وابتتوو
زۆرێتتتک لە شتتتاعیرانە لە پێنتتتاو زمتتتان فۆرمەکتتتان دیتتتاردەکەن ئەمەش بتتتۆ
خول انتتدنی ستتیمایەکی نتتوی .ئەراگتتۆنی شتتاعیر لە شتتوێنێک دەڵتتێ (پێویستتتە
نووستتتین کردارێکتتتی ستتتیحری بێتتتت کە بتتتتوانێ ستتتیحر وەبەرهە بێنێتتتت)..
شتتیعری پۆستتتمۆدیرنی لەستتەر ئە ستتیحرە ئتتیە دەکتتات ،لەستتەر بنەمتتا و
پاشخانێکی مەعریفیەوە گومان و پرسیاری نوێ بەرهە دەهێنتێ .لە شتیعری
پۆستتتتمۆدێرنیز زەمەن بە هێاێکتتتی ڕاستتتت و ئاستتتۆییدا (ڕابتتتردوو ،ئێستتتتا،
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داهاتوو) نتاروات ..ڕابتردوو ئەو بنتاغە تتۆکمە و ئەو کتاریدەریە تتۆخەی نتیە،
زیاتر ئیە لە ئێستادا دەکات و هاوکات ڕووە و ئایندەش ..ئەوە بەو مانتایەی
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
و بتتۆ نتتاوەوەی تاکەکتتان شتتۆڕدەبێتەوە ،بە دیتتوێکی تتتر لە کەنتتارەوە بەرە و
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
پۆستتتتتمۆدێرنیز بکەیتتتتن ،نتتتتاتوانین باستتتتی شتتتتیعری متتتتۆدێرن یتتتتان باستتتتی
متتۆدێرنیز نەکەیتتن ..ڕاستتتە هەنتتدێک لە بیرمەنتتدەکان پێیتتان وایە متتۆدێرنیز
فەشتتتەلی هێنتتتا و لەبەرامتتت ەر پتتتڕۆژەو ئامان ەکتتتانی شکستتتتی ختتتوارد ،بە
هەندێکی تر ،بە پێوەوانەی ئە ڕوانینە بیردەکەنەوە و پێێتان وایە متۆدێرنیز
شکستتتتی نەختتتواردووە بەڵکتتتو چتتتۆتە ڵۆنتتتاغێکی تتتتروە بە مانتتتایەکی دیتتتکە،
پستتتمۆدێرنیز درێاکتتراوەی متتۆدێرنیزمە ..ئەوەتتتا فرێتتدریک ویمستتۆن دەڵتتێ
(پۆستتتتتتمۆدێرنیز هاوشتتتتتێوە و هتتتتتاوکۆپی متتتتتۆدێرنیزمە) .بە لە هەردوو
ڵۆناغتتتدا ،متتتۆدێرنیز و پۆستتتتمۆدێرنیز لە ئەن تتتامی گەشتتتەی خێتتترای
تەکنەلۆژیتتتتتتتا و زا نستتتتتتتتە کۆمەالیەتیەکتتتتتتتان و گەشتتتتتتتەی شارستتتتتتتتتانیەت
دروست وون،بە مانای ،ئەگەر ژیان وەکو دەڵێکتی ئەدەبتی وەربدترین دەبینتین
فۆڕمەکتتانی ڕۆمانستتیز و ڕیتتالیز نەیتتانتوانی بەرام ت ەر ئە ستتتایاە نتتوییەی
ژیان ڕێتک و هاوتەریت بتڕۆن .هەروەک (ڤێرگینتا وۆلت ) لە شتوێنێکدا دەلتێ
(هەموو پەیوەندییەکان گۆڕاون )...بتۆیە ژیتان پێویستتی بە فتۆڕمێکی تتر بتوو
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
بیستتتتتە واتە متتتتۆدێرنیز دواتتتتتر لە لە دوای ستتتتاڵەکانی پەن تتتتاش بەنتتتتاوی
پۆستتتتتمۆدێرن خۆیتتتتان ڕاگەیانتتتتد ،بتتتتۆ وە متتتتدانەوە بە فتتتتۆرمە کۆنەکتتتتانی
ڕۆمانستتیز و ڕیتتالیز و تەوژ و ڵوتابختتانە کاستتیک و تەڵایتتدیەکانی پتتێە
خۆیتتان .بتتۆ بە متتۆدێرنکردنی کتتۆمەڵدە و دەستتتەبەربوون و وە متتدانەوە بە
ماچ و ئازادیەکانی تاک و کەلتوورێکی شارستانی .گوتاری ڕەخنەی ئەدەبتی
لە دەورانی متۆدێرنیز یتان پۆستتمۆدێرنیز  ،گوتتارێکی ڕەخنەیتی زانستتی
عەڵانتتی بتتوو ..بە مانتتای دانتتانی یاستتاکان و بەڕێتتوەبردنی دەزگاکتتان لەستتەر
بنەمتتتتایەکی زانستتتتتی واتە لە هەمتتتتوو بوارەکتتتتان زانستتتتت شتتتتوێنی ئتتتتایین و
ئایدیۆلۆژیا دەگرێتەوە .چونکە زانست ئەو چوارچێتوەیەیە ،دەتوانێتت تەفستیر
و شتتیکردنەوەیەکی واڵیعتتی و دروستتت پێشتتکەش بە ژیتتان بکتتات ..هەروەک
دەبینین سەدەی بیستە سەدەی پاشەکشەی ئایین و ئایدیۆلۆژیایە ..ستەدەی
ستتتەردەرهێنانی زانستتتت و پێشتتتکەویتنی تەکنەلۆژیتتتایە ..بەمانتتتایەک زانستتتت
دەبێتتتە هۆکارێتتک بتتۆ دۆزیتتنەوە و خول انتتدنی پرستتیار و گومتتانی نتتوی .یتتان
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
بیرکتتتتردنەوە و داهێنتتتتان ..چتتتتونکە ناتوانتتتتدرێ لە ئەدەبتتتتدا ،گومتتتتانی گەورە
بخول ێنتتتدرێ گەر پشتتتت بە مەعریفەیەکتتتی گەورە نەبەستتتترێ ،یتتتان نتتتاتوانین
پرستتیاری گەورە بهێنیتتتە ئتتاراوە گەر زانستتت و مەعتتریفە نەبێتتتە کەرەستتەی
بیرکردنەمان ..بەمانایەکی تر ،عەڵای زانستی ناتوانێت کار بکات گەر میتتۆدی
بیرکتتتتتتردنەوە پشتتتتتتت بە بنەمتتتتتتا مەعریفتتتتتتی و زانستتتتتتتیەکان نەبەستتتتتتتێت..
پۆستتتتتتمۆدێرنیز بە دژی کەلتتتتتتوورە کتتتتتۆن و تەڵایتتتتتدیەکان دەوەستتتتتتێ و
لەبەرام ەردا کار بۆ کەلتوورێکی شارستانی و پێشتکەوتوو دەکتات .دەتتوانین
بە شۆرشی تەکنەلۆژی و دیمتوکراتی نتاوی بەریتن و وەک ڕێ تازێکی فیکتری
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زانستتتی یتتاخی لە واڵیعتتی کتتۆمە یەتی ..ئەگەر لێتترەوە مەبەستتتەکانمان وتتڕ
کەیتتنەوە و لە شتتیعری پۆستتتمۆدێرنی یتتان هەنتتدێک لە ئەدگتتار و ستتیماکانی
شیعری پۆستمۆدێرنی بخەینە ڕوو دەتوانین ب ێین..
شیعری پۆستمۆدێرنی لەستەر گومتان کاردەکتات ..بە ستوود وەرگترتن لە
بیتتردۆزی نیستتت ی ئانیشتتتتاین چتتتونکە وەک چتتتۆن تەکنەلۆژیتتتا ژیتتتان خێراتتتتر
دەکتتات بیتتری ئانیشتتتاینیە گۆشتتە نیدتتا و ستتیمای پۆستتتمۆدێرنی بە ویهتتانی
کرد ..پۆستتمۆدێرنەکان باوەڕیتان بە هتیی بیرۆکەیەکتی ڕەهتا و متوتاەق و بە
هتتیی ڕاستتتیەک نتتیە ..بوارێتتک بتتۆ ئەوی تتتر دەهێ تتنەوە ..هەروەکتتو ڵستتەیەکی
بەناوبتتاندی پۆستتت مۆدێرنیستتتەکان هەیە کە دەڵتتێن (ڕاستتتی نە لەالی متتنە نە
لەالی تتتتۆ بەڵکتتتو لە هەمانکاتتتتدا الی هەردووکمتتتانە) بەمانتتتایەک هتتتیی شتتتتێک
حەڵی ەتتتی ڕەهتتا نتتیە ،بە گومتتانەوە لە هەمتتوو شتتتێک دەڕوانتتن ..لە تەمەنتتی
متۆدێرنیز دونیتا دەرگیتتری دوو شتەڕی کاولکتتاری ویهتانی بتتوو ..ئەمەش لە
ئەن تتتامی بتتتاوەر هێنتتتان بە حەڵی ەتتتتی ڕەهتتتا و بتتتوار نەهێشتتتتنەوە بتتتۆ ئەوی
بەرامت ەر ،بتتۆیە هەنتتدێ کەس پیێتتان وایە متتۆدێرنیز لە بەرام ت ەر هەنتتدێک لە
پتتڕۆژە و ئامان ەکتتانی ختتۆی شکستتتی ختتواردووە ،بە پۆستتتمۆدێرنیز بە
گومتتانەوە لە هەمتتوو شتتتێک دەڕوانتتێ و شتتیعری پۆستتتمۆدێرنی لەستتەر ئە
گومتتتتانە کاردەکتتتتات .ڕەگەز و پێکهتتتتاتەیەکی تتتتتری شتتتتیعری پۆستتتتتمۆدێرنی
(پارادۆکسە) ..بە مانای بەکارهێنانی دوو بیرۆکە و یان وشتە و دوو چەمکتی
پێوەوانە و هاودژ لە یەک ڕستە یان لە یەک کتۆپاەی شتیعری بتۆ خول انتدنی
مانتتا و دەستتتەواژەیەکی نتتوێ ..ئە بەکارهێنتتانی هتتاودژی و پارادۆکستتیە لە
شیعری پۆستمۆدێرنی زۆر دەبیندرێت بۆ نموونە (ئێاتین متایاێس) لە شتیعری
(خوێن ەربوونی دڵەکان) دا دەڵێ..

38

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
بە یادگاریە خەمناکەکان.....
ئەگەر لە شتتیعرە ورد بیتتنەوە ،دەبینتتین پارادۆکستتێکی تیتتایە کە ڵتتووڵی و
ووانیەکی بێوێنەی بە شیعرەکە بەخشیوە ..ئەگەر ورد بینەوە و بڕوانین ..کتۆ
ئەنتتتدامی متتتێ یتتتان نێتتتر ،کتتتاتی لەرزیتتتن و تەربتتتوون ئەوکتتتاتەیە ،گەیشتتتتن بە
لوتکەی لەزەت واتە ئۆرگاز  ..گەیشتتن بە ئۆرگتاز بە تێکە وبتوونی ڕۆح و
ئەتمۆستتتتتتتفیرێکی ڕۆمانستتتتتتتی یتتتتتتتان ئیرۆستتتتتتتی و یادگتتتتتتتاریە ختتتتتتتۆش و
لەزەت ەخشتتەکانەوە دەبێتتت ،نەک بە یادگتتارییە خەمناکەکتتان ..بە پتتێوەوانەوە،
یادگارییە خەمناکەکان حەز و ئارەزووەکانمتان دەپتووکێنێتەوە ..بە شتاعیر
لە نێو ئە خەیاڵە شتیعرییە بە ئتارەزووە خەمناکەکتان دەمتاندەیەنێتە لەرزیتن
و تەڕبوون واتە دەماندەیەنێتە ئۆرگاز  ..پارادۆکس و هاودژیەکە لێرەدایە..
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شتیعری پۆستتمۆدێرنی ستتایاێکی دیتاریکراوی نتیە ،زۆروتتاران بە ڕوالەت
ستتادە و بە لە نتتتاواخن و ڵە ڕووی مانتتتاوە ڵتتتووڵ( ..ئێاتتتین متتتایاێس) ،هەر
لەهەمان شیعر لە شوێنێکی تردا دەڵێ.
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
ئتتتازارێکی بەردەوا  ..لەنێتتتو هەنتتتاوی ئە پرستتتیارە گاەیتتتیەک لە گەردوون
دەکات  ،بێ ئەمەکی و بێوەفاییەکی گەردوون پێشتان دەدات ،بەرامت ەر بە
ڕەگەزی متتێ ،وتتوانیەکی بێتتوێنە و ئتتازارێکی بەردەوا و نتتاخێکی پڕاوپتتڕ لە
نائومێتتدی ..دەربەستتت و ستتپاە و بێهتتودەیە ژیتتان ئە کتتۆپاە شتتیعرە بە
ڕوالەت وشتتەکانی ستتادە و ناستتکۆلەن بە  ،ڵتتوولیەک و دوورنمتتاییەک و
هتتاودژیەک لەودێتتتو پرستتیار و وشتتتە و هێماکانتتدا هەیە  .کێشتتتە و متتتاچ و
ئتتتتازادی تتتتتاک و نتتتتا بەرابەری ڕەگەزی و تووڕەهتتتتاتی گەردوون و ژیتتتتان،
هەمووی لە پرسیارێک و لە وەنتد وشتەیەکی ناستک خستتۆتە روو ..ستیما و
رەگەزێکی تری شتیعری پۆستتمۆدێرنێ ئەوەیە ،ئاراستتەکان بەرەو نتاوەوەن،
بە مانتتایەک شتتاعیر ختتۆی دەنووستتێتەوە و لە ستتەر حەز و ئارەزووەکتتان و
هەستەکانی ناوەوەو ئومێد و خواستەکانی خۆی ئتیە دەکتات و یتان گومتان
و نیدەرانیەکتتتتتانی ختتتتتۆی دەنووستتتتتیتەوە ..کەمتتتتتتر وەک ڕۆمانستتتتتیەکان و
ریالیستتتەکان ئتتیە لەستتەر ووانیەکتتانی سروشتتت و داستتتانەکان و مەزنتتی
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پەروەردگتتتتار و ڕووداوەکتتتتتان دەکەن ..زیتتتتتاتر بە نتتتتتاخی خۆیانتتتتتدا دەچتتتتتنە
خوارەوە ..هەروەک (ڕۆبەرت کریای) لە شیعری " باران " دا دەڵێت.
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...
لە شتتەوێکی خامۆشتتدا بتتاران دەبتتارێ ..ئەمتتیە لە ژوورەوە ڕۆچتتووە بە
نێو خەیاڵەکانیدا ..لە ئەتمۆسفیرێکی بێدەنگ ،ئەمیە دەروانتێ و بیردەکتاتەوە،
لە ختتۆی و پرستتیار دەکتتات ،متتن کتتێم لەبەرام ت ەر خۆمتتدا ،بەدوای کەستتەکەی
ناوەوەی یان منەکەی خۆی دا دەگەرێ ،ختۆی دوو کەستە منێکتی نەناسترا و
لەبەرام ەر خۆی ..لەهەمانکات نەک لەنێو ڵوو یی ئە بێدەندیە نەک هەر بیتر
لە خۆی بەڵکو بیتر لەو کەستەش دەکتاتە کە هەمیشتە کتاریدەری بەستەریەوە
هەیە .ئە ڕۆچتتتوونە بەنتتتاو نتتتاا و حەز و خەیتتتاڵ و ئارەزووەکتتتانی ختتتود
شتتتێوازێک و ستتتیمایەکی شتتتیعری پۆستتتتمۆدێرنە بە مانتتتایەکی تتتتر ،شتتتیعری
پۆستتتتمۆدێرنی فتتتۆرمێکە لوولتتتدراو بە سیستتتتە و پێکهتتتاتە دەروونیەکتتتان و
گوڵتتتدانێکە پتتتڕ لە پشتتتکۆکانی حەزوو ئتتتارەزوو ..ستتتیمایەکی تتتتری شتتتیعری
پۆستمۆدێرنی ..باوەڕیان بە نەهیایز ئەو پووچدەراییەی (نێتشتە) باندەشتەی
بۆ دەکرد هەیە ،تێکشکانی بەها و پیرۆزی شتەکان ..هتیی شتتێک ئەو بەهتا و
پیتتتترۆزییەی نتتتتیە کە نەتتتتتوانی ڕەتتتتتی کەیتتتتتەوە ،متتتترۆح لتتتتوتکەی بەهتتتتاو
پیرۆزیەکتتانە ..زۆرێتتک لە شتتاعیرانی پۆستتتمۆدێرنەکان ڕەچتتاوی خاڵ ەنتتدیان
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نەدەکتترد بتتۆ شتتیعرەکانیان ،واتە باوەریتتان بە خاڵ ەنتتدی نەبتتوو ،ئەمەیتتان بتتۆ
ختتوێنەر وێدەهێشتتت ..بتتۆ ئەوەی پەیوەنتتدی ختتوێنەر و دەق لە ئاستتتێکی بتتا
بێت ..خوێنەر ڵووڵتر تێکەڵ بە دەڵەکە بێت و وریتاتر مەمەڵە لەگەڵ دەڵەکەدا
بکات .پۆستمۆدێرنیستەکان لە ڕێتی پوختت بەکارهێنتانی زمتانەوە گۆڕاندتاری
گەورە لە دەق و پرسیاری گەورە دروستت دەکەن ،لە ڕێتی دووبتارەکردنەوە
و گەمەکتتردن بە وشتتەکان و بەمانتتای لەنێتتو ڕووبەر و پانتتتاییەکی فراوانتتتری
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
لەنێتتو بتتازنەی مانتتای ڕووتتتی وشتتەکان ..ختتوێنەریە بتتۆ تێدەیشتتتن لە مانتتا و
بونیتادی دەق و گەیشتتن بە ڕووبەرە ڵووڵەکتان و دۆزیتنەوەی پرستتیارەکان،
پێویستی بە میتۆدی بیرکردنەوە و پاشخانێکی مەعریفی با هەیە.
تەموزی ٢١٠٢
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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
خو ای بیابان ویا بوومەوە
شێرکۆ بێکەس ( ڵەسیدەی نسێ)

شتتتتێرکۆ بتتتتێکەس یەکتتتتێکە لەو شتتتتاعیرانەی کە ختتتتاوەنی ئەزمتتتتوونێکی
دوورودرێای نیو سەدە زیاترە .ئەزموونێکی پڕ لە داهێنان و نوێ توونەوە .بە
ستتتایل و شتتێوازی وۆراووتتۆر .ئەوەی لە ئەزمتتوونی شتتیعری شتتێرکۆ زۆر
سەرن ڕاکێشتتتە ئەوەیە ،هەمیشتتتە لە نتتتوێکردنەوە دابتتتووە ،هەمیشتتتە وەکتتتو
وەرزەکان بە شتێوەی تتر و ڕەندتی تتر دەرکەوتتۆتەوە ..هەمتوو شتێوازەکانی
تاڵیکردونەتەوە ..لە یەک گۆشە و پەن ەرەوە لە شیعر و داهێنانی نەڕوانیتوە.
شێرکۆ ئەو
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دەندە شیعریە زینتدووەیە ،کە لە نێتو ڵتوو یی کارەستات میحنەتەکتانی ژیتان
ستتتەریهەڵداوە و بەردەوامتتتی بە خۆیتتتداوە .شتتتێرکۆ دەندێکتتتی نائتتتارامە لەنێتتتو
ڕووبەری شتتتیعر ،ستتترەوتنی بتتتۆ نتتتیە و نتتتاتوانێ بێتتتدەنگ بتتتێ .دەندتتتێکە لەگەڵ
هاوارەکتتانی ژیتتان و شتتەپۆلەکانی تەری ت دەڕوات .شتتێرکۆ بتتێکەس لە (تتتریفەی
هەڵ ەستەوە تا خێراکە مردن خەریکە بدات) دەبینین ،هیی شتتێک نەمتاوە ڵستەی
لەستتەر نەکتترد بێتتت ..توانتتایەکی سەرستتووڕهێنەر لە بەرانتت ەر وشتتە و زمتتان..
بەکارهێنتتانی ستتتتایای وۆراووتتتۆر ،هەر لە پۆستتتەرە شتتتیعر ،شتتتانۆنامە شتتتیعر،
چیتترۆکە شتتیعر ،پەخشتتانە شتتیعر ،ڕۆمتتانە شتتیعر ...چەنتتدەها ستتتایای تتتر ..لەو
ڕۆژەی یەکەمتتتین شتتتیعر دەنووستتتێت تتتتا دواهەمتتتین شتتتیعری ،لە داهێنانەکتتتانی
بەردەوا دەبێتتت ..شتتێرکۆ بتتێکەس لە هەمتتوو ستتەردەمەکان وەکتتو شتتاعیرێکی
هتتتاوچەرا و ستتتیمایەکی نتتتوێی نێتتتو ئەدەب و شتتتیعر دەردەکەوێتتتت .وە تتتتاکە
شتتاعیرێکە لە کتتورد کە تتتوانی لە ئاستتتێکی بەرز ستتنووری نیشتتتیمان ب ڕێتتت و
شتتتیعرەکانی بتتتۆ زۆرێتتتک لە زمتتتانە زینتتتدووەکانی دنیتتتا وەربدێتتتڕدرێن و چەنتتتد
خە تێکی ویهانیە وەربدرێت .شێرکۆ لە نێتو شتیعرەکانیدا ،عاشت ێکی نائتارامە..
(عەشتتت ی نیشتتتتیمان و عەشتتت ی متتترۆح) ئەو دوو خولیتتتایەن کە کە بە ژیتتتانی
دەبەستتتتێتەوە و هەمیشتتتە پەیوەنتتتدیەکانی لەگەڵ ژیتتتان بەهێزتتتتر و تونتتتدوتۆڵتر
دەکتتات .لەنێتتو ژیتتانیە دا ،شتتیعر دەکتتات بە متتاڵ و نیشتتتیمانی ختتۆی .زمتتانی
شیعریە دەکات بە زمانی خۆی ،شێرکۆ ودە لە زمانی شیعر هتیی زمتانێکی تتر
نازانێت (بۆ شیعر ،بۆ عەش  ،بتۆ بەرگتری ،بتۆ تووڕەبتوون ،بتۆ داهێنتان )..تەنهتا
زمتانی شتیعر و هیوتی تتر ..شتێرکۆ بتێکەس لە نێتو ڕووبەرە فتراوانەکەی شتتیعر
هەمتتوو شتتتێک دەدوێنتتێ و هەمتتوو شتتتێک دەهێنێتتتە نێتتو شتتیعر و بە ڵستتەیان
دەهێنێ (مرۆح ،عەش  ،نیشتیمان ،خاک ،چیا ،ئاو ،باران ،وەرزەکتان ،باڵنتدەکان،
ژنەکان ،مردووەکان ،مێتاوو ،مافەکتان ،ستتەمەکان )....هتێی شتتێک نتامێنێ لەنێتو
شیعرەکانیدا نەیدوێنێ و حیواری لەگەڵتدا نەکتات .شتێرکۆ شتاعیرێکە هەمیشتە لە
شتتەڕدایە لە بەران ت ەر زۆرداری و ستتتەمکاری ،بەهتتۆی شتتیعرەکانی و بە زمتتانی
شتتتتتیعر هەمیشتتتتتە بەرگتتتتتری لە متتتتتیااەتەکەی کتتتتتردووە لەدژی لەنتتتتتاوچوون و
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ڕەش وونەوە ..شێرکۆ وەکو شاعیرێک هەمیشە دەندتی ئتازادی و ئاشتتی بتووە..
(کەشتتتکولی پێشتتتمەرگە و داستتتتانی هەڵتتتۆی ستتتوور و زۆرێتتتک لە ڵەستتتیدە و
شیعرەکانی تری )،..ئەمە بە ڕوونی پێشتان دەدەن ..وەکتو کەستێکی هتاوچەرا و
مەدەنتتی هەمیشتتە بەرگتتری لە مافەکتتان و ئازادیەکتتانی متترۆح کتتردووە ..وەک
دەندێکتتی پێشتتکەوتووخواز هەمیشتتە لە ستتەندەری خەبتتاتی ژنتتان بتتووە و داوای
یەکسانی کردووە ..شێرکۆ بە زمانی شیعر عەش ی کردووە ،سیاستەتی کتردووە
و هەر بەزمانی شیعر نیدەرانی و بێهوودەییەکانی خۆی و خەون و ئومێتدەکانی
خۆی نووسیوەتەوە( ..شێرکۆ بتێکەس زمتانی شتیعری کتردووە بە زمتانی ژیتان)
بەمانتتای زمتتانی شتتیعر زمتتانی تێدەیشتتتن و پەیوەنتتدیەکان و زمتتانی متتانەوە و
زمانی ئایینەکان و سروشت و مرۆڤەکان و مێاوو و زمتانی هەمتوو شتتەکان و
کاهینەکتتان بتتووە .زمتتانی شتتیعر زمتتانی تێدەیشتتتن و ناستتینی متترۆح بتتووە ،ئە
ڕاستتتیەش لە شتتیعرەکانی شتتێرکۆ لە بەران ت ەر دەستتە تی زمتتانی شتتیعر ،لەنێتتو
داهێنتتانە ووانەکتتانی بە ئاشتتکرا دەبیتتدرێن بە تتتای ەت ،لە ڵەستتیدە درێاەکتتانی کە
وەکو ئەزموونێکی نتوێ نتاوی نتابوون (دەڵتی وا  ،واتە دەڵتی کتراوە) .لە دەڵە
درێاانەی وەک (دەربەندی پەپوولە ،خا و مار و ڕۆژمێری شاعیرێک ،کورستی
و گۆڕستانی چراکتان و ئێستتا کوێتک نیشتتیمانمە و چەنتدانی تتر )..دەستە تێکی
ڕەهتتتا و ئەفستتتووناوی بە زمتتتانی شتتتیعر بەخشتتتی وو ..بەزمتتتانی شتتتیعر شتتتانۆ
دەنووستتێت ،چیتتڕۆک دەنووستتێت ،ڕۆمتتان دەنووستتێت ،پەخشتتان دەنووستتێت..
زمانی شتیعر زاڵ دەکتات بەستەر زمتانی هەمتوو ژانترە ئەدەبیەکتانی تتر ..زمتانی
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
لەگەڵ هەمتتوو چەمتتک و الیەنەکتتانی تتتر بە زم تانی شتتیعر دەدوا ،وتتدە لە زمتتانی
شیعر هیی زمانێکی تری نەدەزانی ..الی شێرکۆ زمانی شیعر زمانێک بوو ،لەنێتو
شیعرەکانیدا دەیتوانی ئەفسانە بخوڵ ێنێ ..لەهەر شتێکدا تا ئەوپەڕی ڵتووڵ ێتەوە،
گەریتتدەیەک بتتوو ،دەیتتتوانی هەمتتوو ڕووبەرێتتک بتتدۆزێتەوە ،ستتەری بەهەمتتوو
شتتوێنێکدا دەکتترد .لە ڕێتتدەی زمتتانی شتتیعر لە گەڕانەکانیتتدا ڵستتەی لەستتەر شتتتی
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زۆر ورد و نایاب دەکرد ،چونکە شێرکۆ بێکەس لە بەرانت ەر ڕۆلتی زمتان ،لەنێتو
شتتیعر و ئەدەبتتدا ،ختتاوەن مەعتتریفە و بیرکردنەوەیەکتتی ڕۆشتتن بتتوو ..بتتۆیە هەر
لەستتتەرەتای حەفتاکانتتتاوە (ڕوانتتتدە) یتتتان وەک تەوژمێکتتتی نوێختتتوازی ئەدەبتتتی
پێکهێنتتا .بتتۆ ئەوەی زمتتانی شتتیعر و زمتتانی ئەدەبتتی کتتوردی ،لە چەڵ ەستتتن و
دووبتتتارەبوونەوە و وتتتتوینەوەی بەردەوا ڕزگتتتار بتتتتکەن .بتتتۆ ئەوەی چەمتتتتکە
میتافیزیک و باوەکانی زمان تێک بشکێنن و دووبارە بەشیوەی تر و مانای تتری
پێ ەخشتتتن .یتتتان فتتتۆکەس بتتتکەنە ستتتەر پتتتارادۆکس و گومتتتان و یتتتاخی وون و
سیمایەکی نوی بە زمان ب ەخشتن ..هەرچەنتدە ختۆی لە دیمانەیەکتدا ،دان بەوەدا
دەنێت و دەڵتێ (بەیتانی ڕوانتدەی ئەدەبتی ڵتووڵ و هەمەالیەنە نەبتوو ،بە ڕوونتی
ئەو بتتن و بنتتاوان و هتتۆ و هۆکتتارانەی ڕوون کتتردبێتەوە ،نتتا ،بەیتتانەکە هتتاوارێ
بتتوو ،بتتۆ ئەوەی خەڵتتک لە وشتتەی (تتتازەکردنەوەی بەردەوا ) ئاگتتادار بکەیتتنەوە.
زەندێک بوو لێماندا بتۆ ئەوەی ختوێنەری کتورد بێتت پێتی ب ێتین ،شتیعر هەر ئەو
ڵاڵ انە نییە کە تا ئێستا پێیان نووسراوە .)...شتێرکۆ بتێکەس هەمیشتە لە ڵتوو یی
دەریاکتتتتان گەوهەرە بە نرخەکتتتتانی دەدۆزیتتتتیەوە .هەمتتتتوو گەڕان و داستتتتتان و
ئەفسانەی نێو شیعرەکانی لە پێنتاو مترۆح و بەهتا ووانەکتانی مرۆڤتایەتی بتوو..
عەش ی نیشتیمان و عەش ی مترۆح دوو هێ تی تەری تی درێتای نێتو شتیعرەکانی
شتتتێرکۆ بتتتێکەس بتتتوون .هەمتتتوو تەمەن و شتتتیعرەکانی ختتتۆی بە عەشتتت ەی
بەخشی وو ..ئەو پێیوابوو ژیان موغامەرەیەکە لە پێناو عەش  ،عەش بە هەمتوو
مانا ڵووڵیەکەی ..ئەو بۆ چرکەستاتێکیە لەو عەشت ەی دانەبتڕا ،چتونکە هەمیشتە
بۆ عەشت ەکەی ختۆی دەنووستی ،بەزمانێتک کە عەشت لەهەر بارودۆخێتک بێتت
یان هەرچەندە لێیەوە دوور بێت لێتی تێتدەگات ..ئەو ختۆی دەیزانتی عاشت ێکی
سەوداستتەرە و بە زمانێتتک لە پێنتتاو عەشتت ەکەی دەنووستتێت ،یتتان هەر وەک
خۆی دەڵێت (لە شتیعری منتدا ،یەک ژن و یەک عەشت ی دیتاری کتراو نتیە ،پتۆڵێ
ژن و پتتۆڵێ عەش ت و پتتۆڵێ شتتیعر هەیە )..بتتۆیە لە ڕێتتدەی زمتتانە شتتیعریەکەی
ختتتۆی لە شتتتاعیرانی تتتتر وتتتودا دەکتتتاتەوە و پەیوەنتتتدی ختتتۆیی و عەشتتت لە
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تای ەتمەنتتدی زمتتانە شتتیعریەکەیەوە پێشتتان دەدات و لە بەشتتێکی شتتیعری (دوو
زمان) دا دەڵێت:
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
ختتتۆی ون نەکتتتردووە کە لە چوارچێتتتوەی زمتتتانی شتتتیعری دەربوێتتتت ..لە
شیعر گوتار لە دیمانە و گفتوگۆ هەمیشتە زمتانی شتیعر زمتانێکی ئامتادە
و زاڵ بتووە ..هیوکاتێتتک تونتتدوتیای تتێکەڵ بە زمتتانی ئەو نەبتتووە ..نووستتەر
هەیە لە کتتاتی وە متتدانەوە بە ڕەختتنەیەک یتتان لە بەرام ت ەر بتتابەتێکی ڕۆژانە
یتتتان لە بۆنەکانتتتدا بێویستتتتی خۆیتتتان زمتتتانێکی تونتتتدوتیا بەرامتتت ەر ئەویتتتتر
بەکاردەهێنن ..بێیەوەی مەبەستیان بێت ،ڕۆلی کاراکتەرێکی سیاستی دەبیتنن..
بە شتتێرکۆ هەمیشتتتە بە زمتتانی شتتتیعر ڵستتەی کتتتردووە و نووستتتیویەتی..
ئەوەتتتا لە شتتوێنێک بتتۆ یتتادی (ڤا نتتتاین ..ڕۆژی خۆشەویستتتی) پتتێە ئەوەی
شیعرەکەی بخوێنێتەوە و چەند ڵسەیەک دەکات دەربارەی ڤاالنتاین دەڵێ..
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
دەربڕینەکانیتتتدا هەبتتتوو ..ئەمەش ختتتۆی لە خۆیتتتدا ئەو توانتتتا ئەفستتتووناویەی
شێرکۆ مان پێشان دەدات بەرام ەر زمان و شیعر.
شێرکۆ بێکەس شاعیرێک بوو بۆ ژیان دەینووسی ،پەیوەندی لەگەڵ ژیتان
و تەنتتانەت مەرگتتیە هەر لەرێتتدەی شتتیعرەوە بتتوو ..وتتدە لەو وەستتیەتنامەی
بەر لە مردنی کە داوای کرد لە پارکی ئتازادی بنێتارێ بتۆ ئەوەی ،پەیوەنتدی
لەگەڵ خەڵتتک و شتتاعیران و نووستتەران و مۆستتی اران و عاشت ان نەپوڕێتتت..
مەبەستتتتتمە ئەوە ب تتتتێم دەیەویستتتتت لە ڕێدتتتتای شتتتتیعرەوە لەنێتتتتو متتتتردنەوە
بدەڕێتەوە نێو ژیان ..لە شیعری (میرات) یە زۆر بە ئاشکرا ئەوە دەڵێت..
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
نازدار و ووان..
بەوێدێ م
کەواتە لەدوای خۆی ودە لە شیعر هیی شتێکی تتری نتیە بۆمتان وێ هێ تێ
و پێشکەشتتمانی بکتتات ..دەیەوێتتت لەڕێتتدەی شتتیعرەوە لەگەڵ ژیتتان بەردەوا
بێت و لەدوای مردنیشی شیعرەکانی ب نە شوناسێکی ئەبەدی بتۆ ئەو .کەواتە
هاوکێشتتتەکە وای لێتتتدێت ..پەیوەنتتتدی ژیتتتان و شتتتێرکۆ /پەیوەنتتتدی ئتتتێمە و
شێرکۆ /پەیوەندی مردن و شێرکۆ ..هەموو پەیوەندیەکان لە شیعردا یەکتتری
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
کاری بۆ ئەو ئامتان ەی شتیعر دەکترد ..بەڕاستتی شتیرکۆ بتێکەس ئامتان ی بتوو
لەرێتتتدەی شتتتیعرەکانی ژیتتتان وتتتوان بکتتتات ..دەیەویستتتت متتترۆح ئتتتازاد بێتتتت،
ویاوازیەکتتتان نەمێتتتنن ،پیرۆزیەکتتتان شایستتتتە بە متتترۆح بتتتن و هتتتیی شتتتتێک لە
ستتتتتەرووی بەهاکتتتتتانی متتتتترۆح نەبتتتتتن ..هەر لە ڕێتتتتتدەی ئە ئامان ەشتتتتتەوە،
دەیەویست ئەدەبێکی هتاوچەرا و نتوێ و پتڕ لە ئیستتاتیکامان پێشتکەش بکتات..
هەر ختتۆی لە چاوپێکەوتنێکتتدا دەڵتتێ (شتتیعر دەبێتتت دوو بتتاڵی هەبێتتت .باڵێتتک بتتۆ
هونەر و باڵێک بۆ گەیاندن واتە خوێنەر یتان وەرگتر )..ئەو پێیوابتوو ،شتیعر یتان
ئەدەب شتتتێک نتتیە لە بۆشتتاییدا بختتولێتەوە ..چتتونکە لە پشتتتی شتتیعرەکانی ئەو
ئامتتتتان ێکی گەورە هەبتتتتوو ،بتتتتۆیە لە نێتتتتوان شتتتتێرکۆ و ختتتتوێنەر لە ڕێتتتتدەی
گەیانتتدنەوە پەیوەنتتدیەکی بەهێتتز هەبتتوو ..ئیستتتاتیکاش ختتۆی ستتەرچاوەیەکە بتتۆ
لەزەت ..لەڕێتتتتتتتدەی ئە لەزەتەوە هەمیشتتتتتتتە خوێنەرەکتتتتتتتان و گوێدرەکتتتتتتتانی
شاگەشتتکە و سەرستتا دەکتترد .دوای ئەوە شتتێرکۆ بتتێکەس شتتاعیرێکی ویهتتانی
بتتتوو بتتتۆ مرۆڤتتتایەتی دەینووستتتی ..ڕووبەری بیرکردنەوەکتتتانی ئەو زۆر فتتتروان
بتتتوو ،لەهەمانکتتتاتیە شتتتوێنێک نەبتتتوو بتتتۆ بیرکردنەوەکتتتانی ڕاسیستتتتی و یتتتان
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ویاوازی نێتوان مرۆڤەکتان بەهتۆی ڕەگەز و ڕەنتگ و هەرشتتێکی تترەوە .وەکتو
کەستتێکی مەدەنتتی هاوچەرختتانە بیتتری دەکتتردەوە و دەینووستتی لە کتتۆپاەیەکی
پەخشانە شیعری (بۆ  ٨ی مارس) دا دەڵێ..
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
بیرمەنتتدانەی کە بتتۆ مرۆڤایەتیتتان نووستتیوە و داهێنانەکانیتتان هێنتتدە لە ئاستتتێکی
بتتا بتتووە ،بتتۆیە دواتتتر بتتوون بە متتولکی مرۆڤتتایەتی و تاهەتتتاش لەنێتتو ژیانتتدا
متتتاونەتەوە ،بە دڵنیتتتایەوە شتتتێرکۆ بتتتێکەس یەکتتتێکە لەو شتتتاعیر و نووستتتەرانە..
وەک چۆن (ئەن اتس) لە نووستینێکدا ئەدەبتی شکستپیر بە (منتداڵێتی مرۆڤتایەتی)
نتتاو دەبتتات ،بە مانتتای هەرچەنتتد مرۆڤتتایەتی بەرەو تەمەن هەڵکشتتێ ،ئەدەبەکەی
شکستپیر وەکتو منتتداڵ بتێدەرد و شتتیرینتر دەمێنێتتەوە ..لێتترەدا منتیە مەبەستتتمە
شیعر و ئەدەبی شێرکۆ بتێکەس بە (منتداڵێتی ژیتان) نتاوبەر  .چتونکە متن دڵنیتا
ژیان بە هۆی شیعرەکانی شتێرکۆ بتێکەس ڕۆژ لە دوای ڕۆژ بتا دەکتات و یتان
تتتتاب ۆی ژیتتتان بە هتتتۆی شتتتێعرەکانی شتتتێرکۆ بتتتێکەس ،ڕەندەکتتتانی وتتتوانتر و
ڕەندینتتتر دەبێتتت ،بە مانتتای ژیتتان بە هەمتتوو پێکهاتەکتتانیەوە لە نێتتو شتتیعرەکانی
شتتێرکۆ بتتێکەس ڕاکشتتاوە .یتتان لە نێتتو شتتیعرەکانی شتتێکۆ بتتێکەس دا ،متترۆح و
ژیان سەرچاوەی هەموو بەهاکانی ووانین.
سەرەتای ئۆگستی ٢١٠٢
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وەفایی لە نێوان ڕۆمانسیەت و سیاسەتدا

وەفایی و شیعری ڕۆمانسی
ڕۆمانسیز ڵوتابخانەیەکی فەلسەفی ،هونەری ،کەلتووری ،ئەدەبی بتوو لە
کۆتتتایی ستتەدەی هەژدەیەمەوە ستتەری هەڵتتداوە ،الی زۆرێتتک لە شتتاعیران تتتا
ئێستاش شیعری ڕۆمانسی درێاەی هەیە ،ئە ڵوتابخانەیە یان باشتترە ب ێتین
شتتتتیعری ڕۆمانستتتتی لە هەڵڕژتنتتتتی ستتتتووتان و ک تتتتپە ویادانیەکتتتتانی نتتتتاا و
تەڵاندنەوەی کانیەکانی سۆز و دەروونەوە هەڵدەڵوڵێ ..یان سەرستام وون و
دەربڕینتتتتی نتتتتاا بە پێکهاتەکتتتتانی دەرەوە ..وەک (ووانیەکتتتتانی سروشتتتتت و
موع یزەکان و گەورەیتی و پیترۆزی پەروەردگتار ،عەشت و کاریدەریەکتانی
دڵتتت ەر ،کەستتتایەتی و پتتتاڵەوانە ئەفستتتانەییەکان و زۆرانیتتتتر .)...لە بەرگێکتتتی
ئیستاتیکی و تا ڕادەیەکیە ئیرۆتیک .بەمانایەک ،شیعری ڕۆمانستی ستووتان
و هەڵ تتتوو نەکەی لە نتتتاا و دەروونەوەیە بتتتۆ کێشتتتانی وێتتتنەی پێکهتتتاتە و
شتەکانی دەرە .یان بە مانایەکی تر ،ئاراستتەکان لە نتاوەوە بەرە و دەرەوەن.
وەفتتتایی شتتتاعیریە وەک هەر شتتتاعیرێکی ستتتەردەمی کاستتتیک بە دیتتتد و
ڕۆحە ڕۆمانستتتیەوە شتتتیعری نووستتتیوە .هەستتتت و خەیتتتاڵە ڕۆمانستتتیەکان،
پێکهتتتاتە و وەستتتتەی شتتتیعرەکانی وەفتتتایی ڕەنتتتگ دەکەن .خولیتتتا و خەون و
خەیاڵە ووانەکانی ئاودامتانن بە شتەونمی عەشت  .عەشت ێکی ئەفستووناوی و
بێیەنتتدازە تتتای لە ستتووتان و کڕنتتووش بتتردن و تتتا ئاستتتی ورێنەکتتردن و
شێت وون .وەفایی خۆی خەڵکی سابیخە و لە ڕێتدەی حوورەکتانی ئتایینیەوە
خوێنتتدەواریەکی باشتتی هەبتتووە ..وتتدە لە زمتتانی کتتوردی زمتتانی عەرەبتتی و
فارسیشتتتتی زانیتتتتوە ..بە زمتتتتانی کتتتتوردی و فارستتتتی شتتتتیعری نووستتتتیوە..
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ڵوتابخانەی هەبووە ..ڵوتابیانی فێترە خوێنتدەواری و وێتاە کتردووە( ..ئەدەب
و ئەدی تی) شتتاعیر ،پەروەردەی دەستتتی وەفتایین .وەفتتایی لە ستتاڵی ( ٠٨٩٩ی
زایینتتی) دەچێتتتە نەهتتری و بتتۆ چەنتتدین ستتاڵ لەالی بنەمتتاڵەی شتتێ ع ێتتدالی
نەهتتتری دەمێنێتتتتەوە ..وەفتتتایی لە ئاکتتتامی دووری لە دۆستتتت و ئەح تتتاب و
هتتتاوڕێ و کەستتتوکارە نزیکەکتتتانی ختتتۆی ،هەمیشتتتە هەستتتت بە تەنیتتتایی و
بێتتتاڵەتیەکی ڕۆحتتی کتتردووە و هاوکتتات کەستتێکی هەستتت و ستتۆز ناستتک و
عاشت بتتووە .هەمتتوو غتتوربەت و هەستتت و مەیتتاە ئیرۆستتی و شتتەیداییەکانی
ختتۆی ،بە ووانکتتاریەکی ڕۆمانستتیانە لە شتتیعرەکانیدا لە بەرانتت ەر پەیتتکەری
دڵتت ەرەکەی دەربڕیتتوە ..عەشتت لە شتتیعرەکانی وەفتتایی ستتنوورێکی بەرینتتی
داگیرکردووە ،عەش لە شیعرەکانی وەفتایی حیکتایەتێکی ڕۆمانستی و پتڕە لە
هەستتت و خۆلیتتای چەپێنتتدراو لە هەمانکتتات ،هتتاوارێکە بتتۆ ڕزگتتار بتتوون لە
دەستتت ئتتاهی تەنیتتایی و غتتوربەتی ڕۆحتتی ،دەگێتتڕنەوە .وەفتتایی وارێکیتتان لە
ختتتزمەت شتتتێ عوبێتتتتدو دەبێتتتت ،لەو دەمەدا کەنیتتتتزەی شتتتۆا و شتتتتەندی
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
دۆزەختتتیە و لە بەرانتتت ەر نتتتاز و نەر و نیتتتانی و شتتتۆا و شتتتەندی شتتتیرین
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
باریک و لو وس و ناسک دوو زولفی خاوی الدا
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
دەچۆڕێتتتت .بەهتتتای وتتتوانی شتتتیعرەکە توانتتتای متتتانەوەی بەردەوامتتتی هەیە.
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...
گوڵیەند ا ئەی تەنافی گەردنم زولفی پەرێشانت
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
تا لە کۆتاییەکەیدا دەڵێت :
(وەفایی) کەوتە حەل ەی زولفت ئیدی مەیدە بەر موژگان
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
دڵ ەرەکەی دا بینیوە و هەمتوو خۆشتی ئارامیەکانیشتی لەنێتو نیدتایەکی گەر
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و بزەیەکی مۆنالیزایی سەر ڕوخستاری دڵت ەرەکەی دا هەستت پێکتردووە ..لە
هەمانکتتتاتیە بەبتتتێ هتتتیی فشتتتار لەخۆکردنێتتتک هەستتتت و خەیاڵەکتتتانی لەنێتتتو
ڵوو یی دەروون و ناخی هەڵ تو ون .ئە شتاعیرە دڵتتەڕ و دڵ پتڕ لەبترین و
زوخاو بە ئاگری عەش  ،وە نەبێتت تەنهتا ئاهونتاڵە و ستووتانەکانی تەنهتا بتۆ
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
گوڵزار و ڕەندینی و ووانیەکتانی سروشتت وەک دەڵتێن (هەرکەستێک دەستکە
گتتتوڵێکی بە دیتتتاری بتتتۆ هێنابتتتا ،وایتتتدەزانی ئەستتتپێکی حتتتدودیان پێشتتتکەش
کردووە )!...هاوکات لە باخوەی ماڵەویدا وۆرەها گوڵی ڕواندووە لە چەشتنی
شتتتەوبۆ و شێستتتت پەڕ و زمانەگتتتا و نازنتتتاز و الوالوەی زەرد و ستتتوور و
بنەوشتتتەو گوڵەبتتتاا و چەنتتتدانی تتتتر .هەمیشتتتەش وتتتوانی گتتتوڵ و گتتتوڵزار و
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
بەرامەکەشتتی دڵ و ڕۆحتتی مرۆڤەکتتان ئاستتوودە و ئتتارا دەکتتات ،ئەوەتتتا لە
شیعری (ئەی پڕ تەوی حوسنت) دا دەڵێت -:
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
زۆر پێ ن ەچوو ڕۆیی لە چەمەن اللە لەداخان
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
دەبێتتتە ڕابەر و مورشتتیدی خانەڵتتای نەهتتری وەفتتای یتتە لەوستتاوە دەبێتتتە
مورید و دواتر میرزای شێ و چەندین ستاڵ هەر لەمتاڵی شتی لە ژوورێکتی
تتتای ەت بە ختتۆی دا دەمێنێتتتەوە ..شتتی عوبیتتدوڵی کتتاریدەریەکی بێیەنتتدازەی
لەستتەر وەفتتایی دەبێتتت و لە هەمانکتتات ڕێزێکتتی تتتای تی بتتۆ وەفتتایی دەبێتتت و
زۆری خۆشتتتتدەوێت .وەفتتتتایی یتتتتە بێیەنتتتتدازە سەرستتتتامە بە وتتتتوامێری و
وەکتو پیتاوێکی ئتایینی و وەکتو
شەهامەت و سەندینی و لێهاتووی شتی
ستتتتەرکردە و ڵارەمتتتتانێکی ئەوکتتتتاتە ..پتتتتاش ئتتتتاوارەبوونی شتتتتی و دواتتتتتر
کتتۆچکردنی یەک تتارەکی ..مردنتتی شتتی کتتاریدەریەکی بێتتوێنە لەستتەر بتتاری
دەروونتتتی و ڕۆحتتتی وەفتتتایی دادەنێتتتت ..ئە کتتتاریدەرییە لە ڵەستتتیدە ڕەنتتتگ
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..
وەفایی لە شیعری (شیوەن) بۆ شێ عوبێدوال دا دەڵێ..
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
درێخا ح ەسرەتا بۆ گوڵ عوزاری سەر و با کە
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لە گریان ئاسمان دامانی سوور بوو شینی داناوە
مەگەر گیراوە یا مائل بە شەو بوو ڕۆژی ڕووناکە
تا دەگاتە...
بە ڵوی واذبەی دڵتان (وەفایی) دەست و دامانە
چنابی گەر لە سایەی ئێوە ڵەتعی ما سوی الاە کە
هەروەهتتتا لە ڵەستتتیدەیەکی تتتتر بەنتتتاوی (بتتتۆ شتتتەهیدی نیشتتتتیمان شتتتی
عەبدول ادر )......دا دەڵێ،
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
هەر ڕەگە تارێکە تالەی دێ لە شەوڵی ڕوویی تۆ
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..
وەک (وەفایی) دڵ بدە و دین دانی بۆ صاح دڵێک
تا بزانی بۆچی من عاش بە حسنی ڵادر

وەفایی و شیعری سیاسی
وەفتتایی شتتاعیرێک بتتووە زیتتاتر لەنێتتو ڕووبەری عەش ت و حەستترەتەکانی
ئەوین داهێنانەکانی خۆی کردووە ،شیعرەکانی هۆکارێک بوون بتۆ دەربڕینتی
ک تتپە و ستتووتانەکانی دەروون و هەستتت و ستتۆزی نتتاوەوەی ..کەمتتتر بەالی
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سیاستتەت ڕۆیشتتتوە ..دەتتتوانین ب ێتتین ،وەفتتایی هێنتتدەی شتتاعیری عەشتت و
ووانی بووە ،هێندە شاعیری
نەتەوە و نیشتیمان نەبووە ..با بزانین مامۆستا گیو موکریتانی لە پێشتەکی
دیوانەکەی وەفایی لە بارەوە چی بۆ نووسیوە
(هەرچەندە " وەفایی " یەکێک بووە لە وورشەدارترین ئەستتێرەکانی وێتاە
کە لە ئاستتتۆی ستتتابیخەوە هەمتتتوو کوردستتتتانی ڕەوشتتتەن و تروستتتکەدار
کتتتتتردووە و لە ستتتتتایەی هەوایتتتتتانی تەڕ و ختتتتتۆش و ئتتتتتاهەندە نتتتتتتووژەنە
دڵڕفێنەکانی )..دیتارە ئە ستەرەتایە دانپیانتان و خوێنتدنەوەیەکی دروستتە بتۆ
شیعر و داهێنانەکانی وەفایی بە  ،ئەوە ئەسای مەبەستتەکەی مامۆستتا گیتو
نیتتتتیە بەڵکتتتتو ،ئەوە ستتتتەرەتایەکە بتتتتۆ هەڵڕشتتتتتنی بیتتتترۆکەی تتتتتر کە دەڵێتتتتت
(هەڵ ەست نمونەی هەستی نەتەوەیە و بوێا و هەستتیاریە دەبتێ هەستت بە
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
ستتوودی کتتۆمەڵ و گە و نیشتتتیمانی تێتتدا بێتتت )..ئەوە ڕوانتتدەی مامۆستتتا
گیوە بۆ شاعیر و شیعر .بەمانای شیعر دەبێ لە چۆن ڕووبەرێتک کتار بکتات
و ختتتۆی لە ڵەرەی بابەتێتتتک بتتتدات یتتتان بە مانتتتایەکی تتتتر ،ئەمە وەزیتتتفەی
شتتتتیعرە .ئین تتتتا هەر لە پێشتتتتەکیە لە دوای ئە پەرەگتتتترافە مامۆستتتتتا گیتتتتو
دەبێاێت (منیە لەو ڕووەوە بە نێوی هەموو کورد و کوردستتان پەرستتێکی
پتتاک و یەک ڕەن تگ بە گشتتتی و بە نێتتوی هەمتتوو دڵستتۆزێکی دڵ و دەروون
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
شێخەکاندا چوواندووە وە بتۆچی دەبتێ کەمتوزۆر ئتاورێکی لە کوردستتانێکی
دابەشتتتتتکراو و کتتتتتوردێکی دواکەوتتتتتتوو و بەشتتتتتخوراو و دیتتتتتل و ئێخستتتتتیر
نەداوەتەوە وەکتتو ختتانی و ستتالم و حتتاوی و ئیتتتر ،تتتا ئتتێمە ئەمتتڕۆ لە ویتتاتی
گاەیی شانازیمان پێوە کردبا )..دیارە مامۆستتا گیتو هێنتدە دڵ پتڕ و تتووڕەیە
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لە وەفایی بتۆیە دڵتی بە گاەییتانە ئتاو نتاخواتەوە و لە شتوێنێکی تتردا دەڵێتت
(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
ڕێدای ئازادی بەهەشتی شێ ع دول ادری نەهری و سەید
محەمەدی کوڕی هاتووە کە ئەو دەیپەرستن ئەگەر گۆڕ وەخۆی گترێتەوە
لە شتەرمەزاریان ختۆی داویتتە نێتو دڵتی گتۆڕەکەیەوە و لەو بتتڕوایەی دا کە
لە ڕۆژی ئەسان (یو ال یامە) یتە دا ڕووی وەی نتابێ ستەر ب نتد کتاتەوە)..
مامۆستتتا گیتتو لە بڕگەیەکتتی تتتر بە ئاشتتکراو بە ڕوونتتی هتتیی لە دڵتتی خۆیتتدا
ناهێ یتەوە و دەڵێت (ئەوێستا ئەمن بە ڕاستی الیەندیری وەی نەبتوو کە بەو
هەموو ڕەن و ئەرکەوە ئە دیتوانە چتاو و (وەفتایی) یەو هەمتوو بەدنمەکتی
و ستتتتتپاەیی و تتتتتتاوانەوە بتتتتتخەمە ڕێتتتتتزی بتتتتتووێاە بەرێزەکانمتتتتتانەوە بە
فەرموودەی مێاووناسی گەورە و بەنێوبانگ بەهەشتی داماو (حسێن حزنتی)
موکریانی برا ناچتاری کترد کە هەزاروتارانم پتتر لتێ بیستتووە دەیفەرمتوو
(ئەگەر بە زمتتانی کتتوردی ونێتتو پتتێ بتتدرێ لەوە پێخۆشتتترە کە بە زمتتانی
بێدانان ئافەرینم لێ بکرێ) .....دیارە بەندەش بە بختیاری کاتی مان و نەمتانی
ختتۆمی دەزانتتم کە بتتۆ هەمتتوو فەرمتتانێکی کتتاکی گەورە و گتتران یەکرەندتتی
خۆشی نەدیتوی خۆ کوڕنوشێ بەر  .)...بەمانتایەک ئەگەر لەبەر فەرمتوودە
و ڵسەکانی بەڕێز (حسێن حزنی موکریتانی) نەبتا مامۆستتا گیتو لەبەر ئەوەی
وەفایی شیعری سیاسی نەگووتتوە ئامتادە نەبتوو دیتوانەکەی بتۆ چتاو بکتات.
چتتتونکە لە گۆشتتتە نیدتتتای مامۆستتتتا گێتتتو ،شتتتاعیران وەک چتتتۆن لە خەمتتتی
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
لە لێکتتتتۆڵینەوە و لە تێڕامتتتتان لە ستتتتەرتاپای شتتتتیعرەکانی وەفتتتتایی ئەوە
دەبینین ،کە وەفتایی کەمتتر لە ڕووبەری ستیات دا ئیشتی لەستەر شتیعرەکانی
کردووە و زیتاتر هەستت و ستۆز و دەروونتی ختۆی بەرانت ەر مەح توبەکەی،
هەستتتتە تەنیتتتایی و غوربەتیەکتتتانی ختتتۆی ،یتتتان سەرستتتامیەکانی بە دونیتتتای
دەرەوە دەربڕیوە .لە بەشەدا هەوڵ دەدەین ڵسە لەستەر کەستایەتی وەفتایی
یتتتتان کتتتتۆی هەستتتتتی نیشتتتتتیمان پەروەری و هەستتتتتە نەتەوایەتیەکتتتتانی ئە
کەسایەتیە بکەین ئەویە بە پشت بەستن بە کتێ تی (بیرەوەریەکتانی وەفتایی)
کە لە گرد و کۆی مامۆستا (ڵازی محەمەد ختزر) و وەرگێڕانتی لە فارستیەوە
(متحەمەد حەمە بتتاڵی) یە .ئە کتێت ە پێمتتان دەڵێتتت(.وەفتتایی لە ستتاڵی  ٠٨٩٩ز
چتتۆتە ختتزمەت شتتێ عوبەیتتدولای نەهتتری ،واتە ستتالێک دوای ئەوەی شتتێ
عوبەیدولای نەهری لە وێی شێ محەمەد ساڵحی مامی لە خانەڵتای نەهتری
دەبێتە وێدتر و مورشتیدی تەری ەتتی نەڵشت ەندی ..)٥ ..وەفتایی لەو کتاتەی
دەچێتتتە ختتزمەت شتتێ و هەروەکتتو لە بیرەوەریەکتتانی ختتۆی باستتی دەکتتات
نزیکەی بۆ ماوەی چواردە ساڵ دەبێتتە ئەڤینتدارێک و دڵستۆزێکی شتێ  ،واتە
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
بەناوباندەکەی شێ عوبەیدوڵیی نەهتری ..کە ئە ڕاپەڕیتنە ڕۆڵێکتی بەرچتاو
و بە نتتوێترین ڕاپەڕینتتی ئتتازادیخوازانەی لە مێتتاووی بزاڤتتی کتتورد دا بتتاس
دەکرێت ..مەبەستی ئە ڕاپەڕینەش بە دژی فارسەکان بوو ،بتۆ ڕزگتارکردنی
هەردوو بەشتتتی کوردستتتتانی ڕۆژهە ت و باشتتتوور بتتتۆ پێکهێنتتتانی کیتتتان و
دەولەتێکی کوردی لە ناوچەکەدا ..بێدومان شێ عوبەیدوڵی خاوەنی نتزیکەی
 ٢١١گوند بووە ..دوای ئەوەی لە ساڵی  ٠٦٩٥ز دەبێتە مورشتیدی تەری ەتتی
نەڵش ت ەندی کە خانەڵتتای ئیرشتتادی لە خانەڵتتای نەهتتری دەبێتتت ،لە ویایەتتتی
هەکتتاری ،لە ڕووی وتتوگرافیەوە کەوتتتتۆتە ناوەڕاستتتی کوردستتتانەوە شتتتێ
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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
و ستۆفی و تەنتانەت لە نتاوچە ویاویاکتانی کوردستتانەوە .هەروەکتو وەفتایی
بۆمان باس دەکات .دیوەخانی شێ وتمەی هتاتووە لە خەڵتک ڕۆژانە  ٩١١تتا
 ٥١١میتتتوان لە هەمتتتوو پتتتاە و ئاستتتتەکانەوە لە دیتتتوانی شتتتێ میوانتتتداری و
خزمەت کراون ..وەفایی لە پەیوەندییەکی زۆر نزیتک دەبێتت لە شتێ و وتێدە
و مەکتتانێکی تتتای ەتی دەبێتتت ..هەر لە متتاڵەکەی شتتێ ستتوکنەیەک دەدەن بە
وەفتتتایی و لەوێتتتدا وانە بە کوڕەکتتتانی شتتتێ و هەنتتتدێک لە منتتتدا نی بنەمتتتاڵە
دەڵێتتتتتتەوە ..وەفتتتتتایی دەبێتتتتتتە میتتتتترزا و بە یەکێتتتتتک لە وێدتتتتتای متمتتتتتانە و
پاوەڕپێکراوی شێ عوبەیدوڵی و تەنانەت زۆربەی نامە تای ەت و نهێنیەکانی
شێ وەفایی دەینووسێت و لەوەش زیاتر ،هەروەکو وەفایی ختۆی دەڵێتت
(هەمیشتتە کیستتە متتۆری موبتتارەکی حەزرەتتتی شتتێ لەالی متتن بتتووە )..یتتان
تەنانەت لەو گەشتە هاوینانەدا کە شێخی نەهتری ،هەواری بتۆ بنتاری هەنتدێ
زۆزانتتتتتی نزیتتتتتک بتتتتتردووە وەفتتتتتایی دەڵتتتتتێ (هەر بە تەنیتتتتتا متتتتتن و ستتتتتەیید
عەبتتتدولڕەحمان ی خزمتتتتی شتتتتێ  ،مەحرەمتتتی ڕاز و نهێنیەکتتتتانی ڕەشتتتتماڵی
تتتای ەتی شتتێ بتتووین ..)٢٢ ..لە هەمانکتتات شتتێ بتتۆ زۆرێتتک لە کاروبتتاری
سیاستتی گتتریندیە هەر متمتتانە بە وەفتتایی دەکتتات و بە نتتوێنەرایەتی ختتۆی
دیاری و دەستنیشتانی دەکتات .بتۆ نمتوونە ،ئەو کێشتەیەی کە ستاڵی  ٠٨٥٩ز
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،
دەبێتە هۆی دروست وونی پشێوی کێشەی سیاسی بو هەردوو ستنوورەکانی
دەولەتتتی عوستتمانی و ئێتتران .وە لە ئەن تتامی ڕەختتنە و گوشتتار و گازانتتدەی
شێ عوبەیدوڵی ،کتار دەگتاتە ئەوەی پێکێنتانی کۆمیستیۆنێکی نێتودەولەتی کە
بریتتتتتی دەبێتتتتت لە نتتتتوێنەرایەتی هەردوو دەوڵەتتتتتی ئێرانتتتتی و عوستتتتمانی و
نوێنەری شێ عوبەیدوڵی ..هەروەک وەفتایی لە بیرەوەریەکتان باستی دەکتات
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(وەفتتتایی ختتتۆی لە کۆمیستتتیۆنەدا دەبێتتتتە نتتتوێنەر و دەمڕاستتتتی شتتتێ و لە
هەمانکاتیشدا دەبێتە سکرتێری کۆمیستیۆنە ستێ ڵتۆڵییەکە و بتۆ متاوەی " ٠٩
–  " ٠٥مانگ ،خەریکی چارەسەری ئە کێشەیە دەبن).
لێرەدا دەبینین ،لە پتاڵ بتاوەڕ و مەستەلە ئایینیەکتان وەفتایی بتۆ متاوەیەکی
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
کەستتتێکی دڵستتتۆز و وێدتتتای متمانەیتتتان بتتتووە ..ئەوەش ئەوەمتتتان بتتتۆ ڕوون
دەکاتەوە کە وەفتایی تەنهتا ختاوەن خوێنتدەواری و ڕۆشتن یریەکی شتیعری و
ئەدەبی نەبووە بەڵکو ،خاوەن بیروباوەڕێکی نەتەوەیتی و کەستێکی نیشتتیمان
پەروەریە بووە ..هەر بۆیە لە ئاکامی ووامێری و لێهاتووی خۆی ئە وێدتا
و مەکانە و ئە متمتانەیەی لە شتی عوبەیتدوڵا و دواتتر شتی عەبتدوڵ ادری
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
مەبەستتتی گفتتت و گتتۆ ،دواوەتتتی دەکەن بتتۆ ئەستتتەموو  ،لەستتەرەتا ڕیتتز و
حتتتورمەتی زۆری دەگتتترن دواتتتتر تەلەکە ئاشتتتکرا دەبێتتتت و دەست ەستتتەری
دەکەن ..دوای مانەوەی دە مانگ بە دەست ەستەری پاشتان لە ئۆگستتی ستاڵی
 ٠٨٨٢بە پاسپۆرتێکی دروستکراو تتوانی بدەریتتەوە بتۆ بارەگتاگەی ختۆی لە
نەهتتری ..هەمدیستتان وتتارێکی تتتر ،لەستتەر داوای ئێتتران و بەریتانیتتا و ڕووس
فشارخرایەوە سەر تورکان تا لە هەوڵێکی تر ،چەکتدارە تورکەکتان شتێ یتان
بە دیل گترتەوە و لە ٢٦ی ستێپتەم ەری  ٠٨٨٢بە دیاتی ڕەوانەی موستل یتان
کرد لەوێوە بەرە و ئەسکەندەروونە و لەوێشتەوە بتۆ بەیترووت و پاشتان بتۆ
حی از دوورخرایەوە .لەوێدا مایەوە ،تا لە ساڵی  ٠٨٨٢دا کۆچی دوایی کترد.
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وەفتتایی دوای مەرگتتی شتتی عوبەیتتدوڵا ،تتتا متتاوەی هەشتتت ستتاڵ چتتاوی بە
بنەمتتاڵەی شتتێ نەکەوتتتووە تتتتا لە ستتاڵی  ٠٨٦٠وەفتتایی لەگەڵ خەلتتتیفە مەال
عەبدولای زەردەدرووی هاورێی دا بە مەبەستی زیارەتی شی عەبتدال ادری
تاڵە کوڕی شی عوبەیدوڵی بەڕێدەکەون ..وەفایی هەمان هەستو دڵستۆزی و
وەفتتاداری و لە هەمتتان پەیوەنتتدی لەگەڵ شتتی عەبتتدول ادریە دا دەبێتتت ..لە
ستتتتاڵی  ٠٨٦٥لەالیەن ستتتتوڵتان عەبدولحەمیتتتتدی دووەمەوە ڕێتتتتدە بە شتتتتی
دەدرێ تتتا بە متتاڵ و منتتداڵەوە بدەرێتتتەوە بتتۆ ئەستتتەموو  ،کە ئەویتتە لەگەڵ
لەوسەردەمانەوە لەگەڵ باوکی هەندێک لە کەسانی بنەماڵەکەی نەفتی کتراوە..
شتتی عەبتتدول ادر کە دەگەڕێتتتەوە ئەستتتەموو  ،داوا لە وەفتتایی دەکتتات ،کە
خەریکی نووسینەوەی بیرەوەریەکتانی بێتت تتا ئەمتیە بتۆ چتاو بکتات .شتی
عەبتتتتدول ادر متتتتاوەیەکی زۆر لە حی تتتتاز دوور خراوەیتتتتی دەمێنێتتتتتەوە ..تتتتتا
ستتەردەمی ڕووختتانی ئیم راتتتۆری عوستتمانی و ستتەرکەوتنی مستتتەفا کەمتتا .
وتتارێکی تتتر ڕێتتدەی پێتتدرا بتتۆ ئەستتتەموو بدەڕێتتتەوە ،دوای گەڕانەوەی بتتۆ
ئەستتتتتتەموو  ،دەکەویتتتتتتە پەیوەنتتتتتدی لەگەڵ دۆستتتتتتان و سیاستتتتتەتمەدار و
ڕوونتتاک یرانی کتتورد .لە متتاوەی ستتا نی (٠٦٠١ز -تتتا  ٠٦٢٩ز) لە پێکهێنتتانی
چەنتتدین ڕێکختتراوی فەرهەندتتی و کتتۆمە یەتی و سیاستتی دا ..بەشتتداریەکی
کاریدەر و ڕاستەوخۆیان لە دۆخی کورد دا کردووە .بە تتای ەت لە پێکهێنتانی
(کۆمەڵەی تەعالی کوردستان) دا و خۆی بووە بە سەرۆک .دوای ئەوەی
کەمتتتتا مستتتتتەفای تتتتتورک لە هەمتتتتوو بەلێنەکتتتتانی پەشتتتتیمان دەبێتتتتتەوە،
بزووتنەوەی ڕزگاری خوازی کورد شتێوەیەکی تتر وەردەگترێ لە ڕووبەڕوو
بتتوونەوە و ڕاپەڕیتتن .تتتا لە ئاکامتتدا شۆڕشتتی "  " ٠٦٢٥ی بە ستتەرکردایەتی
شێ سەعیدی پیران کە شی عەبتدول ادر یەکێتک لە ستەرکردە درەوشتاوە و
بەرچاوەکتتتتانی ئە شۆڕشتتتتە دەبێتتتتت .هێزەکتتتتانی تتتتتورک زۆر دڕنتتتتدانە ئە
شۆڕشتتتتتەیان ستتتتتەرکوت کتتتتترد و ڕابەرانتتتتتی شۆڕشتتتتتەکە و ڕوونتتتتتاک یرانی
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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
تای ەتی نووسیوە .کە ئەمانە هەندێک لە نموونەی ئە شیعرانەیە.
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

شاعیر و شیعر و سیاسەت
لە ستتتتەرەتا هەوڵتتتتدەدەین ،لەستتتتەر ڕوانتتتتدە و بیرکتتتتردنەوە و ڵستتتتەکانی
مامۆستتتای بەڕێتتز و خۆشەویستتت مامۆستتتا (گیتتو موکریتتانی) ڵستتە بکەیتتن،
بەران ەر شیعر و زمان و ئیستاتیکا و لە هەمانکاتیە پەیوەنتدی نێتوان شتیعر
و سیاسەت .بەر لەهەرشتێک دەمەوێت ئەوە ب ێم ،ئەم ۆرە بیرکتردنەوانە بتۆ
شتتتتتیعر ،بیرکتتتتتردنەوەی زۆر نادروستتتتتت و کتتتتتورت بیتتتتتنن .بیرکتتتتتردنەوەی
ڵووڵنەبوونەوە و خۆمانتدوونەکردن و بیرکتردنەوەی دروشمیاستا و وۆرێتک
لە هەڵوێستتت نوانتتدنە لەستتەر حیستتابی شتتیعر و ئیستتتاتیکای شتتیعری .نتتاکرێ
ئەگەر کەسێک شیعری نەکردە هۆکارێک بۆ کێشە و مەستەلەیەکی دیتاریکراو
یان شیعری نەخستە خزمەت سیاسەت و کێشە نەتەوەیتی و کۆمە یەتیەکتان
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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
بدەیەنتتین .هەروەک و ئەوەی بەڕێتتز مامۆستتتا گیتتو لە پێشتتەکی دیتتوانەکەی
وەفتتتایی نووستتتیویەتی ،لەوالوەش شتتتیعرەکانی ئەو کەستتتە لێواناێتتتو بێتتتت لە
وتتتوانی و لە شتتتیعریەت .کێشتتتەکە لەوەدا نتتتیە کە ،مامۆستتتتا گیتتتو لە ستتتا نی
حەفتاکتتتتتانەوە ئە ڵستتتتتانەی کتتتتتردووە ،کارەستتتتتاتەکە لێتتتتترەدایە ئەم تتتتتۆرە
بیتترکەدنەوانە بتتۆ شتتیعر و ئەدەب ئێستتتاش ئامتتادەیی هەیە .کە بە بتتڕوای متتن
بیرکردنەوە و تێروانینێکی زۆر نادروستە .مەرج نتیە هەمتوو کەستێک لەستەر
سیاستتەت بنووستتیت لەگەڵ ئەوەش ،شتتیعر وەکتتو ژیتتان هێنتتدە ڕووبەرێکتتی
فراوانتتتتتی هەیە وێدتتتتتای هەمتتتتتوو چەمتتتتتک و بتتتتتابەتێکی تیتتتتتا دەبێتتتتتتەوە بە
سیاسەتیشەوە ..من بەالمەوە ئاساییە شیعر دە لە هەر بابەتێتک بتدات بە ،
بە زمانی شیعری و ئیستاتیکای شیعر نەکرێتە ڵوربتانی هتیی بابەتێتک .شتیعر
وتتدە لە گەمەیەکتتی زمتتانەوانی هیوتتی تتتر نتتیە ..یتتان دەتتتوانین ب ێتتین شتتیعر
گەمەیەکتتتتی ئیستتتتتاتیکیە لەنێتتتتو ڕووبەری زمتتتتان .شتتتتاعیر ختتتتۆی بە پێتتتتی
ئارەزووەکتتان و بیرکتتردنەوە و خەیاڵەکتتانی بڕیتتاری ئەوە دەدات لەستتەر چتتی
بنووستتتتتتێت ،نە پەیوەنتتتتتتدی بە زەمەنەوە هەیە نە پەیوەنتتتتتتدی بە کێشتتتتتتە و
پێکهاتەکتتتانی دەرەوە هەیە ..شتتتاعیر لە رێتتتدەی حەزە چەپێنتتتدراوەکانی نێتتتو
ڕووبەری نەستتتتی ،موختتتاتەبەی ڕابتتتردووی دەکتتتات ،لە ڕێتتتدەی خەیاڵەکتتتانی
موخاتەبەی ئێستای دەکات ،لە رێتدەی خەونەکانیشتی موختاتەبەی داهتاتووی
دەکتتتات ..بێدومتتتان هەمتتتووی لە ڕووبەرێکتتتی نادیتتتار و بەهتتتۆی گەمەیەکتتتی
زمانەوانیەوە ..ئەوە خوێنەر و ڕەخنەگری زرینگ و بە سەلی ەن لەگە دەڵتدا
شتتتتتتتۆڕب نەوە و بتتتتتتتدەنە ڵوو ییەکتتتتتتتان و لە نێتتتتتتتو رووبەرە نادیارەکتتتتتتتان
نەبیندراوەکان بە بیندراو بکەن و هێما و کۆدەکانمان بۆ بکەنەوە هاوکتات ،لە
ڕێدەی خوێندنەوەکانیان دەڵێکی نوێمان پێ ب ەخشن .وەفایی هتیی گونتاهێکی
نتتتیە کە لە نێتتتو شتتتیعرەکانیدا سیاستتتەت ازی نەکتتتردووە ..لە ڕێتتتدەی تتتترەوە
خزمەتتتتتتتی بە نەتەوە و ختتتتتتاک و نیشتتتتتتتیمان کتتتتتتردووە ..وەک کەستتتتتتێکی
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نیشتتتیمانپەروەر دڵستتۆز بتتووە بتتۆ کۆمەڵدتتاکەی ختتۆی بە تەنتتگ کێشتتەکان و
خەمە نەتەوایەتیەکانەوە بووە .بۆ دەبێ لە بەهای شیعرەکانی کەم کەیتنەوە و
لە ئاستتتت شتتتاعیرەکانی تتتتر وەک نتتتاڵی و ستتتالم و کتتتوردی و حتتتاوی ڵتتتادر
نەی ینتتتتتین ..کە بەبتتتتتروای متتتتتن لە ڕووی وەمتتتتتالیەتی شتتتتتیعری و لە رووی
شتتیعرییەتەوە ،شتتیعرەکانی وەفتتایی لەو شتتاعیرانە و لە ستتەروە شتتاعیرانی
سەردەمی خۆی لە ئاستێکی خوارتر نییە .چونکە دەبێ ئەو ڕاستییە درک پتێ
بکەیتن کەوا ،سیاستتەت نتتاتوانێ شتتیعر دەستتتەمۆ بکتتات و بیختتاتە ژێتتر ڕکێفتتی
خۆیەوە .بەڵکو ئەوە شیعرە لە نێو ڕووبەرە فتراوانەکەی ختۆی وێدتایەک بتۆ
سیاستتەت دەکتتاتەوە !...چتتونکە شتتیعر لەستتەر مەعریفەیەکتتی گشتتتدیر ئتتیە
دەکات .بۆیە دەتوانین ب ێتین ،شتیعر لە سیاستەت ڕاناکتات ..بە  ،وەک چتۆن
سیاسەتیە وەک هەر چەمکێکی تر دوو دیتوی هەیە ،دەکترێ شتیعر لە ستەر
دیوە ووانەکەی سیاستەت ئتیە بکتات .شتیعر بەدوای چارەستەری کێشتەکان
ناگەڕێتتتت بەڵکتتتو کێشتتتەکان دەوروژێنێتتتت ..چتتتونکە گەر داوای چارەستتتەری
کێشتتەکان لە شتتیعر بکەیتتن ،ئەوا وەزیفەیەکتتی دیتتاریکراو بتتۆ شتتیعر دادەنێتتین،
لە حتتالەتەش شتتیعر دەخەیتتنە نێتتو بتتازنەیەکی دیتتاری کتتراو و ستتنووردار .بە
بتڕوای متن شتتیعر (هتیی وەزیفەیەکتتی دیتاریکراوی نتیە بەڵکتتو شتیعر ئامتتان ی
هەیە ..)!..ئامتتتتتتتان ی شتتتتتتتیعریە (گەڕانە بە دوای چەمکەکتتتتتتتانی وتتتتتتتوانی و
بەرزڕاگرتنتتتتتی بەهتتتتتا مرۆییەکتتتتتانە .)!...وە ئەو شتتتتتیعرانەی بتتتتتۆ عەشتتتتت و
خۆشەویستتتتتی دەنووستتتترێن ،لەنێتتتتو رووبەری بەهتتتتا مرۆییەکتتتتان وێدایتتتتان
دەبێتتتەوە .ئەگەر بدەڕێیتتنەوە بتتۆ ڕواندەکتتانی مامۆستتتا گیتتو دەبینتتین ،لەگەڵ
هەمتتوو تتتوورەیی و بێزاریەکتتانی لە کەستتایەتی وەفتتایی لەوالوەش ،هەنتتدێک
دانپیانان بەران ەر ئیستاتیکا و داهێنانە شیعرییەکانی وەفایی دەکتات و دەڵێتت
(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
ئاوازەیێکی وا خۆش و پڕ سۆز و ئاسمانی دەخوێنتدرێنەوە کە دڵتی هەزاران
دڵداران ئاور تێ ەر دەدەن) بەبڕوای من هێزی شتیعر لەوە دایە کە ستەرەرای
هەر ڕەختتنەیەک بە  ،ئاراستتتەی ووانیەکتتان لە دەستتت نەدەن ..سیاستتەت لە
ڕووبەری ئەدەب و شتتیعر مەیاێکتتی ئتتایرۆنی تیتتایە ،بتتۆیە شتتاعیر دەبتتێ وریتتا
بێت لەگەڵ مامەلە کردنتی چەمکتی سیاستەت یتان هەر چەمتک و بتابەتدەلێکی
تر ،بۆ ئەوەی ئیستاتیکای شیعرەکانی نەکاتە ڵوربانی ئە چەمک و بابەتانە.

سەرەتای نۆڤەم ەری ٢١٠٢
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سەرچاوەکان
 - ٠دیوانی وەفایی
چاپی سێ یەمین /چاپخانەی کوردستان
 - ٢بیرەوەرییەکانی وەفایی
گرد و کۆی /مامۆستا ڵازی محەمەد خزر
وەرگێڕانی لە فارسییەوە /محەمەد حەمە باڵی
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من و شیعر و من و لم
چەنتتدین ستتاڵە لە شتتەونخونی و لە ژووانتتی بەردەوامتتدا لەگەڵ شتتیعر .لە
پەن ەرەکتتتانی شتتتیعرەوە دەڕوانتتتمە ژیتتتان و بتتتاخوە و گتتتوڵ و ئتتتتاوەدانی،
دەڕوانمە ئاسمان و تریفە و هەور ،چەنتدین ستاڵە /هەمتوو شتەوێ لە ژوورە
ڕووناکەکتتانی شتتیعر تتتا درەندتتانی شتتەو ،الیتتایە بتتۆ ئومێتتدە گەرمەکتتانی دڵتتی
ختتۆ و دڵتتی ختتوێنەرە ئازیزەکتتانم دەکە  .ئەو ختتوێنەرانەی لە نێتتو چتتیمەنە
سەوزەکانی شیعر ،وێ ن بەدوای ،مانایەک بتۆ پێکهاتەکتانی وتوانی !...چەنتدین
ساڵە ،سواری پشتی شتەپۆڵە مانتدووەکانی دەریتای وشتە دەبتم ،بتۆ ڵتوو ییە
پڕ پەنهانەکانی دەچمە خوارەوە .تتا لە ئاکامتدا بەو بیرکتردنەوانە گەیشتتوو ..
بەوپەڕی ڵەنتاعەتەوە دەتتوانم ب تتێم /شتیعر منتتی گتۆڕی و منتتی گەیانتدە ستتەر
ئەو سەکۆیەی کە لەوێوە بیر لە ووانییەکتانی ژیتان بتڕوانم و لەویتوە بە ویتا
بیتتر بتتکەمەوە ..ئەگەر زمتتان لەالی سۆستتێر دیتتاردەیەکی کتتۆمە یەتییە ،یتتان
پەیوەندی نێوان بیری مرۆح و ئەو دەندانەیە کە دەری دەکات .یتاخود لەالی
" چۆمسکی " ،زمان وەکو ئتامرازێکە بتۆ دەربڕینتی ئتازادانەی بیتر و ئەندێشتە
و وە مێکە بۆ پێدەکانی مرۆح خۆی .بۆ منیە زمتان لە شتیعردا ،پەیتاەیەکە
بتتۆ گەیشتتتن بە ترۆپکتتی وتتوانی ،متتاندە بتتۆ دەرکەوتنتتی ئیستتتاتیکای شتتەو،
ڕووبەرێتتتکە بتتتۆ نمایشتتتکردنی ستتتیما نەخشتتتینەکانی ژیتتتان .دەکتتترێ وشتتتە بە
هتتتتتۆلێکی گەورە چتتتتتاولێ کەین کە چەنتتتتتدین دەرگتتتتتاو پەنتتتتت ەرەی هەبێتتتتتت،
هەروتتتارەی لە دەرگتتتایەکەوە لێتتتی بویتتتنە ژوورەوە .لە نێتتتو پانتتتتایی وشتتتە
پەپوولەیەکی ئازاد هەیە ،هەروارەی لەستەر چاێتک دەنیشتێتەوە .بە مانتایەکی
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تر ،هیی پێنووسێک مەحالە بتوانێتت پەپتوولە ئازادەکتانی وشتە لەنێتو ڵەفەزی
مانتتادا بەنتتد بکتتات !...بتتۆ نمتتوونە وشتتەی ستتێ ەر ،دەکتترێ بتتۆ چرکرستتاتەکانی
خۆشتتی و ناخۆشتتی ،بتتۆ خامۆشتتی و ئتتارامی ،بتتۆ ون تتوون و متتردن ،وێاتتی و
ستتەرگەردانی بەکتتاری بهێنتتین ..دەتتتوانین دەیتتان وێتتنەی تتتری لتتێ دروستتت
بکەین .دەکترێ هەروتارەی لە گۆشتەیەکی ویتاوە لێتی بتڕوانین بەبتێ ئەوەی،
خۆمتتان ب ەستتتینەوە بە مانتتای ڕووتتتی وشتتەکە .مەبەستتتمە ئەوە ب تتێم ،زمتتانی
شیعر دەبێ چڕ و خەست بێت و هەڵدری چەنتدین دەالئیاتی هەمەڕەنتگ بێتت،
تا ووانتر وەتەرەکانی ووانی و وەتەرەکتانی چێتای ختوێنەر ب ولێنێتت .تتاکو
دەق هێزی ئەوەی تیابێت ،خوێنەر بتۆ پانتتاییە ڵووڵەکتان ب تاتە ختوارەوە .لە
بەدواداگەڕانەش ،ختتوێنەر هە چێتتا وەرگرێتتت و هە سەرستتامی .بتتۆیە ئەو
دەڵانەی کە ناتوانن خوێنەر سەرستا بتکەن ،بە دڵنیتاییەوە ختوێنەریە تەنهتا
یەک تتتار دەیتتتانخوێنێتەوە .ئەو نووستتتەرانەی کە چتتتڕی زمتتتان بە (تەمتتتومای
ستتتتتاختە) نتتتتتاوزەد دەکەن ،ئەوا ئەو نووستتتتتەرانە هەژار و دەستتتتتت کتتتتتورتن
بەرام ەر بە دنیتا و بە مەعتریفەی زمتان و شتیعر .یتان لە باشتترین حتالەت دا
دەتوانین ب ێتین " ئە نووستەرانە ختوێنەری هەستتیار و وریتا و بە ستەلی ەی
شیعر نین." !...
ڕەنتتدە تتتا ئێتترە دەستتپێکێک بێتتت یتتان دەروازەیەک بێتتت بتتۆ چتتوونە نێتتو
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
وشەدا ،لە هەمانکاتیشتدا مەبەستتمە ،لە ئەزمتوونی ئەو چەنتد ستاڵەی تەمەنتی
ختتتتتۆ لەگەڵ شتتتتتیعردا ،لە دەرگتتتتتای باستتتتتێک بتتتتتدە ئەویتتتتتە ڕوانتتتتتین و
بیرکردنەوەکتتتتانی متتتتنە بتتتتۆ (بیابتتتتان و لتتتتم لە نێتتتتو ڕووبەر و چوارچێتتتتوەی
شتتتیعرەکانم دا) .یتتتان بە مانتتتایەکی تتتتر( ،وشتتتەی لتتتم) لە پانتتتتایی مانتتتادا
کاردانەوەیەکی هەیە لەستەر حتالەتە دەروونیەکتانی متن لە ڕاستتای داڕشتتنی
شیعرەکانم دا ..بتێ پێووپەنتا و بە ڕاشتکاوی دەی تێم ،لە ستەرەتادا ،متن زۆر
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سەرستتا بتتوو بە ووانیەکتتانی لتتم و لەزەتتتی زۆر لتتێ دەبینتتی .لەگەڵ ئە
وشەیە دەچوومە ژووان و ڕامووسانیم لەگەڵ ماناکتانی دا دەکترد ،وشتەیەک
بتتتوو ،لە ناستتتکترین وێتتتنەی شتتتیعریدا بەکتتتار دەهێنتتتا .ئە وشتتتەیە لەنێتتتو
شتتتیعرەکانم ستتتەرچاوەیەک بتتتوو وتتتوانی لتتتێ دەتکتتتا .هەنتتتدێک ار لەکتتتاتی
نووستتینەوەی شتتیعرەکانم بە خەیتتاڵ دەڕۆیشتتتمە کەنتتار دەریتتا و لەنێتتو لتتم دا
دەگەوزا  ،هێنتتتدە دەگەوزا تتتتا دەمارەکتتتانی حەز و ئتتتارەزوو شتتتەکەت و
مانتتدوو دەبتتوون .هەنتتدێک ار بە تەنیتتا هەنتتدێک اریە دەڵ ەرەکەشتتم لەگەڵ
خۆمدا دەبرد یان هەندێک ار بەو خەیا نەوە ،خۆ دەگەیاندە بیابانەکتان و تتا
چتتاو بڕکتتات لە لمتتم دەڕوانتتی ،لە دووری دوورەوەش تروستتکاییە گەشتتەکەی
ئاسۆ دەبینی !...دواتر لەگەڵ بیرکردنەوە لەکارەساتە وەرگ ڕەکەی ئەنفتا ،
لەگەڵ بیرکتردنەوە لە کتوژانەوەی متۆمی تەمەنتی سەدوهەشتتاو دوو هەزار
پەپوولەی سپی ،لەگەڵ بیرکردنەوە لە زینتدەبەچاڵکردنی سەدوهەشتتاو دوو
هەزار مرۆڤتتی بێتتتاوان .ئە کارەستتاتە بە ڵەبتتارەیەکی زۆر گەورە هتتاتە نێتتو
ستتاتە الشتتعورییەکانم .ئیتتتر منتتیە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لەگەڵ خەمەکتتانی ئە
کارەستتاتە گەورە دەبتتوو  .تتتا وایاێهتتات ماناکتتانی لتتم لە وتتوانی و ناستتکی و
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
ڵن ەکانی لم هەڵیان کردبا ،لە نێتو خەیتاڵی شتیعریمدا بە ستەمایان دەهێنتا و
مەستیان دەکرد  ..دواتر بێویستی ختۆ  ،هەر ئەو شتنەبایە کە بارگتاوی بتوو
بە خەیتتتتاڵە مەوازییەکتتتتانی شتتتتیعر ،لتتتتێم دەبتتتتوو بە ڕەشتتتتەبا و زریتتتتان و
گەردەلتتوولێکی مەرگ هێتتنەر و ترستتناک ..بتتێ ویستتتی ختتۆ  ،دەبتتا دەرگتتای
حەزەکتتتانی ختتتۆ بە ڕووی ئە ڕەشتتتەبایە ئافتتتاتیەی نێتتتو مەماەکەتتتتی لتتتم دا
بتتخە  .ئێستتتا ئە بتتارە دەروونتتیە ترستتناکە لە نێتتو هەستتتە نەستتتیەکانی منتتدا،
زۆر بە ڵوڕستتی ئامتتادەیی هەیە .لەوستتاوە هەروارێتتک بیتتر لە مەماەکەتتتی لتتم
دەکەمەوە ،تتترس دامتتدەگرێت و ستتەدو هەشتتتا و دوو هەزار متترۆح پتتێکەوە
هتتتاوار دەکەن و دەستتتتم بتتتۆ درێتتتا دەکەن ،داوای ژیتتتانم لتتتێ دەکەن !..لێتتتتان
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ناشتتارمەوە ،خوێنتتدنەوەی " دواهەمتتین هەنتتاری دونیتتای " بەختیتتار عەلتتی ش
ئە خەیتتا نە و ئە ترستتە فۆبیایتتانەی لەال ڵتتووڵتر و زێتتتر کتترد  .دوابەدوای
ئە ئتتتالوگۆڕانەی کە بەستتتەر بیرکردنەوەکتتتانی منتتتدا هتتتاتوون ،ڕووە دزێتتتو
ناشتتیرنەکانی مەماەکەتتتی لتتم لەنێتتو ناخمتتدا ب تتوو بە موعانتتاتێکی پتتڕ ستتتۆ..
هەمیشتتە و بەردەوا ئتتازار پێتتیەوە دەبینتتی و بە دەستتتیەوە دەمنا نتتد ..تتتا
ڕۆژێک وەک بورکانێک خەمەکانم تەڵینەوە و ڵەستیدەی (شتەوە یەڵتداییەکانی
لتتم) لە دایتتک بتتوو .بە نووستتینی ئە ڵەستتیدەیەش هێشتتتا هەر نەمتوانیتتوە بە
تەواوەتی خۆ بە تاڵ بکەمەوە ،لە خەونە ترسیامێزانەی مەماەکەتتی لتم .کە
لەگەڵ خۆیدا ،وێنەی مەرگ و زینتدەبەچاڵ کتردن و هەوڵتدان بتۆ ستڕینەوەی
ئاستتەواری کتتۆمەڵدەیەکی بێتتتاوانی بتتۆ دەکێشتتا  .بتتۆیە لەو ستتاتەوە تتتا نێتتو
مۆخی ئێس انەکانم ،ڕڵم لە بیابان و ڕڵم لە لم دەبێتەوە!..
٢١١٥ /٩/٠٩
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شیعر چییە و بۆچی پێناسە ناکرێ؟
بۆ وە مدانەوەی پرسیاری (بۆچی شتیعر پێناستە نتاکرێ ) ...یتان (بتۆ نتاتوانین
شتتیعر پێناستتە بکەیتتن ،) ...هەروەهتتا ڵستتەکردن لە هۆکارەکتتان ،وا پێویستتت دەکتتات
تێدەیشتتتنێکی ڕۆشتتن و دروستتتمان لەستتەر شتتیعر هەبێتتت .شتتیعر دەتتتوانێ لەستتەر
هەمتتوو بابەتێتتک بنووستتێ ،یتتان ڵستتە لەستتەر هەمتتوو بابەتێتتک بکتتات .هۆکتتارەکەش
ئەوەیە ،شیعر لە نێو ڕووبەری خەیاڵ دێتە بوون .ڕووبەری خەیاڵیە ،ڕووبەرێکتی
فتتتتراوان و بتتتتێ ستتتتنوورە .پڕۆستتتتەی نووستتتتینی شتتتتیعر بە شتتتتێوەیەیە ،شتتتتاعیر
لەستتەرەتاوە بیتتر دەکتتاتەوە ،دواتتتر لە نێتتو بیرکردنەوەکتتانی ڵتتووڵ دەبێتتتەوە ،دەگتتاتە
ئاستتتتتی (ئەندێشتتتتە) واتە خەیتتتتاڵ .لەوێتتتتوە شتتتتاعیر لە ڕێتتتتدەی زمتتتتانەوە گەڕان و
داهێنانەکانی خۆی دەکات .یان لە پڕێکا بیرۆکەیەک یان خەیاڵێکی شیعریت بتۆ دێتت
دواتتتتر ،لە ڕێتتتدەی بیرکتتتردنەوە بە نێتتتو خەیتتتاڵەکەت ڵتتتووڵ دەبیتتتیەوە و دەستتتت بە
گەڕانەکانتتتتت دەکەی ،واتە شتتتتیعر پەیوەنتتتتدییەکی ڕاستتتتتەوخۆی بە بیرکتتتتردنەوە و
فیکتترەوە هەیە .بە مانتتای ،بیرکتتردنەوە پتتردێکە شتتاعیر بەهتتۆیەوە دەگتتاتە ڕووبەری
ئەندێشتتە و خەیتتاڵ .دەتتتوانین خەیتتاڵ بە نیشتتتیمانی شتتیعر نتتاوبەرین .ئەو شتتوێنەی
شیعر تیایدا لە دایک دەبێت .شاعیر لە نێو خەیاڵدا بەهای مرۆڤایەتی و بەهای بتوون
و بەهتتتای ووانییەکتتتان و خەونەکتتتان دەنووستتتێتەوە .لە نێتتتو خەون و نهێنییەکتتتانی
بتتوون ،نهێنییەکتتانی ژیتتان و گەردوون کەش ت 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
ستتتتنوورێک بتتتتتۆ ئتتتتتازادی ژیتتتتتان و تەنتتتتتانەت ستتتتتنوور بتتتتتۆ وتتتتتوانی و خەون و
بیرکردنەوەکانیە دابنێن .تاکە چەکێکیە بە دەستی شاعیرەوە بۆ ئە وەندە ،فیکتر
و زمان و مەعریفەیە .چونکە شیعر لە بتنەرەتەوە بە هتۆی بیرکتردنەوە دێتتە بتوون،
واتە فیکتتتر و مەعتتتریفە ستتتەرچاوەی بتتتوون و پێکهتتتاتەی شتتتیعرن .بیرکتتتردنەوەش
سەرچاوەی مەعریفەی مرۆڤە ،تەنانەت لە نێتو ڕووبەری خەیتاڵیە فیکتر لە ڕێتدەی
زمانەوە بەردەوا کاری خۆی دەکتات ،وەک ستەرچاوەکی وتوولێنەر یتان بتزوێنەر
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بتتۆ بنیتتاد و پێکهتتاتەی دەق .ئەگەر زمتتان بە دیتتوە بنەڕەتیتتیەکەی ،هۆکارێتتک بێتتت بتتۆ
تێدەیشتتتن یتتان سیستتتەمێکی ڕێزمتتانی یتتان سیستتتەمێکی ئامتتاژەیی بێتتت ،یتتان هەر
مانتتایەکی تتتری هەبێتتت .بە  ،لە بنەڕەتتتدا بەشتتێکە لە مەعتتریفە و پێکهتتاتەی متترۆح،
بەرهەمتتی بیتتتر و مەعتتریفەی متتترۆڤە .لە هەمانکتتاتیە ،پێکهتتتاتەیەکی بنوینەیتتیە بتتتۆ
بەرهەمهێنتتانی دەڵتتی شتتیعری .یەکێتتک لە کتتارە ستتەرەکییەکانی زمتتان بەرهەمهێنتتانی
وتتوانییە لە نێتتو رووبەری دەڵتتدا .شتتاعیر لە ڕێتتدەی زمتتانەوە دەتتتوانێ ڵستتە لەستتەر
بابەتەکتتان بکتتات یتتان نتتاوەوەی ختتۆی بختتوێنێتەوە و کتتار لەستتەر ئارەزووەکتتان و
غەریزەکتتانی ختتۆی بکتتات ،پەیوەنتتدییەکانی لەگەڵ ختتۆیی و لەگەڵ دەرەوەی ختتۆی
ڕەستتم بکتتات .هەروەهتتا بیرەوەرییەکتتان و ڕابتتردووی ختتۆی بنووستتێتەوە .تەنتتانەت،
خەون و پێش ت ینییەکانیە .شتتیعر لە ڕووبەرێکتتی هێنتتدە فتتراوان ئتتیە دەکتتات ،هتتیی
ستتتنوور و بەربەستتتتێک ناتوانێتتتت بەر بە هێتتتزی خەیتتتاڵ بدرێتتتت .نتتتاتوانین هتتتیی
ستتنوورێک و بتتازنەیەک بە دەوری خەیتتاڵ بکێشتتین ،یتتان خەیتتاڵ لە چوارچێتتوەیەکی
دیتتاریکراو بەنتتد بکەیتتن .شتتتیعریە زادە و بەرهەمتتی ئە ڕووبەرە بتتێ ستتتنوور و
فتتتراوانەیە .ئەگەر ب ێتتتین ،ئایتتتا شتتتیعر نووستتتینەوەی ڕابتتتردوو و بیرەوەرییەکتتتانی
شتتاعیرە ...یتتان ئایتتا شتتیعر نووستتینەوەی خەونەکتتان و غەریتتزە و ئارەزووەکتتانی
شتتتاعیرە ...ئایتتتا شتتتیعر زمتتتانی نتتتاوەوەی متتترۆڤە ...ئایتتتا شتتتیعر گەڕانە بە دوای
حەڵی ەتتتتی وتتتوانی ...ئەمتتتانە و دەیتتتان پرستتتیاریتر !...ڕەنتتتدە بتتتۆ هەر یەکێتتتک لە
پرسیارانە وە مەکە (بەڵێ) بێت .بە  ،هیی کتا لە وە و (بەڵتێ) یتانە بە (تەنهتا)،
ناتوانن مانایەکی دروستت و گشتتدیر بتۆ شتیعر بتدەن بە دەستتەوە .دەتتوانین ب ێتین
(لە یەککاتدا /شیعر هیی کا لە وە مانە نییە لە هەمانکتاتیە هەر هەموویتانە .)!...بە
مانایەکیتر ،دەتوانین ب ێین (کۆی هەموو ئە وە مانە ڕەندە مانایەک بۆ شیعر بتدەن
بە دەستەوە یتان نزیکمتان بتکەنەوە لە مانتای شتیعر .)!...بەو مانتایەی وەک گوتمتان،
شتتیعر لە ڕووبەرێکتتی هێنتتدە فتتراوان ئتتیە دەکتتات نتتاتوانین تەنهتتا لە گۆشتتەیەکەوە
خوێنتتتدنەوەی بتتتۆ بکەیتتتن .یتتتان لە یەک دیتتتودا بی ینتتتین .بتتتۆیە هەر کەستتتەو بە پێتتتی
تێدەیشتتتن ،ئاستتتی وشتتیاری و مەعتتریفە و بینتتین و بە پێتتی بتتاری دەروونتتی ختتۆی
خوێندنەوە بۆ شیعر دەکات و ڵسەی لەسەر دەکات .هەمتوو ئە ڵستە و گۆشتەنیدا
ویتاوازانەش مانتتایەک نتتین بتتۆ شتتیعر ،چتونکە شتتیعر بتتوونێکی چەستتپاو و نەگتتۆڕی
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نیتتیە ،لە چتترکەیەکەوە بتتۆ چرکەیەکیتتتر ،لە زەمەنتتێکەوە بتتۆ زەمەنێکیتتتر گۆشتتەنیدا و
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
شیعر دەگۆڕێت ،یان بە پێی هەست و باری دەروونی ئەوکاتەی ڵسە لەسەر شتیعر
دەکات .بە بڕوای من /ئە ڵسەکردنانەش لەسەر شیعر لە چرکەستاتێکی دیتاریکراو،
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
یان باس لە باری دەروونی خۆی دەکتات لە پەیوەنتد بە شتیعرەوە .کەستەکان ستەر
بە هەر زمتتتان و کەلتتتتوور و نیشتتتتیمان و ڕەگەزێتتتک بتتتن ،شتتتیعر هەر بە شتتتێوەی
ناچەستتپاو و نتتاوێدیرییە دەبینتتدرێ و دەخوێنتتدرێتەوە .چتتونکە شتتیعر لە بنەڕەتتتدا
بتتوونێکی گەردوونتتی هەیە .بتتۆ هێشتتتنەوەی شتتیعر لە ئاستتتە فتتروانییە ،زۆرێتتک لە
شتتاعیران مانتتای ش تیعرییان هاوتتتا کتترد بە مانتتای ژیتتان .واتە شتتیعر تەری ت ە لەگەڵ
ژیان .هەرچەندە شاعیر وەک مرۆڤێک /ئتازادی و متافی ئەوەی هەیە لە ژیتان دوور
بکەوێتتتەوە و بوێتتتە دەرەوەی ژیتتان ،بە شتتیعر /بتتۆ هەمیشتتە لە نێتتو ژیتتان دایە و
هەر لە نێو ژیان دەمێنێتەوە .بەمانایەک ،ژیان لە کوێ بێت شتیعریە لەوێتدا دەبێتت.
شتتاعیر دەتتتوانێ بێتتدەندی هەڵ اێرێتتت و بە بێتتدەندی ڵستتەکانی ختتۆی بکتتات بە ،
شیعر ناتوانێ بەرام ەر هەموو ئە شتتانە بێتدەنگ بێتت کە ژیتان ناشتیرین دەکەن .بە
مانتتایەکی تتتر /شتتیعر فتتۆڕمێکی بێتتدەنگ نیتتیە !..بە  ،لێتترەدا ئیشتتکالییەتێکی تتتر دێتتتە
پێشەوە ،ئەویە ئەوەیە /گەر شتیعر هێنتدە نزیتک و تەریت بێتت بە ژیتان ،دەتتوانین
بپرسین ،ئەی ژیان مانتای چیتیە ! ...ئایتا ژیتان مانتای لە دایک توون و هەناستەدانە
ئایا ژیان مانتای عەشت و خۆشەویستتی و پێکەوەیتیە ئایتا ژیتان مانتای متردنە...
لێرەدا ژیانیە وەکو شیعر چەمکێکی گەردوونی و بوونێکی گەردوونی هەیە .دەڵتی
شتتیعری لە بنەڕەتتتدا ڕووبەرێکتتی نادیتتار و تاریتتک دەردەکەوێتتت ،وەکوتتۆن متترۆح
پێکهاتەیەکی ئاڵۆزە و پڕاوپڕە لە نهێنی شیعریە بەهەمانشێوە .ماندە شتەوی دەڵتی
شتتتتیعری لە ڕێتتتتدەی خوێنتتتتدنەوەی بەردەوا و ڵووڵ تتتتوونەوە دەردەکەوێتتتتت ،بە
خواێندنەوەی ویاواز و بەردەوا  ،دەڵەکە بە گشتی و ئەو ڕووبەرە تاریکەی پشتتی
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ئاماژەکتتتان و کۆدەکتتتانیە بە تتتتای ەتی ،ڕۆشتتتنتر دەردەکەون .لێتتترەدا دەتتتتوانین بە
ئەن امە بدەین و مەبەستەکانمان لەو چەند خا نەی خوارەوە چڕ بکەینەوە.
 /٠هەمتتتوو ئە چەمکتتتانەی بتتتوونێکی گەردوونییتتتان هەیە وەک (شتتتیعر،
عەشت  ،مۆستتی ا ،ژیتتان )...پێناستتە نتتاکرێن ،چتتونکە نتتاتوانین لە یەک گۆشتتەوە
بیان ینین و خوێندنەوەیان بۆ بکەین.
 /٢هەمتتتوو ئە چەمکتتتانەی لە ڕووبەری ئەندێشتتتە واتە خەیتتتاڵ لە دایتتتک
دەبن (بەتای ەت شیعر) ،پێناستە نتاکرێن ،چتونکە خەیتاڵ بەپێتێ شتوێن و کتات
دەگۆڕێ و هەمیشە بە وۆرێکی تر دەردەکەوێت.
 /٢هەموو ئە چەمکانەی لە سەر ووانی ئیە دەکەن یان ووانی بەشتیکە
لە بنیاد و پێکهاتەیان ،یتان ئامان ییتان بەرهەمهێنتانی وتوانییە ،یتان لە ڕێتدەی
وتتتتوانییەوە لەزەت بە متتتترۆح دەبەخشتتتتن ،وەک (شتتتتیعر مۆستتتتی ا ،تتتتتاباۆ،
سروشتتت) پێناستتتە نتتتاکرێن .چتتتونکە وتتتوانی ختتتۆی بتتتوونێکی ڕێاەیتتتی هەیە،
ناتواندرێ بە شێوەیەکی گشتدیر و ڕەها ب یندرێ.
 /٩شیعر وەک مرۆح چەمکێکی ئتاڵۆزە واتە ،بتوونێکی نادیتار و شتێواوی
هەیە و پڕاوپڕە لە نهێنی ،نهێنییەکتان و دیتوە شتاراوەکانیە کۆتاییتان نتایە و
هەوڵەکتتانیە لە شتتیعردا هەرگیتتز نتتاگەنە ختتاڵی کۆتتتایی ،ڵوڕستتایی زمتتان لە
ئاماژە و کۆدەکتان چتڕ دەبێتتەوە .ئامتاژە و کۆدەکتانیە بتوونێکی ئایرۆنییتان
هەیە ،بە داختتراوی و ڕوخستتار و ڕەندتتی ویتتاواز دەردەکەون ،بتتۆیە هەمیشتتە
پێویستییان بە کرانەوە و خوێندنەوەی نوێ هەیە.
نیسانی ٢١٠٩
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شیعر و چەمکەکانی ئیرۆس و ساناتۆس و
ئەبەدییەت

خوێندنەوەیەک بۆ کتێبی
(حەزدەکەم ئەوەندە بژیم)ی سەباح ڕەنجدەر
دەسپێک
مەبەستی ئێمە لە نووسینەمان ،ڵسەکردن نییە لەسەر کۆی ئەزموونی
شیعری (سەباح ڕەن دەر)  ،بەڵکو تەنها خوێندنەوەیەکە بۆ چەند شیعرێکی
نێو کتێ ی (من حەزدەکە ئەوەندە بایم)  ،هەروەها ڵسەکردن لەسەر ئە
گۆشەنیدا و باوەڕانەی کە شاعیر ،لە ئەن امی ئەزموونێکی دوورودرێا لە
بەرام ەر شیعر و داهێنان پێی گەیشتوون .چونکە بە بڕوای من ،ئە کتێ ە
کرۆک و ڕیشەی ئەزموونییەکانێەتی .شیعرەکانی نێو ئە کتێ ە ،بە هەناسەو
ستایاێکی ویاواز نووسراون .لە نێو ئە کتێ ەدا ،لە نێو ویاوازەکاندا ،شتێکی
ویاوازتر دەبینین !...لەنێو فەزای زماندا ،گومان و یاخی وون و پرسیار و
گەمەی ویاوازتر دەبینین .شاعیر لە نێو ئە کتێ ەیدا ،بە پشت ئەستوور بە
شکۆی شیعر و داهێنان ،یان شیعر و واویدانی ،ڵسە لەسەر پەیوەندی
نێوان( /خۆی و شیعر) دەکات ،ڵسە لەسەر پەیوەندییەکانی (خۆی بە دنیای
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دەرەوە) دەکات ،ڵسە لەسەر (ژیان و مردن) و (دوای مردنی) خۆی دەکات،
کە دواتر بەدرێای ڵسەیان لەسەر دەکەین .دوای خوێندنەوەیەکی ورد بۆ
کتێ ەکە ،دەکرێ ئە پرسیارە بکەین( ،ئایا شاعیر دەیەوێت تەنها هەشتا
ساڵ بای ) ،هەرچەندە بەپێی ژمارە شیعرەکان  ٨٠شیعرن ،بە شاعیر
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
لە شیعری (باندەواز بۆ گۆڕ هەڵکەن) دا دەڵێ( ،هەشتا ساڵ دەزوو بە
دەرزی وەکردنێکە .)!...لێرەدا ،واز لە گومان و وە می پرسیارەکەمان
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
شاعیر هێندە خۆی بە نزیک لە شیعر دەبینێ ،تا ئەو ئەندازەیەی ،شیعر
بۆتە ماڵ و نیشتیمانی ئەبەدی ئەو ،بەشێوەیەک تێکە و و ئاوێزانی شیعر
و ڕەندینییان پێکهێناوە ،وەک
بووە ،بەیەکەوە تاباۆیەکی ئارا
سوریالیستەکان ،لەگەڵ شیعردا پەیوەندییەکی بوونی و دەروونی ڕەسەنی
نەخش اندووە ،بوون و ژیانی ئاوێتەی شیعر کردووە ،هەر وەک دەبینین ،لە
شیعری (باندەواز بۆ گۆڕ هەڵکەن)دا:

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
هەموو هەست و وووڵەیەکە ،وەک خۆی دەڵێ( ،من پێوەری هەستەکانی
زەویم .)..لەنێو (بەهرە و سرووش و شیعر) ،ڵاڵ ۆتەوە ،لە ئاکامی
بیرکردنەوە و داهێنانەکانی ،هەست بە ماندووبوونێکی زۆر دەکات ،لەگەڵ
ئەوەش مرۆڤێکی سوپاسدوزار و دڵیارامە بەوەی ،کە خودا لە بری هەموو
شتێک شیعری پێ بەخشیوە هەروەک لە شیعری (ژیان لە دوو سەدە)دا:

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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شیعر نەک تەنها میرات و سەروەت و سامانییەتی بەڵکو ،نزیکترین و
ئازیزترین کەسییەتی ،لە شیعری کە (مەرگ مانای نامێنێ) بە دڵ ەرە دڵ اشەکە
ناوی شیعر دەبات ،هەروەها شاعیر وا هەست دەکات ،داهێنانە شیعرییەکانی،
ژیانی پڕ کردووە لە خرۆشان و شیعریە ماڵی پڕکردووە لە ڕووناکی ،شاعیر
بەو بڕوایە دەگات کە ،شاعیران مرۆڤی داهێنەرن ،وەک مرۆڤی گەورە و بەرز
ناوییان دەبات ،وەک کەسانێک کە لە خوداوەندەوە نزیکن یان خوداوەندێکی
بوکۆڵەن ،چونکە خوداوەند ڕۆح بەبەر بوونەوەر و شتەکاندا دەکات ،شاعیری
داهێنەریە لەنێو ڕووبەری زماندا ،ڕۆح بەبەر وشەدا دەکات و ووانی دەهێنێتە
ڵسە ،چونکە لە نێو ڕووبەری زماندا /مەعریفە و بیر و بونیادە ووودییەکان
گەشە دەکەن ،شاعیر وەک کەسێکی پەیام ەر لە خۆی دەڕوانێ و لە شیعری
(باندەواز بۆ گۆڕهەڵکەن) دا دەپرسێ.

ئەرێ مێاوو لە کتێ ی چەندەمی ئاسمان
بەشێکم بۆ تەرخان دەکات
کتێ ە ئاسمانی یەکان ،شوێنی پەیام ەرەکان و فریشتەکان و ئەو کەسانەن
کە لە خوداوەندەوە نزیکن ،کەسانێک لە سەرووی ئەوانیترن ،شاعیری
داهێنەر ئەو کەسەیە کە مێاوو لە کتێ ە ئاسمانییەکان ،شوێنێکی بۆ تەرخان
دەکات و بۆ تاهەتا دەمێننەوە .شاعیر لە شیعری (ڵەڕاغی دەچ) دا:

خودا لە بۆشایی نێوان ئەستێرە و مانددا منی دۆزییەوە
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
لەنێو دەڵدا ئارامی بە ڕۆح دەبەخشێ .بۆیە شاعیران ئەو کەسانەن خودا
دەیاننێرێ بۆ سەر زەوی ،بۆ ئەوەی لە ڕێدەی دەڵە شیعرییەکانییان ڕۆح و
دەروونی مرۆڤەکان ئارا بکەنەوە ،لە هەمانکاتیە /ڕووناکی و بەختەوەری
بخەنە نێو دڵیان .خودا شاعیری لە بەرزایی ئاسمان لە بۆشایی نێوان
ئەستێرەکان دۆزیوەتەوە ،ناردوویەتی بۆ سەرزەوی ،باڵندەکان بەرزییان
کردۆتەوە خودا دووبارە ناردوویەتییەوە بۆ سەر زەوی .بە بڕوای شاعیر،
مرۆڤی داهێنەر لەنێو ڕووبەری گەردوونییەت ،بە هێزی وووڵەی شیعر،
نەک هەر مرۆڤەکان ئارا و دڵخۆش دەکات بەڵکو ،زەویە لە باری
نائارامی و دڵتەندی دەپارێزێ .هێزی شیعر /دەتوانێ خرۆشان بخاتە نێو
درەخت و باڵندەکان و سروشت و هەموو بوونەوەرەکان .لە شیعری (بەرەو
ساکاربوونەوە):

خۆرسڕبووە
ڕوومەتی ئاسۆی پێ گەر ناکرێتەوە
توو خوای ووانی وەرە خەونم
بۆ ئەوەی ساکارانە بڕوانمە زەوی
با زەوی لە دڵتوندییەکیدا هەناسەیەکی من هەڵماێ
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
بوونەوەرەکان بهێنێتە ڵسە .شاعیری داهێنەر ئەو کەسەیە ،هەمیشە دەمی
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،
شاعیری داهێنەر ئەوکەسەیە /بۆ هەمیشە لەنێو ڕووناکی دەمێنێتەوە
پرسیاری و نوێ و گومانی نوێ و گەڕان و سەفەری نوێ دەخاتە بەردە
مرۆڤەکان و خوێنەرەکانی( ،سەباح رەن دەر) لە کتێ ەیدا ،لە سەرەتاوە تا
کۆتایی لە گفتوگۆیەکی بەردەوا دایە لەگەڵ خودا ،دەیەوێ (بەهرەو
سرووش و شیعر) دەستی بدرن و بیدەییەنە ماڵی ڕۆشن ،واتە ژیانێکی
ئەبەدی و ماڵی هەتاهەتایی .بە هۆی شیعر و داهێنانەکانییەوە ،پێیوایە هێندە
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
ئەوەی لە شیعری (مانەوە لەنێو ڕووناکیدا):

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
ئاستێکی بەرز لەخۆی دەڕوان ێ و پێیوایە ،دەمی پڕ ڵسەیە دەتوانێ لەسەر
هەموو شتێک ڵسان بکات .دەتوانێ بە زمانی ( تەوڕات و ئین یل و ڵورئان
بدوێت .)!...کەسێکە خودا ئەوی لە بەرزاییەکانی ئاسمان دۆزیوەتەوە و
ناردوویەتی بۆ سەرزەوی ،کەسێکە ( خودا ئەو) بووە یان (ئە خودا) بووە،
ئەوەتا بە ڕۆشنی دەڵێ (تۆ خۆ بوویت ، )!..کەسێکە بەهۆی پەن ەکان و
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ڵەڵەمەکەی ئەو ،مۆمە داگیرساوەکان تا هەتا گەش و رووناک دەمێننەوە.
( سەباح ڕەن دەر) یەکەمین کەس نییە ئەو هەستەی لەال دروست بووبێ کە/
شاعیران وەک مرۆ بەخشندە و گەورەن یان ،وەکو خال و خوداوەندەکانن،
ئەوەتا شاعیر ونووسەرێکی ئەمریکی بە ناوی (هیدۆبرۆ  )Huidobroدەمێکە
گتویەتی ( شاعیران خوداوەندێکی بوکۆڵەن .)!..یان بە بڕوای (فرێدریك نێوە)
ئەو کەسانەی داهێنان دەکەن ،کەسی با و سوپەرمانین .کەسانی خودان ئیرادە
و خاوەن هێزن ،کەسانێکی یاخی و سەرکەش و بوێرن کەسی داهێنەر الی
(فرێدریک نێوە)  ،دەبێت کەسێکی ڕووخێنەر بێت ،بەهای شتە کۆن و
تەڵایدییەکان تێک شکێنێت ،دەبێ هەموو شتێکی میراتی تووڕ هەڵ دات ،خۆی
بەهاو نەریت و ڕەفتار بۆ خۆی بتاشی ،کە پێوەوانەی دەوروبەر و ئەوانەی
پێە خۆت بن .کەسانی داهێنەر الی نێوە ،کەسانی ویاوازن ،کەسانێکن خودان
ویستی هێزن ( ،سەباح ڕەن دەر) بە شکۆمەندییەوە لە داهێنانە شیعرییەکانی
خۆی دەڕوانێ و بەرز دەیان نرخێنێ ،بە (سروودی سروودەکان) ناویان
دەبات !..پێیوایە /دەڵە شیعرییەکانی ئەو پڕاو پڕن لە ڵسە و پەیامی ڕۆشن .کە
بەڕێدادا دەڕوا ،درەختەکانی ئەوبەر و ئەوبەر فەرمووی لێدەکەن و دەزووی
گەورەمەندی شکۆمەندی لە پەن ە دەکەن .هەروەک لە شیعری (دوا پەیا )دا:

درەختەکانی ئەوبەرو ئەوبەری ڕێداوبان
فەرموویان لێکرد ئەی سروودی سروودەکان تێپەڕە
شکۆی خۆشەویستانت لە ئاسماندا ب ینە
دایکە سروشت
دەزووی گەورەمەندی لە پەن ە ئا ند و هەڵیدا
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
ئاکامی ئەزموونی شیعری پێیدەیشتوون ،بەرام ەر شیعر و داهێنەکانی و
پەیوەندییەکانی خۆی لەگەڵ شیعر ،مادا شاعیر بەو بڕوایە گەیشتووە کە،
ویدای ئەو بەرزاییەکانی ئاسمان و بۆشایی نێوان ئەستێرەکانە و خودا دەستی
گرتووە و هێناوییەتە سەرزەوی ،هێندەش لە خودا نزیکە لە پەیام ەرەکان گەڵێک
زێتر ،هەروەک خۆی دەڵێ (هەشتا ساڵ هێندەی داو بە دەرزی وەکردنێکە،)!...
ئیتر بە شکۆمەندییە و بە گەورە ساالرییەوە چۆن حەزدەکات تەنها هەشتا
ساڵ بایت ! .بە پێی لێکدانەوەکانی (سیدمۆند فرۆیید)( ،ئیرۆس) یانی غەریزەکانی
ژیان ،دەستدرتن بەو هەو نەی بۆ مانەوە لە نێو ژیان ،بەمانایەکیتر /مانای حەز
و ئارەزووەکان بۆ ژیان( ،ساناتۆس) ،مانای غەریزەکانی مردن ،یان ئە هەوڵ و
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،
ئیرۆس بەمانای ژیان و ساناتۆس بەمانای مردن دێت .شاعیر لەنێو ماڵی ژیان
حەزدەکات تەنها هەشتا ساڵ بمێنێتەوە یان بای .دواتر لە ڕێدەی مردنەوە بوێتە
نێو ڕووبەری گەردوونییەت و لەوێدا بۆ تاهەتا بمێنێتەوە ،چونکە چەمکی (مردن)
لەالی شاعیر ئەو مانایە فیزیکی و تەڵایدییەی نییە ،یان بەمانای مردنێکی
بایۆلۆژی و لەکارکەوتنی دڵ و کۆئەندامەکانی لەش نایەت .لەالی شاعیر مردن
ئەو دیوە نێدەتییەی نییە! یان بە مانای (هایدگەرییەکەی) کاتێک دازاین لە بارێکی
ناڕێک و ناڕەسەن بێت ،ئەوکات کەسەکان دەبن بە ئەوانیتر و کەس نابێت بە
خاوەنی بوونی خۆی ،لە وەوهەردا لە ژێر فەرمان و وووڵەی ئەوانیتر دا دەبن
نەک خۆیان .شاعیر لێرەدا لە ڕێدەی مردنەوە یان بەهۆی تێدەیشتنی ئەو بۆ
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مردن دەیەوێت ب ی بە خاوەنی بوونی خۆیی ،دەیەوێت وەک (سەباح ڕەن دەر)ی
شاعیر لە ڕێدەی مردنەوە بە شکۆی شیعر و داهێنانەوە ،بداتە نێو ڕووبەری
ئەبەدییەت ..چوندە شیعر بوونێکی گەردوونی هەیە ،شاعیری داهێنەریە مرۆڤی
گەورە و گوردوونین .مردن الی شاعیر /ماڵیاوایی کردن و دوورکەوتنەوەی
یەک ارەکی نییە لە ژیان ،الی شاعیر مردن و ژیان /یان (ئیرۆس و ساناتۆس)
یەک ڕەنگ و ڕوخسارییان هەیە هەردووکییان ،هۆکارێکن بۆ گەیشتن بە ماڵی
ڕۆشن و ژیانی ئەبەدییەتی بۆ تاهەتا .بە مانایەک /وەک خۆی بەوە گەیشتوە کە/
(مردن و ژیان) ئەوە نییە یەکێکیان براوە بێت و ئەویتر دۆڕاو .هاوکیشەی
(ئیرۆس و ساناتۆس) یان (ژیان و مردن) بە شێوەییەیە الی شاعیر ،هەروەک
لە شیعری (ئادە لە سێ ئاوێنەدا) وێنەی دەکات.

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
هەناسە نایە ،شاعیری داهێنەر ئەو کەسانەن دەبنە موڵکی گەردوونیەت و
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
ماالرمێ و بۆدلێر و وەواهیری و خەیا و سوهراب و نالی و گۆران و
شێرکۆ بێکەس و )...ئەوانە بۆ تاهەتا لەنێو ئە ڕووبەرە گەردوونییە
دەمێننەوە .ئەوانە ئەو مرۆڤە گەورانەن بوونەتە موڵکو کەلەپووری
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مرۆڤایەتی ،بۆ ئەوکەسە داهێنەرانە ،مردن تەنها پردێکە بۆ پەڕینەوە لەنیو
ڕووبەری ئیرۆسەوە بۆ گەردوونییەت و ئەبەدییەت .ئەو مرۆڤە داهێنەرانە
لەنێو مردنیە هەر دەژین .مردن بۆ ئەو مرۆڤە گەردوونییانە هەر بەمانای
ژیان دێت ،هاوکێشەکە بە شێوەیە دەبێت.
ئیرۆس /مردن /ئەبەدییەت!...
یان ئیرۆس /مردن /هەمیشە ئیرۆس!..
هەمیشە ئیرۆس بەمانای /گەردوونییەت ،ژیانێکی سەرمەدی و
ئەبەدییەت .کەواتە لێرەدا وە می پرسیارەکەی سەرەتامان وەردەگرینەوە،
کە لە ڕاستیدا شاعیر دەیەوێت یان حەزدەکات چەند بایت! لە نێو کتێ ی (من
حەزدەکە ئەوەندە بایم) ..ئیرۆس /واتە ماڵێک لەنێو ژیان ..شاعیر لەنێو ئە
ماڵەدا دەخوازێ هەشتا ساڵ بایت ،لە نێو ماڵی مردنیە دەیەوێت
پشوویەک بدات و هەربایت ،دواتر بوێتە نێو ماڵی هەمیشە ئیرۆس واتە
ئەبەدییەت لەوێدا بۆ تاهەتا بمێنێتەوە و هەربای .وونکە ئەوێ ماڵی ڕۆشنی
شاعیرەکانە ،شاعیرە داهێنەرەکان ..ئەو شاعیرانەی گەورەمەند و
شکۆمەندن بە شیعر .کەواتە وە می پرسیارەکەمان ئەوەیە کە ئەوی شاعیر
دەخوازێ و حەزدەکات ،بداتە ماڵی ڕۆشن و لەنێو ژیاندا هەربای لەنێو
مردندا هەربای لەدوای مردنیە هەربای ،بەمانای ب ێ بەخۆی ،بە بوونێکی
گەردوونی و بوونێکی شکۆیی شیعری ،بۆ تاهەتا هەربای !..هەروەک
شاعیر لەنێو شیعری (مردن مانایەکی نامێنێ) و تێکەڵ بە بوونە
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
ئەو کە (شیعر و واویدانییە) ،بیدەڕێننەوە نێو ماڵە ئەبەدییە ڕووناکەکەی
خودا ،چونکە ئەویە شاعیرێکی داهێنەر و مرۆڤێکی خالی ە ،تەمەنێک و
ئەزموونێکی دوور و درێاە لەنێو ڕووبەری زماندا ،ڕۆح بەبەر وشەو
ووانیدا دەکات !..مرۆڤێکە لەنێو بۆشاییەکانی ئاسماندا هاتووە ،باڵندەکان و
فریشتەکان بە شکۆی شیعرەوە بۆی دەچەمێننەوە و دەیدەڕێننەوە ماڵە
ئەبەدییە ڕۆشنەکەی واویدانی( .سەباح ڕەن دەر) ی شاعیر ،لەبەر ئەن امی
ڕووناکایی مۆمی ئەزموون و داهێنانە شیعرییەکانی بە ڕوانینێکی
(نێوە)ییانە ،بە بڕوایە گەیشتتوە ،کە مرۆڤە داهێنەرەکان ئەو کەسانەن
دوای مردن لەدایکدەبنەوە و هەردەژین .وەک لە شیعری (چوارین و من):

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
بکاتەوە تا فەرموودە و حیکمەتەکانی ب یستێ !..خۆی بە شێوەیەکی ئاسایی
مردن یانی وووڵە نەکردن و هەناسە نەدان ،یانی بێدەنگ بوون و فەرموودە
ئەو دەیەوێت لەنێو مردنیشدا ،حیکمەت و
و حیکمەت نەگوتن ،بە
فەرموودەکانی بە خانمی شیعر ب ێت !..حیکمەت و فەرموودەکان بە مانای
داهێنان ،واتە لەنێو مردنیشدا ،دەیەوێت بایت ..لە داهێنانە شیعرییەکانی
بەردەوا بێت !..ئەمە یەکێکە لە ڵوو یی بیرکردنەوەکانی شاعیر /کە لە نێو
ئە کتێ ەیدا بەروەستەی کردووە ،ئەویە کە شاعیران بە مرۆڤی گەورە
ناودەبات و مرۆڤەگەورەکانیە لە ڕێدەی داهێنانەکانییان لەدوای مردنیە
هەردەژین و لەنێو ماڵی ئەبەدییەتدا بۆ تا هەتا دەمێننەوە.
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زمان و ستایل و شیعری پۆستمۆدێرنی
لە کتێ ی (من حەزدەکە ئەوەندە بایم) (سەباح ڕەن دەر) ی شاعیر ،زمان
و ستایاێکی ویاوازی بەکارهێناوە ،تەنانەت ویاوازتر لە ئەزموونەکانی
پێشووتری .دیارە هەر لە بنەڕەتەوە ،یەکێک لە شێوەو سیما دیارەکانی
شیعری ئە شاعیرەمان ئەوەیە ،ئە وەک شاعیرێکی تازەگەر ،بە زمان و
ستایاێکی ویاواز دەنووسێت ،بەشێک لە هۆکاری ئە ویاوازییەش بە بڕوای
من ،هۆشیاری شاعیرە لە پەیوەند تێڕوانینی بۆ شیعر ،هەروەک (بەختیار
عەلی) لە کتێ ی (لە دیارەوە بۆ نادیار) دا دەڵێ( ،تازەگەر بۆ ئەوەی بوونێکی
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
ویابوونەوەی هۆشیار لە پێکهاتەیەک کە وە می پرسیارەکانی ئەوی پێ نییە،
لەبەر ئەوە تازەگەر بۆچوونی خۆی لە بۆچوونی پێە خۆی داناتاشێت ،بەڵکو
خۆی بیردۆزی خۆی دادەنێت ،خۆشی هەوڵدەدات بیسەڵمێنێت ،)!..بۆیە بە
چڕی مامەڵە لەگەڵ زمان دەکات و هێندە چڕ دەبێتەوە تا ئاستی ئەوەی ناوی
ئە چڕبوونەوەیە بنێن (تەموما) ،ئە وۆرە مامەڵەکردن لەگەڵ زمان و
هاوکات /پەیوەندی زمان و بونیادی دەق ،ئەمە زێتر وێنەیەکی
فۆڕمالیستیانەمان پێ دەبەخشێ ،هەروەک (تێری ئیداتن لە کتێ ی (تیۆری
ئەدەبی) دا باسی دەکات و دەڵێ (فۆڕمالیز بە شێوەیەکی گەوهەری بریتی
بوو /وێ ەوێکردنی زانستی زمان لە توێاینەوەی ئەدەبدا لەبەر ئەمەش،
زانستی زمان لە باسکردنی وۆرێکی ڕەسمی بوو ،بایەخی دەدا بە
بونیادەکانی زمان) یان لە شوێنێکیتری هەمان کتێ دەڵێ (دەربارەی « شێوە
و ناوەڕۆک « ئەوان پەیوەندی ئە دووانەیان واتە( ،شێوە و ناوەڕۆک)یان لە
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بەرزترین ئاستدا ڕاگرتووە ،ناوەڕۆک بە تەواوی بزوێنەری شێوەیە) ،یان تا
ئاستی ئەوەی ،گەر خوێنەرێک ،تەواو خوێنەرێکی بێدەردی شیعری نەبێت،
نابێتە خوێنەری هەمیشەیی شیعرەکانی ئە شاعیرە ،یان /خوێنەران لە کاتی
خوێندنەوەی ڵەسیدەکانی هەست بە هەناسەسواری دەکەن ،چونکە ئەم ۆرە
شیعرانەی کە بەزمانێکی چڕ دەنووسرێن ،خوێنەرانێکی بە سەلی ە و
خوێنەرانێکی بێدەردی شیعری و خوێنەرانێکی عاش بە شیعری دەوێ .یان
خوێنەرانێک خاوەن مەعریفەیەکی شیعری و تا ئاستێک مەعریفەیەکی
زمانەوانیە بن .بە شێوەیەکی گشتی ،ئەزموونی شیعری (سەباح ڕەن دەر)،
زێتر دەچێتە خانەی ڵوتابخانە شیعرییە مۆدێرنەکان ،لە پەیوەند بە
مامەڵەکردن لەگەڵ زمان و نووسینەوەی خود و پەیوەندی خود بە دنیای
ئە کتێ ەی بە پێی زمان و پێکهاتە شیعرییەکانی وەک/
دەرەوە ..بە
ئیشکردن لەسەر (گومان و پرسیار و پارادۆکس و دووبارەبوونەوە و
گەمەکردن بە وشە و ڕستە و دەستەواژەکان )...هەموو ئەمانە سیما و
پێکهاتەی شیعری (پۆستمۆدێرنین) .بۆیە کتێ ی (حەزدەکە ئەوەندە بایم) بە
شێوازێکی پۆستمۆدێرنی نووسراوە ،لە خوارەوە بە نموونە باس لە
هەندێکیان دەکەین.
گومان /توخمێکی گریندە لە شیعری پۆستمۆدێرنی ،ڕووبەرێکی فراوانی
داگیرکردووە ،پۆستمۆدێرنەکان کاری زۆریان لەسەر گومان دەکرد ،بەو
مەبەستەی باوەڕیان بە موتاەڵی ڕەها نەبوو ،لەالی ئەوان ،هەموو
چەمکەکان و بیرۆکەکان و پێکهاتەکان ڕێاەیی بوون .پێیانوابوو( /حەڵی ەت
تەنها لەالی ئەوان نییە) ،ئەوانیتریان سەددەرسەد ڕەت نەدەکردەوە ،بە
مانایەک ،بە شێوەیەک لە شێوەکان /گۆشەیەک ،کەلێنێکییان بۆ گومان
دەهێشتەوە .هەروەها پرسیاریە بە هەمانشێوە ،لە ڕێدەی پرسیارەوە،
مەبەست و گومانەکانییان ڵووڵ دەکردنەوە ،خوێنەریان دەخستە نێو
بیرکردنەوە و دڵەڕاوکێ و گومان و ڕاڕایی( .سەباح ڕەن دەر) لە کتێ ەیدا،
ئیشی زۆری لەسەر گومان و پرسیار کردووە .لەسەرەتای کتێ ەکە تا
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کۆتایی گومانەکان بەردەوامن .شاعیر لە نێو خەیاڵ و بیرکردنەوەکانی بە
ڵوو یی گومانەکان شۆڕبۆتەوە ،گومان لە بیرۆکە میراتییە تەڵایدییەکان،
یان بیرۆکە میتافیزیکییە چەسپاوەکان ،لە پڕێکدا هەموو شتێک لە وەهمەوە
سەرچاوە دەگرن ،دەتوانین ب ێین گومان لە هەموو شت .لە ڕێدەی
پرسیارەکانیە مەودای گومان و بیرکردنەوەکانی فراوانترکردووە ،شاعیر
لە شیعری (ماوە خواستن بۆ دوا نیدا)دا:

ئایە ماوەی دوا نیدا ماوە
بە تەک گە یەکدا تێ پەڕ
شەونمێکی لەسەر مابێتەوە
بەسەریدا بنووشتێمەوە و ماچی بکە
لە وێنە شیعرییە ،شاعیر پرسیارێک دەکات ،پرسیارێکی گوماناوی و
دەپرسێ ،ئایە ماوەی دوانیدا ماوە ،کە بەالی گە یەکدا تێ پەڕێ ،شەونمی
لەسەر مابێتەوە !! چونکە شاعیر لە زەمەنێکدا دەژی ،گە کان هەموو وشک
بوون ،گومان لەوە دەکات ،کە تاکە گە یەک مابێت کە شەونمی لەسەر بێت،
گومان لەوە دەکات کە ماوەی دوا نیدا مابێت ،ئەو گومانەی کە ئە لە
شیعرە بەروەستەی کردووە ،ودە لەوەی دوورنمایەکی مەعریفی و
وشیاری ڵووڵی هەیە ،لە هەمانکاتیە /فیدەرێکی ئیستاتیکی بە دەڵە
شیعرییەکە بەخشیوە ..لە پشتی گومانەکەوە نائومێدییەکی گەورە وێنا
دەکات لەوەی ،کە گە یەک مابێتەوە لێوەکانی شەونمییان لێ بتكێن ..گومان
لە کات و زەمەن دەکات ،گومان لە سروشت ،گومان لە دەوروبەر دەکات ،لە
ڕێدەی پرسیارەکەشی گومانەکەی ڵووڵتر کردۆتەوە.
یان لە شیعری (دوا تاریکی)دا:
ئەرێ لە بەهەشت گۆڕستان هەیە
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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،
گومان و نیدەرانییەک هەروەک (ڵەدیس ئۆگستن) لە کتێ ی (دانپیانانەکان)
تەع یری لێدەکات و دەڵێ( /دڵەکانمان هەر بە نیدەرانی دەمێننەوە تا
ئەوکاتەی کە لە خودادا پشوو دەدەن )!..پرسیار و گوناهەکانی (سەباح
ڕەن دەر)یە نیدەرانییەکی لە چەشنەمان بۆ رەسم دەکات ،کەوا لە پشتی
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
هەمیشەییەکەی ئەبەدییەت .بەهەشت شوێنی ژیانە نەک مردن .بە شاعیر
گومان لە چەمکە وێدیر و موتاەق و ڕەهایە دەکات و گومان لە هەموو
بیرۆکە میتافیزیکییە چەسپاو و میراتییەکان دەکات ،کەلێنێک بۆ گومان
دەهێ ێتەوە و دەپرسێ /ئەرێ لە بەهەشت گۆڕستان هەیە ..هەموومان
دەزانین گوڕستان ماڵێکە بۆ مردووەکان ،نەک بۆ مرۆڤە سەرمەدییە
بەهەشتییەکان !..لە هەرشوێنێک کە گۆڕستان هەبێ ،مانای وایە لەو شوێنە
مردنیە هەیە !..بەمانای دیسان لە بەهەشتیە مردن هەیە !..ئەوەش لەگەڵ
باوەڕە خوداوەندییەکان و کتێ ە ئاسمانییەکان دژ و ناتەبا دێتەوە ،یان
ناگون ێ .ئە پرسیارە گومان و رەهەندێکی مەعریفی ڵووڵی لە پشتە،
شاعیر دەما ندەیەنێتە ئە باوەڕەی کە هەموو پرسیارێک گومانێکی گەورەی
لە پشت بێ ،هەموو گومانێکیە مەعریفەیەکی ڵووڵی لە پشت بێ !..هەروەها
لە شوێنێکی تر و لە شیعری (باندەواز بۆ گۆڕهەڵکەن)دا:
ئەرێ شادی بێهوودە خەونەکانم چی لێ کە
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شاعیر وەستەیەکە پڕاوپڕ لە خەون و خەونەکانی پڕاوپڕن لە گومان،
نازانێ چی لە خەونەکانی بکات و تەسایم بە کێی بکات ،بەکا ڕێدادا بڕوات
تا لەوسەرەوە بە ئومێد و خەونەکانی بدات ..ڕێداکان تەماوی و تاریکن،
لەنێو بێشکەی مەشخە نێکدا ،دەروونی تاساوی پڕە لەخەون و ک پە دەکات،
لە هەمانکاتیە /نازانێ خەونەکانی چی لێ کات !...دەبینین شاعیر لە ڕێدەی
پرسیارەکان تەع یر لە ناا و هەستە گوماناوییەکانی خۆی دەکات.
(پارادۆکس) توخم و پێکهاتەیەکی ترە لە نێو شێواز و زمانی شیعری ئە
کتێ ەی (سەباح ڕەن دەر) ،پارادۆکس بەمانای /پێکەوە گرێدانی دوو
دەستەواژە یان دوو چەمکی دژبەیەک لە ڕستەیەک یان دیمەنێک یان لە
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
بخوڵ ێنێ /،چونکە زمان لە فەزایەکی ئازاددا دەبێتە بێشکە و منداڵدانی
بیرکردنەوەی نوێ ،یان فۆڕ و دەستەواژەی نوێ !..هەروەک (ئەدۆنیس) لە
شوێنێکدا دەڵێ (ئەرکی شاعیر هەر بە تەنیا ژێرەوژوورکردنی چەمکی
زمانی شیعری و فۆڕمی ڵەسیدە نییە ،بەڵکو بەر لەهەر شتێ ،دەبێت
چەمکێکی نوێ بۆ مرۆح و ویهان دابهێنێ .)!..شاعیر لەنێو ئە هەو نەی
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،
هەموو سیستەمە باوەکان و فۆڕمەکانی پێشخۆی رەتدەکاتەوە یان هەڵیان
دەوەشێتنێتەوە .لەسەر سیستەمێکی زمانەوانی و فۆڕمێکی تەواو ویاواز
دەڕوات ،هەروەک لە شیعری (هەواڵپرسین)دا:

یاری دڵ یارمەتیم بدە بتوانم بنووسم دڵی خۆ
لەگەڵ دڵی خۆ ڕاوێابکە و ڕاز بدرکێنم
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لێرەدا پارادۆکسێک دەبینین ..داوا لە یاری دڵ دەکات یارمەتی بدات تا
بتوانێ دڵی خۆی بکاتەوە و ڕازەکانی بدرکێنێ ،لە باری ئاسایی هەموو
کەسەکان یان دڵدارەکان داوا لە یاری دڵ یان دوڵ ەرەکەیان دەکەن کە
(ئەوان) دڵی خۆیان بکەنەوە بۆیان .دوڵ ەرەکان ڕازی دڵیان بدرکێنن و
نهێنییەکان ئاشکرا بکەن ،بە  ،ئە بە پێوەوانەوە /داوا لە یاری دڵ ناکات کە
دڵی خۆی بکاتەوە و ڕازەکانی دڵی بدرکێنێت ،ئەو دەخوازێ یاری دڵ
یارمەتی ئەو بدات ،بۆ ئەوەی ئەو ڕازی دڵی خۆی بکاتەوە و بدرکێنێ ..بە
پێوەوانەی هەموو دڵدارەکانی تر و بە ویاواز لە هەموو کەسەکانی تر ،چونکە
خۆی وەستەیەکە لە گومان و پڕاوپڕە لە شەر غەریزەی چەپێندراو و
نیدەرانی ،خۆی ناتوانێ دڵی خۆی وا بکات و ڕازەکانی بدرکێنێ ،داوا لە یاری
دڵ دەکات کە یارمەتی بدات ،بەهۆی ئە پارادۆکسەوە وێنەیەکی شیعری پڕ
لە ووانکاری نەخشاندووە .هەروەها لە شیعری (دایکم و باوکم)دا:
بە وای ڕەشەوە چووە پەردەی بووکێنی و ئاهەندی خامۆشییەوە
لە ڕستەیە و لە دیمەنە شیعرییە ،پارادۆکسێکی ناسک و ووان
دەبینین( ،وای ڕەش و پەردەی بووکێنی) دوو چەمک و دوو دەستەواژەی
دژ بەیەک ،وای ڕەش هێمایە بۆ کارەسات و مردن و ڕووداوە خەمناک و
تراژیدییەکان ،لە هەمانکاتدا ،پەردەی بووکێنی /ئاهەنگ و زەماوەند و
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
پێکەوە دەڵکێنێ ،دوو دنیای ڕەش و سپی لە یەک دیمەن ڕەسم دەکات،
ئەمەش ئامان و مەغزایەکی ڕیشەداری ڵووڵ دەنەخشێنێ ..لە هەمانکاتیە
ووانییەکی بێیەندازەی بە وێنە شیعرییەکە بەخشیوە .لە نێو ڕووبەری
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زماندا ،بیرکردنەوە و مەعریفە گەشە دەکەن ،دەتوانین ب ێین /شیعر پشت
دەبەستێ بە باکڕاوندێکی مەعریفی ک ە دەبێتە ،چوارچێوەیەکی نەخشەڕێا بۆ
بیرکردنەوە و خەیاڵ و گەڕانەکانی شاعیر ،چوارچێوەیەکی زمانەوانی و
ئیستەتیک ،لەوێوە ئەفراندن و داهێنان مانا پەیدا دەکەن .چونکە هەموو
ئەفراندنێک بریتییە لە نەخشاندنی دنیایەکی نوێ و دنیایەکی تای ەت بەخود،
(سەباح ڕەن دەر) لە (کتێ ی حەزدەکە ئەوەندە بایم) لە ڕێدەی چڕبوونەوە
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
دیمەکانی ئە کتێ ەی شیاەی شیعرییەتیان لێدەڕژێ !..دووبارەکردنەوەی
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
دووبارەبوونەوەو وێدۆڕکێیەکان ،گەمەیەکی زمانەوانی ووان دەکات،
ئەمەش بۆ دوو مەبەست ،لەالیەک /بۆ ڵووڵ وونەوەی ماناکان و ڕاکێشانی
فۆکەسی زێتری خوێنەر ،لەالیەکیتر /بۆ ووانکاری و نوێخوازی .هەروەک لە
شیعری (بەتاڵ وونەوەی داوا) دا ..دووبارەبوونەوەی و گەمەیەکی ووان
دەبینین ..هەر دیمەنە شیعرێک لە ڕستەیەک پێکهاتووە ،هەر ڕستەیەک
چواروار نووسراوە ،واتە سێ ار دووبارە کراوەتەوە ،دیمەنی کۆتاییە
پێکهاتووە لە کۆی هەرچوار ڕستەکان.
دیمەنی یەکە  /کارئاسکێک بەرەو پاوانی من دێ و بۆنی شکۆ لە
شاخەکانی بەرز دەبێتەوە،
دیمەنی دووە  /تەمەنی بەفری سەر لووتکە بەپیتە و دەڕژێتە باخی
ناوباندەوە
دیمەنی سێیە  /پەپوولە بەتاسەوە ڕاوی بۆنی پاککردنی لیمۆ دەکات
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دیمەنی چوارە  /ڕۆژ لەسەر ڕێداکان دەردەکەوێت و دەبێتە خەیاڵێکی
ئەفسانەیی
دیمەنی پێن ە  /پێکهاتووە لە وشەی یەکە و دووەمی هەموو ڕستەکانی سەرەوە
وەک ( /کارئاسکێک ،تەمەنی بەفر ،تاسەی پەپوولە ،ڕۆژی سەر ڕێدا) تاریک وون وەک
هێینەی هێ کەی شکاو.
لە کۆتایی ئە شیعرە دیسان دەڵێ /وەرە خەونم ناتوانم هیوت لەبارەوە
ب ێم !..ئە دێرە شیعرە لە شوێنی تر و لە شیعری تریە دووبارەی
کردۆتەوە ،بە دووبارەبوونەوەیە ،پرسیار و گومانێک لەالی خوێنەر
دەوڕوژێنێ! دەبێ ئەوکەسە یان ئەو شتە چی بێت ،کە ناتوانێت هیوی
لەبارەیەوە ب ێت دەبێ نهێنییەک لە نێوەدا هەبێت بۆ دەبێت شاعیر
هێندە بە تەحەفز و دڵەڕاوکێوە باس لەوە بکات ،ئەمانە و چەندین پرسیار و
گومانیتر !..هەروەها لە شیعری (دابەشکردنی شتێک لە خۆت) لە ڕێدەی
دووبارەبوونەوە و وێدۆڕکێ بە وشەکان ،گەمەیەکی ووان دەکات بە
وشەکانی (بوون و نەبوون و ژیان و مردن).
مەستی
مەستی
مەستی
مەستی

پەیوەندی
پەیوەندی
پەیوەندی
پەیوەندی

منە
منە
منە
منە

لەگەڵ /بوون
لەگەڵ /نەبوون
لەگەڵ ژیان
لەگەڵ /مردن

بوون نەبوون ژیان مردن
نەبوون ژیان مردن بوون
ژیان مردن بوون نەبوون
مردن بوون نەبوون ژیان
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یان لە شیعری (باوک و دایکم) دا ،پەیوەندی وای ڕەش و پەردەی
بووکێنی ،ئە دیمەنە وەک پارادۆکسێک ڵسەمان لەسەر کرد .بە  ،دوای
ئەوە وشەی (وای رەش) هەشت ار دووبارەی کردۆتەوە ،دیارە لە ڵوتابخانە
ئەدەبییەکانی مۆدێرنە و دوای مۆدێرنەش ،لە میتۆدی (سیاڵخوازی) ژیان و
باری دەروونی نووسەر گریندی زۆری پێدەدرێ ،لە شیعرە کاریدەری ئە
باری دەروونییەی نووسەر دەبینین لە بەرام ەر ،لە شەوێکی خامۆشیدا ،بە
وای ڕەشەوە چوونە نێو پەردەی بووکێنییەوە !..کاریدەرە دەروونییەکان زۆر
بە تۆخی دەبیندرێن ،کاریدەرییەکی بێوێنە لەسەر بیرکردنەوە و هەست و
تەنانەت ژیانی نووسەر !..تا ئاستی ئەوەی /ناتوانێ بە ڕەسمکردنی دیمەنەکە
و بە پارادۆکسکردنی دیمەنەکەش وازبهێنێ ،دێت وشەی (وای ڕەش)
هەشت ار دووبارە دەکاتەوە ،بە  ،بە بڕوای من( /تەنها یەک ار واەکەی)
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.
واێکی ڕەش /ڕەش ڕەش رەش ڕەش ڕەش ڕەش ڕەش ڕەش!..
بەمشێوەیە دیم ەنەکە ناسکترو شیعرییانەتر دەردەکەوت .یان لە شیعری
(چاوەڕوانییەکی تێکشکاو) دا ،دیمەنێکی تەنها بە دووبارەبوونەوەی
نوختەکان نەخشاندووە،
................
................
................
وێنەیەکی شیعری ووان ،وەک ئەوەی نوختەکان بە بێدەندی ڵسە
دەکەن ،باسی نیدەرانییەکان و چاوەڕوانییەکی تێکشکاو دەکەن ،بە بێدەندی
و بەچرپەوە خەونەکان و خەمەکانییان بۆ یەکتری دەگێڕنەوە ،وێنەیەکی
شیعری ووان ،هێمن و ئارا لە هەمانکات /پڕ لە ڵسە و پڕ لە گاەیی.
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شیعر و یادەوەری
خاڵێکی تری ئە کتێ ە شیعرییە کە دەکرێ باسی بکەین ئەویە ،دەبینین
شاعیر لەسەر زۆرێک ڕووداوە گریندەکان بە زمانی شیعری ،دوور لە
زمانی هوتاچ و هاتوهاوار ،ڵسەی کردووە ،مەبەستی شاعیر لێرەدا
لەالیەک /بەشێک لە یادەوەرییە هەمیشە لە یادەکانی خۆی بە شیعر
نووسیوەتەوە ،لەالیەکیتر /دەیەوێت ئەوەمان پێ ێ کە ،شیعر دەتوانێ ڵسە
لەسەر هەموو کارەساتێک و ڕووداوێک بکات ،یان دەتوانی بە زمانی
شیعریە ڕەخنەی توند بدریت ..دیارە شاعیر بە شێوە سروشتییەکەی،
کەسێکی ئارا و هێمنە ،هەروەک خۆی لە پێشەکی کتێ ەکەدا دەڵێ( ،بە
سروشتی ژیانی خۆشم حەز لە تەنیایی و کەمدوویی و کەمێک
دوورکەوتنەوەیە لە خەڵک ،بە لە میانی شیعرەکانمەوە چۆ یی بەر زەین
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
پێویست ڕەخنەکانی خۆی دەگرێت و ڵسەکانی خۆی دەکات !...هەروەک لە
شیعری (چاوەڕوانی تێکشاکاو) دا ،دەبینین زۆر بە ودی وەکو شاعیرێک بە
زمانی شیعر ڕەخنەی توند لە دەسە ت دەگرێ ،ئەوانەی ئومێد و
خەونەکانییان خنکاند ،گەن ینە و سامانی ئە و تەیان بەبادا ،شووشەی
خەون و دڵەکانییان شکاند ،سەباح ڕەن دەر لە شیعرەیدا:

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
.............

شووشەی دەروون و ناوی شکاو بۆنی گەنیو ئەوناوەی
هەراسان /هەراسان /هەراسان /هەراسان کرد
ئێمەش چەناگەمان خستە ناو دەستمانەوە
دەسە تێکی بێزراو ،ئەوانەی گەن ینەی نەتەوەکەیان شکاند و نیدای
چاوێکی کوێرییان کێشا !..کوێرانە هەموو خەونەکانییان زیندەبەچاڵ کرد،
نیشانەی شکۆمەندی و شانازییان لەدەست خزیو هەموو شتە پیرۆز و
ووانەکانییان بێ ەها کرد ،شووشەی ناا و دڵە بۆگەنەکانییان شکاو،
ئەوناوەی بێزار و هەراسان کرد و ئێمەشیان لە چاوەڕوانییەکی تێکشکاو،
سەرگەردان و نائومێد هێشتەوە !...ڕەخنەیەکی مەع و و ووان ،زمانێکی
شیرین و هەستێکی مرۆیی ئە هەستە ڕەخنەییەی ئە شیعرە ،کۆپاە
شیعرێکی (عەبدو پەشیوی) شاعیرمان دێنێتەوە یاد ،کە بەهەمان هەناسە و
هەمان ووانکاری شیعری ،بێزاری و ڕەخنەکانی خۆی لە دەسەالتە
وێناکردبوو ،وابزانم شیعرەکە بەم ۆرەیە کە:

کوردستان پەیتوونێکە
دوو ئەسپی کوێر ڕایدەکێشن
هەروەها (سەباح ڕەن دەر) لە شیعری (گەرم وونەوەی یادەوەری) لە
ڕەخنەکانی بەردەوا دەبێ:
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گەمارۆی هەموو وێداکانمان شکاند
تەنیا گەمارۆی وێدا پێی شەهیدەکان ما
وەک هێما و ڕەمزێکی پیرۆز باس لە شەهید دەکات .وەک شوناس و
ناسنامەی شۆڕش و نەتەوایەتیمان ،وەک سیم وڵ و بەرخودانی ئازادی و
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
خەونێکمان خنکاند ،تەنیا سەروەری و وێدا پێی شەهیدەکانمان ماوە ،لێرەدا
مەبەستییەتی پێێان ب ێ (ستۆو) ،ئیتر بەسە !..بێزاری گەیشتۆتە ئێس ان،
سنووربەزاندنەکان و بازنە شکاندنەکان وا خەریکە دەگاتە شوێنپێی
شەهیدەکان ،لەنێو ئە ڕەخنە و هاوارەیەدا ،شاعیر دەیەوێت ب ێ /شکاندنی
تەوڵی شوێنپێی شەهیدەکان هێ ی سوورە و ئیتر دەبێ هەوڵە ناشیرینەکان
لێرەدا بوەستێندرێ !..هەروەک لە شیعری (شەڕی ناوخۆ) دا ،دیارە شەڕی
ناوخۆ مێاوویەکی ڕەش و خەونێکی ڕەش و مەرگهێن بوو بۆ هەموومان.
لە شەڕەدا /هەموو تخوبە نامرۆییەکان بەزێندران و خیانەت و تاوانەکان
بە ئەوپەڕی گەیشتن .هەموو پیرۆزییەک خرایە ژێر پێ ..شەڕی ناوخۆ لە
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
کاریدەرییە و ئە بارە دەروونییەی ئە شیعرە دەنووسێ:

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
بەکا ڕوو دەیەوێت زمانی ب ووڵێ و ڵسەبکات .شەڕی ناوخۆ مەدالیای
مردنی لە گەردنمان کرد ،ئیدی چۆن شاعیر سەلی ە و توانای ئەوەی دەبێ
وارێکی تر گوێیان لێ درێت دەبینین /ئە ڕووداوانە هێندە کاریدەرییان
لەسەر باری دەروونی شاعیر وێهێشتووە کە ،نەیتوانیوە بەالیاندا ڕەت ێ و
ڵسەیان لەسەر نەکات !..بەمانایەک ڕووداوەکان شاعیرییان هێناوەتە ڵسە.
گریندی ئەدەب لەوەدایە ،دەتوانێ هەموو ماسکە ڕەش و ناشیرینەکان
لەسەر ڕوخساری کەسەکان و ڕووداوەکان البدات و هەموو دیاردە
ڵێزەوەنەکان وەکو خۆی پێشان بدات .چەند ووانە بتوانین بەزمانی شیعر،
ڵسە لەسەر ڕووداوە گرینگ و حەساسەکان بکەین ،یان کەسەکەی نێو
خۆمان بە زمانی غەریزە و خەون و خۆزگەکانمان بهێنینە ڵسە.
سوریالیستەکان /بیرۆکەی نێو خەونەکان و ڕووبەری ناخودئاگاییەکانییان
ڕەسم دەکرد و دەیانکردە بنەمای شیعر و تاباۆکانیان .لەالی (سەباح
ڕەن دەر)ی شاعیریە ،هەڵووون ە دەروونییەکان و خەونە ڕەنداورەندەکان
و غەریزە چەپێندراوەکان ،وەکو شەونم دەڕژێنە نێو پانتایی دەڵە
شیعرییەکانی.
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شیعر و پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان
لە ڕاستای خوێندنەوەی شیعرەکانی نێو کتێ ی (حەزدەکە ئەوەندە
بایم) ،چەند دیمەنێکی هاوشێوە دووبارە دەبنەوە ،نیداو سەرن ی خوێنەر
زۆر بەخێرایی ڕادەکێشن ،دیمەنەکانیە خۆیان ڵسە دەکەن ،باری دەروونی
شاعیر و پەیوەندییەکانی شاعیر بە دەوروبەرەکەی بەتای ەت ،لە نێوەندی
نووسەرەران و پەیوەندی لەگەڵ شاعیرانیتر ،ڕوون دەکاتەوە .شاعیر لە
دیمەنانە موعانات و دەردەدڵییەکانی خۆی نووسیوەتەوە .هەندێک لە
شاعیرەکان ،بە کەسی دەروونکاۆر و دڵڕەش و مەندۆ  ..ناویان دەبات،
دیارە مرۆڤەکان وەک بوونەوەری کۆمە یەتی ،لە پەیوەندی بەردەوامدان
لەگەڵ یەکتریدا و لەگەڵ دنیای دەرەوەی خۆیان ،شاعیرانیە بە هەمان
شێوە ،بە وا دیارە ،ئە شاعیرەمان لەگەڵ ئە نێوەندە بە تای ەت /بەشێک
لە نووسەران و شاعیران ،هاودژ و ناتەبا دێتەوە و نەگون او هەڵدەکات،
ئازار و موعاناتی بە دەستییانەوە بینیوە ،بە بڕوای من /یا هەست دەکات
خوێندنەوەی نادروست بۆ شیعر و داهێنانەکانی دەکەن ،لەبەر هەرهۆیەک
بێت وەک خۆی نایخوێننەوە ،تەنانەت (ئەدۆنیس)یە لەشوێنێک باس لە
گرندی و کێشەکانی خوێندنەوە دەکات و دەڵێ (خوێندنەوە داهێنانێکی
دیکەیە ،من لەو بڕوایەدا کە یەکێک لە گرفتەکانی نێو ڕۆشن یری بە گشتی
ئەوەیە ،کە چۆن بخوێنینەوە ،گرفتەکە لە خوێندنەوە دایە نەک لە نووسین،
داهێنەری گەورە هەن بە  ،نەخ وێندراونەتەوە ،کەواتە گرفتەکە لە داهێنان
نییە ،بەڵکو لە خوێندنەوە و ئاستەکانی خوێندنەوەدایە )!..سەباح ڕەن دەری
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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ئەستووری لەال دروست بووە ،یاخییانە لێیان دوورکەوتۆتەوە ،هەروەک لە
شیعری (باندەواز بۆ گۆڕ هەڵکەن)دا:
خودای سەدویەک ناو
حیکمەتی وشە تێدا بخرۆشێنە و لە شاعیرە
مەندۆڵی و
دڵڕەش و
بەدگۆ و
دەروون کاۆرەکان بمپارێزە
هەمان موعانات و دەردەدڵ لە شیعری (پێش ینی زمان) لە شیعرەدا
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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هەمان هەست و هەمان دەردەدڵ لە شیعری (داڕشتنی چاو) دووبارەی
کردۆتەوە:
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
دەبنەوە ،بە موعاناتەکانی بێیەندازە ڕڵیەستوورن.
لە دیمەنی یەکە  /لە دەست شاعیرەکان بێزار و بە ئازارە ،داوا لە
خودای سەدویەک ناو دەکات و سکا دەکات کە لە شاعیرە مەندۆلی و
دڵڕەش و بەدگۆ و دەروونکاۆرەکان بیپارێزێ !..لە دیمەنی دووە  /ڕۆشنتر
موعانەت و دەردەدڵەکانی بەیان دەکات ،بە توان ەوە دەڵێ /چاکەیەکی
زۆری شاعیرە ،مەندۆلی و دڵرەش و بەدگۆ و دروونکاۆرەکانم لەسەرە
ئەو وەکو ئەوان نییە هەوڵدەدات ،لە
بەوەی ،گێوەلیان پێکردوو  ،بە
گێوەلەکانیانەوە فێرب ێ بە ئەدەبەوە بیربکاتەوە !...بە مانای /بیر لە
تۆڵەسەندنەوە و ئازاردانییان ناکاتەوە ،دیارە ئەمەش کاردانەوەیەکی
شاعیرانە و مرۆدۆستانە و پۆزەتییە.
لە دیمەنی سێیە  /ڕڵەکەی ئەستوورتر دەبێ و شاعیرەکان ،وەک دیکتاتۆر و
بێهەست و کوێر و نابینا ناو دەبات ،دەڵێ /چاوی دیکتاتۆرەکان لە کەالشووشەیە
و چاوی شاعیرە مەندۆ و دڵڕەش و بەدگۆ و دەروونکاۆرەکانیە لەبەرد ،واتە
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ئەوانیە وەک دیکتاتۆرەکان زاڵم و کوێر و نابینان ..ووانیی و ئەفراندن و
داهێنانەکانی ئە نابینن ،یان ئەو بە شێوەیەکی ویاواز دەنووسێ و ئەوانیە
ویاوازیەکانی ئە بە هەر پاساوێک بێت ،ڵ ووڵ ناکەن و هەوڵەکانی بەرز
نانرخێنن !..پێیوایە /ئە وۆرە لە شاعیر و نووسەرانە بێهەست و شەڕاندێز و
دڵڕەشن .داوا لە خودای سەدویەک ناو دەکات ،لەدەست شەڕاندێزی و دە
مەڵەستی و بێهەستی ئە وۆرە شاعیرە بیپارێزێ .چونکە چاوییان لە بەردە و
حەز بە خۆش ەختی و ووانییەکانی بیندراو ناکەن .بە پێ ەوانەی ئەوان ،چاوی
ڕوون حەز بە خۆش ەختی و بیندراو دەکات .ئە بارە دەروونییە و ئە
پەیوەندییەی خۆی لەگەڵ شاعیرەکان و لەگەڵ ئە نێوەندەدا لە شیعرێکی تر بە
ناوی( ،ژیان لە دوو سەدە) هاودژییەکان و مامانێێەکان دەچنە ئاستێکی تر،
ئەمیە بە پشت ەستن بە شکۆیی شیعرەوە شەڕی خۆی ڕادەگەیەنێت و دەچیتە
پێشەوە ،ئەم ارەیان لە ئاستی سکا و دەربڕینی دەردەدڵ ناوەستێ و سنووری
بیرکردنەوەی هێمنانە و ئارام ەخشانە دەبەزێنێ و چیتر ئەمیە بێدەنگ نابێ،
دەست بۆ هێرش ردن دەبات ،لە هەمانکاتیە ،شیعرەکانی و داهێنانەکانی خۆی لە
ئاستێکی بەرز دەنرخێنێ ،تا ئەو ئاستەی ،شیعر ئێسکی دەستی ئەو بۆ نێو
دەستی خۆی دەگوازێتەوە ،هێندەش لە خوداوەند نزیکە تا ئەو شوێنەی،
خوداوەند دێرە شیعرەکانی لە ناوچەوانی بەرد هەڵدەکۆڵێت و خۆی بە ئەل و
بێی (بوون و نەبوون) دادەنێ .هێندە شکۆمەندانە لە خۆیی و داهێنانەکانی
دەڕوانێ پێێوایە ،لە شکۆییەوە وامی داهێنان و ئەفراندنەکانی ڵەت بە تاڵ نابێت،
لە ڕووبەرووبوونەوەیەی ئەم ارەیان ،شاعیرەکان بە مەندۆ و دڵڕەش و
بەدگۆ و دەروونکاۆر ناونابات ،ئەم ارەیان بە (شاعیرە پاشخاپەڕۆک و
دووپشکە خوودارەکان ناودەبات ،کە لە ئاست داهێنان و ئەفراندن و شکۆی ئەو،
چزووی شپرزەییان بەکارهێنا و ڕڵی ئێسک توانەوەیان هەڵڕشت .لێرەدا یەک
دوو دیمەنی شیعری (ژیان لە دوو سەدەدا) وەکو خۆی دەنووسینەوە.

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
ئێستی دەستمت بۆناو دەستی خۆت گواستەوە
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
گەر کردەوە و ڕۆحی بوون و نەبوون لە ناخمدا دەسووتێت
شاعیرە پاشخاپەڕۆک و دووپشکە خوودارەرەکان
پێێان لە خۆڵەمێشی سووتانم دەبێ و مێروولە دەکات
لە ئاوێنەیەکی ڕەشدا دەمێننەوە
خودا شیعری لە بڕی هەموو شتێک پێ ەخشیم
سوپاس بۆ بەشە دڵ اشەکەی خۆ

بە بڕوای من هۆیەکانی ئە کێشە و گرفت و ئە ڕکابەری و مامانێێە
لەگەڵ شاعیران و ئە نێوەندە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە (سەباح ڕەن دەر) بە
زمانی شیعر و ستایاێکی ویاواز دەنووسێت ،ئیتر هەندێک لە شاعیرانیە
هەوڵدەدەن ویاوازییکانی ئەو بێ ەها سەیر بکەن و لە داهێنانەکانی کە
بکەنەوە ،بۆیە لە مامانێێ بەردەوا و شەڕی بەردەوا دەمێننەوە.
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شیعر و ڕۆمانسییەت
لەگەڵ ئەوەی شاعیر بە زمانێکی ویاواز دەنووسێت ،لە نێو زماندا هێندە
چڕ دەبێتەوە بە شێوەیەک کە ،ئە چڕبوونەوەیە بە (تەموما یان دەڵی
گران) ناوبنێن بە  ،لە کتێ ەیدا دیمەنی ناسک و ووان دەبینین کە خوێنەر
سەرسا دەکەن ،هەرچەندە بە شێوەیەکی گشتی /هەست و خەیاڵە
ڕۆمانسییەکان کەمتر لەنێو شیعرەکانی (سەباح ڕەن دەر) بەرچاو دەکەون
بە  ،ئەگەر سەیر بکەین لە شیعری (بەرەو ساکاربوونەوە):

خۆر سڕبووە
ڕوومەتی ئاسۆی پێ گەر نابێتەوە
وەرە خەونم ناتوانم هیوت لەبارەوە ب ێم
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
ماندەشەوان لە نزیک کانی و ئاوێک
پێم بە کەناری پشوودان شۆڕدەکەمەوە و تێت ڕادەمێنم
لێم ڕامێنە لە مردن زیاتر لە ژیان پێت دەژیم
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ئە شیعرەی (سەباح ڕەن دەر) ،بە ویاواز لە ستایل و زمان لەگەڵ
شیعرەکانیتری ،شیعرێکی ناسک و پڕاوپڕە لە هەست و خەیاڵی
ڕۆمانسییانە ،چونکە خوێنەر بە شێوەیەکی ئاسایی لە گەڵ شیعرەکانی
(سەباح ڕەن دەر) وا بە ئاسانی ناگەنە بن و بناوانی مەبەستەکان و بە
شێوە کۆنکرێتییە مانایەکی ڕۆشن و ڕوونییان دەستناکەوێت .بۆ کردنەوەی
هێما و میتافۆر و وشە و ئاماژەکان ،پێویست بە خوێندنەوەی زێتر و بە
ڕامانی وردتر و ڵوولتر هەیە .بە لە شیعرە خوێنەر بە خوێندنەوەیەک تا
ئاستێکی باش تێکەڵ بە دیوی ناوەوەی دەڵەکە و خەیاڵەکان دەبیت .مانایەک
و خوێندنەوەیەکی لەال دەست دەکەوێت( .خۆرسڕ بووە ،ڕوومەتی ئاسۆی
پێ گەر نابێتەوە)  ،لە دێرە شیعرە دا پارادۆکسێکی زۆر بەهێز و زۆر
سەرکەوتوو دەبینین ،و ێنە شیعرییەکەش زۆر هونەریانە و وەستایانە
نەخشێندراوە و پڕاوپڕە لە شیعرییەت ..هەروەک هەموومان دەزانین ،خۆر
سەرچاوەی ئاگر و رووناکییە ،بە شێوەیەکی ئاساییە ،کاتێک پاەی گەرما
لە ژێر سفر دا دەبێت ،واتە لەبەر سەرمایەکی زیاد لە پێویست شتە
سروشتیەکان سڕ دەبن و لە وووڵە دەکەون یان سست دەبن .مانای
شیعرەکە وای لێدێت ،خۆر لەبەر سەرمایەکی لەڕادەبەدەر سڕ بووە و
ڕوومەتی ئاسۆی پێدەر نابێتەوە ،بەمانای ئاگر لەبەر سەرمادا سڕ بووە،
(ئاگر و سەرما) دوو پێکهاتە و دوو شتی دژبەیەکن ،بەیەکەوە گون اندنی
ئە دوو دژە ،سەلی ە و توانایەکی شیعری بەهێزی تیا بەدیدەکرێت.
وەرە خەونم ناتوانم هیوت لەبارەوە ب ێم /هەروەک باسمان کرد ،ئە
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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بە زەوی لە دڵتووندییەکیدا هەناسەیەکی من هەڵماێت
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،
لەهەمانکات ،پڕ لە عەش ێکی خودایی ،وا هەستدەکرێ شاعیر لێرەدا لە
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،
هەستی ئەو عاش ە گەورانەی کە لەتاو عەش ەکەیان بە دەشت و چیاو
کێوان دەکەوتن ،ئەوانەی ئەفسانەیان دەخوڵ اند ،وەرە خەونم /!..لێم ڕامێنە/
لە مردن زێتر /لە ژیان پێت دەژیم ..کەسێک وا دیارە وەکو هەناسە وایە بۆ
ئەو ،دەتوانێ وەک (موع یزە) وووڵە و ژیانی ئاسایی پێ ب ەخشێتەوە ،یان
هێزی ئەوەی پێ ب ەخشێ ،تا لە مردن دوورکەوێتەوە ،تەنها داوا دەکات بێتە
خەونی کارەساتەکەش لێرەدا ئەوەیە تەنها داوادەکات بێتە خەونی چونکە،
ناتوانی هیی شتێکی لەبارەوە ب ێت
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پەیوەندی خۆی لەگەڵ ئەوی شاعیر
لە نێو کتێ ی (من حەزدەکە ئەوەندە بایم) ،خوێنەر بە خێرایی هەڵوێستە
لەسەر خاڵێک دەکات و هەستی پێدەکات ئەویە( ،پەیوەندی شاعیر لەگەڵ
خودی خۆی ،یان عەش و خۆشەویستی بۆ شاعیرییەتی خۆی ،واتە خۆیی
و ئەوی شاعیر .)!..ئەمە بۆ کەسی دووەمی تاک ،بە بۆ کەسی یەکەی تاک
واتە( ،من و خۆ ) یان (خۆ و منی شاعیر )!..ئە عەش و خۆشەویستییە
بۆ خود لە ئەفسانەی یۆنانییەکان و لەالی (سیدمۆند فرۆید) ناونراوە
(نەروسییەت) .هەروەکو لە کتێ ی (نەرسیسیز ) دا هاتووە ،نەروسییەت بە
شێوەیەکی گشتی ،ئەوکەسانە دەگرێتەوە ،کە بۆ هەمیشە بیرو هۆشییان
لەالی خۆیانە ،خۆیان لە سەرووی کەسانیترەوە دەبینن ،یان هەروەک
(تیۆدۆر ڕۆبین)ی دەروونناس و نووسەر دەڵێ( /کەسی نەروسی لە دنیای
تای ەتی خۆیدا دەژی و پێیوایە ،هەموو دنیا هی ئەوە .)!..ئەدەب و هونەر یان
نووسین بەگشتی /ئەو دەربڕینە هێما ئامێزەیە ،بۆ ئەو دنیا پەنهان و
شاراوەیەی نێوخۆمان .غەریزەکان و خەونە چەپێندراوەکان ،ڕووبەرێکی
فراوانی ئە دنیا شاراوەیەن( ،سەباح ڕەن دەر) لەگەڵ کەسەکەی نێو خۆی،
کە هەڵدری بوخوەی غەریزەکان و خەونە چەپێندراوەکان و مەیل و حەزو
ئارەزووەکانییەتی ،لە پەیوەندییەکی ڕۆحی نزیکدایە !..بە شکۆمەندییەوە
باس لەو شاعیرە و ئەو کەسەی ناوەوەی خۆی دەکات ،ئەو کەسەش (ئەوی
شاعیرە ،)!..کە لەنێو دنیای ئیاها و سرووش و کەشوهەوای داهێناندا
دەژی ،وە لە پەیوەندی نێوان (ئەو و خۆیدا) ،حەزدەکات ،ئەوەکەی
ناوەوەی ،کەسایەتییەکی شاعیر بێت( ،شاعیربوون) بکات بە شوناسی
کەسایەتی خۆی ،مەبەستمان ئەوی خۆی واتە (ئەوی شاعیر) ،فەخر و
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شانازی دەکات بەو شوناسە و بە شاعیربوونی خۆی ،دەیەوێ بە شوناس
و کەسایەتی شاعیری دەرکەوێت و بناسرێتەوە ،چونکە لە کتێ ی (لەگەڵ
سایکۆلۆژیادا) هاتووە کە کەسێتی( /دەمامکێکە دەیپۆشین ،ئەو ڕوخسارەیە
کە لەنێو خەڵکدا پێوەی دەرکەوین ،ڕەفتارەکانمانی پێ دەنوێنین ،مامەڵەی
پێ دەکەین ،کارەکانمانی پێ ڕایی دەکەین ،پەیوەندییە کۆمە یەتییەکانمان پێ
ڕێکدەخەین )!..هەروەها دەش ێ (مەرج نییە ڕوخساری کەسێتی بە تەواوی
ناوەوەی ئێمە یان وەوهەری ئێمە بخاتە ڕوو )!..یان هەر لەنێو ئە کتێ ەدا
لە شوێنێکی تردا دەڵێ( /کەسێتی لە حەڵی ەتدا مرۆح خۆی نییە ،بەڵکو ئەو
ڕوخسارەیە کە لەبەردە خەڵک خۆی پێیەوە نمایە دەکات و ڕەفتار
دەنوێنێت( .)!..سەباح رەن دەر)ی شاعیر ،وەک کەسێکی نەروسی ،هێندە
سەرسامە بەو کەسایەتییە شاعیریەتیەی خۆی ،کە (ئەوی شاعیر) لە
سەرووی هەموو کەسێکیترەوە دەبینێ ،شیعر وەک میرات و سەرمایەکی
گەورە چاولێدەکات و وادەزانێت /هەموو دنیا هی ئەوە !..ئەگەر بڕوانینە
شیعری (گەیشتن بە خۆت)دا:

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
ئەو لە بنەڕەتدا ،باوەڕی بە مردنی ک ەسی شاعیر و داهێنەر نییە ،وای
ئەوکەسە شاعیرە خۆی یان (ئەوی شاعیر) بێت !..کە هێندەی دنیا
خۆشەویستی بۆ (ئەوی شاعیر) هەیە و عاش انە بۆی دەڕوانێ ..ئەو پێیوایە/
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دوای ژیان ،ماڵی دەگوازێتەوە نێو گەردوونییەت و ئەبەدییەت ،یانی ژیانی
سەرمەدی و هەتاهەتایی ،بۆیە برا دەرایەتی کەسێک ناکات ،کە بمرێ ،دەبێ
برادەرەکانیشی (هاوشان و هاوشوێن و هاوبا ی خۆی بن ،)!..خۆی لە
شوێنێکی بەرزەوە دەبینێت ،ئەگەر کەسێک برادەری ئەو بێت ،دەبێ لەو
شوێنە بەرزە بوەستێ و لەو شوێنە بەرزە بڕوانێ ،ئەگەرنا ناتوانێ بەوبدات
و برادەرایەتی ئە بکات !..بەو مەبەستەوە سوپاسدوزاری دڵی خۆیەتی ،کە
هەزار ڕێدای هەیە بۆ گەیشتن بە ناوکی ڕووناکی ،دڵی ئەو ،دڵی شاعیرێکی
داهێنەر و وواننووسە ،دڵی ئەو ماڵێکی ڕۆشنە و چراخانی ئەبەدییەت و
گەردوونییەتە .دڵی (ئەوی شاعیر) بە هەزار ڕێدا بە ناوکی ڕووناکی
بەستراوەتەوە ،دڵی ئەو هەرگیز ناهێ ێ ،ئە دڵشکاو و نائومێد بێ ،بە دڵە
گەورە چراخانییە پرشندییە سەرمەدییەوە ،نابێتە برادەری کەسێک کە
بمرێ !..یان لە شیعری (شیعر ئەی ناوی خۆ )دا:

گۆرانیم گوت و بە ناخی خۆ گەیشتم
بە ناخی خۆ بدە بە
تەورات و
ئین یل و
ڵورئان
دەگە
چەند بەرز و شکۆمەند لەخۆی دەڕوانێ !..لە ڕێدەی گۆرانی گوتنەوە ،لە
ڕێدەی دەربڕینی غەریزەکانییەوە بە ناخی خۆی دەگات( ،ناخی خۆی) هێندە
شکۆمەند و بەرز و پیرۆزە ،کە بەوناخە شکۆمەندییەی خۆی بدات بە
مانای /بە کتێ ە پیرۆزە ئاسمانییەکان دەگات .گەیشتن بەناخی خۆی مانای
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ئەوەیە ،نزیک وونەوەیە لە خوداوەند ،ناخی خۆی ،بە ئەندازەی کتێ ە
ئاسمانییەکان پیرۆز و پڕ بەهایە ،هەروەها لە شیعری (ڵەڕاغی دەچ)دا:

خودا لە بۆشایی نێوان ئەستێرە و مانددا منی دۆزییەوە
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
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
دیارە هەر لەنێو ئە لێکۆڵینەوەمان وارێکیتریە ئە پارچە شیعرە
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
لەسەر بکەین .ئێمە لە خۆڕا نییە ،کە باس لە نەروسیەت و خۆشەویستی بۆ
خود دەکەین ،دیارە ئەن امدیری و گۆشەنیداکانمان لە شیعرەکانەوە
سەرچاوەیان گرتووە ،شیعرەکان خۆیان ڵسە دەکەن .شاعیر دەڵێ (خودا لە
بۆشایی نێوان ئەستێرە و مانددا منی دۆزییەوە )!..ئەو پێیوایە( /ئەوی
شاعیر) کەسێکی ئاسایی نییە ،ئەو لە سەرووی خەڵکانی ترەوەیە !..لە شوێنە
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
نیشتەوێی کردووە ،کاتێک لە پێناسەی نەروسیەت دا گوتمان /کەسە
نەروسییەکان خۆیان لە سەرووی خەڵکانی ترەوە دەبینن !..ئەوەتا ئەو
شاعیرەمان چەند خۆی بە ویاواز و لە سەرووی خەڵکانی ترەوە دەبینێت.
لە ئاسماندا لە دایک بووە ،لەوێدا /لە شوێنێکی بەرز دەژی .لەسەر زەویە
لە ژێر سێ ەری درەختی پیرۆزدا نیشتەوێ دەبێ !..هە لە ئاسمان هە
لەسەر زەوی ،لە سەرووی خەڵکانی ترەوەیە ،بە پێی حیکایەتە مێاوویی و
ئایینیەکان ،خوداوەند کە ئادەمی لە بەهەشت وەدەرنا فڕێیدایە سەرزەوی،
لەژێر سێ ەری درەختی پیرۆز نیشتە وێی نەکرد .واتە (ئەوی شاعیر) لەالی
خوداوەند لە (ئادە ) کە باوکی هەموو مرۆڤایەتییە ،پیرۆزتر و
خۆشەویستترە .پەیام ەرەکان ،هەریەکەیان لە سەر زەوی لە ماڵ و لە
شوێنێکی ئاسایی لە دایک وون و ژیاون ،هیی کامێکییان لەژێر درەختی
پیرۆز نیشتەوێ نەب وون( .ئەوی شاعیر) لەالی خوداوەند لە
پەیام ەرەکانیە پیرۆزتر و خۆشەویستر بووە ،لە ژێر درەختی پیرۆز
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،
خودا دووبارە پێشکەشی زەوی دەکاتەوە .ئەو بە هێزە و بە سەروەری و
بە بەرزەفڕیی و بە هەموو عەش ە گەورەیەیەی بۆ خود ،دەڵێ /من لە
شەوی تاریک و نووتەکدا بە چرای دزانەوە نەهاتوومەتە نێو ژیانەوە ،ئە
کەسێکە هێزی ئەفراند و هێزی شیعری لەگەڵدایە ،کە پێویستی بە چرای
دزان نییە ،خۆی واتە (ئەوی شاعیر) خۆرەتاوێکی چراخانی و ڕۆشنە،
هەمیشە لە نێو شەوە تاریک و نووتەکەکاندا دەدرەوشێتەوە !..ئیتر ئەوە
ئەوپەڕی عەش ێکی بێوێنەیە بۆ خود من وەکو (ناڵە حەسەن) لە ڵەسیدەی
(دەڵی تەمەن) ئە هەستی نەروسیەتە و ئە بەرز ڕوانین و خۆشەیستییە
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بۆ خود یان وەک منێکی با بەروەستە کردووە ،لە بەشی یەکەمی (دەڵی
تەمەن) لە شوێنێک /باس لەوە دەکە کە (لەنێو خەڵوەتدەی ژینی من ،ژنێک
سەرسامە بە پەن ەکانم ،یەکێکی تر بە سمێ ی سوور  ،یەکێکیتر بە
نیداکانم ،)...دواتر دەڵێم/

سەیرەکە لەوەدایە
منیە سەرسامم بەخۆ
هەرخۆ و هەرخۆ و هەرخۆ
خۆمی تاک و تەنیا
خۆ تا ئەبەد خۆ
هەر لە ڵەسیدەی (دەڵی تەمەن) لە بەشی دووەمدا ،لە کۆپاەی ژمارە
شەش موخاتەبەی بەرام ەرەکە دەکە  ،کە دەکرێ بەرام ەرەکە ،
دوڵ ەرەکە یان هەرکەسێک بێ بە  /کەسێکی نزیک ،حەزدەکە ئەوکەسە
لە هەموو کەس بەختەوەرتر و ئاسوودەتر بێت ،بە لەخۆ نا ،ئەوەش
ئەوپەڕی نەروسیەت و خۆشەویستییە بۆ خود ،شیعرەکە:

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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دیارە لەنێو (دەڵی تەمەن) دا ،زۆرێک لە خوێنەرەکانم درکییان بە
هەستە نەروسییە و بەرز لەخۆڕوانینە کردبوو ،بۆیە لە دیدارێک و لە
وتووێاێکی شیعریم ،لەگەڵ شاعیر و ڕۆژنامە نووس (فەهمی نەبی) کە ئە
دیدارەمان لە یەکێک لە ژمارەکانی گۆڤاری (هەنار) بیوبۆتەوە ،کە لە یەکێک
لە پرسیارەکان لێمدەپرسێ و دەڵێ /لە ڕوونکردنەوەیەکت نووسیوتە
(شاعیر لە دەڵە منی خۆی لە سەرووی هەموو منەکانی دەوروبەر
دەبینێت) لە پشتی ئە دەربڕینەت دەتەوێت چیمان پێ ب ێیت منیە لە
وە مدا دەڵێم (دەمەوێت ب ێم ،ئە ڕۆژگارە بەسەرچووە ب ێین (کورد و
ناتوێمەوە ناتوێمەوە )!...ڕۆژگارە سەختەکان بەسەرچوون و ئێمەش
نەتواینەوە ،دەمەوێت بپرسم /ئێستا چۆن لە خۆمان و بوونمان دەڕوانین !
ئاست و تەوەڵوعێکمان هەیە بۆ خۆمان و بۆ ژیانمان دەمەوێت بزانم
لە دەورانی دوای پۆستمۆدێنیز و لەنێو ئە هەراو زەنای تەکنەلۆژیایە
خۆمان لە کوێی هاوکێشەکان دەبینین ..شاعیر لە دەڵەدا ،بە دیدێکی
مۆدێرنەوە منی خۆی لە ئاستێکی بەرز دەبینێت ،هێندە بەرز ،تا ئاستی
ئەوەی /هەموو خۆشییەک و بەختەوەرییەک و ووانییەکی ژیان بۆخۆی بە
ڕەوا دەبینێت ..لەهەمانکات ،خوازیارە هەر تاکێکی کۆمەڵداکەی لە ئاستە
بەرزە بۆ خۆیی و ژیان بڕوانێت ،پێیوایە وەکو کورد ،کاتی دەست ماچکردن
و چەمانەوە بۆ بەرام ەرەکەی بەسەرچووە ،تاکی کورد لە بەرزترین ئاست
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
خەوولییە ڕۆژهە تییە بێت ،وا خەریکە ڕۆح و بوون و خەونەکانمان وێران
دەکات )!..سەباح ڕەن دەری شاعیریە هەمان هەستی نەروسی ،هەمان
ئەوی با ی ،هەمان عەش و خۆشەویستی ،بۆ (خۆدی خۆی) بە تای ەت ،بۆ
(ئەوی شاعیر) لە کتێ ەیدا ،بە شێوەیەکی تۆا بەروەستە و وێنای کردووە،
واتە /سەیری خۆ کردن بە دیدێکی ویاواز لە خەڵکیتر و بینینی خودی خۆی
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لە سەرووی خەڵکانیترەوە .ئەمەش کڕۆک و ناوکی نەروسیەتە ،یان لە
شیعری (ئادە لە سێ وێنە)دا:

بەناو ئەو بۆشاییانەشدا دەپەڕمەوە
کەوتوونەتە نێوان ژیان و مردنەوە
بەناو ئەو بۆشاییانەشدا دەپەڕمەوە ،کەوتوونەتە نێوان ژیان و مردنەوە.
بەرز لەخۆڕوانین وعەش ێکی نەروسی بێدەرد بۆ خود ،زۆر بە ڵووڵی لە
دێرە شیعرەی سەرەوە هەست پێدەکەین ،ئەویە (بۆشایی نێوان ژیان و
مردن) هەموو کەسەکان لە بۆشاییەدا بێدەندن ،یان ناتوانن بەنێو ئە
بۆشاییەدا ڕەت ب ن ،ئە بۆشاییە ڕووبەری بێدەندی و ون وونە ،مرۆڤەکان
لەنێو ئە بۆشاییەدا ون دەبن ...بەپێی لێکدانەوە ئایینیەکان و کتێ ە
ئاسمانییەکان /بۆ نموونە کەسێک کە دەمرێ ،دوای ماوەیەک ئەگەر
بەهەشتی بێت .لە بەهەشت زیندوو دەبێتەوە بۆ تاهەتا لەوێدا دەژی !..خۆ
ئەگەر دۆزەخیە بێت ،ئەوا لە دۆزەخدا لەنێو ئاگردا دەمێنێتەوە .لە
بۆشاییەی ژیان و مردن هیی دەرکەوتنێک و هیی سیمایەکییان دیار نابێت،
بە  /ئە بەنێو ئەو بۆشاییەشدا ڕەتدەبێ و بوون و وووڵەی هەیە ،کە
کەسانیتر لە نێو ئە بۆشاییەدا بێدەنگ و ونن ،هۆکارەکەش( ،ئەوی شاعیر)
وەک کەسێکی ئاسایی نامرێ ،لێرەدا /وەکو گوتمان ،مردن لە وووڵە کەوتنی
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
فاکت و نموونەمان بۆ نەروسیەت و شیعری (بەرزبوونەوەی باج)دا:

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
بڕۆننێ /نواڵە لە ئێسکی حەوتەمی ئەو ،خوێن و دەماری دەخەم ێ و
وۆش دەدا و بە وووڵە دەکەوێ ،پەراسووی حەوتەمی ئەو دەبێتە هێزی
وووڵە بەخشین و وۆشدان بە نواڵە ،نواڵەش سێ ەر بە سپیندارەکان
دەبەخشێ یان چێدەکات .بۆنی هە ن و ئارەڵەی زیندووبوونەوە،
بەدوایخۆیدا بیو دەکاتەوە ،بۆن و بەرامەی هە ڵەیی و هەناسەی
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،
(ئەوی شاعیر) یان خۆی هێندە لە ئاستێکی بەرز دەبینێ ،بەرەو نواڵە
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
عاش بە خودی خۆیەتی ،هەموو ووانییەکانی دنیا ،شکۆمەندییەکانی دنیا لە
خودی خۆیی و لە ئەوی شاعیر دەبینێتەوە ،ئەو تا خودی خۆی لێوە دیار
بێت ناتوانێ بەرەو نواڵە غاربدات ..دەبێ ئەوەشمان لەبیر نەچێت
نەروسییەت پێن ستەیگ یان پێن وۆری هەیە ،بە ئە نەروسیەتەی
(سەباح رەن دەر) ،کە لەنێو ئە دەڵە شیعرییانە بەروەستەی کردووە ،لە
چوارچێوەی ستەیدی یەکە و دووەمی نەروسییەت ،وێدای دەبێتەوە
ئەوانیە (نەروسیەتی نێرایەتی و نەروسیەتی ئەدگاری) ،هەروەکو لە
لێکۆڵینەوە و باسەکانی (فرۆید) ئەوە دەخوێنینەوە /،هەرزوو لە ساڵی ٠٦٠٩
(فرۆید) وەکو بابەتێکی ودی دەستی بە لێکۆڵینەوەی (نەروسییەت) کرد.
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لەوەوە دەستی پێکرد ،لە وردبوونەوەی بنەڕەتی دەستەواژەکە ،کە (ئەو
تاکانەی ڕوانینێکی زایەندییانەیان هەیە بۆ وەستەی خۆیان) ،هەرزوو ئەوەی
بینی کە زۆرێک ،لە سیمایانەو بە ئەدگارانەوە ،لە زۆربەی کەسەکان
بەدیدەکرێ ،هەرچەندە ئە ن ەروسیەتە بەشێک بێت لە (گەشەکردنی
ئاساییانەی زایەندی لە ڕەگەزی مرۆڤدا) ،لە بنەڕەتەوە بە پێی لێکدانەوەکانی
فرۆید( ،ئێمە دوو سەرچاوەی زایەندیمان هەیە ،یەکێکیان خودی خۆمان و
ئەویتریان ،ئەوەی چاودێریمان دەکات) ،بەپێی ئە بیرکردنەوەیە( ،فرۆید)
وایدادەنێت /ئەگەر نەروسیەتی بەرایی لە هەر کەسێکدا هەبێت ،دوای
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
خودی خۆی ،هەروەها داواکردن بۆ ئاستێک و شێوە ژیانێک کە شایستە
بێت بە مرۆح و پیرۆزی و گەورەیی مرۆح بەتای ەت ،مرۆڤی دەستڕەندین
و خەیاڵڕەندین و داهێنەر ..پێویستە مرۆڤەکان لەسەر ئەوە ڕابێن کە
ئاستێکی بەرزی ژیان لە ڕووی ڕیفاهییەت و خۆشدوزەرانی بۆ خودی
خۆیان داوابکەن و لە هەوڵی بەدەستهێنانی ئە وۆرە ژیانە بن.
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مردن و کۆتایی
لە کۆتایی کتێ ەکەدا ،شیعری ژمارە ( )١واتە (باندەوازێک بۆ
گۆڕهەڵکەن) ،دووبارە بۆتەوە ،بۆتە شیعری ژمارە ( )٨١بە هەمان ناوەڕۆک
و تایتاەوە ،ئەو گەمەکردنی دووبارەبوونەوەیە ،چەندین ئاماژە و مانای
ویاویا لەخۆدەگرێت ،دەیەوێت لە پشتی ئە گەمەوە پێمان ب ێت ،بۆ ئەو،
نەژیان بردنەوەیە و نەمردنیە دۆڕان ،بۆ (سەباح رەن دەر)ی شاعیر ،هاتنە
نێو ژیان و چوونە دەرەوە لە ژیان ،یەک مانای هەیە ،ئەویە
بەردەوام وونی ژیانە لە شوێنێکی تر و لە نێو ڕووبەرێکی تر ،مردن بۆ
ئەوی شاعیر ،ماڵێکی تری ژیانە !...لێرەدا شاعیر لە ڕێدەی مردنەوە،
دەیەوێت هاوکێشەی ئایندەی خۆی بەیان بکات ،ئایندەی خۆیی و (ئەوی
شاعیر)  ،دەیەوێت ئەوە ب ێت ،ئەو حەزدەکات هەشتا ساڵ بای و ئین ا
بمرێت ،ئەویە دەمرێت ،وەک مردنی برا و باوک و دایک و هەرکەسێکی تر،
ئەوە مرۆڤە داهێنەرەکانن نامرن ،لەنێو مردندا دەژین و دەگەنە ماڵ و
نیشتیمانی ئەبەدییەت ،لە نێو شیعرەکەدا ،دوو بەرواری بۆ نووسیوین،
ڕۆژی هاتنە نێو ژیان ( ،)٠٦٩٥/٠٠/٠٨بەرواری ماڵیاواییکردن لە ژیان (/٠٨
 ،)٢١٩٥ /٠٠لە هەمانکات ،هەواڵی وێدۆڕکێی (سەباح سابیر حەسەن) ،ئێمە
گوتمان مردن الی ئەو ،یان بۆ ئەوی شاعیر( /لە وووڵە کەوتن و وەستانی
کۆئەندامەکانی وەستەی نییە) مردن ،تەنها وێدۆڕکێیە ،لە نێو ماڵی ژیان
دەگوازێتەوە بۆ نێو ماڵی مردن ،لەوێوەش بۆ نێو ماڵی ئەبەدییەت ،چونکە
خۆی لە شیعرەکەدا دەخوازێ و دەپرسێ (ئەرێ مێاوو لە کتێ ی چەندەمی
ئاسمان ،بەشێکم بۆ تەرخان دەکات ،) ..ئەوەش هێمایە بۆ گەیشتن بە
سەرمەدییەت و مانەوە لەنێو ئەبەدییەت دا ،بە بەپێی ئاماژە و هێماکان،
ئەو دەیەوێت لە کۆتایی ئە کتێ ەدا ،حیکایەت و ڕۆمانی ژیانی (خۆیی و
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ئەوی شاعیر)مان بۆ بنووسێتەوە ،لە ڕەسمکردنی چەند هاوکێشەیەک ،ئەو
داوای کردووە و حەزدەکات (هەشتا ساڵ) بایت ..وەک خۆی (سەباح سابیر
حەسەن)  ،سەباح ی هاو تی ،سەباح ی باوکی منداڵەکانی ،بەروارەکانی بۆ
خۆی نووسیوە ،بەرواری یەکە هی لەدایک وونیەتی ،بەرواری دووەمیە/
ڕۆژ و ساتی مردنییەتی ،خۆی وەک سەباح سابیر ،دەیەوێت بمرێت ،وەک
مردنی هەرکەسێکیتر .واتە حەزدەکات تەنها هەشتا ساڵ بای .بە (ئەوی
شاعیر) واتە( /سەباح ڕەن دەری شاعیر)  ،دەخوازێت بمێنێتەوە و بۆ
تاهەتایە بای ،داوادەکات ،مێاوو لەنێو کتێ ە ئاسمانییەکان شوێنێکی بۆ
دیاری بکات ،مردن بۆ ئەوی شاعیر ،تەنها وێدۆڕکێیەکەو هیوی تر ،لە نیو
ماڵی ژیانەوە بۆ نێو ماڵی مردن ،وەک چۆن خۆی /بە نان و ئاو و ئاگری
خۆیەوە هاتۆتە نێو ژیانەوە( ،ئەوی شاعیر)یە بە هەمانشێوە ،بە نان و ئاو
و ئاگری خۆیەوە ،لەسەر دووباڵی فریشتەکانەوە ،بە هێز و شکۆی
شیعرەوە ،بە نێو ماڵ و بۆشاییەکانی مردن ڕەت دەبێ و دەگاتە نێو ماڵی
گەردوونییەت و ئەبەدییەت ،لەوێدا /تا ئەبەد دەمێنێتەوە ،کەواتە
هاوکێشەکان بە وۆرە دەبن.
خۆی واتە ،سەباح سابیر حەسەن /ژیان  +مردن = (ڕەش وونەوە)
یان /ئیرۆس  +ساناتۆس = ڕەش وونەوە و مردن /!..بە ،
ئەوی شاعیر واتە ،سەباح رەن دەری شاعیر،
ژیان  +مردن = مانەوە (ئەبەدییەت) !..یان،
ئیرۆس  +ساناتۆس = ئەبەدییەت!...
چونکە (ئەوی شاعیر) ،لە شیعر هێندە نزیکە ،پوورەی شیعر دەوری گرتووە
و شیعر لە دڵەوە نوێای لەسەر دەکات ،دەیەوێت ،دیمەنە ویاوازییەکانی نێوان
خۆی و ئەوی شاعیر ڕەسم بکات و پێشان بدات ،ژیانی دووکەسی نێو یەک
وەستە ،کەسێکی ئاسایی و کەسێکی شاعیر و داهێنەر ،بۆیە /مردن بۆ خۆی
یانی ڕەش وونەوە ،یانی مردن و لە وووڵە کەوتن ،یانی بێدەنگ بوونی بۆ
تاهەتا ،بە بۆ (ئەوی شاعیر) ،مردن یانی بەردەوام وون و ژیانەوە ،ڕەت وون
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و ڕاکشان لەسەر باڵی باڵندەکان ،ڵسەکردن و گوتنی حیکمەتەکان .زەمەن بۆ
خۆی (هەشتا ساڵ) ،بۆ ئەوی شاعیر (تا هەتا و ئەبەدییەت) ..شوێن /بۆ خۆی
واتە (سەباح سابیر حەسەن) ،لە ڕێدەی دایک و باوکێکەوە ،لەنیو سکی
دایکییەوە ،هەناسەی وەبەرهاتووە دواتر لەوێوە هاتۆتە نێو ژیانەوە ،لە شوێن
و ماڵێکی ئاسایی ژیاوە ،بە  ،ئەوی شاعیر ،لە ناشوێن هاتۆتە بوون ،لەنیو
بیرکردنەوە و خەیاڵ ،دواتر لەنێو رووبەری زمان ،بە ڵەوڵی (مارتن هایدگەر)،
زمان ماڵ و نیشتیمانی هەمیشەیی بوونە ،ئەوی شاعیر کەسێکی کۆچەری بێ
شوێن و بێ ماڵە ،لە ئاسماندا ،لەنێو بۆشاییەکانی نێوان ئەستێرەکان خودا
دەیدۆزیتەوە ،دەستی دەگرێت و دەیهێنێتە سەرزەوی ،لە ژێر سێ ەری درەختی
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
بۆشاییەکانی ئاسمان و شوێنە بەرزە نادیارەکان( ،ئەوی شاعیر) خاوەن دڵێکە،
هەزار ڕێدای هەیە بۆ گەیشتن بە ناوکی ڕووناکی ،!..ئەو بە زمانی تەورات و
ئین یل و ڵورئان دەدوێت ،هەمیشە دەمی پڕ ڵسەیە ،ئەوی شاعیر کەسێکە لە
نەوەی خوداکانە( ،ڵومرییەکی دڵڕووت ڵاچەکانی لەسەر شانی گیردەکات و
دەیدەیەنێتە ماڵی خودا)( ،ئەوی شاعیر) کەسێکە ،شیعر نان و ئاوییەتی و بە
شێوەیەکی سروشتییانە بۆتە برای خوێن و شیری ،شیعر ئێسکی دەستی ئەو،
بۆ ناو دەستی خۆی دەگوازێتەوە ،بە هێز و شکۆی شیعرەوە دەبێتە /ئەل و
بێی بوون و نەبوون !..شیعر لە توانایدا هەیە ،ناوەڕۆک و وەوهەری مرۆح و
بوون ،بنەخشێنێ و ڕەسم بکات !..شیعر دەتوانێ کرداری بە ئەزموونکردنی
مەعریفە و پردی پەیوەندییەکانی نێوان وەهم و حەڵی ەت بێت !..ئەوی شاعیر
کەسێکە ،خودا شیعری لەبری هەموو شتێک پێ بەخشیوە ،واتە شیعر ،تاڵە
میرات و سەروەت و سامانی ئەوە ،هەروەها خوداوەند /دێرە شیعرییەکانی
لەناوچەوانی بەرد هەڵدەکۆڵێت( !..ئەوی شاعیر) کەسێکە ،کە بەڕێدادا دەڕوات
درەختەکانی ئەم ەر و ئەوبەری ڕێداوبان فەرمووی لێدەکەن و پێی دەڵێن /ئەی
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سروودی سروودەکان تێپەڕە !..یان دایکە سروشت /دەزووی گەورەمەندی و
سەرمەدی لە پەن ە دەئاڵێنێت ،تا هێزی ئەوەی پێ بێت بەنێو بۆشاییەکانی
ئاسمان و زەوی و بۆشاییەکانی نێوان مردن و ژیان تێپەڕێت و بداتە نێو ماڵی
ڕۆشنی ئەبەدییەت( !..ئەوی شاعیر) لەنێو بیرکردنەوە و لەنێو خەیاڵ و
ڕووبەری زمان ،لەنێو داهێنان و ئەفراندنەکانی شیعر /زێتر لە چارەگە
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
فڕینەکانییان دوادەخەن ،تا پشوویەک بدات ،دواتر بیدەڕێنن بەنێو ڕووبەری
بۆشاییەکانی ووانی ،لەسەر پشتی باڵندەکانەوە بەیەکەوە ،خۆیی و هێزی
شیعر ،خۆیی و شکۆی داهێنان ،تادەگاتە ماڵە ڕۆشنەکەی ئەبەدییەت ،لەوێدا
لەژێر سێ ەری درەختی پیرۆز تاهەتا دەمێنێتەوە( ..سەباح ڕەن دەر)ی شاعیر
لە کۆتایی ئە کتێ ەیدا ،دەیەوێت /بە ڵەڵەمێک کە پڕە لە مەرەکەبی (هێزی
شیعر و هێزی ئەفراندن) ،بە خەتێکی درشت بنووسێت /سیو لە مرۆڤی
گەورە ،سیو لە گەردوونییەتی شیعر ،سیو لە داهێنان.
سیپتەم ەری ٢١٠٥

124

سەرچاوەکان
_ کتێ ی (حەزدەکە ئەوەند بایم) ،شیعر /سەباح ڕەن دەر.- Postmodern American Poetry
Norrton Anthology
Edited by Poul Hoover
- Life and Dewth Drives
- Sigmund Freud
_ کتێ ی (نێوە فەیاەسووفێکی بەرزەفڕ) ،وەرگێڕانی /حەیدەر عەبدوڵی._ کتێ ی (تیۆری ئەدەبی) ،نووسینی /تێری ئیکاتن ،وەرگێڕانی عەتاڵەرەداغی.
_ کتێ ی (لە دیارەوە بۆ نادیار) ،نووسینی /بەختیار عەلی._ کتێ ی (لەگەڵ سایکۆلۆژیادا) ،نووسینی /سۆزان وەما ._ کتێ ی (ئەدۆنیس ئەفسوونکاری وشەکان) ،وەرگێڕانی /عەبدولمتەڵی عەبدوڵی._ کتێ ی (نەرسیسیز ) ،نووسینی /ئەلیکساندەر لۆوین وەرگێڕانی /ناڵەحەسەن.
_ گفتۆگۆی (ناڵە حەسەن و دەڵی تەمەن) ،سازدانی /فەهمی نەبی ،گۆڤاری(هەنار) و سایتی (ئەمڕۆ).
_ بەشی یەکە و دووەمی ڵەسیدەی (دەڵی تەمەن) ،ناڵە حەسەن._ وتاری (چەمکی مردن لە فەلسەفەی « مارتن هایدگەر « دا)نووسینی ،ع .غەری  ،ژمارە ( )٢٢٦ی گۆڤاری (ڕامان).
_ بەشی (پێن ە ) لە گفتوگۆی ڕۆژنامەی (هاووالتى) بەناوی(فەلسەفەی مارتن هایدگەر و گفتوگۆ لەگەڵ د.محەمەد کەما )سازدانی /شوان
ئەحمەد.
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شیعر و فەلسەفە ،یان فەلسەفە و شیعر
شیعر و فەلسەفە دوو چەمکن پەیوەندی بەهێز و توندوتۆلیان لەگەڵ
یەکدا هەیە ،زۆرواران وەک دوو هێ ی تەری هەندێک اریە پێ ەوانە و دژ،
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
ڕەخنەگران هاوڕانین لەگەڵ ئە پەیوەندییەدا و پێیانوایە ،شیعر و فەلسەفە
لە دوو کایەی تەواو ویاواز ئیە دەکەن و نابێت تێکە وی یەکترییان
بکەین ،بە مانایەک ،لەگەڵ بە (شیعرکردنی فەلسەفە) و یان (بە
فەلسەفەکردنی شیعردا) نین .ئێمە لە وتارەماندا ،هەوڵدەدەین لە
ڕووبەرێکی فراوان باس لە شیعر و زمانی شیعر و پەیوەندییەکانی فەلسەفە
بە زۆرێک لە پرسیار و
و شیعردا بکەین ،لە ڕاستایەش ،وە
ناڕۆشنییەکان بدەینەوە .بەر لەهەرشتێک ،شیعر مێاوویەکی دوورودرێای
هەیە ،لە سەردەمی (سۆمەرییەکان) دا( ،داستانی گادامێە) ،وەک دەڵێکی
زۆر کۆنی شیعری بە فۆڕمی ئیپیک نووسراوە ،دەگەڕیتەوە بۆ سەدەی
سێیەمی پێە زایین ،بە بە بڕوای من ،مێاووی شیعر لە بەروارەش
کۆنتر و دێرینترە ،مێاووی شیعر /دەگەڕێتەوە بۆ مێاووی مرۆح ،پێە
پەیدابوونی نووسین ،لەوکاتەی مرۆح توانای بیرکردنەوەی پەیدا کرد،
توانای ئەوەی پەیدا کرد ،لە ئاکامی بیرکردنەوە بە نێو خەیاڵدا ڕۆبوێ ،یان
ڵسەبکات و گۆرانی ب ێ ،لەوکاتەدا شیعر پەیدا بووە ..بە  ،لە وتارەماندا
کاری ئێمە ساغکردنەوەی مێاووی شیعر نییە ،لێرەدا واز لە مێاووە کۆنە
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دەهێنین و لە یۆنانی کۆنەوە دەست پێدەکەین ..لە سەردەمی یۆنانی کۆن،
شیعر دوو وۆر بووە،
یەکە /شیعری ئیپیک
دووە  /شیعری لیریکیە دوو وۆرە شیعرەش ،دوو وۆر لە فۆرمی
شیعرین( ،ئیپیک) فۆڕمێکە بە وۆرە شیعرە درێاانە گوتراوە ،کە چیڕۆک و
ئەفسانە و داستان و بەسەرهاتە تراژیدییاکان و مێاوویەکانی
پێنووسراوەتەوە ،پێشەندی ئە فۆڕمە شیعرییەش (هۆمیرۆس) بووە ،کە لە
سەردەمی (سەرەتای سەدەی هەشتە و تا ناوەڕاستی سەدەی نۆیەمی
پێە زایین ژیاوە) باشترین دوو دەڵی هۆمیرۆس (ئەلیادە و ئۆدیسە) ن کە
بە فۆڕمی ئیپیک نووسراون ..هەروەها (لیریک) /بەم ۆرە شیعرانە
دەگوترێن ،کە مامەڵە لەگەڵ هەستەکان و غەریزەکانی مرۆح دەکەن .بۆ
شێوازێکی ڕۆمانسییانە و بە زمانێکی سادە و لەزەت ەخە و ئیرۆسییانە ،بە
هارمۆنی و مۆسی ایەکی هەست بزوێن .پێشەندی شیعری لیریکیە
(ئارکیاۆکەس و سافۆ و ئالکمان و ئالسییەس) بوون( ،سافۆ) ژنە شاعیرێکی
نێوداری شیعری لیریکە و لە مێاووی شیعردا ،بە یەکەمین شاعیری (مێ)
دەژمێردرێ .دەتوانین ب ێین لە سەردەمەی یۆنانی کۆن ،سەردەمی زێڕینی
شیعر بووە .زمانی شیعر لە سەردەمەدا ،زمانی فەلسەفە و مەعریفە و
زمانی ئایین و بە کورتییەکەی /زمانی دەربڕین بووە ..لە سەردەمەدا،
شانۆگەری بە هەردوو وۆرەکانییەوە ،واتە (کۆمێدی و تراژیدییەوە) لە
هەناوی شیعردا پەیدا بوون .ئەوەتا هەردوو فەیاەسوفی ناودار
(ئیپمادۆکایس و پارمەنیدس) ،لە سەدەی پێن ەمی و ز ،بە شیعر بۆچوونە
فەلسەفییەکانییان دەربڕیوە و کاریدەرییان لەسەر شاعیراندا هەبوو ،بە
هەردووکییان لە بنەڕەتدا ،فەیاەسوچ بوون نەک شاعیر ،هەروەها دوو
کەسایەتی دیاری نێو فەلسەفەی کۆنی یونانی بوون ،بۆ نموونە،
(ئیپمادۆکایس) فەلسەفەکەی دەربارەی چوار پێکهاتەی سەرەکی گەردوونی
بوون وەک( /زەوی ،هەوا ،ئاو ،ئاگر) لە هەمانکاتیە ،شیعرەکانی
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(هۆمیرۆس و سۆفۆکاێس) ناوەڕۆکی فەلسەفییانەیان هەبوو ،هەر لە
سەردەمەدا ،زۆرێک لە فەیاەسوفان ڵسەیان لەسەر شیعردا کردووە،
(ئەفاتوون) لە ڕاستای بۆچوونە میتافیزیکی و ڕامیارییەکانیدا لە وەوهەر و
چۆنییەتی هونەر و شیعری کۆڵیوەتەوە و ڵسەی لەسەر کردوون ،شیعری
بەکردەیەکی الساییکرنەوە پێناسە کردووە ،بە بڕوای ئەو /هەر هونەرێک
مامەڵە لەگەڵ هەست و سۆزدا بکات ،مامەڵە لەگەڵ فیکر و عەڵادا نەکات ،بە
(ئەرستۆ) بیرکردنەوە و
هونەرێکی ئاست نز پێناسەی دەکات !..بە
تێڕوانینەکانی بۆ شیعر ویاواز بوون ،هەروەک لە کتێ ی شیعر باسی
دەکات ،ئەرستۆ پێیوانییە کەوا شیعر ،الساییکەرەوە و کتومت کۆپی ویهانی
دەرەوە بێت ،ئەگەر نا هیی ویاوازییەک لە نێوان شاعیران و مێاوونووسان
نەدەبوو ،مێاوونووس ئەوانە دەنووسێتەوە کە ڕوویانداوە ،مامەڵە لەگەڵ
ڕابردوودا دەکات ،بە شاعیر ئەو شتانە دەنووسێتەوە کە هێشتا ڕوویان
نەداوە یان دەکرێ ڕووبدەن ،بەمانای /ڕووداوەکانی شاعیر بیریان
لێدەکاتەوە یان دەیەوێ ڵسەی لە بارەیان بکات ،پەیوەندی بە کات و
شوێنەوە نییە ،ئەمەش ویاوازییەکی ترە لەگەڵ مێاوونووس ،دەربارەی ئە
تێڕوانینەی (ئەفاتوون) کەوا ،شیعری لە ئاستێکی نز بینیوە و بە
کردەیەکی الساییکردنەوەی داناوە ،بە ویا لە ویاوازییانەی (ئەرستۆ) کە
باسی کردوون ،شیعر بە شێوەیە نییە کە ئەفاتوون باسی کردووە،
ڕەخنەگرتن لە وۆرە بیرکردنەوە ئەفاتوونییە بۆ ژیان و شیعر ،دەمانخاتە
بەردە دوو ڕەهەندی ویاواز ،یەکێکییان /ڕەهەندی (ئۆپۆلۆن) ییە ،کە
تەع یرە لە خودای هێورکەرەوە و مەنتی ییەت و بە سیستەماتیککردنی
شتەکان ،کە ئەفاتوون و زۆرێک لە فەیاەسوفیتر ،الیەندریان لە ڕەهەندە
کردووە ،ئەویترییان ڕەهەندی (دایۆنسیز ) ییە ،واتە خودای هونەر و لەزەت
و خۆشی و بایەخنەدان بە عەڵل ،ئە ڕەهەندەش (فرێدریک نێوە) و زۆرێک
لە فەیاەسووفانی دوای نێوە ،الیەندریان لە ڕەهەندە کردووە .بۆ نموونە/
نێوە پاراستنی زات بە خراپترین شێوەی ویست دەزانێ ،ئە زیاتر
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خوازیاری مرۆڤی سوپەرمانی و یاخی و خودان ویستی هێزە ..تەنانەت لە
ڕواندەی (زەردەشت) یە ،ڕێدەی ژیان بەسەربردن الیەندری لە
چوارچێوەی مەنتی ی و ژیرانە و عەڵل نییە ،بەڵکو کەسەکان ئازادن بۆ
هەڵ ااردنی ڕێدەی ژیانی خۆیان ،ئەمەش بە مانایەک /هەڵوەشاندنەوەی
پاوەرەکان و سنوورەکانی عەڵل و سیستەماتیکە( .شیعر و داهێنان)
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
نەریت و ڕەفتار بۆ خۆت بتاشی کە پێوەوانەی ئەوانەی پێە خۆت بن!...
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
دەکات و ڕەهەندی فیکری و مەعریفی لە پشتە .زۆرن ئەو فەیاەسوفانەی
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
(فەیاەسوفی شاعیر) ناوبراون .یەکێک لەوانە (فرێدریک نێوە) یە .لە پەیوەند
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،
لەوانە (مارکس ،وان واک ڕۆسۆ ،سامویل تەیاۆر کۆلیریی )....بە نێ ە،
لەگەڵ ئەوەی شیعریشی نووسیوە بەڵکو کتێ ە فەلسەفییەکانیشی بە زمانی
شیعر نووسیون ،بۆیە بە بڕوای هەندێک کەس (نێوە لە زکماکەوە شاعیر
بووە) واتە ،هەر بە شاعیری لە دایک بووە .شیعر گەورەترین بەشی
نووسینەکانی و تەنانەت فەلسەفەکەشی داگیرکردووە .نێوە زۆر بە ڕۆشنی
درکی بەوە کردووە کە ،زمان سیعرێک و هێزێکی تیایە بە تای ەت زمانی
شیعری ،بۆیە لە شوێنێک دەربارەی زمانی شیعری دەڵێ( ،زمان گەمەیەکی
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گەماانەیە ،بەهۆی زمانەوە مرۆح دەتوانێ سەما بەسەر هەموو شتێکەوە
بکات) نێوە فەیاەسوفێکە ،ئامان ی بەرهەمهێنانی مرۆڤی با بووە لە ڕێدەی
ئیرادە و ویستی هێزەوە ،بۆیە لە زۆر شوێن پێ لەسەر ئەوە دادەگرێ و
دەڵێ ( ،من هاتوو هەواڵی مرۆڤی با تان پێڕابدەیەنم ،مرۆڤی با ئەو
کەسەیە لە نەریتی باو یاخی دەبێت و خودان ئیرادە و هێزی کارای خۆی
دەبێ )..ئەمە ڕۆشن بوو ە الی نێوە کەوا داهێنان بە کەسی الواز و بێ
ئیرادە ناکرێت ،کەسەکانی دیای بەندی کەلتوور و ئایین و دیای مرۆڤەکانی
تر بن ..الی نێوە بۆ ئەوەی ب ی بە کەسێکی داهێنەر وا پێویست دەکات
هەموو کۆت و زن یرەکان بپوڕێنیت ،ب ی بە خۆت و تەع یر لە ویستی
خۆت بکەی ،هەموو شتێک ی میراتی تووڕ هەڵ دەی ،خۆت بەها و نەریت و
ڕەفتار بۆ خۆت دیاری بکەی ،خۆت هێزی ووولێنەری خۆت بی ،ووولە
ڕەفتارەکانی خۆت پێوەوانەی ئەوانەی پێە خۆت بن ،بەمانایەک هەروەک
دروشمێکی هەبوو کەوا (تەنها خۆت بیت و ئەویتر نەبیت )!...چونکە /داهێنان
وا دەخوازێ کە دنیاو ویهانێکی نوێ بخول ێنی .نێوە لە کتێ ی (ئا ئەمەیە
مرۆح) دا دەڵێ( ،من لە هیی شتێک السایی کەس ناکەمەوە ،گاڵتە بە هەموو
ئەو مامۆستایانە دەکە کە هێشتا فێرنەبوونە گاڵتە بە خۆیان بکەن ،لەسەر
دەرگای ماڵەکە ئەمە نووسراوە .)!...نێ ە وەک (شوبنهاوەر) ،کاری بە
(فەلسەفەی ویست) کردووە بە تای ەت ویستی هێز ..چونکە (شوبنهاوەر)
کتێ ێکی هەیە بە ناوی( ،ویهان وەک ویست فیکرە)  ،لە کتێ ەیدا پوختەی
فەلسەفەکەی خۆی تیا باسکردووە ،باوەڕی وایە /کە عەڵل ئامرازێکە بە
دەستی ویستەوە ،الی ئەو /بوون لەسەر بنەمای حیکمەت و ئەزموون و
مەبەستێک وەستاوە ،)!...بۆیە نێوەش پێ لەسەر ئە بیرۆکەی ویستە
دادەگرێ و ئامان یەتی ،تاکەکان خودان هێز و ئیرادەی خۆیان بن ،کە ناوی
ناون (مرۆڤی سوپەرمانی) یان (مرۆڤی با ) ،بۆیە پێیوابوە ،دەسپێک و
سەرچاوەی ویست و هێز لەسەر ویادان و فیکردا شتێکی بنەڕەتی و
وەوهەری شتەکانە ..یان بە بڕوای نێ ە ( گرنکترین دەرکەوتەی ژیان ،لە
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تیۆری داڕشتن لە ڕێدەی هێزی عەڵو نییە ،بەڵکو (ویستە) ،ناوەڕۆکی ژیان
ویستە ،ئە ویستەش ویستی هێزە )!...نێ ە پاراستنی زات بە خراپترین
شێوەی ویست دەزانێ ،ئەو پێیوایە ،کەسێک بەدوای پاراستنی زات بێ،
خۆی لە ڵەرەی مەترسییەکان نادات و ژیانی پارێزگارانە هەڵدەباێرێت ،بە
مانایەک /ئەو کەسانەی کە ،ناتوانن زن یری کۆت و بەندەکان تێک شکێنن و
بەهاکانی ئایین و کەلتوور و ئەو بەهایانەی بەزۆر سەپێندراون بەسەریاندا
ڕابماڵن ،لە هەمانکاتیە ناتوانن وەک مرۆڤێکی با خودان ویست و هێزی
خۆیان بن !...بە کورتی پوختەی فەلسەفەکەی نێوە ئەوەیە کە( ،فەلسەفەی
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،)!...
ئە مانەشی هەمووی بە زمانی شیعر لە نێو شیعرەکان و کتێ ە
فەلسەفییەکانی دەربڕیوە ،بۆیە نێوە (فەیاەسوفی شاعیران و شاعیری
فەیاەسوفان بووە .)!...کتێ ی (وەهای گوت زەردەشت) یەکێکە لە
بەناوباندترین کتێ ی نێوە ،کە لە ساڵی  ٠٨٨٢چاپکراوە ،کتێ ێکە بە
شیوەیەکی ئەدەبی ڕەخنەیی نووسراوە ،بە زمانێکی شیعری ناسک و پاراو،
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
لە کتێ ەیدا هەروەک سەرچاوەکان دەڵێن ،خۆی وەک شاعیرێکی مەزن
دەبینێت نەک وەک فەیاەسوفێک ،دەربارەی کتێ ی (وەهای گوت زەردەشت)،
ئەدی ی گەورەی ئەڵمانیا (تۆماس مان) دەڵێ( ،ئە کتێ ە باشترین کتێ ە کە
بە زمانی ئەڵمانی نووسرابێت) ،نەک تەنها کتێ ەکانی بەڵکو شیعرەکانیشی
پڕن لە بیرۆکەی فەلسەفی و ئاوێنەیەکن بۆ ڕەنددانەوەی تێز و
شتێکی گرینگ هەیە ،نێوە پرسیارە
بیرکردنەوەکانی خۆی ،بە
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
بەختەوەرییەکانییەوە .دیارە نەک هەر لەالی نێوە بەڵکو ،الی زۆربەی
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
لە خاڵە هاوبەشەکانی نێوان شیعر و فەلسەفە حیساب بکەین ،کە دوایی
دێینە سەر خاڵە هاوبەش و ویاوازییەکان ،لێرەدا چەند نموونەیەکی شیعری
نێ ە دەخەینە ڕوو و ڵسەی لەسەر دەکەین ،هەروەک لە کتێ ی (نێوە
فەیاەسوفێکی بەرزەفڕ) دا ،لە بەشی (پێن ە ) ،بە ناوی (نێت ە ،شاعیرێکی
ویاواز دا) ..کە لە سەرەتا باسی شاعیربوونی نێ ە و دواتر چەند
نموونەیەکی شیعری هێناوەتەوە و ئێمە لێرەدا ڵسە لەسەر هەندێکییان
دەکەین .هەر لەوێدا باسی ئەوە کراوە کە ،نێ ە شاعیرێکی ویاواز بووە و
بە ستایاێکی ویاواز نووسیویەتی ،هەروەک مێاوونووسی فەڕەنسی
(ئەلیکسیس ڤیاۆنینکۆ) پێیوایە (نێوە ئیستاتیکای ڕووکەشی دەڵی پێە
وردیی مانا خستووە ،چونکە نێت ە بەرلەوەی فەیاەسوچ بێت ،بە پاەی
یەکە شاعیر بووە ،لە نێو نووسینە پەخشانی و شیعرییەکانی داهێنانی
سوریالییانەی کردووە ،بە تای ەت لە کتێ ی (وەهای گووت زەردەشت) هێندە
دوور دەڕوات ئەستەمە تێی بدەیت !...نێوە کەسێک بووە زۆر ڵووڵ بیری
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
درێاایی ژیانی هەمیشە ئەوەی دووبارە کردۆتەوە کەوا (هێشتا پێویستە
بایم ،چونکە هێشتا گەرەکمە بیربکەمەوە ،)!...نێوە بیری لە هەموو سەکۆ و
گۆشە و کەلێنەکانی ژیان و مرۆح کردۆتەوە ،ئەوەی بە فەلسەفە دەرەڵەتی
نەهاتووە بە شیعر ڵسەی لەسەر کردوون ،بۆیە شیعر و فەلسەفەکەی بە
یەک ئاراستە ڕۆیشتوون .نێوە لە شیعری (مرۆڤە بەرزەکان) دا دەڵێت.
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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
لە سەرووی ئەمانەش ،ڵۆشمە بە هەموو مامۆستایەک کرد.
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،
ئەوانەی خودان هێز و ئیرادەی خۆیانن  ،دەیانەوێت ڕاپەڕین بکەن و
زن یری دیایەتی و ستە بپسێنن ،ئەو پێی وایە ئەوانە لە شوێنێکی بەرزی
ژیان وەستاون ،ئەوانە هێندە بەرز و خۆشەویستن ،بەشێکن لە ڕۆحی ئەو
لە ماڵەکەی ئەو نیشتەوێن .ئەمان ئەو مرۆڤە بەرز و خودان هێز و
سەربەخۆیی و بیرکردنەوەی خۆیانن ،کە دوای هیی کەسێک ناکەون و بەس
خۆیانن و بەس ،ئەمان ئەوکەسانەن لە مامۆستاکانییان فێردەبن ،سنوور و
تخوبەکان دەبەزێنن و لە ئاستێکی بەرز لە مرۆڤایەتی و ژیان دەڕوانن.
هەروەها لە شیعری (وەسوور) دا دەڵێ..
لە هەر کوێیەک بیت ،ڵووڵ هەڵکۆڵە
بنەوان لە ژێرەوەیە،
وازبێنە لە پیاوانی ڕەش ین با بوریکێنن
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" دۆزەا بەردەوا لە ژێرەوەیە "!...
لێرەشدا وێنەی مرۆڤێکی وەسوور و خاوەن هێز و توانایەکی لەبن
نەهاتوومان.بۆ دەکێشێ ،ئەو مرۆڤانەی لە پێناو ئامان ە پیرۆزەکان مرۆڤی
تێکۆشەر و کۆڵنەدەرن ،ئەوانەی هەمیشە بە ورەیەکی پۆ یین و بە دید و
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
(مرۆڤە الوازەکان ،ئەوانەن بۆ مردن باشن ،شایستە بە ژیان نین) بۆیە لە
شیعرەشدا دەڵێ (واز بێنە لە پیاوانی ڕەش ین با بوریکێنن) .دۆزەا
بەردەوا لە ژێرەوەیە ،مەبەستییەتی گەیشتن بە لوتکە و ئامان ڕەن و
ڵوربانی دەوێت ،ئاگر و ڕووناکییەکان ،لە بنی بنەوەن ،ڵووڵن دەبێ لە
هەڵکۆڵین بەردەوا بین ،دیارە وشەی دۆزەا لێرەدا میتافۆرێکە یان
هێمایەکە بۆ ئاگر ،لە ئەفسانە و داستانەکانیە گەیشتن بە ئاگر هێمایە بۆ
گەیشتن بە ئامان و سەرکەوتن!...
نێوە لە شیعری (ئەوەیە مرۆح) دا دەڵێ...
بەڵێ ،دەزانم لە بنەچەیەکم،
وەک ب ێسە تێنوو ،
هەڵپە دەکە و خامۆش دەبمەوە،
هەرچییەک دەستی بۆ دەبە دەبێتە نوور،
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
دەست دەیشتن بە خۆزگە و ئومێدەکانییانن ،وەک ب ێسە تێنوون بۆ ئە وۆرە
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
وێد ەهێ ن دەبێتە پشکۆ ،ژیان و دەوروبەر دەدرەشێننەوە ،چونکە وەک
ب ێسە خاوەن نیدا و ڕوانین و دیدگایەکی ڕۆشنن بۆ ژیان .لێرەدا ،لە نێو
بەرهەمە شیعری و فەلسەفییەکانی نێوە ،هاوئاهەندییەک و ئاوێزان وونێکی
گرندی نێوان فەلسەفە و شیعر دەبینین ،کە هەردووك بە یەک ئاراستە تا
ئەندازەی تێکە وبوون ،فەلسەفە بە بەرگ و ڕوخساری شیعرییەوە،
شیعریە بە ناوەڕۆکی فەلسەفییەوە ،وەک ئەوەی گیانێک بن لە دوو
وەستەدا .نێوە بە هەو نەی توانی شیعر و فەلسەفە زێتر لێک نزیک
بکاتەوە.
(مارتن هایدگەر) یە یەکێکە لەو فەیاەسووفانەی ،ڵسەی زۆری لەسەر
شیعر کردووە و گرندی زۆری بە شیعر داوە .بایەخدانی (مارتن هایدگەر)
بە شیعر و چاولێکردنی شیعر لە ئاستە بەرزەدا ،لە ڕواندە و تێڕوانینە
بووندەراییەکەی بووە بۆ بوونی مرۆح .چونکە الی (هایدگەر) ،شیعر /تەنها
الیەن و پێکهاتەیەکی ئەدەبی و هونەری نییە بەڵکو ،شیعر ڕاستەوخۆ
پەیوەندی هەیە بە بوونی مرۆڤەوە .ئەمەش بۆ هایدگەر گریندییەکی زۆری
هەبووە ،شیعر هونەرێکە زێتر مامەڵە لەگەڵ بوون و ناوەوەی مرۆح
دەکات ،هایدگەر بۆ پڕۆژە فەلسەفی و ئەنتۆلۆژییەکەی خۆی لە زۆر شوێن
هانای بۆ شیعر بردووە بە تای ەت شیعرەکانی (هۆڵدەرلین) ..تا ئەو ئاستەی
پێیوابووە کە شیعر دەتوانێ ڕاستی بوون دەربخات .پڕۆژە ئۆنتۆلۆژییەکەی
هایدگەریە هەروەک د .محەمەد کەما لە کتێ ی (هایدگەر و ئۆنتۆلۆوی
شیعر) دا دەڵێ (پڕۆژەی ئۆنتۆلۆژی بنەڕەتی ،گەورەترین پڕۆژەی فەلسەفی
هایدگەرە ،لە پەرتووکی (بوون و کات) دا ،کە بەدرێاایی تەمەنی ئیشی
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لەسەر کردووە .ئە پڕۆژەیە لە شیکردنەوەی بووندەرانەی مرۆڤەوە بە
میتۆدێکی فینۆمینۆلۆویانەی هێرمینیۆتیک دەستپێدەکات ،تاکو لەوێوە لە
تێدەیشتن لە بوونی مرۆڤەوە (بوون) بە گشتی بدات .شیعر ڕەنددانەوەی
یان ئاوێنەیەکە بۆ دەرخستنی ناوەوەی مرۆح ..شیعر لەنێو پانتایی خەیاڵی
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
چوارچێوەی زەمەنێکی دیاریکراو ،هەموو خەون و هەست و ئارەزووەکانی
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
سەرەوە بووە .چونکە لە توانای هەبووە ڕاستی بوون دەربخات .بۆیە
پێیوابووە ،شیعر وەک فەلسەفە بیرکردنەوەیەکی داهێنەرانەیە چونکە ،هەموو
بیرکردنەوەیەکی فەلسەفی بەتای ەت بیرکردنەوە ڵووڵەکان ،لە نێوخۆیاندا
شیعرین ،هەروەها بەرهەمە شیعرییەکانی پڕن لە داهێنان ،بەتای ەت
سروودەکانی هۆڵدەرلین و شیعرەکانی دانتی و گۆتە و زۆرێک لە شاعیرانی
تر ،خاوەنی ڕوانین و هزری بەرزن بە فەلسەفە نین .هەموو ئەمانەش لە
ڕێدەی زمانەوە دێنە بوون ،بۆیە هایدگەر دەیدوت (زمان ماڵی
بوونە) .هەرچەندە لەسەردەمی مۆدێرنە و لە بەرئەن امی گەشە و
پێشکەوتنی تەکنەلۆژیادا ،مرۆح تووشی نامۆبوون دەبێت ،نامۆبوونێک تا
ئاستی ئەوەی مرۆح ڕەسەنایەتی خۆی لەدەست بدات ،بۆ ئە نامۆبوونەی
مرۆح هایدگەر کۆپاە شیعرێکی هۆڵدەرلین دەهێنێتەوە کە دەڵێ..
ئێمە هەموو هێمایەکی نەخوێندراوەین
لە خاڵێکی بێدانەدا
زمانەکەی خۆشمان بیرچۆتەوە
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دیارە هەر لەسەدەمی تەکنەلۆژیاوە مرۆح لە بەرئەن ای ئە نامۆییە
تووشی ڵەیران دەبێت ،ڵەیرانی فکر و داهێنان و کوشتنی پرسیار ..لەگەڵ
هەموو ئە ڵەیران و نامۆبوونەش هایدگەر پێیوایە (مرۆح شاعیرانە نیشتە
وێ دەبێ) ،هایدگەر لەگەڵ ئەوە دایە ،هەموو کەس شاعیرانە بای ،چونکە
شیعر چاوساغی و ڕۆشناییمان دەداتێ بۆ ناسین و ڕاستی بوون ،هەروەها
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
مرۆڤی گەورە یان وەک خوداوەندێک دەیان بینن ،بە خودایەک لەسەر
زەوی کە بیردەکەنەوە و بوونیان هەیە .کاتێک هایدگەر پێیوابووە کە ،شیعر
بەرهەمی بیرکردنەوەی داهێنەرانەیە دیارە ئەمە لەخۆڕانەبووە ،شیعر زمانی
خواداکان و پەیام ەرەکانیە بووە ،زۆربەی کتێ ە ئاسمانییەکان بە زمانی
شیعر نووسراون ،یان زۆرێک لە حەدیس و وتەی بیرمەندەکان شیعری
بوون .هەر لە پەیوەند نزیکایەتی شیعر و فەلسەفەوە ،شیعر پێکهاتەیەکە لە
هەست و سۆز ،هەست و سۆزیە ڕەهەندێکی دەروونییان هەیە ،بۆیە
دەروونزانی چی وەک فەلسەفە یان زانست ،پەیوەندییەکی بەهێزی لەگەڵ
شیعردا هەیە ،ئەدەب و شیعر الی (سیدمۆند فرۆیید) بەرهەمی هەستی
بێیاگایین .بۆیە الی وا بووە /شاعیران وەک منداڵ وان چونکە ،بەشە
گرندەکەی مێشکیان لەژێر کاریدەری نائاگاییدایە( ،فرۆیید) مێشکی مرۆڤی
دابەشکردووە بۆ سێ بەش (من ،منی با  ،ئێد)( ،ئێد) ئەو بەشەیە ،تەواو لە
ژێر کاریدەری بێیاگاییدایە ،واەو بۆ ئارەزوو و غەریزەکانی شل دەکات ،بە
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
هەست و غەریزەکانیان تەواوی دەکەونە ژێر کەریدەری ئەو بەشەی مێشک،
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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
سایکۆلۆژییەتی خوێنەریە لە نێوەدا گاریدەری دەبێت ،بە مانای /هەر
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،
هەندێ اریە پڕیان دەکەن لە گومان و نیدەرانی و پرسیار .هەروەها (وولیا
کریستییا) ش لە پێناو هەوڵەکانی بۆ (شیکردنەوە سیمۆلۆوییەکەی) گرندی
زۆری بە شیکردنەوەی دەروونی داوە ،بۆ ئە مەبەستەش ئیشی زۆری
لەسەر شیعرەکانی (ماالرمێ) و چەند شاعیرێکی تر کردووە ،ئەمەش لە
کتێ ەکانی (لە پێناو شۆڕشێک بۆ زمانی شیعری) و (خۆری ڕەش و) و
حیکایەتەکانی خۆشەویستی) و چەند کتێ ێکی تری ،بە ئاشکرا و بە ڕوونی
دەبیندرێن .لێرەدا بۆمان دەردەکەوێت کە ،شیعر و فەلسەفە چەند لە یەکەوە
نزیکن ،وەک دوو توخمی هاوتەبا لەگەڵدا یەکدا زۆربەی کات تەری دەڕۆن،
دوای پێشاندانی ئە ڕووبەرە نزیکایەتییە هەوڵدەدەین ،لێرە بەدوا ڕاستەوخۆ
ڵسە لەسەر خاڵە هاوبەشەکانی نێوانییان بکەین لە هەمانکات ،خاڵە دژ و
ناتەباکانیە ..بۆ نموونە /چی شیعر چی فەلسەفە ،هەردووک بوونێکی
گەردوونییان هەیە و ناتوانین پێناسەیان بکەین .ناتوانین بازنەیان بە دەوردا
بکێشین و لە چوارچێوەیان بدەین .هۆکارەکەش ئەوەیە ،هەردووکیان لە
ڕووبەرێکی هێندە فراوان ئیە دەکەن ،ناتوانین لە یەک گۆشەوە بیان بینین و
خوێندنەوەیان بۆ بکەین .هەروەک لە کتێ ی (سەرەتاکانی فەلسەفەی
هاوچەرا) دا هاتووە و دەڵێ( ..ناتوانین فەلسەفە پێناسە بکەین ،ئەمەش هێمای
بە کەما گەیشتنی فەلسەفەیە ،یان دەڵێ /دیاریکردنی پێناسەیەک بۆ فەلسەفە،
ئەمە سنووردارکردنی فەلسەفە دەگەیەنێت .)!...ئە ڵسانە بۆ شیعر و بۆ
مۆسی ا و بۆ عەش و بۆ هەموو چەمکە گەردوونییەکان هەر ڕاستە و لە
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ڕووی پێکهاتەییەوە هەمان بنیاد و بوونییان هەیە .خاڵێکی تر ،دەبینین زمان
ئەو توخمە هاوبەشەی نێوان شیعر و فەلسەفەیە .زمان ئەو ڕووبەرە بەرین و
فراوانەیە کە تیایدا ،شیعر و فەلسەفە یان مەعریفە و ئەدەب بە گشتی تیایدا
گەشە دەکەن ،لە نێو ئە رووبەرە ئەفسووناوییە ،گەڕانەکان و داهێنانەکان و
گەمە زمانەوانییەکان و پرسیارەکان دێنە بوون و گەشە دەکەن .زمان ئە
بنیادە بنەڕەتییەیە ،کە پێکهاتەیەکی سەرەکییە بۆ مەعریفە و کاتووری هەر
نەتەوە و کۆمەڵدایەک .دەتوانین ئاستی وشیاری و پێشکەوتنی هەر نەتەوە و
کۆمەڵدایەک لە زمانەکەیەوە ب ینین .زمان توخمێکی سەرەکییە بۆ دەرخستن
و کرانەوەی دیوە شاراوەکان و پێکهاتە ئاڵۆزەکانی مرۆح ،هەروەها پردێکە
بۆ پەیوەندی غەریزە و بارە دەروونییەکانی ناوەوەی مرۆح بە ویهانی
دەرەوەی خۆی ،یان ناوەوەی دەق بە دنیای دەرەوە .لێرەدا دەبینین،
شیعریە وەک فەلسەفە ئیە لەسەر مرۆح دەکات ،یان پەیوەندییەکانی
مرۆح بە شتەکان و هەبووەکانی دەرەوە وەک ،خودا ،سروشت ،کۆمەڵدە،
کەلتوور ،ئایین ،هەتادوایی !..خاڵێکی تر /پرسیار توخمێکی تری هەوبەشی
نێوان شیعر و فەلسەفەیە .شیعر یەکێک لە ئامان ەکانی دروستکردنی گومان
و پرسیارە الی خوێنەر ،یان زۆرواران ،لە ڕێدای پرسیارەوە مەبەست و
ئامان ەکانی خۆی ڵووڵتر پێشان دەدات .فەلسەفەش بە هەمان شێوە ،ئیە
لەسەر پرسیار دەکات .هەر لە هەمان کتێ لە(سەرەتاکانی فەلسەفەدا) هاتووە
و دەڵێ (فەلسەفە مانای بەردەوام وون لە پرسیار دایە ،..فەلسەفە لە
بنەرەتەوە لە ڕێدای پرسیارەوە دەبێ بە فەلسەفە ،یان لە شوێنێکی تردا دەڵێ/
فەلسەفە بیرکردنەوەیە و بیرکردنەوەش وڕوژاندنی پرسیارە ،...کەواتە
فەلسەفە پرسی مرۆڤەکانە لەسەر بابەت یان دۆخێک تەنانەت
رووداوێکیە .)!...هەروەک فەلسەفە ،پرسیار لە نێو ڕووبەری دەق و زمانی
شیعردا ،وێدا و شوێنێکی گرندی هەیە بە تای ەت ،الی ڵوتابخانە ئەدەبییەکانی
سەردەمی مۆدێرنەتە ،بۆ نموونە /لە ستایای شیعری پۆستمۆدێرنی ،پرسیار
پێکهاتەیەکی گریندە لە پاڵ /پارادۆکس و گەمەکردن بە وشە و تەواوی
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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
هاتوونەتە بوون .لەگەڵ هەموو ئە خاڵە نزیک و هاوبەشییانەدا ،دەبینین لە
هەندێ شوێن /فەلسەفە و شیعر ،دژ و ناتەبا دێنەوە ،یان بە دوو ڕێدای
ویاوازدا دەڕٶن .بۆ نموونە شیعر ئاماژە بە بوون دەکات بە  ،شڕۆڤەی
ناکات !..یان لە توانایدا نییە شڕۆڤەی بکات .شیعر وەک فەلسەفە ناتوانێ لە
بوون بکۆڵێتەوە و ڵسە لەسەر دیوە شاراوەکانی بکات .هەروەک بە پێی
بیرکردنەوەکانی (مارتن هایدگەر) شیعر وەکو فەلسەفە بیرکردنەوەیەکی
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
ڕاستییەکاندا ناگەڕێت ،زێتر ئەمە کاری فەلسەفە و زانستەکانن ..ئێمە گوتمان
زمان ڕووبەر و توخمێکی هاوبەشە لە نێوان شیعر و فەلسەفەدا ،لە
هەمانکات /ناوەندی دەربڕێن و داهێنانەکانە .بە ڕوونکرنەوە و شڕۆڤە
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/
دەتوانین ب ێین لە شیعردا دەربڕینی مەبەست و ئامان ەکان ناڕاستەوخۆن.
ئەمە یەکێکە لەو ویاوازییە سەرەکییانەی نێوان شیعر و فەلسەفە ،بۆیە
ناتوانین هەردووک بکەین بە خاوەنی یەک شوناس .پرسیاریە ئە توخمەیە
ودە لە بوونی خاڵی هاوبەش لەنێوانیاندا بە  ،بەدیوێکدا دەتوانین هەر لەنێو
ڕووبەری پرسیاردا ،ویاوازی لە نێوان شیعر و فەلسەفەدا ب ینین چونکە،
شیعر وەکو فەلسەفە لەسەر پرسیار ئیە دەکات و پرسیار دەوڕوژێنێ،
بە  /بە دوای وە بۆ پرسیارەکاندا ناگەڕێت!...
تەممووزی ٢١٠٥
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سەرچاوەکان
کتێ ی (سەرەتاکانی فەلسەفەی هاوچەرا) نووسینی /پرۆفیسۆر مەحموود
خاتەمی ،وەرگێڕانی سەعید کاکی
_کتێ ی (نێوە فەیاەسووفێکی بەرزەفڕ)نووسینی /حەیدەر عەبدو
_کتێ ی (شیعر و ئەرستۆ) ..وەرگێڕانی /د .محەمەد کەما
_ وتاری (هایدگەر و ئەنتۆلۆگی شیعر) ..د .محەمەد کەما گۆڤاری شیعر
ژمارە  ٠ساڵی ٢١٠٩

_ دیمانەی ڕۆژنامەی (هاو تی) لەگەڵ د .محەمەد کەما  /بەشی پێن ە
_ کتێ ی (philosophical classics) Editor By: James M. Russell

_ کتێ ی ( )prominent Greeks of Antquity their Live and works
_ کتێ ی ( )Greek mythology and Religion

_ چەند سەرچاوەیەکیتری ئەنتەرنێت دەربارەی شیعر و فەلسەفە
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پەیوەندی ڕەنگ لەگەڵ کات و شوێن لە شیعردا

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
دەبە  ،دەیەوێت ب ێ /من لێو بۆت سوور دەکە و من خۆ ووان دەکە ،
من کەسێکم دڵم پڕە لە میهرەبانی ،دنیاش ووان دەبینم و بە ئومێدەوەش لە
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
تۆڵاندندا بوووکم بکەیتەوە! تاهەتایە خۆت سەردار و سەروەر بیت ،منیە
زەلیل و کۆیاە و بێدەسە ت ،چاوەکانی تۆ لە ویاتی نیدا گەرمەکانی عەش
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
بەدەست دێت ،چونکە شیعر هەر لە بنەڕەتەوە گەمەیەکی زمانەوانیی ،یان
باشترە ب ێین ،کردەیەکی زمانەوانییە لە نێو ڕووبەرێکی مەعریفیدا ،ووانیە
بە پێی بیرکردنەوەکانی کار یەنگ (سەرچاوەیەکە بۆ چێا بەخشین) ،بە
مانایەک هەر دەڵێکی شیعری بەو ئەندازەیەی ووانی بەرهە دەهێنێ بەو
ئەندازەیەش لەزەت یان چێا دەبەخشێ ،بە مانای ئەو دەڵە شیعرییانەی
زۆرترین ووانی بەرهە دەهێنن ،زۆرترین چێا دەبەخشن .هەموو
شیعرێکیە کۆمەڵێک مانا و هێمای لە خۆگرتووە ،یان باشترە ب ێین،
وشەکانی هەر دەڵێکی شیعری ،هەلدری هێما و مانایەکی دیاریکراون یان
هەندێ ار ،وشەکان زیاتر لە هێما و مانایەک لەخۆ دەگرن ،ئەمەش
دەگەڕێتەوە بۆ سەلی ە و ئەو توانا مەعریفییەی شاعیر لە مامەڵەکردن لەگەڵ
زمان و ڵووڵ وونەوە لە نێو ڕووبەری گەڕانەکانیدا( .ووانی و مانا)ش وەک
ئامان یان بەرهەمی هەر دەڵێکی شیعری ،بە کورت و درێای دەڵە
شیعرییەکە نییە ،بە مانای گەر ڵەسیدەیەک درێا بێ ،بە مانای ئەوە نایە کە
زۆرترین مانا لەخۆگرت ێ و زۆرترین ووانی بەرهە هێنابێ ،زۆرواران،
وردە شیعرێک بە ئەندازەی ڵەسیدەیەکی درێا بەڵکو زیاتریە ،مانا لەخۆ
دەگرێت و ووانی بەرهە دەهێنێت .دەتوانین ئە وردە شیعرەی (مەریە
کاکەیی) شاعیر بە نموونە بهێنینەوە .کە وردە شیعرێکە ،بە کەمترین وشە
زۆرترین مانا لەخۆگرتووە و زۆرترین ووانی بەرهەمهێناوە ،وردە
شیعرێکە ،پڕاوپڕە لە ووانی و لە مانا و پڕاوپرە لە شیعرییەت ،شیعرییەت
بەمانای لە ڕووی بونیاد و ئیستاتیکای شیعرییەوە .شیعرێکە پڕاوپڕە لە
چێا ،بە خوێندنەوە و ڕامانێکی خێرا خوێنەر سەرسا دەکات !..وشەکان
زێتر لە هێما و مانایەکیان لەخۆگرتووە ،وشەکان لە بارێکی ڕێک و لە
پەیوەندییەکی توندوتۆڵدان لەگەڵ یەکتریدا ،وەک ئەوەی لە باری ئاگاییەوە،
وشەکان هەڵ اێردرابن و وا بەڕێکی ڕێکخرابن .شیعرێکە ،لە ڕووی ماناوە
تا ئ استێکی بەرز مانایەکی ڵووڵ و فراوانی هەیە ،باس لە کێشەیەکی
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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
ڵەسیدەیەکی درێا ،لە پەیوەند بە کێشە کۆمە یەتییە و چەوساندنەوەی
ژنان و نابەرابەری ،هەر ئەو مانایە بدەن بەدەستەوە کە لە وردە شیعرەدا
بەدەست هاتووە .شیعرێکی خەم یوو بە خە و هەستی ژنانە ،من بۆ خۆ
باوەڕ بە دابەش وونی شیعر نییە بە ناوی شیعری پیاوان و شیعری ژنان،
دەکر ێ هەست و خەمی ژنانە لە نێو شیعرێکدا ب یندرێ یان
بە
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
ژیانی مرۆڤەکانەو ە هەیە ،کێشەیەک کە لێواناێوە لە بەهای مڕۆڤ وون ،کە
ئەمەش تای ەتمەندێتی شیعر و ئەدەبە !..بە مانای ئامان ی شیعر و ئەدەب لە
پاڵ بەرهەمهێنانی ووانی مامەڵەکردنیشە لەگەڵ بەها مرۆڤایەتییەکان!..
بەمانای /ئەگەر شیعر و ئەدەب لە بەها مرۆڤایەتییەکان وودا بکەینەوە،
شتێکی ئەوتۆیان لێنامێنێتەوە کە شایستە بەوە بن ،مرۆح کاتیان بۆ تەرخان
بکات ،دەبنە شتی پڕوپو و بێمانا !..ئەو وردە شیعرەش پڕاوپڕە لە ووانی
لە بەهای مرۆڤ وون( !..سووری لێو و سووری چاو) ،دوو مانا و دوو
هێمای ویاوزیان لە خۆگرتووە ،لە هەمانکات ،پارادۆکسێکە لە ڕووی
ووانکارییەوە بڕست و هێزێکی زۆری بە شیعرەکە بەخشیوە( ،پارادۆکس)
بە مانای (بە کارهێنانی دوو دەستەواژەی ویاواز لە ڕستەیەک یان
کۆپاەیەک یان لە دەڵێکدا) ،کۆکردنەوەی هاودژەکان و چەمکە ناتەباکان
ڵوو یی بە نووسین و دەڵەکان دەبەخشن( .مەریە کاکەیی) لە وردە
شیعرەی دا ،دوو چەمکی ناتەبا و دژبەیەکی بەیەکەوە کۆکردۆتەوە و دەڵێکی
شیعری پڕاوپڕ لە ووانی لێ پێکهێناون !..سووری لێو ..هێمایە بۆ ووانی
واتە مانای ووانی دەگەیەنێت ،هەموو ووانییەکیە ئارامی بە ڕۆح
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دەبەخشێت !..سووری چاویە ..هێمایە بۆ ترس و تۆڵاندن و هەڕەشە ..واتە
مانای ترس و تۆڵاندن دەگەیەنێت ..واتە شاعیر لە وردە شیعرە دا (ئارامی
و ترس) ی لە یەک هاوکێشە کۆکردۆتەوە ،هەردوو هێماکەش لە پشتی
ڕەندی سوورەوە دەردەکەون !..بە دیوێکیتر( ،بەرائەتی ڕەگەزی مێ) و
(دڵڕەڵی و شەڕاندێزی ڕەگەزی نێرمان) بۆ دەخاتە ڕوو !..هەردوو
هێماکەش هەر لە پشتی یەک رەندەوە ئەویە ڕەندی سوورە .خاڵێکی تر کە
زۆر گرینگ و سەرن ڕاکێشە لە وردە شیعرەدا دەبیندرێ ئەویە/
(پەیوەندی نێوان " ڕەنگ و شوێن و کاتە " .)!..بەمانای شوێن لە شیعرەدا،
ڕۆڵێکی کاریدەر دەبینێ لە دیاریکردنی هێماکانی پشت ڕەندەکان ،واتە ئەو
هێما و مانا ویاوازانەی پشت ڕەندی سوور بەهۆی شوێنەوەیە !..گوتمان
سووری لێو مانای ووانی و ئارامی دەبەخشێ ،شوێنەکە لێوە ،بە
سووری چاو مانای ترس و تۆڵاندن دەگەیەنێت ،شوێنەکە چاوە( ..لێو و
چاو) ئەو دوو شوێنەن کە مانای ویاواز بە هەمان وشە یان هەمان ڕەندە
سوورەکە بەخ شیوە ،دەتوانین نموونەی تر بهێنینەوە ،کە شوێن
کاریدەرییەکی هەیە لەسەر گۆڕینی مانای ڕەندەکان یان بەخشینی مانا و
هێمای وۆراووۆر بە هەمان ڕەنگ !..بۆ نموونە ئەگەر سەیری پەن ەکانی
هەمان دەستی کەسێک بکەین ،کاتێک نینۆکی پەن ەکانی سوور دەکات،
ویاوازە لەگەڵ ئەوەی هەمانکەس کە پەن ەکانی سوور ب ن ،سووری نینۆک
بۆ ووانییە و هێمایە بۆ ووانی ،بە سووری پەن ە هێمایە بۆ خوێن و
مەرگ ..وەک دەڵێن (پەن ەکانی سوور بوون بە خوێن ،)!..تەنانەت ئەگەر،
نینۆکەکان و پەن ەکانی هەمان دەست و هەمان کەسیە بن ..لێرەدا شوێن
ڕۆڵی گرینگ دەبینێ و هێماو مانای ویاواز بە ڕەندەکان دەبەخشێ ،بە
مانای سووری نینۆک ویاوازە لە سووری پەن ە ،یان لە سووری گۆنا و
ڕوومەت ،کە کە سووری ڕوومەت و گۆنا /مانای هیاکی و ماندووبوون
دەگەیەنێت !..لە ڕاستیدا نەک هەر شوێن بەڵکو (کات) یە گاریدەری زۆری
لەسەر ڕەندەکان هەیە بۆ بەخشینی مانا و هێماکانی رەندەکان ،بۆ نموونە
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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،
دەبینین (کات)یە وەکو (شوێن) مانا و هێمای وۆراووۆر بە ڕەندەکان
دەبەخشن ،وەنەبێ تەنها ڕەندی سوور ئەو پەیوەندییەی هەبێ لەگەڵ (کات
و شوێن)  ،بەڵکو هەموو ڕەندەکان بە هەمانشێوەن ،بۆ نموونە /ئەگەر ب ێین،
( من هەمیشە چاو بۆت ڕەش دەکە و تۆش هەمیشە بە دڵێکی ڕەشەوە
مامەڵە لەگەڵدا دەکەیت )!...دەبینین /ڕەشی چاو هێمایە بۆ ووانی ،کەسەکان
بۆ ووانی چاویان ڕەش دەکەن ،بە ڕەشی دڵ ،هێمایە بۆ ڕق و ڵین و
نێدەتییی ،کاتێک بە کەسێک دەڵێی دڵ ڕەش بەمانای /کەسێکی دڵ پیس و
پڕ لە ڵین و نێدەتی ! لێرەدا ڕەندی ڕەشیە بە هۆی شوێنەوە هێماو مانای
ویاوازی وەرگرتووە  ،بە ئومێد مەریە کاکەیی ئازیز وەک هەمیشە ،بە
هەمان سەلی ە و بە هەمان تواناوە ،بەردەوا بێت بۆ نووسینی شیعری
ووان ..سیو لە داهێنان!..
ووالی ٢١٠٩

148

شیعر و هۆلۆکۆست
هۆلۆکۆست بە مانای کوشتنی بە کۆمەڵ دێت یان هەوڵدان بۆ سڕینەوە و
لەناوبردنی کۆمەڵدەیەک یان کەسانێک بەهۆی /ویاوازی ڕەگەز ،ئایین،
پێست....یان هەر ویاوازییەکی تر .هۆلۆکۆست و گینۆساید ،لە مێاووی
مرۆڤایەتیدا لە زۆر شوێن و سەردەمدا ڕوویانداوە .هەروەک هۆلۆکۆستی
وولەکەکان لەالیەن هیتاەر و ئەلمانیای نازی ،لە ساڵی  ٠٦٢٦تا ساڵی ٠٦٩٥
بەردەوام وو ،ئاکامەکەش شەش مایۆن مرۆڤی وولەکە بوونە ڵوربانی،
هۆکارەکەش بە پێی لێکدانەوە و بۆچوونی هیتاەر و نازییەکان ،گوایە یەکێک لە
هۆکاری دۆڕانییان لە وەندی یەکەمی ویهانی ،وولەکەکان بوون کەوا ،یارمەتی
دوژمنییان داوە و لە پشتڕا خەن ەری ژەهراوییان لێداون .هەربۆیە هەوڵدەدەن
تۆڵەیان لێ بسەنەوە ،ئەن امەکەش بە هۆلۆکۆست کۆتایی هات ..لێرەدا
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
تراژیدیای وەرگ ڕی وەک هۆلۆکۆست یان ئەنفا  ،کە هەزارەها یان مایۆنەها
مرۆح دەبنە ڵوربانی .ئایا زمانی شیعر چۆن ئیە دەکات یان لە وۆرە دەڵە
شیعرییانە چۆن مامەڵە لەگەڵ زمان دەکرێت هەروەک دەزانین زمانی شیعر و
ئەدەبیات وا پێویست دەکات زمانێکی ویاواز بێت لە زمانی ڵسە کردن بەمانای،
زمانێک بێت الدانی تیابێت و ویاواز بێ ،هەروەها ئیە لەسەر داهێنان بکات
بەمەبەستی بەرهەمهێنانی ووانی .یان لەم ۆرە دەڵە شیعرییانەی کە ڕوودا و
کارەساتە گەورە مێاووییەکان دەنووسنەوە ،چۆن ئیە لەسەر کۆد و هێماکان
دەکرێت یان زمان لە نێو رووبەری مەرگ بە شێوەیەک مامەڵە لەگەڵ وشە
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
دەرەوەی ڕووداوەکان بوون چۆنە ..نازییەکان ئەو هێزە فاشیستە بوون پێە
کوشتنی مرۆڤەکان ،کتێ ەکانیان سووتاند ،ئاگرییان لە فەلسەفە و ئەدەب و
زانست و مەعریفە بەردا..هۆلۆکۆست کارەساتێک بوو ،ژیانی لە مایۆنەها
مرۆح سەندەوە ،خەون و ئومێدی مایۆنەهای خنکاند ،مردنی بەوکەسانەش
بەخشی کە لە ژیان مانەوە ،هەندێ کەس لە هۆلۆکۆست ڕزگارییان بوو بە ،
تا مردن لە گەڵ خەیاڵ و بیرکردنەوە ڕەشەکان و لەگەڵ یادگارییە تاڵەکان
ژیانییان بەسەر برد .ئەوانەی لە هۆلۆکۆست بەشدار بوون ،ڕۆژانە لەگەڵ
برسییەتی و ترس و تۆڵاندن و کاری ڵوڕس ڕووبەڕوو بوون ،کوشتن و
سووتاندنی کەسە نزیکەکان و هاوڕیکانییان بە بەرچاویانەوە ،زۆرێک لە شاعیر
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
ژیان .هەروەک (ماریان کامپینسکی) شاعیر و نووسەری پۆلەندی ،یەکێک لە
ڕزگاربووانی هۆلۆکۆست ،لە کتێ کدا بە ناوی (منتان لە بیر بێ) ،باسی ئەو
ئازار و موعاناتەی خۆی دەکات ..کتێ ەکە باس لە بە هۆلۆکۆست بوونی خۆیی
و کەسە پۆلەندییەکانی شارەکەی خۆی دەکات ،لە کاتی هاتنی نازییەکان و
گواستنەوەیان بۆ کەمپەکان و تا ئازادبوون و ڕزگاربوونییان ،چیڕۆکی ژیانی
نێو هۆلۆکۆست و دوای هۆلۆکۆستیە دەگێڕێتەوە .هەر لە کتێ ەدا باسی ئەو
ئازار و خەیاڵە مەرگیامێزەی کە شەوانان ناهێ ی بخەون ،خەیاڵە ناخۆشەکان
هەراسانی کردوون و بارێکی دەروونی شێواوی بۆ دروست کردوون .بۆ خۆ
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
لە ژان و میحنەتانەی خۆی دەکات ،هەر لەوکاتانە شیعری (ناتوانین لەبیری
کەین) ی نووسیوە .ئە شیعرە و زۆرێک لە شیعرەکانی تری زادەی ئە

151

بیرکردنەوانە و ئە چرکەساتانەن ،بۆ نموونە شیعرەکانی (بەرائەت ،من کێم،
گەن ینەی ژیان و چەندانی تر ،)...نەک تەنها شیعری ئە خانمە زۆربەی ئەو
شاعیرانەی ،شیعرییان بۆ هۆلۆکۆست نووسیوە لە شیعرەکانیاندا ،باس لە
مردنی بە کۆمەڵ و ئێشوئازارێکی بێوێنە و یادگارییە ڕەش و تاڵەکان دەکەن،
یان باس لە فاشییەت و مامەڵەی نامرۆییانەی نازییەکان دەکەن .شاعیرێکی تر
بە ناوی (مارتین نیمۆلەر) لە شیعرێکدا بە ناوی (یەکەمین ار کە هاتن)..
ناوەڕۆکی شیعرەکە باس لە هاتنی نازییەکان دەکات ،یەکەمین ار کە دێن ،چۆن
وەک رەش دیرییەکی سەرتاپایی هەموو کەسێک دەبەن ،داواتر هەرخۆی بە
تەنیا دەمێنێتەوە ،پاشان خۆشی دەبەن ،ڕەش دیرییەک /لە کەس نابوورن و
دەست لەکەس ناپارێزن ،زانا ،دانا ،شاعیر ،ڕۆماننووس ،فەیاەسوچ ،کاس کار،
هەرکەسێک تەنها ووولەکە بێت و بەس ،یان خانمە شاعیرێکی تر بە ناوی
(بەربارە سینۆک) لە شیعرێکدا بە ناوی (لە دێر زەمانەوە) باس لە کارەساتی
هۆلۆکۆست دەکات ،بە زمانێکی شیرین و ووان ،باس لە سادەیی خەڵک
دەکات ،کە چۆن هەموویان لە ئامێزی خۆشەویستی بۆ یەکتری ،لە ئامێزی
خەون و ئومێدەکانییان دەژیان ،بە لە پڕێکا هۆلۆکۆست وەک ڕەشەبایەک
دێت زۆر نامرۆڤانە و دڕندا ژیانی مایۆنەها کەس کۆتایی پێ دەهێنێت.
سەرەتای شیعرەکە وا دەست پێدەکات (ئێمە یاریمان دەکرد و پێدەکەنین و
خۆشەویست بووین ،لە باوەشی دایک و باوکمان دەریانهێناین و فڕێدراینە نێو
ئاگر ،ئێمە تەنها منداڵ بووین و هیویتر ).....ئەگەر سەیری شیعرەکانی
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
مرۆڤەکان دەکەن ،ئەوانەی بە بێ هۆ لە ژیان دوور خرانەوە و لە هەموو
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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برسییەتی و ئێە و ئازار یان خەون و خەیاڵە ترسناکەکان ،هێندە مامەڵەکردن
نییە لەگەڵ زمان و وشە و هێما و بنەما شیعرییەکان ..یاخود هەوڵدان بۆ
بەکارهێنانی فۆڕمی نوێ و ویاواز ،زیاتر ئیشییان لەسەر ناوەڕۆک و مانای
شیعرەکان دەکرد .ئەوەش بەمانای ئەوەی نییە کە شیعرییەت لە شیعرەکانی
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
هەندێ شیعر ،فۆڕمەکان زاڵ دەبن و زێتر لە نێو ڕووبەری ووانی دەق
دەردەکەون ،لە هەندێکییان ناوەڕۆکەکە ،لە هەندێکییان هەردووک پێکەوە .لە
شیعرەکانی هۆلۆکۆست زێتر ناوەڕۆکەکان دەبنە پنتی بەخشینی ئارامی و چێا
و ووانی ،یان دەبن بە سەرچاوەیەک بۆ وەبەرهەمهێنانی ووانی و چێا.
ئەویە بە هۆی دەستەبەربوونی ئە مانا ڵووڵ و ئە هەستە مرۆییانەی کە لە
نێو شیعرەکان دەخرێنە ڕوو ..ئاخر ئاسان نییە ،مامەڵەکردن لەگەڵ ڕووداوێک
یان کارەساتێکی گەورە و وەرگ ڕی وەک هۆلۆکۆست ،دیارە باوەڕمان بەوە
هەیە کە شیعر ،دەتوانێ تەواوی ژیان بنووسێتەوە بە هۆلۆکۆستیشەوە ،یان بە
هەموو کارەسات و دیاردەکان و بە هەموو رووبەرەکانییەوە .لە نووسینەوەی
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
کۆتایی ،لە نێو مردن و برسییەتی و ئازارەکاندا مابوونەوە ،دوای
ڕزگاربوونیە ،مردن و خەون و خەیاڵە ناخۆش و تاڵەکان ،بەشێک بوون لە
ژیان و بیرکردنەوەکانییان ،ئەوانە بۆ دوو مەبەست شیعرەکانییان دەنووسی،
یەکە  /بۆ خۆبەتاڵکردنەوە ،دووە  /بۆ گەیاندنی کارەساتی هۆلۆکۆست وەکو
خۆی .ئە (خۆبەتاڵکردنەوە و گەیاندنە) سێ ەری کردبوو بەسەر هەموو
شیعرەکاندا ،وایکردبوو هەموو شیعرەکان هۆکارێک بن بۆ ئە دوو مەبەستە،
ئەوەتا (ماریان کامپینسکی) بە ڕوون و ئاشکرا لە شوێنێکی کتێ ەکەی
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باسیکردووە کەوا ،هیی شەوێک نەیتوانیوە بەئاسایی بخەوێ ،درەندە شەوان،
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
کاتێک نازییەکان دەگەنە پۆلەند دوای سێ مانگ (ماریان) تەمەنی دەبێتە
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
دەبێ ،ئازاد دەبن و دەگەڕێنەوە نێو ئاوەدانی ،ئەگینا ،مەرگ هەر لە گەڵیاندا
دەمێنێتەوە و دەبێتە بەشێک لە بوون و ئایندەیان !..بۆیە هەموو شەوێک خەیاڵە
ناخۆشەکان و بیرکردنەوەکان ،بە وۆرێک فشاری ڕۆحی و دەروونییان بۆ
دەهێنا ،تا ئاستی ئەوەی هەندێ ار وەستەی ڕەق دەبوو وەک سەهۆڵ ،ناچار
دەبوو ئە هەستە خەمناك و مەرگاوییەی ،لە نووسین و شیعرەکانی خۆی
دەرب ڕێ و خۆی بەتاڵدەکردەوە !..لەالیەکیتریە مەبەستییان بوو ،ئە
کارەساتە تراژییدیا و گەورەیەی هۆلۆکۆست وەکو خۆی بدەیەنن ،بۆ دنیا و
بۆ نەوەکانی داهاتوو .ئەگەر لێرەوە لە (گۆڕستانی چراکان) ی شێرکۆ
بێکەس ورد بینەوە ،کە وەک دەڵێکی درێا بۆ (ئەنفا ) نووسراوە ،بە بەراورد
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
هەیە ..پێکهاتە زمانییەکەی دەق بە تای ەت ،میتافۆر و ئاماژە و هیما و وشە و
دەستەواژەکان زۆر سەرن ڕاکێە و پڕن لە ئیستاتیکای شیعری .دیارە
لەالیەک ،ئەوە پەیوەندی بە توانا و ئەزموونی شاعیرەکەوە هەیە ،لەالیەکیتر/
پەیوەندی بە خاڵێکی وەوهەری هەیە ئەویە ،لە (گۆڕستانی چراکان) دا /شیعر
ئامان ە نەک هۆکار( ،شێرکۆ بێکەس) تەنها مەبەستی خۆبەتاڵکردنەوە و
گەیاندن نەبووە( ،شێرکۆ بێکەس) مەبەستی بووە (ئەنفا ) بکات بە شیعر ،بە
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مانایەکیتر بە زمانی شیعر ئەنفا بنووسێتەوە ،یان بەرگی شیعر بکاتە بەر
ئەنفا  ،بۆیە دەبینین لە نێو دەڵەکەدا ،لەسەر زۆر ڕەهەند و چەمکی ویاواز
ئیە دەکات وەک (سەفەر ،عەش  ،م اوەمەت ،مەرگ ،یادەوەری ،هەستی
نەتەوەیی ...زۆر چەمک و رەهەندی تر) گۆڕستانی چراکان وەک ناونیشان
وەک دەق پڕاوپڕە لە داهێنان و ووانکاری شیعری ،ئە ڵەسیدەیە بە سەلی ە و
توانا و هەناسەیەکی درێاەوە نووسراوە ،هەرچەندە لە زۆر شوێن
گێڕانەوەیەکی ڕووت سایە دەکات بە سەر دەڵەکە و زمانی شیعر لە زمانی
چیڕۆک نزیک دەبێتەوە ،ئەمەش شاعیر بە مەبەستەوە ئەوەی کردووە ،هەر
بۆیە دەڵە درێاەکانی ناوناون (دەڵی ئاوە ) ،شێرکۆ بێکەس بە دەربڕینێکی پڕ
لە ئیستاتیکای شیعری لە (گۆڕستانی چراکان) دەڵێ( ،سەفەرێ بە سواری
تراویاکە و بە سواری هەواڵی ناوەخت /..سەفەرە بۆ مەماەکەتێ لە شارەکانی
خۆڵەمێە /...یان سەفەرێک پڕ لە ئێسک و پروسکی هەتاو )!...ئە دەربڕینە
شیعرییانە گۆتە و دەربڕینی ووان و ناسک و شیعریین ،تا ئاستێکی بەرز چێا
و ئارامیی بە ڕۆحی خوێنەرەکان دەبەخشن( ،!...سەفەرێک پڕ لە ئێسک و
پروسکی هەتاو) بە مانای ،سەفەرێک پڕ لە مەرگی هەتاو ،یانی سەفەری مەرگ
و نەگەڕانەوە /یانی ئەنفا  !...ئێسک و پروسک ،ئاماژەیە بۆ مەرگ ،مەرگ دوا
پنتی سەفەرەکەیە ،مەرگ مانایەک یان شوناسێک بە سەفەرەکە دەبەخشێ و
دەبێتە (سەفەری مەرگ) .ئەمەش ئاماژەیە بۆ ئەنفا  ،ئیشکردن لەسەر وشەکان
و ئاماژە و میتافۆرەکان و یان ئەمشێوە مامەڵەکردنە لەگەڵ زمان ،بڕستێکی
ڵووڵی بە ڵەسیدەکە داوە ،دەبینین لە (گۆڕستانی چراکان) مەرگ تاکە چەمک و
تاکە ڕووبەر نییە کە شیرکۆ بێکەس ئیشی لەسەر کردبێ ،ڕەندە ئەمەش
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
بێکەس لە دەرەوەی ڕووداوەکە شتەکانی بینیوە ،ویاوازە لەگەڵ بینینی کەسێک
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
کەمپەکانی مردن لە گەڵ مردندا دەژیان .مەبەستمە ئەوە ب ێم ،ئەوانەی لە
دەرەوە سەیری ڕووداوەکان دەکەن ،وەک ئەوانەی خۆیان لە ناو ڕووداوەکانن
وەکو یەک /ڕەندەکان و کاریدەرییەکان و ئازارەکان و مردنەکان نابینن !..ئەو
مردنەی لە نێو شەوەکان و لە نێو چاڵە بە کۆمەڵەکانی ئەنفا هەبوو ،هەرگیز
شێرکۆ بێکەس یان هەر کەسێکی دەرەوەی ڕووداوەکە ناتوانێ وەکو خۆی
بی ینێت .بەمانایەکی تر ،ئەوانەی لە دەرەوەن ،بە چاوی خەیاڵ سەیری کارلێک
و پێکهاتە و کاریدەرییەکانی ڕووداوەکان دەکەن ،وە شتێکی ئاشکرا و دیاریشە
لە نێوان چاوی خەیاڵ و چاوی واڵیع ،زۆر پێکهاتە و ڕەهەند و کارلێک و
هاوکێشەی ویاواز هەن ،شاعیرانی هۆلۆکۆست ئەوانەی لە کەمپەکانی مردن
بەشداربوون ،مردنییان بە ڕووتی دەبینی ،بۆیە لە نێو شیعر و نووسینەکانییان
باسییان لە مردنێکی ڕووت کردووە ،دەبینین /لە شیعر و نووسینەکانییان،
لە ژیانی ڕۆژانەی خۆیان خۆ بە دوورگرتن و لە بیرکردنی ئە مردنە ،کارێکی
نەکردە و ئەستە بووە .بۆیە هەموو شاعیرەکان لە نێو ئە ڕووبەرە ئیشییان
کردووە ،یان هەریەکە و بە وۆرێک ئیشییان لەسەر دیوێکی مردن کردووە،
یان چەمکی هۆلۆکۆست بە گشتی ،خۆی لە مردن و ڵڕکردن و سڕینەوە
دەبینێتەوە یان سەفەری مردنی بە کۆمەڵ !...وا لە خوارەوە چەند نموونەیەکی
شیعری هۆلۆکۆستی دەخەینەڕوو.
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چەند شیعرێکی هۆلۆکۆستی
یەکەمینجار کە هاتن
شیعری /مارتین نیمۆلەر
یەکەمین ار بۆ کۆمۆنیستەکان هاتن
من هیی ڵسەیەکم نەکرد
چونکە من کۆمۆنیست نەبوو
دواتر بۆ سوشیالیستەکان هاتن
من هیی ڵسەیەکم نەکرد
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
شیعری /بەربارا سۆنیک
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،
دەبووین بە دایک ،بە مامۆستا
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
لە ئاوەدانی لە دنیا دوورخراینەوە ،سڕاینەوە
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
شیعری /ئەلیکساندەر کیمێل
ئایا من دەمەوێت بیر بێتەوە
ئارامی گێتۆ بەر لە داگیرکردنی
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
سەدای داگیرکارەکان و کەی و سەفای ڕاوکردنییان
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
ئایا من دەمەوێت بیر بێتەوە ،گەڕانەوەی ساتە تۆڵێنەرەکان
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
ئایا من دەمەوێت بیر بێتەوە ،هاوارەکانی شەوانم
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
نا ،من نامەوێ بیر بێتەوە ،بە چۆن بتوانم لە بیری کە
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
نا ،من دەبێ بە بیر بێتەوە و هەرگیز نەهێ م بیر بوێتەوە!...
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دیمانەی گۆڤاری ڕامان

ئەو شاعیرانەی ئایدیۆلۆژیا دەیانجوولێنێ کۆیلەن
ئامادەکردنی :ڕامان
ناڵە حەسەن لە شیعری کوردیدا دەکەوێتە ڵۆناغی دوای ڕاپەڕین ،ئە
ڵۆناغە بۆ ئە نەوەیە ئاسۆیەکی بە پیت و بێ تەگەرە بوو ،چونکە کێادەی
نوێکردنەوەی شیعری کوردی باش کێادرابوو ،ئەوان دەبوایە تۆوی
نوێکردنەوەیان بە پیت و ڕسکاوتر تێدا بوەشاندبووایە ،چونکە هەموو
نەوەیەکی چا ک دەبێ مەشخەڵی نوێکردنەوەی لە نەوەی پێە خۆی
گەشاوەتر بێت .ئەگەرچی ئە شاعیرە لە ناو گرووپێکی سیاسی کاری
سیاسی بەڕێوە دەبرد بە خۆش ەختانە شیعرەکانی پێوەوانەی ئاراستەی
سیاسی لەناو خودێکی ئازار دراو و تاڕادەیەک بێهوودە خاڵێکی ووانی
پێکهێناوە .ماوەیەکە لە دەرەوەی کوردستان دەژی ،غوربەت کاریدەری
خۆی لە پێکهاتەی شاعیریەتی کردووە و زەمینەیەکی گەرموگوڕی
ڕۆمانسی غەم اری داوەتێ تا تۆوی بەهرە و لێهاتوویی خۆی بوەشێنێ.
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ڕامان :کەشو هەوای (گەڕەکی تەیراوە) و سەردەمی منداڵیت،
گاریدەرییەکی لەسەر خۆدۆزینەوەتدا هەبووە ،لە بواری شیعردا ،ئایا
ژیندەی ئەوکاتەی زاگە ،کاریدەرییەکی هەبووە لە دروستکردنی توانا و
بەهرەی شیعر الی ئێوە
ناڵە حەسەن :بەو پێیەی خەیاڵ ڕووبەرێکی بەرفراوان لە شیعر داگیر
دەکات ،خەیاڵیە بەبێ ئاوڕدانەوە لە ڕۆژگارەکانی دوێنێ و بەبێ ئاوڕدانەوە
لە خەون و خەیاڵە شیرینەکانی منداڵی ناتوانی بداتە ئاستی ڵووڵ وونەوە و
ئاستەکانی بێیاگایی و وڕێنەیی .خەیاڵ بەبێ ئاوڕدانەوە لە یادەوەریەکانی
منداڵی ،ناتوانێ زمانی ناوەوەی مرۆح بهێنێتە گۆ ،زمانی غەریزەکان و
حەزەکان و ئارەزووەکان ،ناتوانێ بوخوەی چەپێندراوی خەون و ئومیدەکان
بکاتەوە( ،سارتەر) لە کتێ ی (لە سوڵراتەوە بۆ سارتەر) کە لە نووسینی (تی.
زێت .الڤین) دا دەڵێ ..من ڕڵم لە منداڵێ خۆ دەبێتەوە ،چونکە هەموو شتێک
لەوێدا دەمێنێتەوە ،واتە هەموو شتەکان دەگەڕێنەوە بۆ ئەو وێستدەیە .واتە
هەموو خەیاڵەکان و خەونەکان و خۆزگەکان ،بە بارانی یادەوەرییەکانی
منداڵی چرۆ دەردەکەن و بەبێ ئاوڕدانەوە لە تەمەنە نەک هەر نووسین،
بەڵکو ژیان مانایەکی نیە( .فرۆید) یە یاساکان و ڵەیدوبەندەکان و
بیرکردنەوە تەڵایدییەکانی نێو کەلوەرێکی پرێزگاری ئەوسای خۆی ،لە
بیناکردنی کەسایەتی خۆی رەنددانەوەی هەبووە .هەڵسەکەوت و یاساکانی
دایک و باوک ڕەنددانەوەی بووە بەسەر تیۆر و بیرکردنەوەی فەلسەفە
دەروونیەکەیدا .لە بەرئەن امەکانی توندوتیای باوک بوو (گرێی ئۆدی ی)
داهێنا ،لە ڕێی تیۆرەکانییەوە ،ترس و تۆڵین و خەونە چەپێندراوەکانی منداڵی
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
(ڕام ۆ ،شاماو ،ئەدۆنیس ،ئەزرا پاوەند )....زۆر بە ڕۆشنی دەبینرێ .بە من
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بە پێوەوانەی سارتەر بیردەکەمەوە ،من منداڵی خۆمم خۆش دەوێت .بە
هەموو خۆشی و ناخۆشیەکانیەوە ،بە هەموو مردن و لە دایک وونەکانیەوە،
یادەوەرییەکانی منداڵی من پڕاوپڕ بوون لە کارەسات و مردن و لە فڕین ،من
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
هەرگیز لە فڕین نەدەکەوتم .من ئێستاش درێاکراوەی تەمەنی منداڵیمم ،ڕەندە
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
دەنووسمەوە ،شوێن ئەو ڕۆژانە هەڵدەگر کە لە نێو هاوارەکانی دوێنێمەوە
خۆزگە و خەونەکانی ئێستا ڕووت دەکەمەوە و وەڵسەیان دەهێنم .شاماو
دەڵێ (خۆزگە عەش زمانی با وەڵسە هات ا )!...بە  ،من ئەو خۆزگەیە لەنێو
خەیاڵی شیعریم تێدەپەڕێنم و عەش وەڵسە دەهێنم ،خەونەکان و غەریزە
کپ ووەکانم وەڵسە دەهێنم ،لە ژێر کاریدەری فرۆید ،بە زمانی عەش
غەریزەکان و خەونەکانم دەنووسمەوە ،هەندێک اریە بە زمانەکانی
گەردەلوو و بروسکە وەک مرۆڤێکی یاخی و ئەش یایەکی سەرشێت :یاخی
لە بازنەکانی حەرا و حەال لە سنووربەندییەکانی کولتوور و ئایین و
ئایدیۆلۆژیا ،هەر بە ڕۆحە یاخییەوە ،ووانیەکانی ئەودیو مەراڵەکان و
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
هێمن و ڕەندین و ووان دێنە بەرچاو .منیە ڕۆ دەچم و لە هەموو شتێک
دادەبڕێم( .تەیراوە) ش ئەو بەهەشتەیە لەوێدا ،منداڵیم و عەش و شیعر
چاویان هەڵێناوە ،زاگەی ئاشنابوونمە بە گوڵەگەنم و پەپوولە و باران و
زەردەخەنەکانی سەرگۆنای دایکم .تەیراوە بۆ من مەماەکەتێکە پڕ لە سیحر و
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نهێنی و پڕ لە پەلکەزێڕینەی بەرائەتی دوای بارانی سۆز و عەش و میهر...
بەهرەش شتێک نیە لە ئاسمانەوە هات ێتە خوار ،شتێک نیە لە نێو دەریای
وەهم هات ێتە بوون ،لەنێو خەیاڵە شیعرییەکانی مندا .بەبێ ئاوڕدانەوە لە
وەرزە پایزییە بەهارییەکانی منداڵیم ،بە بێ پیاسەکردنە لەنێو کۆ نەکانی
شوێنی لە دایک وونم نە عەش مانایەکی هەیە نە میاۆدییەکانی ووانی.
ڕامان :ئێوە لە خوێندن دا بواری زانستیتان هەڵ ااردووە ،دەرچووی
پەماندەی تەندروستین لەهەمەنکاتدا بۆ ماوەیەکی درێا باوەڕێکی ماددیتان
هەبووە ،ئایا کەسێکی کۆمۆنیست لە ڕووی ئایدیۆلۆژیاوە ،دەتوانێ هێندە بە
ناسکی و بەو شێوە پڕ لە عاتیفە شیعر بنووسێ ،شیعرەکانی تۆ پڕن لە
الواندنەوەی خۆرهە تیانەی ڕووت ،هەمیشە فرمێسک بە چاوی
وشەکانتەوە دیارن( ،بە تای ەت لەو شیعرەی کە بۆ خولیای هاوسەرت
نووسیوە) ،کەچی کەسانی ئایدیۆلۆژی تاک اوەڕ ،رەق و لۆژیکیانە بە
پێوەرەکانی عەڵل و هاوکێشە ماتماتیکیەکان بیردەکەنەوە ،تۆ چۆن لە
هاوکێشەیە دەڕوانی
ناڵە حەسەن :بەبڕوای من لە نێو پانتایی دونیای هێمنی شیعر ،هێندەی ئەوە
گاریدەری هەیە کەوا ئەو شاعیرە ،چۆن لە خەیاڵی شیعری و وێنەی شیعری و
زمانی شیعری دەڕوانێ و بیرکردنەوەیەکی هەیە بۆ دنیای ئیستێتیکی شیعر،
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
فاکتەر و بزوێنەری بەلەمەکانی خەیاڵ و وشە و پێکهاتە شیعرییەکانیانە ،زۆر
بە ڵەناعەتەوە دەڵێم ئەو شاعیرانە (کۆیاەن) ،چونکە ئەو خەیاڵەی بە ڕەندە
ئایدیۆلۆژییەکان ڕەندڕێا دەکرێ خەیاڵێکی مردووە ،هەرگیز هێندە بڕ ناکات
بداتە ئاستی پێدەی سووتان و لەنێو نیشتیمانە بەرینەکەی خەیا و ووانی

125

وێدەی نابێتەوە .زمانی شیعر لەالی ئەم ۆرە شاعیرانە ناتواندرێ لە نێو
بازنەی ڕووتی وشە دەربوێ .دەڵێکیە لە دایک دەبێ دڵنیا خوێنەر لە وارێک
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
عەش و ووانی و پاکی و ڕاستدۆیی مرۆڤە نەک زمانی ئایدیۆلۆژیا و
تاک اوەڕی و پێوەرەکانی عەڵل و هاوکێشەی ماتماتیک و شتی تر .شیعر
خۆشاکردنە بۆ دەست حالەتی بێیاگایی .نووسینەوەی هەناسەکانی وڕێنەیە
لەبنار هەورازەکانی مەعریفەدا .من کە بەنێو ڵوو یی خەیاڵەکانم ڕۆدەچم بێیاگا
دەبم لە خۆ و لە کاریدەرییەکانی ئایدیۆلۆژیا .هێندە ڕۆدەچم تا ئاستی فڕین و
مەست وون .لەوێوە دەتوانم بومە نێو ڵوو یی دەریا بێ بنەکانی خەون،
ئارەزوو عەش  ،ووانی ،سۆز ،بەرائەت ...تاد لەوێوە دەتوانم بدەڕێمەوە نێو
یادەوەری ڕۆژەکانی نێو منداڵدانی دایکم .نووسینەوەی ئەو چرکەساتانەی بۆ
یەکم ار هەستم بە ووانیەکانی تریفەی مانگ و سەوزایی سنەوبەر و خامۆشی
پاییز و ڕەندە ئالەکانی باخوە کرد .من کە وڕێنەکانم دەنووسمەوە هێندە بێیاگا
دەبم لە خۆ و لە ئاوەدانی ،تا ئاستی ئەوەی :نازانم من کێم و چیم ،سەر بە
نەزادێکم ،نێر یان مێ ،منداڵم هەرزە یان پیر ،لە سەرەتای ساڵەکانی شیعر
نووسینم ،کاتێک کە سەرسامیەکانی خۆ بۆ عەش و بۆ ووانیەکانی مەمک
دەنووسیەوە ،زۆرێک لە خوێنەرەکانم وایاندەزانی من ژنە شاعیرێکم نەک پیاو.
مرۆح پێکهاتەیەکە پڕاوپڕ لە سۆز و عاتیفە و خەونی ڕەنداوڕەنگ .لە دیوی
ناوەوەی ڕەندی تر و خەونی تر و سروشتێکی تر هەیە .نووسینەوەی شیعر
نمایشکردن و بە کاراکتەرکردنی ئە سروشت و دنیا نەبیندراوەیە ،ئەوەتا
(کار مارکس) کە دامەزرێنەری ماتریالیزمی دیالێکتیکە لە نامەیەکدا بۆ ژنەکەی
دەنووسێ :داوای ئەوە لە هونەرمەندە تەشکیایەکان دەکات ،کە تاباۆیەک بکێشن
ئە چەمابێتەوە و کڕنووشی بردبێت لەبەردە ژنەکەیدا ،ئایا خوێندنەوەیەک
بۆ خەیاڵی ئە تاباۆیە دەکرێ .ئایا ئەمە زمانی ئایدیۆلۆژیایە یان زمانی عەش
و بەها و سووتان و سۆز و خەونە ووانەکانی مرۆڤە من دەمەوێت ڕاستدۆ بم
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لەگەڵ خۆ و خوێنەرەکانم و لەگەڵ ئێوەدا .لە سەرەتای شیعر نووسینم
ڕوانینەکانم بۆ ئەدەب و هونەر ویا بوون ،لە سەرەتا (شیعر الی من هۆکار
بوو نەک ئامان ) ،بە خۆش ەختانە هەرزوو بەوە گەیەشتم کە دنیای شیعر
زۆر بەرینتر و فراوانترە لە دنیای پڕاوپڕ لە پەیا و لە کاێشە و لە هەراوزەنای
ئایدیۆلۆژیا و سیاسەت ،بۆیە هەر زوو شیعرەکانی خۆمم ڕزگار کرد لە دەست
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
تەنیا بوو تا ئاستی مردن و ون وون .بەڵێ لە زۆرێک لە شیعرەکانمدا
الواندنەوەی ڕۆژهە تیانە دەبیندرێ .بە تای ەتی لەو شیعرەی کە بەرێزتان
باستان کردووە .ڕەندە ئەوەش پەیوەندی بە مانەوەی تەمەنێکی درێاەوە هەبێ
لەنێو کۆ نەکانی غوربەت و تامەزرۆیی هەستی گەڕانەوە بۆ نیشتیمانە
سپیەکەی لە دایک وونم ،یان پەیوەندی هەبێ بە بوونی من و کەسایەتی من و
بیرکردنەوەکانی من .بە هەرچۆنێک بێت ،ئەوە منم ،ڕۆحێکی خۆرهە تیانەی
شەڵار شەڵار بووی نێو مەماەکەتی غوربەتم ،بە هەموو ڕەنگ و
ڕوانینەکانمەوە ،بە هەموو هاوار و مردنەکانمەوە .وا لە نێو شیعرەکانمدا ،
بە من هێندە دەزانم .ئێستا ئایدیۆلۆژیا و بیرکردنەوەی ڕەهایی لەنێو بوون
و خەیاڵەکانی مندا مانایەک و ئەو گاریدەرییە تۆخەیان نییە( ،ئێستا حەڵی ەت بە
تەنیا لەالی من نیە) .من ئێستا هەورێکی گوماناویم لە نێو ئاسمانی خەون و
بیرکردنەوەکانمدا ،من بەشێکم لە گومان و گومانیە هەناسە گەرمەکانی نێو
ڕۆحی منە،
ڕامان :سەرەتای دەیەی کۆتایی سەدەی ڕابردوو ساردەمەنیەکت لە
بەرام ەر مزگەوتی سپی لە هەولێر هەبوو ،لە نێو ئەو غەڵ ە غەڵ و هاوار
هاوارەدا تۆ لەگەڵ برادەرەکانت لە شیعر دەدوای ،ئایا ئەو بەردەوامیەی تۆ
لە شیعر ئەوپەڕی عاش بوون نیە بۆ شیعر ،بە واتایەکی دی ،تا کوێ و
ئاستێ عاش ی شیعریت ..بۆچی
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ناڵە حەسەن :لە نێو هەناوی ئە پرسیارەتاندا ،الپەڕەی ڕۆژانێکم بۆ
هەڵدەدەنەوە کە ڕۆژانێکی بەرچاو و دیارە لە نێو بیرەوەریەکانی مندا .بەڵێ
لەو ڕۆژگارەی ئەوسادا کە تەمەنێک لەو شوێنەدا کار کرد ،سەردەمانێک
بوو ،خۆشی و لەزەتم لە هەموو شتێک دەبینی ،بە عەش ەوە دەمخوێندەوە
و بە عەش ەوە دەمنووسی .سەرەتای ساڵەکانی سەردەرهێنان و دەرکەوتنم
بوو .سەرەتای ئاشنا بوونم بوو بە مەعریفەی دەق و مەعریفەی زمان،
لەگەڵ هات و هاوار و بەز و سەفای هەرزەکارانی ئەو شوێنەدا ،من لەگەڵ
برادەرەکانم بە تای ەتی ( زانا خەلیای شاعیر و بەختیار محەمەد عیسای
نووسەر) و چەند برادەرێکی تر باسی شیعرمان دەکرد ،باسی ئەدەب و
هونەر بە گشتی و زۆر شتی تر .،من ئەوکاتە لە گەرمەی کارکردندا بوو لە
نێو ویهانی سیاسەت و ئەدەب و هونەردا ،لەگەڵ ئەوەشدا لە خەمی ئەوە
دابووین ،چۆن ب ین بە خاوەنی دەندی خۆمان ،لە خەمی ئەوەدابووین چۆن
شەپۆلەکانی ئایدیۆلۆژیا و سیاسەت لەگەڵ خۆیدا نەمان بات و ونمان
نەکات .چۆن سیاسەت ووانی و خەیاڵە ڕۆمانسیەکان لە نێو شیعرەکانمان
دا نەخنکێنێ .چۆن بە ئازادی بیر بکەینەوە و ئازادانەش بنووسین.
بەهەرحاڵ ئە ڕۆژانە ڕۆژە گەرمەکانی تەمەنی منن .لە سەردەمانە عەش
بە هەموو مانا فەلسەفییەکەیەوە مانایەکی هەبوو لە نێو شیعرەکان و
نووسینەکانی مندا ،هەتا ئەمڕۆش بە هەمان وۆش و خرۆشەوە و هەمان
ڕوانینم هەیە بۆ عەش و بۆ دنیا سیحریاوییەکەی نووسین و شیعر .من تا
سەر ئێس ان عاش ی شیعر  ،ئە عاش وونە بۆ شیعر پێموایە بەردەوامی
بە بوونم داوە ،کاریدەری زۆری لەسەر خۆدۆزینەوە و ناسینی خود و
خەون و خولیاکانمدا بووە.
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ئاستێ هێ ی بەیانی لەگەڵ دیوانێکی ترت ڕوو لە
ڕامان :تا
بەرزبوونەوەیە ،ئایا کارت لەسەر ئەوە کردووە دیوانی ئەمڕۆت لە هی
دوێنێ نەچێ .چۆن
ناڵە حەسەن :من پێموایە ئەو نووسەرانەی کە هەمیشە خۆیان دووبارە
دەکەنەوە .ئەو نووسەرانەن خەمی داهێنانیان نیە ،یان تەنها خۆیان
دەخوێننەوە ،ئەگینا بۆ نووسەرانێک کە خەمی داهێنانیان لەبەر بێ وا
پێویست دەکات هەمیشە لە نوێ وونەوە دابن ،ئەمەش کارێکە بە ئیرادەگەری
ناکرێ ،بەڵکو کارێکە بەرچاو ڕۆشنی دەوێ ،بەهرە و توانای دەوێ،
شەونخونی و ماندوبوونی دەوێ .مەبەستمە ب ێم ،دەبێ ڕوئیایەکی ڕۆشنمان
بۆ نووسین و داهێنان هەبێ .دەمێک ساڵە ئەرستۆ گوتوویەتی( ،کردەی
شیعر نووسین کردەیەکی السایی کەرانەوەیە) .دەبێ چی بکەیەن بۆ ئەوەی
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
دیوانەکان و دەڵەکانی ئەمە کارێکی زۆر گرینگ و پێویستە .ئەمەش زیاتر
خوێنەران دەتوانن بڕیاردەری بن ئەگینا وەک دەڵێن( :کەس بە دۆی خۆی
ناڵێ ترشە) ،بە تا ئەووێدایەی بۆ خودی خۆ دەگەڕێتەوە ،دەتوانم ب ێم
زۆر بە ئاگاهانەوە ئە مەسەلەیە لەبەر چاو گرتووە و کاریشم بۆ
کردووە .من پێم وایە ویاوازی زۆر هەیە لە نێوان (مۆمێکی نوێی تەمەنم) و
(ڕەش ەڵەکی ڕۆح) ،یان لە نێوان (ڕەش ەڵەکی ڕۆح) و (عەش و بەرائەتی
ئاو) یان لەگەڵ (ڕەندە ئیرۆسیەکانی ئاگر) دا ،یان لەگەڵ (نیدایەک بەسە بۆ
مردن) کە تازەترین دیوانی شیعریمە .لە ڕووی ناوەڕۆکەوە لە ڕووی
زمان و ستایاەوە ئالوگۆڕی زۆر لە نێوانیاندا دەبینم .پێشم وایە
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ئالوگۆڕەکان ڕوو لە سەرەوەن .من زۆروار لە شیعرێکەوە بۆ شیعرێک ئە
ویاییە لە خۆمدا دەبینم ،بە خۆشحالییەوەش زۆرواران لە دەمی ڕەخنەگران
و نووسەران و خوێنەرەکانمەوە ئەمە بیستووە و پێم گەیشتۆتەوە .لەگەڵ
ئەوەشدا من پێموایە نووسین کارێکی ئاسان نیە ،تا نووسەر ئاستی توانای
فیکری و مەعریفی بوێتە سەر ،کردەی داهێنان ڵوڕستر و ڵورستر دەبێت.
دوای تەمەنێکی دوورودرێا لە نووسین لە چاوپێکەوتنێک دا لە (گابریل
گاریسیا مارکیز) یان پرسی (ئێستا کاری نووسین ئاسانترە ،یان پێشتر) لە
وە مدا وتی :ئێستا زۆر بە زەحمەت دەنووسم.
ڕامان :کە کوردستان وێدەهێ یت و ڕوو لە کۆ ن و گەڕەک و شار و
و ت و کیشوەرێکی نوێ دەکەیت ،ئاستەندەکانی ئەو ژیان و ئەو دەسپێکە
بۆ شاعیرێکی کورد لە کەنەدا چییە
ناڵە حەسەن :دیارە بۆ هەر کەسێک کە نیشتیمانی خۆی وێ دەهێ ێ و
ڕوو لە و تێکی تر و کیشوەرێکی تر دەکات ،لە سەرەتاوە وەک کەسێکی
نامۆ و الڵ و التەریک و دوورەپەرێز دەبێ لە هەموو شتێک .وەک
باڵندەیەکی باڵشکاو ،یان گە یەکی هەڵوەریوی دە شۆستەکان دێتە
بەرچاو .کاریدەرترین ئاستەندیە نەزانینی زمانی ئەو و تەیە ،چونکە بە
تای ەتی لە سەرەتادا فێربوونی زمان کایاێکە بۆ کردنەوەی زۆربەی
دەرگاکان .لە پاڵ فێربوونی زمانیە ئاستەندی ژیان و گوزەران و
بەرپرسیەتی خێزانداری و منداڵ و هەموو ئەمانەش کاریدەری خۆیان دەبێ.
ئاستەندێکی تر چۆن بتوانی (ئەگەر بکرێ) خۆت بە خێرایی لەگەڵ
دابونەریت و کەلوەری ئە والتە تازەیە ڕابێنی ،ڕەندە لە ئاستی زۆر
ویاوازدا بن لەگەڵ کوتوور و دابونەریت و باری کۆمە یەتی و تی خۆت
دا .دیارە خۆ گون اندن لەگەڵ کولتووری و تێکی تر کارێکی وا ئاسان نیە.
ڕەندە مرۆڤی وا هەبێت کە دڵنیا زۆریشن تا تەمەنێکی زۆر هەر نەتوانن
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لەگەڵ ئە کەشوهەوایە تازە ڕابێن ،ڕەندە لە ناخی ناخەوەیان لە کێشەیەکی
ڵووڵ و لە مەینەتدا بن .ئەمەش لەسەر خودی کەسەکان دەوەستێ .کە چەند
توانای ئە گۆڕانە لەو کەسەدا هەیە .ڕەندە پێوەندیشی بە ئاستی
بیرکردنەوە و ئەو پاشخانە مەعریفی و ئاستی کرانەوەی ئەو کەسەوە
هەبێ .فێربوونی زمان و تێکەڵ وون بە دابونەریتی ئە و تە و سوود
وەرگرتن لە مێاوو و لە ئاستی ڕۆشن یری و مەعریفی ئە و تە کارێکی
سەرەکی و زۆر پێویستە بە تای ەتی بۆ کەسی نووسەر.
ڕامان :لە کۆڕی شیعری  ٢١١٥/٥/٢٢لە هۆڵی یەکێتی نووسەرانی کورد
لە هەولێر هەندێ شیعری نوێی خۆتت خوێندەوە ،هەندێ لە وەرگران الیان
وابوو شیعرەکانی تۆ پێدەچێ لە کوردستان نووسرابن ،بە واتایەکی تر هیی
سیما و خاسیەتێکی شیعری نوێی ئێستای ئۆرۆ – ئەمریکی بە
شیعرەکانتەوە دیار نەبوو ،بۆچوونی تۆ لە بارەیەوە چیە
ناڵە حەسەن :بەر لە هەرشتێک دەمەوێ ئەوە ب ێم کە بڕیاردان و
هەڵسەنداندنی شیعر بە یەک خوێندنەوەی خێرا نەک هەر گوناهێکی
گەورەیە ،بەڵکو تاوانێکە بەران ەر بە دەڵە دەکرێ .لەگەڵ ئەوەشدا دیارە
من تەمەنێکە لە و تی کەنەدا دەژیم ،کە تا زۆر شیعری کەنەدی و
ئەمریکیم خوێندۆتەوە ،پێشم وایە توانیومە سوود لە ڕەوتی تازەی ئە
کیشوەرە وەربدر  ،بە هێندەی پێم کرابێ خۆ لە کاری السایی کردنەوە
پاراستووە .چونکە الی من السایی کردنەوە شتێکە و داهێنان شتێکی ترە .بە
پێی ئەزموونێک کە لەگەڵ شیعر و نووسین دا هەمە من پێموایە خاوەن
ڕێوکە و شێواز و ستایای خۆمم .ناشتوانم وا بە ئاسانی دەس ەرداری ئە
شێوازەی خۆ ب م .دەربارەی شیعرە تازەکانیشم کە لە کۆرەدا
خوێندمنەوە ،من پێموایە زۆر شتی تازەی تێدا بوو ،بە تای ەت لە ڕووی
ستایل و زمانەوە ،هەر ئە وەرگرە بەڕێزانە کە زۆربەیان نووسەر و
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شاعیر بوون ئەو ڵسەو هەڵسەنداندنانەی هەیان وو لەسەر شیعرەکان و
کۆڕەکە ئەو ڵسانەی لەوێدا پێیان وتم ،ڕەندە خۆشترینی ئەو ڵسانە بن کە
لە هەموو تەمەنی نووسینم بیست ێتم ،ڕەندە ئەگەر ڵسەکان لێرە دووبارە
بکەمەوە بوێتە خانەی ستایە و بە خۆدا هەڵدان کە منیە پێویستم بەوە
نییە ،دیارە زۆریە ئاساییە لە کۆڕێکی ئاواهیدا کە خەڵکانێکی زۆر ئامادەی
ب ن ڕاوبۆچوونی ویاوازیە هەبێ ،من پێموایە دەڵی زیندوو دەبێ
خوێندنەوەی وۆراووۆر لە خۆبدرێ ،ئەمەش بەڵدەی سەرکەوتنی کۆڕەکە
و شیعرەکان بوو .دەربارەی ئەوەی کەتا چەند ڕەنددانەوەی شیعری
ئەمریکیم پێوە دیار بوو ،ڕەندە ئەوە بەالوە زۆر گرینگ نەبێت.
ڕامان :ئەگەر شیعر بە زمانی ئیندایزی دەخوێنیتەوە کێن ئەو شاعیرانەی
دەیانخوێنیتەوە ،بۆچی
ناڵە حەسەن :زۆرن ئەو شاعیرانەی کە بە زمانی ئیندایزی
دەیانخوێنمەوە لەوانە( :ئەزرا پاوەند ،ڕۆبەرت کریای ،ئیایەت ،ئیمیای
دیکنسۆن .ویایە ستافۆرد ،ڕۆبێن سارا ،وۆنی ئارنۆد ....زۆرانی تر) ڕەندە
هۆکارەکەی ئەوە بێت ،من بە دەڵە شیعرییەکانیان سەرسا بم .بۆ نێو
ڵوو یی خەیاڵەکانیان بمدێڕن و سەفەر پێ کەن ،یان لەوانەیە لە دنیا و
خەون و مەینەتیەکانی خۆمەوە نزیک بن .بە کوردتی من ئەو نووسەرانە
دەخوێنمەوە کە تووشی ڕامان و سەرسامیم دەکەن.
ڕامان :کێن ئەو شاعیرە کوردانەی کە چێا لە تێکستەکانیان وەردەگری.
بۆچی
ناڵە حەسەن :بە هەمان شێوەی پرسیاری پێشوو ،لە نێو کوردانیە دا
زۆرن ئەو شاعیرانەی من چێا لە تێکستەکانیان وەردەگر  ،ڕەندە نەتوانم
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لێرەدا ناوی هەموویان بهێنم ،بە لەوانە( :شێرکۆ بێکەس ،بەختیار عەلی،
کەریم دەشتی ،دڵشاد عەبدوڵی ،ئەنوەر مەسیفی ،هاشم سەڕاج ،کەژا
ئەحمەد ،سەباح رەن دەر .....زۆرانی تر) هۆکارەکەش هەر ئەوەیە کە لە
پرسیاری پێشوو وە مم داوەتەوە.
ڕامان :سەفەر و دنیای دیتن و گەشت تا چەند زەمینە بۆ ئافەریدەکردنی
تێکستی نوێ دروست دەکا .ئایا مەعریفەی چاو گریندییەکەی وەک سەفەری
نێو کتێ ەکان نییە
ناڵە حەسەن :من پێم وایە سەفەر و غوربەت چەند دەرگایەک بەڕووی
مرۆڤەکان دادەخات و لە هەمان کات دا چەند دەرگایەکی تر بە ڕوویاندا
دەکاتەوە .کردنەوەی ئە دەرگا تازانە بە تای ەتی بە ڕووی نووسەران ،بە
مانای تێکەڵ وونە بە نێو دنیایەکی تازە و خۆ بینینەوەیە لە نێو خەون و
خەیاڵ و بیرکردنەوەی تازە .ئاشنابوونە بە کولتوور و ڕەنگ و ڕوخسار و
سروشتێکی تازە .واتە لە دایک وونەوەیەکی ترە بە هەناسەیەکی تازە .لە
هەمان کاتیشدا خۆدۆزینەوەیە لە نێو مەعریفە و هۆشیارییەکی تازەدا،
بێدومان مەعریفەی چاویە بەشێکە لە مەعریفە گشتییەکە .هەروەک لە
یەکێک لە پرسیارەکانی پێشوو گوتم ،ڕەندە هەندێک لە مرۆڤەکان نەتوانن
لەگەڵ ئە دنیا تازەیەدا هەڵ کەن و ڕابێن ،بۆ یە دەنگ و ڕەنگ و بوونیان
بەرەو کپ وون و سڕبوون دەچێ .هەندێکیشیان بە پێوەوانەوە ڵەڵەمەکانیان
بە بڕشتتر دەبێت .بیریان فراوانتر و خەیاڵەکانیان ڵووڵتر و چاوەکانیان
ڕۆشنتر دەبینێت ،چونکە دنیای سەفەر و غوربەت خۆی لە خۆی دا
دنیایەکی کاریدەرە بەسەر ڕۆحی مرۆح ،بینینی کەڤا و نیدارە ووانەکانی
سروشتێکی تر و باخوەی ڕەنداوڕەنگ و شەڵامی بەرین و ڕووناک
ڕووناک و میترۆکان و ئاپارتمانە بەرز و سیحراوییەکان ،خۆی لە خۆی دا
چێاێکی هونەری و سەرسامی بە مرۆح دەبەخشێ .شیعری (سەحەر و
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خەیاڵە فەنتازییەکەی ئە شیعرە لە
دوای نیوەڕۆیەکی کەنار دەریا)
ڕوانینی ووانییەکانی ئاو و نهێنیی ە دڵڕفێنییەکانی شەپۆلەکان و ئارامییەکانی
کەنار دەریایەک لە دای وو ،بۆیە منیە ڕازیم بەوەی کەوا مەعریفەی چاو بە
ئەندازەی مەعریفەی نێو کتێ ەکان کرینگ و کاریدەرە بۆ وەبەرهەمهێنای
تێکستی ووان.
ڕامان :ڕەخنەی کوردی و خوێندنەوەی کوردی بۆ شیعری کوردی زۆر
زۆر کەمە ،تا ئێستا نووسینەکانی کێ لەو بوارەدا سەرن ی ڕاکێشاوی ،ئایا
ڕەخنە و خوێندنەوە بۆ شیعر هۆکارێک نییە بۆ زیندووبوونەوەی شیعر
ناڵە حەسەن :دیارە بۆ هەموو الیەکمان ڕۆشنە ،ڕەخنەی کوردی و
خوێندنەوە بۆ شیعری کوردی لە ئاستێکدایە ،من پێموایە ئەوەش بەشێکی
پەیوەندی بە زرووفە مەوزووعیەکەیەوە هەیە ،بە مانای پەیوەندی بە حاڵ و
فیکرەیەک و
وەزعی ڕەخنەگران و ڕۆشن یرانمانەوە هەیە کە خاوەنی
زەخیرەیەکی مەعریفین .بەشەکەی تری پەیوەندی بەو ئەخاڵە کولتوورییە
خێ ەکییەوە هەیە کە وای کردووە هۆکاری سیاسی و حیزبی لە ڕاستایەدا
ڕۆڵی کاریدەری خۆی ب ینێ ،بە لەگە ئەمانەشدا ناکرێ نووسینەکانی:
(عەالئەدین سەوادی و محەمەدی مەال کەریم) لە بیر بکەین.
بەتای ەت خوێندنەوەیان بۆ شیعری کاسیک ،یان نووسینەکانی (ئازاد
عەبدولواحید) فەرامۆش بکەین .هەرچۆنێک بێت ڕەخنە نەک هەر بۆ
کۆمەلدەی ئێمە ،یان بۆ نوێ وونەوەی دەق ،بدرە لە هەموو ڵۆناو و دەورانە
مێاووییەکان کاریدەری خۆی بەسەر کەلتوور و باری کۆمە یەتیدا بووە،
لەسەردەمی بووژانەوە لە ئەوروپا ڕەخنەگرەکان پێشەنگ بوون ،ئەگەر
ڕەخنەگرەکان نەبوونایە ئەورووپا و ئەمریکا بەو مەدەنیەتەی ئێستایان
نەدەگەیشتن ،ئەو ە ڕەخنەگرە ودیەکانن دەرگای ویهانێکی تازەمان لێ
دەکەنەوە ،نەک تەنها هۆکارێک بن بۆ نوێ وونەوەی دەڵێکی شیعری،

174

خوێندنەوە و ڕەخنە کاریدەری زۆری هەیە بەسەر لە دایک وون و
نوێ وونەوەی دەق دا .چونکە خوێندنەوە و ڕوئیاکانی ڕەخنەگرێکی ودی و
ڕاستدۆ زۆر ڵووڵتر و فراوانترە لە خوێندنەوەی خوێنەرێکی ئاسایی.
خوێندنەوەی ڕەخنەگرێکی ودی و ڕاستکۆ نەک هەر کاریدەری دەبێ
بەسەر نوێ وونەوەی دەق ودە لەوەش دەڵێکی تازەش لە دایک
دەبێ ،بەڵکو تەکانێکیە بە خاوەنی دەڵەکە دەدا و چێاێکی زیاتریە بە
خوێنەر دەبەخشێ.
ڕامان :لەو ماوانەی دواییدا کۆمەڵە شیعرێکت لە زمانی ئیندایزییەوە
وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی ،ئایا ئەو ئاستەندانە چین کە لەکاتی
وەرگێڕانی تێکستێکی شیعری ڕووبەڕووت دەبنەوە
ناڵە حەسەن :بەر لە هەرشتێک دەمەوێ ئەوە ب ێم من نە وەرگێڕ و نە
خەمی وەرگێڕانم هەیە .هێندە نەبێت لە وەرگێڕانی شیعرەکان و لە
ئەو
وەرگێڕانی بابەتەکانی تر تەنیا هەوڵدانێکە و هیوی تر .بە
ئاستەندانەی دەهاتنە بەردەمم لە چەند خالێک خۆیان دەبینییەوە یەکێکیان
ئەوە بوو ،زۆر لە خەمی ئەوە دابوو کە بە ئەمانەتەوە شیعرەکان
وەربدێڕ و ناوەڕۆک و خەیاڵ و وێنە شیعرییەکان نەشێوێنم .لە هەندێ
شوێن هەستت بەوە دەکرد زمانی ئیندایزی پێشکەوتنی زۆری بەخۆیەوە
بینیوە ،بۆ هەندێ وشەو دەستەواژە بە زەحمەت مانای پڕ بە پێستت دەست
دەکەوت .یەکێکی تر فەرهەندە کوردییەکانە ،هەندێک لە ماناکانی نێو
فەرهەندە کوردییەکان ئێستا لە زمانی ئیندایزی ئەو ئەو مانایەنە هەر بەکار
ناهێندرێن و کۆن بووینە هەستت بەوە دەکرد کەوا فەرهەندە کوردییەکان
پشتیان بە سەرچاوە زۆر کۆنەکانی فەرهەندە ئیندایزییەکان بەستووە،
هەروەها نەبوونی فەرهەندی ئەلیکترۆنی گوردی ،ئەمەش یەکێک بوو لە
ئاستەندەکان ،ئەمەیان زیاتر پەیوەندی بە کاتەوە هەیە.
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ڕامان :ئایا لە وەرگێڕانی شیعردا لە زمانێکەوە بۆ زمانێکی تر
شاعیربوونی وەرگێرەکە ڕۆلێک دەبینێ
ناڵە حەسەن :بە بڕوای من لە وەرگێڕانی شیعردا لە زمانێکەوە بۆ
زمانێکی تر شاعیربوونی وەرگێڕەکە ڕۆڵ و کاریدەری زۆر بەرچاو دەبینێ.
وەک ئەوە وایە هونەرمەندێکی شێوەکاری کوردی کاتێک سەیری تاباۆکانی
هونەرمەندە بیانییەکانی وەک( :پیکاسۆ و لیۆناردۆ داڤنشی و ،سافادۆر دالی
و ڤانکوا و گاگوین و گۆیا و مەن و ....تاد) بکات خوێندنەوەکانی بۆ
تاباۆکان چەند هونەریانەتر و ڕۆشنتر دەبێ لە خوێندنەوەی کەسێکی
ئاسایی ،یان شاعیرێک یان ڕۆماننووسێک ،هۆکارەکەشی ئەوەیە
هونەرمەندە شێوەکارییەکە خۆی لە نێو ئەو ویهانەدا دەژی و لە نێو ئەو
ویهانەدا بەهرەیەک و توانایەکی هەیە ،ئە زیاتر بە مەعریفەی ڕەنگ و
هێاکاری و فیدەر و هونەرەکانی تر ئاشناترە ،شیعر و وەرگێڕانی شیعر و
شاعیربوونیە بە هەمان ئەندازە .من پێم وایە شاعیران زیاتر ئاشناترن بە
مەعریفەی وشە و زمان و خەیاڵ لە شیعردا .ڕەندە ئەگەر وەرگێرەکە
شاعیر نەبێت هەندێ وار مانای وشەکان و خەیاڵەکان بشێوێنێ ،هەرچەندە
ئەگەر زمانزانێکی باشیە بێ .ڕەندە لە پشتی وشەکانەوە دنیایەکی تر
نەبینێ ،چونکە لە پشتی وشەکانەوە مانای تر و وووڵەی تر و ڕەندی تر
هەیە .بەڵدەشم بۆ ئەمە ،من شیعری وەرگێڕدراو خویندۆتەوە توانای
ئەوە نەبووە تا کۆتایی شیعرەکە بخوێنمەوە ،هێندە بە ناڕێکی شیعرەکە
وەرگێڕدرابوو .ڕەندە واری واش هەبێ وەرگێرەکە شاعیریە بێ و ئە
حالەتانە هەر ڕووبدەن ،بە من پێم وایە ئە حالەتانە لە وەرگێڕی شاعیر
دەبێ کەمتر بێ بەو مەروەی شاعیرەکە زمانزانێکی باش بێت.
ڕامان :بە گویرەی زانیارییەکانی تۆ لە بواری وەرگێڕاندا ،کێن ئەو
وەرگێرە کوردانەی کە تەواو سەرکەوتوون لە کارەکانیان .بۆچی
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ناڵە حەسەن :من بۆخۆ (عەزیز گەردی و عەبدوڵی حەسەن زادە و
شوکور مستەفا) لە کارە وەرگێڕدراوەکانیاندا سەرکەوتوویان دەبینم ،بە
دوای ئەمانەش (
ئازاد حەمە شەری و کەریم سۆفی) وێدای پەن ە و ڵەڵەمەکانیان لە
بواری وەرگێڕاندا دیارە .هۆکارەکەش ئەوەیە بە زمانێکی پاراو بە
ئەمانەتەوە دەڵەکانیان وەرگێڕاوە و لە کاتی خوێندنەوەیاندا ئارامی و
دلخۆشیت پێ دەبەخشن.
ڕامان :چین ئەو خاسیەت و سیمایانەی پێویستە لە شیعرێکدا هەبن بۆ
کۆن نەبوونی ئەو شیعرە .بە شێوەیەکی دیکە ،ئەو شیعرانەی کە وێایان
لێوەردەگریت دەبێ خاوەنی وۆرە خاسیەت و سیمایەک بن
ناڵە حەسەن :هەو دەدە بە کورتی ئەن ا و مەبەستێک بە دەستەوە
بدە  .بە بڕوای من شیعر نووسین کردەیەکی ئیستێتیکیە لەنێو بازنەی کایە
مەعریفییەکاندا ،دیارە مەعریفەی نووسەر بۆ زمان و دەق و ڕەگەزە
شیعرییەکان کاریدەری زۆر دەبینێ بۆ وەبەرهە هێنانی دەڵێکی زیندوو،
دەڵی زیندووش بە مانای دەڵەکە هەلدری دەاللەت و هێما و فۆڕ و
سیمایەک بیت کە خوێنەر سەرسا بکات و چێایان پێ ب ەخشێ .لە پاڵ
ئەمەش وا پێویست دەکا دەڵی زیندوو خوێندنەوەیەک زیاتر لەخۆ بدرێت.
بەمانای شاعیر لە ئاڵاری دەق دا تا ئاستێک شۆڕدەبیتەوە بۆ نێو دنیای
خەون و خەیالە ڕەندالەییەکانی مرۆح .بە زمانێک کۆد و نهێنیەکانی نێو
ڕۆحی مرۆح و نێو غەریزە و بوخوە نەکراوەکانی ئومێدە کپ ووەکان ،لە
وێنەیەکی ئیستێتیکیدا دەنووسێتەوە .دەمەوێ ئەوە ب ێم دەڵی زیندوو ،دەبێ
لە مانادا ڵوو بێت و لە شێوەشدا نوێ وونەوە و تازەگەری پێوەدیار بێت،
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(دۆنالد هۆلد) شاعیر و نووسەری ئەمریکی دەڵێ( :هیی پاساوێک نابینم ،بۆ
بە خەرودانی ژیانی خۆت بۆ نووسینی شیعر مەگەر شیعری ووان و نایاب
نەبێت).
ڕامان :کێشەی گەورەی ڕۆشن یرانی کورد لە دەرەوەی و ت کە هەر
تەنیا بە وەستە لە دەرەوەی و تن ،بە هیی شێوەیەک ناتوانن لەگەڵ
کولتووری ئە و تە بەریەککەوتنێکی ودی دروست بکەن ،تۆ لە ڕووە
چۆنی ،ئایا توانیوتە پەیوەندییەکی ڕۆحی لە نێوان خۆت بو کولتووری
کەنەدی دروست بکەیت
ناڵە حەسەن :ئە بەریەککەوتن و حاڵەتە ڕۆحیانە یەکێک لە کێشە
سەرەکییەکانی وەزعی مرۆڤی پەناهەندە و کۆچ ەرە .ئەو مرۆڤانەی کە لە
نیشتیمانی خۆیان دابڕاون ،وەک (بەختیار عەلی) لە بەشی دووەمی
نووسینی (کۆ بەرەو ناشوێن) دا دەڵێ :کەسی کۆچ ەر ،کێشەی گەورەی
ئەوکات دەست پێدەکا کە کۆچ ەر لە هیی یەکێک لە دوو دنیایەدا شوێنی
ڕاستەڵینەی خۆی نادۆزێتەوە ،یان هەر لەو نووسینە لە شوێنێکی تردا دەڵێ
( غوربەت کۆمەڵێک هە و ئەفسوون پێشکەش بە کۆچ ەر دەکات نیشتیمانی
خۆی پێشکەشیان ناکا نیشتیمانیە کۆمەڵێک ویستی ڕۆحی و دەروونی و
عاتیفی تێر دەکا ،غوربەت تێریان ناکات ،کۆچ ەر لە هەر وێدایەک بای لە
هەریەکێک لە دوو نیشتەوێیەدا شتێکی گرینگ دەدۆڕێنێت) .ئە حاڵەتە
نامۆییە زیاتر لەالی کەسی خۆرهە تی ڕەنگ دەداتەوە و کاریدەرییەکانی
تۆخترن ،چونکە کەسی خۆرهە تی لە کۆمەڵدەیەکی داخراوەوە هاتوون.
ئەوان لە ژیانی پێکەوەی و خێ ەکی و لە نێو ئامێزی سۆزە گەرمەکەی
دایکەوە ڕاهاتوون ،لەالی ئێمە سۆز و ویادان پێوەرن بۆ شتەکان .ئێمەی
خۆرهە تییەکان لە نێو رووبارەکانی یادگاری و رووبارەکانی سۆز و
ویادانەوە مەلە دەکەین .بیرکردنەوەکانمان زیاتر خەیاڵیامێز و ڕۆمانسین.
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ئە پاشخانە مەعریفییە خێ ەکییە وا لە مرۆڤی خۆرهەالتی دەکا بە ئاسانی
نەتوانێ تێکە بە کەڵوەری کراوەی ڕۆژئاوایی و ئەمریکی ب ێ ،یان لەگە
پێشکەوتنەکانی نێو دنیای سەرمایەداری و دنیای تەکنەلۆژیادا بە نامۆیی
بمێننەوە .چونکە لە کۆمەڵدای سەرمایەداریدا ،مرۆح وەک ئامێرێکی ڕووت
مامەڵەی لەگەڵدا دەکرێ .ئامێرێکی بێ وووڵە و بێ ڕۆح و غەریزە و
هەستەکانی مرۆڤایەتییان تێدا کپ
دەکرێ و دەخنکێندرێ .لە دنیایەدا ماددە سەرچاوەی هەموو شتێکە
نەک سۆز و ویادان و هەستەکانی مرۆڤایەتی.دوو دنیای تەواو لە یەکتری
ویاواز ،دنیای ئامێر و دنیای سۆز و ویادان .تا منی خۆرهە تیە
دەگرێتەوە ،منیە کەسێکم بە هەمان پێکهاتە و بیرکردنەوە رەندە لەوان
زیاتریە لە ژێر کاریدەری پێوەرەکانی سۆز و ویادان دابم .من کە
کوردستانم وێهێشت تەمەنم سی و دوو ساڵ بوو ،بەمانای سی و دوو
ساڵ بیرەوەری پڕ لە کارەسات و مەینەت و پڕ لە سۆز و ویادان و عەش
و سووتان و بیرکردنەوەی خۆرهە تیانە ،ژیان لە نێو بازنە و
بەربەستەکانی حەرا و حە ڵ .دیارە بۆ منیە کارێکی وا ئاسان نییە کە
وەک پێویست بتوانم ئە بەریەککەوتنە دروست بکە بە خێرایی
بیرکردنەوەکانم بدۆڕ  .زۆر بە ئاگاهانە تا بۆ کرابێ هەوڵی ودیم بۆ داوە.
زۆرواران لەگە خۆمدا لە ناوەوە کەوتوومەتە مشتومڕ و زۆر واران بە
ئاکامێکی دەروونی ناخۆش گەیشتوو  ،یان دوو حالەتی دژ بەیەک لە مندا
دروست بوون ،هەندێ وار بە ترۆپکی نائومێدی و یاخی وون گەیشتوو ،
هەندێ واریە دوای بیرکردنەوەیەکی زۆر زەردەخەنەیەک هاتۆتە سەر
سیما و هیوی تر .من پێموایە هەنداو دەنێم بۆ پێشەوە و چاوێکیشم بۆ
هەمیشە هەر لە دواوەیە ،خۆشم هەست بەوبارە دەروونیەی خۆ دەکە .
زۆر بە ئاسایی هەست بەوە دەکە زەمەن منی فڕێداوەتە نێو ئە کیشوەرە،
یان ڵەدەر غەدری لێکردوو  ،من چێ کە من کوڕی کۆ نێکی تر و
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کیشوەرێکی تر  ،بە الیایەو بیرکردنەوەیەکی تر پێدەیاندراو  ،مەبەستم
پاساو هێنانەوە نییە ،بە ئەوە حەڵی ەت و پێکهاتە و تواناکانی منە.
ڕامان :بەر لە بیوکردنەوەی شیعرێکی نوێ ،یەکەمین وار ئە شیعرە بۆ
کێ دەخوێنیتەوە بۆچی
ناڵە حەسەن :لە ڕاستیدا هەر شیعرێکی نوێم کە لە دایک دەبێ ،یەکەمین
وار بۆ خۆمی دەخوێنمەوە ،چونکە خۆ یەکەمین خوێنەر و ڕەخنەگری
شیعرەکانی خۆمم .من شیعرە تازە وەبەرهە هاتووەکانی خۆ زۆر
دەخوێنمەوە .بۆ ماوەیەک حەزناکە بیویان بکەمەوە ،حەزدەکە هەر لە
نێو ئە کەشوهەوایە بمێنمەوە کە شیعرەکەی تێدا لە دایک دەبێ .لە نێو
خەیاڵەکاندا بۆ ماوەیەکی زۆر دەمێنمەوە .شیعرەکانم هێندە دەخوێنمەوە تا
ئاستی ئیرەیی بە بیوکردنەوەیان دەبە  .حەز ناکە شیعرەکانم لە من
داب ڕێن و وێ داشەکانیان لە ناوک و ڕۆحی مندا ویا ب نەوە ،بیرمە وارێکیان
دوای تەواو بوونی شیعرێکم وابزانم (خوڵەمێە و خەونەکانی مێینەی
شیعر) بوو ،لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیم لەگەڵ بەرپرسی یەکێک لە ماڵپەڕە
دڵم نایێ بیوی
کوردییەکان پێم گوت :شیعرێکم تەواو کردووە ،بە
بکەمەوە ،رەندە ئەمەش حاڵەتێکی نەرگسی بێت لە مندا.
ڕامان :دوای ئەو دابڕانە دە ساڵییە هەولێر چۆن دەبینی بە تای ەتی و لە
ڕیی ڕۆشن یرییەوە بە گشتی ،ئایا بیرۆکەی ئەوەت نییە بە یەک ار
بدەڕێیتەوە
ناڵە حەسەن :من بە حوکمی ئەوەی تەمەنێکی درێابوو نەگەڕابوومەوە،
هەر وەک لە چاوپێکەوتنی تریشدا باسم کردووە ،کەوا (تەنیایی و غوربەت)
هات وونە نێو ژوورەکە و لەوێوەش بۆ نێو ڕۆحم .دوای ئە ماوە دوور و
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درێاەش کە هاتمەوە ماوەکە تەنیا یەک مانگ بوو لە ماندەشدا زۆر
سەڵاڵ و پڕ کار بوو ( ،بە چاپکردنی دوو کتێ و گێڕانی گۆڕێکی شیعری
و دەرکردنی دوو سیدی شیعری ،یەکێکیان بە دەندی خۆ ئەویتریان بۆ
شیعرەکانی خولیا بە دەندی کەسێکی ترەوە ،هەروەها گرتنی چەندین
چاوپێکەوتنی تەلەفزیۆنی و ڕادیۆیی و ڕۆژنامە و گۆڤار ....تاد) ،بۆیە من
وەک پێویس ت بڕی تێنوێتی و تامەزرۆییم نەشکا لەبەر ئەوە من لەزەت و
چێا لە هەموو شتێک دەبینی .لە ڕاستیشدا کوردستان و شارە رەندینەکەی
هەولێر ئاڵوگۆڕی زۆری بەسەردا هات وو ئاڵوگۆرەکانیە زۆربەیان
دڵخۆشکەر بوون .لە نێو هەناسە ماندووەکانی شەڵامەکانی ئە شارەدا
هەستم بە ئارامییەکی زۆر و بە شاگەشکەییەکی بێوێنە دەکرد .ئاڵوگۆرەکان
ووان بوون شیرین بوون ،ڕووەو پێشەوە بوون .لەپاڵ گۆڕانی دیمەنەکان،
ئاڵوگۆڕی فەرهەندی و کۆمە یەتیشم بەرچاو
دەکەوت .لە نێو ڕامان و زەردەخەنەکانی سیما و ڕوخساری
خەڵکەکانیە هەستم بە ماندوبوون و خەمێکی ڵوو دەکرد ،خەمی نان
هێشتا هەر بە ڕوخساریانەوە مابوو .لە نێو زەردەخەنە و لە نێو ڵوو یی
چاوەمانیان پرسیاری زۆر دەخوێندەوە ،لە پاڵ پرسیارەکانیە هەستم بە
نیدەرانی و ترسیە دەکرد .ترس لە بوون و لە ئایندەیان ،مەبەستمە ئەوە
ب ێم :دیمەنەکان و ڕوخسارەکان و زەردەخەنەکان ،زۆر شیرین و ووان
بوون ،پرسیارەکان و ترس و نیدەرانیەکانیە ،وەرگ ڕ ،بە لە بارەی
ڕۆشن یرییەوە ڕەندە بۆچوون و بینینەکانم زۆر دڵخۆشکەر نەبن .من وا
دەبینی ڕۆشن یرەکانی ئێمە زۆربەیان لە دەرەوەی پێکهاتەکانی کۆمە یەتی
و فەرهەندی و سیاسی و ئابووری و کولتوورین ،بەمانایەک کاریدەرییەک و
ڕەنددانەوەیەکی ئەوتۆیان بەسەر رەوشەکەدا نەبوو .زۆربەی زۆریان
کۆیاەی ئایدیۆلۆژیا و حیزبەکان بوون .من وا دەبینی کەوا
ڕۆشن یرەکانمان زۆربەیان لە دەرەوەی بازنەی بەرهەمهێنانی فکر و
مەعریفەن بۆ پێدەیاندن و بەرەو پێشەوە بردنی کۆمەڵدەی کوردەواریمان،
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بێخە و بێ ئاگا لەرەوشی سیاسی و کولتووری و کۆمە یەتیمان ،زیاتر
وەک توێاێکی مشەخۆر دەم ینین .کشومات و بێدەنگ ،دوور لە داهێنانی
بەرهەمی فکری و داهێنانی دەڵی زیندوو و ڕەخنەی ودی.
دەربارەی گەڕانەوەشم بە یەک اری ،من ئەو بیرۆکەیە و ئەو پڕۆژەیە
وەک دەڵێن (حەز و ئارەزوو
هەیە .پڕ بە دڵیە حەز لێیەتی ،بە
شتێکەوە واڵیعیە شتێکی تر) ،بۆیە من پێموایە درەنگ یان زوو ڕۆژێک
دادێ بە یەک اری دەگەڕێمەوە نێو باوەشی نیشتیمانە ئازیزەکەی خۆ و
خەونیە بەوڕۆژەیە دەبینم.
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ئامانجی شیعر گەڕانە بە دوای شتە جوانەکان و
نەخشاندنی ژیان
ئامادەکردنی :ئیدریس عەلی
ناڵە حەسەن :لە دایک ووی  ٠٦٩٥لە شاری هەولێر ،لە سەرەتای
هەشتاکانەوە دەستی داوەتە نووسین .ڕاستەوخۆ لە دوای ڕاپەڕینەوە
شیعرو بەرهەمەکانی خۆی بیوکردۆتەوە ئەوەندەی من ئاگاداری بەرهەمە
شیعرییەکانی ناڵە بم ،ئەو بە زمانێکی ویاواز لە هاوتەمەنەکانی دەنووسێت.
لە شیعرەکانی ئەودا سۆزی دەربڕین و زمانی سادەو ساکار بە تەنها
ڕەگەزێکی شیعری پێکناهێنن ،بەڵکو الی ئەو شۆڕبوونەوەیەکی هونەریانە
بەدی دەکرێت .بە ناو پنتە شاراوەکانی خەیاڵ و ڕەهەندەکانی زمان لە
چەندین وێنەی وودا وودا و ئاستی وۆراووۆردا گۆڕانی بەسەردادێت .کە
بە ڕای زۆرێک لە ڕەخنەگرانی ئەدەبی ئە حاڵەتە وەک گەمەیەکی فەنتازی
الی ئەو شاعیرەمان ئە حاڵەتە کردنەوەی
شیعری دەزانن .بە
دەروازەیەک و دۆزینەوەی دەریوەیەکە بۆ ڕاڤەکردنی دنیابینی خۆی .لە
ساڵی  ٠٦٦٨ەوە کوردستانی بەوێهێشتووە .لە ساڵی  ٠٦٦٦وە گەیشتۆتە
و تی کەنەدا و لەوساوە ڕا لە کەنەدا دەژی .لە دەرەوەش لەپاڵ ڕۆژنامە
کوردییەکانی ناوەوەی کوردستان لە زۆربەی ماڵپەڕە کوردییەکانی
ئینتەرنێت شیعر و وەرگێڕان و بابەتی وۆراووۆری بیوکردۆتەوە .کە
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وێڕای نووسینی دەڵی شیعری خاوەنی چەندین بابەتی دیکەی نووسینی
ئەدەبیە و تا ئێستا ئە بەرهەمانەی بە چاو گەیاندووە.
 مۆمێکی نوێی تەمەنم … شیعر ٠٦٦٢ ڕەش ەڵەکی ڕۆح ...........شیعر ٠٦٦٩ عەش و بەرائەتی ئاو ......شیعر ٠٦٦٦ ڕەندە ئیرۆسیەکانی ئاگر ...شیعر ٢١١٢ نیدایەک بەسە بۆ مردن ...شیعر ٢١١٥ نەرسیسیز (نەروسیەت) ..وەرگێڕان لە ئیندیزییەوە ٢١١٥بە پێویستمان زانی لە ڕێدەی ئە پرسیارانەوە ناڵەی شاعیر بهێنینە
دواندن.
پرسیار :چۆن دەستت بە نووسین کرد ..لە نێو ژانرەکانی دیکەی ئەدەبدا
بۆچی شیعرت هەڵ اارد...
ناڵە حەسەن :من لەوەتەی بەبیر د ێ شیعر دەخوێنمەوە و لەگەڵ
شیعردا دەژیێم .منداڵ بوو حەز بە خوێندنەوەی شیعر بوو .لە پۆڵی
شەشەمی سەرەتایی پەخشانەکانی وانەی کوردیم بە شیعر بۆ مامۆستاکە
دەنووسی ،ڕۆژێکیان مامۆستاکە پێی ووتم (تۆ دەبیت بە شاعیر )!...کە
ئەمە بیست منی منداڵ :خەریک بوو لە خۆشییان دا باڵ بدر  .کە گەڕامەوە
ماڵەوە لە ڕێدادا وا هەست دەکرد لەفڕین دا  ،ڕِەندە ئەو ڕۆژە
خۆشترین ڕۆژ بووبێت لە ژیانی مندا ...لە ڵۆناغی ئامادەیی شەرمنۆکانە
شیعر دەنووسی ،شیعرەکانم پڕاوپڕ بوون لە هەست و سۆزی (کوردایەتی
و دڵداری) ..بۆ کوەکانی گەڕەکەکە  ،نامە دڵدارییەکانم لە ویاتی عەتر پڕ
دەکرد لە شیعر! ..ئەو سەردەمانە لێواناێو بوو لە شیعر و شیعر زۆر
دەنووسی .دەالڵەکانی ژوورەکەمم پڕ کردبوو لە دەفتەری شیعر ..لە ڵۆناغی
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ئامادەیی لە ڕۆژگارە تۆفانیەکانی (ڕاپەڕینەکانی ڵوتابیان دا) شیعرەکانم لە
سەرزاری ئەو ڵوتابیە کوردپەروەرانە بوون کە ئاگر لە وەستەیان
هەڵدەستا .ڕۆژان ڕۆیشتن و بازنەی خەون و خەیاڵ و بیرکردنەوەکانم
فراوانتر بوون .لە سەرەتای ساڵەکانی هەشتا بازدانێکی گەورە لە فیکر و
بیرکردنەوە و ڕوانینەکانی من دروست بوو .تێکەڵ بە هەراوزەنای
ئایدیۆلۆژیا بوو و خۆ لە نێو دەریا و شەپۆلە باێساوییەکانی مارکس و
مارکسیسز دۆزییەوە ،تا ئەوکاتیە شیعرەکانم هەر لە نێو دەفتەرەکانم
دوای ڕاپەڕینە
نەدەکردنەوە .بە
زیندانی دەکرد و بیو
ئەفسووناوییەکەی کوردان من ڕاستەوخۆ شیعر و نووسینەکانم
بیوکردەوە .دەمێکە شیعر :لە نێو خەون و خەیاڵەکان و گۆرانیەکان و راز
و عەش و ژووانەکانی مندا ئامادەگی خۆی هەیە .ڕەندە من مرۆڤێکی
ئیرۆسی بم و بمەوێ ئیرۆسییانە بۆ ژیان بڕوانم .یان ڕەندە بۆ ئەوە
شیعر نووسی ێ :بەو مەبەستەی لە نێو خەیاڵ و خەونە چەپێندراوەکانم دا
بە دوای خودی خۆمدا بدەڕێم ،ئەو خودە ون و سەرگەردانەی کە هەتا
ئێستاش لە نێو شیعرەکانم دا بە دوایدا دەگەڕێم و نەمدۆزیوەتەوە !..من
شیعر لە هەموو شتێک خۆشتر دەوێ ،عەش و ووانی و بەرائەت و بوون
و ژیان لە نێو شیعردا دەبینمەوە!...
پرسیار :لە دنیای تەکنەلۆژیا و بە ئامێربوونی شتەکان ،چارەنووسی
شیعر چۆن دەبێت ..ئایا شیعر و دنیای تەکنەلۆژیا لە کوێدا بەیەکەوە
هەڵدەکەن و لە کوێدا بە شەڕ دێن..
ناڵە حەسەن :بە بڕوای من تەکنەلۆژیا و بە ئامێربوونی شتەکان
پەیوەندییەکی ئەوتۆی بە شیعر و چارەنووسی شیعر نیە .چونکە خەون و
خەیاڵ و زمان :وەستە و ڕۆحی شیعر پێک دەهێنن ،مرۆڤیە پێکهاتەیەکە
لە :خەون و خەیاڵ و زمان .مەبەستمە ئەوە ب ێم شیعر زۆر لەوە ڵووڵتر و
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فراوانترە کە چارەنووس و ئایندەکەی لەگەڵ تەکنەلۆژیا و بە ئامێرکردنی
ژیان لێک دەینەوە و لەوێدا سەیری هاوکێشەکان بکەین .وەکو گوتم شیعر
پێکهاتەیەکە لە خەون و خەیاڵ ،خودی تەکنەلۆژیاش بەرهەمی خەون
وخەیاڵەکانی مرۆڤە ،لە گۆشەنیدای منەوە شیعر زیاتر پەیوەندی بە مرۆح
و ڵەدەری مرۆڤەوە هەیە وبەس .چونکە ئەو ڵەدەرەی مرۆڤی هێناوەتە
بوون هەر ئەو ڵەدەرەیە سکێ ی ئایندەی شیعر دیاری دەکات ،ئەو
ڵەدەرەش ئایندەکەی بەرە و کوێ دەڕوات بۆ هیی الیەکمان مەعاو نیە.
ئامان ی شیعر گەڕانە بە دوای شتە ووانەکان و نەخشاندنی ژیان .لەو
شوێنەى ژیان بە هۆی تەکنەلۆژیاوە دەڕازێتەوە و تەکنەلۆژیا دەبێتە
سێ ەرێک بۆ حەوانەوەی مرۆڤەکان ،لێرەوە شیعر و تەکنەلۆژیا هاوتەری
بەیەک ئاراستەدا دەڕۆن .وە لەو شوێنەی کە بە هۆی تەکنەلۆژیاوە ژیان
وێران دەکرێ و خەون وخەیاڵە ووانەکانی مرۆح دەشێوێندرێ ،لەوێدا
شیعر و تەکنەلۆژیا بە دژی یەک دەوەستنەوە و بە دوو ئاراستەی ویاواز
ڕێدەکەن.
پرسیار :زۆرێک لە شاعیران منداڵی خۆیان کردۆتە کەرەسەیەکی شیعری
بۆ ڵسەکردن لەسەر شتەکان ،بە ڕای تۆ ئەمە دەربازبوونە لە دۆزەخی
پیری و ترسە لە مردن...
ناڵە حەسەن :منداڵی بۆ هەرکەسێک ،پەن ەرەیەکە بۆ ڕوانین ..وەرزێکە
پڕ لە ڕەندی کاڵ و پڕ لە ئیستاتیکا و پڕ لە خەیاڵ و یادەوەری .منداڵی
باخوەیەکە پڕ لە گوڵ و گە و پڕ لە بۆن و بەرامەی نەشیەئامێز و پڕ لە
خەیاڵە ئیرۆتیکیەکانی سەرمەستی .ژیان بەبێ ئە بۆن و بەرامە و ڕەندە
ئا نەی منداڵێتی مانایەکی نیە .دەکرێ ب ێین منداڵێتی هاوارێکی ئیستاتیکییە
بۆ سەوزکردنەوە و ڕەندینکردنەوەی ژیان .دەکرێ ب ێین دەستدرتن بە
یادەوەری و تەمەنی منداڵێتیمان ،هە تنە لە نیدەرانیەکانی پیری و
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گەڕانەوەیە بۆ نێو بازنەی غەریزە چەپێندراوەکانی ڕابردوو .ڕوانین لە
گۆشە نیدایەوە بە مانای بینینی دیوە ووانەکانی شتەکان و وێنەکان و
نیدارەکان " .ئەن اس " بە ئەدەبی " شکسپیر" ی دەوت (منداڵێتی مرۆڤایەتی)
بە مانای ووانترین و ناسکترین ئەدەب ،بە مانای ئەدەبێکی هێندە نەمر کە
بۆ هەتا هەتایە لە نێو بونیادی بوون و خەیاڵ و بیرکردنەوەکانی مرۆڤایەتی
دا دەمێنێتەوە .بۆ هەر گۆشە و زەمەن و کیشوەرێک بڕوانین منداڵیمان وا
لەوێدا .لە هەرکاتێک بیربکەینەوە و خەون ب ینین منداڵیمان وا لەوێدا .بۆیە
شیعر بەبێ ئەو توحفە ناسک و ئاوییەی مرۆڤایەتی مانایەکی نیە .دەکرێ
ب ێین (منداڵی و پیری و مەرگ) زەردەخەنەیەکی شیعرییە ڕەندڕێاکراو بە
ئیستاتیکای گومان و نیدەرانیەکانی مرۆح و گەمەیەکە بۆ مانەوە لە نێو
خۆرەتاوە پرشندیەکانی ئەبەدیەت.
پرسیار :ماوەیەک لەو شاعیرانە بوویت کە بڕوات بە ئەدەبی کرێکاری
هەبوو ،پێموابێت کۆمەڵێک دەڵت نووسی سەر بە دنیای چینایەتی و کرێکار..
وەزیفەی شیعر ئەوە بێت ڵسەی سیاسی بکات
ناڵە حەسەن :سۆشیالیز و بەدیهاتنی دنیایەکی باشتر بۆ مرۆڤەکان :بۆ
من ئەو ئومێد و خەونە ووانە بوو پڕاوپڕ بوو لە هەناسە و لە ئیستاتیکا و
لە ئەوین و سووتان ،بە عەش ەوە بۆ ماوەیەکی دوورودرێا لە گەلیدا ژیا
و فەزای بیرکردنەوە و ڕوانینەکانمی داگیر کردبوو .بۆ من ئەو سەردەمانە:
شیعر یان (ئەدەب و هونەر) بە گشتی :هۆکار بوو نەک ئامان  ،ئەوکاتانە
باوەڕ بە هونەر لە پێناو هونەر نەبوو !...کە ئەمەش پنتی ناکۆکیەکانی
نێوان ڵوتابخانەی ریالیستی بوو لەگەڵ ڵوتابخانەکانی وەک دادائی و
سوریالی و ڵوتابخانەکانی تر .بە لەگەڵ ئەمەش دا زۆر بە وریاییەوە
کار لەسەر ئەوە دەکرد کە شەپۆلەکانی ئایدیۆلۆژیا ،دەنگ و ڕەنگ و
چەمکی ئیستاتیکای نێو شیعرەکانم نەشێوێنێ ..شیعرەکانم بەو شێوەیە
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دەنووسی کە خۆ باوەڕ پێیان هەبوو .زۆر گوێم بە وردە گاەییەکان و
ڕەخنەی کەسەکانی دەوروبەر نەدەدا !..چونکە ئەوکاتیە باوەڕ بەوە
هەبوو کەوا شیعر کردارێکی یان باشتر ب ێم گەمەیەکی زمانەوانی و
ئیستاتیکییە لە نێو کایە مەعریفیەکان دا .دەربارەی ئەو دەڵانەش کە
نووسیومن ئێستاش وەکو واران دڵم پێیان خۆشە و تەنانەت لە یەک
وشەش پەشیمان نیم ،لەگەڵ ئەوەشدا ئێستا (حەڵی ەت بە تەنها لە الی من
نیە) و ڕوانین و بیرکردنەوەکانم شتێکی ترن.
ئێستا باوەڕ بە هیی وۆرە پۆڵینکردنێک نیە بۆ شیعر ،وە هیی
وەزیفەیەکیە بە شیعر ناسپێر  .ڕەندە ئێستا لە الی من هەموو وەزیفەکەی
شیعر ئەوە بێت :دوای خوێندنەوەی دەڵێکی شیعری بزەیەک بێتە
سەرسیمای خوێنەر و بەس .یان خوێنەر تووشی ڕامان بێت و گومان و
نیدەرانیەکانی لەال زێتر بێت و هیوی تر.
پرسیار :تا چەند ئاگاداری شیعری پاش ڕاپەڕینیت .ئایا ئەو نەوەیە
توانیویانە شتێکی تازە ب ێن وودا لەوانی پێە خۆیان...
ناڵە حەسەن :لەگەڵ هاتنە ئارای ئەو فەزا ئاوە یەی یان ئەو زۆری و
بۆرییەی نێو شیعر و ئەدەبی کوردی بەدوای ڕاپەڕینەوە ،بە
خۆش ەختانە چەند دەندێکی تازەش پەیدابوون من پێموایە بە هەناسەیەکی
تر و بە وۆرێکی وودا دەنووسن .دیارە شیعری کوردی بە شێوەیەکی
گشتی لە دوای ڕاپەڕینەوە چۆتە ئاستێکی سەرووتر .ڕەندە بەشێکی ئەوە
بێت :ئاگایی و دەستڕاگەیشتنی نووسەرانمان بە ئەدەبی بیانی بەتای ەتی
ئەدەبی ئەوروپی و ئەدەبی ئەمریکی ،بەشێکی تری پەیوەندی هەیە بە
مەعریفە و توانا و بیرکردنەوەکانی نووسەر .ئەگەر ئاوڕێک لە شیعری
کوردی بدەینەوە لە حەفتاکان تێکە وییەک بوو لە نێوان ڕیالیز و
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بە شێوەیەکی

بەرچاو لە نێو شیعری کوردیدا دەبینرا .لە دوای ڕاپەڕینەوەش شیعری
مۆدێرنە و مۆدێرنیز لە نێو شیعر و ئەدەبی کوردیدا هاتۆتە ئاراوە .وەک
ئەو گۆڕانە ڕیشەییەی بە دوای بیستەکانەوە لەسەر دەستی (ئەزرا پاوەند و
ڕۆبێرت فرۆست و ویایە کارلۆس و ت س ئیایۆت و )........بە سەر شیعری
ئەمریکی داهات .توانای فیکری و مەعریفی لەالی ئەو دەندە تازانەی دوای
ڕاپەڕین و الی زۆرێک لە نووسەرانی هەشتاکان لە دەستدرتن و مامەلە
کردن لەگەڵ کەرەسەکانی زمان و وشە بۆ بنیادنانی ڕەگەزەگانی ووانکاری
کە ب ێتە ئامان ی شیعر و ئەفراندن .زمانی شیعر الی ئەو دەندە تازانە
زمانی بەدواداگەڕان و کەشفکردن و زمانی دیدگا و گۆشەنیدایەکی فراوانتر
و ڵوڵترە .لە ئاستێکی ووداتر لە پێە خۆیان .لە وۆرە دەق و تێکستانەشدا
کردەی تەئویایە بە شێوەیەکی داینەمیکی لە شەپۆلدان ناکەوێت ،لەگەڵ
ڕوئیا و میزاژی خوێنەر لە گۆڕاندا دەبێت .لە ئاکامدا دەڵێک پڕاوپڕ لە
عەش و سووتان و پڕاوپڕ لە مەعریفەی ئیستاتیکی دێتە بەرهە .
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ئەدەبی تاراوگە :هەڵگری تایبەتمەندی و سیما و
رەنگ و ڕوخساری خۆیەتی
ئامادەکردنی :بارین عەلی
ناڵە حەسەنی شاعیر ،خاوەنی پێن کتێ ی شیعرییە و چەندین وتار و
لێکۆلینەوەی بەپێزی ئەدەبی لە ڕۆژنامە و گۆڤارەکان دا بیوکردۆتەوە،
ناوبراو بە ئاستێکی بەرزی ڕۆشن یری و شارەزاییەکی باشەوە لە
ڕەهەندەکانی ئەدەب و فکر دەنووسێت .لە شیعرەکانی ناڵەدا مرۆح دەبیتە
بەشێک لە پێکهاتەی دەڵەکە و ڕاستەوخۆ ئاشنا دەبێت بە وێنە
شیعرییەکانی ،چونکە ئەو لە رێدەی فۆڕمێکی دیکە لە دنیابینی ئەدەب و لە
پانتاییەکی فراوانتردا ووانی بەرهە دەهێنێتەوە ،ئە شاعیرەمان هەنووکە
لە و تی کەنەدا دەژی ،بە ئامادەییەکی وددی و کاریدەری لەسەر ئەدەب
و نووسینی شیعر هەیە.
پرسیار :تاکو ئاستێک شیعری کوردی توانیویەتی خە و کێشەکانی
مرۆح لە خۆ بدرێت ،ئایا شیعر تەنها وەزیفەی ئەوەیە لە ناو فەنتازیا و
خەیاڵدا کار بکات.
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ناڵە حەسەن :دیارە خەیاڵ و فەنتازیا ،ڕەگەز و پێکهاتەیەکی گرینگ و
بنوینەیین بۆ نووسینی شیعر ،شاعیر لە ڕێدەی خەون و فەنتازیاوە دەگاتە
ئەو ڕووبەرە نادیارەی کە دەیەوێ تیایدا ،هە بەدواداگەڕان و هە
داهێنانەکانی بکات .واتە لە ڕێدەی خەون و فەنتازیاوە دەیهەوێ بداتە
ڕووبەرێک کە لەوێدا خەون و ئومێد و غەریزە الشعوریەکانی بنووسێتەوە..
بێدومان ئەوەش لە ڕێدەی زمان و ئاماژە و وشەکانەوە دێتە دی .چونکە
زمان بریتیە لە کۆی ئاماژە و هێمایەک لە نێو سیستەمێکی ڕێزمانیدا ..وە لە
ڕێدەی ئە ئاماژە و کۆدانەوە دەتوانین سروشتی مرۆح بناسین .چونکە
شاعیر لە ڕێدەی ئە ئاماژە و کۆدانەوە ڕوئیا و بیرکردنەوەکانی خۆی،
هە لەسەر خودی خۆی هە لەسەر دەوروبەری خۆی دەخاتە ڕوو.
بێدومان ڕوئیاو بیرکردنەوەکانی شاعیر بۆ دەرەوەی خۆی ،بەدەر نیە لە
کاریدەریەکانی باری سایکۆلۆژی و پەیوەندیە کۆمە یەتیەکان و داب 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،
دەتوانێت هەموو کێشە و گرفت و خەمەکانی مرۆح لەخۆ بدرێت .بە
مەرج نیە شاعیر هەموو کێشەکانی مرۆح بنووسێتەوە .شاعیر بە پاەی
یەکە هەوڵ دەدات خۆی بنووسێتەوە ،غەریزە الشعوریەکانی ،خەون و
ئومێدەکانی ،بیرکردنەوەکانی بۆ خودی خۆیی و بۆ دەوروبەر ..دەتوانین
بە شێوەیە وێنەی بکێشین کەوا ،لە پشتی ئاماژە و کۆدەکانەوە /پەیوەندی
نێوان شاعیر و خودی خۆی لەگەڵ پەیوەندی نێوان شاعیر و دەوروبەر ،بە
هێ ێکی تەری دەڕۆن ..بە مانایەک /خەون و خولیاکان و غەریزە
الشعوریەکانی شاعیر پەیوەندیەکی ڕاستەوخۆیان لەگەڵ هۆکارە
دەرەکیەکان دا هەیە ..وەک پەیوەندیە کۆمە یەتیەکان و ئایین و باری
ئابووری و تەواوی پێکهاتەکانی کۆمەڵدە ..چونکە شوێنەوار بە هەموو
کاروکردەوە و پێکهاتەکانیەوە کاریدەری ڕاستەوخۆی هەیە لەسەر
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پێکهاتەی بیر و کەسایەتی مرۆڤەکان .بە تای ەت لە ڵۆناغی منداڵی و
هەرزەکاریدا ..بەمانایەک خەون و خولیاکان و غەریزە الشعوریەکانی
شاعیر ،بەدەر نین لە کێشە و گرفتەکانی کۆمەڵدە ..شاعیر کاتێک ئیە
لەسەر غەریزە و خەمەکانی خۆی دەکات ،من پێموایە لە هەمانکات ،لە پشتی
ئاماژە و کۆدەکانەوە ،بیرکردنەوە و ڕوئیاکانی خۆی بۆ دەرەوەش دەخاتە
ڕوو ..کە بیرکردنەوە و ڕوئیاکانی بارگاوین بە کۆمەڵێک کێشە و گرفتی
دیاری کراوەوە ،کە ڕاستەوخۆ پەیوەندیان بە باری دەروونی و بیرکردنەوە
و پێکهاتەی کەسایەتی شاعیرەوە هەیە !..دەمەوێ بەو پۆینتە بدە و ب ێم
(ئەگەر ژیان بە دەڵێکی شیعری وەر بدرین ،شاعیر خۆی کاراکتەرێکی
زیندوو و چاالکە لە نێو ئەو دەڵەدا )!..ئەمەش نەک تەنها بۆ شیعر ،بەڵکو بۆ
تەواوی ئەدەب و هونەر /کارلێک و هاوکێشەکان تا ڕادەیەک وەکو یەکن.
ئەگەر کەمێک بدەڕێینەوە دواوە و لە ئیشەکانی " سیدمۆند فرۆید " بڕوانین
دەبینین (لە ئۆدی ی سۆفۆکاێس و هاماێتی شکسپیر و برایانی کارامازۆفی
دەستۆفسکی) کێشەی کوشتنی باوک و گرێی ئۆدی ی کەش کرد .یان لە
پشتی زەردەخەنە سیحراوییەکەی سەر ڕوخساری تاباۆی مۆنالیزای
داڤنشی /تەواوی یادەوەریەکانی داڤنشی لەگەڵ دایکی و هەستی "
ئەنتاگۆنیز " واتە ڕق و تووڕەییەکانی بەرام ەر باوکی خوێندەوە!..
بەمانایەک ئەگەر بمانەوێت لەهەر دەڵێک لە باری دەروونی شاعیر و
بیرکردنەوەکانی تێ دەین ،دەبێت ئیە لەسەر هێماو ئاماژەکانی نێو دەڵەکە
بکەین .چونکە زمان یان وشەکان لە شیعردا شتێک نین ودە لە کۆمەڵێک
ئاماژە و هێما !..دەربارەی ئەوەی شیعری کوردی تا ئاستێک توانیویەتی
کێشەو گرفتەکانی مرۆح بخاتە ڕوو من پێموایە شیعری کوردی
لەم ارەیەوە درێخی نەکردووە ..چونکە لەنێو شیعری شاعیرانی کوردیە
وشەو ئاماژەکان پێویستیان بە خوێنەر و ڕەخنەگری ودی هەیە ،پێویستیان
بەوە هەیە بە ڵووڵی ئیشیان لەسەر بکرێت ،تاکو خوێندنەوەیەکی دروست و
هەمەالیەنەیان دەست بکەوێت!..
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پرسیار :پێتوایە ئەدەبی تاراوگە دروست بووبێت ،بەوپێیەی ژمارەیەکی
بەرچاو لە ئەدی و نووسەرانی ئێمە لە تاراوگە دەژین ،ئایا تاراوگە بووەتە
بابەتی داهێنانی ئەدەبی
ناڵە حەسەن :دیارە من پێموایە ئەدەبی تاراوگە لە سەرەتای
دروست وونیەتی ،دەتوانم ب ێم ئەدەبێکی تۆکمە و ئەدەبێکی هەمەالیەنە ناوی
بنێین ئەدەبی تاراوگە ،ڕەندە لە ئێستادا ئەمەمان نەبێت ..چونکە ئەدەبی
تاراوگە هەڵدری تای ەتمەندی و سیما و ڕەنگ و ڕووخساری خۆیەتی ..من
پێموایە ئەدەبی تاراوگە وا پێویست دەکات کە کاریدەری تاراوگەی پێوە
دیار بێت ،بە مانایەک دەبێت تەع یر لە ژیانی تاراوگە بکات ،بە هەموو
پێکهاتەکانیەوە ،بە هەموو خە و خولیاکانیەوە ..وا پێویست دەکات
ویهان ینیەکی نوێ و وودا بە ڕۆشنی ب یندرێ ..تەنانەت کاربکاتە سەر
شێوازی نووسینیە ..ڕاستە ئەدی و نووسەرانێکی بەرچاو لە تاراوگە
دەژین بە دەتوانم ب ێم ،زۆربەیان لەگەڵ خەمەکانی دوێنێ دا دەژین !..یان
لەگەڵ کێشە و گرفتەکانی نیشتیمانی دایک ،نەک ئە نیشتیمانە و کیشوەرە
نوێیەی لێی گیرساونەتەوە !..واتە هەمیشە ئاوڕ لە دواوەی خۆیان
دەدەنەوە ..کەمتر تێکەڵ بە شارستانیەت و مەعریفە و کەلوەری نیشتیمانی
نوێ دەبن ..کەمتریە ڕووبەڕووی گرفت و کێشە و خەمی ئە نیشتیمانی
تاراوگە بوونەتەوە !..لەگەڵ ئەمانەی باسم کرد ،دەبینین ژیانی تاراوگە لەنێو
نووسین و ئەدەبی هەندێک لە نووسەرانی کۆچ ەر ڕەنددانەوەی هەیە و وە
کاریدەری ئی ابی هەیە لەسەر داهێنانەکانیان ،لە هەمانکات تاراوگە لەالی
ئە نووسەرانە بۆتە بابەتی ئەدەبی ..دەکرێ (ئەسپیدیاۆن) ی کاروان عومەر
کاکەسوور بە نموونە بهێنینەوە بە تای ەت لە چیڕۆکەکانی (ماسی و پێیوی
چەرخەدار) دا ،کە ژیانی کەمپەکان و بییەی نوێ کاریدەری بووە یان بۆتە
هەوێن و لەدایک وونی ئە چیڕۆکانەی ..یان چیڕۆکێکی شێرزاد حەسەن
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هەیە ،کاتێک بۆ یەکە وار سەفەری فیناەند دەکات ،بەداخەوە ناوی
چیڕۆکەکە لەبیر نیە ،چونکە سەرچاوەکە لەبەر دەست نیە ،بە ئەوە
دەزانم بۆ کەژالی هەوسەری نووسی وو ،لە چیڕۆکەکە ،شێرزاد لە ستۆرێکە
یان لەناو مۆلێک ،سەرسامە بەوەی ئە هەموو شتە ووانانە دەبینێت کە
زۆربەیان لە و تی خۆماندا نین ..ئارەزووی ئەوە دەکات نەک تەنها ستیانێک
یان ماوانکەیەک بەڵکو ستۆرەکە یان مۆلەکە بەسەرشانی خۆیدا بدات و بۆ
هاوسەرەکەی بەرێتەوە ..یان چیڕۆکێکی فەرهاد پیربا هەیە کە
پەناهەندەیەک دە مۆز دەخوات و پەلکەکانیە فڕێدەداتە سەر شۆستە ..ئیتر
لێرە و لەوێ دەتوانین نموونەی لە بابەتانە بهێنینەوە ،دەبینین ئە
بەرهەمانە مۆرکێکی تاراوگەیان پێوەیە ،بۆن و بەرامەی تاراوگەیان لێدێت
هاوکات ڕۆحێکی تاراوگەشیان لە پشتە .یان لە نێو شیعری زۆرێک لە
شاعیرانی کۆچ ەر ،بێیەندازە باس لە تەنیایی و غوربەت و نامۆیی دەکرێت..
دیارە ئەمانە چەمکەهایەکن ڵسەی زۆر هەڵدەگرن و ئەو پەیوەندیە
تۆخەشیان نیە بە شوێنەوە ،بە کاریدەریەکان هەرچیەک بن ،بەشێکی بۆ
نیشتیمان و کیشوەری نوێ و ژیانی تاراوگە دەگەڕێتەوە ،من بۆخۆ
تاراوگە کاریدەری بەسەر خۆ و دەڵەکانمەوە هەیە و الی من بۆتە بابەتی
ئەدەبی و تەنانەت کاری کردۆتە سەر شێواز و زمانی نووسینیشم ..دەکرێ
ناوی هەندێک لە دەڵانە بهێنین وەک (سەحەر و دوای نیوەڕۆیەکی کەنار
دەریا ،نیدایەک بەسە بۆ مردن ،سێرنادا ،بابڕۆینە ماڵەوە گوڵم ،زۆرانیتر)،
دیارە ئەوە ڕۆشنە ژیانی تاراوگە ئاوێزان وونە لەگەڵ ،ژیان و کەلوەر و
مەعریفە و شارستانیەتێکی نوێ ،وە خۆیاەخۆیدا دابڕانێکە لەگەڵ دوێنێ..
ڕەندە لە سەرەتادا ئە ژیانە نوێیە ،زۆر ئاستە و نامۆ و وێدای
سەرسامی و شاگەشکەیی بێت ..بە  ،لەگەڵ تێپەڕبوونی کات وا پێویست
دەکات وردە وردە تێکە وبوون و ئاوێزان وون ڕووبدات ،وە کاریدەری
نامۆییەکانیە کاڵتر و کاڵتر ب نەوە .لەگەڵ هەموو ئەو بەربەست و بارە
نائاساییانە بە ناتوانین کاریکەری تاراوگە بەسەر بەرهەمە ئەدەبیەکانی
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نووسەرانی کۆچ ەرمان نەبینین ..هەروەک لە شوێنی تریشدا گتوومە
(شاعیران و نووسەرانی کۆچ ەرمان لە سێر و گەڕاندان )!..ڕەندە ئە
هەوڵ و گەڕانانە لە س ەینێدا ،ڕوئیا و بەرهە و داهێنانی ووانی لێ
لە ئێستادا ،هەر ئەوەندە دەتوانم ب ێم کەوا ،ئەدەبی
بکەوێتەوە .بە
تاراوگەمان لە سەرەتای دروست وون دایە!..
پرسیار :سەرچاوەی شیعر لە کوێیە ئەو هێزە کامەیە کە شوناسی
شاعیر بوون بە شاعیر دەدات
ناڵە حەسەن :بە بڕوای سەرچاوەی شیعر لە ڕووبەرێکی نادیارەوەیە،
ڕەندە نەتوانین بە دروستی ئە سەرچاوەیە دەست نیشان بکەین ،دەربارەی
ئەو هێزەش کە شوناسی شاعیر بوون بە شاعیر دەبەخشێ ،من پێموایە ئەو
هێزە زمانە ..لە شیعردا ،لە ڕێدەی ئیشکردن و چڕبوونەوە لە زمان،
دەتوانین شیعری ووان بنووسین و داهێنانی گەورە بکەین ..چونکە فۆڕمە
ویاوازەکان و مانای ڵووڵ و خەیاڵ و فەنتازیا و کۆد و هێماکان و کەش
کردن و وڕوژاندنی پرسیاری نوێ و هەموو ئەمانە لەڕێدەی زمانەوە
دەستەبەر دەبن ..کەواتە لە شیعردا ،زمان سەرچاوەی هەموو ووانیەک و
هەموو داهێنانێک و هاوکات سەرچاوەی هەموو شوناسێکیشە!..
پرسیار :لە سەردەمی تەکنەلۆویا و بە ئامێربوونی شتەکاندا،
چارەنووسی شیعر بە کوێ دەگات ئایا پانتاییەک ماوە بۆ ئارامی شیعر..
ناڵە حەسەن :بەر لە هەر شتێک دەمەوێت ئەوە ب ێم ،چارەنووسی شیعر
پەیوەندیەکی ئەوتۆی بە تەکنەلۆویا و بە ئامێربوونی شتەکانەوە نیە ..شیعر
ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە مرۆح و ژیانەوە هەیە !..بە مانای شیعر ڕاستەوخۆ
ژیان دەنووسێتەوە ،لە ڕاستایەش تاکە ئامانوێک کە هەی ێ ووانکردنی
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ژیانە ..بۆیە دەتوانین ب ێین شیعر ،هاوارێکە بە دژی هەموو ئەو شتانەی کە
ژیان ناشیرین دەکەن یان ووانیەکانی ژیان دەشێوێنن !..دەربارەی ئەوەی
ئایا پانتاییەک ماوە بۆ ئارامی شیعر لێرەدا دەتوانم ئەوە ب ێم ،شاعیر خۆی
پێکهاتەیەک و ڕۆحێکی نائارامە ،لە نێو پانتایی و ڕووبەرە نائارامیەکان ئیە
دەکات ..بۆیە شیعر ناتوانێت لەنێو بازنەکانی ئارامی و بێدەندیدا بمێنێتەوە!..
من لە دواییە بەوە گەیشتوو کەوا (شیعر فۆرمێکی بێدەنگ نیە )!..بۆیە
ئەوکاتانەی ماڵی ژیان دەگوازرێتەوە بۆ سەر شەڵامەکان یان هەر شوێنێکی
تر ،شیعریە وا لەوێدا !..چونکە شیعر و ژیان بە یەک ئاراستە ڕێدەکەن یان
ڕوونتر ب ێم شیعر لەنێو هەناوی ژیان دایە !..بۆیە شیعر نە لە نێو بازنەی
ئارامی وە لە نێو هیی بازنەیەکی دیاریکراو نامێنێتەوە ،بە مانایەک بە هیی
شێوە و ڕوخسار و ڕەندێکی دیاریکراو خۆی نادات بە دەستەوە ..بۆیە
زۆرواران ،شیعر لەنێو ئەوپەڕی ئارامیدا ،بەدوای ئەوپرسیار و گومانانە
دەگەڕێت کە نائارامیترین ئەتمۆسفیر لەالی خوێنەران دەخوڵ ێنێ و
هەندێ اریە لەنێو گەرمەی هاوار و نائارامیەکان ،میاۆدیە ناسکەکانی خۆی
بۆ ووانیەکانی ژیان بە ئەوپەڕی ئارامی دەچڕێت !..ئیتر سیحری ئەمە لە
کوێوەیە هەر ئەوەندە دەتوانین ب ێین ..ئەوە حەڵی ەتی شیعرە و هیوی تر!..
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دیمانەی /ڕۆژنامەی کوردستان ڕاپۆرت
ئامادەکردنی
سۆران عەزیز و ڕابەر فاری

چەند ماندێک پێە ئێستا (ناڵە حەسەن) ی شاعیر گەڕایەوە کوردستان،
ودە لەوەی وەند دیدارێکی لەگەڵدا کراو کۆڕێکی بۆ سازدرا ،کۆمەلێک لە
شیعرەکانیشی کۆکردنەوە و لە دوو تویی کتێ ێکدا بە ناوی (نیدایەک بەسە
بۆ مردن) بە چاو ی گەیاندن ،دوای گەڕانەیشی بۆ مەنفا ئێمە حەزمان کرد
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
تای ەت و ویاواز و بارگاویکراو بە خەیا و مەعریفە و موزیکی یەکڕیتمی
بخول ێنێت ،دەکرێت هاورەهەندی هیی ئایدیۆلۆژیایەک بێت و بە کۆمەکی
ئایدیۆلۆژیا و واڵیعی ئەبستراکت( ،بە هەر کاۆوێک بێت) بتوانن تۆوی
گۆڕانکاری لە تێڕوانینی شاعیردا بوێنن ..خالە هاوبەشەکانی نێوان زمان و
گوتن چین بۆ ئەوەی پردێک بدۆزینەوە بۆ تەئویاکردن لە نێوان زمان و
دەق ..بۆ نێو دنیای واڵیع و حەڵی ەت ،لەوێشەوە بۆ نێو دنیای خەیاڵ و
فەنتازیا پێویستە چی بکەین چەند پرسیارێکی تری پەیوەست بە نێوەڕۆکی
کتێ ەکەیی و پرسدەلی تر( ،ناڵە حەسەن) بە شێوەیە وە می داینەوە.
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پرسیار :ودە لەوەی بەردەوا گرندیت بە سیم وو داوە هاوزەمان
وێنەشت فەرامۆش نەکردووە ،لە هەموو شیعرەکانیشت دا هەماهەندیەک
هەیە لە نێوان زمانی ئاسایی و خوازا .پێت وایە تەنها شتێک کە گرنکی
زۆرت پێنەداوە میوزیکی دێرەکان بێت .ئایا ئە هۆکارە بۆچی دەگەڕێتەوە
ئایا ڕۆژانە کاتێکی دیاریکراوت هەیە بۆ میوزیک پێتوایە نەبوونی ڕیتمێکی
هاوبەش لە نێوان دێربەدێری شیعرێکدا دەبێتە هۆی کەوتنەوەی بۆشایی
ئایا ئەلتەرناتیفێک هەیە لە شوێنی (موزیک) دابندرێت
ناڵە حەسەن :بە پێی ئە ئالوگۆڕانەی بەسەر زمانی شیعری و پێکهاتەی
شیعری دا هاتووە ،ئیمڕۆ زمان لە شیعردا لە پانتاییەکی فراوانتر و بە
شێوەیەکی ڕەهاتر کاردەکات .پەیوەندی نێوان منی شاعیر لەگەڵ زمان
پەیوەندییەکی توند و تۆڵتر و فرە ڕەهەند ترە( .چارلس ئۆڵسن) ی شاعیری
مۆدێرنیست و هاوچەرخی ئەمریکی لە ساڵی  ٠٦٥١لە نووسینێک دا بە
ناوی ( )Projective Verseیەکێتی بابەتی لە شیعردا ڕەتکردەوە و داوای
سەربەخۆیی هەر کۆپاەیەک و دێرێکی کرد .ئە نووسینەی ئۆڵسن لە
ئاستێکی زۆر فراوان لەالیەن شاعیرانی ئەوکاتەی ئەمریکا پێشوازی لێکرا.
ئەمە بۆ مانا دیارە بۆ میوزیکیە هەروایە .وا پێویست دەکات بە ڕەهاییە
لە موزیکیە بڕوانین .میوزیکی شیعر پەیوەندی بە ئاوێتەبوونی هارمۆنیای
وشەکانەوە هەیە .دیارە وشەش بۆخۆی چەند دیوێکی هەیە منی شاعیر
هەروارەی مامەلە لەگەڵ دیوێکیان دەکات .وە هەریەک لە دیوەکانی وشە
هەڵدری هارمۆنیایەکە ،هارمۆنیاکەش تای ەت و دیاری کراو نیە بە پێی
میزاج و چەشە و مەعریفەی خوێنەر دەگۆڕێت .هەندێ وار هارمۆنیای
وشەکان تێکە و و ئاوێتەی یەکتری دەبن لە دێرێکدا یان لە کۆپاەیەکدا
میاۆدێکی دیاریکراو پێکدەهێنن .هەندێ واریە هارمۆنیاکان ئاوێتەی
یەکتری نابن و لە میاۆدی ویا و سەربەخۆ دەمێننەوە .ئە تێکەڵنەبوون و
ئاوێتە نەبوونەی هارمۆنیای وشەکان ئەمە کەوتنەوەی بۆشایی نیە بەڵکو
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ئەمە هەڵوەشاندنەوەی پێکهاتەی یەک ڕیتمیە یان ڕیتمێکی تای ەت و
دیاریکراوە لە شیعردا بۆ بەرهەمهێنانەوەی چەندین ڕیتمی وۆراووۆر و
ویاواز .وە هەندێ وار هارمۆنیا و میاۆدی وشەکان دەکەونە فەزایەکی
نادیارەوە ،خوێنەر لە ئاکامی بەدواداگەڕان پێیان دەگات و دەیاندۆزێتەوە.
دیارە من بۆخۆ چۆن عاش ی شیعر تا ئەندازەیەکی زۆریە عاش ی
میوزیکم وە زۆریە گوێ لە میوزیک دەگر  .من پێموایە زۆریە گرندیم بە
ڕوانینێک و
میوزیکی شیعر داوە .ڕەندە ویاوازییەکان لێرەوە بێت
دیدگایەکمان هەیە بۆِ میوزیکی شیعری و زمانی شیعری .وە من هیی
ئەلتەرناتیفێکم پێنییە لە شوێن میوزیکی شیعری .لەالی من میوزیکی شیعری
ڕۆحی وشە و ڕۆحی زمان و خەیاڵ پێکدەهێنن لە شیعردا.
پرسیار :زمانێکی سادە نەک (ساکار) بەکار دەهێنیت بۆ نووسینی شیعر،
لەپاڵ ئەمەدا زۆر وار ڕووبەڕووی وشەی فەلسەفی یاخود واتای ڵوڕس
دەبینەوە لە بەرام ەر شیعرەکانت .پێتوایە ئە تێڕوانینەت هەڵدری وۆرێک
لە پارادۆکسی بن.
ناڵە حەسەن :من لە سا نەی دوایی بۆ نووسینی شیعر زیاتر زمانێکی
ئیرۆتیکیم بەکارهێناوە و گرندیم بە بابەت و بەها ئیرۆتیەکان داوە .وە
ئیشکردن لە سەر خەون و غەریزە و هەستە نەستیەکانی مرۆح ،ئەمە خۆی
لە خۆی دا بابەتدەلێکی سایکۆلۆگیستی و فەلسەفین .ئیشکردنیە لە نێو ئە
ڕووبەرانە بە زمانێکی ئیرۆتیکی و تا ئاستێک ویاواز لە دوێنێ پێویستی
تاڕادەیەک بە سادەیی و شەفافیەت هەیە .هۆکارەکەش ،ڕەندە بەشێکی ئەوە
بێت ،بۆ ئەوەی خوێنەران بە لەزەتی زیاترەوە لە کاتی خوێندنەوەی
شیعرەکانم دا لە ڕامان و بەدواگەڕانەکانیان بەردەوا بن .هەر لێرەوەش
پارادۆکسەکە مانا پەیدا دەکات .بە بەدەر لەمانە من لە پڕۆسەی نووسینی
شیعریمدا گرندی زۆر بە چەمکی پارادۆکسی داوە .لە نێو شیعرەکانی مندا
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دەستەواژەی پارادۆکسی زۆر بەرچاو دەکەوێت .نزیکەی  ٠١ساڵ لەمەوبەر
نووسەرێکی بەرێز لە خوێندنەوەیەک بۆ شیعرەکانم نووسی ووی (ناڵە
حەسەن دەیەوێ لە ڕێدەی پارادۆکسەوە خۆی بە خوێنەران بناسێنێ) .وە
ئەمانەش هەمووی لە حالەتی نەستیەوە ڕوودەدەن ڕەندە من دەسەالتێکی
ئەوتۆ بەسەریانەوە نەبێت .بە هەرچۆنێک بێت سادەیی و شەفافیەت لە
دەربڕیندا ئەوە بە مانای پێکهێنانی بەربەست ناگەیەنێت لە بەردە
ڵووڵ وونەوە بۆ نێو پێدە نادیارەکانی خەیاڵ و فەنتازیا.
پرسیار :لە دوا کتێ ی شیعریت دا (نیدایەک بەسە بۆ مردن) کە پێکهاتووە
لە سیازدە شیعر ،لە چواریان دا وشەی مەرگ دەبیندرێ ..ئەمە ودە لەوەی
وشەیەکی ئەدرێسی کتێ ەکەشت " مردن " ە .ویا لەوانە لە کتێ ەکانی
تریشتدا هەست بە ئامادەگی چەمکی مەرگ دەکرێت .ئایا هۆکاری ئە
چەمکە چیە لە شیعرەکانتدا ،چۆن لە مەرگ دەدوێیت
ناڵە حەسەن :چەمکی مەرگ لە نێو شیعرەکانی مندا ،هەڵدری حالەتە
سایکۆلۆژییەکانی ناا و غەریزەکانی منی شاعیرە .بە مانایەکی تر چەمکی
مەرگ ڕەندەکانی ناا و دیوی ناوەوەی منە یان کۆد و نۆتەکانی زمانی
کەسێکی ترە لە مندا .من لە نێو شیعرەکانم دا بە دوای خودە ونەکانی خۆمدا
دەگەڕێم ئەو خودەی کە هەمیشە بەدوایدا گەڕاو و نەمدۆزیوەتەوە .ڕەندە لە
ئاکامی ئەو بەدواداگەڕانە  ،لە نێو گەڕانەکانیشم هەوڵەکانم بێهوودە
ماونەتەوە .بۆیە هەمیشە وا هەستم کردووە کەوا من (زیندوویەکی مردوو ).
پەیوەندی ناا و خودی من لەگەڵ چەمکی مەرگ پەیوەندیەکی
سوریالیستانەیە ،کە ئێستا زۆر زیاتر ناا و خەیاڵ و هەستە نەستیەکانمی
داگرتووە .لەالیەکی تر چەمکی مەرگ لە نێو شیعرەکان و بینینەکانی مندا ،ئەو
مانا و کردارە بایۆلۆژی و فیزیکیە ناگەیەنێت .کە وەستە و پێکهاتەکان لە
هەناسەدان بکەون ئیتر تەواو مردن و کۆتاییان بە بوونیان هات .بەڵکو مەرگ
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بۆ من بەمانای ،گەڕانەوە بۆ نێو وەرزەکانی یادەوەری و هەناسەدانەوە لە
نێو باخوەکانی ئەبەدیەت .بە مانای ،گۆرانی گوتن و سەما کردن و بینین و
یاخی بوونی بە تەنیایی .چەند ساڵێک لەمەوبەر لە شیعری " گۆرانیەکانی
بەیاتریس " نووسیومە (تەنیایی :گۆشەیەکە لە مردن) بە ئیمڕۆ بۆ من
(مردن :گۆشەیەکە لە تەنیایی) هەروەک بە پێی لێکدانەوەکانی فرۆید ئیرۆس
بەمانای بڕی تامەزرۆیی و شەیدایی بۆ سێکس ،ئە تامەزرۆیی و شەیداییە
بە هەوڵدانێک بۆ مانەوە ناو دەبات .بە مانای ئیرۆس لە بەرام ەر چەمکی
مەرگ بە مانای هاوارێک بۆ ژیان .بە لە نێو شیعرەکانی من لە نێو خودی
چەمکی مەرگدا ئە هاوارە ئیرۆسیە دەبیندرێ .لە ئاکامدا دەکرێ ب ێم چەمکی
مەرگ لە نێو ڕوئیاکانی مندا بە مانای :هاوارێکی ئیرۆسیانە بۆ ژیان و بۆ
ووانی بە لە نێو گۆشەکانی تەنیاییدا.
پرسیار :لە هەموو ڕویەکەوە ویاوازییەکی زۆر بەدی دەکرێت لە نێوان
ئەو شیعرانەی لە نیشتمان نوسیوتن و ئەوانەشی لە مەنفا نوسیوتن ..پێت
وایە هۆکاری گۆڕانکارییەکە پەیوەست بێت بە " شوێن " ەوە یاخود ئەوە
سەفەر و ئاشنابوونە بە کەلتوورگەلیتر
ناڵە حەسەن :مەنفا وای لێکردوو هەمیشە فرمێسک بە چاوی خەون و
خولیاکانمەوە ب یندرێ .وایاێکردوو لە نێو خەون و خەیاڵەکانی شیعریم
گومانەکانم زیاتر بن ،گومان لە بوونم لە ئایندە تەنانەت لە
یادەوەرییەکانیشم .وایاێکردوو لە نێو خەون و خەیاڵە شیعرییەکانم
ماندووتر بە دوای پرسیاردا بدەڕێم ..وای لێکردوو لەزەت لە مردنەکانی
خۆ ب ینم .دابڕان و تەنیایی زۆر شتیان فێرکرد  ،کیشوەری گەڕان و
ڕوانینەکانمیان فراوانتر کرد .باوەڕ بە زۆر شت هێنا کە پێشتر باوەڕ
پێیان نەبوو .ئەمانە هەموو کۆمەکیان کرد بۆ فراوان بوونی مەعریفەی منی
شاعیر و تێدەیشتنێکی تر لە داهێنان و زمانی نووسین .بێدومان سەفەر و
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ئاشنا بوون بە مەعریفە و کەلتوورگەلێکی تر ئەمانەش کاریدەری خۆیان
هەیە وەک ئەو کاریدەرییانەی لە سەرەوە باسم کردوون .وە تا ئەو
وێدایەی بە " شوێن " یە دەگەڕێتەوە .لێرەوە شوێن کاریدەری
بەسەرمەوە هەبووەو هەیە کە بێشکەی یادەوەرییەکانمە دابڕانیشم لە
کوچەو کۆ ن و گەڕەک و شار و نیشتیمانی یادەوەرییەکانم ،ئەمەش وای
لێکردوو ب م بە وەستەیەکی پڕ لە برین و ب م بە ئۆڵیانووسێکی پڕاوپڕ لە
شەپۆڵی بێ ئۆڵرە .ئە کاریدەری و گەڕان و گومان و مردن و ون وونانەی
کە باسم کردوون لە نێو شیعرەکانم ڕەندیان داوەتەوە و بێویستی خۆ
پەلکەزێڕینەی ئاسمانی شیعریکانمیان ڕەنگ کردووە .هەر ئەمانەشن
سەرچاوەی ویاوازییەکان.
لە بەشی دووهەمی ئە دیمانەیە ،ناڵە حەسەن ڵسە لەسەر شیعر و ئەو
ڕۆحە دەکات کە پەیوەستە بە شیعرەوە ،دواوار باسی شیعرییەت دەکات
لەالی خۆی و دەیدەڕێنێتەوە بۆ دوو چەمکی (ووانی) و (حەڵی ەت) و هەر
لە ڕووەوەش تیشک دەخاتە سەر دوورکەوتنەوەی لە سیاسەت.
پرسیار :لە شیعری تۆدا هەمیشە ڕووبەڕووی هێمنی و ووانی دونیا
دەبینەوە .ئەو هێمنی و ووانیەش دەبێتە پەساپۆرت بۆ گەیشتن بە فەنتازیا.
بۆچی نزیک نەکەوتیتەوە لە سیاسەت و ئاژاوەکان (لە ناو شیعر) دا ئایا
دونیا بە دوور لە ئاژاوە و ناشیرینیەکان دونیایەتی خۆی لە دەست نادات
ئایا واتای ووانی چیە .
ناڵە حەسەن :شیعر الی من گەڕانە بە دوای حەڵی ەتی ووانی ،ئەو
حەڵی ەتەش لە نێو ڕووبەرەکانی خەیاڵ و فەنتازیا دایە واتە لە نێو ڕووبەرە
نادیارەکان دایە .کارەسات و تراژیدیا و ئافاتەکانی دونیاش بە هەموو دیوە
دزێو و ناشیرنەکانیانەوە دیوێکی ووانیشیان هەیە ،من پێم وایە ئەوە
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وەزیفەی شیعرە کە بە دوای ئە ووانیە بدەڕێت و بیاندۆزێتەوە .لە
مێاووی تەمەنی مۆدێرنەدا ،زۆرێک لە ڵوتابخانە و تەوژمە ئەدەبی و
هونەرییەکان ،لە نێو وەرگەی کارەسات و تراژیدیەکان پەیدا بوون .کار و
وەزیفەیان لە نێو ڕووبەرە ناشیرینەکاندا ئەوە بوو ،بە دوای ووانی دا
بدەڕێن ..لە ئەن امی گەڕانەکانیان بە حەڵی ەتی ویاواز و بە پرسیاری
ویاواز گەیشتن .دەربارەی سیاسەت و شیعریە ،من لە سیاسەت نزیک
بوومەتەوە و زۆر واران بە نێو تخوبی مەسەلە سیاسیەکانیە ڕەت دەبم.
شتێک کە بەالی منەوە زۆر گرندە ئەویە ئەوەیە ،من بە زمانی
بە
سیاسەت نانووسم .من ناتوانم شیعر بکە بە هۆکارێک بۆ سیاسەتێکی
دیاری کراو چونکە بە بڕوای من ،بە پاشکۆ کردنی شیعر بۆ سیاسەتێکی
دیاری کراو ،بە مانای ڕاگەیاندنی مەرگی شاعیرە بە دەستی خۆی .چونکە
زمانی شیعر و سیاسەت زۆر لە یەکترییەوە ویاوازن .زمانی سیاسەت لە
نێو شیعردا ،خەون و خەیاڵەکان دەکوژێ و ووانیەکانیە سەردەبڕێت.
گوتمان لە هەموو ڕووداوێک تەنانەت لە کارەسات و تراژیدیەکانیە دیوێکی
ناشیرینی و دیوێکی ووان هەیە .من پێموایە زمانی سیاسەت دیوە
ناشیرنەکەیە و زمانی شیعریە دیوە ووانەکەیەتی .بۆیە ئەگەر لە نێو
شیعرەکانم ڕووبەڕووی هێمنی و ووانی دونیا ب نەوە ئەوە هۆکارەکەی
ئەوەیە کە من هەمیشە بە زمانی شیعر دەنووسم ،کە زمانی ووانی و هێمنی
و زمانی بزە و زەردەخەنەکانی ڕۆحی مرۆح و سروشتە .وە چەمکی ووان
یە بەالی منەوە بە دەر لە تێڕوانینەکانی " کانت " ،بونیادێکی مادیانەی هەیە
کە پەیوەستە بە پەیوەندیەکانی " شوێن " و " کات " ەوە ،ئەویە لە نێو
بەهاکانی ئازادی خۆی دەبینێتەوە .بە بڕوای من تەنانەت بوون و مەرگیە
بە ئازادی یەوە ووانن و هەموو شتە ووانەکان گەر ئازاد نەبن ئەوا
ووانیەکانیان لە دەست دەدەن.
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پرسیار :شاعیرانی دوای ڕاپەڕین بەردەوا گرندیان بە ئامادەگی منداڵی
داوە لە ئێستادا " تەنانەت تۆش " هەست ناکەیت ئەو گرندی دانە بە
نوستالیایا ب ێتە فاکتەرێک بۆ کوشتنی نوستالیایایی گەورەی " لەڕووی
فیزیکیەوە " ئێستاش بە هەمان شێوەی ڕابردوو شیاوی گواستنەوە نیە بۆ
نێو پرۆسەی نووسین
ناڵە حەسەن :شیعر وەک خەون وایە لە نێو پانتاییەکانی خەیاڵ و هەستە
نەستیەکان "  " unconsciousدێتە بوون .هەستە نەستیەکانیە تا
ئەندازەیەکی زۆر لە ژێر کاریدەرییەکانی یادەوەرییەکان واتە ڕابردوو دایە.
مادا شیعر لە نێو خەیاڵ و حالەتە نەستیەکان دێتە بوون ناتوانێ ئاوڕ لەو
ڕابردووە و لەو مێاووە نەداتەوە .خەیاڵەکان بەبێ ئە یادەوەرییانە بە
تای ەت یادەوەرییەکانی منداڵی ناگەنە ئاستەکانی وڕێنە و فەنتازیا .لە نێو
ئە یادەوەری و مێاووەی دوێنێە تەنیا خود و حالەتە دەروونیەکانی من
نابیندرێ ،بەڵکو لەگەڵ خۆیان دا ڕەهەندەکانی کەلتووری و زەمەنیشیان
هەڵدرتووە .ئاوڕدانەوە لە مێاووە بە مانای کوشتنی نوستولۆژیا نیە ،بەڵکو
زیندوو ڕاگرتنیەتی یاخود گواستنەوەی ڕابردووە بۆ نێو ویهان و
گەردوونیەتی ئێستا و ئایندە .شیعر لە نێو خەمەکانی ئێستا ئاوڕ لە ڕابردوو
دەداتەوە .لە نێو شیعردا خەونەکانی ئێستاش کاریدەری خۆیان هەیە لە
پرۆسەی ووانی و بە نەمرکردنی شیعر .لەگەڵ ئەمانەشدا هیی شاعیرێک
نییە لە دونیادا،گرندی بە یادەوەرییەکانی نەدات بە تای ەت یادەوەرییەکانی
منداڵی ،چونکە یادەوەرییەکانی منداڵی ڕۆحێکی نەمرە لە نێو شیعردا.
پرسیار :ویاوازیدەلێک کە هەستیان پێ بکەین لە نێوان نیشتمان و
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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ناڵە حەسەن :مرۆح لە تاراوگە وەک ڕەشەبا و گەردەلوو وایە،
واروارە دەردەکەوێ و واروارەش ون .ژیان لە تاراوگە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ
هەڵکشانە بەرەو هەورازەکانی یاخی بوون و مەرگ ،بەرەو نێو ڵوو ییەکانی
نائومێدی و ون وون .لە نێو ئەو یاخی بوون و ون وونەشدا گومان و
پرسیارەکان زێتر دەبن .زۆرێک لە کۆچ ەران هەمیشە لە نێو دڵەڕاوکێی
تەنداە و مامانێی نێوان مانەوە و گەڕانەوەدا دەژین .یان لە بەرام ەر ئەمە
هەوڵ دەدەن دان ەخۆیان بدرن و لەگەڵ نیشتیمانی تاراوگە ڕابێن ،واتە
نیشتیمانی تاراوگە شوێن نیشتیمانی دایک و نیشتیمانی یادەوەرییەکان
بدرێتەوە .ئە هاوکێشە و مامانێیە هەموو هۆش و هەست و خەون
وخەیاڵ و باری نەستی و بیرکردنەوەکانت داگیر دەکات .بۆ منی شاعیریە
هەروایە ..نیشتیمانی تاراوگە هەرگیز نەیتوانیوە شوێن نیشتیمانی دایک و
شوێن نیشتیمانی یادەوەرییەکانم بدرێتەوە .بۆیە نیشتیمانی دایک بە هەموو
بونیاد و پێکهاتە و ڕەنگ و ئاماژە و کۆدەکانیەوە هەمیشە لە گەڵم دایە.
حالەتی وون وون بۆ من گەڕانەوەیە بۆ نێو خەون و خەمەکانی نیشتیمان،
گەڕانەوەیە بۆ نێو هاوار و ئازارەکانی نیشتیمان .بۆیە ئێستا خەون و
خەمەکان ویاوازن بیرکردنەوە و ڕوانینەکان ویاوازن .خەمەکان بەسۆزتر و
خەونەکان ڕەنداڵەتر و خەیاڵەکان ڵووڵتر و بەرینترن .بۆیە دەبینین لەگەڵ
هەموو ئەو ووانی و ئارامی و ڕۆمانسیەتەی لە نێو شیعرەکانم دەبیندرێ
لەپاڵ ئەمەش وەستەیەکی ڕۆح هەالهەال و شەڵاربووی پڕ لە برینی نێو
کیشوەرەکانی غوربەت و تەنیاییە دەبیندرێ .لە نێو نیشتیمانی تاراوگە
زۆرێک لە دەر گاکانی دوێنێت بەڕوو دادەخرێت و دەرگای تازەت بۆ
دەکرێتەوە ،خۆت لە نێو خەیاڵ و واڵیع و دونیایەکی تر دەبینیەوە کە
زۆرواران تەواو نامۆیە بە پێکهاتەی بوون و بونیادی بیرکردنەوەکانی تۆ.
بە مانایەکی تر ،تەواوی ئاماژە و کۆدەکانی هیزر و زمان و خەون و
خەیاڵەکان دەگۆڕێن .تۆ لە نێو دونیایەکی تری تەواو ویاواز و هاوئامێز
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لەگەڵ یادەوەرییەکان و مێاووی دوێنێت ،مامەلە لەگەڵ خەون و خەیاڵ و
وێنە و زمانی شیعری دا دەکەیت .بۆیە دەبینی لە زمان لە بونیاد و
پێکهاتەی شیعرەکە واتە ستایل ویاوازی زۆر دەبیندرێ .لە نێو ئە هەموو
هەراو زەنایەی تاراوگە کە باسم کرد تۆ بە ئومێد و مەراڵی ویاوازەوە
گەڕان بەدوای خودی خۆتدا دەبێتە خولیایەکی هەمیشەیی.
پرسیار :بە تێڕوانینی تۆ خاڵە هاوبەشەکانی نێوان زمان و گوتن چین
بۆ ئەوەی پردێک بدۆزینەوە بۆ تەئویاکردن لە نێوان زمان و دەق ،بۆ نێو
دونیای واڵیع و حەڵی ەت .لەوێشەوە بۆ نێو دونیای خەیاڵ و فەنتازیا ،ئایا
پێویستە چی کەین
ناڵە حەسەن :لە نێوان زمانی دەق و زمانی گوتن ،زۆر خاڵی هاوبەش
هەیە یەکێک لەوانە :ئیستاتیکای زمانە ،ئیستاتیکایەکی هاوبەش هەیە لە
نێوانیاندا بە بە ڕێاە و لە ئاستی وۆراووۆر .چونکە زمانی گوتن زمانی
واڵیع و شتە بیندراوەکانە بە زمانی دەق زمانی خەون و خەیاڵ و زمانی
غەریزە و ئارەزووەکانی مرۆڤە لە یەک کاتدا زمانی شتە بیندراو و
نەبیندراوەکانە .پەیوەندییەکان وا دەبیندرێ ،زمانی دەق بەر لەوەی بداتە
ئاستی ڕووبەرەکانی خەیاڵ و فەنتازیا دەبێت سنووری شتە بیندراوەکانیە
ب ڕێت .بە مانای گەیشتنە نێو ڵوو ییەکانی فەنتازیا ڕۆیشتنە لە نێو
ڕووبەری بیندراو بەرەو نەبیندراو .واتە دیار و نادیار .کاتێک زمان و بینین
لە شیعردا وێنەی شتە نادیارەکان دەکێشن ئەوە خود و زمان لە
ڕووبەرەکانی دەق گەیشتوونەتە نێو حالەتەکانی خەیاڵ و فەنتازیا بەمانای
حالەتی ئیدراک و ئاگایییان تێپەڕاندووە ،گەیشتوونەتە نێو حالەتی بێیاگایی.
چونکە زمان یان باشتر ب ێین هەر وشەیەک مانایەکی ڕووتی هەیە لە نێو
باری نەستی وێدیر بووە .لە پشتی ئە مانا ڕووتانەش چەندین مانای تری
نادیار و شاراوە هەیە ،زمانی دەق هەوڵدەدا ،مانا شاراوەکانی وشە کە لە
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پشتەوەی مانا ڕووتەکان خۆیان حەشارداوە بیاندۆزێتەوە .دەتوانم ب ێم
زمانی دەق لە ڕێدەی زمانی گوتن واتە واڵیع خۆی بە ویهانێکی بەرینتر و
گشتدیرتر ئاشنا دەکات .بۆیە وا پێویست دەکات هاوئاهەندیەک لە نێوان
زمانی دەق و گوتن پەیدا بکەین .من بۆخۆ  ،لە پڕۆسەی نووسینی شیعریم
هەمیشە وامکردووە و نەمتوانیوە دەس ەرداری زمانی گوتن بم .هەندێک ار
تا ئاستی ئیاها سوودی پێدەیاندوو و کاریدەری بەسەرمەوە هەبووە.
هەندێ وار ووانی زمان و ئاستەکانی خەیاڵ و فەنتازیا لە زمانی سادەی
فۆلکاۆر دەبینمەوە بۆ نموونە ،ئە دێرە شیعرەی فۆلکاۆر (ئارەڵەی مەمکی
یارێ ..شیرنە وەکو هەنارێ) .زمان لە دێرە شیعرییە هەڵدری خەیاڵ و
فەنتازیایەکی ئیرۆسی زۆر بەرزە .کە وەتەرەکانی ڕۆحی مرۆح دێنێتە
هەژان و پێدەشتە وشکەکانی تامەزرۆیی تەڕ دەکاتەوە .هەندێ وار زمانی
دەق و گوتن تێکە وی یەکتری دەبن لە نێو خەیاڵ و فەنتازیا دەتوێنەوە،
هەندێک اریە لە ڕێدادا یەکتری بە وێدەهێ ن و لە یەکتری دادەبڕێن ،بە
تیاەی چاوێکیان هەر لە یەکترییە .بە مانای ناتوانن دەس ەرداری یەکتری
ب ن .چونکە پەیوەندییەکانی نێوان زمانی دەق و زمانی گوتن ..خۆی لە
خۆیدا پەیوەندییەکانی نێوان واڵیع و خەون و خەیاڵە بۆ گەیشتن بە ئاستە
نادیارەکانی فەنتازیا .ئە پەیوەندییەش پەیوەندییەکی داینەمیکی بەردەوامە..
بەبێ ئە پەیوەندییە لە نێو پڕۆسەی نووسین دا نە خەون و خەیاڵ و
فەنتازیا مانایەکیان هەیە وە نە ووانیە ئەبەدییەکانی شیعر.
پرسیار :شاعیری ڕاستەڵینە بۆئەوەی زمانێکی مەزاوی تای ەت و ویاواز
و بارگراوی کراو بە خەیاڵ و مەعریفە و میوزیکی یەکڕیتمی بخول ێنێت،
دەکرێت هاوڕەهەندی هیی ئایدیۆلۆژیایەک بێت و بە کۆمەکی ئایدیۆلۆژیا و
واڵیعی ئەبستراکت بتوانن (بەهەر کاۆوێک بێت) تۆوی گۆڕانکاری لە
تێڕوانینی شاعیردا بوێنێت
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ناڵە حەسەن :بەر لە هەرشتێک دەمەوێت ئەوە ب ێم ،کەوا ئایدیۆلۆژیا
ناتوانێت هەڵدری ئەو ئاماژە و ڕەهەندانە بێت کە شیعر هەڵدریەتی .ڕەندە
کاریدەری ئایدیۆلۆژیا بەسەر شاعیر هەر ئەوەندە بێت بیدەیەنێتە باری
ئایدیۆلۆژیا ناتوانێت شاعیر بەرەو ڕۆچوون و
(وروژاندن) بە
ڵووڵ وونەوە بەرێت .چونکە لە نێوان و
وروژاندن و ڕۆچوون ویاوازی زۆر هەیە .نووسینی شیعر :ڕۆچوونە بە
نێو خەون و خەیاڵ و شوێن و زەمەنە نادیارەکان .نووسینەوەی وڕێنە
نەستیەکان و لیکی حەز و ئارەزووەکان و کۆی دەندە کپکراوەکانی
مرۆڤایەتیە .نووسینی شیعر ،هێنانەگۆی دیوی ناوەوەی کەسە نادیارەکەی
خودی شاعیر نیە بە تەنیا ،بەڵکو کۆی هەموو دەندە کپکراوەکان و وەڵسە
هێنانی دیوی ناوەوەی مرۆڤایەتیە .گرتنەخۆی کۆی ووولە و هەناسە و
ڕەندەکانی سروشت و گەردوونە .کە زمانی شیعر ڵسەدەکا ،کە وێنە و
ڕووبەر ی خەیاڵەکانی شیعر دەبینین ،کە گوێ لە میوزیکی شیعر دەگرین
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
ئایا ویاوازییەک هەیە لە نێوان میوزیکی شیعر و (میوزیکی ئاو و باران و
درەخت ) .ئایا ئایدیۆلۆژیا لە ئاستە فراوان و بەرینیەدا لە ئاستە
گشتدیری و گەردوونیەدا دەتوانێ هەڵدری ئاماژە و کۆدەکان بێت بۆیە بە
بڕوای من ،زمانی مەزاوی تای ەت و یان میوزیکی یەکڕیتمی یان بەرەو
سەوزایی بردنی شیعر ،ئەمانە پەیوەندییەکی ئەوتۆیان بە ئایدیۆلۆژیا و
تەنانەت بە واڵیعی ئەبستراکتەوە نییە ،بەڵکو ڕاستەوخۆ پەیوەندییان بە
خودی مەعریفەی شاعیر و توانا و ڕوانینەکان و بارە دەروونیەکانی
شاعیرەوە هەیە .پەیوەندی بە چۆنیەتی تێدەیشتن لە شیعر و نووسین و
داهێنانەوە هەیە .پەیوەندی بە چۆنیەتی مامەلەکردنی شاعیر لەگەڵ زمان و
وشەو پەیوەندی خودی شاعیر لەگەڵ زمان و دەق ەوە هەیە .لەگەڵ هەموو
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ئەمانەش من ئایدیۆلۆژیا لە پێکهاتە گشتیەکەی ڕەتناکەمەوە بە  ،توانەوەی
شیعر لە نێو ئایدیۆلۆژیایەکی دیاریکراو ڕەت دەکەمەوە ،سەربڕینی
پشکۆکانی خەون و خەیاڵە ووانیەکانی شیعر لە نێو وروژاندن و هەڵووونە
ئیدراکیەکانی ئایدیۆلۆژیا ڕەت دەکەمەوە .چونکە من پێموایە ،شیعر و زمان
و (ئەدەب بە گشتی) مولکی خود و کەسایەتیەکی دیاریکراو نین ،بەڵکو
مولکی سەروە هزر و بیرکردنەوە و مەعریفەی مرۆڤایەتین.
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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
وۆرێک لە هێمنیەکی سەیر لە شیعری (ناڵە حەسەن) دا دەبیندرێت .ئە
هێمنییە لە کەسایەتییەوە پەڕیوەتەوە نێو ئەزموونی نووسینی .کەواتە
نووسین تەروەمە کردنی ڕوانینەکانی مرۆڤە بۆ سەر کاغەز .لە دیمانەیەی
خوارەوە (ناڵە حەسەن) بە شێوەیەکی هێمن لە بارەی پرسیارەکانەوە
وە مەکانی خستوونەتە ڕوو ،لەسەروەختی خوێندنەوەشیاندا بۆمان
دەردەکەوێ کە ئە شاعیر و نووسەرە ،بە شێوەیەکی بەرفراوان ئاگاداری
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
وەرگێڕان لەسەر هونەری شێوەکاری ،هاوکات لە پاڵ ئەمانەشدا ،لە زۆرێک
کۆوار و ڕۆژنامەکانی کوردستان ،هەندێک لە ماڵپەرە کوردییەکانیە،
بەردەوا شیعر و نووسین و بابەتی وواراووۆری بیوکردوونەتەوە.
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ڕابەر فاری  :کەسانێک هەن زۆر بە داخراوەیی و سانایی پێکهاتە و
الیەنەکانی مەوازی دەق هەڵدەسەندێنن ،بە واتایەکی تر تەنها دەڵێن (ئە
دەڵە ووانە)( ،ئە دەڵە ناشیرینە) ،بەبێ ئەوەی وارێک بپرسن ،بۆچی
ووانە بۆچی ناشیرینە هۆکاری ئە هەڵسەنداندنە بۆچی دەگەڕێتەوە
ناڵە حەسەن:من پیموایە کات بەخەرودانێکی بەخۆڕاییە گەرخۆمان
بخەینە نێو گێااوی یان بازنەی خوێندنەوە سەرپێییەکان و حوکمدانە
سەرپێییەکان ،ئەم ۆرە خوێندنەوە و حوکمدانانە دوور و نزیک پەیوەندیان
بە شیعر و نووسین و داهێنانەوە نییە ،ئەوەتا " ئەزرا پاوەند " داینەمۆ و
ڕۆح و هەناسەی نوێخوازی و هاوچەرخی شیعری ئەمریکیە ،وە " ئێ ئار
لیییس " کە نووسەرێکی دیاری ئەو سەردەمانەیە ،لە کتێ ێکدا دەنووسێت
( ناتوانم باوەڕ بە پەخشانە شیعرییەکانم بهێنم تا لەگەڵ پەخشانە
شیعرییەکانی ئەزرا پاوەند سەدایان نەیێت!) زۆرێک لە شاعیرانی نوێخوازی
ئەوسەردەمانەی خۆی وە نەوەکانی دوای خۆیشی لەژێر کاریدەرییەکانی
ئەمدا بووینە ،کەچی کەسانێک بە ئاگاهانە ویستوویانە لە بایەا و گریندی
داهێنانەکانی کەم کەنەوە و دەیاندوت (پاوەند شیعرەکانی سەرەتای داهێنانی
تیا بوو بە  ،شیعرەکانی ئێستای هیی داهێنانێکی تیا نیە و تەنها شتێکی
ئەدڤەرتازیانەیە و هیوی تر)  ،من باوەڕ وایە داهێنان شتێکی ترە ،دوورە
لە ڵسە فڕێدان و خوێندنەوە ڕووکەشیانە ،داهێنان ،ڕوانین و ڵووڵ وونەوە
و دۆزینەوەی ڕووناکیە لەنێو ڕووبەرە تاریکەکانی ژیان ،داهێنان ئەو پاە و
ئاستەیە کە (شکسپیر و دەستۆفسکی و بتهۆڤن و داڤنشی و بۆدلێر و
شێرکۆ بێکەس و) سەدان مرۆڤی گەورەی تر پێی گەیشتوون ،کە بۆ هەتا
هەتایە مێاووی مرۆڤایەتی شانازیان پێوەدەکات و هەمیشە ستایشیان
دەکات " .فرۆید " دەربارەی " دەستۆفسکی و داهێنانەکانی دەڵێ (خاڵێکی
پرشنددار لە مەعریفەی دەستۆفسکی دا ئەوەیە ،خۆشەویستیەکی بێسنووری
بۆ ئازادی مرۆح و مرۆڤایەتی هەبووە ،یان دەڵێت ،وا پێویست دەکات
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ئایندەی مرۆڤایەتی سوپاسدوزاری دەستۆفسکی بێت) .کەسی داهێنەر لەژێر
سایەی ئەو ساباتە ڕادەکشێ کەگە کانی بە ووانی و خۆشەویستی و
سەروەری مرۆح ،داپۆشراوە ..ئە چەمکانە پڕاوپڕن لە بەها پیرۆزیەکان،
داهێنان وێدەی دڵڕەشی و بۆغز و ڕق و ڵینەی تیا نابێتەوە! داهێنان
وێدەیەکی نییە بۆ مەبەست و مەرامی ئەوکەسانەی کە بەئاگاهانە و بە
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
بنەڕەتیشدا ،ڕۆمانەکە پڕاوپڕە لە داهێنان ،یان بە مەبەستی وۆراووۆر لە
هەوڵی کەمکردنەوە و بێ ایەخکردنی داهێنانەکانی " شێرکۆ بێکەس " ی
شاعیرن کە هەمووشمان دەزانین ،نیوسەدەیە ئە شاعیرەمان خەریکی
نوێ وونەوە و داهێنانە .دەبێ ئەوەشمان لەبیر بێت ،ووانی و ناشیرینی دوو
چەمکی ڕێاەیین لە هەموو شتێکدا .پاشان ناتوانین بە هیی دەڵێک ب ێین ئە
دەڵە (ناشیرین) ە ،دەکرێ خوێندنەوەی ویاوازمان بۆی هەبێت ،ڵسەی
وۆراووۆرمان لەسەری هەبێت ،دەکرێ ب ێین زمان لە دەڵە شیعرییە وەک
پێویست چڕنەبۆتەوە ،دەکرێ ب ێین وشەکان و وێنەکانی ئە دەڵە شیعرییە
نەگون او و ناتەبان لەگەڵ یەکتریدا ...دەکرێ لە هەر دەڵێکی شیعری
ڕەخنەی شیعریانە بدرین ،چونکە هیی دەڵێک لە سەرووی ڕەخنەوە نیە! وە
لە هەمانکاتیشدا ،هەموو دەڵێکیە بەوۆرێک لە وۆرەکان ڕێاەیەک لە
ووانی تیایە ،وەک چۆن هەموو ڕەندەکانی سروشت وەک یەک
سەرن ڕاکێە نین ،وەک چۆن هەموو ژان و ئازار و خەمەکانی مرۆح وەک
ی ەک بەسۆ نین ،وەک چۆن هاژە و ورشەی هەموو تاڤدەکان و شەپۆلەکانی
سروشت وەک یەک نین ،ئاساییە ووانی نێو دەڵەکانیە هەمووی وەک یەک
نەبن! وە هۆکارەکانیە هەرچیەک بن گرینگ ئەوەیە پەیوەندیان بە نووسین
و داهێنان و بە بەهاکانی ووانیەوە نییە و بەڵکو شتی ترن!...
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ڕابەر فاری :کەندێ دەتوانین ب ێین ئە ئەدەبە (زارەکیە) و ئەویدیکە
(نووسراوکراو) ە هاوکات ئەو ڕەخنەیە (بنیاتنەر) ەو ئەویدیکە (ڕوخێنەر) ە
ئە دابەشکردن و هەڵسەنداندنانە لە چییەوە سەرچاوەیان گرتووە و کەندێ
و بۆچی دەتوانین ئە پرسیار و پێوداندانە دەرب ڕین ئەگەر پێویستیە نیە
باسیان بکەین هۆکارەکان کامانەن
ناڵە حەسەن :هەموو ئەدەبێک کە لە ڕێدەی دەمەوە دەگوازرێتەوە لە
کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر یان لە نەوەیەکەوە بۆ نەوەیەکی تر ،پێی دەڵێن
(ئەدەبی زارەکی) بۆ نموونە وەکو فۆڵکاۆر ،ئەدەبی فۆڵکاۆر بە هەموو شێوە
و ل ەکانیەوە ئەدەبێکی زارەکیە ،چونکە لە ڕێدەی دەمەوە دەگوازرێتەوە،
ئەدەبی نووسراو ویاوازە ،ئەدەبێکی ڕێنووسکراوە واتە
بە
نووسراوەتەوە ،وە ویاوازیە زۆرە لە نێوان ئە دوو شێوازە واتە شێوازی
زارەگی و شێوازی بەڕێنووسکراو .لە ڕووی شێوە و ناوەڕۆکەوە لە
ڕووی زمانەوە ،ئەدەبی زارەکی زیاتر بە زمانێکی سادە و ساکار دەگوترێت
وە مانایەکی ڕوون و ئاشکرای هەیە بەمەبەستی تیاتر گەیاندنی
مەبەستەکان و ئاسانتر بۆ تێدەیشتن و گواستەوە و پاراستنی ،دەکرێت
ئەدەبی زارەکی بشنووسرێتەوە بۆئەوەی لە فەوتان ڕزگاریان بێت .بە
دەربارەی ڕەخنەی ڕوخێنەر و بنیاتنەر ،با لە سەرەتاوە ڵسە لەسەر
ڕەخنەی ڕوخێنەر بکەین ،بەرلەوەی بێینە سەر ئەو هۆکارانەی لەکوێوە
ڕەخنەکە ڕووخێنەرە حەزدەکە ئەوەش ب ێم :زۆرواران ئە وشەیە لە
شوێن خۆی بەکارناهێندرێ ،بۆ نموونە هەرکەسێک یان الیەنێک کە ڕەخنە
و گاەیەکیان ئاراستە دەکرێت یان ڕووبەڕووی ناڕەزایەتی دەبنەوە ،سوود
لە دەستەواژەیە دەبینن و ڕەخنە و گاەیی و ناڕەزایەتیەکان بە ڕەخنەی
ڕوخێنەر ناو دەبەن .ئەمە لە شێوە گشتیەکەیدا ،بە ئەگەر ڵسە لەسەر
دەق و ڕەخنە بکەین لە ڕووبەرە باس لە رەخنەی ڕوخێنەر بکەین،
دەتوانین بەو ڕەخنانە ب ێین ڕەخنەی ڕوخێنەر کە (ڕەخنەگر ئیشی لەسەر
دەڵەکە نەکرد بێت!) بینیومانە و زۆریشمان خوێندۆتەوە کە ،ڕەخنەگر لە
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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
تاکەکەسیەکانیشی ،لە هەموو شتێکی بەس لە دەڵەکەی نا! لێرەوە ڕەخنەکە
ناچێتە نێو خانەی ڕەخنەوە ،خوێندنەوەکەش بایەخی پێنادرێ ،چونکە
ڕەخنەکە خوێندنەوەیەک نیی ە بۆ دەڵەکە ،بە مانای ڕەخنەکە هیی خزمەتێک
بە پڕۆسەی نووسین و داهێنان ناکات ،وە هیی دەستدرتنێک و کۆمەکێکیە
بە دەڵنووس ناگەیەنێت ،وە ڕەخنەی بنیاتنەریە ئەو ڕەخنەیە کە (ڕەخنەگر
ئیە لەسەر دەڵەکە بکات) و پەیوەندیەکی توندوتۆڵ لە نێوان ڕەخنەگر وەک
خوێنەرێک و دەڵەکەدا هەبێت ،وەک ئەو پەیوەندیە توندوتۆڵەی نێوان
خوێنەر و دەق کە " ڕۆالن بارت " لە وتاری (مەرگی نووسەر) باسی
دەکات ،چونکە کاتێک ئەو پەیوەندیە توندوتۆڵە هەبێت مەعاومە ڕەخنەگر
یان خوێنەر ،بە نێو ڵوو ییەکانی دەڵەکەدا شۆڕدەبنەوە و لە ئاکا
خوێندنەوەیەکی دروستیان لەسەر دەڵەکە دەست دەکەوێت .ڕەخنەگرتن
بڕیاردانێکی خێرا نییە بەمانای ،ویاکردنەوەی ڕەش و سپی نیەی لە
یەکتری ،لەئاکامی ئیشکردن لەسەر میتۆدەکان و ڵووڵ وونەوە بەنێو دەڵدا
بۆ وەبەرهەمهێنانی دەڵێکی تر بە گۆشەنیدا و بە ڕوانینێکی ترەوە ،چونکە
هەموو ڕەخنەیەکی ودی خۆیاەخۆیدا یان لە بنەڕەتدا داهێنانێکی ودیە،
هەروەک " ئیریک فرۆ " لەم ارەیەوە دەڵێت (بیری داهێنان هەمیشە لە بیری
ڕەخنە دایە چونکە دوور دەخاتەوە لە ناڕۆشنی و لێل بینی ،هۆشیار
دەکاتەوە و نزیکم دەکاتەوە لە حەڵی ەتی (ڕاستی) بۆیە ڕەخنەگردەبێت
لەسەر ئە بنەمایە ئیە بکات و میتۆدەکانیشی بۆ ئە مەبەستە بخاتە کار.
ڕابەر فاری :ئەو ڕێدایانە کامانەن کە دەبن بە پردی پەیوەندی ڵووڵی
نێوان (نووسەر و وەرگر) بۆئەوەی سیحرێکی ئاگایانە بوەسپێنن لە فیکری
خوێنەردا تا تێکەڵ وون و هاومەستیەکی ڕەگیاژۆیی بخوڵ ێ ،ئەو خاڵە
سەرەکیانە کە لە وەها کاتێکدا کۆمەکمان دەکەن
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ناڵە حەسەن:بەبڕوای من دەڵی سەرکەوتوو پێویستە وەک ئاوێنەیەک
وابێت ،خوێنەر خۆی و دیوی ناوەوەی خۆی لە نێودا ب ینێت .دەق دەبێت
خوێنەر سەرسا بکات و پڕی بکات لە تامەزرۆیی ،دەق دەبێت وەک
مافوورێکی سیحری وابێت خوێنەر لەسەر پشتی خۆیدا ،هەڵ درێت و بی ا،
کیشوەر بە کیشوەری نێو غەریزە و خەونەکانی بیدێڕێت! ئاسمان بە
ئاسمانی حەز و ئارەزووەکانی بیدێڕێت ،خەنی بکان لەگەڵ چێا و دە و
چاوی پڕ بکات لە زەردەخەنە! هەندێ اریە تا ئەندازەی ترس پڕی بکات لە
نیدەرانی ،لە نێو سەرسووڕمان و شاگەشکەیی بیهێ ێتەوە! نەهێ ێ چاوەکانی
بتروکێنێ و وای لێ کات هەر بڕوانێت! ئۆکتاڤیۆ پاز " لە کتێ ی (لەسەر
شاعیران و ئەوانی تریە) دا باس لە داهێنانە شیعریەکانی " والت وۆتمان "
دەکات ،چۆن بە (خەونی ئەدەبی ئەمریکا ناویان دەبرد ،یەکێک لەو شاعیرە
مۆدێرنیستانە بوو خەونی مرۆڤایەتی و ژیانی واڵیعی کۆمە یەتی بە هەموو
پێکهاتەکانیەوە هێنابووە نێو شیعرەکانی) کەواتە خوێنەر لەم ۆرە دەڵانە
نەک تەنها خۆی بەڵکو خۆیی و ژیانی خۆیی و دەوروبەرەکەشی تیایدا
دەبینێتەوە! دەڵنووس لە ڕێدەی زمانەوە بۆ ڵووڵترین ڵووڵییەکانی نێوناخی
خۆیی و بۆ ڕووبەرە پەنهانەکانی نێو خەون و خەیاڵەکانی شۆڕدەێتەوە،
بوخوە شاراوەکان و چەپێندراوەکانی حەز و ئارەزووەکانی دەکاتەوە یان
خەمە گەورە و بووکەکانی دەهێنێتە نێو پانتایی دەڵەکەی ،ئەم ۆرە دەڵانە
بە ویا لەوەی دەبنە ئاوێنەیەک بۆ خوێنە لە هەمانکات ،خۆیان دەخزێننە نێو
خەیاڵەکانی خوێنەرو لەوێوە تێکەڵ بە یادەوەریەکانی خوێنەر دەبن و لەوێدا
دەمێننەوە ،مەبەستمە ئەوە ب ێم :ئەم ۆرە دەڵانە دەبنە بەشێک لە خوێنەر،
بۆیە بۆ ماوەیەکی زۆر لە بیر و لە نێو خەیاڵی خوێنەردا دەمێننەوە!
ڕابەر فاری :لەمڕۆدا شیعر و ڵسەی ئاسایی تێکوڕژانێکی ڕیشەییان
بەخۆوە گرتووە ،ئەگەرچی ئەم ۆرە دەڵنووسین لە ئەوروپادا ئەزموون
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کراوە ،بە شاعیرانی ئێمەش سوودیان لێوەرگرتووە ،ئە تێکە وبوونە و
سوود وەرگرتنە تا ئاستێک لە خزمەتی ئەدەبی کورد دا بووە
ناڵە حەسەن:من پێموایە لەسەر ئاستێکی بەرفراوان شیعر نووسین
ڕووی لە شەفافیەت و خۆسادەکردنەوەیە ،بە نەک بەومانایەی سیما و
شێوازی شیعرییانەی خۆی لەدەست بدات ،لە نێو شیعری ئێستای " کەنەدی
و ئەمریکی " شدا و ۆرێک لە شەفافیەتە هەست پێدەکرێت ،لە نێو شیعر و
ئەدەبی کوردیشدا شاعیرمان هەیە بە زمانێکی سادە دەنووسێت بە
داهێنانی گەورەی کردووە ،مەبەستمە ئەوە ب ێم :بە زمانێکی سادە نووسین
بەمانای کاڵ وونەوە و سڕینەوەی داهێنان نیە لە دەڵدا ،زۆرگریندە ئەگەر
بتوانیت سادە بنووسی و لە هەمانکاتدا داهێنان بکەیت و لە نوێ وونەوەشدا
بیت ،هەروەک " ئیایۆت " لە کتێ ی (ڕەخنەگرتن لە ڕەخنەدا) باس لەوە
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
بەوێیان بهێ ێت و ئە سنوورە تێپەڕێنێت! وەهەروەها پێیوابوو گۆڕان و
زمانێک
نوێ وونەوەش ڕەگەکانیان لە دەوێنێ دایە .گرینگ نیە بە
دەنووسیت بە  ،گریندە ئەوەت لەال ڕۆشن ێت کە زمانی شیعر زمانی
خودێکی نائارا و خودێکی یاخی و سەرکەشە ،زمانی شیعر زمانی هەورە
تریش ەیە ،دەکرێ هەندێک ار ئاگر لە هەموو شتێک بەربدەی ،یان زمانی
ڕوخسارێکی ناوێدیرە ڕەگەکانی لەنێو ویوەدایە ،لەوانەیە هەندیک ار ڕێدەت
پێ دات لە کەنار دەریاوە پشویەک بدەی و لەنێو ئەتمۆسفیرێکی ڕۆمانسیانە
لە ووانیەکانی ئاو بڕوانیت ،هەندێک اریە ڕۆبوی بەنێو ڵوو ییەکانی دەریا
و لەسەر پشتی شەپۆڵە سەرشێتەکان لەگەڵ ڕەشەبا و بروسکە
سروودەکانی یاخی وون لە پێناو بوون و ووانی و ئازادی مرۆح ب ێیتەوە!
زمانی شیعر زمانی خودێکی دەروون شێواو و نەخۆشە ،یان ڕۆحێکی
(ڤانکوا) یانەی لێواناێو لە عەش و ووانی و دەمێک ئارا و دەمێکیە بەگا
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زمانێک دەنووسێت
خودا و داروب ەرد دا دەچێت ،نووسەر ئازادە بە
زمانێکی ئاسان یان چڕ و تێکوڕژاو ،گرینگ ئەوەیە ڕوئیایەکی مۆدێرن و
پێشکەوتووانەی هەبێت ،نەک لە نێو واڵیعی کۆمە یەتی ناوچەگەری گیر
بخۆیت و لە نێویدا خۆت ون کەیت! ئیایۆت هەر لە کتێ ەدا باس لە گریندی
ڕوئیای ویه انیانەی شاعیری نوێخواز دەکات و ڕوئیای تەسک ینی
ناوچەگەڕێتی
( )Cosmoporitanismڕەت دەکاتەوە .وە بۆ نموونەش باس لە هەوڵە
ووانەکانی " ئەدگار ئا ن پۆ " دەکات کە چۆن وەک نووسەرێکی ئازادیخواز
و مرۆح دۆست ڕوئیا و بیرکردنەوەکانی ویهانی و گەردوونین! وە ئەوەش
دەڵێت :باوەڕناکە کەسێک یان نووسەرێک ڕوئیایەکی ویهانیان هەبێت بەبێ
ئەوەی بەنێو بازنەی ناوچەگەرێتی دا ڕەت بووبێت .بەمانای تۆ ناتوانیت
واڵیعی کۆمە یەتی و ژیان و خەمەکانی خۆت فەرامۆش بکەیت و لەو
سەریەوەش باس لە ڕوئیایەکی ویهانی و باس لە خە و ئومێدە
گەردونیەکان بکەیت .بە مانایەک وا دروستە لە نێو واڵیعی کۆمە یەتی
خۆتەوە بەرەو دنیا و لەنێو خە و ناخی خودی خۆتەوە ،بەنێو ناخی
هەموو مرۆح و مرۆڤایەتی شۆڕب یەوە!.

ڕابەر فاری :شیعر ئێستا بەشێوەیەکی بەرفراوان ڕووی لە خەمە بوووکە
خودیەکان ،یا خودی شاعیر کردووە ،بە پێوەوانەی شیعری پێشوو کە گریندی
دەدا بە خەمە کۆکەکان ،ئە گۆڕانکارییە کە ئێستا لە بونیادی دەڵە (هاوچەرا)
ەکانەوە هەستی پێدەکرێ ،تا چەند خزمەت بە دەڵی ئی داعی دەکات
ناڵە حەسەن:دەتوانم ب ێم ئێستا شیعر کەوتۆتە سەر ڕێوکەی خۆی ،بە
ڕێدەی دروستی خۆیدا دەڕوات ،لە ڕۆژگاری دوێنێمان ،هاوکات لەگەڵ
خەبات و تێکۆشانمان بۆ ڕزگاری و ئازادیەکانمان ،بەشێکی زۆری ئە
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خەمە گەورانەمان خست ووە سەرشانی شیعر ،وەک هەمیشە دەی ێین :شیعر
الی ئێمە هۆکار بوو نەک ئامان  ،ئەوە نەک هەر لە الی ئێمە الی خەڵکانی
مەماەکەتی تریە تا ئاستێک هەر وابووە ،ئەگەر بە خێرایی چاوێک بە
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
و ڕیالیستەکان تا کۆتاییەکانی سەدەی نۆزدەو تا هاتنی سیم ولیز
لەوسەردەمانە شیعر ڕووی لە خەمە گەورەکان بوو ،ئاراستەی نیداکان و
ڕوانینەکان و بیرکردنەوەکان ڕوو بە دەرەوە بوو ،نووسینەوە و
ڕەسمکردنی ژیانی واڵیعی و وەزع و گوزەرانی خەڵک و داستان و ئەفسانە
و ڕووداوە گشتیەکان و ووانیەکانی سروشت و بوونی خودا و ئایینەکان و
ئەمانە هەمووی ناوەڕۆک و باسە گەرمەکان و هێ ە گشتیەکانی شیعر
بوون ،ئەوەتا لە کتێ ی (کورتەیەک لە مێاووی ئەدەبی فەڕەنسا) لە پەیوەند
بە ڕۆمانسیەکان دەڵێت " ئایینەکان ڵساندەکەن لەگەڵ ورشە ورشی گە کان
و دەندی دارەکاندا ،شاعیرەکانیە لەنێو دوعا و نزاکانیان گۆرانی دەڵێن و
بە گەرەیی پەروەردگاری خودا دا هەڵدەڵێن ،لە نێو ئە هەست و سۆز و
چەشەو زەوڵەیاندا پێیان وابوو بەرز دەبنەوە و لە خودا نزیک دەبنەوە "
دیارە مرۆح وەک بوونەوەرێکی هۆشمەند پێویستی ژیان وای لێخواستووە
هەمیشە لە گەڕان بەردەوا بێت و لەگەڵ دۆخە تازەو نوێیەکانیە خۆی
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
یەکە و ڕەنددانەوکانی بەسەر ڕۆح و دەروونی مرۆڤەکان لەوکاتەدا
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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خوێندنەوەی غەریزەکان و هەستە نەستیەکان و نیدەرانیەکان و برینەکانی
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
لەسەر کرا ،لەوسەردەمانە بیردۆز و شیکارە دەروونیوکانی سیدمۆند فرۆید
" 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
ئەوانیە وێنەییەکان یان ئایندەیەکان و بووندەراکان و مۆدێرنیستەکان و
بوونیادگەریەکان و پۆست مۆدێرنیستەکان و ...تا ڕۆژگاری ئەمڕۆمان
هەموویان بە هەمانشێوە ،بۆیە دەبینین ویاوازیەکی زۆر هەیە لە نێوان
زمانی شیعری لەالی (المارتین لەگەڵ ماالرمێ یان ڤالێری) ،یان ویاوازی
زۆر هەیە لە نێوان زمانی شیعری (مایکۆفسکی و لەگەڵ ئەلیکساندەر باۆک)
یان ویاوازی لە نێوان (مەحمود دەروێە و ئەدۆنیس) یان لەالی خۆشمان
ویاوازیەکی زۆر دەبینین لە نێوان زمانی شیعر لەالیەن (عەبدوال پەشێو و
زمانی شیعری لەالیەن سەباح ڕەن دەر) ،هەریەکێک لەمانە بەشێوەی ویاواز
لە شیعر و زمانی شیعریان ڕوانیوە ،وە وەوهەری هەریەکێک لە ڵوتابخانە
نوێیەکان و داهێنان و نوێخوازیەکانیە زمان بووە " ،نەوا چۆمسکی " لە
کتێ ی (زمان و فیکر) دا دەڵێت :چۆن وا بکەین لە ڕێی زمانەوە لە سروشتی
مرۆح تێ دەین ..یان دەڵێ :سروشتی زمان ئاوێنەیەکە بۆ بیری مرۆح یان
زمان پێدەیەکە مرۆح و ئەدگاری مرۆڤی تیادا دەردەکەوێت! ،لە الی مرۆڤە
داهێنەر و نوێخوازەکان ،بۆ ناسینی ناخی مرۆح و خە و خەون و
خەیاڵەکانی یان بۆ ناسینی سروشتی مرۆح ،بە چڕی ئیشیان لەسەر زمان
کردووە ،ویستوویانە لە ڕێدەی زمانەوە مرۆح و حەڵی ەتی مرۆح بناسن!

223

ڕابەر فاری :ئەگەر خوێنەر هاوشانی دەڵنووس بێ لە خول اندنی مانادا،
ئەدی دەڵنووس چۆن هاوشانی لەگەڵ (پێکهاتەی دەق) دا فەراهە دەکا،
بەدەر لەسەروەختی لە دایک وونی دەڵێکی شیعری
ناڵە حەسەن :دەمەوێت لەسەر ئەوە پێدابدر  ،کە واباشترە شاعیر
لەکاتی نووسینی شیعر بیر لەمانا نەکاتەوە ،مەبەستمە ئەوە ب ێم ،گەر زۆر
خۆت بە بابەت و مانا ب ەستیتەوە ناتوانیت دوور دوور بۆ نێو
ڵوو یەکانی خەیاڵ بڕۆیت! من بۆخۆ لەکاتی نووسینی شیعر ،هێندەی
گرینکی بە زمان دەدە یان ڕۆدەچم بەنێو خەون و خەیاڵ و دەروونی
خۆمدا ،هێندە کار بەسەر مانا و بەسەر وەوهەری بابەتەکەوە نیە! چونکە
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
با لە ڕێدەی ئیشکردنی چڕوپڕەوە لەسەر زمان بە دەستیەوە دەهێنم،
بەمانای لە شیعردا ،زمان کایاێکە بۆ کردنەوەی هەموو دەرگاکان ،یان
وەک چرایەکە بۆ ڕۆشنکردنەوەی هەموو گۆشە و کەلێن و ڵوژبن و بنی
بنەوەی هەموو ڵوو یەکان ،وە دەڵیە هەر هێندە لەژێر دەسە تی منی
شاعیرە تا ئیشی تیا دەکە و تەواو نەبووە کە تەواو بو و ئیتر دەبێتە
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.
ڕابەر فاری :پێتوایە هۆی داتەپینی بناغەی هەر دەڵیک ،بەشێکی بۆ ئەوە
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
ناڵە حەسەن :ئەگەر مەبەستت لە مانا داخراوەکان ئەوەیە کەوا کۆدەکانی
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
بەوەش نیە ،ئەگەر کۆدەکان بەیەک خوێندنەوە خۆیان نەدەن بەدەستەوە
ئەوا ب ێتە هۆی داتەپینی دەق ،بەڵکو بە پێوەوانەوە ،لە وۆرە دەڵانەدا،
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
بێت کە دەق تەنها یەک خوێندنەوە لە خۆی دەگرێت و بوار بۆ خوێندنەوەی
تر ناهێ ێتەوە ،لێرەدا منیە هاوڕایی خۆ پێشاندەدە  ،منیە پێموایە هەموو
ئەو دەڵانەی تەنها یەک خوێندنەوە لە خۆ دەگرن ڕەندە تەنها پێویست
نەکات بە ڵووڵی بخوێندرێنەوە ،ئە وۆرە دەڵە تاکڕەهەندانە دەکرێ پێیان
ب ێین ،دەڵی داخراو ،کە دەرگا بەڕووی خوێندنەوەکانی تر دادەخەن ،بە
کۆد و وێنە و هێماکانی شەفاچ و ڕوون و کراوەن ،ئە وۆرە دەڵانە کەمتر
لەزەت (چێا) بە خوێنەر دەبەخشن ،وە بەبڕوای من ئەم ۆرە دەڵانە ناچنە
خانەی داهێنانەوە ،وە لەبەرام ەر ئەمەش دەڵی سەرکەوتوو ئەو دەڵەیە ،کە
لە خوێندنەوەیەک زیاتر لەخۆ بدرێت ،سیستەمی زمان تیایدا بە هەموو کۆد
و هێما و وێنەکانیەوە ،فرەڕەهەندەبن و لە کاتی خوێندنەوەیان خوێنەر
سەرسا بکەن و لە هەمانکاتیشدا ب نە ئاوێنەیەک بە ڕووی خوێنەردا_.
ڕابەر فاری  :بۆچی ڕەخنەی بەراوردکاری کاری لەسەر نەکراوە بە
شێوەیەک کە سەرچاوەمان لەم ارەوە هەبێت ،لەکاتێکدا دەبوو ئێستا زیاتر
لەواران بایەخی پێ درابا .چونکە نائامادەیی لە ڕۆژگارێکی وەکو ئەمڕۆدا
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هە (بۆشایی) و هە
یشمان بە ڕوو دەکاتەوە

ڵەیران) و هە

دەرگەی (داخستنی سەردەمێک)

ناڵە حەسەن :دەربارەی ئەوەی بۆچی ڕەخنەی بەراوردکاری کاری
لەسەر نەکراوە ،دیارە هۆکارەکان زۆرن ،سەرەکیترین هۆکار بە بڕوای من
ئێمەی کورد بەهۆی ئەو وەورو ستەمەی لەسەرمان بووە هەمیشە وەک
کۆمەڵدەیەکی داخراو لە بازنەیەکی داخراودا ژیانمان بەسەر
بردووە،کەمترین ئاگاییمان بووە لەسەر ئەدەب و هونەر و مەعریفەی
دەرەوەی خۆمان،وا کە ئاگاییشت لە تەرەفی بەرام ەر نەبێت بەراوورد
لەگە چی دەکەیت ،ئەگەر ڵسە لەسەر وەزعی ئێستاشمان بێت ،ڕاستە
ئێستە لە زۆربەی و تانی دونیا خەڵکی کورد زمانمان هەن خەریکی
گوزەران و ژیانن لەگەڵ خەڵکانی غەیرە کورد وە خەریکی فێربوون زۆرێک
لە زمانە زیندووەکانی ویهانن ،بە هیێشتا ،نووسەرانی کۆچ ەر بە بڕوای
من لە سێر دان .بە مانای هێشتا هەر خەریکی بەدواداگەڕانن ،من گومانێکم
لەوە نیە لە داهاتوودا ئە شەونخوونی و هەوڵە بەردەوامانەی نووسەرانی
کۆچ ەر بەرهەمی دەبێت و دەرگایەکی ڕۆشنیە بەڕووی داهێنان و
نووسین و بەڕووی تەواوی مەعریفە دەکرێتەوە ،ئەوکات بوار بۆ ڕەخنە و
ئەدەبی بەراوردکاری لە بارتر و گون اوتر دەبێ!
هەرچەندە من ئەم ارە بە ئاسایی دەبینم ،بەمانای نەبوونی ڕەخنە و ئەدەبی
بەراوردکاری بۆشایی و ڵەیرانیە وێیهێاێت بەدوای خۆیدا ،بە چونکە لە
ئێستادا زەمینە واڵیعیەکەی لەبار نیە بۆیە وەک دەڵێین :لەبەردە ئەمری واڵیع
داین .هێندەش ڕەش ین نەبین باشە! ،هەموو کۆمەڵدەیەکی داخراوی وەکو ئێمە
بە ڵۆناغەدا تێپەڕیون ،ئەوەتا خودی ئەدەبی ئەمریکا ،تا سەردەمانی
نوێخوازی و مۆدێرنەتە ،لەگەڵ هەوڵەکانی "(والت وەتمان و ئەزرا پاوەند و
ئەدگار ئاالن پۆ و ئیایۆت چەندانی تر) لە ئاستێکی بەرفراوان تێکەڵ بە ئەدەبی
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.
ڕابەر فاری :لە ئێستادا ،داهێنان و ڕیکا هاوئاستن لە خستنەڕووی دەق
ئەو ڕیکامە لێرەدا مەبەستمە دابەش ووە بەسەر
لە کوردستاندا ،بە
خوێنەر و ڕاگەیاندن و دەسە تی سیاسی حیزبەکان ،نووسەری ئی داعکار
بۆ ئەوەی پردێک دروست بکات بۆ بەیەکتر گەیشتنی داهێنان – ڕیکا  ،چی
دەبێ بە کۆمەککارێکی تەندروست
ناڵە حەسەن :ئەگەر ڵسە لەسەر ڕاگەیاندن و داهێنان بکەین لەسەرەتا
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
من مەبەستمە ئەوەیە کە " نەوا چۆمسکی " لە کتێ ی (کۆنتڕۆلی میدیا) بە
شێوەیە باسی دەکات " ڕاگەیاندن هۆکارێکە بۆ دەستەبەرکردنی پەیوەندیە
گشتیەکان لە پێناو کۆنتڕۆلکردنی بیری گشتیدا " ،دیارە هەر لەو وتارەی
باس لە هەوڵەکانی و تە یەکدرتووەکانی ئەمریکا دەکات ،کە چۆن بەدوای
ساڵەکانی  ٠٦٢١ەوە لە بردنە پێشەوەی نەخشەکانیەتی بۆ کۆنتڕۆلکردنی
بیری گشتی ،بە مەبەستی دەست بەسەردا گرتنی مانیفاکتۆر و کارخانە
گشتیەکانی دەرەوە و کڕینی هێزی کار بە نرخێکی هەرزان ،وە لە هەمانکات
کۆنتڕۆلکردنی بازاڕەکانیە ،دەمێکیشە لە کتێ ەکانی (مارکس و ئەنداس)
گوتراوە (ئەو هێزانەی خاوەنی ئامرازەکانی بەرهەمهێنانی مادین لە
هەمانکات خاوەنی ئامرازەکانی بەرهەمهێنانی فیکریشن!) .لە نێوەشدا
ڕاگەیاندن ڕۆ و کاریدەری خۆی بینیوە ،دیارە دوای ئەو دەورانە
دەورانێکی تر دەستی پێکردووە بە ناوی دیمرکراسی و بازاڕی ئازاد ەوە،
وە دەزگای ڕاگەیاندنەکانیشیان بۆ ئە مەبەستە خستۆتۆ گڕ ،لە

227

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
ڕاستیەکانیان لێو دەکرد و بە نوێای نیوەڕۆ گاڵتەیان بە مێشکی خەڵک
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
خۆیان و بوون بە سەروەر و سەرداری دنیا .ئەگەر لە ئاستێکی فراوان 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
مانەوەی دەسە تی خۆیان و هەرچی زیاتر پاراستنی ڵازان و بەرژەوەندیە
سیاسی و ئابوریەکانیان ،بەکاری دەهێنن و لە پەیوەندی گشتیدان بۆ
کۆنتڕۆلکردنی بیری گشتی ،وە ئەگەر باس لە پەیوەندی ڕاگەیاندن و
داهێنانیە بکەین ،من پێموایە ڕاگەیاندن پەیوەندیەکی ئەوتۆ و کاریدەریەکی
ئەوتۆی بە داهێنانەو ە نیە ،ڕاستە ڕیکا یان دەزگای ڕاگەیاندن لە شێوە
گشتیەکەیدا دەتوانن نووسەر و هونەرمەندان و بەرهەمەکانیان ،لە ئاستێکی
بەرفراوان بناسێنن ،بە ئەوە بۆ داهێنان دەکات ! مەبەستمە ئەوە ب ێم:
ئەگەر نووسەرێک خۆی داهێنەر نەبێت وە هەموو دەزگاکانی ڕاگەیاندن
بونە پشتیەوە بە درۆی شاخدار و بە فسفس پاڵەوانێتی بیناسێنن ،من
پێموایە پولێکی سووتا ناهێنێ.چونکە ئە داهێنەرە بە زۆرکراوە بە دکتۆرانە
مەگەر تەنها لەالی خوێنەری سادە و ساکار ئە وۆرە هەو نە بە داهێنان
وەربدیرێ ،ئەمەش لە کارەسات بەوالوە هیی شتێکی تر نیە ،بە ئاشکراش
دەزگای ڕاگەیاندنەکان بە هەموو کەناڵەکانیەوە نووسەران و ڕەخنەگرانی
ژێرساباتی دەسە ت و حیزبە با دەستەکان ،بەهەڵۆی بەرزەفڕی نێو
ڕووبەرەکانی داهێنان وەس دەکەن و نووسەران و ڕەخنەگرانی دەرەوەی
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ساباتی خۆشیان دەدەنە بەر سەرەنێزە و لەهەوڵی بوووککردنەوە و
بێ ەهاکردنی داهێنانەکانیاندا دەبن ،وە هەندێک اریە دەرگای زیندانەزانیان
بۆ دەخەنە سەر گازەرەی پشت! لە بنەڕەتیشدا ،کەسی داهێنەر و داهێنان لە
شەڵامە هێمنەکان سەمفۆنیاکانی خۆیان دەژەنن و کەسانی بێ ەهرە و
بێتواکانیە یان باشتر ب ێین داهێنەرانی دەزگاکانی ڕاگەیاندنەکان و
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
دەسکەوتێکی گریندە کۆمەڵدەی مرۆڤایەتی سوودی زۆری لێدەبینێت ،بە
ئێمە زیاتر ڵسەمان لەسەر الیەنە نێدەتییەکانی ڕاگەیاندن و وە پەیوەندی
ڕاگەیاندن بە داهێنان و ئەفراندنەوە کرد،
ڕابەر فاری :کەندێ زمان – گوتن ڕووبەڕووی بەریەککەوتنێکی ڵووڵ و
ئێستەتیک و بابەتیانە دەبنەوە
ناڵە حەسەن:من پێموایە پرسیارەکە بەمشێوەیە بێت دروست ترە " کەندێ
زمانی دەق و زمانی گوتن ڕووبەڕووی بەریەککەوتن دەبنەوە دیارە زمان
لەبارە ئاساییەکەی هەروەک لەالی چۆمسکی دا هاتووە( ،کۆی هەموو
دەندەکان و ماناکانە بە مەبەستی گەیاندن و تێدەیشتن لە چوارچێوەی
سیستەمێکی ڕێزمانیدا) ،دیارە مرۆح وەک بوونەوەرێکی کۆمە یەتی بۆ
درێاەدان بە ژیان و پەیوەندیە کۆمە یەتیەکانی ،پێویستی بە هۆکارێکی
گەیاندن و تێدەیشتن هەیە کە ئەویە زمان ە ،وە ئەگەر زمان لە شێوە
گشتیەکەیدا وەک هۆکارێکی لێک تێدەیشتن وەک بەرهەمهێنەری پەیوەندیە
کۆمە یەتیەکان ،لێرەوە ئەگەر زمانی گوتن ڕەوش و باری پەیوەندیەکان و
واڵیعی کۆمە یەتیمان بۆ دیاری بکات ،وە لە پێشدا باسی پەیوەندیەکانی زمان
و بیری مرۆح و بەرهەمی بیری مرۆڤمان کرد ،لێرەدا دەق وەک بەرهەمی
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بیری مرۆح وێدەی مەبەستی ئێمەیە یان ڕۆشنتر دەتوانین باسی
پەیوەندیەکانی زمانی گوتن ،کە تەع یرە لە واڵیعی کۆمە یەتی لەگەڵ زمانی
دەق کە تەع یرە لە چەمکی ووانی و خەون و خەیاڵ و غەریزەکانی نێو ناخی
مرۆح ،وە ئەگەر پەیوەندی و بەریەککەوتنەکەش بە کێشانی وێنەیەکی
(تۆرنادۆ) واتە (گەردەلوو ) ڕوون بکەینەوە " کە چۆن لە پنتێکەوە دەست
پێدەکان و بازنەی خو نەوەش بە دەوری پنتەکەدا دەگێڕێت وردە وردەش
بازنەی خو نەوەکەش گەورەتر دەبێت " دەکرێ پنتی دەستپێکردنەکە بە زمانی
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
ڕووبەرە نەستیەکانی ناخی مرۆح بێت! چونکە غەریزەکان و خەون و
خەیاڵەکانی مرۆح پەیوەندی بەو پنتەوە هەیە کە واڵیعی کۆمە یەتیە ،بۆ
نموونە مەزهەب و داب و نەریتێکی دواکەوتووانە کاریدەریەکی ڕاستەوخۆی
بەسەر برینداربوون و تێکشکانەکانی ڕۆحی مرۆڤەوە هەیە .دەکرێ واری
واش هەبێت بازنەکانی خوڵ خواردنەوەکە هیی پەیوەندیەکی بە واڵیعی
کۆتە یەتیەوە نەبێت لە دەوری پنتێکی وەهمی چەق ب ەستێت! مەبەستمە ئەوە
ب ێم ڕەندە هەندێک ار هیی بەریەککەوتنێک ڕوو نەدات یان نەیەتە ئاراوە! ئە
حالەتانەش زۆر واران الی سوریالیستەکان یان ئەبستراکتەکان یان پۆست
مۆدێرنیستەکان دەبیندرێن ،لە بار و دۆخانە زمانی دەق یان زمانی شیعر "
هەندێک ار (کۆی هەموو ئەو کۆدە وەهمیانەیە کە لە نێو پەیکەرە بێدەندەکەی
ناوەوەی مرۆح ،کە بڕاوپڕە لە غەریزەی چەپێندراو و پڕاوپڕە لە پرسیاری
وەهمی ،لە پشت هەر کۆدێکیە بوونێکی وەهمی خۆی حەشارداوە) ،ڕەندە
دژوار و ڵوڕس بێتە پێشواو ،کە باس لەو کۆدە وەهمیانە و پرسیاری وەهمی
و بوونی وەهمی بکەین! یان ب ێین " مرۆح پەیکەرێکی بێدەندە و پڕاوپڕە لە
کۆدەکانی وەهم یان ب ێین " شیعر هێنانە گۆی ئە پەیکەرە بێدەندەیە و یان
نووسینەوەی میاۆدە ناشازەکانی وڕێنەی ئە پەیکەرەیە! " ،وە ئەگەر لە
ڕواندەیەکی مەتریالیستانەش بڕوانین و الپەڕەکانی شەڕە کۆنینەکەی نێوان

231

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
بەوە دەگەین " یەکە خانەی بوون " لە سەرەتاوە بە " ڕێکەوت " پەیدا بووە!
ئیدی وردە وردە ئە خانەیە دابەش ووە و گەشەی کردووە ،تا بە ڕۆژگارەی
ئەمڕۆکەمان گەیشتووە! کە دەڵێین لە سەرەتاوە بوون بە ڕیکەوت پەیدا بووە،
ئە ڕێکەوتە بۆ منێکی شاعیر یانی وەهم! بەمانای بە پێی ئە لێکدانەوە و
گەڕانەوە بۆ دواوەیەوە بێت ئاساییە کە دەڵین " بوون لە وەهمەوە هاتووە
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
وەهمیانەیە! بۆیە دەبینین لەوەتەی مرۆڤایەتی هۆشی هاتۆتە بەر و بیردەکاتەوە
شیعریە هەیە ،بە تا ئێستا پێناسەیەک و چوارچێوەیەکی دیاریکراومان بۆ
شیعر نیە ،لە شوێنێکی تر گوتوومە " شیعر وەک خوداوەند پێناسەی لە
دەرەوەی توانا و بیرکردنەوەکانی مرۆڤە! لە سەرەتاوە هەندێک لە گوتنە
ڕاڕا و بە حەزەر بوو بە دوای زیاتر ڵووڵ وونەوە لە زمان و شیعر ئیدی
هەموو گومانەکانم ڕەوینەوە ،خۆش ەختانەش بەڕێز " کەریم دەشتی "
شاعیریە لە دواهەمین دیمانەی دەربارەی شیعر و نووسینی شیعر شتێکی
لەوبابەتەی گوتووە ،دەمێک ساڵیشە نووسەر و شاعیری ئەمریکی " هیدۆبرۆ
 " Huidobroگوتوویەتی (شاعیر خوداوەندێکی بوکۆالنەیە!) ،یان ئەگەر
بپرسین شیعر چیە ئە پرسیارە یەکێک لەو پرسیارە ئاڵۆز و ڵوڕسانەیە کە
وەک پرسیارە ڵوڕس و ئاڵۆزەکانی تری فەڵسەفە دەربارەی بوون و ژیان و
سروشت و خوداوەند بێ وە ماونەتەوە! کە هەرکەسە و لە ڕواندە و
تێدەیشتنی خۆیەوە وە میانی داوەتەوە! بۆ نموونە وە مەکان لە کەسێکەوە بۆ
کەسێکی تر لە سەردەمێکەوە بۆ سەردەمێکی تر لە میزاژێکەوە بۆ میزاژێکی تر
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لە چرکەیەکەوە بۆ چرکەیەکی تر ویا بووینە! بە بڕوای من هەموو ئەو شتانەی
کە پێناسە ناکرێن بوونیان لە وەهمەوە سەرچاوەی گرتووە بە مانایەک ،لە
سەرچاوەیەکی وەهمیەوە هاتوونەتە بوون! یان تەنها لە نێو سنوور و
ڕووبەرەکانی خەون و خەیاڵ بوونیان هەیە! بۆ یە ئاساییە ئەگەر هەندێک ار
زمانی دەق و زمانی گوتن هیی بەریەککەوتنێک لە نێوانیان دا ڕوو نەدات!.
ڕابەر فاری :ئەگەر خودی نووسەر بەردەسترین و سەرەکیترین
کەرەستەی خاو بێ بۆ بونیادنانی تەالرێکی بەرز بە وشە ¸ خەیاڵی نووسەر
لە کوێوەی تەالرە بەرزەکەدا بەروەستە دەبێت
ناڵە حەسەن:ئەگەر وەستەی دەق یان وەستەی شیعر بە تەالرێک
بووێنین ،بە بڕوای من دەروازەکەی زمان ە لە شێوە گشتیەکەیدا،
کۆڵەگەکانی وشەکانن ،ژوور و مەمەڕ و هۆڵەکانیە خەیاڵی شاعیر دەبێت!
وە نێوەوەی ژوور و هۆڵەکان و دیوی دەرەوەی تەالرەکەش ،بە نەخە و
نیداری سەرسووڕهێنەری ووان و سەرن ڕاکێە دەڕازێندرێنەوە ،بۆیە
گوتمان زمان دەروازەیە چونکە زمان بڕبڕەی پشتی شیعرە ،لە پڕۆسەی
نووسینی شیعر ،زمان لە پەیوەندیەکی توند و تۆڵ دا دەبێت بۆ بەدواگەڕان
و دۆزینەوە لەگەڵ ناا و دیوی ناوەوەی مرۆح و بیر و خەیاڵی مرۆح! بۆ
نموونە وشەی (تەنیایی) ئەگەر لە ڕووی زمانەوە سەیری بکەین تەنها
لە ئەن امی
وشەیەکە وەک هەر وشەیەکی دی و هیوی تر ،بە
بیرکردنەوە لە وشەکە و ڵووڵ وونەوە بۆ نێو ڕووبەرە پەنهانەکانی دا ،لە
ڕێدەی خەیاڵەوە بە پێدە و شوێنە نادیارەکانی دەگەین ،تا ڵووڵتر بینەوە
کۆد و هێماکانی تەنیاییمان زیاتر بۆ دەکرێتەوە ،زیاتر مۆری و
مەروانەکانی بنی بنەوەی ڵوو ییەکان دەبینین ،یان باشتر ب ێین ،لە نێو
ڕوانین و بیرکردنەوەکانمان و نغرۆبوونمان لە نێو ڵوو ییەکان یان بۆ نێو
بۆشایییەکانی خەیاڵ و دۆزینەوەی ڕووبەرە پەنهانەکانی وشەی تەنیایی ،لە
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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
نامۆ بوون ،کۆد و هێماکانیان نەدەکرانەوە! بۆ من ئەوە پەیوەندی و
بەریەککەوتنەکانی نێوان زمان و وشە و خەیاڵ و وێنە و کە وەک پێکهاتە و
بونیادەکانی وەستە و تەالری شیعرە! دەمەوێ ئەوە ب ێم :شاعیر لە نێو
ڵوو یی ڕووبەرەکانی خەیاڵ لە ئەن امی ووردبوونەوە و بە
دواداگەڕانەکانی بە هەندێک لە نهێنی و شتە شاواوەکان دەگات واتە
دەسە تی بەسەر هەندێک لە هێما و کۆدەکان دەشکێ و بۆی دەکرێنەوە
هەندێک لە هێما و بوخوە و کۆدەکان هەر بە نەکراوەیی
بە
دەگوازرێنەوە بۆ نێو ڕووبەری شیعر ،بۆیە دەبینین هەندێک لە شیعرەکان
خوێندنەوە و تێڕامان و ڵووڵ وونەوەی زیاتری دەوێت ،ڕەندە هەندێک لە
بوخوە و کۆدەکان هەر نەکرێنەوە! ئەوە نە تەموما و نە داخراوی دەڵە،
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
دیوێک لە دیوەکانی دەکەین ،ڵەت مومکین نیە بەیەک ڕۆچوون بە نێو
ڵوو ییەکانی هەر وشەیەک بتوان ن هەموو نهێنیەکان و کۆدەکان و بوخوە
و هێماکانمان بۆ بکرێنەوە! یان بە هەموو کەڵێن و گۆشە و ڵوژبنەکان
بدەین .هەر بۆیە بێ ویستی خۆمان و بێ پان و بێ هیی ئاگاهیەک
وشەکان بەک اردەهێنینەوە و هەروارەی لە وێنەیەکی وودا وێنەیان
دەکێشینەوە ،نوێخوازی و نوێ وونەوەش ئا لێرەدا مانا پەیدا دەکەن!.
ڕابەر فاری  :دیکارت ڕوانینێکی وەهایە (من بیر دەکەمەوە) کەواتە هە ،
ئەوەی شاراوە ماوەتەوە ،ئەوەیە ،کا (بیرکردنەوە) دەتوانێ
بە
(بوونێکی) پڕ وووڵە و ئی داعیکار بەردەوان بەرهە بهێنێ ،هاوکات
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بیرکردنەوە لە کن تاکی هۆشیار تا چەند پەیوەستە بە (ئاگایی) و
(ئەوانیدیکە) وە
ناڵە حەسەن :من بیردەکەمەوە کەواتە هە  ،بەمانای لە پشت هەر
بیرکردنەوەیەک بوونێکی مادی هەیە ،وە ئەگەر بیرکردنەوە بە دیاردەیەک
دابنێین وەک لەالی " بووندەراکان " لە پشت هەر دیاردەیەکیە بوونێک
هەیە ،وە هەروەک " هایدگەریە " دەڵێ (بوون بەبێ ئەویتریە هەر
وێنەیەکە لە لە وێنەکانی بوون لەگەڵ کەسی تردا ،نیدەرانیە بوون و
پەیوەندیەکانمان بۆ دیاری دەکات) بۆ نموونە پەیوەندی دایک و باوک لەگەڵ
منداڵەکانیان یان پەیوەندی مامۆستا لەگەڵ ڵوتابیەکانیان ...هتد ،وە
دەربارەی ئەوەی کا (بیرکردنەوە) دەتوانێ بوونێکی پڕ وووڵە و ئی داعکار
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
نەگوتراون لە هەمانکات ،پڕبێت لە دید و خەیاڵی نوێ بۆ وەسفکردنی
ووانیەکانی دنیایەکی نوێ!.
ڕابەر فاری :چی لەو واڵیع تاڵە بکەین کە خەیاڵ و فەنتازیا ناتوانن بیدۆڕن
ناڵە حەسەن :برادەری ئازیز  ،ئە واڵیعە تاڵەی کە تۆ باسی دەکەیت،
مرۆح خۆی وەبەرهەمی هێناوە ،بۆیە مرۆح هەر خۆیشی بەرپرسە لە
گۆڕانی ،وە کارەساتێکی گەورە و وەرگ ڕە لە چاوەڕوانی ئەوە بین کە
خەیاڵ و فەنتازیا واڵیعی کۆمە یەتیمان بۆ بدۆڕێت! وە دەبێ ئەوەمان لەال
ڕۆشن بێت کە گۆڕانی واڵیع کاری خەیاڵ و فەنتازیا و تەنانەت کاری شیعر
و ئەدەبیە نیە لە بەرگە گشتیەکەیدا ،دەکرێ خەیاڵ و فەنتازیا مرۆح بخەنە
نێو ئەو بارەی کە خەون بە واڵیعێکی تر یان دنیایەکی ترەوە ب ینن! یان ئەو
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ووانیانەی شێوێندراون و خەون بینین بە گەڕانەوەی ووانیەکان ،یان ئەو
ئومێدانەی کە لە دەستمان داون خەون بینین بە گەڕاندنەوەی ئومێدەکانمان
و ...زۆر شتی تریە! ئەمانە هەمووی ئەگەری ڕوودان و دەستەبەربوونی
هەیە لە نێو ڕووبەرەکانی خەیاڵ و فەنتازیادا ،بە مەسەلەی (گۆڕان) ئەوە
کاری مرۆح خۆیەتی ’  ،مرۆح بۆ گۆڕانی واڵیع پێویستە بیر لە کەناڵ و لە
ڕێدەی تر بکاتەوە!.
ڕابەر فاری ( :لیسینگ) ڕوانینی وەهایە( ،هەندێک کەس باندەشە بۆ ئەوە
ئەگەر من
دەکەن کە ڕەخنە ڕەسەنایەتی لە مرۆڤدا کاڵدەکاتەوە ،بە
ڕەسەنایەتی و داهێنانم هەبن ،ئەوا لەڕێدەی ڕەخنەوە بە دەستم هێناون).
ئە ڕستەیەی لیسینگ لەکوێوە ناکۆک و تەبا دەکەوێتەوە و لەگەڵ (داهێنەر)
و (داهێنانی) ئەدەبی
ناڵە حەسەن:من هەرگیز ناتوانم باوەڕ بەوە بهێنم یان باوەڕی وەها
هەبێت کە ڕەخنە ڕەسەنایەتی لە مرۆڤدا کاڵدەکاتەوە ،بەڵکو بە پێوەوانەوە،
ڕەخنە ڕۆڵ و کاریدەری بەرچاوی هەیە لە پێدەیاندنی نەوەی نوێ و
تۆخترکردنی ڕ ەسەنایەتی و داهێنان بە ئاراستەی نوێ ،وە کاریدەری دانان
لەسەر تەواوی ڕەوشی ڕوناک یری و مەعریفی ،دیارە لێرەدا مەبەستمان لە
ڕەخنەو ڕەخنەگرە پێشڕە و ودیەکانە ،بە دەربارەی ناکۆکی و هاودژیەک
لە ڵسەکانی لیسینگ من لەو بەشەیدا دەی ینم کە دەڵێت (ئەگەر من
ڕەسەنایەتی و داهێنانم هەبن ئەوا لە ڕێدەی ڕەخنەوە بە دەستن هێناوون)
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
خۆیدا بێت و تەواو و گون او بێت ،بە
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
لە ئاستی داهێنانەکانمان نەبووە! کەچی بە پێوەوانەوە دەبووایە
ڕەخنەگ رانمان هەمیشە پێشڕەو بان لە بواری داهێنان و گەشەی بیری
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
هەبووبێت لە ڕەخنەوە بە دەستمان هێنابێت! دیارە لە دواوەبوونی ڕەوشی
ڕەخنە و وەک پێویست نەبوونی ڕەخنەگری ودی و داهێنەر بە تای ەت لە
ڕۆژگاری دوێنێمان ئەمەش هۆکاری زۆر واڵیعی و مەوزوعی خۆی هەیە،
دەکرێ ڵسەی زۆری لەسەر بکەین بە  ،لێرەدا مەبەستمان لە باسکردنی
هۆکارەکان نیە ،دیارە مێاووی مرۆڤایەتی بۆ هەتاهەتایە ڵەرزباری هەوڵە
ووانەکانی ڕوناک یر و ڕەخنەگرانی وەک " بایخانۆچ و وۆرج لۆکاش و
ستانای فیە و نووسەر و ڕەخنەگری فمینیست وولیا کریستی و ئەدوارد
سەعید و هەربێرت مارکۆز و ...زۆرانی تر " مێاوو بۆ هەمیشە بە
شکۆمەندی باسیان دەکات و هەوڵە ووانەکانیان بۆ پێدەیاندنی نەوە و بیری
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.
ڕابەر فاری :یەکێک لە ڕوانینەکانی (دێرک والکۆت) وەهایە (ئەدەب دەمی
زامێک هەڵدەداتەوە،ڵووڵتر لەو زامەی مێاوو هەڵیدەداتەوە) ئێمە دەتوانین
بە شێوەیەش ب ێین :لێکۆلەر و رەخنەگری کوردی ڵووڵتر دەچنە نێو
پێکهاتەی دەڵەکان
ناڵە حەسەن:ئەگەر بەهەڵە نەچووبم ڵسەیەکی بەڕێز " شێرزاد حەسەن "
هەیە ،یان ئەوەتا لە یەکێک لە نووسین و دیمانەکانی خوێندومەتەوە یان ئەوەتا لە
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یەکێک لە چاوپێکەوتنە تەلەفزیۆنیەکان لە خۆیم بیستووە ،گرینگ ئەوەیە ڵسەکە
نزیکەی بە شێوەیەبوو( ،پاڵەوانێکم لە چێشتخانەیەک یان لە چایخانەیەک یان بە
ڕێدایەکدا ،لەو کاتەدا کار بەسەر ئەوەوە نیە کە چیدەکات و چۆن بە ڕێداکەدا
دەڕوات ،لەوکاتەدا کار بەسەر ئەوەیە کە بیر لە چی دەکاتەوە! ) .من کاتی
خۆی زۆر سەرسا بوو بە ڵسەیە ،وە ئێستا زۆر بە گون اوی دەبینم
بیدون ێنم لەگەڵ ئە پرسیارەی ئێوە و گۆتەکەی دێرک والکۆت ،منیە پێموایە
کە ئەدەب دەمی زامێک هەڵدەداتەوە ،ڵووڵتر لەو زامەی مێاوو هەڵیدەداتەوە ،وە
ئەگەر بدەڕێینەوە سەر ڵسەکەی " شێرزاد حەسەن "ی چیڕۆکنووس دەکرێ
خوێندنەوەیەکی لە چەشنەی بۆ بکەین وە بە هەمان بەرئەن امیە بدەین ،بە
مانای ئەگەر هەڵسوکەوت و ووولەی کەسەکان بۆ مێاووی وێ ێاین و دیوی
ناوەوە و خەون و خەیاڵ و غەریزە و بیرکردنەوەکانیە بۆ ئەدەب ،ئیدی بەو
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
کڕۆنۆلۆژییە ،واتە زیاتر نووسینەوەی ڕووداوەکان و کات و شوێنی ڕووداوەکە
و کەسەکان و زیانەکان و دەستکەوتەکان و ....هەر ڕووداوێک بە ڵەبارەی
ڕووبەرەکەی خۆی ،دوو دیوی هەیە ،دیوی دەرەوە و دیوی ناوەوە .بۆ نموونە "
کارەساتی وینۆسایدی ئەنفا " کارەساتەکە لە سەردەمێک بوو ،بە دژی کێ
بوو ،بکەرەکان کێ بوون ،هۆکارەکان چی بوون ،ئەن امدانەکەی بۆ مەبەستێک
بوو ،زیانی کارەساتەکە چەند بوو ،چارەنووسی کەسەکان بەکوێ گەیشت  ،زۆر
پرسیارو گۆشەی تر ،دەکرێ ئەمە کاری مێاوو بێت و مێاوونووس زۆر
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
یەکتری و چرپە و هەنسکەکانیان ،نوزانەوە و سەردوڵکە و الوژەکانیان،
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نەخەوتن و کابووسی شەوەکانیان .لەکاتی تیربارانکردنیان ،ڕاوەستان و
بەربوونەوەیان ،یان میزبەخۆداکردنیان ،خەون و ئومێدەکانیان و ..زۆر شتی تر،
ئە خوێندنەوە سایکۆلۆژی و دەروونیانە کاری ئەدەبە زیاتر نەک مێاوو،
ڵسەمان لەسەر گریندی نیە ،دیارە ڕۆشنە کە ڕۆلی مێاوو چەندە گریندە چەندە
ئەرکێکی چارەنووسساز و لەهەمانکاتیە مرۆڤایەتیە ،ئەدەبیە بە هەمانشێوە،
بە لێرە ڵسەمان لە هەڵدانەوەی زامەکان بوو ،بۆیە بەو ئەندازەیەی کە ئەدەب
خەون و خەیاڵ و خە و خۆزگەکانی مرۆح دەنووسێتەوە بۆیە ڵووڵتر دەڕوانێ
و لە هەر ڕووداوێکیشدا زامەکان ڵووڵتر دەنووسێتەوە! من پێموایە نووسەر و
لێکۆلێرەوە و ڕەخنەگرانی کوردیە لەم ارەیەوە درێخیان نەکردووە.
ڕابەر فاری :پەیوەندی نێوان (دەق) و (چێا) لە نێوان ئەدەبی ئێمەدا ،تا
دێ کاڵ و کاڵتر دەبێتەوە ،تا ئێستەیە ئیستدەلێک بۆ ئە دوو زاراوانە
نەکراون لەالیەن ڕەخنەگرانمان ،ئەگەر بڕیارە ڕەخنەگرمان هەبێت ،بۆئەوەی
تێکە وبوونێکی ڕەگیاژۆیی بخول ێنین پێویستە لە کوێوە دەست پێ کەین
ناڵە حەسەن:مەسەلەی چێا بەبڕوای من پەیوەندی بە دوو شتەوە هەیە،
یەکە  ،پێکهاتەی دەق واتە زمانی دەق و ستایل و شێوازی دەق ،خاڵی
دووە  ،پەیوەندی نێوان دەق و خوێنەر ،واتە سەلی ە و توانا و مەعریفەی
خوێنەر ،وە باری سایکۆلۆژی خوێنەر ئەوەش کاردەکاتە سەر
پەیوەندیەکان ،مەبەستمە ئەوە ب ێم :ڕادەی چێا بۆ نموونە لە دەڵێکی
شیعری لەالیەن خوێنەرێکی وریا و بە سەلی ە و خاوەن مەعریفەیەکی
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
خوێنەر چێاێکی نوێ و تازە وەردەگرێ ،وە ئەمە بۆ دەڵی شیعری یان
ژانرەکانی تری ئەدەب وەکو یەکە ،بۆ نموونە ڕۆمان و چیڕۆکەکانی "
دەستۆفسکی ،ئەمیل زۆال ،بەلزاک ،یەشار کەما  ،پاولۆ کۆلۆ ،چیخۆچ،
کافکا ،شێرزاد حەسەن ،بەختیار عەلی )....دەڵەکانیان هەر لەالپەرەکانی
سەرەتاوە خوێنەر دەخەنە ژێر ڕکێفی دەق و نێو خەیاڵ و ڕووبەرەکانی
دەق ،لە هەمانکات چێاێکی زۆریە بە خوێنەر دەبەخشن ،ئەوە بە
شێوەیەکی گشتی پەیوەندی نێوان چێا و دەق و خوێنەر ،بە دەربارەی تا
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
پانتاییەکانی ئەدەب بکەین ،ئەگەر ئەو گومانەمان لەوەوە بۆ دروست بووە
کە خوێنەری شیعریمان کەمە و خوێنەر وەک پێویست لەزەت لە شیعری
ئێستا نابینێت ،بەهۆی چڕی زمانەوە! دیارە من ڕازیم بەوەی کە خوێنەری
شیعری لە بەرام ەر خوێنەری ڕۆمان یان بینەری سینەما کەمترە و ئەوە لە
هەموو دنیادا هەروایە ،ئەوەتا لە ئەمریکا و کەنەدا ،تا دیوانە شیعرێک
دەکەوێتە بازاڕ بە سەدان ڕۆمان دەردەچن ،تا دیوانە شیعرێک
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
زیاتر ،چونکە لە ڕێدەی چڕیەکەوە بەدواداچوون و گەڕان و ڵووڵ وونەوە
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
زیاتر بۆ دەبنەوە .چێای زیاتریە وەردەگرێ ،دەربارەی ئەوەی
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
دیراسە و لێکۆلینەوە و ڕەخنەی سینەمایی نووسراوە ،دەربارەی شانۆ و
هونەری تەشکیای و زمان و بابەتی سایکۆلۆژیە بە هەمانشێوە ...هەتا
دوایی ،ڕەوشی ڕوناک یری و کتێ خانەی کوردی لە بوارانەی سەرەوە کە
باسم کردوون زۆر النەواز و هەژارە ،هەرچەندە بەدوای ڕاپڕینەوە
هەوڵەکان هە مەالیەنتر و ڕوولە سەرن بە هێشتا وەک پێویست نیە ئەگەر
بەراوردێکی خۆمان بکەین لەگەڵ کۆمەڵدە چا ک و ئاکتییەکان.
ڕابەر فاری :دەق دەتوانێت ب ێ بە ئەڵتەنەتی لە بەران ەر نامۆیی و
بێزاری کە دەڵنووس لە سەروەختی تەندانەدا دەستی بۆ ب ا
ناڵە حەسەن:چەمکی نامۆ یان نامۆیی چەمکێکی ڵووڵ ڵسەی زۆر
هەڵدەگرێت ،وە پەیوەندی بە زۆر هۆکارەوە هەیە ،بۆ نموونە :مرۆح و داب
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،
مرۆح و تەکنەڵۆژیا و ....زۆر شتی تر ،هەریەک لەمانە بەویا کاریدەری 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
نامۆ دەبێت ،وا پەیوەندی ئەم ارە دەروونیەی دەڵنووس بە دەڵەوە یان ئایا
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
بێت بتوانێت یارمەتیدەر و وە مدەرەوی گون او و بەردەوا بێت بە باری
دەروونی کەسێکی نامۆ و بێزار ،بەمانای دەتوانم ب ێم وەکو دەرمانی
(بێهۆشکەر) ،بۆ ماوەیەکی کاتی ڕەندە وە مدەرەوە بێت چونکە ،بە تای ەت
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شاعیر لە کاتی نووسینی دەڵەکە ڕەندە تا ئاستێک مەست و حەیران و بێت
بۆ ماوەیەک خۆی ون بکات لە نێو بیرکردنەوە و خەون و خەیاڵەکانی ،بۆ
ماوەیەک خە و نامۆیی و بێزاریەکانی بیر بوێتەوە! لەگەڵ شتە ووانەکان
لە ژو واندا دەبێت ،خەونە ووانەکان و مەراڵە خۆشەکانی خۆی لە باوەش
دەگرێت و دەیاناوێنێتەوە ،لە واڵیعی باو دوور دەکەوێتەوە و لە فڕیندا
دەبێت ،بە ئەمە ئەلتەرنەتی و وە دەرەوەیەکی کاتیە ،کاتێک لەنێو
خەونە خۆشەکانی نێو پانتایی و ڵوو ییەکانی دەق بەئاگا دێتەوە ئەوکات
زیاتر هەست بە نامۆیی و بێزاریەکانی دەکاتەوە! بۆیە بەشێوەیەکی گشتی
ناتوانین ب ێین :وە مدەرەوە و ئەڵتەرناتیفە چونکە ئەلتەرنەتیفی گون ا و
دروست و بەردەوا گۆڕانی هۆکارەکانە ،ئەو هۆکارانەی کە لە سەرەوە
باسمان کردوون! بە بڕوای من تەکنەلۆژیاش کاریدەری زۆری هەیە بەسەر
مەسەلەی نامۆیی و بێزاریدا ،لە دنیای هاوچەرا لەگەڵ پێشکەوتنەکانی
تەکنەلۆژیادا دەبینین پەیوەندیە کۆتە یەتیەکان بەرە و الوازی و داتەپین
ڕۆیشتوون مرۆح زیاتر لەنێو بازنە داخراوەکان و تەنیاییدا ڵەتیس
ماوەتەوە ،زیاتر ژیان بەرە و ئاراستەی ئیندییی وەلی دەڕوات ،واتە ژیان
بەرە و تەنیایی و تاکە کەسێتی دەڕوات .ئەمەش وایکردووە لەم ۆرە
پەیوەندیە کۆمە یەتیانە مرۆح لەباری ڕۆحیەوە هەمیشە هەست بە نامۆیی
و بکات.
ڕابەر فاری :نووسەران هەمیشە لە سەفەرێکدان لەگەڵ خۆیان و لەگەڵ
دنیادا ،ئاخۆ تۆ لەو سەفەرەتدا بە کوێ گەیشتووی
ناڵە حەسەن:من چارەگە سەدەیەکە دەنووسم ،بە ڕاستەوخۆ بەدوای
ڕاپەڕینەوە نووسین و بەرهەمە شیعرییەکانم بیوکردۆتەوە .بەمانایەک،
چارەگە سەدەیەکە لە نێو دنیایەک دا کە بە تەواوی و پڕ بەمانای وشە
هەست بە ئارامی و ڕەهایی و ئازادی دەکە  ،لەوێدا هەموو شتەکان ووانن
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وەکو خۆیان ،هەموو شتەکان ناسک و ڕەندین و سەرن ڕاکێشن وەکو
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
خاک  ،لە سەفەری نێو ئەو دنیایە پڕ سیحر و پڕ ووانیە بە کوێ
گەیشتوو هەر هێندە هەیە لە ئێستادا دەتوانم ب ێم :بەوە گەیشتوو کاتێک
بەنێو دەریا ڵووڵەکانی ئە دنیایە ووانە شۆڕدەبمەوە یان بۆ نێو ئاسمانە
بەرزەکانی بە نێو هەورە سپیەکانیدا ڕەتدەبم نامۆیی و هەستە تەنیایەکانم
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
تەنیاییەکانم لە دەڵە شیعرییانەی ئە سا نەی دواییم بە ئاشکرا هەستیان
پێدەکرێ ،هەندێک ار لەنێو پانتایی دەڵە شیعرییەکانم ،خۆ وەک
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
شتێکم هیی و پوو و پێمانا دێتە بەرچاو! هەندێک اریە کە دەڵێکی
شیعریم تەواو دەبێت ،بۆخۆ وەکو خوێنەرێک دەیخوێنمەوە لەودەمەدا
بزەیەک دێتە سەر ڕوخسار و لەگەڵ خۆ و لەگەڵ مرۆڤەکەی ناوەوەی
خۆ دەکەومە حیوار و گفتوگۆیەکی بێدەنگ ،ئیدی نیداکانم پڕ ئومێد
دەبنەوە و دەڵێم دەبێ بنووسین و هەر بنووسین ،هەمیشە وێنەی ئەو شتە
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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وەک بوونەوەرێکی پڕ لە بەهاکانی ووانی و پڕ لە بەهاکانی پیرۆزی سەیر
دەکرێت!
ڕابەر فاری :ڕۆشن یرانی کورد توانیویانە بە کەرەسەی مۆدێرن و چەمکە
ویهانیەکان دۆخی گشتی ئێستەی کوردستان بخوێننەوە و ڵەیرانەکانی بەرە
و چارەسەر پەڵکێە بکەن
ناڵە حەسەن :بەڵێ لە نێو کوردان ڕووناک یر و ڕەخنەگری وشیار و
ودیمان هەن کە زۆر مۆدێرنیستانە و پێشڕەوانە و وەرییانە دۆخی
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
ڵسەکردن لە ئایندەی کوردستان و کۆمەڵدەی مەدەنی و ...زۆر شتی تر ،وە
بە دیدێکی زۆر ڕۆشن زۆر مەدەنیانە ڕەخنە و شیکار و ڕوواندەکانیان
دەخەنە ڕوو بە  ،کارەسات و ئافاتەکە لێرەوەیە لە کۆمەڵدەیەکی شەش
مایۆنی ،شەش رووناک یر و شەش ڕەخنەگری ودیمان هەبێت!! وە
پەڵکێشکردنی ڵەیرانەکانیە بەرە و چارەسەرکردن ئەمەش کاری ڕەخنەگر
و ڕووناک یرەکانمان نیە وابزانم لە دوایین ژمارەی ڕەخنەی چاودێر لە
دیمانەیەک دا پرسیارێکی لەو بابەتەیان لە " مەریوان ووریا ڵانیع "یان
کردووە ،دەربارەی ئەوەی ئەمان تەنها ڕەخنە دەگرن و خۆیان لە
چارەسەریەکان دەدۆزنەوە! ئەویە زۆر بە ڕۆشنی وە می دروستی خۆی
داوەتەوە و پێویست بەوە ناکات ڵسەکانی ئەو یان وە مێکی لەو چەشنە
لێرەدا دووبارە بکەمەوە ،من ئەگەر لێرەدا نموونەیەک بهێنمەوە وەک ئەوەی
دەبینم ،ڕووناک یر و ڕەخنەگرانمان دەتوانن لە سەرچاوەکەوە ئاوەکە
بپاڵێون و ڕوونی بکەنەوە بە  ،ناتوانن و کاری ئەوان نیە ئاراستەی
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وۆگەکان بدۆڕن ،بۆیە ئاوە پاڵیێوراو ڕوونەکە تێکەڵ بە هەمان
سەرچاوەکانی وەهل و نەزانینی دەسە ت و سیستەمی باو دەبنەوە!
ڕابەر فاری :لەنێو ڕۆشن یرانی ئێستەی کوردستاندا کۆمەڵێک گرووو
ئامادەییان هەیە ،ئێمە دەتوانین ب ێین ئەمانە بنەمایەکی تەندروستیان هەیە بۆ
درێاەدان بە کارەکانیان بۆچی ئە گرووپانە هەر دەمێک و کەسێک وەکو
(ڕۆشن یری گەورەی کورد) دەناسێنن
ناڵە حەسەن:بەر لەهەرشتێک دەمەوێ ئەوە ب ێم من بەهۆی دووری و
سەرڵالیمەوە زۆر ئاگاداری ئەو گرووو و دەستە و تاخمانە نیم کە
بەڕێزتان باسیان دەکەن ،لەگەڵ ئەوەش من بۆخۆ پشتیوانی لە هەر
گرووو و کەسێک و دەندێکی تازە و نوێخواز و داهێنەر دەکە  ،هەر
دەندێک و هەوڵێکی نوێ و پێشڕەو و مۆدێرن مایەی خۆشحاڵی و دڵفرازیم
دەبێت .دوای ئەوەش هەر گرووو و کەس و الیەنێک ئازادن کێ بە
ڕووناک یر و داهێنەری گەورە دەناسێنن ،لەم ارەیەوە نابێت هیی
نیدەرانیەکمان هەبێت چونکە ،چۆن ئازادی بۆخۆمان بە ڕەوا دەبینین
پێوستە بۆ بەرام ەرەکەشمان بە هەمانشێوە ،بە دیسانەوە دەمەوێت لەوە
دڵنیتان بکەمەوە ئەگەر کەسێک خۆی ڕووناک یر و داهێنەر نەبێت هەموو
دنیا و هەموو دەزگاکانی ڕاگەیاندن و هەموو کەسەکان و گرووپەکان بونە
پشتیان و دەهۆڵیان بۆ بکوتن ،من بە دڵنیاییەوە دەڵێم :هەموو هەوڵەکان و
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
و ئەفراندن هێندە بەرین و فراوان و ڵووڵە ،وێدای هەموو کەسێک و
گرووپێک و دەستە و تاخم و دەندێکی تیا دەبێتەوە!.

244

245

دەکرێ شاعیر ،ڕەخنە یان هاوار بە دژی هەموو ئەو شتانە
بکات کە ڕۆحی مرۆڤ بچووک دەکەنەوە و ناهێلن بە ئارامی
دەستلەمالنێی خەونە جوانەکانی بێت
ئامادەکردنی :حەمە کاکە ڕەش

حهمه کاکه ڕهش :دهمهوێت بتدهڕێنمهوه بۆ منداڵی ،منداڵی تۆ چۆن بوو
کهی ههستت کرد گهوره بوویت چین ئهو وێنهو خهیاڵ و تاب ۆیانهی کهوا
لهسهردهمی منداڵیهوه تا ئێستا بهشێکی دانهبڕاون له ڕۆحی تۆ ئایا له
منداڵیدا هیی پهیوهندیهک لهنێوان تۆ و شیعردا ههبوو
ناڵه حهسهن :من ههمیشه به دوو دیو له منداڵی خۆ دهڕوانم،دیوێکیان وهک ههر منداڵێکی تر ،منداڵیم کۆمهڵێک تاباۆ و وێنهی ووان و
ناسک و ڕهندین بوون ،که پڕاوپڕ بوون له ههناسه و ڕهنده بهرائهتیهکانی
منداڵی و ههروهها پڕاوپڕبوون ،له چهتوونی و هاروهاوی و گهمه و شهڕ و
ههتا دوایی .من زۆر لهزهتم لهو یاریانه دهبینی که لهگهڵ مندا نی
هاوتهمهنی خۆ له کۆ نهکان دهمانکرد ،له ههموو یاریهکانیە زیاتر حهز
له یاری (تۆپی پێ) بوو ،له ههمانکات ،یاریزانێکی زۆرباش و چاالکیە
بوو  .یهکێک له خهونه ههره سهرهتاییهکان و ههره ووانهکانی منداڵێم ئهوه
بوو ،ب م به یاریزانێکی تۆپی پێی بهناوبانگ! تهمهنێکی دوورودرێا لهگهڵ
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تۆپی پێ بهسه ر برد ،زۆرێک له تهمهنی منداڵیم و ههموو تهمهنی
ههرزهکاریم و بهشێک له تهمهنی الوێتیشم .گۆشهیهکی تر ،له وێنه و
تاباۆکانی منداڵیم (خوێندن و ڵوتابخانه) بوون .ڕهنده به پێوهوانهی زۆرێک
له مندا نی هاوتهمهنی خۆ  ،من به عهش هوه دهڕۆیشتم بۆ ڵوتابخانه.
بێیهندازه حهز له خوێندن بوو ،یهکێک له ڵوتابیه ههره زیرهکهکانی نهک
پۆڵهکهمان ،بهڵکو ڵوتابخانهکهمان بوو  .ههموو ساڵێک به یهکهمی
پۆڵهکهمان دهردهچوو  .خۆشترین کاتم ئهوکاتانه بوو که له ڵوتابخانه
بوو  ،مامۆستاکانی خۆمم زۆر خۆشدهویست .زۆر سوود له
ئامۆژگاریهکان و ڵسه به نرخهکانیان وهردهگرت ،ئێستاش زۆربهیانم له بیر
ماون .تا ئێره ئهوه دیوێکی منداڵیم بوو ،واته دیوی دهرهوهی ماڵ (کۆ ن و
گهڕهک و ڵوتابخانه) به  ،دیوهکهی تر دیوی ماڵهوه بوو ،واته ژیانم لهگهڵ
دایک و باوک و خوشک و براکانم .بهو پێیهی من له خێزانێکی ئێ دار
ههژار هات وومه نێو ژیانهوه ،بۆیه له سهرهتاییترین پێداویستیهکانی منداڵی
و ژیان بێ هش وو  .ژیانێکی هێنده تراژیدی و خهمناک تا ئاستی مهرگ!
ئهوبهشهی منداڵیم پڕاوپڕه له تاباۆ و نیداری دڵشکان و ئازاربهخە.
دهتوانم ب ێم پهیکهرێکه لهنێو زهردهخهنه مۆنالیزاییهکهی سهر ڕوخساری
ڵووڵترین میحنهتیهکانی برسێتی و ههژاری و ناسۆریهکانی ژیان
دهخوێندرێتهوه! ئهوبهشهی ژیانم وهستهیهکه ئێستاش ههناسه ساردی و
نائومێدی وهبهردێتهوه .لهوبهشهی ژیانی منداڵیم ،ڕۆژ نهبوو لهنێو
ڕامانهکانم فرمێسکی دڵشکانی لهنێو چاوهکانم ڵهتیس نهبێت و شهو نهبوو
به ههناسه ساردی چاوهکانم لێک نهنێم .لهبهر ئهو ژیانه بهشمهینهتیهی
ماڵهوهمان ،ههرزوو خرامه بهر ئیشکردن .زۆر منداڵ بوو دهستم به کاری
دهستفرۆشی کرد ههر له گوڵهبهڕۆژه فرۆشتن و پاڵیوه و شهڵغه و...
ههموو شتهکانی تر .ههموو ڕۆژێک ،دانهک له ڵوتابخانه بوو دانهکیە له
ئیشکردن .بێدومان وده له ههینی ،ههینی بۆ ئیشکردن و یاریکردن بوو.
نازانم چۆن فریای یاریهکانم دهکهوتم زۆرواران لهبهر نهبوونی کات له
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یاریهکانم بێ هشدهبوو  ،یان ههندێک ار به دزی ماڵهوه سێنی پاڵیوهکه له
بن دیوارێک دادهنا و لهگهڵ مندا ن یاری تۆپانێمان دهکرد! به پێی ئهوهی
زۆربهی کاتهکانی دوای ڵوتابخانه له ئیشکردن بهسهر دهبرد ،بۆیه
دهبووایه هیی کاتێکم نهبێت بۆ یاریکردن یان ڵوتابیهکی تهم هڵ با  ،به به
پێوهوانهوه کاتم بۆ ههموو شتێک دهڕهخساند ،ههرگیز ئه ڕۆژانه و ئه
تاباۆیانه لهبیر ناچنهوه! .دهربارهی ئهوهش کهی ههستم کرد گهوره بوو
بهبیر دێت زۆر منداڵ بوو که بۆ یهکهم ار خهونێکی ئیرۆسی و
ڕۆمانسیم بینی ،بهیانی که لهخهو ههڵسا بینیم بێ امهکه تهڕ بووه به
ئاوێکی لین لین  ،زۆر ڵێز له خۆ کردهوه و بهشهرمهوه وهک ئهو
کوۆ نهی بۆ یهکهم ار عاده دهبن ،ئهمه بۆ برادهرێکم گێڕایهوه ،ئهویە
پێکهنی و گوتی (ئهوه شهیتان پێت پێکهنیوه ،واته شهیتانی بووی).
ههرچهنده زۆر منداڵ بوو به ههستم بهوه کرد که گهوره بوویم .ئهو
بیرۆکهیه نهک تهنها لهالی منی منداڵ ،بهڵکو الی تهواوی کۆمهڵدهی
کوردهواری و زۆرێک له کۆمهڵدهی تریە ههروا بیردهکهنهوه که پێیانوایه،
بهگڕکهوتن و دهست هکاربوونی غهریزه سێکسیهکان تهنها له تهمهنی
بالغ وون دهست پێدهکات .فرۆید له کتێ ی (سێ وتار دهربارهی سێکس)
باس له بابهته دهکات و ئه تێدهیشتنه بۆ غهریزهی سێکسی به ههڵهیهکی
گهوره دادهنێت .چونکه دهست هکاربوونی غهریزه سێکسیهکان له تهمهنی
زۆر منداڵیهوهش دهست پێدهکات ،به پێی بیرکردنهوهکانی فرۆید ،له تهمهنی
شیرهخۆریهوه واته کۆرپهییهوه دهست پێدهکات .دهربارهی پهیوهندی من
لهگهڵ شیعر ههر له منداڵیهوه بووه .له پۆڵی سێیهمی سهرهتایی بوو ههر
کاتێک لهگهڵ دایکم دهچووین بۆ بازاڕ ،ئهوسهردهمانه چاپخانهی"
کوردستان "ی مامۆستا " گیو موکریانی " له ڕێزه دوکانهکهی بن ڵه وه
بوو .من ههرکه دهگهیشتمه بهرده چاپخانهکه بێیهوهی ئاگا لهخۆ بێت
دهوهستا و له وامخانهکهوه سهیری کتێ هکانم دهکرد ،به تای هت دیوانه
شیعریهکان ،ئهوکاته دیوانهکانی (ناڵی و وهفایی و کوردی و ئهدی و دڵدار
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و زۆرێک له شاعیره کاسیکیهکان) لهویدا هه ڵواسرابوون .من ناونیشانهکانم
دهخوێندهوه و سهیری نرخهکانیانم دهکرد .یان سهیری ئهو مهکینهیه
دهکرد له دهرهوه را دیار بوو ،که کتێ هکانی چاپدهکرد و پهڕهکان یهک
لهدوای یهک وهردهگهراند زۆر بهالمهوه سهیر بوو ،بێیهندازه سهرسا
بوو بهو مهکینهی چاپه .ههموو وارێک له دایکم دادهبڕا که بهئاگا
دههاتمهوه غار دهدا ،ههندێک ار زۆر دهگهڕا تا دایکمم دهدۆزیهوه.
مامۆستا گیو موکریانی ههستی بهوه کرد بوو من زۆرواران له بهرده
چاپخانهکهی دهوهستم و سهیری کتێ هکان دهکه  ،وارێکیان هاته دهرهوه و
دهستی لهسهر شانم دانا به زمانێکی شیرینی مندا نه باسی ههندێک له
کتێ هکانی بۆ کرد ئهوهشی پێ وتم که ئهو میااهتانهی کهسی خوێندهوار و
ڕووناک یریان ههبێت چهنده بهختهوهر و شادومان دهبن و له ههمانکاتیە،
پێشکهوتوو و سهرفراز دهبن! ههر ماوهیهک دوای ئهوکاته وابزانم له پۆڵی
چوارهمی سهرهتایی بوو  ،بیر دێت بۆ ماوهی دوو ههفته ڕۆژانهی خۆ
خهرج نهکرد تا " سهد فاوس واته دوو درهه " کۆکردهوه ،چوو دیوانی
دڵدار پێی کڕی چونکه له ههموویان ههرزانتر بوو .یهکهمین کتێ ی منی
منداڵ ..ههموو شهوێک تا درهندی شهو دهمخوێندهوه ،زۆرێک له شیعرهکانم
لهبهر کرد بوون ،لهگهڵ خۆمدا دهم رد بۆ کۆ ن و ڵوتابخانه ،بۆ مندا ن
دهمخوێندهوه .بێیهندازه پێی دڵخۆش بوو وامدهزانی من خاوهنی ههموو
دنیا  .له پۆڵی پێن همی سهرهتایی ئهوکاته ههندێک کتێ ی تریشم کڕی وون
بۆ نموونه (دیوانی ناڵی ،وهفایی ،کوردی ..،یان ههندێک له گۆڤارهکانی بهیان
و کاروان و ڕۆژی کوردستان و چهند کتێ ێکی تریە )..برادهرێکم
دیوانهکهی دڵداری لێوهرگرتم بردیه ماڵهوه و بڕیار بوو بۆ بهیانی بۆ
بدهڕێنێتهوه ،به تا ئێستاش نهیهێناوهتهوه .ههموو ڕۆژێک داوا لێدهکرد
که بۆ بهێنێتهوه به  ،ههروارهی به بیانوویهک خۆی له دهستم دهرباز
دهکرد ..ئهو کتێ هی که یهکهمین کتێ ی منی منداڵ بوو ،که به ڵهد گ ێنهی
چاوهکانی خۆمم خۆشدهویست لێیان برد و نهیاندهڕاندهوه بۆ  ،به ڵهد
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دهریایهک ئازار پێوه بینی و خهمم بۆی خوارد .بۆیه دهتوانم ب ێم
پهیوهندی من و شیعر له منداڵی ،پهیوهندیهکی سروشتی و خۆڕسک بوو ،له
دیمانهیهکی تریە گوتوومه ،له پۆڵی پێن ه و شهشهمی سهرهتایی به
شیعر پهخشانهکانی وانهی کوردیم بۆ مامۆستاکه دهنووسی ،لهگهڵ چهند
برادهرێک یهکێک لهوانه برادهری ئازیز کاک " نهوات عهبدو " که ئێستا
نووسهر و وهرگێڕێکی دیار و ناسراوه ،به شیعر نامهمان بۆ یهکتری
دهنووسی .بۆ کوانی کۆ ن و گهڕهکهکهمان به شیعر نامهی دڵداری و
عاش انه بۆیان دهنووسی ،زۆر حهز له خوێندنهوه بوو له ههموویان
زیاتر شیعر دهخوێندهوه ..ههر گۆڤارێکی تازه بکڕی ا شیعرهکانم پێە
ههموو بابهتهکانی تر دهخوێندهوه .ورده ورده وا لێهات خهونم بهوهوه
دهبینی ب م به شاعیر و نووسهر.لێتان ناشارمهوه زۆر ئیرهییم به برای
شاعیر کاک" کهریم دهشتی" دهبرد ،چونکه ماڵی ئهوانیە لهو کۆ نه بوو
که ههموو تهمهنی منداڵی خۆمم لهوێدا بردبووه سهر ،که شیعرهکانیم له
گۆڤارهکانی ئهوکاتهی وهک کاروان و یان ڕۆژنامهی هاوکاری لهگهڵ وێنهی
خۆیدا دهدیت ههموو وارێک ئاهێکم ههڵدهکێشا ،بهمانای دهبێ کهی منیە
ئاواهی شیعر بیو بکهمهوه و لهگهڵ وێنهی خۆمدا و ههموو کهسێک
بی ینێت  ..له پۆڵی شهشهمی سهرهتایی دوو دهفتهری پڕ له شیعری خۆمم
ههبوو ،هێنده شهرمن بوو به دزیهوه شیعر دهنووسی وده لهچهند
برادهرێکی نزیکم به کهسم پێشان نهدهدا ..ئێستاش سهر لهوه دهرناچێت
من چهنده منداڵێکی زیرهک و چا ک و بزێو بوو به  ،بهو ئهندازهیهش
شهرمن بوو  ،شهرمنی ڕووبهرێکی فراوانی منداڵی منی داگیر کرد بوو.
لهوکاتانهش ئهفسانه کوردیهکانم زۆر دهخوێندهوه به تای هت ئهوانهی به
شیعر نووسرابوون.
 حهمه کاکه ڕهش :ئایا له پشتی شیعرهکانتهوه ئیاهامێکی کهڵهگهتوهستاوه یان ڕۆشن یریهکی فرهڕهههند
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 ناڵه حهسهن :دیاره وهک زۆربه ی شاعیرانی تر ،بۆ منیە ئیاهاهۆکارێکی بنهڕهتیه بۆ نووسینی شیعر .بهو پێیهی نووسینی شیعر
ئیشکردنه لهنێو ڕووبهرهکانی خهون و خهیاڵ و ڕووبهره نادیارهکان ،بۆیه
ئیاها وهک فاکتهر و کاریدهریهکی غهی ی و نادیار ڕۆڵی خۆی دهبینێت له
هاتنی بیرۆکه ناوهختهکانی شیعر .وا ئه ئیاهامه سهرچاوهکهی له کوێی
گۆشه بێیاگاییهکان و له پانتاییهکی نهستیهوه دێت ،ئهمهیان وه مدانهوهی
کارێکی ئاسان نیه .بهو دهلیاهش ئهمه دهڵێم ،چونکه من به پێی ئهزموونی
شیعری خۆ  ،کاتێکی دیاری کراو نیه بۆ نووسینی شیعر .واری وا بووه
له خهودا ئیاهامی شیعر بۆ هاتووه ،که له خهو ههڵساو خهیاڵی شیعری
تهواو بیرکردنهوهکانی داگیر کردوو  ،یان بیرۆکهی شیعرێکی تازه بۆ
هاتووه ،یان بهشێکیتری شیعرێکی تهواو نهکراو نووسیوهتهوه .یان له
کاتی گهرمهی ئیشکردنم خهیاڵی شیعریم بۆ هاتووه ،یان بهده پیاسهکردن،
یان بهده خوێندنهوهی کتێ ێک ،ئهمه وده له ئیاها و هاتنی خهیاڵێک له
ڕووبهرێکی نادیارهوه هیی شتێکی تر نیه ،یان هاتنه ڵسهی کهسهکهی
ناوهوهمانه که ههڵدری بوخوهی غەریزه چهپێندراوهکان و خهون و خولیا و
ئومێدهکانه .به ئیاهامیە به تهنها بهس نیه بۆ نووسینی شیعر .ئیاها به
تهنها ناتوانێت ،بڕست و ڵو یی به شیعر بدات و یان تێدهیشتن له چهشهی
ووانکاری و نوێخوازی و زمان و داهێنان .ئهمانه پێویستیان به
سهرچاوهیهکی ڕۆشن یری فرهڕهههند ههیه .یان ههوڵدان بۆ نووسینهوهی
خود و ئیشکردن لهسهر کۆد و هێماکانی زمان و پهرهپێدان و
نوێکردنهوهیان .زۆرن ئهوانهی چهندین ساڵه شیعر دهنووسن و
سهرچاوهی هیی ڕۆشن یرییهک له پشتی شیعریهکانیانهوه نابیندرێن .به
بڕوای من بۆ وه می ئه پرسیاره وا پێویست دهکات ڕهخنهگر و خوێنهری
ودی سهندی مهحهک بن .ئهوان باشتر ئهوه دهبینن که له پشتی شیعرهکانی
ههر شاعیرێک ئایا تهنها ئیاها وهستاوه یان ڕۆشن یریهکی فرهڕهههند.
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چونکه ئهوان له ئاکامی خوێندنهوه و بهدواداچوونهکانیان له ئهن امی ڕامان
له ڵوو یی زمان و بونیاده فیکری و کۆمه یهتیهکانی دهڵهکه ئهمه دهبینن و
درکی پێدهکهن.
 حهمه کاکه ڕهش :ڵۆناغی نوێی شیعری کوردی بۆ چهند ڵۆناودابهش دهکهن گهڵێک ڕاوبۆچوونی ویاواز دهربارهی دهستنیشانکردنی
سهرهتاکانی تازهگهری شیعری کوردی نووسراون ،به بڕوای تۆ ئهو
دهستنیشانکردنانه تا چهند تهواو و بێ ههڵهن ئهی تۆ چۆن دهستنیشانی
دهکهی
 ناڵه حهسهن :لهگهڵ گۆڕانی پێکهاتهی ههر کۆمهڵدهیهک یان گۆڕانله بنهما ئابووریهکان ،دهبێته هۆی گۆڕانی بیری کۆمهڵدهش .ئه گۆڕانهش
له ئهدهب و هونهر دا به شێوهیهکی بهرچاو کاردانهوهی خۆی دهبێت .به
شێوهیهک کاردهکاته سهر پێکهاته و پهیوهندیه کۆمه یهتیهکانی کۆمهڵدهش.
له ئهدهب و هونهر به تای هت له شیعر ..من پێموایه ،ههر گۆڕانێک یان ههر
ههوڵێکی نوێخوازی یان ههر ستایاێکی نوێ له زمانهوه سهرچاوه دهگرێت.
مهبهستمه ئهوه ب ێم ،له بونیادی دهڵی شیعری زمان پهیوهندیهکی
ئۆرگانیکی و زیندووی ههیه .وه باوهڕیشم بهوه ههیه به ویا له گۆڕان له
بنهما ئابووریهکان یان له پێکهاته و پهیوهندیه کۆمه یهتیهکان ،له ڕێدهی
ڵوڵ وونهوه و داهێنانی نوێ له زمان و ههوڵدان بۆ دۆزینهوهی مانای تازه
بۆ وشه و دهستهواژه و هێما و کۆدی نوێ ،ئهمه دهبێته هۆی بهرههمهێنانی
دهڵێکی نوێ و تهنانه ت ستایل و فۆرمی نوێە .چونکه ئاڵوگۆڕ و
نوێ وونهوه له زمان دهبێته هۆی ئاڵوگۆڕ و نوێ وونهوه له تهواوی پێکهاته
و بونیادی دهق .دهربارهی نوێ وونهوه و نوێخوازیە له شیعری کوردی و
دیاریکردنی ڵۆناغهکانی نوێخوازی ،من پێموایه ئهوهی تا ئێستا گوتراوه
بۆچوونهکان له یهکتریهوه نزیکن .به بڕوای من نوێخوازی له شیعری
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کوردیدا له شهستهکانهوه دهستی پێکردووه ،واته لهسهردهمی گۆرانی
شاعیر .گۆران گۆڕانی تهواوی بهسه ر زمانی شیعر و خهیاڵی شیعری و
بونیادی شیعریدا هێنا ..گورزێکی کوشندهی دا له زمان و ستایاه کاسیکی
و تهڵایدیهکان .به تای هت له (کێشی عهروزی عهرهبی) ،له شوێن ئهمه کێشی
کوردی که به کێشی پهن ه ناویان دهبرد .شیعری کوردی لهسهر دهستی
گۆران چووه ڵۆناغێکی تازهوه ..به دوای گۆران یە دهکرێ باسی
شاعیرانی حهفتاکان بکهین .له نێویاندا (شێرکۆ بێکهس و عهبدو پهشێو و
لهتی ههڵمهت و ...چهند شاعیرێکی تر) ئهوانیە بۆ سهردهمی خۆیان
وهک زمانی نووسین وهک شێواز و ستایل تهواو ویاواز بوون لهگهڵ
شاعیرانی سهرده و شاعیرانی پێشخۆیان .بهدوای ئهوانیە دهکرێ
شاعیرانی ههشتاکانیە وهک و ڵۆناغێک باس بکهین له نێویاندا (ئهنوهر
مهسیفی و عهباس عهبدو یوس و سهباح ڕهن دهر و تا ئاستێک کهژا
خدر و ئهحمهدی مهال و هاشم سهڕاج و ڵوبادی وهلی زادهو زۆرانی تر)
ئهمانهش لهو دهورانهی ئهوسا ،وهکو دهندێکی نوێ تهواو ویاواز بوون
لهگه نهوهی پێشخۆیان ،دوای ئهمانهش دهکرێ ههندێک له شاعیرانی دوای
ڕاپهڕینیە باس کهین ،که خۆشم یهکێکم له شاعیرانی دوای ڕاپهڕین ،ئێمهش
تهواو به شێوهیهکی ویاواز نووسیمان ..له دهورانی ڕاپهڕین ڕێوکهی شیعر
کهوته سهر سکه بنهڕهتیهکهی خۆی ،بهمانای شیعر کهوته سهر ڕێوکهی
ئامان نهک هۆکار ..بهمانای شیعر بهرگی وهزیفه و پهیا و هاندان و
هۆشیارکردنهوهی داماڵی و ماوانکهی ئه سهروهریانهی له گهردنی خۆیدا
پوڕاند .ههوڵهکان چڕب وونهوه لهنێو بازنهی داهێنان له زمان و
نووسینهوهی خود و گهڕان به دوای دۆزینهوهی حهڵی هتهکانی ووانی .ئه
ههو نهی ئیشکردن لهسهر ناوهوهی خود لهسهر غهریزهکان و ڕووبهری
نهستی و کێ ده چهپێندراوهکان ،تهواو ویاواز بوو لهگهڵ شاعیرانی پێە
ڕاپهڕین ،مهبهستمه ئهوه ب ێم لهالی شاعیرانی دوای ڕاپهڕین زمانی شیعر
گهشهی زۆری به خۆیهوه بینی بهتای هت ،چهمکه ئیرۆتیکهکانی زمان و یان
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ئیشکردن لهسهر خهیاڵی ئیرۆتیکی .له دوای ساڵی دوو ههزاریە چهند
الوێکی خوێندهرمی شیعر که خهریکه وهک دهندێکی نوێ دهردهکهون ،له
ههوڵداندان بۆ داگیرکردنی ڕووبهرێک له نێو پانتاییهکانی داهێنان و ووانی،
ههندێک لهو الوه تازانه به سهرهتایهکی ووان دهستیان پێکردووه ئومێدی
زۆریان لێدهکرێت وهک و نهوهیهک یان وهک و خاوهن دهنگ و ڕهنگ و
شێوازی تای هتی خۆیان دهربکهون ،له ههمانکاتیە کاریدهری زیاتریان
ههبێت و ڵۆناغی نوێی شیعری کوردی بدهیننه ئاستێکی تر.
 حهمه کاکه ڕهش :له ڕۆژگاری ئێوهدا زۆرێک لهو ویاهی ئێوهلهگهڵ ئهدهبدا خهریکی سیاسهتیە بوون .دهپرسم ئایا تۆ هیی بهشداریهکی
سیاسی و شۆڕشدێڕیت ههبووه پێمخۆشه وهک شاعیرێک حیکایهتی
دونیای سیاسهت بدێڕیتهوه که چۆن بوو
 ناڵه حهسهن :دیاره نهک تهنها ئێمهی شاعیران و نووسهرانی کورد،بهڵکو زۆرێک له نووسهرانی ویهانیە به تای هت لهسهرهتای ساڵهکانی
سهدهی بیستهمهوه ،واته بهدوای وهندی ویهانی یهکه و بهسهرکهوتن
گهیشتنی شۆڕشی ئۆکتۆبهر و دهستپێکردنهوهی شۆڕشی پیشهسازی و
وێکهوتهبوونی ههیمهنهی کۆمۆنیز و ئومێدی بهدیهاتنی دنیایهکی باشتر بۆ
مرۆڤهکان .لهو سهردهمانهش زۆرێک له ڵوتابخانه ئهدهبی و هونهریهکانی
مۆدێرنه سهریان ههڵدا .زۆرێک له نووسهرانی ناودار و بهتوانا بهتای هت له
فهڕهنسا و تهواوی ئهوروپا و ئهمهریکای التین و ئاسیا بهشداریهکی
بهرچاوی سیاسهتیان کرد .بهتای هت له چوارچێوهی خهبات و شۆڕشی
سۆشیالیستی دا .منیە وهک ههر نووسهرێک و مرۆڤێکی ئازادیخواز ،به
ئهندازهیهکی باش بهشداریم له سیاسهت دا ههبووه .بهشداریکردنم له
سیاسهت وهک ههر نووسهرێکی ودی له پێناو ووانکردنی ژیان و
بهدیهاتنی ههموو خۆشی و بهختهوهریهکان بووه بۆ کۆمهڵدهی کوردیمان.
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بهشداریکردنم له سیاسهت هیی بهرژهوهندیهکی تای هتی و تاکهکهسیم به
دوایهوه نهبووه .ئهوڕۆژانهی من له خۆ و دهوروبهر تێدهیشتم زوڵم و
ستهمی ڕژێمی بهعس به دژی کۆمهڵدهی کوردی به ئهوپهڕی گهیشت بوو.
وابزانم وهستانهوه به دژی سته و زۆردارییهکانی ڕژێمی بهعس نهک ههر
کارێکی مرۆیی و نهتهوهیی بوو بهڵکو ،پێداویستیهکی حهتمیە بوو .ههر له
منداڵیهوه ههستێکی یاخی وون و نهتهوهیی و ئازادیخوازانه و ههستی
بهرگریکردن له خهڵکی ههژارو بێدهرامهت و بهشمهینهت ،له گهڵمدا گهوره
ب وو .له تهمهنی ههرزهکاریمهوه ههر زوو دهستم به سیاسهت کرد ،له گهڵ
ڵوتابیهکانی هاوڕێم له گهڕهک و ڵوتابخانه ههمیشه گفتوگۆی سیاسیمان
دهکرد .له پۆڵی چوارهمی ئامادهیی بوو که بوو به ئهندامی (کۆمهڵهی
ڕهن دهرانی کوردستان) .له زۆربهی خۆپێشاندانهکانی ڵوتابیانی ئهوکاتهی
نێو شاری ههولێر بهشداری بهرچاو ههبوو .من خۆ له ئامادهیی
کوردستان بوو  .ئهوسهردهمانه وده له زانکۆکان ئامادهیهکانی (کوردستان
و ڕزگاری و ههولێر) پڕاوپڕبوون له ڵوتابی شۆڕشدێڕ و خوێن گهر .
زۆرێک له هاوڕێیانی گهڕهک و ڵوتابخانهکهمانم هێنابووه نێو
ڕێکخستنهکانی کۆمهڵهوه .بۆ ماوهی شهش ساڵ له نێو ڕیزهکانی کۆمهڵه و
یهکێتی مامهوه ..دواتر ،لهگهڵ خوێندنهوهی کتێ و سهرچاوهکانی مارکس
و ئهن اس و لینین و کتێ هکانی ترۆتسکی و بایخانۆچ و ههندێک له
کتێ هکانی مهنسور حیکمهت و وۆرهکانی بنهچهی داروین و ئهو کتێ و
بیوکراوانهی ڕهخنهیان له ئایینهکان دهگرت ،گوێدرتن له ڕادیۆی کۆمهڵهی
ئیران و به تای هت له بهرنامهی دهرسهکانی مارکسیز  ،ئهمانه ههمووی
بهیهکهوه زۆر به خێرایی ئاڵوگۆڕێکی ڕیشهیی و فیکریان بهسهر
بیرکردنهوهکانی منی الودا هێنا .ئهوهیان فێرکرد ڕواندهیهکی مادیانه و
زانستیانه بۆ بوون و دهوروبهر و ژیان ههبێت .بۆیه بێیهوهی بهخۆم زانم
خۆ لهنێو کاریدهریهکان و ویهان ینی مارکس و مارکسیز بینیهوه .واز له
ڕیزهکانی کۆمهڵه و یهکێتی هێنا ،وابزانم ئهوکاته ساڵی  ٠٦٨٥بوو .بۆ
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ماوهیهکی که  ،لهگهڵ برادهرانی ئا ی شۆڕش نزیکایهتی زۆر ههبوو،
لهوسهردهمانه تهوهری گفتوگۆکانمان زیاتر لهسهر ئایین و ئافرهت و
کۆمۆنیز بوو .خۆمان مهدهنیتر پێشکهوتوخوازتر دهبینی له بهرام هر
ناسیۆنالیست و کهسی ئایینی و کهسی ئاسایی! لهگهڵ هاوڕێیانی
گهڕهکهکهمان له ڕاپهڕینی بەهاری ساڵی  ٠٦٦٠له ئازادکردی شاری ههولێر
باشداریهکی ودیم ههبوو ،ههر له بهره بهیانی ڕۆژی ئازادکردنی ههولێر،
دوای ئازادکردنی بینایهی پارێزگا و ڕۆیشتنمان بهره و دائیرای ئهمنی
گشتی بریندار کرا  ،خهڵکی ڕاپهڕیو منیان گهیانده نهخۆشخانهی تهواری
ههولێر .دوای ڕاپهڕین بۆ ماوهیهکیە هاتوچۆی شوورا کرێکاریهکانم
دهکرد و له چا کی و بۆنه و ئاههنگ و مهراسیمهکانیان به شیعر
خوێندنهوه بهشداریم دهکرد .له ساڵی  ٠٦٦٢بهیاننامهی پێکهاتنی (حیزبی
ئیمزا کرد .لهگهڵ حیزبی کۆمۆنیستی
کۆمۆنیستی کرێکاری عێڕاق)
کرێکاری عێڕاق به نهێنی کار دهکرد و لهوالوهش وهک نووسهرێکی
کۆمۆنیست له کار و چا کی ئهدهبی و هونهریهکان بهشدار دهبوو  .بۆ
نموونه لهگهڵ چهند نووسهرێکی هاوڕێم " وهما کۆشە و کاروان کهکه
سوور و وهفی زامداری نیدارکێە و چهند برادهرێکی تر گۆڤاری" نینا "مان
دهرکرد ،وهک ئهمانهتێک حهزدهکه ئهوه ب ێم (کاروان کاکه سوور) تهنها
یهک ژماره لهگهڵمان بوو .بهدوای دهرچوونی ژمارەی یهک کشایه و وازی
هێنا .ئێمه بهردهوا بووین تا پێن ژمارهمان لێدهرکرد ،به دواتر به هۆی
سهفهرکردنی ههندێک له برادهران و نهبوونی ئیمکانیهتی مادی ئێمهش
وازمان هێنا ،ههر له ماوهیهدا (تیپی نواندنی موژده و کۆمهڵهی هونهری
شهبهنگ – نینا ") مان پێکهێنا ،زیاتر چا کی ئهدهبی و هونهری
کۆمۆنیستیمان دهنواند .له ساڵی  ٠٦٦٨کوردستانم بهوێهێشت و سهفهر
کرد بۆ تورکیا ،ئهوکاته تهنها (ڕهها) ی کومان ههبوو ،له تورکیا (ڕهههند)
ی کوڕیشمان له دایک بوو .له سهرهتای گهیشتنم بۆ تورکیا له
کۆبوونهوهیهکی" شوورای پهنابهرانی عێڕاڵی " ،به نوێنهری شوورای
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پهنابهران ههڵ اێردرا  .بۆ ماوهی شهش مانگ نوێنهرایهتی شوورا کرد.
ماندی وارێک دهبووایه بڕۆ بۆ ( )UNلهگهڵ" عاک " که پارێزهرێک بوو
بهرپرسی کهیسی عێڕاڵیهکان بوو کۆب مهوه .تهوهری دانیشتنهکانیشمان
لهسهر " کێشهو وهزعی پهنابهران و کردنهوهی مهلهفه داخراوهکان و پێدانی
مافی پهنابهرێتیان " بوو ،ههر لهههمان ڕۆژ دهبووایه پارێزهرێکی تر بهناوی
(سهمیع) که بهپرسی مالیه بوو ب ینم .تهنها ساڵێک له تورکیا ماینهوه ،که
فیزهکەمان گهیشت له  ٢٩ی ئۆگستی ٠٦٦٦سهفهرمان کرد بۆ کهنهدا .له
کهنهدا دوو ساڵ خهریکی خوێندنی زمانی ئیندایزی بوو  ،دوای تۆزێک
فێربوونی زمان ،به چڕی دهستمکرد به خوێندنهوهی ئهدهبیاتی کهنهدی و
ئهمریکی و ڵوتابخانه ئهدهبی و هونهریهکان و ورده ورده دهستم به
خوێندنهوهی بابهت و ههندێک له کتێ هکانی فرۆید یە کرد ..له
بهدواداچوون و خوێندنهوهیه ورده ورده بیرکردنهوهکانم بۆ دنیای ئهدهب
و شیعر و زمان و داهێنان گۆڕا ،ورده ورده مهیای سیاسهت لهال کاڵ و
کاڵ تر دهبوویهوه ..ورده ورده له کۆمۆنیز و حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری
عێڕاق بێیومێد دهبوو  .وابزانم بهدوای ساڵی  ٢١١٩رهوه واز له حیزبی
کۆمۆنیست و سیاسهت هێنا و لهدواههمین وار بهوه گهیشتم که (حهڵی هت
به تهنها لهالی من نیه!) .ئیتر بهدوای ئهوهوه ههموو کاتی خۆ
تهرخانکردوه بۆ بهدهستهێنانی باێوی ماڵ و منداڵهکانم و خوێندنهوه و
نووسین و هیوی تر.
 حهمه کاکه ڕهش :کورد ئهدهبێکی ههیه بهناوی ئهدهبی تاراوگه یانمهنفا  -ئهدهبی کوردی تاراوگه ئهگهر ههیه له ئاستێکدایه ،ئهگهر نیه بۆ
 ناڵه حهسهن :ڕاسته له الی ئێمهی کورد ،دیاردهی کۆ و سهفهربهره و ههندهران له دوای ههشتاکان بهشێوهیهکی بهرچاو دهستی
پپێکردووه ،به تای هت له دهیهی نهوهدهکان وه ههتا ئێستاش ههر
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بهردهوامه .ئه سهفهر کردنه خۆی له چهند هۆکارێکی ناوخۆیی و دهرهکی
دهبینێتهوه .کۆچ هرانی کورد به شاعیر و غهیره شاعیرهوه ،ههموویان
گیرۆدهی یهک کێشهن ئهویە ئهوهیه ،ناتوانن ئه نیشتیمانهی لێی
گیرساونهتهوه به نیشتیمانی خۆیان بزانن لهههمانکاتیە ،ناتوانن بدهڕێنهوه
بۆ نیشتیمانی دایک .بهمانایهک وهک ئهوه وابێت نهگهیشت نه دوا مهنزڵده له
کۆ و سهفهر کردن ههر بهردهوامن .ههروهک ئهوهی " بهختیار عهلی " ئه
دیاردهیه به (کۆ بهرهو ناشوێن) ناو دهبات .ئهگهر بمانهوێت ڵسه لهسهر
شیعر و ئهدهبیاتی مهنفا بکهین دهبینین گیرۆدهی ههمان گرفتین .دهتوانم
ب ێم وهک ڕهوتێکی ڕوون و دیار خاوهنی ئهدهبیاتێک نین که پێی بوترێ "
ئهدهبی " مهنفا " ،که ئه ئهدهبه خاوهنی خهساهت و شێوه و سیما و زمانی
مهنفایی بێت .موعاناتی شاعیرانی مهنفا زیاتر موعاناتی دووره نیشتیمان و
خهمی گهڕانهوه و ههڵدانهوهی الپهڕهی بیرهوهریهکانه ،مهبهستمه ئهوه ب ێم
زیاتر لهگهڵ دوێنێدا دهژین نهوهک ئهمڕۆ .کهمتر تێکه و دهبن لهگهڵ کهش
و ههوای نیشتیمان و کەلتوور وشارستانیهتی نوێدا .ئهمهش لهباری
دهروونیهوه ڵهبووڵنهکردنی مهنفایه ،واته ڕهتکردنهوهی مهنفایه ،بهمانایهک،
مهنفا به ههموو بوون و پێکهاتهکانیهوه لهنێو ئهدهبیاتی ئێمهی نووسهرانی
کۆچ هر نابیندرێ .ههر یهکێک له ئێمه لهنێو خهیاڵی خۆمان لهههوڵی
نهخشاندنی نیشتیمانێکی ترین ،بهمانایهک له مهنفایهش ڕادهکهین بهرهو
شوێنێکی نادیار دهڕۆین .له ههمانکات ههموو وهسته و خهیاڵ و ڕۆحمان
تامهزرۆیه بۆ نیشتیمانی دایک کهچی ناشدهڕێینهوه! لهنێوان نیشتیمانی
مهنفا و نیشتیمانی دایک سهرگهردان دهسووڕێینهوه .نهمانتوانیوه ژیانی
نیشتیمانی مهنفا و کێشهو گرفتهکانمان وهک کهسێکی پهنابهر بخهینه ڕوو.
بۆ نموونه موعاناتی نهزانینی زمان و ئیە و کاری ڵوڕس و
شاگهشکهبوونمان به کهلتوور و شارستانیهتێکی نوێ ،تا ئێستا وهک
پێویست ئه ئازارانه لهنێو ئهدهبی نووسهر و شاعیرانی کۆچ هر وێنا
نهکراوه .ئهمه نهک تهنها بۆ شیعر و شاعیرانمان ،بهڵکه حاڵی چیڕۆک و
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ڕۆمانهکانیشمان لهوه گهڵێک باشتر نیه .ئهوهتا " بهختیارعهلی " خۆی
دهمێکه له ئهوروپا دهژیێت به ههموو ڕۆمانهکانی لهسه ر مێاوو و ژان و
میحنهتهکانی کۆمهڵدهی کوردیه ،ههر له ئهنفا و کیمیاباران و کۆڕهو
وڕاپهڕین و تا دهگاته شهڕی ناوخۆ و دهیان کێشهی تر ،بهمانایهک ئهمیە
ههمیشه ئاوڕی لهدوێنێی خۆی واته نیشتیمانی دایک داوهتهوه ،تا ئێستا
بوووکترین ههوڵمان لهنێو ڕۆمانهکانی نهبینیوه که ڕووبهڕوو بێتهوه لهگهڵ
ژیانی مهنفا و موعانات و ئازارهکانی ژیانی تازه و ڕوانینهکانی خۆی بۆ
دنیای نوێ و شارستانیهت و ئهو کهڵتووره تازهیهی که خۆی له گهڵیدا
ڕووبهڕووه ..به مانایهک ئاراستهکان بهرهو دوێنێن نهک ئهمڕۆ .واته ئهو
سیما و ئهدگاره و ئهو زمانی نووسینهی که مهنفای پێ دهناسرێتهوه به
بڕوای من تا ئێستا ئهوهمان نیه .بهمانایهکی تر ،تا ئێستا نهمانتوانیوه
دابڕانێک له دوێنێی خۆماندا بکهین ،نیشتیمانی یهکه و کهڵتوور و
شارهستانیهتی دوێنێ تێپهڕێنین .بۆ نموونه کاتێک نووسهران و
هونهرمهندانی ئهمریکی کۆچیان کرد بهره و ئهوروپا ،یان نووسهرانی
ئهوروپا له کیشوهر و نیشتیمانهکانی تر گیرسانهوه ،دهبینین تێکهڵ به
ڕهوت و ڵوتابخانه ئهدهبی و هونهریهکانی ئهو نیشتیمانه تازهیه دهبوون،
واته نیشتیمانی مهنفا ،تا ئهندازهیهک گۆڕان بهسهر ڕوئیا و بیرکردنهوه و تا
ئاستێک شێواز و ستایل و زمانی نووسینیشیان دا دههات .واته به
شێوهیهک ویاواز دهبوون له دوێنێی خۆیان ،بۆ ئه مهبهستهشمان دهتوانین
ناوی دهیان له نووسهر وشاعیرانی دیار و ناسراو ڕیز بکهین .من تا ئێستا
ئه بهریهککهوتنه له نووسهران و شاعیرانی کۆچ هری کورد لهگهڵ ژیانی
نوێی مهنفا و ڵوتابخانه ئهدهبی و هونهریهکانی نیشتیمانی مهنفا و
شارستانیهت و کهڵتووری مهنفا نابینم .مهبهستمه ئهوه ب ێم مهنفا به ههموو
شێوه و پێکهاتهکانیهوه تا ئێستا نههاتۆته نێو ئهدهبی نووسهران و
شاعیرانی کۆچ هرانی کورد.
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حهمه کاکه ڕهش :ئایا دهکرێ ب ێین ،شاعیر شهڕکهرێکی وشهیه

 ناڵه حهسهن :بهر لهههر شتێک من وشهی " شهڕکهر " به گون اونابینم بۆ شاعیر .دهکرێ ب ێین شاعیر داهێنه ر یان زیندووکهرهوهی وشهیه.
شاعیر له ڕێدهی زمانهوه ،داهێنانهکانی خۆی دهکات ،وهک چۆمسکی دهڵێت
" چۆن وابکهین له ڕێدهی زمانهوه سروشتی مرۆح بناسین " .شاعیر له
ڕێدهیهوه ،سروشت و پێکهاتهی خۆی دهناسێ ،فرۆید یە له بارهیهوه،
کۆمهکی زۆری به نووسهران و شاعیران کرد ،گهشهی زۆری بهسهر
زماندا هێنا به تای هت له ڕێدهی شیکردنهوهی کۆد و هێماکانی خهون و
ناساندنی غهریزهکان و ڕووبهری نهستی .شاعیر له ڕێدهیهوه ڕۆشنتر
توانی دهسه تی بهسهر دیوه نادیارهکانی وشهو زماندا بشکێت ،زیاتر بهره
و پێدهی ڕووبهره نادیارهکان بروات و ئیشیە لهسهر هێماکان بکات .ههر
لهڕێدهی هێماکانهوه زیاتر پێکهاتهی خهونهکان و غهریزهکان و ئومێدهکانی
خۆی بناسێ .یان پهیوهندیهکانی ناوهوهی خۆی به رووبهرهکانی دهرهوه و
به پێدهکانی خهون و خهیاڵ ،به پێدهکانی ووانی ،به پێدهکانی ژیان
توندوتۆڵتر بکات .وهک چۆن سروشت و ڕهندهکان لهنێو ڕووبهرهکانی ژیان
ههمیشه له گۆڕان و نوێ وونهوهدان ،پهیوهندی نێوان شاعیر و زمان ،وهک
پهیوهندیهکانی نێوان سروشت و ژیان وایه .زمان لهنێو ڕووبهر و پێکهاتهی
بوونی شاعیر لهنێو ڕووبهری خهون و خهیاڵی شاعیر لهنێو بیرکردنهوه و
ڕوانینهکانی شاعیر ههمیشه له گۆڕان و نوێ وونهوه دایه .لێرهدا شاعیر
ڕۆڵی شهڕکهر نابینێت بهڵکو ،ڕۆڵی داهێنهر ،زیندووکردنهوه دهبینێ..
ڕام ۆی شاعیر له تهمهنێکی زۆر کورت لهڕێدهی داهێنان لهزمان کاریکرده
سهر تهواوی شیعر و ئهدهبیاتی فهڕهنسی و نهک تهنها ئهوروپا ههموو
دنیای سهرسا کرد ..بۆدلێر و ماالرمێ و ئهزرا پاوهند و تی سی ئیایهت و
ئهدۆنیس و سوهراب و شێرکۆ بێکهس ..دهیان و سهدانی تر تهنها له ڕیدهی
داهێنانهکانیان له زمان و نوێکردنهوه و زیندووکردنهوهی وشه و
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دهستهواژهکان ،بوون به کهسه داهێنهرانه و گهیشتن بهو ئاستهی که بۆ تا
ههتایه مێاوو و مرۆڤایهتی شانازیان پێوه بکاتن .ئهمانه شهڕکهری وشه
نین ،بهڵکو ئهمانه داهێنهر و نوێکهرهوه و زیندووکهرهوهی وشهن.
 حهمه کاکه ڕهش :ئه ڕۆژگارهی ئێمه که به پۆستمۆدێرنیزناسراوه ،دهکرێ داوا له شاعیر و ئهدی بکرێ که وهک دهندێکی ڕهخنهیی
به دژی نا دادپهروهری بوهستێتهوه که کۆمهڵدهی کوردی به دهستیهوه
ههراسانه..
 ناڵه حهسهن :ههرچهنده من پێموایه ،کۆمهڵدهی کوردی له ڵۆناغیبمانه وێت یان نا ،پۆستمۆدێرنیز
پێە پۆستمۆدێرنیز دهژیێت .به
ئهمڕۆکه سێ هر و تارمایی خۆی بهسهر ههموو دنیادا کێشاوه .له ڕێدهی
پێشکهوتنهکانی تهکنهلهلۆژیا و ڕاگهیاندنهوه زۆر به خێرایی پێکهاته و
شێوازهکانی خۆی دهگۆڕێت ،به تای هت له پهیوهند به سیاسهت و ئابووری
و پێکهاتهی کۆمهڵده و تهنانهت پهیوهندیه کۆمه یهتیهکانیە .ههرچهنده
پۆستمۆدێرنیستهکان به چاوی گومانهوه بۆ ژیان و شتهکان و دهوروبهر
دهڕوانن ،یان ههموو شتهکان ڕێاهیی دهبینن واته باوهڕیان به بهها
موتاهڵهکان نیه .به تای هت بۆ چهمکهکانی حهڵی هت و ڕاستی و مێاوو و
تیۆر و مۆڕا و زۆر شتی تر .به ئهوه بهمانای ئهوه نیه پۆستمۆدێرنیز
بهدهر بێت له ڕهخنه و مامانێ و ڕووبهڕوو بوونهوه ،دهتوانم زۆر به
ئاسانی ئهوه ب ێم /پۆستمۆدێرنیز لهسهر بنهمای ڕهخنه و مامانێ و
ڕووبهڕوو بوونهوه هاتۆته ئاراوه .به تای هت له بواری تهالرسازیدا .به
بهدهر لهوهی ،که بمانهوێت لێرهدا ڵسهی زیاتر لهسهر پۆستمۆدێرنیز
بکهین یان ئایا کۆمهڵدهی کوردی له ڵۆناغهدا دهژیێ یان نا ..من دهڵێم
مادامهکی باوهڕمان بهوه ههیه ،که شیعر گهڕانه بهدوای حهڵی هتی ووانی،
ئیدی به بێیهوهی داوا له شاعیر و ئهدی بکرێت ،خۆیان له کاتی نووسین دا
ڕووبه ڕووی ههموو ئهو شتانه دهبنهوه که ژیان ناشیرین دهکهن .دهکرێ
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شاعیر ڕهخنه یان هاوار به دژی ههموو ئهو شتانه بکات که ڕۆحی مرۆح
بوووک دهکهنهوه و ناهێ ن به ئارامی دهساهمانێی خهونه ووانهکانی بێت،
وا ئه شتانه نا دادپهروهری بن یان ههر شتێکی تر .شاعیر ناتوانێت له
ئاست نادادپهروهریهکان بێدهنگ بێت و لهوالوهش باس له ووانیهکانی ژیان
بکات ،ناتوانێت له ئاست شته ناشیرینهکان بێدهنگ بێت و لهوالوهش ژیان به
ههموو پێکهاتهکانی ووانیهوه بهێنێته نێو پانتایی بیرکردنهوهکان و نێو
خهیاڵهکانی خۆی .شاعیریە وهک ههر مرۆڤێک مافی ڕهخنه و مامانێ و
ڕووبهڕوو بوونهوهی ههیه بهرام هر به نادادپهروهری و یان ههر
دیاردهیهکی ڵێزهوهن که کۆمهڵدهی کوردی به دهستیهوه ههراسانه،
بهمهروێک شیعر و ئهدهبهکهی نهخاته خزمهت به الیهنێکی دیاریکراوهوه.
 حهمه کاکه ڕهش :ئهگهر زمانی زانستی ههڵی هتێکی لۆژیکیماننیشان دات ،به زمانی شیعر به زمانێکی وێنهکراو ئهو ههڵی هته له ئاگایی
خوێنهر دروست دهکات.
 ناڵه حهسهن :بۆ تێدهیشتن له دوو ههڵی هته ،من پێموایه که زانستلهسهر فاکت و شته مهلموس و بهروهستهکان ئیشدهکات ،چاودهبڕته کارو
کاردانهوه و بهرئهن امهکان ،یان ئهو پێشنیهادانهی که ئهگهری ڕوودانیان
ههیه ،بۆیه زمانی زانست زمانی ههڵی هته بیندراوهکانه ،یان زمانی شته
دیارهکانه ،زانست ناکرێت لهسهر ئهو کۆد و هێمایانه ئیە بکات ،که لهیهک
کات دا چهندین خوێندنهوه و چهندین دیوی وۆراووۆر و ویاواز له خۆ
دهگرن .ههڵی هتی زانستی پشت نابهستێت به خهون و خهیاڵ ،مهبهستم له
ڕووبهره نادیارهکان ئیشناکات .زیاتر پشت دهبهستی به هاوکێشه و
بهرئهن امه ماتماتیکیهکان ،یان ههندێک ار گریمانه ڕههاکان .به پێکهاته و
زمانی شیعری زۆر لهوه ویاوازتره .گوتمان زمانی شیعر زمانی خهون و
خهیاڵ و زمانی غهریزه و زمانی ڕووبهره نادیارهکانه ..زمانی وۆرێکی
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نادیار و شته ناوێدیرهکانه ،زمانی ئهو کۆد و هێمایانهیه که له پشتی
وشهکانهوه خۆیان حهشارهداوه یان بهڕیکهوت لهنێو خهون و خهیاڵهکان
دهردهکهون ..لۆژیک لهگهڵ زانست دهتوانن به ئاراستهیهک تهری بن لهگهڵ
یهکتریدا ،به ههڵی هتی لۆژیکی له شیعردا نه وێدایهک و نا مانایهکیشی
ههیه ،وه ک چۆن زانست ناتوانێت ،زمانێکی مهوازی خهیاڵی ههبێت ،به
ههمانیهندازه  ،زمانی شیعر ناتوانێت زمانێکی لۆژیکی بێت ،بهمانای شیعر
ناتوانێت لهسهر لۆژیک و ههڵی هته بهروهسته و ماتماتیکیهکان ئیش کات .بۆ
تێدهیشتن له زمانی ئه دوو چهمکه ،وا پێویست دهکات ،ههردوو چهمکهکه
بناسین و وۆنیهتی ئیشکردنیان و ڕووبهرهکانیان و شێوهی زمانیشیان
بناسین.
حهمه کاکه ڕهش :هۆی چیه شیعری کوردی نهیتوانیوه ئهو تاریکیهی
ژیان له ژیانی کوردیدا له زمانێکی ئیستێتیکی بهروهسته بکاتهوه تاکو ئهو
تاریکیه ب ێته کێشهیهکی ویهانی
ناڵه حهسهن :بهر له ههرشتێک من ئهوه به کار و وهزیفهی شیعر نازانم،
که کێشه و میحنهتهکانی کۆمهڵدهیهک به دنیای دهرهوه بناسێنێ .ئهمه
لهالیهک لهالیهکی ترهوه ،پێموانیه شاعیرانی کورد لهم ارهیهوه درێخیان کرد
بێ یان کورتیان هێنابێت .به پێوهوانهوه ،بهڵکو بۆ مێاوویهکی دوورودرێا
شیعر و شاعیرانمان لهشهڕ دابووینه بۆ بهرگریکردن له کۆمهڵدهی کوردی
و مانهوهی کۆمهڵدهکهمان .شیعری کوردی لهوهوپێە ئهرکهکانی زۆر
ڵوڕس بوو .دهبووایه به ههموو ڕێدایهک دا بڕوات و لهههموو کانیهک ئاو
بخواتهوه و بوخوهی ههموو کێشهو خهمهکانیە به شانی خۆیدا بدات .که
زۆرێکیە لهمانه هیویان کاری شیعر نهبوون ئهوهتا " ئۆکتاڤیۆپاز " له
دیمانهیهکدا ،لهوێدا پرسیاری ئهوهی لێدهکهن کهوا ڕێدهچارهیهک دیاری
بکات بۆ ئهزمه و کێشهی کۆمهڵداکهیان ،ئهویە له کۆتایی وه مهکهی
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دهڵێت (من پێغهم هری ههموو شتێک نیم) ئهمه ئهوهمان پێدهڵێت که ههموو
شتێک کارو ئهرکی شاعیر و ئهدی هکان نیه ،شیعر و شاعیر ناتوانن وه
به ههموو شتێک بدهنهوه و بهناوی ههڵوێست ههموو شتێک بهکاری خۆیان
بزانن و له ههموو شتێک بێنه دهنگ .خۆش هختانه ههروهک له پێشدا
گوتماون بهدوای ڕاپهڕینهوه تائاستێک ئهرکی شیعر سووک بۆتهوه،
گهڕاوهتهوه نێو ڕووبهرهکانی ووانی و شاعیر لهوێدا ،لهسهر خود و خهون
و خهیاڵهکانی خۆی ئیە دهکات .بهدهر لهوانهش گواستنهوهی تاریکیه
میحنهت ارهکان لهڕێدای شیعر و ئهدهبهوه پهیوهندی بهوهوه ههیه ،ئهو
کۆمهڵدهیه چهند له کۆنتاکت و پهیوهندیهکی توندوتۆڵدایه لهگهڵ دنیای
دهرهوهی خۆی چهندێک له شاعیر و ئهدی هکانی لهسهر ئاستێکی بهرین به
دنیای دهرهوه ناسراون یان شیعر و ئهدهبهکانیان وهرگێردراونهته سهر
زمانهکانیتر بۆ ئێمهی کوردیە به ههمانیهندازه ،که هێشتا شاعیر و
ئهدی هکانمان وهک پێویست به دنیای دهرهوه نهناسراون و دهق و
بهرههمهکانمان وهرنهگێردراونهته سهر زمانه زیندووهکانی دونیا ،ئێمه که
شاعیرو ئهدی هکانمان به دونیای دهرهوه نهناسراو بن ئهی چۆن شیعر و
ئهدهبهکهمان بداته دهرهوهی خۆمان و خه و هاوارهکانی نێو شیعرهکانمان
به گوێی خهڵکانی دهرهوه ڕابدات ئیتر که ئهوه وهزعی شاعیرانمان بێت له
پهیوهند به دونیای دهرهوه ،ئیدی چۆن دهبێت بیر لهوه بکهینهوه ،که شیعر
خه و میحنهته تاریکهکان وهک کێشهیهک به دنیای دهرهوه بناسێنێ !
 حهمه کاکه ڕهش :ئێوه وهک زۆرینهی نووسهر و شاعیرانی کورد بهڕواندهیهکی ڕهش ینیهوه سهیری کۆمهڵدهی کوردی دهکهن ،ئایا دهکرێ ڕهش ینی
وزهیهکی داهێنهرانه و به دژی ئهو هێزه نهریتیه بێت له کۆمهڵدای ئێمهدا
 ناڵه حهسهن :دیاره ڕهش ینی یان نیدهرانی بهپێی تێڕوانینیبووندهراییهکان بهشێکه له بوون ،به مانایهک دهتوانین ب ێین ،مرۆح له
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ڕووی بایۆلۆژیهوه بهدهر نیه له پێکهاتهکانی ڕهش ینی و نیدهرانیهکان.
سروشتی مرۆح وایه ،ههمیشه به نیدهرانیهوه له دهوروبهری خۆی
دهڕوانێت و بیری له شتی نوێ و پرسیاری نوێ دهکاتهوه .پرسیاری نوێ
لهگهڵ
ڕووبهرهکهی له نیدهرانیهکانهوه سهرچاوهی گرتووه .به
ئهمانهشدا ،شاعیران ڕهش ینی و نیدهرانهکانیان ،بهرام هر کۆمهڵدهی کوردی
نیه بهڵکو بهرام هر به دهسه تی کۆمهڵدهی کوردیه .ئهوه دهسه ته دهتوانێ
ڕاستدۆ و به وهفا بێت بهرام هر به بهرپرسیارێتی و بهرام هر به
بهخشندهیی و لێ ووردهیی به پاهوپایه و ئهرکهکانیان ،ئهوه دهسه ته که
خزمهتێک بخاته بهرده کۆمهڵده و چارهنووسی
ئهوه دیاری دهکات
کۆمهڵده به ئاڵارێک دا ب ات .یان ئیمکانیهتێک بخاته بهرده کۆمهڵده و
مهدهنیهتێک و پێشکهوتن و دونیایهکی باشتری ب ات .که
بهره و
دهسه تێک بهرام هر به بهرپرسیارێتیهکهی بهرام هر به خزمهت و ئهرک و
پهیامهکهی بۆ کۆمهڵدهی خۆی کورت بهێنێ ،ئیدی نهک ههر شاعیران بهڵکو
تهواوی کۆمهڵده لێیان به گ هیی و ڕهش ین دهبن .دهسه تی کوردی
دهسه تێکی گهنده و ئیفای ه ،نهیتوانیوه له ئاستی ئهو ئهرک و مههامانهی
بێت که ههر دهسه تێک وا پێویست دهکات له ئاستی دا بێت .زێتر له خهمی
تاکه کهسێتی و حیزب و بنهماڵهکانیان دا بووینه نهوهک کۆمهڵده.
بیرکردنهوهکانی دهسه تی کوردی بیرکردنهوهیهکی کارێزمایی و
پارێزگارانه بووه .به مانایهک ،کهسهکانی نێو دهسه تی کوردی سهر به
فیکرهی موحافیزکاری دواکهوتووانهن .ئیدی دهسه تێک به شێوهیه بێت
ئومێد و هیوایهک لهنێو دڵی شاعیران و مرۆڤهکانی تر
درهختی
دهڕوێنێت ئیدی چۆن شاعیر و مرۆڤهکان لێیان ڕهش ین نابن ئهووۆره له
ڕهش ینی به مانای هیی وزهیهکی داهێنهرانه نایهت .دیاره پهیوهنی شاعیر و
له پهیوهند به
ڕهش ینی یان نیدهرانی پهیوهندیهکی توندوتۆڵه به
داهێنانهوه ،چونکه ههموو شاعیرێکی داهێنهر ههمیشه نیدهران و له
دڵهڕاوکێدان بهرام هر به دهق و داهێنانهکانیان .به مانایهک ههمیشه نیدهران
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و بێیارامن .هیی کهسێکی داهێنهر نیه تا ئاستێکی زۆر لێواناێو نهبێت له
نیدهرانی ،به ئه وۆره نیدهرانیه شتێکی تره ،دهتوانین به وۆره له
نیدهرانی و ڕهش ینیه ب ێین که وزهیهکی داهێنهرانهی له پشته .به
ڕهش ینیهکانی بهرام هر به دهسه تی کوردی هیی وۆره وزهیهکی
داهێنهرانهی له پشت نیه بهڵکو له بێتوانایی و بێدهربهستی و گهندهلیهکانی
دهسه تی کوردییهوه سهرچاوهیان گرتووه.
 حهمه کاکه ڕهش :شاعیر به زمان دهتوانێ چی تێک شکێنێ ،سنووریئهو تێکشکانه له کوێدایه
 ناڵه حهسهن :به بڕوای من ئهو تهلیسم و سنوورانهی که شاعیر لهڕێدهی زمانهوه تێکیان دهشکێنێ بۆ نموونه پهیوهنی خۆدی خۆی لهگهڵ
دهق و لهگهڵ دنیای دهرهوه ،پهیوهندی خودی خۆی لهگهڵ خۆی ،لهگهڵ
غهریزه و ئومێدهکانی خۆی ،لهگهڵ وێنه و ناساندنی خۆی یان باسکردنی
ئهوشته حهرامکراوانهی لهنێو بیرکردنهوه و خهیاڵهکانی خۆی ،یان
پهیوهندی خۆی به ڕووبهره چهپێندراوهکانی خۆی ،ئه پهیوهندیانهی
شاعیر ههمیشه به کۆمهڵێک تهلیسم و شهخته و بهستهڵهکی ئایینی و داوو
نهریت و کۆمهڵده و خێزان و ڵوتابخانه و مزگهوت و کاێساکانهوه
دهورهدراون ،شاعیر له ڕێدهی زمانهوه ئه تهلیسم و بهربهستانه تێک
دهشکێنێ ،وهک بوونێکی ئازاد و ڕهها له ڕێدهی کۆد و هێماکانهوه
حهڵی هتی خۆیی و بیرکردنهوه و خهون و ئومێدهکانی نمایە دهکات..
ههروهها شاعیر وا پێویست دهکات لهنێو پانتایی زمان تهواو ئازاد بێت،
وهک ئهو ئازادیهی " فاوڤیزمهکان " بهرام هر به ڕهنگ ههیان بوو ،سنووری
تێکشکانهکان و ئازادیهکانیە له ڕووبهره نادیارهکان دان ،چونکه شاعیر
زمان وهک پاسهپۆرتێک بهکار دههێنێ بۆ بڕینی بازگه و سنوورهکان ،بۆ
گهیشتن به ڕووبهره نادیارهکانی نێو خهون و خهیاڵ .لهوێدا خۆی ڕووت
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دهکاتهوه وهک ئهش یا و گهریدهیهکی ماندوو دهست به سهما و گۆرانی و
هاوار و گهڕانهکانی خۆی دهکات .لهوێدا زمان کاریدهرێتی خۆی دهبێت
لهوێدا شاعیر وهک کۆلۆم سێک پێده و ڕووبهری نوێ دهدۆزێتهوه ،چهندین
کۆد و هێمای نوێ له پشتی وشهکانهوه وهبهرهه دههێنێ ،ههروهها شاعیر
له ڕێدهی زمانهوه سنووره باوهکان ،شێوازه کۆنهکان ،بازنهکانی دهورهی
وشهکان له پێکهاته و بونیادی شیعر تێکدهشکێنێ و له وێدهیاندا شێوازی
نوێ و بیرکردنهوهی نوێ و زمانێکی شیعری نوێ دادههێنێ.
 حهمه کاکه ڕهش :چیه وا دهکات شیعرێک به نهمری بمێنێتهوه کێەو سهروایه ،زمانه ،دونیا بینی شاعیرهکهیهتی ههڵدهڕانهوهیه له زمانی باو،
یان شیعر شتێکی تره له دهرهوهی ئهوچوارچێوهبازییه
 ناڵه حهسهن :دیاره ههروهک باسمان کرد زمان ڕهگهزێکی بنوینهییهله پێکهاتهی شیعر .ههروهها دونیابینی نوێخوازانهی شاعیر ،یان
ههڵدهڕانهوه و یاخی بوون له زمان و شێوازی کۆن ،ئهمانه بڕستی زۆر به
شیعر دهبهخشن .وا دهکهن تا ماوهیهکی زۆر لهنێو دید و خهیاڵی خوێنهر
بمێننهوه ،یان زیاتر له وارێک بخوێندرێنهوه ،یان ههمیشه خوێنهر سهرسا
بکه ن و تا ئاستێکی زۆر دڵ و ڕۆحیان ئارا بکهن و یان پرسیار و
خوێندنهوهی نوێیان بۆ وێنه و کۆد و هێماکان لهال دروست ب ێ .به
مانایهک ،تا ماوهیهکی زۆر به زیندوویی لهالی خوێنهر بمێننهوه .یان ئهو
شیعرانهی ووانیهکانی ژیان دهنووسنهوه له ڕووبهره نهستیهکانهوه
ههڵدهڵوڵێن یان ئیە لهسهر ڕووبهره چهپێندراوهکان دهکهن و شاعیر
ڕاستدۆیانه ناخی خۆی ،خهون و ئومێدهکانی خۆی لهبهرگێکی ئیستێتیکی به
زمان و ستایاێکی نوێ دهنووسێتهوه .ئهم ۆره شیعرانه ههمیشه خوێنهر
سهرسا دهکهن و له ههمانکاتیە دهبنه ئاوێنهیهک تاکو خوێنهران خۆیان
تیا ب ینن ،خهون و غهریزه و ئومێدهکانی خۆیان ،کۆدو هێماکانی ئهم ۆره
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شیعرانه ههر وارهی به مانایهک و ڕوخسارێکی نوێوه دهردهکهون.
ئهم ۆره شیعرانه بۆ ماوهیهکی دوورودرێا لهگهڵ خوێنهران دهژین و به
زیندوویی دهمێننهوه .به هێشتا ئهوه ئهمه ناگهیهنێت ،که ب ێین ئهم ۆره
شیعرانه گهیشتوونهته ئاستی نهمری ..مهبهستمه ئهوه ب ێم ،نهمری
دهستهواژهیهکه لهگهڵ شیعر ناگون ێ ،هیی زهمانهتێک نیه شیعر به نهمری
بهێ ێتهوه! نه زمان ،نه کێە و سهروا ،نه دونیا بینی شاعیر ،نه ههڵدهڕانهوه
و یاخی وون ..هیی لهمانه ناتوانن ،شیعر به ئاستی نهمری بدهیهنن .دهکرێ
ئهو شیعره سهرکهوتووانهی که باسمان کرد ،ههمیشه بخوێندرێنهوه و
ههمیشه مانا و خوێندنهوهی نوێ له خۆ بدرن به  ،ناتوانین ناویان بنێین
نهمر ،لهوانهیه شیعری وا ههبن بۆ چهند سهدهیهک بڕ بکهن و بمێننهوه،
له ئاکامدا ڕۆژێک دادێت پشتدوێ دهخرێن و وهک پێویست
به
ناخوێندرێنهوه ،لهوانهیه ههر بیریە بونهوه .دهکرێ ئهوهش ب ێین ،نهمری
زیاتر بیرکردنهوه و ڕۆحێکی ئایینیانهی له پشته نهوهک ڕۆحێکی شیعری.
حهمه کاکه ڕهش :لۆرانس پیرین دهڵێت :دهبێ ئهوه بزاندرێ شیعر
هێورکهرهوه و ئارام هخە نیه ،بەڵکو ئامان ی ،وڕووژاندن و ،با ئاگاهێنان
و ،وۆشدانی مرۆڤهکانه ،ناکرێ شیعر بکهینه دهرمان و دهرمانی
هێورکهرهوه .ئهی تۆ لهم ارهیهوه چی دهڵێیت مهبهستی چیه له به
ئاگاهێنانهوه و وۆشدان بۆچی
ناڵه حهسهن :دهربارهی وڕووژاندن و به ئاگاهێنانهوه له شیعر من به
ئاسایی دهبینم تا ئاستێک وۆشدانیە ،کاتێک خوێنهر بهنێو پانتایی دهق
دوور دهڕوات و بهره و ڵوو ییهکانی شۆڕدهبێتهوه و ڕادهمێنێت بێدومان
زۆر شتی تازه دهبینێ و پێیان سهرسا دهبێت ،ڕهنده زۆرێک لهو شته
نوێیانه پهیوهندی ڕاستهوخۆیان به خودی خۆیی و ژیانی خۆیهوه ههبێت،
ڕێک خۆی تیا دبینێتهوه ،ئهوه وۆرێکه له به ئاگاهاتنهوه بهران هر ڕووبهره
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نادیارهکانی ژیان و خود له ههمانکات پڕیە دهبێت له ختووکه ووۆش و
خرۆشی ،مهرج نیه ههموو وۆشدانهکان ڕۆحێکی سیاسیان له پشت بێ ،من
پێم وایه عهش و چهمکه ئیرۆسیهکان ههمیشه خوێنهر وۆش دهدهن و
پڕیان دهکهن له سهرسامی ..به ئهوهی له گهڵیدا هاوڕا نیم ئهوهیه که
دهڵێت (دهبێ ئهوه بزانین که شیعر هێورکهرهوه و ئارام هخە نیه) ،من ئه
گۆتهیه به دروست نابینم ،لهگهڵ ئهوهی شیعر پڕاوپڕه لههاتوهاواری ئهو
شهپۆله سهرشێتانهی که لهنێو دهریاکانی ڕۆحی مرۆڤێکی سهرکهش و
یاخیهوه ههڵدهڵوڵێن ،لهگهڵ ههموو نائارامی و نیدهرانیهکانی خوێنهر له
گهڕان و شاگهشکهییهکانی لهنێو پانتایی و بونیادی دهڵدا ،زۆر واران
خوێنهر به خوێندنهوهی دهڵێکی ووان ،دهڵێکی لێواناێو له عهش و ووانیه
ئیرۆسیهکان ،دڵ و ڕۆحی ئارا دهبێت و لهنێو کهش و ههوایهکی زۆر
ڕۆمانسی دهمارهکانی ڕۆح و ئومێدهکانی نهر نهر دهبنهوه ،وهک چۆن
وۆره شیعرێک خوێنهر پڕدهکهن له وۆش و خرۆش ،به ههمانشێوه وۆره
شیعرێکیە خوێنهر پڕدهکهن له ئارامی .مومکین نیه ئهو دهڵه
سهرکهوتووانهی که داهێنانهکانیان له ئاستێکی بهرز دایه ،وێنهکانی
سهرکهوتوون و به ستایاێکی نوێ و ووان نووسراون وشهکان هێنده
ناسکن پڕاوپڕن له هارمۆنیا و مۆسی ایهکی به وۆش ئه وۆره دهڵانه
ئارامی به خوێنهر نهبهخشن! بۆیه من له پۆینته لهگهڵ " لۆرانس "
هاوڕانیم.
حهمه کاکه ڕهش :ئایا ئامان ه سهرهکیهکهی شیعر چیه یان شیعر له
دهرهوهی ئامان ه ئایا شیعر بیر له ئامان بکاتهوه نامرێ
ناڵه حهسهن :ئامان ی شیعر ئهوهیه حهڵی هتی ووانی و حهڵی هتی ژیان
بنووسێتهوه ،شیعر هیوکاتێک ناتوانێت لهدهرهوهی ئامان بێت ..شیعر بهبێ
ئامان له مانا و بهها بنهڕهتیهکهی خۆی دادهبڕێت ..شیعر دهکرێ هیی
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وهزیفهیهکی دیاری کراوی نهبێت ،شیعر دهکرێت هۆکار نهبێت ،بهمانایهک
دهکرێ شیعر لهدهرهوهی ههموو وهزیفهکان و هۆکارهکان بێت به ناکرێت
بهبێ ئامان و له دهرهوهی ئامان هکان بێت ،چونکه وهزیفه و هۆکار دوو
شتی ویاوازن لهگهڵ ئامان  ..شیعر و ئامان شتێک بهیهکهوهیان دەبەستێتهوه
ئهویە پێیدهڵێن ژیان ..شیعر و ئامان شتێک بهیهکهوهیان دهبهستێتهوه
ئهویە پێیدهڵێن بههاکانی مرۆڤایهتی یان بههاکانی ووانی ،ڕێک به
پێوهوانهوه ،دهمهوێ ب ێم (ئهگهر شیعر بیر له ئامان نهکاتهوه دهمرێت،)!..
 حهمه کاکه ڕهش :ئایا خول اندنی شیعر ئیاهامه ،پڕۆسهیهکیهۆشیارانه و عهڵایه یان چا کیهکی زمانهوانیه له توانایدا ههیه شتی نوێ
بخال ێنێ
 ناڵه حهسهن :بهو پێیهی خهیاڵ ڕووبهرێکی بهرین و فراوان لهپێکهاتهی شیعر داگیر دهکات ،خهیاڵیە ڕاستهخۆ پهیوهنی ههیه به ڕووبهره
نهستیهکانهوه ..بۆیه دهتوانین ب ێین شیعر ئهو ئاوه سازگارهیه که له
کانیهکانی نهستیهوه دهردهبن .بێدومان ئیاها ڕۆڵێکی سهرهکی دهبینێ بۆ
ناتوانین
دهربوون و گهڕانهوهمان بۆالی ئهو سهرچاوه نهستیانه ،به
ب ێین شیعر پڕۆسهیهکی هۆشیارانه و عهڵایه ،شاعیر که به ئاڵارهکانی
خهیاڵ ئهسپی خۆی تاودهدات ،کێ دهکانی هۆش و عهڵو وێدههێ ێ ،،شیعر
نه زانسته نه فهلسهفه به  ،ڕواندهی زانستی و فهلسهفیهکانیە له خۆ
دهگرێت و لهگهڵ پڕۆسه هۆشداری و عهڵایهکانیە ناتهبا دێتهوه ..به
دهکرێ ڵسهیهکی " ڕام ۆ " ی شاعیر لێرهدا بهێنینهوه که دهڵێ (شیعر
موغامهرهیهکه له پێناو مهعریفهدا) ههر بۆیهش دهتوانین ب ێین (شیعر
چاالکیهکی زمانهوانیه له پێناو خوڵ اندنی شتی نوێ ،یان له توانایدا ههیه
شتی نوێ بخوڵ ێنێ) خوڵ اندنی شتی نوێ خۆی بهشێکه له مهعریفه ،ئهو
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مهعریفهیهی ڕام ۆ مهبهستیهتی لهگهڵ خوڵ اندنی ئهو شته نوێیانه
هاوتهری دێنهوه.
 حهمه کاکه ڕهش :ئایا شیعر ڕێدایهکه دهمان اتهوه سهر خود یانپهن هرهیهکه لهوێوه دهڕوانین و خود دهنووسینهوه ،یان له شیعردا خودێک
تێک دهشکێنین و خودێکی خهیاڵی بنیات ئهنێین
 ناڵه حهسهن :ئهگهر له مێاووی شیعر بڕوانین و ههندێک بۆ دواوهبدهڕێنهوه به تای هت بۆ دهورانی پێە سوم ولیز  ..واته له کۆتایی سهدهی
نۆزدهیه بهرهو دواوه ،به مانای له دهورانی ڕیالیز و ڕۆمانسیز و
لیریکیز  ...یان بۆ دواوهتریە ،له دهوران و ڵوتابخانانهدا ،شاعیر ئیشی
لهسهر دهرهوهی خۆدی خۆی دهکرد ،زیاتر ووانیهکانی سروشتیان
دهنووسیهوه ،به گهورهیی و بهخشندهیی خوداوهندیان دا ههڵدهگوت،
پاڵهوانهکان و ڕووداوه مێاوویهکانیان له بهرگی ئهفسانهدا دهنووسیهوه ،به
شکۆمهندی پاشا و گهداکانیان دا ههڵدهگوت ،به مانایهک ئاراستهکان زیاتر بهره
و دهرهوه بوون .به سم ولیستهکان به شێوهیهکی تر ئیشیان لهسهر شیعر
کرد ،وه دوای سم ولیستهکانیە به تای هت ،له دهورانی مۆدێرنیز زۆرێک له
ڵوتابخانهکانی دادائی و سوریالیز و ئایندهییهکان و تهنانهت ئهبستراکت و
ڵوتابخانهی نیۆرک ی ئهمریکیە یان زۆرێک له ڵوتابخانهکانی تریە .له
ڵوتابخانانهش شاعیر و هونهرمهندهکان زیاتر ئیشیان لهسهر خودی خۆیان
دهکرد ،سوودی زۆریان له ئهزموونی تاکهکهسی خۆیان وهردهگرت ،ناوهوهی
خۆیان و غهریزهکانیان ،خهونهکانی خۆیان دهنووسیهوه ،له ڕێدهی
وڕبوونهوهیان له زمان ستایای نوێیان دادههێنا ،زۆر گرندیان به وێنه و
هێماکان دهدا ،پهیوهندی توندوتۆڵیان به ژیانی خۆیان و کۆمهڵدهوه ههبوو،
ڕهخنهی توندیان له ئایین و داوونهریتهکان دهگرد ،باندهشهی ژیانێکی
شارستیانه و مهدهنیانهیان دهکرد ..سوودی زۆریان له چهمکه دهروونیهکان
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وهردهگرت "،فرۆید و کار یهنگ " و دهروونناسهکان ،کۆمهکی زۆریان به
ڵوتابخانه ئهدهبی و هونهریانهی ئهوسهردهمانه کرد .به تای هت له ناساندنی
ڕووبهری نهستی و نهخۆشیه دهروونیهکان و غهریزهکان و شیکردنهوهی
خهونهکان و زۆریتر .بهمانایهک شاعیران و نووسهران و هونهرمهندانی
ڵوتابخانهکانی مۆدێرنیز  ،له ههوڵی ئهوه دابوون له ڕێدهی ئهدهب و هونهر و
مهعریفهکهیان ژیان ووانتر و ووانتر بکهن .نهک تهنها وێنهی خۆیان ڕهسم
دهکرد بهڵکو وڕێنهکانیشیان دهنووسیهوه ،خهون و ئومێدهکانیان ..زۆر گرنیان
به خهون و هێماکانی خهون دهدا ..پێیان وابوو ئهو ووانیانهی خهونی پێوه
دهبینن یان له خهونهکانیان دهی ینن ،ئهوه سهرچاوهی حهڵی هتهکانی ژیانه..
نهک ئهو ژیانه تووڕههاتهی پڕ له کارهسات و شهڕ و کاولکاری و کوشتن و
بڕین ..وه ڕۆحێکی یاخیشیان ههبوو بهتای هت بهرام هر زمان و شێوازی کۆن،
یان بهرام هر ووانیه تهڵخکراوهکان ..گرندی زۆریان به نوێ وونهوه دهدا،
بهمانایهک ههمیشه له نوێ وونهوه دابوون ..که وێنهی خۆیان دهکێشا مانای
ئهوه نهبوو وێنهی خهیاڵی خۆیان دهکێشا بهڵکو وێنهی حهڵی هتی خۆیان و
حهڵی هتی مرۆڤیان دهکێشا ..ههر له دهورانی مۆدێرنهته شاعیران و
هونهرمهندانی ئافرهت وورئهتی ئهوهیان پهیدا کرد ،که وێنهی خۆیان و
ووانیهکانی خۆیان ڕهسم بکهن ..باس له عهش و غهریزه ئیرۆسیهکان و
ئومێده ووانهکانیان بکهن ..که پێشتر زیاتر پیاوهکان ڵسهیان لهسهر ئافرهتان
دهکرد و وێنهی ئافرهتهکانیان دهکێشا .لێرهوه دهتوانین ب ێین شاعیر له ڕێدهی
داهێنانهکانی له زمان و له پشتی وشه و هێماکانهوه ،وێنهی خۆیی و وێنهی
ڕاستیهکانی ژیان ڕهسم دهکات ،خۆی وهک پێکهاتهیهک له غهریزه و ئومێدو
خۆگه و هیوا ،دهکرێ شیعر ڕووبهرێک بێت بۆ نمایشکردنی خود ،خودێکی
تامهزرۆ بۆ ووانیهکانی ژیان له ههمانکاتیە ،خودێکی سهرکهش و یاخی.
 حهمه کاکه ڕهش :ئایا نهوهی ئهمڕۆ توانیویانه دهندیك بن ویاواز لهنهوهی پێە خۆیان و دونیایهکی نوێیان ههبێت
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 ناڵه حهسهن :بێدومان سروشتی ژیان وایه ههمیشه له گۆڕانێکیبهردهوا دایه .ئه دهربڕینه له ههموو شتێک زیاتر به بڕوای من دهبێ له
شیعر وێدای ب ێتهوه ،شاعیر ناتوانێ وهکو شاعیر بهردهوامی به بوونی
خۆی بدات ئهگهر له گۆڕان و نوێ وونهوه دا نهبێت" .ئیایۆت " له وتاری "
ئهدهبی مۆدێرنیستی " دا دهڵێت (وا پێویست دهکات ههمیشه ڕهخنهگری
نوێ پهیدابن ،دوێنێ بخوێننهوه و نهوهی ئهمڕۆش بخهنه ئاستی ئهوهی یان
وایان لێ کهن شتی نوێ وهبهرهه بهێنن) له گۆتهیه ئیایۆت دوو شتمان
پێدهڵێت یهکه  ،که ڕۆڵی ڕهخنه و ڕهخنهگران چهند گرینده له پڕۆسهی
نوێ وونهوه و نوێخوازیدا ،دووه دهکرێ ئهوهش بخوێنینهوه نهوهی ئهمڕۆ
یان نهوهی نوێ وا دهخوازرێ که داهێنانی نوێیان ههبێ ..بێدومان بهو
داهێنان و ههو نه دهڵێین نوێ ،که پێویسته لهگهڵ دوێنێی خۆیان ویاواز
بن .ئهمه تا ئێره مهبهستمان بوو باس لهوه بکهین که نوێ وونهوه چهند
گرینده بۆ شیعر و شاعیر ،دیاره ئهوه بۆ ههر شاعیرێک که له ئاسته
گشتیهکهیدا ..به خۆ ئهوه مهعاومه ،ناتوانین به کهس ب ێین داهێنهر ئهگهر
داهێنانی نوێی نهبێت ..به ههمانشێوه ئهگهر ڵسه لهسهر نهوهی ئهمڕۆ بکهین
یان نهوهی نوێ ،وا پێویست دهکات که ههوڵ و داهێنانهکانیان نوێ بێت به
مانای ویا بن لهگهڵ نهوهی پێە خۆیان ..خۆش هختانه له نێو نهوهی
ئهمڕۆی شیعری کوردی چهند دهندێکی نوێ و داهێنهر دهبینم یان
دهیانخوێنمهوه که تهواو به ههناسه و ڕهنگ و بوونێکی ویاوازهوه
دهنووسن ئومێدی ئایندهیهکی زۆر گهش ینانهیان لێدهکرێت.
 حهمه کاکه ڕهش :شیعر ئهگهر ڕوانینێکی تازهی نهبێت بۆ ژیان و پڕ نهبێتلهو شته زیندووانهی که به چاوی ئاسایی نابیندرێن دهبێت ئهرکی چی بێت
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 ناڵه حهسهن :بێدومان ئهوه زۆر گرینده شاعیر ڕوانینێکی تازه وسکۆالرانهی ههبێت بۆ ژیان و بۆ بوون و دهوروبهر ،بۆ داهێنان و ووانی
و نوێخوازی ،بۆ گۆڕان و بۆ ههموو شتێک .ڕهنددانهوهی ئه ویهان ینیه
نوێیهی شاعیر له شیعرهکانیدا ،ئهوه هه دهبێته بونیادێکی ووانکاری له
دهڵهکه و هه پهیوهندی نێوان شیعر و ژیان مانایهک پهیدا دهکات ..شاعیر
وهک بوونهوهرێک یان وهک گهریدهیهکی ماندوو ههمیشه له گهڕاندایه .له
ڕووبهره نادیارهکان بهدوای ئهو شوێن و وێدایانه دهگهڕێ تا ئێستا
نهدۆزراونهتهوه .دوور دهڕوا دوور دوور ،له ڕووبهره نوێیهکاندا وێنهی
ههموو ئهو شته ووانانه دهکێشێ که پهیوهندیان به خودی خۆیی و به
ژیانهوه ههیه .بێدومان ئهو شتانهی شاعیر دهیاندۆزێتهوه و وێنهیان
دهکێشێ ڵهت مومکین نیه کهسانی ئاسایی بی ینن و یان به بێ خوێندنهوه و
تێڕامان ههر درکیشی پێ کهن .چونکه شیعر وهک دهریا وایه تا شۆڕ
نهبیهوه بۆ نێو ڵوو ییهکانی نازانیت چی تیایه ،بۆیه شیعر دهبێت بویه
نێویهوه ،له ڕێدهی خوێندنهوه و بهدواداگهڕانهکان و کردنهوهی کۆد و هێما
و وێنهکان ،خوێندنهوه و پرسیاری نوێمان دهست دهکهوێت ،ڕواندهی نوێ
و خۆزگه و ئومێدی نوێە ..تهنانهت گوێمان له سهمفۆنیای نوێ و هاژه و
هاواری شهپۆڵه نوێیهکانیە دهبێت ..گوێمان له گۆرانیهکانی باران و ئاوازه
بهسۆزهکانیە دهبێت ،ههندێک اریە الوک و بهستهی غهمدین غهمدینیە
دهبیستین ..ئیدی ئهوه شیعره! شیعریە بهمانا فراوانهکهی یانی ژیان،
ژیانیە ههموو شتێک دهگرێته خۆ ،بۆیه من دهڵێم ئەرکی شیعر ئەوەیە،
ژیان بنووسێتهوه ،به ههموو بونیاد و پێکهاتهکانیهوه .به ههموو زهمهن و
وهرز و سهدهکانیهوه ،به ههموو زیندهوهر و کیشوهر و
ئۆڵیانووسهکانیهوه ..ههمیشه و ههمیشه ژیان له بهرگ و ڕوخسارێکی
ئیستهتیک و نوێ پێشان بدات و وێنهی بکێشێتهوه ،بهم ۆره شیعر دهبێته
پێکهاتهیهک یان پهیکهرێک له ووانی ،ووانیە دهبێته ههناسه فێنکهکانی
ژیان ،دهکرێ شیعر هیی ئهرکێکی دیاریکراویشی نهبێت.
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 حهمه کاکه ڕهش :ئایا شیعر خهیاڵمان دهتهڵێنێتهوه یان شیعربوونهوهرێکی چێابهخشه ،ئامرازی چێابهخشینه ،یان له شیعردا دهبێت
بۆچی بدهڕێین بۆ دهنگ و ڕهندی ئهودیوی خۆمان و شتهکان بدهڕێین یان
شیعر خۆی گهڕانێکه بۆ ئهوهی خۆمان بیر بوێتهوه.
ناڵه حهسهن :شیعر هه خهیاڵمان دهتهڵێنێتهوه و هه ئامرازێکی
چێابهخشینه ،خوێنهر له ئاکامی خوێندنهوه و ڵووڵ وونهوه له دهق ،له ئاکامی
ههڵوهشاندنهوه و دووباره بنیادنانهوهی دهق ،به خوێندنهوهی وۆراووۆر
دهگات و له پشتی هێما و وێنهکان شتی نهگوتراو دهبیستێ ،له ئاکامی
ئاوێزان وون و ئاوێتهبوونی وشهکان له وێنهیهکی ووان و سهرکهوتوودا ،گوێی
له هارمۆنیا و مۆسی ایهکی ناسک و ئارا دهبێت ،کاتێک خوێنهر دنیایهکی
ڕازاوهو نوێ دهبینێ لهنێو دهق ،کاتێک ئهو ڕووبهره نوێیانه دەبینێ لهنێو
زمانی دهق ،دڵ و ڕۆحی ئارا دهبێت و چهشهی ووانکاریهکانی دهبزوێ و پڕ
دهبێت له لهزهت .ههندێک اریە پڕ دهبێت له نیدهرانی ،بێیارا و ماندوو ههر
لهگهڕاندا دهبێت ..شاعیر بهو ئهندازهیهی چڕ دهبێتهوه له زمان بهوئهندازهیهش
خوێنهر سهرسا دهکات و زیاتر لهنێو پانتایی دهق دهیهێ ێتهوه .به مانایهکی
تر ،ئهو دهڵانهی به یهک خوێندنهوه ههموو کۆد و هێماکانیان دهکرێتهوه
خوێنهر به یهک ڕامان ههموو پێده و ڕووبهره دیار و نادیارهکان دهبینێت،
بێدومان ئهووۆره دهڵانه نه تا ئاستێکی زۆر خوێنهر سهرسا دهکهن و نه
چێا و لهزهتێکی ئهوتۆشیان پێدهبهخشن .چونکه ههموو ستایل و تهکنیکه
نوێیهکانی دهق شتێک نین وده له داهێنان و نوێ وونهوه له زمان ..زمان له
شیعر هه سهرچاوهی داهێنان و نوێ وونهوهیه هه سهرچاوهی
ناکرێ ب ێین شیعر گهڕانێکه بۆ خۆلهبیرکردن .من
چێابهخشینیشه .به
پێموایه شیعر ئهو ئاوێنهیه بۆ خۆ بینین و خۆ دۆزینهوه تیایدا نهک خۆ ونکردن
و خۆ لهبیرکردن.
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 حهمه کاکه ڕهش :دهکرێت له شیعردا بۆ فهلسهفه بدهڕێین ،ئهیفهلسهفه تا چهند وێدای شیعر دهکاتهوه
 ناڵه حهسهن :شیعر و فهلسهفه نزیکایهتیهکی زۆریان ههیه بهیهکهوه ،ئهنزیکایهتیه مشتومڕ و ڵسهی زۆری لهسهر کرایه ،ههندێ کهس پێیان وایه
شیعر فهلسهفهیه و شاعیرانیە وهک فهیاهسوچ چاولێدهکهن ،ئهوهتا له
ئهمریکا ئیایۆت لهمهڕ داهێنانهکانی له شیعر و بیرتیای له بابهته ڕهخنهییهکانی
به شاعیرێکی فهیاهسوفی ئهمریکی ناوی دهبهن ،به لهبنهڕهتدا ئه تێڕوانینه
دروست نیه .ههرچهنده شیعر و فهلسهفه خاڵی هاوبهشیان ههیه به  ،دوو
شتی ویاوازن و ههر یهکهو وۆری ئیشکردن و تای هتمهندی خۆیان ههیه وه له
ههندێ شوێنیە نا تهبا دێنهوه لهگهڵ یهکتریدا ،بۆیه ناکرێت له شیعردا بۆ
فهلسهفه بدهڕێین ..له سهرهتا ههوڵدهدهین خاڵه هاوبهشهکانیان دیاری بکهین،
شاعیران و فهیاهسوفان زۆر یهکتری دهخوێننهوه و لهژێر کاریدهری یهکتری
دان .شاعیران زۆروار ئیاها له فهلسهفهوه وهردهگرن .یان ههندێک له
فهیاهسوفهکان زمانی شیعریان بهکار هێناوه بۆ نموونه " نێتوه " زۆر لهژێر
کاریدهری شیعردا بووه ،ههندێکهس بهرههمهکانی نێتوه به دهڵی شیعری
ناودهبهن .یان کتێ ه ئایینیهکان ،که ههموویان باس له بابهتی فهلسهفی دهکهن
وهک ژیان و بوون و مهرگ و سروشت و فهلهک و ..کهچی به زمانێکی
شیعری نووسراون ،پاتۆی فهیاهسوچ ههرچهنده هێنده عهش ه شیعر نهبووه
به  ،له پهیوهند به شیعر و فهلسهفه باس لهوه دهکات که ،ههردووکیان باس
له ووانی دهکهن و ووانی خاڵێکی هاوبهشه له نێوانیان ،ههموومان دهزانین
ووانی ڕووبهرێکی بهرین و فراوانی له شیعر داگیر کردووه ،ووانیە خۆی
چهمکێکی فهلسهفیه ،یان پهیوهندیهکی توندوتۆڵ ههیه لهنێوان شیعر و
فهلسهفهی دهروونزانی ،خهون و ڕووبهری نهستی و غهریزهکان و پێده و
ڕووبهری بنوینهیین له شیعر ،لهههمانکات ئه چهمکانه بابهت و بنهمای
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سهرهکی دهروونزانین ،ههروهها عهش و خۆشهویستی ،فرۆید باس له
خۆشهویستی دهکات وهک غهریزهیهک له مرۆح به غهریزهی ژیان ناوی
دهبات واته (ئیرۆس) ،وه عهش و خۆشهویستیە له شیعردا ،به ههناسه و
پێکهاتهیهکی سهرهکی دادهنرێت .ههروهها زمان ،شیعرو فهلسهفه دهکرێ
ههردووکیان لهسهر زمانی مهوازی خوازراو ئیش کهن ،یان زمانی هێماکان ،که
" ئیریک فرۆ " له کتێ ێک به ناوی (باشترین ئاستی بیرکردنهوهکانی فرۆید)
باس له خهون و هێماکانی خهون دهکات ،خهون به شیعر دهچوێنێ و زمانی
نێوانیان به (زمانی گشتدیر) ناو دهبات ،چونکه هه زمانی شیعر له ڕێدهی
وهڵسه هێنانی وێنه و هێماکان زمانێکێ گشتدیره ،هه زمانی خهون لهڕێدهی
وه ڵسههاتنی هێماکان زمانێکی گشتدیره ..لهگهڵ ئه نزیکایهتیهو ڕووبهر و
خاڵه هاوبهشانهدا له ههندێ شوێنیە شیعر و فهلسهفه ناتهبا دێنهوه ،بۆ
نموونه /فهلسهفه لهسهر هۆکارهکان و بنهمای ڕاستی و حهڵی هتهکان ئیە
دهکات ،به شیعر زیاتر لهسهر خهیاڵ ،زۆر به ی هۆکارهکاندا ناچێت،
فهلسهفه مهبهستیهتی دونیا بدۆڕێت ،بۆ ئه خاڵه فهیاهسوفهکان پرسیارێک له
شاعیرهکان دهکهن و دهڵێن (ئایا خهیاڵ دهتوانێت دونیا بدۆڕێت ) .ههرچهنده
زۆرێک له ڵوتابخانه ئهدهبیهکانی مۆدێرنیز له ههوڵی گۆڕانی گۆمهڵدهدا بوون
له ڕێدهی ڕهخنه و دونیا بینیه نوێیهکانیان ،به تای هت سوریالیستهکان له
شهڕێکی گهر دابوون لهگهڵ سیستهمی کۆمهڵده و ئایین و داوونهریتی باو" ،
ئۆکتاڤیۆپاز " له نووسینێک دهڵێت (سوریالیستهکان له ڕێدهی خهیاڵه
ووانهکانیان دهیانویست دنیا بدۆڕن) ،به لهگهڵ ههوڵه ووانهکانی ههموو
ڵوتابخانه ئهدهبی و هونهریهکانی مۆدێرنهته و تهنانهت دوای مۆدێرنهتهش،
دیسان له بهرام هر پرسیاری (ئایا خهیاڵ دهتوانێ دونیا بدۆڕێت ) بێوه
دهمێنینهوه! .له ئهدهبیاتی کۆنی کورد و عهرهب و فارس و کۆمهڵدهی تریە،
زۆرێک له شاعیره کاسیکهکان له نێو شیعرهکانیان ڵسهیان لهسهر بابهته
فهلسهفیهکان کردووه ،به تای هت له بواری فهلهکناسیدا ..دهکرێ شاعیر ههمیشه
ڕووانده و دونیابینیهکی فهلسهفیانهی ههبێت وه شیعریە فهلسهفه لهخۆ
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بدرێت وه فهلسهفهش بهپێی چهمکه شیعرییهکان به تای هت زمان و ووانی،
ڕووبهرو وێدایهکی بهرین بۆ شیعر بکاتهوه.
 حهمه کاکه ڕهش :زۆر وار دهبیستین باسی شیعری ڕهسهن دهکهن،من نازانم شیعری ڕهسهن چییه دهتوانی شیعری ڕهسهنم پێ ناسێنی چۆنه
و کامانه خاسێتهکانیتی
ناڵه حهسهن :من دهمهوێت زۆر ڕاشکاوانه ئهوه ب ێم ،که باوهڕ بهو
وۆره پۆڵینکردن و دهستهواژه داتاشراوانه نیه ،وهک شیعری ڕهسهن و
ئهدهبی ژن و ئهدهبی پیاو ،یان ڕهخنهی بنیاتنهر و ڕووخێنهر ..به
دهستهواژانه ،لهالیهک دهیانهوێت له بههای شتهکان که بکهنهوه و
لهالیهکیتر شتهکان دابڕێنن له ئهسای مانا و ئهرکهکانی خۆیان ،شیعری
ڕهسهن به بڕوای من هیی پێناسه و خاسێتێکی ڕۆشن و دیاری کراوی نیه
وده له مهبهست و هۆکارێکی تای هتی و ئامان دار ..بۆ نموونه دهسه ت به
ڵهڵهمه دهستهمۆ و توتی ئاساکانی خۆی دهڵێت نووسهری ڕهسهن یان
شاعیری ڕهسهن ،حیزب و سیاسیهکان به نووسهر و شاعیری سیاسی و
ههڵوێست فرۆش دهڵێن ،نووسهرو شاعیری ڕهسهن ،کۆمۆنیستهکان و
ئایینیهکانیە بهههمانشێوه ..دهمهوێ ئهوه ب ێم ،ئهگهر باوهڕمان به شیعری
ڕهسهن ههبێت و چوارچێوهو مانایهکی بۆ بتاشین دهبێت له ههمانکات
باوهڕمان به شیعری نا ڕهسهنیە ههبێت و چوارچێوه و ماناش بۆ ئهمیە
دیاری بکهین ..به کورتی دهمهوێت ئهوه دووباره بکهمهوه ..شیعری ڕهسهن،
یان دهستهواژهی ڕهسهن له نێو دونیای شیعر و ووانی و داهێناندا هیی
وێدایهک و مانایهکی نیه وده له مهبهست و ئامان ێکی دیاریکراو
ڕاستهوخۆش مهبهست و ئامان ێکی سیاسی له پشته و هیویتر.
 حهمه کاکه ڕهش :ئهرکی شاعیر کهشفی بهردهوامه ،تۆ له شیعرهکانتادهتهوێ کهشفی چی بکهی ،ئایا ئهو کهشفکردنه یارییهکه تهنها ڵو یی زمان
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خهیاڵ و وێنه و دهربڕینی شیعر بهرگهی دهگرێ یان دهکرێت نووسینێکی
ئاساییە بتوانێت ئهو کهشفه بکات
ناڵه حهسهن :من لهنێو شیعرهکانمدا بهدوای خۆمدا دهگهڕێم و خۆدهنووسمهوه ،ههموو ڕووبهره تاریک و نهدۆزراوهکانی نێو ناا و نێو
ههسته چهپێندراوهکانم و نێو پانتایی غهریزهکانم ،من پهڕپهڕی
یادهوهرییهکانم دهنووسمهوه ،زمانی شهر لهخۆمدا دههێنمه ڵسه ،ههموو
ئهو شتانه دهنووسمهوه که له منداڵی و له ههرزهیی و الوێتیم شهرمم
دهکرد باسیان لێوه بکه یان ئهو چهمک و ڕووبهرانهی بهههر پاساو و
بیانوویهک حهرامکراون ،یان ئهو پرسیارانهی دهیانههژاند و سهرسامیان
دهکرد  ،یان که بهنێو خهون و خهیاڵهکانم ڕهتدهبم بهدوای کێ ده و باخوه
نهدۆزراوهکانی ووانیدا دهگهڕێم ،یان کۆ نه تاریکهکانی وشه ،ئهو
کۆ نانهی لهبهر ڵوڕولیته تا ئێستا شاعیرانی تر پێیدا نهڕۆیشتوون یان
نایانهوێت پێیدا بڕۆن ..لهنێو کۆ نهکانی وشه به دوای ئهو هێمایانهدا
دهگهڕێم که ڕووبهری ناا و حهزهکانم و دڵشکانهکانی منداڵیم ڕهنگ دهکهن،
ئهو هێمایانهی خۆ وهک بوونێکی نامۆ ،ژیان وهک بوونێکی نامۆ تیایدا
دهبینمهوه ،ههوڵدهده له ڕێدهی زمانهوه بومه نێو خۆ و نێو ژیانهوه،
ههوڵدهده لهنێو مردنهوه له ژیان بڕوانم ،که خۆ و منداڵیم و خهونهکانم
بهشێکین له ژیان ،بۆیه من ههمیشه ههوڵدهده ژیان به ههموو مانایهک و
پێکهاتهیهک بنووسمهوه .من لهنێو شیعرهکانمدا ههوڵدهده پهیکهره پڕ له
زامهکهی عهش بهێنمه ڵسه ،مرۆح وهک سهرچاوهی ههموو پپیرۆزیهکان
و شایسته به ههموو ووانیهکان و خۆشی و ئاسوودهییهکان وێنه بکێشم.
من پێموایه دونیای شیعر هێنده فراوانه له ڕێدهی زمانهوه ههموو شته
نهگوتراوهکان و ههموو ڕووبهره نهدۆزراوهکان دهگرێته خۆ ،شاعیر له
ڕێدهی زمانهوه دهکرێ دهستی به ههموو ڵوو ییهکان و دووریهکان
ڕابدات ،ئهوهتا " واک الکان " دهڵێت (ڕووبهری نهستی وهک کایاێکی زمانیه
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بۆ تێدهیشتن له ههموو دیاردهکان) لێرهدا الکان هه بهرینایی ڕووبهری
نهستیمان پێدهناسێنێ هه توانا و پێده سیحراویهکانی زمان ،که چۆن له
ڕێدهی زمانهوه دهتوانین له ههموو دیاردهکان تێ دهین ،مهبهستیهتی ئهوه
ب ێت که زمان کایاێکه بۆ کردنهوهی ههموو دهرگاکان .دهربارهی نووسینی
ئاسایی ،نازانم مهبهستت چیه به بێدومان ههموو نووسینێک نه زمان و
نه هێماکان و نه ڵووڵیهکانی وهکو یهک نین ..بێدومان شته نهگوتراوهکان و
کهشفکردنهکانیە تیایدا وهکویهک نین .بهمانایهکی تر ،کهشفکردن له
شیعردا پهیوهندی به توانا و مهعریفه و دونیابینی شاعیرهوه ههیه .بێدومان
نه ههموو توانا مهعریفیهکان له شاعیردا ،نه ههموو کهشفکردنهکان له
شیعردا وهکویهکن ،ههموو له ئاستی وۆراووۆر و ویاواز دان.
 حهمه کاکه ڕهش :ئهمڕۆ زۆر کهس دهبینین شیعر دهنووسن لهئاستێکدا زمان و وێنه و خهیاڵێکی نز و که خوێن بهرههمدێنن ،کهچی له
بیوکراوهکاندا هیی ڕێدریهک بۆ بهناو ئهو شیعرانه نیه و بدره ههندێک وار
ستایە دهکرێن ،ئایا دهکرێت ب ێین ئهمه گهندهڵی ڕۆشن یری ئێمهیه
ناڵه حهسهن :دیاره بیوبوونهوهی ئهو شیعرانهی که وهک پێویست
داهێنانیان تیادا نیه یان وهک خۆت دهڵێی له ئاستێکی نزمدان ،یان دهستدرتن و
هاندانی شاعیره الوهکان .ئهمه به کارێکی زۆر خراو و به تاوانی نازانم ،ڕهنده
تهنها کارێکی زۆر باش نهبێت بۆ ئیعتی اری گۆڤارهکه یان ڕۆژنامهکه ..دهبێت
ئهوهشمان لهال ڕۆشن بێت ،وهک چۆن شاعیرمان ههیه له ئاستێکی بهرز
داهێنانهکانی دهکات و شاعیری واش ههیه له ئاستهدا نیه بدره له ئاستێکی
زۆر نزمیشه ،خوێنهرانیە به ههمان شێوه ،خوێنهری زۆر ودیمان ههیه،
خوێنهریشمان ههیه ودیهت و سهلی هکهی بۆ خوێندنهوه و ڕامان و
ڵووڵ وونهوه له دهق له ئاستهدا نیه ،ڕهنده ههر خۆشی به دوای ئه وۆره
دهڵانه بدهڕێت که بهڕێزت ناوت بردوون .به ئهوهی به ی منهوه ئاسایی نیه
ئهوهیه ،ئه دهڵانهی که له ئاستێکی وا نزمدان ستایە بکرێن و شاعیرهکانیان
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به داهێنهر و ڕهسهن ناوبهرن .دیاره ئهم ۆره ستایشکردنه نارهوایانه
دهستێکی ئاگایانه و مهبهستێکی ئامان داری له پشته ،ئهوستایشکردنه
ناڕهوایانه که ئهدهبێکی خراپمان به داهێنان پێدهفرۆشن ،ئهمه وده له تاوانێکی
گهوره هیی شتێکی تر نیه ،به دڵنیاییهوه دهتوانین ئهوه به گهندهڵیهکی ئاشکرای
بواری ڕۆشن یریمان ناو بهرین .لهم ۆره نووسهره ناداهێنارهمان زۆرن
بهتای هت ئهوانهی لهژێر ساباتی دهسه ت ڕاکشاون ،زۆر نارهوایهنه زۆرێک له
دهرگای گۆڤار و ڕۆژنامهکانیان بۆ کراوهتهوه و ههموو ئیمکانیاتێکی چاو و
بیوکردنهوهشیان له خزمهت دایه! من ئهم ۆره بهناو ڕۆشن یر و نووسهرانه
له دیمانهیهکدا به (مشهخۆر) ناوبردوون ..ئهمانه داهێنهر نین ئهمانه
مشهخۆرانی ژێر ساباتی دهسهالتێکی گهندهلن .زۆر نووسهری داهێنهرمان
ههیه ،به دهالئیای نا ئهدهبی و نا ڕهخنهیی ،بههۆی ویاوازی بیروڕا و بههۆی
ویاوازی دهڤهر و ڕهنگ و دهیان بڕوبیانووی بێمانای تر دژایهتی دهکرێن و
پشتدوێ دهخرێن و تهنانهت سانسۆریشیان لهسهر دادهنرێن ،ئهمانه ههمووی
وده له گهندهلی له بواری ڕۆژنامهگهری و بواری ڕۆشن یری شتێکی تر نین!...
حهمه کاکه ڕهش :ئایندهی شیعر چۆن دهبینیت
ناڵه حهسهن :من ناتوانم شیعر له ژیان ویا بکهمهوه ،من پێموایه ڕهوتی
ژیانیە بۆ تاههتایه له وهستان ناکهوێت و ههر بۆ پێشهوه دهچێت ،شیعریە
لهگهڵ پێشکهوتنهکانی ژیان و بیری مرۆح ،ههمیشه سنووری داهێنانهکانی
فراوانتر و ووانتر دهبێت و ههمیشهش له نوێ وونهوه دا دهبێت.
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ئیستاتیکای شیعر ،ڕاستەوخۆ ڕۆڵی سەرەکی
دەبێنێت لە تێرکردنی ئارەزووە الشعوورییەکان

ئامادەکردنی :غەمدین بوڵی
 غەمدین بوڵی :لە دەڵەکانتدا گەمەی پەییەکان لەنێو هێزی شیعرەکانتداحەشاردراون ،زمانیە ڕۆڵی ئاکتییی بینیوە لەسەر " شیعراندنی " کاتێک کە
بە دەوری دەسە تی باکدڕاوندەکاندا دەخوڵێتەوە ..ئایا ئەوە
نۆستالیایایەکە کە لە ڕۆحیەتی شیعرەکانتدا خەڵ ت کردووە
 ناڵە حەسەن :بە پێی ئەوەی شاعیر لە چرکەساتی نووسینی شیعر لەڕووبەرێکی نادیار کار دەکات ،ئە ڕووبەرە نادیارەش ڕەگەکانی لە نێو
خەون و خەیاڵ دایە ..خەونیە لە بەرگە گشتیەکەیدا ،هێنانە گۆی یان بە
کاراکتەرکردنی ئارەزووە الشعوریەکانە ..بۆیە شاعیر ناتوانێ دەست ەرداری
ڕابردوو بێت .دەتوانین ب ێین هونەر بە گشتی ،وە مدەرەوە یان تێرکردنی
ئارەزووە الشعوریەکانە لە بارێکی ئاگایی و نائاگاییدا !..لە ڕووبەری
نۆستالیایاش " منداڵی " ووانترین و ناسکترین توحفەیە بۆ شاعیر!..
نووسینی شیعر بەبێ ئاوڕدانەوە لە توحفەیە مانایەکی نیە !..وا پێویست
دەکات ئەوەش ب ێم ،شاعیر نابێت تەنها ڕووی لە دواوە بێت !..بە مانای
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تەنها ئاوڕ لە دواوە بداتەوە و دوێنێی خۆی بنووسێتەوە ..وا پێویست
دەکات دوێنێی خۆی ،بە ئێستا و هاوکات بە ئایندەش گرێ دات " .ڕۆبەرت
فرۆست " گەورە شاعیری ئەمریکی ،کە بە شاعیری سەدەی بیستەمی
ئەمریکا ناوی دەبەن ..یەکێک لەو ڕەخنەیەی کە لێی گیراوە ئەوەیە /کە
هەمیشە ئیشی لەسەر ڕابردووی خۆی کردووە ،واتە تەنها خەمەکان و
ئارەزووە چەپێندراوەکانی دوێنێی خۆی نووسیوەتەوە .دیارە هیی الریەکمان
لەوە نیە کەوا ،زمان بڕبڕە پشتی شیعر و نووسینە !..هەموو بەدواداگەڕان و
کەشفکردن و داهێنان و ستایاە نوێیەکان ،لە ڕێی زمانەوە دێنە بوون ..دیارە
دەمێکە " واک الکان " باوەڕی وابووە کە زمان وەک کایاێک وایە بۆ
کردنەوەی هەموو دەرگاکان ..بە تای ەت لە نووسینی شیعر دەبێت زمان ئە
ڕۆڵە ئاکتییەی خۆی ب ینێت ..دەربارەی ئەوەش کە /دووبارە بوونەوەی
وشە و دەستەواژەکان یان وێدۆڕکێ پێکردنیان ،کە ئێوە بە گەمەی
پەییەکان ناوتان بردووە ،وە ئەمە لەنێو شیعرەکانی من زۆر بەرچاو
دەکەون ،من پێموایە ئەوە پەیوەندی بە باری دەروونی منەوە هەیە ،لە
ئانوساتی نووسینی شیعرەکەدا !..هۆکارێکی تر ،پەیوەندی بە ئیستاتیکای
شیعریەوە هەیە !..چونکە ئیستاتیکای شیعر /ڕاستەوخۆ ڕۆڵی سەرەکی
دەبینێ لە تێرکردنی ئارەزووە الشعوریەکان ..بەمانایەک ،هەرچەندە تۆ لە
نێو ڕووبەرێکی نادیاریە کار بکەی و بۆ نێو ڵوو ییەکانی خەون و خەیاڵ
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
نووسینی شیعر !..بۆیە دەتوانین ب ێین کە زمانی دەق ڕاسەوخۆ پەیوەندی بە
دەروونی شاعیرەوە هەیە !..ئەمە بۆ ژانرەکانی تریە هەروایە ،ئەگەر لە
هونەری نیدارکێشان بڕوانین /ڤانکوا کاتێک تاب ۆی " شەوە پڕ
ئەستێرەکانی " کێشا ،لەوکاتەدا لە نەخۆشخانەی دەروونی بووە ،لە
تاباۆیەی دا /شێوەی مامەڵەکردنی لەگەڵ ڕەندەکان و بەکارهێنانی فاوەکەی،
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پەیوەندی بە بارە دەروونیەی هەبوو ،کە خۆشی لە زۆر شوێندا ئەمەی
باسکردووە !..لێرەوە بەوە دەگەین کە لە نێوان زمانی دەق و ئارەزووەکانی
مرۆح حەڵی ەتێکی واویدانی هەیە ،یان زمان لە ڕێدەی ئە دەسە تە
خوداوەندیانەی کە هەیەتی لەنێو فەزای دەڵدا ،دەتوانێ سیما و خەساەتێکی
واویدانە بە ئارەزووەکان و ڕەهەندە مرۆییەکان ب ەخشێ !..کەواتە زمان
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 !..

غەمدین بوڵی :نووسەرگەلێک لەسەر ئەوە کۆکن ،کە دەڵی ئەدەبیات/وڕووژاندنی گومان و پرسیارکردنی ئەزەلیە بەهۆی گەڕانی نووسەرەوە..
بەڕای تۆ ئەگەر ئەدەب " بە تای ەت شیعر " دەرهاویشتە و گەڕان بەدوای
پرسیار خول اندنی گومان بێت ،وە مەکەیەتی
ناڵە حەسەن :دیارە ئەو ە زۆر ڕوونە کەوا ،ژیان پڕیەتی لە شتیپێوەوانە و هاودژ و ناماڵووڵ .شیعریە لە ڕێدەی بەدواداگەڕان و
خوڵ اندنی کۆد و هێمای نوێوە ،دەکرێ هەموو ئەو شتە هاودژ و پێوەوانە
و ناماڵوو نە لەنێو هەناوی کۆد و هێماکانیدا لە خۆبدرێت " .چونکە شیعر
نووسینەوەی ژیانە بە هەموو پێکهاتەکانیەوە !..بۆیە ئاساییە کۆد و هێماکان
هەڵدری پرسیارو گومانی وۆراووۆر بن..بە بڕوای من ،ئە پرسیار و
گومانانەش سەرچاوەکەیان لە بەردەوام وون و نوێ وونەوە دایە !..چونکە
شیعر ناتوانێت بەردەوا بێت ئەگەر خۆی نوێ نەکاتەوە ،لێرەدا نەک تەنها
شیعر بەڵکو سروشتی ژیانیە هەروایە ..بۆیە لێرەدا دەتوانین ب ێین شیعر
بەمانای" ژیان " دێت !..بۆیە هەر کاتێکی دەڵێکی شیعری ،چەندین پرسیار و
گومانی هەمەوۆر لە الی خوێنەر وێدەهێ ێ ،ئەمە نیشانەی بوونی داهێنان و
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دیدگای نوێیە لەنێو دەڵەکە و لە چوارچێوەی سیستەمێکی ئیستەتیکدا .یان
باشترە ب ێین ،لە چوارچێوەی دەسە تی زماندا !..ئەوەتا " ئەراگۆن " بە پێی
ئەزموونی خۆی بەوە گەیشت بوو کەوا " فەرهەندەکان مانای تەواو بۆ
وشەکان دەستەبەر ناکەن " !..واتە مانای ڕاستەڵینەی وشەکان بە پێی
سروشتی وێنە و بڕگەکان دەگۆڕێن !..لێرەدا بەوە دەگەین کە زمانی شیعر
خۆی نابەستێتەوە بە ،مانا باو و تەڵایدیەکانی وشە ..شاعیر لە ئاکامی
بەدواداگەڕان و کەشفکردنەکانی کاتێک ،پەیکەر و وێنە شیعرییەکانی بە
لیکی وڕێنەکانی ڕەنگ دەکات !..یان لە ڕێدەی کۆدەکانەوە ،هەموو ئەو شتە
ناماڵووڵ و ناتەبا و هاودژ و تەنانەت خەون و شتە ترسهێنەکانیە
دەنووسێتەوە ..کەواتە شاعیر لە دواواردا ،لە ڕێدەی ڵووڵ وونەوەکانی بە
پێدە و ڕووبەری نوێ دەگات ،لەوێدا ناوکۆکەی پرسیار و گومانەکان،
گومان لە خود ،لە دەوروبەر ،لە داهێنان ،لە ژیان لە هەموو شت ،خۆیان
دەخزێننە نێو هەناوی کۆد و هێماکان یان مانا نوێیەکانی وشە و

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

غەمدین بوڵی :شاعیر زۆرواران لەگەڵ ئەو شتانەی لەگەڵ هەستەکانیناگون ێ بەرەنداریان دەبێتەوە ،بە شیعر لەگەڵیان بەشەڕ دێ ..ئایا تۆ توانیوتە
لە شەڕانەدا بە دڵی خۆت ب ەندێی و سەرکەوتن بەدەست بهێنی..
ناڵە حەسەن " :ئەزرا پاوەند " ودە لەوەی شاعیرێکی نوێخواز و بەیەکێک لە بناغە و دامەزرێنەری ڵوتابخانەی مۆدێرنیز دادەنرێت لە ئەمریکا،
هاوکات لەدوای وەندی ویهانی دووە وەکو شاعیرێک و ڕەخنەگرێک و
نووسەرێک ،کاریدەری بەرچاوی بووە لەسەر ڕەوشی ئەدەبی و تەواوی
ڕەوشی ڕۆشن یریە ،نووسین و بیرکردنەوەکانی بەرز دەنرخێندرێن،
کەسێکی چا ک بووە بە دژی هەست و بیری ڕەگەزپەرستێتی ،خوازیاری
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دونیایەکی نوێ و مۆدێرن بوو ..یان سوریالیستەکان بەدوای گۆڕانی
کۆمەڵدەوە بوون ،پێیان وابوو " هونەر دەتوانێ دونیا بدۆڕێت " !..دەتوانم
ب ێم هەوڵدان بۆ گۆڕینی گۆمەڵدە بەرەو مەدەنیەت و نوێخوازی ،بنەما و
پڕنسیپی زۆرێک لە ڵوتابخانەکانی مۆدێرنە بوو ..بە بڕوای من ،مرۆح
بوونەوەرێکی هۆشمەندە ،پڕاوپڕە لە ئومێد و مەیل و ئارەزووی
ڕەنداوڕەنگ ،مرۆح پێکهاتەیەکە لە خەون و خەیاڵی سپی ،بۆیە هەمیشە
مەیای گۆڕان و خولیای بەرەو پێشەوەچوون و هەرچی زیاتر
دەستڕاگەیشتن بە ئومێدە ووانەکانی ،لە دەروونیا ک پە دەکات !..کاتێک
مرۆح لەنێو ئە خەون و خەیاڵ و ئومێدە ووانانەوە ،لە هەوڵی گۆڕانی
ژیاندا دەبێ ،بەو مەبەستەی ژیان ووانتر بکات ..لە هەمانکاتیە هەموو
هەوڵەکان و ئامان ی شیعریە " ووانکردنی ژیانە " ..کەواتە " ،مرۆح و
هونەر " یان " مرۆح و شیعر " هەردووک ،لە پنتی " ووانی " بەیەک دەگەن
و بەیەکەوە هاوکێشەکەی ژیان تەواو دەکەن !..بۆیە دەتوانم ب ێم شیعر
هاوارێکی بەردەوامە ،بەدژ هەموو ئەوشتانەی لەگەڵ ناخی مرۆح ناگون ێن
و یان ئەو شتانەی دەیانەوێت ژیان ناشیرین بکەن !..تا ئەو وێدایەی بە
خۆ و شیعرەکانیشم دەگەڕێتەوە ،من پێموایە ،لەوڕۆژەوەی دەستم داوەتە
ڵەڵە " ئە هاوارە لەگەڵدایە " !..لەگەڵ نووسینی هەر شیعرێک ،ئە هاوارە
بە وۆرێکی تر و بە ڕەندێکی تر ،ڕووبەرەکانی دەروونی من و شیعرەکە
دادەپۆشێ !..کە بیر لە هەر ئومێدێکی لە دەستووو یان خەونێکی ڵەشەندم
دەکەمەوە ،ئە هاوارە وا لەوێدا !..دەربارەی ئەوەش ،ئایا من لەنێو
شیعرەکانم بە ئارەزووی دڵی خۆ ئە شەڕە یان ئە هاوارە کردووە
من پێموایە ،هەموو هاوارەکانم و هەڵ ەز و ڕووبەڕوو بوونەوەکانم ،لەپێناو
ووانیەکانی ژیان د ا ،لەنێو پڕۆسەی نووسین و شیعرەکانم بە ئەوپەڕی
ئارەزووی دڵی خۆمەوە بووە ..بۆیە من پێموایە لەنێو شیعر و نووسینەکانم
درێخیم نەکردووە ،هەرچیەکم مەبەست بووبێت نووسیومە ..من لەکاتی
نووسین هیی بەربەستێک لەبەردەمی خۆ نابینم ،بە ئەوپەڕی سنوورەکانی
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ئازادی دەگە  ،تا ئاستی ڕەهایی !..وە لەو ڕاستایەش چەندە سەرکەوتوو

ئەوە وە مەکەی الی ئێوەیە !..

غەمدین بوڵی :شاعیرانی کورد هەمیشە ئەرکی تریان بینیوە ،کە لەئایندەدا زەرەری بە ژێرخانی شیعریەتی داوە ،ئایا ئە زەرەرە بە تۆش
نەگەیشتووە دەکرێ تیشک بخەیتە سەر ئە الیەنە..
 ناڵە حەسەن :لە ڕۆژانە نووسینێکم دەربارەی " هۆلۆکۆست "خوێندەوە ،دەربڕینێکی ووانی تیابوو کە دەڵێت (کارەساتی هۆلۆکۆست،
مەعریفە و بوونی مرۆڤایەتی خستۆتە ژێر پرسیارەوە )!..ئەگەر لە ڵسەیە
وورد بینەوە ،بەرئەن امی گەڵێک بایەخدارمان دەست دەکەوێت !..دەخواز
ئەوە ب ێم ،کاتێک بیری مرۆح دەگاتە ئەو ئاستەی کە ،تراژیدیەیەکی وەکو
هۆلۆکۆست وەبەرهە بهێنێ کە تیایدا ،شەش مایۆن مرۆڤی بێدوناه تیایدا
مانایەک و بەهایەکی
ب نە ڵوربانی !..ئیدی مەعریفە و بوونی مرۆح
دەبێت ! ..ئەوە مەعریفەیەکە ئە کارەساتە تراژیدیە شەرمهێنە وەبەرهە
دەهێنێ ! ..بۆ ئێمەی کوردیە هەروایە ،ئێمەی کورد هەمیشە بوون و
ژیانمان لەبەردە مەرگ و لەژێر پرسیار دا بووە !..ئێمە لە ڕۆژگارێک
ژیانمان بەسەر برد ،ودە لە وینۆساید و گازی کیمیایی و کۆڕە و...
چەوساندنەوە و سەرکوتیە بە ئەوپەڕی گەیشت بوو ..ئێمە هەمیشە لە
باوەشی مەرگ شەو و ڕۆژمان بەڕێدەکرد !..ئەوە چارەنووس و ڵەدەری
ئێمە بوو !..لە ژیانێکی ئاواهی دا ،شیعر و ئەدەب و مەعریفە مانایەک و
بەهایەکیان دەبێ ،ئەگەر بەرگری لە بوون و ژیان نەکەن ! ..لە شێوە
ژیانێکی وادا ،بەبێ ویستی خۆت هاوکێشەی (هونەر لەپێناو هونەر)
دەگۆڕێت بۆ هاوکێشەی (هونەر لەپێناو مانەوە )!..ئێمەش هەر وامان کرد،
پێشم وا نییە زەرەرمەند بووبین !..چونکە بە بڕوای من (ژێرخانی ژیان پڕ
گەوهەرتر و پیرۆزترە لە ژێرخانی شیعر ،دیارە لێرەدا مەبەستمان لە
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ژێرخانی شیعر " ئیستاتیکای شیعرە " )!..چونکە لە دوا هەنداودا دەستمان بە
ژیان و بوونمانەوە گرت !..دیارە شیعرەکانی منیە لە ژێر ئە کاریدەریانە
بەدەر نەبوون ..بیرمە لەکاتی الویم واتە سەرەتای ساڵەکانی نووسینم ،خۆ
و شیعرەکانم تەواو لەژێر کاریدەری هەست و بیری نەتەوایەتی دا بووین..
بە تای ەت لە ڵۆناغی ئامادەییم ،واتە لە سەردەمی خۆپیشاندانەکانی ڵوتابیان
و هاتنە سەرشەڵامەکان..لەو سەردەمە شیعرەکانم لەنێو ڵوتابیەکانی هاوڕێم
دەستاودەستی دەکرد ،دوای تێپەڕینی کات و بێیەوەی بەخۆ بزانم ئاڵوگۆڕ
بەسەر بیرکردنەوە و ڕوانینەکانم دا هاتن ،خۆ لەنێو ئایدیۆلۆژیای مارکس
و مارکسیەت بینیەوە ،لەو سەردەمانەش ودە لە مەسەلە نەتەوایەتیەکان،
مەسەلە چینایەتیەکانیە هاتنە نێو شیعرەکانم !..بە زۆر بە ئاگاهانە ئیشم
لەسەر ئەوە دەکرد کە ،سیاسەت و ئایدیۆلۆژیا الیەنی ناسکی و ووانکاری
شیعرەکانم نەخنکێنێ ،واتە خۆ و شیعرەکانم کۆیاەی ئایدیۆلۆژیا و
سیاسەت نەبین !..هەر لەوسەردەمانە چەمکی " عەش " ڕووبەرێکی فراوانی
لەنێو شیعرەکانم داگیر کرد و زمانێکی ئیرۆتیکیە بوو بە شێواز و زمانی
نووسینم !..بە چاوخشاندنێک بە نامیاکەی (مۆمێکی نوێی تەمەنم) لەگەڵ
(خەونە ئیرۆسیەکانی ئاگر) یان (نیدایەک بەسە بۆ مردن) ئە ئاڵوگۆڕانەی
کە باسم کردوون ،وەک تریفەی مانگ و وەک ڕۆژی ڕووناک دەبیندرێن!..
غەمدین بوڵی :ئایا تۆ بەدوای شیعردا وێ ی ،یاخود شیعر بە دوای تۆداوێ ە دەکرێ بزانین لە وێ وونە شیعرییە دا گەیشتی بە کوێ و دەتەوێ
چی کەی..
ناڵە حەسەن :ڕاستیەکەی نازانم من بەدوای شیعر وێ م یان شیعربەدوای مندا وێ ە !..بە هێندە هەیە ،لەوەتەی بەبیر دێت من لەگەڵ شیعر
دا دەژییم ..هیی کاتێک لە شیعر دا نەبڕاو و وە ناشتوانم لێی دا ب ڕێم!..
شیعر بۆ من ،ئەو هەناسەیەیە کە پێی دەژیم !..بە دڵنیایەوە دەڵێم ،ئەگەر
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شیعر نەبوو ایە ،من نەمدەتوانی بەرگەی ئە هەموو تەنیاییە و غوربەتیە
بدر  !..من خۆ بە ڵەرزباری شیعر دەزانم ،شیعر بۆتە بەشێک لە بوونم و
یان باشترە ب ێم ،شیعر بۆتە بە ناسنامەی من !..من خۆ بە شیعر
دەناسمەوە ..ئەگەر شیعر لە من ویا بکەنەوە ،وەک مشتێک خۆڵەمێە یان
تۆز و غوبار لێدێت ڕەندە ،کزەبایەک بتوانێ لەگەڵ خۆی دا بم ات و ونم
بکات !..لە نێوان من و شیعر ،شتێکی پڕ بەها هەیە ئەویە پێی دەڵێن "
عەش " !..دیارە عەش یە بە مانا فراوانەکەی !..لەنێو ڕووبەری شیعردا من
دەمەوێ ،پەیکەری خۆ بکێشم ..کە تەع یر لە حەڵی ەتی خۆ بکات وەکو
خۆ  !..بە مانای ،خۆ بە هەموو بوون و غەریزە و ئومێد و هەست و
ئارەزووەکانمەوە ،بە هەموو خەون و خولیاکانمەوە ..من دەمەوێ ،ژیان بە
هەموو ووانی و پێکهاتەکانیەوە ،بە هەموو شێوە و ڕەندەکانیەوە ،بهێنمە نێو
شیعرەکانم !..من لەنێو شیعرەکانم ،بەدوای نیشتیمانێکی سپی سپی دا
دەگەڕێم ..نیشتیمانێک شایستە بە گەورەیی و پیرۆزی مرۆح بێت ..دەمەوێ
لەوێدا ،لەنێو شەڵامە ئارامەکانی ئەو نیشتیمانە سپیەدا ،ئێوارەیەک،
پیاسەیەک لەگەڵ مۆزارت دا بکە  ،سیوێک لە دەستۆفسکی بکە  ،پێکێک
لەگەڵ ئەنوەر مەسیفی هەڵ دە  ،ڵاوەیەک لەگەڵ عەبدوڵخال مەعروچ
بخۆمەوە ،گوێ لە خەون و نیدەرانیەکانی ڤانکوا ڕابدر  ،لەگەڵ فریدا
کالۆش باسی ڕەنگ و ئازارەکانی ژیان بکە  !..وا لەنێو ئە ڕووبەرە
ئەفسووناوییە سیحراوییەی شیعر بە کوێ گەیشتوو ڕاستیەکەی ڕەندە لە

ئێستادا ،نەتوانم وە می ئە پرسیارەتان بدەمەوە !..

غەمدین بوڵی :تێری نیداتن ،پێیوایە (کەلێنێک لە هەموو کارێکیئەدەبیدا هەیە ،ئەوە ڕەخنەیە ئەو کەلێنە پڕ دەکاتەوە) بەو مانایەی کە هیی
شتێک لە ژیاندا بە تەواوەتی کامل نیە ..وەڵێ پێتوایە ڕەخنەی کوردی ئەو
کەڵێن و کامل نەبوونەی پڕ کردبێتەوە ،یاخود دەست نیشان کرد بێت ،ئایا
تۆ چۆن لە ڕەخنەی ئەدەبی کوردی بە تای ەت ڕەخنەی شیعری دەڕوانی..
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 ناڵە حەسەن :لە سەرەتاوە دەمەوێت لەو بڕگەیە دەست پێ کە  ،کە لەپرسیارەکەتاندا هاتووە و دەڵێت ( هیی شتێک لە ژیاندا بە تەواوەتی کامل
نیە) ئەوە ڵسەیەکی زۆر ووانە ،پۆستمۆدێرنیستەکانیە وا بیر دەکەنەوە،
لەالی ئەوان هەموو شتەکان ڕێاەیین ،بۆیە بە گومانەوە لە شتەکان
دەڕوانن !..منیە باوەڕی تەواو بە بیرکردنەوەیە هەیە .دەربارەی
ڕەخنەی کوردیە ،دیارە بۆ هەموو الیەکمان مەعاومە کەوا ،ڕەخنەی
کوردی لە ئاستێک دایە !..بە مانایەک ئەو داهێنان و پێشرەویانەی لە
شیعر و ڕۆمان و ژانرەکانی تری ئەدەب و هونەری کوردی کراون ،لە
ڕەخنەدا نەکراون ..ئێمە ناڵێین ڕەخنەی کوردیمان هەر نیە بە  ،ئێمە ڵسە
لەسەر تواناکان و ئاستی داهێنان دەکەین !..بۆیە لێرەدا بە دڵنیایەوە دەڵێین
(ڕەخنەی کوردی لە ئاستی پێویست دا نییە .)!..من پێموایە ،ڕەخنە نەک هەر
دەبێت کەلێنەکان پڕ بکاتەوە یان دەست نیشانیان بکات بەڵکو ،دەبێت
نەوەیەکیە بخاتە سەر پڕۆسەی نووسین !..من پێموایە ،ڕەخنەگرەکانمان
دەبێت هێندە پڕ مەعریفە و بەرچاو ڕۆشن و پێشڕەو بن نەک تەنها،
کاریدەریان بەسەر پڕۆسەی نووسینەوە هەبێ بەڵکو دەبێت ،کاریدەریان
بەسەر گۆڕانی کۆمەڵدەشەوە هەبێت !..ڕەخنەگران وا پێویست دەکات
هەمیشە هەڵدری دیدگای پێشرە و نوێخوازانە بن ..زۆر بە ڕۆشنی و بە
دروستی ڕەخنە لە داب و نەریتی دواکەوتووانە و لە هەموو ئەو هۆکار و
فاکتانە بدرن ،کە ڕێدرن لەبەردە پێشکەوتنی کۆمەڵدە و تەنانەت چەمکە
ئازادیەکانیە !..بە بڕوای من ،ڕەخنە ناتوانێ تەنها خۆی ب ەستێتەوە بەزمان
و ڕەگەزەکانی نووسین و بەس ،ئەگەر پێویست بکات وا دروستە ڕەخنەگر
لە چوارچێوەی دەڵەکەدا ،ڕەخنە لە بیرکردنەوە و ڕوئیاکانیە بدڕێ ..بە
تای ەت ڕوئیای نەو نووسەرانەی دەست بە بیرۆکە دواکەوتووەکان دەگرن
لەنێو دەڵەکانیاندا ..یان ئەو ڕوئیایانەی کەناتوانن ،ڕەوتی پێشکەوتن و
مەدەنیەتی کۆمەڵدە و ئازادی مرۆڤەکان هەز بکەن !..بە ئەوەش گریندە
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کەوا ،ڕەخنەکان لە چوارچێوەی دەڵەکان دەرنەچن ..واتە کارمان بەسەر
ئەوەوە نەبێت کە نووسەرەکە لە خانوویەک ژیان دەگوزەرێنێت ! یان
سەر بە الیەنێکی سیاسیە ! مەبەستمە ئەوە ب ێم " بۆ نموونە لە دەڵێکی
شیعری پێویستە ڕەخنەی شیعری بدرین لە هەمانکات بە زمانی شیعریە!..
لە چوارچێوەی دەڵە شیعریەکە دەکرێ ،ڕەخنە لە هەر شتێک بدرین ،وا ئەو
شتە زمان ی شیعری بێت ،یان ستایل و ڕەگەزەکانی تری شیعر ،یان ڕوئیای
دواکەوتوانە یا هەر شتێکی تر !..بە پێویستی دەزانم لێرەدا باسی " وۆلیا
کریستۆفیا "ی ڕەخنەگر و بیرمەندی هەنداری بکە  .وولیای ڕەخنەگر ئیشە
سەرەتاییەکانی لە نێو چوارچێوەی فیمینیز و مەسەلەی ژنان و گریندی
دەدا بە زمانی دەق و ڕەخنەی لە زمانی پیاوساالرانە دەگرت لەنێو
دەڵەکاندا ..ڕۆڵێکی سەرەکی گێڕا لەبیری مۆدێرنیز و فیمینیزمدا ..هەروەها
تیۆرە ڕۆشن یریەکەی چڕ کردبوویەوە لە دەوری کۆمەڵدە و داب و نەریت
و پەیوەندی نێوان ئەدەب و سیاسەت و زۆر شتی تر ،وە پشتی بەست وو بە
رواندە و تیۆرە سایکۆلۆژیەکەی فرۆید .ئەگەر لە هەوڵەکانی ئە خانمە
بیرمەندە بکۆڵینەوە ،دەبینین لە چوارچێوەی ڕەخنەی ئەدەبی و نووسین و
لێکۆڵینەوەکانی ،ئیشی لەسەر مەسەلەی ژنان و بە مەدەنی کردنی کۆمەڵدە
و زۆر شتی تر کردووە !..من پێموایە ڕەخنەگر دەبێت لە ئاستە بەرین و
فراوانە کار بکات ..نەک تەنها کەلێنی دەڵەکان پڕ بکاتەوە بەڵکو بەرچاوی
نووسەر و شاعیرەکان ڕۆشنتر بکاتەوە و کارێکی وا بکات ،لەژیر
کاریدەریەکانی ئە داهێنان و نوێخوازی بونە ئاستێکی سەروو تر ..نەک
هەر ئەوەندەش بەڵکو ڕۆڵێکی بەرچاو ب ینێ ،لە نێوەندی ڕۆشن یری و
هاوکات لە ڕاستای بەرەو پێشەوەچوونی کۆمەڵدەش !..ئە ئاست و وۆرە
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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 غەمدین بوڵی :ئەی ئەگەر بمانەوێت لێکۆڵینەوە لەسەر دەڵیشاعیرێک بکەین ،سەرەتا چۆن بتوانین لە ڕۆحیەتی دەڵەکە نزیک ب ینەوە
یاخود چی کۆمەکمان دەکات کڕۆکی دەڵەکە ووانتر نیشانی خوێنەر
بدەین..
 ناڵە حەسەن :بە بڕوای من دەبێ ئەوەمان لەال ڕۆشن بێ کە (نووسینڵسەکردنە لەگەڵ پەیکە رە بێدەندەکانی نێو بازنە چەپێندراوەکانی ڕووبەرە
بێیاگاییەکان )!..بۆیە ئیشکردن لەسەر زمانی دەق و کردنەوەی کۆد و
هێماکان ،کۆمەکی زۆرمان دەکا بۆ نزیک بوونەوە لە کڕۆکی دەڵەکە و
تێدەیشتن لە مانا و دەاللەتەکان .چونکە لە پشتی کۆد و هێماکان باری
دەروونی نووسەر دەخوێنینەوە ..واتە لە ڕێدای زمانەوە دەتوانین لە
سایکۆلۆژیەتی دەق بکۆڵینەوە یان تێ دەین ..چونکە بەپێی بیرکردنەوەکانی "
کار یەنگ " ( هێماکان لە هونەردا ،بۆ دەربڕینی بیر و شێوازی باری
دەروونی بەکار دەهێندرێن )!..لێرەدا دەکرێ ئەوە ب ێین ،لەنێو هەر دەڵێکی
شیعری پێ کهاتە و باری دەروونی شاعیرەکە لەوێدا ڕاکشاوە !..بۆ نموونە لە
وردبوونەوە لە زمان و هێماکانی دەڵی هاماێت بەر لە هەر شتێک بەوە
دەگەین کەوا ،دەڵی هاماێت باس لە هەرچیەک بکات ،دەتوانین شێوازی
دەروون و باری بیرکردنەوەی شکسپیر بخوێنینەوە !..بۆ دەڵێکی شیعریە
بە هەمان شێوە .دیارە ڕووبەر و توانای دەسە تی زمان زۆر لەوەش
زیاترە کە ئێمە بۆی دەڕوانین ..ئەوەتا الی " بونیادگەراکان " هەر لە ڕێدەی
ئیشکردن لەسەر زمان و هێماکانەوە ،پەیوەندیە کۆمە یەتیەکان و پێکهاتەی
کۆمەڵدە و سیاسەت و باری ئابووری کۆمەڵدە و لە ڕێدەیەوە ئیشیان
لەسەر زۆر شتیتر و ڕەهەندی تر دەکرد .بۆیە لە ڕێدەی فۆکەس کردنە
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.
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 غەمدین بوڵی :با بدەڕێنەوە سەرەتاکانی ژیان ..زۆرێک لە نووسەرانیویهان بە گشتی لە سۆزەوە دەستیان بە نووسین کردووە .ئایا تۆش بە
سۆز دەستت بە نووسین کرد ،دەکرێت پێمان ب ێی یەکە بەرهەمت چۆن
سەری هەڵدا یاخود سەرەتاکانی نووسینی تۆ چۆن بوو
 ناڵە حەسەن :زۆر لە مێاە ئە ڵسە تەڵایدیەمان بیستووە کە دەڵێت( شیعر دەربڕینی هەست و سۆزی مرۆڤە یان دەربڕینی سۆز و ویادانی
مرۆڤە )!..دیارە ئە ڵسەیە بۆ ئێستاش ،تا ئاستێک حەڵی ەتێک یان بوونێکی
بابەتی تیایە .بە  ،ئەگەر ئاوڕێک لە دوێنێی شیعر بدەینەوە و بەراوردی
بکەین لەگەڵ ئێستادا ،دەبینین /شیعر ئالوگۆڕی زۆری بەسەردا هاتووە و
زۆرێک لە شتەکان گۆڕاون ..بەمانای ڕووانین و دیدگاکان بۆ زمان و ستایل
و تەنانەت بۆ داهێنانیە گۆڕاوە !..دیارە دەربڕینی سۆز و ویادانی مرۆح
لە شیعردا ،الواندنەوە و وەسفکردنی شتە بیندراو و نەبیندراوەکان ..ئەمانە
لە ڕۆژگارەکانی لیریکیز و ڕۆمانسیز و ڕیالیز  ،بە ئەندازەیەکی زۆر و
لە ڕووبەرێکی ئێ دار فراوان ئیشیان لەسەر دەکرا ..بێدومان مەسەلەی
سۆز تا ئێستاش لە شیعردا ئیشی لەسەر دەکرێت بە  ،لە ئاستی ویاواز و
بە شێوەی ویاواز !..دیارە دەبێ ئەوەش ب ێین /لەو ڕۆژگارانەی کە شاعیران
بە سۆز دەستیان بە شیعر نووسین کردووە یان ئیشی زۆریان لەسەر سۆز
دەکرد ،بەشێکی پەیوەندی بە سادەیی ژیان و پێکهاتەی کۆمەڵدە و
پەیوەندیە کۆمە یەتیەکانەوە بووە !..لەو ڕۆژگارانە ژیان لە ڵۆناغێکی
سادەی دەرەبەگایەتی دا بووە ،شار و شارستانیەت و تەکنەلۆژیا ،لەو
ئاستەی ئێستادا نەبووە ،لە نێو پەیوەندیە کۆمە یەتیەکاندا ،عەشیرەتدەری و
خزمایەتی ..لە ئاستێکی بەرزدا بووە ..دەتوانم ب ێم ،مرۆح خۆیی و خەون و
لەگەڵ پێشکەوتنی ژیان و
خەیاڵەکانی پڕاوپڕ بوون لە سۆز ..بە
سەرهەڵدانی شارەکان و گەشەی پیشەسازی و تەکنەلۆژیا ،ژیان چۆتە
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ئاستێکی تر و پەیوەندیە کۆمە یەتیەکانیە چوونەتە ئاستێکی تر ..دیارە لە
ڵۆناغی سەرمایەداری مرۆح وەکو ئامێرێک مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت ،نەک
وەک کائینێکی پڕ لە هەست و سۆز !..پێشکەوتنی تەکنەلۆژیا تا ئاستێکی
زۆر پەیوەندیە کۆمەالیەتیەکان بەرە و کزی و نەمان دەبات !..ژیان بەرە و
تاکە کەسێتی و ئیندیییووەلی دەڕوات ..بە دوای ناوەڕاستی سەدەی
نۆزدەیە  ،واتە لەگەڵ سەرهەڵدانی سوم ولیز  ..زمانی شیعری و ستایل و
پێهاتەی شیعری گۆڕانیان بەسەر دا هات و چوونە ئاستێکی تر ..سوم ولیز
وەک هەڵدیرساندنی شۆڕشێکی زمانەوانی بوو بە دژی ڕیالیز و
ڕۆمانسیز و ڕۆژگاری پێە ئەوانیە !..لەسەردەمی پێە سوم ولیەکان،
شاعیرەکان زیاتر ئیشیان لەسەر دەرەوەی خۆیان دەکرد ،بە تای ەت،
ووانیەکانی سروشت و ئەفسانە خۆشەویستیەکان و گەورەیی
خوداوەندەکان و سوارچاک و میر و بەگ و کوێخاکان و..هتد .زمانی
وەسفکردن و الواندنەوە زۆر بەهێز بووە لە نووسینی شیعری لەوکاتانەدا..
لەگەڵ پێشکەوتنی شارستانیەت و تەکنەلۆژیا ،لەالیەکی تریە لەگەڵ
شیکردنەوەی خەونەکان و خوێندنەوە بۆ بیری مرۆح و ڕووبەری نەستی
و پێکهاتەی کەسایەتی مرۆح ،لەالیەن (سیدمۆند فرۆید) و دەروونزانانی
ترەوە ..لەژێر ئە هۆکارانەدا ،شیعر ئالوگۆڕی زۆری بەسەر داهات ..لە
ڕۆژگاری سوم ولیستەکانەوە بەدوا ،بە تای ەت لەگەڵ سەرهەڵدانی
ڵوتابخانەکانی مۆدێرنەتە ،شاعیران زیاتر ئیشیان لەسەر خۆیان و ناوەوەی
خۆیان کرد ..غەریزەکان و خەون و خەیاڵەکان و دیدگاکانی خۆیان
دەنووسیەوە ،بە مانای ئاراستەکان لە دەرەوەی خود گۆڕدران بەرەو
ناوەوەی خود ..گریندی زۆریە بە زمانی شیعر درا ،هێما و وێنەکان زۆر
بە چڕی ئیشیان لەسەر دەکرا ..زمانێکی هێندە چڕ تا ئاستی ئەوەی
دەستەواژەی (تەموما) هاتە ئارا " !..بۆدلێر " ی شاعیر بە وۆرێک ئیشی
لەسەر زمان و گریندی بە زمان دەدا تا ئەو ئاستەی (هەستی بە دەنگ و
بۆنی وشەکان دەکرد )!..دیارە دەستکەوت و بەرئەن امە دەروونزانیەکان
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کاریدەری ڕاستەوخۆیان بوو ،لەسەر ئالوگۆڕەکان و پێشکەوتنەکانی زمانی
شیعری و ئیشکردن مرۆح لەسەر خودی خۆی .دەربارەی ئەوەی کە
یەکە شیعر کەی نووسیوە بەداخێکی زۆرەوە کە ناتوانم وە می ئە
پرسیارە بدەمەوە چونکە ،ئەوە بیر نایەتەوە کە ،یەکە شیعری خۆمم کەی
و چۆن نووسیوە ! بە دەزانم لە ناوەڕاستی هەشتاکان شیعر نووسیوە،
ڕاستەوخۆش بە دوای ڕاپەڕین واتە لە ساڵی  ٠٦٦٠من یەکە شیعری خۆ
لە گۆڤارێک بە ناوی " ڕابەر " بیو کردۆتەوە ..دیارە منیە هەروەک
شاعیرانی تر ،لە سەرەتاوە سۆز ڕووبەرێکی فراوانی لەنێو شیعرەکانم
داگیر کردبوو( ..سۆزی نەتەوایەتی و سۆزی عەش و خۆشەویستی) دوو
گۆشە و یان دوو سەکۆی دیاری نێو شیعرە سەرەتاییەکانی من بوون!..
دواتر هەرزوو بەوە گەیشتم کە خۆ بنووسمەوە ،واتە غەریزەکانم
ئومێدەکانم خەونەکانم ..لە سا نەی دواییە ،چەمک و تێڕوانینە دەروونیە
فرۆیدیەکان تەواو ئاوێزان و تێکە وبوونە لەگەڵ نووسینی شیعر و زمانی
شیعریم ،دەتوانم ب ێم /بوونەتە بەشێک لە پێکهاتە و لە پڕۆسەی شیعریم!..
 غەمدین بوڵی :دوو ڕا لە مەڕ (زمانی شیعر) هەیە ،یەکەمیان گوایە/زمانی شاعیر ،زمانی کۆمەڵدەیە ،بەو مانایەی کە شاعیر زمانحاڵی
هەڵومەروی دەوروبەرەکەیەتی ..ڕای دووەمیان /گوایە زمانی شاعیر ،زمانی
ڕۆح و ویادانیەتی ،بەو مانایەی کە شاعیر باس لە ناوەوەی خۆی دەکات..
تۆ بۆچوونێکت هەیە بۆ ئەمە زمانی شاعیر الی تۆ چیە و تۆ لە ڕێی
زمانی شاعیریتەوە پەیامێکت هەیە
 ناڵە حەسەن :دیارە بە شێوەیەک لە شێوەکان لە پرسیاریپێشوومان دا ،چەندین الیەن و گۆشەی ئە پرسیارەشمان ڕۆشن
کردۆتەوە ،لە پێشاندانی ویاوازیەکانی ،زمانی شیعر لە سەردەمی
سوم ولیستەکان و ڵوتابخانەکانی پێە خۆیان ..لێرەدا دەکرێ زیاتر ڵسە
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لەسەر زمانی شیعر و پەیوەندی نێوان شاعیر و کۆمەڵدە بکەین ..بەر لە
هەرشتێک حەزدەکە ئەوەش ب ێم /ڕەندە منیە ڕۆژێک لە ڕۆژان ئەو
بیرکردنەوەیە هەبوو بێت ،کە دەبێ زمانی شاعیر زمانی کۆمەڵدە بێت ،بەو
پاساوەی کە شاعیر زمانحاڵی کۆمەڵداکەیەتی !..ڕەندە ئەووۆرە
بیرکردنەوانە تا ئاستێک ،کاریدەرێتی سیاسەت و ئایدیۆلۆژیایان لە پشت
بێت .یان بیرکردنەوەیەکی ڕیالیستانە بێت .بە  ،بەوپەڕی ڵەناعەتەوە ،ئەوە
ڕا دەگەیەنم کە باوەڕ بە وۆرە بیرکردنەوانە نەماوە !..من ناڵێم شاعیر
هیی پەیوەندیەکی بە کۆمەڵدە و دەوروبەرەکەی نیە بە  ،دەکرێ شاعیر
بوونێکی ئایرۆنیکی بێت ..یان یاخی و نامۆ بێت ..یان ویا لە دەوروبەرەکەی
بیر بکاتەوە ،کە هیی پەیوەندیەکی ئەوتۆ و یان لە ژێر کاریدەری
دەوروبەرەکەی نەبێت !..زمانی شاعیر دەبێ زمانی شیعر بێت !..شاعیر وا
پێویست دەکات " کە لە پێناو شیعر ،شیعر بنووسێت " !..زمانی شاعیر دەبێ،
زمانی ناوەوەی شاعیر و زمانی غەریزەکان و خەون و خەیاڵی شاعیرەکە
خۆی بێت ..من لە ڕێدای شیعرەکانم /غەریزە بێیاگاییەکانم و خۆ و ژیانی
خۆ دەنووسمەوە ..لە نێو خەون و خەیاڵی خۆمدا ،کە ئیە لەسەر
خەونەکانم دەکە دەمەوێت " حەڵی ەتی ژیان ڕەسم بکە  " !..من دەکرێ
هیی پەیامێکم پێ نەبێت !..چونکە بە بڕوای من شاعیر کەسێک و
ئاکتییستێکی سیاسی و ئایدیۆلۆژیست نیە !..مەبەستمە پێ لەسەر ئەوە دا
بدر ( دەکرێ شیعر هیی پەیامێکی پێ نەبێ و بێ پەیا بێت بە  ،ناکرێ
شیعر هیی ئامان ێکی پێ نەبێ و بێ ئامان بێت )!..کەواتە پەیا و ئامان
دوو شتی ویاوازن !..ئامان لە شیعرەکانی من ئەوەیە (ژیان بە هەموو
ووانیەکانیەوە پێشانی خوێنەران بدە  )!..مەبەستمە لەگەڵ خوێندنەوەی هەر
شیعرێکم ،دڵ و ڕۆحی خوێنەرانم ئارا بکەمەوە ..یان زەردەخەنەیەک
بهێنمە سەر ڕووخساریان ..یان ئەگەر بکرێ پرسیاریان لەال دروست بکە ..
من هیی پەیامێکم بۆ
یان پڕیان بکە لە نیدەرانی و دڵەڕاوکێ !..بە
خوێنەرەکانم پێ نیە !..خوێنەرەکانم لە ئاکامی بەدواداگەڕان و ڕامانی ڵووڵ
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و چەندین خوێندنەوە ،وا پێویست دەکات خۆیان شتێک هەڵکڕێنن و
خوێندنەوەیەکیان دەست بکەوێت ،نەک چاوەڕوانی پەیا بن لە منەوە!..
هەروەک " ئەندرێ بریتۆنی " سوریالیست دەڵێت (پێویستە خوێنەر لە ژێر
کاریدەریەکانی دەق ب ێتە وۆگەلەیەک لە بیری شاعیرەکە و بەشداری بکات
لە بەدواداگەڕان و کەشفکردنی مانا و دەاللەتەکان )!..بە بڕوای من لێرەدا
شتێک نیە ناوی پەیا بێت !..لەو بۆچوونەی بریتۆن ئەوە دەبینین ،کە
پەیوەندی خوێنەر و دەق چەندە گریندە ..هاوکات سەلی ە و
مەعریفەکەشی !..چونکە سەلی ە و مەعریفەی خوێنەر ڕۆڵ دەبینێت لە
کەشفکردن و کردنەوەی هێما و ماناکان ..ڕۆڵ دەبینێ کە وەک وۆگەلەیەک
بڕژێتە نێو پانتایی دەڵەکە و بە نێو هەموو درز و کەلێنێک و ڵوژبنەکانی
شۆڕب ێتەوە و بۆ ڵوو یی نێو ڕووبەرە نادیارەکانی دەق بڕوات ..دەبێ
ئەوەش لەبیر نەکەین کەوا ،دەڵی زیندوو و پڕ داهێنان خوێنەری بە سەلی ە
دەگەیەنێتە ئاستی ئەو وۆگەلەیە و لەگەڵ خۆیدا دەی ات!..
 غەمدین بوڵی :هەر لە چەند ساڵەی دواییدا ئەدەبی کوردی زیاترلە بازنەی ناوچەگەرێتیدا دەخوڵێتەوە ،ئەمەش هەناسەکانی داهێنانی پوڕ
پوڕ کردووە ..ئایا ئەوە چیە وای کردووە ئەدەبی کوردی بە ڵەیرانەدا
تێ پەڕێت ،دەسە تی سیاسی کوردی تا چەند ڕۆڵی لە ڵەیرانەدا هەبووە
 ناڵە حەسەن :ئەدەب و هونەر بە شێوەیەکی گشتی لەسەر ئەوچەمکانە کار دەکەن کە سیما و ڕوخسارێکی گەردوونیان هەیە .وەک
(عەش  ،خەون ،ڕەنگ ،با ،ئاو ،ڕووناکی ).....هەموو ئەو چەمکانە ڕەگەزی
گەردوونین لە ئەدەب و هونەردا بە تای ەت لە شیعر ..زمانی ئەدەب یان
زمانی شیعر ناتوانێ خۆی لەو ڕەگەزە گەردوونیانە بێ ەری بکات..
بەمانایەک ،ئەدەب ناتوانێ خۆی ڵەتیس بکات لە نێو بازنەیەکی تەسکی
ناوچەگەرێتی ..یان ئەدەب ڕەندڕێا بکرێت بە دیدگایەکی دواکەوتووانەی
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خێاەکی یان مامانێی ئایدیۆلۆژیا و حزبایەتی ،ئەم ۆرە بیرکردنەوە
ناوچەگەرێتیانە یان خێاەکی یان هە ر شتێکی تر ،کە دەندە گەردوونیەکەی
ئەدەب دەخنکێنێ و ناتەبا و هاودژ دێتەوە هە لەگەڵ ئەدەب بە گشتی و
هە لەگەڵ تێدەیشتن بۆ داهێنان ..دەندی ئەدەب دەندی غەریزەکان و دەندی
ناوەوەی مرۆڤە ..ڕوخسارەکەشی ،ڕوخساری ڕەندە ووانەکانی سروشت و
ژیانە ..هەر وۆرە هەوڵ و بیرکردنەوەیەک ،لە دەرەوەی ئە مانا و دەندە
گشتدیرییەی ئەدەب دەبێتە هۆی کپ وونی دەندی ئەدەب و شێواندنی
ڕوخسارە گەردوونیەکەی !..لەالیەکی ترەوە ،ئەو نووسەر و شاعیر و
هونەرمەندانەی لە ئاستێکی بەرز داهێنانیان کردووە ،ئەوانە بوونەتە موڵکی
مێاوو و بوونەتە بەشێک لە شارستانیەتی ژیان ..ژیان بەوانەوە مانایەکی
هەیە .ئەوان مولکی شارێک و ناوچەیەک و تەنانەت و ت و کیشوەرێکیە
نین !..ئەوان لەنێو دڵە گەورەکەی مرۆڤایەتی ڕاکشاون و بۆ هەتا هەتا
لەوێدا دەمێننەوە !..ڵەیرانەکەش لە هەر چیەکەوە سەرچاوەی گرت ێ ،بە
دەسە تی کوردی ڕۆڵی سەرەکی و بەرچاوی هەیە لە بەرهەمهێنانی
ئەم ۆرە ڵەیرانانە ،یاخود لە دابەشکردنی شارەکانی کوردستان بەسەر
ڕەندی ویاواز و خێل و حزب و دەسە تی ویاوازدا !..دەسە تی کوردی
ڕۆڵی سەرەکی هەیە لە دەستەمۆکردنی ڵەڵەمەکان و ویاکردنەوەی ئازادی
لە ڵەڵە و خنکاندنی دەندە گەردوونیەکەی ئەدەب و هونەری کوردی .ئەو
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
گەورە لە نووسەربوون و هونەرمەندبوونی خۆیان دەکەن !..تەنانەت
گوناهێکی گەورە لە پێکهاتە و کەسایەتی و لە بوونی خۆشیان دەکەن ..ئیتر
پاساوەکەیان هەرچیەک بێت ،بۆ نموونە سەروەت و سامان پاەوپایە و یان
هەرشتێکی تر ،ئە پاساوانە ناتوانن لە گوناهەکانیان پاکیان بکەنەوە!..
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 غەمدین بوڵی :ئایا لە ئەدەبی ئەمڕۆی کوردیماندا ئەدەبێک بوونیهەیە بەناو ئەدەبی سیاسی ،بە شێوەیەکی تەندروست ئاسۆی ئەدەبی
سیاسی چۆن دەبینیت
 ناڵە حەسەن :لەوەتەی کورد هەیە و ئەدەبی هەیە ،ئەدەبی سیاسیشیهەیە ..بە تای ەت لە ڕۆژانی دوێنێماندا .شاعیر و نووسەرانی کورد لە ئاستێکی
زۆر بەرین و فراوان ،ئیشیان لەسەر سیاسەت کردووە و ئەدەبی سیاسیان
نووسیوە .دیارە سیاسەتیە وەک هەر بابەتێکی تر لە نێو ئەدەبدا وێدای
دەبێتەوە و نابێت ،لەم ارەیەوە هیی نیدەرانیەکمان هەبێت ..چونکە دونیای
ئەدەب هێندە فراوانە وێدای هەموو بابەتێکی تیا دەبێتەوە ..بە گرینگ ئەوەیە،
دەبێ زۆر وریا بین لەوەی کە /ئەدەب و هونەرەکەمان نەخەینە خزمەت بە
الیەنێک و فیکرەیەکی دیاری کراوەوە .نووسەر ئازادە لەسەر هەرچیەک
دەنووسێت بە  ،هەروەک " ئێریە فرێد " دەڵێ (گرینگ ئەوەیە ووان
بنووسیت) من پێموایە لە نێو شیعر و نووسینەکانی هەر یەکێک لە ئێمە
سیاسەت بە ڕێاەیەک بوونی خۆی هەیە .بە گرینگ ئەوەیە سیاسەت،
ئیستاتیکا و زمانی شیعری و نووسینەکانمان ناشیرین نەکات !..مەبەستم
ئەوەیە ،ئەگەر شیعری سیاسیە بنووسین دەبێ بە زمانی شیعر بینووسین!..
بە بڕوای من دوووۆرە نووسەری سیاسی یان ئەدەبی سیاسی هەیە .یەکێکیان
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
لەنێو نووسین و شیعرەکانیان ڕەنگ دەداتەوە ..نموونەی لەو وۆرەش زۆرن
تەنانەت لەسەر ئاستی ویهانیە بۆ نموونە (مایکۆفسکی ،پاپاۆ نیرۆدا ،ناز
حیکمەت زۆرانیتر )..وۆرێکی تر ،نووسەر و ئەدەبمان هەن ،کە سەر بە هیی
فیکرە و ئایدیۆلۆژیای دیاریکراو نین ،وە ئەندامی هیی حزبێکی سیاسیە نین
بە  ،لە نێو شیعر و ئەدەبەکەیان دە لە سیاسەت دەدەن و شیعر و ئەدەبی
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سیاسی دەنووسن ..بۆ ئەم ۆرەش دەکرێ باسی " دەنیز لێیەرتۆح " ژنە
شاعیری ئەمریکی بە ڕەگەز بەریتانی بکەین .ئە خانمە شاعیرە سیاسەت
ڕووبەرێکی فراوانی لە نێو شیعرەکانی داگیر کرد بوو ..شاعیرێکی زۆر
بەناوباندیشە یەکێکە لە ڕیزی ئەوانەی لەگەڵ شاعیرانی ڵوتابخانەی شیعری "
چیای ڕەش " ناوی دەهێندرێت ..هەروەک خۆی لە دیمانەیەکدا دەڵێت (من لە
ڕێدای ئەدەبەوە بە سیاسەت ئاشنا بوو  )!..واتە خۆی پێشوەخت سەر بە هیی
فیکرەیەک و ئایدیۆلۆژیایەکی دیاریکراو نەبووە ..شیعرە سیاسیەکانیشی لەسەر
شەڕ و دژ بە شەڕ بوون ..بە تای ەت لە دەوروبەری ساڵەکانی  ٠٦٩١لەکاتی
هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر ڤێتنا  ..لەوسەردەمانە نەک هەر لێیەرتۆح بەڵکو
زۆرێک لە نووسەران و هونەرمەندان و ڕۆشن یرانی ئەوکاتە ،بە تای ەت الوە
پۆستمۆدێرنیستەکان بە دژی ئەمریکا هاتنە دەنگ و هاوارکردن ..بە ئە
خانمە هەرچەندە شیعری سیاسی زۆر نووسیوە بە  ،ووان و بەزمانی شیعر
نووسیویەتی !..بۆیە یەکێکە لە شاعیرە هەرە ناسراوەکانی ئەمریکا بە تای ەت،
بەدوای وەندی ویهانی دووەمەوە .لەنێو ئەدەبی کوردیە بە هەمانشێوە..
هەردووک ۆر لە نووسەرانمان هەیە .نموونەشمان زۆرن لە بارەیەوە ..بە
بۆ ئێستا ناسراوترین نووسەر و کە زۆرترین شیعری سیاسی نووسیوە ،یان
سیاسەت و مەسەلە نەتەوایەتیەکان ڕووبەرێکی فراوانی لەنێو شیعرەکانی
داگیر کردووە من پێموایە شیعر و ئەدەبەکەی " عەبدوال پەشێو " ە .بەدوای
ئەویە ،ئە بابەتە تا ئاستێکی باش شیعرەکانی " شێرکۆ بێکەس " یە
دەگرێتەوە .دەربارەی ئایندە و ئاسۆی ئەدەبی سیاسیە ،ڕاستیەکەی من
ناتوانم لە ئێستادا ئاسۆ و ئایندەی ئەدەبی سیاسی کوردی دیاری بکە بە ،
بە شێوەیەکی گشتی من وای دەبینم /کەوا ڕەوتی مێاوو و شارستانیەتی
مرۆڤایەتی و ژیان بەرەو پێشەوە دەڕوات هاوکات ئەدەب و هونەریە بە
گشتی بە هەمان ئاراستە ڕوو بەرە و پێشەوەیە ..ئاسۆ و ئایندەیەکی
ڕووناکیشی لەبەردەمدایە!..
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 غەمدین بوڵی :ئایا ئەوە چیە وای کردووە ،لە ئەمڕۆی ئەدەبیکوردیماندا ڕیکا تا ئەندازەیەک ب ێتە چەکی داهێنان و نوێدەری ئایا
داهێنان پەیوەستە بە ڕیکامەوە ڕیکا چۆن ڕۆلی گێڕاوە لە داهێنانی
ئەدەبی ئەمڕۆی کوردیەوە
 ناڵە حەسەن :دیارە لە دیمانەی تر بە دوور و دڕێای ڵسەمان لەسەرڕۆلی ڕاگەیاندن و پەیوەندی ڕاگەیاندن بە داهێنان و الیەنی پۆزەتی و
نێدەتیفی ڕاگەیاندن کردووە ..بۆیە زۆر بە پێویستی نازانم ،لێرەدا خۆ
دووبارە بکەمەوە و لەسەر هەمان بابەت بە دوور و درێای ڵسەی تیا
بکەمەوە .هێندە نەبێ دەمەوێت پێ لە سەر ئەوە دابدر و تەنها ئەوە
دووبارە بکەمەوە و ب ێم /ڕیکا و ڕاگەیاندن بە هیی شێوەیەک پەیوەندیان
بە داهێنانەوە نیە !..هێندە نەبێ ،تەنها دەتوانن نووسەران و دەڵەکانیان یان
کتێ ەکانیان لە ئاستێکی بەرین بناسێنن ..لە ئاستێکی بەرین ناساندنیە بە
مانای داهێنان نیە !..زۆرن ئەو نووسەر و هونەرمەندانەی کە لە ئاستێکی
بەرین ناسراون و کەچی نەک هەر داهێنانیان نیە بەڵکو ،ئەدەب و
هونەرەکەیان لە ئاستێکی زۆر نز دایە !..زۆرن ئەو نووسەر و هونەرمەندە
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
و کاڵ بەوالوە شتێکی تر نیە !..لە هەمانکاتدا ،زۆریشن ئەو نووسەر و
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
ناویان ناهێندرێ و باسیان ناکرێ !..بە کورتی مەبەستمە ئەوە ب ێم /ئەگەر
دەڵێک خۆی داهێنانی تیا نەبێت ،ڕیکا چی بۆ دەکات ..هەر ئەوەندە،
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دەتوانێ لە ئاستێکی بەرین بیناسێنێت و بیدەیەنێتە هەموو شوێنێک بە ،
ناتوانێت ئەلفێکی داهێنانی بۆ بخاتە سەر!..
 غەمدین بوڵی :توخمە سەرەکیەکان ی شیعری تۆ ،زیاتر ئیشکردنە لەگێڕانەوەی یاد و ئاوێتەبوونی فەنتازیا ،بەڕای وەنابت بە شێوەیە پێویستە
گێڕانەوە بۆ بنیادگەری شیعرییەت..
 ناڵە حەسەن :من باوەڕ وایە ،خەون و خەیاڵ لەگەڵ هەستەکانیدوێنێ بوونێکی ئۆرگانیکی و زیندوویان هەیە لە پێکهاتەی شیعر .هەر بۆیە
یادەوەری کەرەسە و توخمێکی سەرەکیە بۆ نووسینی شیعر ..گێڕانەوەی
یادەوەریەکانیە لە ئامێزی خەیاڵ و فەنتازیادا لە بونیاد و پێکهاتەی
شیعرەکانی من ،پەیوەندی بە دوو هۆکارەوە هەیە ،یەکە  /من بە
هەناسەیەکی درێاەوە شیعر دەنووسم .دووە  /هەندێک لە ڵەسیدە
درێاەکانم نزیکن لە " ڕۆمانە شیعر " یان چەند ڕووداوێک دەگێڕنەوە ،یان
تەمەنێکی دیاریکراوی خۆمم نووسیوەتەوە !..نموونەی لەم ۆرە
ڵەسیدانەشم زۆرن ..بۆ نموونە( /ڕەش ەڵەکی ڕۆح) یان (کەژاوەی خۆرەتاو)
یان (توانەوە) کە پێکهاتووە لە سێ بەش " یان (خەونەکانی مردن) و زۆرانی
تر .بێدومان ئیشکردن بە ستایل و هەناسەیە ،گێڕانەوەی خەیاڵیامێز و
ئاوێتەبوو لەگەڵ فانتازیادا ،یان ڵووڵ وونەوە و مانەوە لە نێو ڕووبەرە
نادیارەکان ،ئەمانە نەک هەر پێویستن بەڵکو ،توخم و ڕەگەزی سەرەکین بۆ
پێکهاتە و بنیاتنانی ئە وۆرە شیعرانەی کە بە ستایل و هەناسەیە
دەنووسرێن!..
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تەوەرێک لەبارەى (شیعر و وەرگێڕان)
لە ڕۆژنامەی (ئەدەب و هونەر) ی کوردستان ڕاپۆرت

ئامادەکردنی :ئەدەب و هونەر

شیعر کەرەسەیەکی گونجاو نییە بۆ وەرگێڕان
تیۆدۆر کەلیفەتیدس ،نووسەری سویدی بە ڕەگەز یۆنانی لە مەڕ چێای
شیعری وەرگێڕدراوەوە دەبێاێت " ،هۆکاری ئەوەی کە ناتوانین چێا لە
شیعری وەرگێڕدراو وەربدرین ئەوەیە ،دەتوانرێت وشە وەربدێڕدرێت ،بە
کێشەکە لەوێدایە کە ناتوانرێت دنیای وشەکان وەربدێڕدرێت " .ئێمەش
دەپرسین ،لە سەروەختی گواستنەوەی شیعردا ،لە زمانی یەکەمەوە بۆ
دووە  ،گۆڕان کارییەک ڕوو دەدات کە چێای شیعر دەمرێت یاخود ون
دەبێت هۆکار ویاوازیی کاتووریی یان سەلی ەی وەرگێڕەکانە یانیە
خودی شیعرە ئاخۆ شیعر کەرەسەیەکی گون اوە بۆ وەرگێڕان لە پاڵ
ئەوەدا کە بەگشتی شیعری وەرگێڕدراو تێکستێکی بێ چێاە ،بڕێک لە
شیعری وەگێڕدراوی شاعیرانی ڕۆژهە ت کە تا زۆر چێاێکی تەواوەتیمان
پێ دەبەخشن ،بۆچی ئاخۆ دوور و نزیکی ووگرافیی هیی پێوەندییەکی بە
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چێای خوێنەرەوە هەیە بۆ شیعری وەرگێڕدراو بە دیوێکی تردا ون وونی
چێا لە شی عری وەرگێڕدراودا پێوەندی بە زمانی یەکەمەوە هەیە یان
دووە بۆچی ئەدەب و هونەر.
ناڵه حهسهن :بهوپێیهی نووسینی شیعر ئیشکردنه لهسهر ڕووبهره
نادیارهکانی نێو خهون و خهیاڵ و غهریزهکان و یادهوهریهکان ،یان گهڕان
بهدوای شتی نوێ و دهرخستنهوهی ووانیه تهڵخکراوهکان یان ووانیه
نهدۆزراوهکان .ئهمانهش ههمووی له ڕێدهی زمانهوه ڕوو دهدهن ،واته
زمان هۆکارێکی کارا و بنهڕهتیه له نووسینی شیعر و له کردنهوهی
دهروازهکانی خهون و خهیاڵ و گهیشتن به پێده نادیارهکان ..وشهش له
شیعردا ،به ویا لهمانای ڕووت ههڵدری چهندین کۆد و هێمای وۆراووۆره..
کۆد و هێماکانیە ،پهیوهندیان ههیه به ڕوانین و بیرکردنهوه و باری
دهروونی و خهون و ئومێدهکانی شاعیرهوه ..شاعیر لهکاتی نووسینی شیعر
نێشتیمان و مهماهکهتێکی تر بۆ خۆی دهنهخشێنێ ..به پێکهاته و بوون و
ئهدگاری ویاوازهوه .لهگهڵ وهرگێڕانی ههر شیعرێک دا له زمانێکهوه بۆ
زمانێکی تر ،تهنها مانای ڕووتی وشهکان وهردهگێڕدرێ ..ئهو ڕووبهره
نادیاره و نیشتیمانه پان و بهرینهی خهون و خهیاڵ به ههموو ڵوو یی و
پێکهاتهکانیهوه لهڕێدهی کۆد و هێماکانهوه له پشتی وشهکانهوه خۆیان
حهشارداوه ،بهرتهسک و که ڕهنگ دهبنهوه ..واته وشهکان له شیعری
وهرگێڕدراو ڕووبهره فراوانهکهی خۆی له دهست دهدهن و لهنێو سنوور و
بازنهیهکی بهرتهسک ڵهتیس دهمێننهوه ..ههروهک له پرسیارهکهشتاندا
هاتووه که تیۆدۆر کهلیفهتیدس دهڵێت (دهتوانرێت تهنها وشهکان
وهربدێڕدرێت نهک دنیای وشهکان .)...دنیای وشهکان ئهو ڕووبهرهیه که
شاعیر بهوپهڕی ڕههایی گهمه و سهماکانی خۆی تیادا دهکات ،بوخ هی
غهریزهکانی خۆی تیا دهکاتهوه ،یان زیکر و وڕێنهکانی خۆی دهنووسێتهوه..
شاعیر له دنیایه له ڕووبهره نادیاره بوونهوهرێکی ئهش یا و ماندووه،
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لهوێدا هه سهرمهسته هه نیدهران و نامۆ ..به وهرگێڕان وشه ناتوانێت
ئه دنیا نادیارهی پڕ له ههراوزهنای نێو خهیاڵ و باره دهروونیهکانی
شاعیر یان دنیای خۆی وهک وشه بدوازێتهوه ..تهنها خۆی وهک
وهستهیهکی ڕووت بهتاڵ له کۆد و هێما و نهێنی و ڕهنگ و بوخوهی ئومێد
و غهریزهکان ..له پاڵ ئهمانهش به وهرگێرانی دهق /وشهکان هارمۆنی و
میاۆدیهکانیشیان کاڵ دهبێتهوه یان به تهواوهتی له دهستیان دهدهن ..چونکه
هیی مومکین نیه ئه هارمۆنی و میاۆدیهی یان ئهو ڕێکی و ئهندازهییهی
لهنێوان وشهکان دا ههیه له وێنه شیعریهکانی نێو دهڵێک ،به وهرگێڕانی
دهڵهکه وهک و خۆیان بمێننهوه .ئهوهتا ژنه نووسهری یۆنانی " ئێرنا بینێت "
له نووسینێک به ناوی (وهرگێڕانی شیعر) ،ئێرنا له نووسینهدا ،وهرگێڕانی
شیعر به گوناه ناو دهبات ..نیدهرانیهکانی خۆی بۆ مۆسی ای شیعری
دهردهبڕێت .بهو مانایهی که دهڵی شیعری به وهرگێڕان چهنده مۆسی اکهیان
له دهست دهدهن ،ههروهها بهرام هر چهمکی ئیستاتیکاش به ههمان شێوه.
کهواته لێرهوه بهو بهرئهن امه دهگهین (دهڵی شیعری به وهرگێڕان..
وشهکان ڕووبهری خۆیان به ههموو کۆد و هێما و نهێنی و ڕهنگ و به
ههموو بونیاد و پێکهاتهکانهوه له دهست دهدهن ،وشهکان هارمۆنی و
میاۆدیهکانیان له دهست دهدهن ،بهمهش زمانی دهق دهشێوێ و کار دهکاته
سهر ووانکاری واته ئیستاتیکای دهق ..له ههر دهڵێکیشدا که ئیستاتیکا
شێوێندرا یان کاڵ وویهوه کار دهکاته سه ر چێای دهق ،،بۆیه له دهڵی
وهرگێڕدراو خوێنهر ڕووبهڕووی کاڵوێای دهبێتهوه ..واته وهک پێویست
چێای لێنابینێت) ئهمهش پهیوهست نیه به زمانێکی دیاری کراوهوه ،له
ههموو زمانه زیندووهکانی دونیا دهڵی شیعری وهرگێڕدراو ههمان ئهو
کێشهیهی ههیه .سروشتی شیعر ئاوایه ،کهرهستهیهکی گون او نیه بۆ
وهرگێڕان .لهگهڵ ئهمانهشدا /وهرگێڕی زرینگ و به توانا که خاوهن
مهعریفهیهکی شیعری و زمان بێت ئهوا بێدومان دهڵه وهرگێرانهکهی
سهرکهوتووتر و پڕ چێاتر دهبێت مهبهستمه ئهوه ب ێم ئهگهر کهسهکه
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(زمانزانێکی بهتوانا بێت و لهههمانکات شاعیریە بێت ،ڕهنده کاره
وهرگێڕانیهکهی سهرکهوتووتر بێت و لهههمانکات ،چێای زیاتر ب هخشێت به
خوێنهر) .دهربارهی دهڵی شاعیرانی ووگرافیایهکی دیاریکرا و من پێموایه
شیعر دهبێت له سنوورێکی بهرینتر و فراوانتر کاربکات به  ،لهگهڵ
ئهوهش بههۆێ کاریدهرێتی ئایین و دابونهریت و کێشه و پهیوهندیه
کۆمه یهتیهکان و زۆر شتیتریە ،ئهمانه تا ئاستێک ڕهنددانهوهیان دهبێت
لهسهر نووسین و زمانی دهق بۆیه ،زۆرواران دهڵی وهرگێڕدراوی
شاعیرێکی ڕۆژهه تی بۆ خوێنهرێکی ڕۆژهه تی چێای خۆی ههر دهمێنێت
چونکه خوێنهر خۆی لهنێو ههمان خهیاڵ و ئازار و کێشه و ئارهزوواکان
دهبینێتهوه ..تهنانهت زمانی دهڵهکهش زمانێکی ئاشناتره بۆی ههڵدری
ههمان کۆد و هێماکانی نێو خهون و خۆزگهکانی خۆیهتی.
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تهوهرى (پهیوهندی نێوان زمان و شیعر)
ئەگەر زمان ،نیشتیمانی شاعیر بێت
ئەوا ئەم نیشتیمانە ،بە فیکر ڕۆشن
دەبێتەوە
ئامادەکردنی :دانا شوانی
ناڵە حەسەن :نووسەر و شاعیر لە تەوەری پەیوەندی نێوان زمان و
شیعر بۆ ڕۆژنامەی هەولێر دەدوێت .ئەو چەندین بیروڕای ویاواز و ورد
لەوبارەیەوە دەخاتە ڕوو .ناڵە حەسەن تا ئێستا چەندان وتار و شیعری
دانس ەی لە ڕۆژنامە و گۆڤارەکاندا بیو کردۆتەوە و خاوەن چەندان کتێ ی
شیعرییە ،گرندترین کتێ ەکانی (نیدایەک بەسە بۆ مردن ،دیوانە شیعر
هەولێر ( ،)٢١١٥عەش و بەرائەتی ئاو ،دیوانە شیعر ( ،)٢١١١ڕەندە
ئیرۆسییەکانی ئاگر ،دیوانە شیعر هەولێر  ،٢١١٢چەندان کتێ ی شیعری تر.)..
دانا شوانی :ههموو شتێك له ڕێدهى زمانهوه دهناسیین ،تهنانهت بۆ
ناسینى زمانیە پێویستمان به زمانه ،زمان وهك ئهو ڕۆشناییه وایه كه
پێویسته له ههموو پانتاییهك بوونی ههبێت ،ههر پانتاییهك ڕۆشنایی زمانى
تیا نهبێت ،ههست به كێماسییهكی دهكهین ،ههر بۆیه ئهگهر شیعر پانتاییهكی
گرنگ بێت له دونیاى زمان یان داهێنانێكی زمانهوانی بێت ،ئهوا ههر
پرسیارێك له گهوههرى زمان ناچارمان دهكات ئهو پرسیار له ئهرك و
بهكارهێنانه ههمهچهشنهكانى زمان بكهین ،ئهرك و بهكارهێنانه
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شاعیرانهییهكانى زمان له بهرام هر ئهرك و بهكارهێنانهكانى تری زمان
ویاوازه .به دیدی تۆ پهیوهندی نێوان زمان و شیعر له كوێدایه ئاشكرایه
كه چهندان زمانمان ههیه كه بوونهته نێوبایوانكهر و پێكهوهبهستانى مرۆح
و ویهان ،و ههروهها ههر زمانێكیە چهندین زمانی تیایه كه ههر یهكهیان
ویهان و ژیان له ڕواندهیهكهوه دهبینن ،ڕواندهى ویهان ینى و ژیان ینى و
مرۆڤ ینى له زمانی شیعرییدا چیین بهڵدهنهویسته بههاى شیعریی ووشه له
بهراورد به كایهكانى تر شایهنى بهراوردكردن نییه ،به دیدی تۆ شیعری
كوردی بهشێوهیهكی گشتى توانیویهتى بههاى شیعری ووشهكان لهبهرچاو
بدرێت

ناڵە حەسەن -:دەمەوی لێرەوە دەستپێ کە کە دەڵێن،
دەتوانین هەموو شتێک لە ڕێدەی زمانەوە بناسین یان بۆ تێدەیشتن لە هەر
شتێک پێویستیمان بە زمان هەیە .ئەمە ڵسەیەکی دروستە و بە بڕوای منیە
هەروایە .تەنانەت ،پێشکەوتنی زانستە کۆمە یەتییەکان و تەکنەلۆژیاش
پەیوەندییان بە زمانەوە هەیە یان مانەوەی مرۆح لە نێو رووبەری ژیان و
بەردەوام وونیدا ،هەر پەیوەندی بە زمانەوە هەیە ،تا ئەو شوێنەی بە
شیعریە دەگەڕیتەوە یان پەیوەندی نێوان زمان و شیعر ..خۆی لە بنەڕەتدا،
شیعر کردەیەکی زمانەوانییە لەنێو ڕووبەری خەیاڵ و بیرکردنەوەدا ،یان
دەتوانین ب ێین شیعر (موغامەرەیەکە لە پێناو زمان) .پەیوەندی نێوان زمان
و شیعر وەک پەیوەندی نێوان (بوون و شوێن) وایە .یان بە شێوەیەکی
فراوانتر وەک پەیوەندی نێوان (بوون و ژیان) وایە .بە پێی تێدەیشتنی
(مارتن هایدگەر) " زمان ماڵی بوونە " (بوونیە نیشتیمانی تۆیە) ،هەربۆیە
(ئەدۆنیس) ی بیرمەند و شاعیر (زمان بە نیشتیمانی خۆی دەزانێت) ..کەواتە
بۆ تێدەیشتن لە پەیوەندی نێوان زمان و شیعر ،وا پێویست دەکات زێتر لە
وەوهەر یان لە پێکهاتە و بەهای پەیوەندی نێوان بوون و ژیان بکۆڵینەوە،
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
ڵووڵترین شوێن ،ئازاد لە ڕاماڵین و البردنی هەموو بەربەست و
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
نادیارەکانی ئەویدیکەدا ڕەت ب ێ) .شاعیری داهێنەر لە ڕیدەی زمانەوە بە
ئازادییە ڕەها و بە دەسە تە خەیاڵییە دەگات ..هەروەک (" نێتوە "
باندەشەی بۆ ئیرادەی هێز دەکات ،کە وا لە مرۆح دەکات وەخت لە بوونی
خۆی بکات و وابەستەی ژیان بێت) ،بە بڕوای من ،هێزی ئەو وابەستەبوونی
مرۆح بە ژیان لە ڕێدەی زمانەوەیە .چونکە زمان هۆکارێکی سەرەکییە بۆ
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
بەهایەکی نییە ..بۆ تێدەیشتن لە وەوهەرو پێکهاتەی ئە بوونەش
پێویستیمان بە زمان و هاوکات ،بە فکریە هەیە ..چونکە شاعیر خودێکی
نیدەرانی مەعریفییە لە ریدەی زمانەوە لە پشت کۆد و هێماکانەوە لە
بەرگێکی ئیستەتیکی خۆی نمایە دەکات یان چونکە بوونی مرۆح لە
بنەڕەتدا لەسەر بناغەی نیدەرانی دامەزراوە لەهەمانکات ،بوونی زمان و
وووڵە و کردەی زمان لە نێو رووبەری دەق ،لەسەر هەمان بناغە و بنەما
ئیە دەکات .یان بە مانایەکی تر ،توانای شاراوەی زمان لە ویهانی
مەعریفەی خەیاڵ و بیرکردنەوەی شاعیر لە پڕۆسەی مامەڵەکردنی زمان و
بەکارهێنانی وشە و کۆد و وێنە شیعرییەکان دەبیندرێ .مەبەستمە ئەوە ب ێم
(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
مانایەکی دەبێت) لێرە دەمەوێ پێ لەسەر ئەوە دابدر کەوا ،زمانی شیعری
پەیوەندی بە مەعریفە و هۆشمەندییەوە هەیە ..یان دەمەوێت ئەوە ب ێم ،هەر
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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.
بەمانای شاعیر لە ڕیدەی مەعریفەوە دەتوانی زمان بەو شیوەیە بەکاربهێنی
کە داهێنانی نوێ بکات ،چونکە مەعریفە دۆزینەوەی بەردەوا بە
سەرچاوەی مانەوە و تیابینی خۆی دەزانێت ..زمان هێزی ئەوەی تیایە
شاعیر لە ڕێدەیەوە ناوەوەی خۆی بخوینێتەوە و لە وەوهەری خۆی
تێ دات ..زمان هێزی ئەوەی تیایە شاعیر بتوانی لەڕێدەیەوە ،خەونەکانی
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
هێنانی خەون و خەیاڵ و ئارەزووەکانی مرۆڤە ..زمانی شیعر زمانی
وڕێنەیە ..مرۆح لەکاتی مەست وون و ڕۆچوون بە نێو ڕووبەرەکانی خەون
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
ئارەزووە چەپێندراوەکانی دێنێتە ڵسە ..نووسینی شیعر گەیشتنە بە ئاستە
با یە لە رێدەی زمانەوە ..گەیشتنە ئاستێکە ،مرۆح وەکو خۆی بیر بکاتەوە
و وەکو خۆی باس لە حەز و ئارەزووەکان و باس لە خەون و خولیاکانی
بکات ..ئە ئاستە بەرزە بۆ ڕوانینی مرۆح لە خودی خۆی و ژیان و ئایندە
و خەونەکان ،مەبەستمە ئە پەیوەندییە و بەهای نێوان بوون و ژیان،
لەوەوە ب ینم و ب ێم ،هەمووی لەرێدەی زمانەوەیە ..شیعر نووسین گەیشتنە
ئاستێکی بەرزی هەشمەندییە بۆ مرۆح ..هەربۆیە " هایدگەر " دەڵێ (مرۆح
شاعیرانە نیشتەوێ دەبێت) یان بەپێی لێکدانەوەی (د .محەمەد کەما ) بۆ
ئە ڵسەیە ئەوەیە،کە " هایدگەر " دەخوازێ مرۆح شاعیرانە بایی .چونکە،
شیعر ئاماژە بۆ بوون دەکات یان زمانی شیعر وەک زمانی فەلسەفە وایە،
شاعیر دەتوانێ واتای بوون دەربخات .لە ڕێدەیەوەش هەستە
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ئیرۆسییەکان وخەونەکان و ووانییەکانی ژیان بنووسیتەوە .شیعر لەنیو
رووبەری خەیاڵ ئیە دەکات ،بۆیە شاعیر دەتوانێ خودی خۆیی و ژیان بە
هەموو بەریناییەکانی بنووسیتەوە ..یان زمانی شیعر توانای ئەوەی هەیە
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
وەکو (فەلسەفە لەسەر بنەمای فیکرەوە دەرگیربوون بێت لەگەڵ واڵیعدا)..
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
هۆشمەندییەکانی خۆیەوە هەوڵدەدات ،ووانییەکانی ژیان بدۆزیتەوە و ژیان
ووانتر و ووانتر بکات ..لەهەمانکات ،بەردەوامیە بە ژیان بدات و مرۆح
وەک سەرچاوەکانی بەها و پیرۆزی سەیر بکات .چونکە هەموو ئەو
دەڵانەی کە داهێنانیان تیایە هەڵدری پرسیارگەڵێکی بێکۆتایی و گومانی
گەورە و لە ڕووبەری گەورەش نهێنییەکانیان حەشارداوە و پێویستییان بە
خوینەری زێتر و خوێندنەوەی زێتر و لێکدانەوەی زێتر هەیە .چونکە ئەو
دەڵە شیعرییانەی کە وێدای مەبەستی ئێمەن ،وەک شتدەڵێکی سیحری،
هەروارەی بە وۆرێک و ڕەندێک و بە هێما و مانای ویاوازەوە دەردەکەون،
دەربارەی ئ ەوەش کە بەها و شێوەی وشەکان لە نێو شیعری کوردی ،یان
بە شێوەیەکی ڕوونتر و گون اوتر ،توانای شاعیر لە بەکارهێنانی زمان و
وشەکان لە نێو ڕووبەری شیعری کوردی ..بەپێی ئەو ڕۆشناییە
دیاریکراوەی کەمن هەمە لەسەر شیعر و ئەدەبی ویهانی یان شیعر و
ئەدەبی دەرەوەی خۆمان ..من پێموایە زۆرێک شاعیرانی کورد لەم ارەیەوە
هەوڵ و دەڵە شیعرییەکانیان لە ئاستێکی بەرزی داهێنان دان .من باس لە
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
وشەکان لە نێو ڕووبەری دەڵە شیعرییەکاندا ..من هیی گومانێکم لەوەدا نییە
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کە دەی ێم .تەنها ئەوەی وێدای نیدەرانی و گومانی من بێت ئەویە ئەوەیە،
توانا و بەهای زمانی شیعری و خودی شیعری کوردی بە گشتی لەالیەن
خوێنەران و ڕەخنەگرانی ودی و خاوەن مەعریفەیەکی گشتدیر وەک
پێویست نەخوێندراونەتەوە و وەک پێویست لەسەر بەها و توانای زمانی
شیعری کوردی لەنێو رووبەری دەق ،نەهاتوونەتە ڵسە .بە مانای شیعری
کوردی وەک پێویست نەخوێندراوەتەوە.
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