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پەیامی شیعر لە زمانی خوداوەندی شیعرەوە

كتێبى يەكەم
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هەمـــوو ئـــەو شـــتانەی مـــرۆڤ دەیانبینێـــت. شـــتێكیان تێدایـــە بـــۆ دۆزینـــەوە، كـــە پێشـــتر 
ـــێ  ـــێوەیەكی بەج ـــە: بەش ـــدا ئەوەی ـــە ئەدەبیات ـــی ل ـــوە. بەكاربردنیش ـــەو نەیبینی ـــێكی دی وەك ئ كەس
ـــز  ـــدا بەهێ ـــی تێ ـــۆی چاوەڕوان ـــوڕهێنەر و ئاس ـــەزی سەرس ـــوڕمان و ڕەگ ـــاری سەرس ـــە ب ـــر بخات وەرگ
ـــوە،  ـــدا تێپەڕی ـــك قۆناغ ـــە گەلێ ـــوو نەتەوەیەكـــی دی. ب ـــكات. شـــیعری كـــوردی وەك شـــیعری هەم ب
ـــدا  ـــووە و لەگەڵیان ـــیعری وەرگرت ـــی ش ـــا جیاكان ـــێوازە جی ـــۆرم و ش ـــاز و ف ـــوو ڕێب ـــە هەم سوودیشـــی ل
ـــدا  ـــی تێ ـــد و پانتایـــی خۆبوونیـــی خـــۆی. ســـاڵی 1988، كـــە زێوان ـــە ناوەن ـــا گەیشـــتووە ب ڕۆیشـــتووە ت
ـــتنەوە و  ـــەردەمی گواس ـــوو، س ـــی ب ـــراوی ئەدەب ـــەرەتای ڕووداوێكـــی چاوەڕێك ـــن س ـــۆ م ـــرا ب ـــاپ ك چ
ـــرام.  ـــە زۆر الوە سەرزەنشـــت ك ـــوو، ل ـــا ب ـــی نیمچـــە جی ـــێوازی كارێك ـــۆرم و ش ـــاز و ف ـــن. ڕێب گۆڕی
ـــتێك،  ـــیعریدا مانیفێس ـــی ش ـــەر كتێبێك ـــی ه ـــەڵ چاپكردن ـــا لەگ ـــەوەم ال جۆش ـــری ئ ـــەوە بی ـــەو كات ل
وەك دوا شـــێوەی بیركردنـــەوەم بنووســـم و لەگەڵیـــدا بـــاوی بكەمـــەوە. ئـــەو خاڵـــە ڕێبـــازی و 
ـــكرا  ـــی ئاش ـــردوون، پایەكان ـــەكارم ب ـــدا ب ـــە دەقەكانم ـــتووم و ل ـــی گەیش ـــێوازییەی پێ ـــی و ش فۆرم
بكـــەم. خاڵـــی كرۆكـــی و ناوكـــی لـــە ئەزموونـــی منـــدا ئەوەیـــە: پاڵەوانیەتـــی و خۆبەختكـــردن و 
ـــی  ـــە هێمن ـــەاڵم ب ـــە، ب ـــی نیی ـــی و ئایین ـــی و سیاس ـــەوارەی كۆمەاڵیەت ـــی ق ـــۆ گۆڕین ـــدان ب هەوڵ

پێشچاو
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ـــە.  ـــردن هەی ـــان و م ـــی ژی باس
ـــێ خاڵێـــك وەك ســـەرچاوە دەستنیشـــان  ـــە دەب ـــە نووســـینی مانیفێســـتدا ئەوەی ـــن شـــت ل گرینگتری
كرابێـــت، هەمـــوو بیروڕاكانـــی لـــێ كۆببێتـــەوە و پاشـــان وەك ڕامانـــی ســـەرەكی بـــە تـــەواوی 

ـــەوە. ـــاوی بكەیت ـــینەكەدا ب ـــتەی نووس جەس
ـــی  ـــە ئەزموون ـــارەش ل ـــەو ب ـــان ئ ـــم، بێگوم ـــیعردا ڕوون بنووس ـــە ش ـــوە ل ـــەی نەمتوانی ـــەو كاتان ل
ـــم.  ـــتەكاندا ڕایاندەگەیەن ـــە مانیفێس ـــەی ل ـــەو بیروڕایان ـــوو ئ ـــە هەم ـــم ل ـــم داوە ڕوونب ـــە. هەوڵ ـــدا هەی من
مانیفێســـتەكانیش دۆخـــی شـــیعرەكانم وەرگـــرن و دەچنـــە پێســـتیانەوە. بـــۆ ئـــەم بـــارەش گونجاوتریـــن 
شـــێوەی بەجێهێنانـــم هەڵبـــژاردووە. لـــە بنیـــادی هێڵكاریـــی دەقەكانـــدا بـــۆ گیانـــی شـــیعرییەتی 
ـــەر  ـــی بەس ـــەاڵتی دامەزراندن ـــە دەس ـــن. ئای ـــەوە بكەی ـــری ئ ـــن و چاودێ ـــۆی بگەڕێی ـــاعیرەكە خ ش
ـــەوە،  ـــر كردووەت ـــەڵ وەرگ ـــراوی لەگ ـــان داخ ـــراوە، ی ـــی ك ـــا. پەیوەندی ـــان ن ـــكاوە، ی ـــدا ش دەقەكانی
پەیوەندییەكـــەی بـــە چ شـــێوەیەكە. ئـــەم شـــێوەیە دەســـەاڵتی بیركردنـــەوە و شـــێوازی نووســـینم 

ـــكرا دەكات. ئاش
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مانیفێستی شیعری
1

مـــرۆڤ ته نیـــا لـــه  مردنـــدا كامـــڵ ده بێـــت، شـــیعر بـــۆ مـــن مـــردن بـــوو، بەرپرســـیارییەتیی 
ـــی  ـــە كۆتای ـــی. ل ـــگای مرۆڤایەت ـــە كۆمەڵ ـــەرد بگەیەنێت ـــیعری بێگ ـــە، ش ـــتەقینە ئەوەی ـــاعیری ڕاس ش
ــێوازێكی  ــە شـ ــیعرپەروەریش بـ ــیعر، شـ ــەزرۆی شـ ــی تامـ ــە خوێنەرێكـ ــووم بـ ــدا، بـ حەفتایەكانـ
ـــەی  ـــەو جوانییان ـــە ل ـــی جگ ـــم نەدەبین ـــەند، هیچ ـــەرەی س ـــەوت و پ ـــدا دەرك ـــە ژیانم ـــوڕهێنەر ل سەرس
ـــتنی  ـــەقام و دانیش ـــاو ش ـــتنی ن ـــە ڕۆیش ـــەت ل ـــوون، تەنان ـــەدار ب ـــەوە و جووڵ ـــیعردا دەكران ـــاو ش لەن
ـــه   ـــه  تاس ـــد ب ـــردم، هێن ـــژداری پێدەك ـــەی چێ ـــیعر وڕێن ـــدا، ش ـــی خێزانیش ـــەر خوان ـــۆل و لەس ـــاو پ ن
ــه ڕی  ــتێكیش ئه وپـ ــچ شـ ــرد. هیـ ــه هید ده كـ ــدا شـ ــۆم تێیـ ــده وه ، خـ ــه وه  ده مخوێنـ و دڵگه رمییـ

خۆشـــی نه داومه تـــێ خوێندنـــه وه  نه بێـــت. 
ـــەورە و  ـــووی گ ـــە و خان ـــەری و باڵەخان ـــەی فەرمانب ـــە و پای ـــە پل ـــوو ب ـــغ نەب ـــن، قەرەباڵ ـــی م ژیان
ـــەڵ  ـــەرەكیم لەگ ـــی س ـــاس و بابەت ـــوو، ب ـــغ ب ـــیعر قەرەباڵ ـــە ش ـــا ب ـــاد، تەنی ـــوون و ..... ت دەوڵەمەندب
هاوڕێكانـــم و ژیـــان، شـــیعر بـــوو بـــەس، واش تێدەگەیشـــتم ئەگـــەر دوو دوژمنـــی ڕەچەڵـــەك 
ـــان  ـــاری گرژی ـــەن، دەم ـــۆ بك ـــیعریدا گفتوگ ـــەوەی ش ـــاو كران ـــری لەن ـــەختی یەكت ـــتەی سەرس كوش

ـــەك. ـــە ی ـــت دەدەن ـــت و پش ـــۆش دەوێ ـــان خ ـــەوە، یەكتریی ـــا ڕادەی پاكبوون ـــەوە، ت ـــاو دەبێت خ
ـــە  ـــەم بڕواهێنان ـــاڵ ئ ـــەش ئەفســـوونی شـــیعرە، لەپ ـــەم خۆشەویســـتی و پشـــتدانە یەكتریی ـــەی ئ بنچین

ـــدم.  ـــدی ڕاتەكان ـــە تون ـــەی شیعرنووســـین ناخـــی ب كەڵكەڵ
بڕواهێنـــان جوانتریـــن و بەهێزتریـــن شـــیعرییەتی تێدایـــە، بانگـــی وشەشـــم هاتـــە بەرگـــوێ، 

بمهێنـــە نـــاو ژیـــان.
ـــە  ـــەیە، ب ـــی وش ـــەم بانگكردن ـــم، ئ ـــد بگەیەن ـــد و ناوەن ـــە ئومێ ـــت ب ـــە نەبڕاوەكان ـــە خەون ـــزم تێدای هێ

ـــم. ـــام دەزان ـــۆكار و پەی ـــن ه ـــن و گرینگتری یەكەمی
ـــەوە،  ـــاوم دەكردن ـــە ب ـــی شـــیعریم دەنووســـی و بوێران ـــاوە دەق ـــاوە ن ـــە، ن ـــاخ ڕاتەكاندن ـــەم ن دوای ئ
ـــی  ـــە هێڵ ـــووم و ب ـــڵ ب ـــەربەخۆ وێ ـــوهەوای س ـــەدوای كەش ـــەوەش ب ـــواری بیركردن ـــەواوی باروب بەت
ـــدا  ـــی خەون ـــە پانتای ـــین ل ـــتی نووس ـــاو بەهەش ـــتووم، لەن ـــتاكە گەیش ـــە ئێس ـــا ب ـــتم ت ـــوونیدا ڕۆیش ئەفس

ناسینی بوونی شیعر و خۆ دەستنیشانكردن
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ـــەم. كار دەك
ـــەوە  ـــوە ڕوون بووەت ـــی لێ ـــی من ـــزە، جیهانبینی ـــدا بەهێ ـــیعری تێ ـــە ش ـــوون ب ـــەری ب ـــەون كاریگ خ

ـــان. ـــیارەكانی ژی ـــەڵ پرس ـــەو لەگ ـــتێكی پت ـــە پەیوەس و بووەت
مـــرۆڤ، ئێســـتای لـــە نەماندایـــە، ڕابـــردوو و داهاتـــووی هەیـــە، شـــیعرێك لەســـەر بنەمـــا و 
جیهانبینیـــی ڕوون بنیـــاد نەندرابێـــت، نـــە بـــە كەڵكـــی ئەمـــڕۆ دێـــت، نـــە هیـــچ ســـەردەمێكی 

دیكەیـــش وەك دەقـــی پتـــەو و پەتیـــی ئەدەبـــی قبووڵـــی دەكات.
ـــە  ـــە، چونك ـــەی دەقیش ـــێ و پێكهات ـــەر پێكدەهێن ـــی نووس ـــەورەی ژیان ـــەرە گ ـــی ه ـــردوو بەش ڕاب
ئێســـتا، كـــە خەریكـــی كار و كـــردەی نووســـینی، دوای قـــاوە خواردنەوەیـــەك چركـــەی كار و 
ـــدا  ـــەی تێ ـــەی كار و كردەك ـــەو كات ـــە: ئ ـــدوو، كەوات ـــی زین ـــە ڕابردوویەك ـــینەكەت دەبێت ـــردەی نووس ك
ـــاو  ـــا لەن ـــدە تەنی ـــردووە. ئاین ـــەی ڕاب ـــەورەی پێكهاتەك ـــەرە گ ـــی ه ـــتایە، بەش ـــت ئێس ـــام دەدەی ئەنج
ـــەڵ  ـــە تێك ـــەو ئەندێش ـــات. ئ ـــەڕ دەخ ـــا بەگ ـــە فەنتازی ـــەڵ ب ـــەیەكی تێك ـــت و ئەندێش ـــدا دەبیندرێ دەق
ـــێ  ـــێ و بەب ـــەواو دەب ـــەوە ت ـــە ئایندەبینیی ـــی ب ـــە. ژیانبین ـــی تێڕوانین ـــە و خاڵ ـــە بیرۆك ـــە فەنتازیای ب
ـــی تێڕوانیـــن  ـــوی نهێنیـــی ژیـــان، ئایندەیـــە. ئاینـــدەش خاڵ ـــرۆك و دی ـــەواوە. ك ئایندەبینـــی نات
ـــتی  ـــت و هەس ـــۆ دەدرێ ـــی ب ـــەردەوام هەوڵ ـــە ب ـــرە، چونك ـــە چاالكت ـــەكانی دیك ـــوو بەش ـــە هەم و ل
ـــن.  ـــی ئەدەبی ـــەی داهێنان ـــەش مای ـــەوڵ و دەربڕین ـــەم ه ـــات. ئ ـــەر دەخ ـــی س ـــی ژیانبین قوواڵیی

ـــش  ـــەون. خەونی ـــۆ خ ـــدەوە ب ـــیعرم گەڕان ـــە، ش ـــش ئەوەی ـــی منی ـــه  و تایبەتكاری ـــن سرووش ـــی م خه ون
ـــی  ـــژن، ئاســـۆ و دووری ـــی و درێ ـــی بیركردنەوەی ـــوو دەقەكانیشـــم، دەق ـــت. هەم ـــان ڕادەگرێ ـــی ژی پاكییەت
ـــۆر  ـــێوازی هەمەج ـــە ش ـــان، ب ـــی و ئەزموونكردنی ـــڕ نهێن ـــۆ پ ـــاوە ب ـــەربەخۆ و گونج ـــدا س ـــانەیییان تێ ئەفس
ـــدا  ـــت لەگەڵی ـــی بگەیەنێ ـــۆی بەكۆتای ـــت خ ـــە دەخوازێ ـــوێنەی دەقەك ـــەو ش ـــا ئ ـــردوون، ت ـــاو ك كارم لەن

ـــم و دەڕۆم. ـــا دەب تەب
ـــە  ـــت هێڵ ـــانیش دەتواندرێ ـــە ئاس ـــەوە، ب ـــگ هێناوەت ـــە دەن ـــدا ب ـــە دەقەكان ـــراوم ل ـــی بێدەنگك زمان

ـــت. ـــان بكرێ ـــەدا دەستنیش ـــەم بەدەنگهێنانەوەی ـــاكارەكان ل جی
شـــیعر ناوەنـــدە، هەمـــوو ڕەگەزەكانـــی دیكـــەی ئەدەبـــی بـــەرەو ناوخـــۆی بەكێـــش دەكات و 
ـــەوە و  ـــوودی گێڕان ـــیعریدا س ـــی ش ـــە ژیان ـــت، ل ـــە دەس ـــی دەدات ـــە ڕوون ـــتەقینەیان ب ـــی ڕاس چارەنووس
ـــت و  ـــرا و ئۆپەرێ ـــانۆنامە و ئۆپێ ـــان و ش ـــان و پەخش ـــەری ڕۆم ـــە هون ـــۆ ل ـــۆش و گفتوگ ـــی ه تەوژم
ـــەوە  ـــزی كران ـــم و هێ ـــان دەریاندەهێن ـــەزی خۆی ـــە ڕەگ ـــرم. ل ـــاد، وەردەگ ـــرۆك ..... ت ســـینەما و چی
ـــان  ـــە ئامادەكردنی ـــان دەكـــەم، ل ـــر و ســـەیرتر و بەپیتتری ـــر و كاریگەرت ـــدەدەم، پتەوت ـــان پێ و جوواڵندنی
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بـــۆ دامەزراندنـــی دەقـــی شـــیعری. دەقیـــش خوێندەوارانـــی دڵنیـــا دەكات لـــە چێـــژ وەرگرتنـــی 
ـــە دی. ـــان دەهێنێت ـــت، چاوەڕوانیی ـــیعرییەت و خواس ش

من بەرپرسیارییەتی دەنووسم، لەبارەی بەرپرسیارییەتییەوە نانووسم

2
ـــەم  ـــان بەره ـــی نایابی ـــك كارێك ـــان گرووپێ ـــاعیرێك، ی ـــە، ش ـــن ئەوەی ـــی م ـــە دڵەڕاوكێ ـــەك ل ی
ـــەم. ـــان بگ ـــەركەوتنی كارەكەی ـــی س ـــی هەقیقەت ـــی و ڕەگ ـــە چۆنیەت ـــاش ل ـــەوڵ دەدەم ب ـــت، ه هێنابێ
ـــاو  ـــم لەبەرچ ـــم، كەسیش ـــەس ب ـــردووە وەك ك ـــەزم نەك ـــی ح ـــی ئەدەب ـــچ ڕەگەزێك ـــە ڕووی هی ل
نەگرتـــووە، هاوڕێـــی هەمـــوو ئـــەو شـــاعیرانەم، كـــە پێـــش مـــن پـــرۆژەی داهێنانیـــان هەبـــووە، 

ـــرۆژە. ـــاوەن پ ـــاعیری خ ـــە ش ـــن ب ـــن و دەب ـــش دێ ـــی دوای منی ـــن، ئەوان ـــەی هاوچەرخ ئەوان
ـــە شـــیعری  ـــدێ شـــیعردا ســـەر ب ـــە هەن ـــەت ل ـــم، تەنان ـــدا دەبین ـــوو نەوەیەك ـــە دەرەوەی هەم خـــۆم ل
ـــە  ـــە دوا شـــیعرمە و ل ـــەو شـــیعرەم، ك ـــوون و ئەفســـانەی ئ ـــە ئەزم ـــم، ســـەر ب ـــە پێشـــتری خۆشـــم نی ل
ـــێ  ـــدا كاری پێكراب ـــی ئەدەبی ـــچ ڕەگەزێك ـــە هی ـــەوەی ل ـــش ئ ـــانەیی پێ ـــەی ئەفس ـــینیدام، زەمین نووس

ـــووە. ـــە شـــیعردا كاری پێكـــراوە و هەب ـــت ل و هەبووبێ
ـــدا  ـــە بنەڕەت ـــوە، ل ـــك نەزانی ـــچ گرووپێ ـــە هی ـــم ب ـــی، خۆش ـــی ئەدەب ـــچ گرووپێك ـــاو هی ـــە ن ناچم
ـــەی گـــرووپ، دەركـــردن و چەواشـــەكردنی  ـــاو بازن ـــە ن ـــان كاری تاكـــە كەســـییە، چوون ـــەدەب و داهێن ئ

ـــدا. ـــەدەب و داهێنان ـــەی ئ ـــە بازن ـــییەیە ل ـــە كەس ـــەم تاك ئ
ـــاری  ـــە ب ـــتن ب ـــە گەیش ـــا ب ـــیعر تەنی ـــندەیە، ش ـــی كوش ـــردن، هەڵەیەك ـــی و قۆناغبەندك خانەخانەی
ـــە، دەق  ـــودی وریای ـــك خ ـــەوەی كۆمەڵێ ـــوون و بیركردن ـــە بۆچ ـــت، ئەم ـــە دەكرێ ـــنی پێوان دەروونڕۆش

ـــدەكات. ـــیان پێ ـــۆ دەكات و دەق قسەش ـــەیان ب قس
ـــنی  ـــاری دەروونڕۆش ـــە ب ـــەم ب ـــەوەی بگ ـــۆ ئ ـــدام ب ـــێ ئامان ـــە جەنگـــی ب ـــدا ل ـــەڵ خۆم ـــان لەگ بێوچ
ـــم  ـــیوە، هەوڵ ـــاختەوە هەڵنەواس ـــی س ـــمی لێڵی ـــە تەلیس ـــم ب ـــم، خۆش ـــدا زاڵب ـــەن و كات ـــەر تەم ـــا بەس ت

ـــم. ـــڕۆ ب ـــەوەی ئەم ـــا و بیركردن ـــتەكانی توان داوە ئاســـت و ئاراس
ـــی دروســـت  ـــدا ئارام ـــی خۆم ـــە جیهان ـــت، ل ـــدە دەردەكەوێ ـــبینیكردنی ئاین ـــدن و پێش ـــڕۆدا بزوان لەم
دەكـــەم و بارێـــك دەهێنمـــە بـــەر زەیـــن و تێیـــدا نیشـــتەجێ دەبـــم و دەنووســـم، پەیوەندیشـــم 
ـــەاڵم خـــۆم  ـــەم، ب ـــڕ دەك ـــوێ ب ـــا ك ـــەوە، ناشـــزانم ت ـــەردەوام و پت ـــدا ب ـــەڵ ســـۆراغكارانی بەرهەمم لەگ

ـــدە دەڕۆم. ـــان و ئاین ـــەرەو ژی ـــیعرەوە ب ـــە ش ـــەوە ل ـــا كردووەت ـــەوە دڵنی ل
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ـــۆڕان و جێگیرنەبوونـــم، شـــیعری  لەســـەر هەمـــوو ئاســـت و ئاراســـتەكانی ژیـــان الیەنگیـــری گ
ـــاغ  ـــرە قۆن ـــەوە، بگ ـــتاو نەماوەت ـــاری وەس ـــتووە لەب ـــڕۆی گەیش ـــە ئەم ـــا ب ـــیكەوە ت ـــە كالس ـــوردی ل ك
ـــەوە  ـــت، ئ ـــدا نەكردبێ ـــی پەی ـــتنی قووڵیش ـــەیی و داڕش ـــی ڕیش ـــەر گۆڕان ـــوە، ئەگ ـــی بڕی ـــە قۆناغ ب
ـــای  ـــی بنەم ـــك ناوك ـــدا، هێندێ ـــتانییەتی واڵتەكەی ـــت شارس ـــە ئاس ـــەنی ل ـــەرخ و ڕەس ـــی هاوچ بۆچوون

ـــردووە. ـــەردا ك ـــەی لەس ـــیعرییەتی قۆناغەك ـــێواز و ش ـــان و ش ـــەوە. كاری زم دۆزیوەت
چەنـــد قۆناغێكـــی دانپێدانـــدراوی شـــیعری كـــوردی لـــە ئـــارادان و لێتۆژینەوەیـــان لەبـــارەوە 
دەنووســـرێ، بـــەاڵم قۆناغـــەكان قۆناغـــی درەوشـــاوە نیـــن، بگـــرە هـــەر یـــەك لـــە قۆناغـــەكان 

دەنگێكـــی درەوشـــاوە نوێنەرایەتـــی قۆناغەكـــەی كـــردووە.
ــرێ و  ــەكان وەربگـ ــتی دەنگـ ــە ئاسـ ــك بـ ــەواوی قۆناغێـ ــووە تـ ــوردی، نەهاتـ ــەی كـ ڕەخنـ
ـــا  ـــان و بنەم ـــی كاركردنی ـــەربەخۆیی و هاوبەش ـــی س ـــكات، گرینگییەت ـــۆ ب ـــیاری ب ـــی وش خوێندنەوەیەك

دۆزراوەكانـــی قۆناغەكـــە دەربخـــات.
بگـــرە یەكـــە یەكـــە نوێنـــەرە بەهێـــز و درەوشـــاوەكانی وەرگرتـــوون، ئـــەم یـــەك یـــەك وەرگرتنـــەش 

وای كـــردووە قۆناغـــەكان كاركردنـــی هاوبەشـــیان بـــە نەدۆزراوەیـــی بمێنێتـــەوە.
من ژیان دەنووسم، لەبارەی ژیانەوە نانووسم

3
ـــەوێ  ـــە، دەم ـــی تێدای ـــی ناڕێك ـــەرزی و نزمییەك ـــۆرە ب ـــدا ج ـــە دۆخگۆڕین ـــان ل ـــەم، ژی هەســـت دەك
لـــەم دۆخگۆڕیـــن و بـــەرزی و نزمییـــە ناڕێكـــەدا ڕزگارم ببێـــت، لەنـــاو شـــیعری پەتیـــدا بژیـــم و 
ـــەاڵت و  ـــەت دەس ـــتە خزم ـــۆی خس ـــەر خ ـــاعیر ئەگ ـــدەم، ش ـــەروەری ب ـــان و دادپ ـــە ژی ـــەك ب مانای
سیســـتمی دیكتاتۆریـــی سیاســـییەوە، هاوپەیمانـــی بـــوو، بێگومـــان ڕۆڵ و ئامادەیـــی گەشـــەكردن 
ـــت،  ـــان ڕابگەیەنێ ـــزی داهێن ـــای بەهێ ـــێ توان ـــت، ناتوان ـــن دەچێ ـــە بەی ـــاكاری ل ـــەندنی جی و پەرەس
ـــتن  ـــۆ تێگەیش ـــێ ب ـــی هەب ـــاوەڕی سیاس ـــك ب ـــەڕخوازی، جۆرێ ـــزی ش ـــە هێ ـــەر دوور ل ـــەاڵم ئەگ ب
ـــێ  ـــەدی بهێن ـــۆی ب ـــی خ ـــەوە كاریگەری ـــمەندییە لێی ـــی هۆش ـــی ڕوودان، چاالكییەك ـــە هۆكارەكان ل
ـــانی  ـــاتی تێكۆش ـــین، چركەس ـــاتی نووس ـــپێنێت. چركەس ـــدات و بیانچەس ـــان ب ـــی نیش و تێڕوانینەكان

ـــە. گیانیی
ـــەوەن  ـــكری بەرەنگاربوون ـــەربەخۆییخواز و سەرلەش ـــگاوەری س ـــەكانی جەن ـــراو، وش ـــیعری داهێن ش
ـــا،  ـــان جۆش ـــییەكانی ژی ـــۆ خۆش ـــتم ب ـــە هەس ـــەپێنەر، ك ـــز خۆس ـــری هێ ـــە زەب ـــی ب دژی دیكتاتۆریەت
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ژیـــان زۆر بـــە ئاڵـــۆزی و گرانـــی خـــۆی پیشـــاندام، لـــەم كاردانەوەیـــەدا دەمـــەوێ لـــە ڕێـــگای 
ـــین،  ـــان و نووس ـــاو زم ـــە ن ـــان بهێنم ـــەوە، ژی ـــاڵ بكەم ـــان بەت ـــەختییەكانی ژی ـــۆزی و س ـــیعرەوە ئاڵ ش

ـــەندووم. ـــێ س ـــی ل ـــوو ژیان ـــە، هەم ـــیعر بوویم ـــری ش ـــاوا هۆگ ـــە ئ بۆی
ـــدراو و  ـــراو و نەبین ـــاتی چاوەڕواننەك ـــە چركەس ـــتییە، ل ـــیعر پێویس ـــان. ش ـــە ژی ـــە ل ـــەم داوای ـــۆ ئ ب
ـــیار  ـــودی بەرپرس ـــت: خ ـــرێ و دەڵێ ـــم دادەگ ـــا پێ ـــەر ت ـــرۆز س ـــێكی پی ـــار و كەش ـــزدا، ب خەونئامێ

ـــەرەوە. ـــەرز بك ـــیعر ب ـــی ش ـــدن، پەیام ـــەر بزوان بەرانب
ـــن  ـــدا دەبی ـــەوە و تێی ـــاك دەبێت ـــێ پ ـــی ل ـــی هەموومان ـــە، گوناه ـــی خودای ـــە و ماڵ ـــیعر حەوش ش

ـــد. ـــتە و خوداوەن ـــە فریش ب
شـــیعر ئامانجـــی بەختـــەوەری و جێـــگای هەمـــوو هیـــوا و خۆشـــادمانكردنێكە بـــۆ مـــن، لـــە ڕێگایـــەوە 
ـــت  ـــا خەونەكان ـــتی، هەروەه ـــەوە ببەس ـــتە و خوداوەندان ـــی فریش ـــە جیهان ـــدی ب ـــت پەیوەن دەتواندرێ
كـــۆ دەكاتـــەوە، ئەگەریـــش زانیارییەكـــی گشـــتیت لەبـــارەی كەرەســـتە و ئامرازەكانـــەوە نەبێـــت، 

ـــت. ـــت بی ـــری خەونەكان ـــی هەڵگ ناتوان
من خەون دەنووسم، لەبارەی خەونەوە نانووسم.

4
ـــوودە  ـــێ و نائاس ـــڵەژاوییان كەوتووەت ـــك ش ـــم جۆرێ ـــڕ بەرهەمی ـــی و پ ـــە چاالك ـــرەكان، ب بێ بەه
ـــێننەوە،  ـــەن و بمچەوس ـــتم بك ـــن دەمبەس ـــالن و پیالندانان ـــە پ ـــر ل ـــكرا و ژێراوژێ ـــەغڵەتن، بەئاش و س
ـــەوە،  ـــت، بیكوژێنن ـــۆ ماوەیەكـــی كاتیـــش بێ ـــووە، ئەگـــەر ب ـــەی لێمـــەوە دروســـت ب ـــەو ڕووناكیی ـــان ئ ی

ـــەر. ـــە س ـــی بخەن ـــێوێنن و گومان ـــا بیش ـــارنەوە، ئەگەرن ـــان بیش ی
ـــرم  ـــێ ڕادەگ ـــان ل ـــدە گوێی ـــی ئەوەن ـــەم، بای ـــك ناك ـــچ زیانێ ـــە هی ـــت ب ـــەدا هەس ـــەم دژایەتیكردن ل
بزانـــم چـــی دەڵێـــن، ئاســـت و ئاراســـتەكانیان چیـــن، هێنـــدە كاتیـــان نادەمـــێ بیریـــان لـــێ 
ـــگای  ـــە ڕێ ـــەش ل ـــزە، ئەم ـــدا بەهێ ـــم لەمن ـــی دوژمنەكان ـــوردن و بێبایەخكردن ـــی لەخۆب ـــەوە، گیان بكەم

گیانپەروەردەكردنێكـــی بـــەردەوام و دۆزینـــەوە و خۆناســـینەوە پێیگەیشـــتووم.
ـــەواو  ـــە، ت ـــی نیی ـــە خامۆش ـــەت ڕووی ل ـــە ق ـــەو ئاگرەی ـــدن و ئ ـــی ڕاچڵەكان ـــن پەیام ـــۆ م ـــیعر ب ش
ـــەی  ـــەم ئەمەكداریی ـــت ئ ـــە ئاس ـــدا ل ـــم لەناوەوەیان ـــۆی، دوژمنەكان ـــدارم ب ـــاوە و ئەمەك ـــڕوام پێیهێن ب
مـــن داتەپیـــون، خۆیـــان بـــە گوڕنەتەڵـــە و چەوســـاوەی دەقەكانـــم دەبینـــن، منیـــش لـــە شـــەڕە 

ـــەم. ـــیان دەك ـــتووە و فەرامۆش ـــۆم پاراس ـــەڕەكان خ بێف
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ـــە  ـــم، ك ـــرۆزە دەب ـــتە پی ـــەو ش ـــەوەی ئ ـــی ئامانجـــدارم، خەریكـــی بەرزكردن ـــە گردەنشـــینیی دەروون ل
ـــی  ـــەرج و ئارامی ـــە، هەلوم ـــیعرییەتی تێدای ـــن ش ـــن و بەهێزتری ـــان جوانتری ـــاوە، بڕواهێن ـــڕوام پێهێن ب
تـــەواوم بـــۆ دابیـــن دەبێـــت وەك منداڵێـــك خـــەون دەبینـــم، ژیـــان لەنـــاو خەونـــدا مشـــتوماڵ 

ـــەم. بك
شـــاعیری ڕاســـتەقینە هەمـــوو كات وەك منداڵێـــك هەڵســـوكەوت دەكات، هەركاتێـــك ڕێـــگای 
دا ئـــەو منداڵییـــەی نـــاوەوەی وەك گەورەیـــەك فەرمانـــی پێبـــدا و هەڵیســـووڕێنێت، ئـــەوە لـــەم 
ـــوەی  ـــك بەڕێ ـــوكەوتیدا تاكتی ـــە هەڵس ـــەورە ل ـــە گ ـــۆی دەدا، چونك ـــی خ ـــاڕی بەتاڵبوون ـــەدا ج چركەی
ـــی  ـــی، پاك ـــی فەرمانڕەوایەت ـــی و یەكڕووی ـــش پاك ـــات، داهێنەری ـــوە دەب ـــش بەڕێ ـــات و تاكتیكی دەب
ـــە  ـــت ب ـــدا دەگەی ـــی و یەكڕوویی ـــە پاك ـــت، ل ـــت دەكەوێ ـــدا دەس ـــە منداڵییەتی ـــا ل ـــش تەنی و یەكڕوویی

دەروونڕۆشـــنیی خودایـــی.
پـــەرە بـــە خەونبینیـــن دەدەم، خـــەون لـــە دەربڕینـــدا بنەڕەتـــی واقیـــع ون نـــاكات، ملكەچـــی 
ـــی  ـــردن و بەڕێوەچوون ـــن لێك ـــۆ دەربڕی ـــە ب ـــاوازی نوێی ـــە و ئ ـــەری ترپ ـــێ، بەرهەمهێن ـــەاڵتیش ناب دەس

ـــادا. ـــی فەنتازی ـــاو دەق ـــع لەن واقی
من پاكی دەنووسم، لەبارەی پاكییەوە نانووسم.

5 
شـــاعیری دامەزرێنـــەری گەورەمەنـــد بـــە ڕەخنـــە لێگرتنـــی نابەجێـــش بـــڕوای بـــە دامەزرێنـــەری و 
گەورەمەنـــدی خـــۆی لـــەق نابێـــت، پتەوتـــر و كاریگەرتـــر و پەتیتـــر دەبێتـــە هێمـــای ڕوونبوونـــەوەی 
ـــی  ـــە و پەتییەش ـــوون و كاریگەریی ـــڕوا پتەوترب ـــەو ب ـــەزرێ، ئ ـــاو دادەم ـــژووی لەن ـــین. مێ ـــان و نووس زم
ـــە پاشـــماوە جێمـــاوەكان و پاشـــخاپەرۆكەكانی زمـــان و نووســـین. هێـــزی ڕزگاركار و ڕزگاركردنـــی دەقـــە ل

من ڕزگاركردن دەنووسم، لەبارەی ڕزگاركردنەوە نانووسم.
6

ـــووە،  ـــی نەكەوت ـــی و نوێی ـــەر كۆن ـــەش لەس ـــە، وش ـــر نیی ـــردن كۆنت ـــان و م ـــە ژی ـــەیەك ل ـــچ وش هی
ـــێ و ئاســـت و ئاراســـتە و ئاســـۆی  ـــەكاری دەهێن ـــووە چـــۆن ب بگـــرە لەســـەر تێگەیشـــتنی نووســـەر كەوت

ـــەوە. ـــێ دەدۆزێت ل
ـــی  ـــاو جیهان ـــاوم لەن ـــم، تێكۆش ـــاد بنێ ـــوێ بنی ـــی ن ـــم و جیهان ـــۆن بڕووخێن ـــی ك ـــتووە جیهان نەمویس
ـــە. ـــا هەتای ـــی بەهەشـــتی ت ـــی و خاوێنی ـــەی ڕوون ـــە نموون ـــەم ب ـــەوە و بیك ـــە بدۆزم ـــی دیك ـــدا جیهان كۆن



چوار كتێب له باره ی شیعره وه        سه باح ڕه نجده ر

13

شـــاعیر دەتوانـــێ كەڵـــك لـــە تـــەواوی وزە سروشـــتییەكان وەربگـــرێ بـــۆ بنیـــاد و پێكهاتـــەی 
شـــیعری.

ـــادە  ـــەرەتاییم س ـــك كاری س ـــم، هێندێ ـــان دەزان ـــدووی ژی ـــر و زین ـــی پێداگ ـــە پەیوەندییەك ـــیعر، ب ش
ـــە شایســـتەی  ـــدی ڕۆشـــنبیری كوردیـــم ناســـاندوون، ب ـــە ناوەن ـــدا ب ـــە ڕۆژنامـــە و گۆڤارەكان ـــوون، كـــە ل ب
ـــانیان  ـــارە پیش ـــین، دووب ـــان و نووس ـــی زم ـــاو جیهان ـــەوە ن ـــدا بیانهێنم ـــە كتێبێك ـــم ل ـــان نازان ئەوەی
ـــادا.  ـــی شـــیعر و هەڵڕشـــتنی مان ـــە پیت ـــی ب ـــەڵ خەیاڵ ـــوون لەگ ـــان جـــۆرە یەكترناســـینێك ب ـــەوە، ی بدەم

ـــە. ـــی نیی ـــی بنچینەی ـــیعرییەكاندا ڕەگەزێك ـــەزە ش ـــاو ڕەگ ـــادا لەن ـــاو مان ـــردن لەپێن كارك
ـــە  ـــەڵ ئەوەشـــدا ب ـــی شـــیعریم ســـەرەتایییە، لەگ ـــدا جیهانبینی ـــە هێندێكیان ـــە ل وەك دەســـپێك و زەمین
ـــەوە  ـــەی لێیان ـــەو ڕوانینان ـــوە، ئ ـــم ڕوانی ـــان و بوون ـــەواوی ژی ـــە ت ـــم ل ـــای دەربڕین ـــز و توان ـــوو هێ هەم

ـــتەقینەكان. ـــدارە ڕاس ـــدە پەیام ـــی ئومێ ـــە قوواڵی ـــت ب دەگەی
ـــی  ـــان و ناخ ـــۆ گی ـــەوە ب ـــووە، بیگوازم ـــر ب ـــن جێگی ـــی م ـــان و ناخ ـــە گی ـــەوەی ل ـــم داوە ئ هەوڵ

ـــت. ـــان ڕادەگرێ ـــی ژی ـــیعر پاكییەت ـــەی ش ـــەو حیكمەت ـــزادەكان ب ـــۆی ئادەمی ك
من دۆزینەوە دەنووسم، لەبارەی دۆزینەوە نانووسم.

7 
پێشـــبینی لـــە بیـــری منـــدا بەهێـــزە، زۆر جـــاران شـــەو خەونـــم بینیـــوە بـــۆ بەیانـــی، یـــان لـــە 
ماوەیەكـــی كورتـــدا ڕووداوی خەونەكـــە بـــە واقیعـــی هاتووەتـــە نـــاو ژیانـــم و بووەتـــە ڕووداوێكـــی 

بینـــدراو.
ـــە  ـــی ل ـــوو چاالكییەكانم ـــێ هەم ـــرە دەبین ـــەم چەت ـــیعریش دەوری ئ ـــان، ش ـــە ژی ـــەم ب ـــیعر دەك ش

ـــەم. ـــت دەك ـــێبەردا یاداش س
شـــیعر وەك خـــەون وایـــە، ئەگـــەر نەیبینـــم هەســـت دەكـــەم وەك مـــرۆڤ تـــەواو بوویمـــە و 

شـــوێن و ئەركـــم لـــە ژیانـــدا نەمـــاوە.
ـــوان  ـــی ج ـــاو ژیانێك ـــە ن ـــرێ، دەمبات ـــتم دەگ ـــت و دەس ـــە، دێ ـــاراوەی ناخ ـــی ش ـــە و خورپەیەك ترپ
و بەهەشـــتی تـــا هەتایـــە، لـــەم گەشـــتە جوانەشـــدا بـــە نەرمـــە گۆرانـــی گوتنـــەوە، شـــتە هـــەرە 
ـــە  ـــی هەمیش ـــاو ماڵ ـــەوە ن ـــۆم و دەیانهێنم ـــی خ ـــە گیانی ـــی ب ـــی گیان ـــە هاوڕێ ـــەم ب ـــەكان دەك جوان

ـــین. ـــان و نووس ـــی زم ـــۆش و فەرامۆشبەخش دڵخ
من پێشبینی دەنووسم، لەبارەی پێشبینییەوە نانووسم.
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8
ـــە شـــیعرەوە هەســـتیاریی خـــۆی دەگەیەنـــێ، شـــاعیری داهێنەریـــش كەللەســـەر و چـــاوی  شـــاعیر ل

ـــە كەللەســـەر و چاوڕوونیـــدا دەدۆزێتـــەوە. ـــە هـــەر شیعرێكیشـــدا ڕاســـتییەك ل ـــە، ل ڕوونـــی میللەت
كۆمەڵێـــك دەقـــی پەتیـــم نووســـیوە لـــە پانتایـــی خـــەون بوونەتـــە شـــێواز و بەرگـــری لـــە 
ــاوە، بـــە ئەدەبیاتبوونـــی خەونـــم  مانـــای جـــوان دەكـــەن، پێناســـەی ئەدەبیـــی منیـــان پێكهێنـ
ـــیان  ـــی نوێبەخش ـــە و لەرزەیەك ـــە گۆبەندبوون ـــەر ب ـــش س ـــی بەرچاوی ـــا ڕادەیەك ـــاندووە، ت ـــەوە ناس لێیان
خســـتووەتەوە، بەهـــۆی خـــۆ دامەزرانـــدن و گـــورج هاتنـــە پێشـــەوە و بـــڕوا بەخۆبوونـــم لـــە بەردەوامیـــی 
ـــەوە و بەدگۆیـــی و ئیرەیـــی و نیازخراپـــی و دڵڕەشـــی و كەمســـەری و ناكەســـبەچەیی  بەخشـــیندا كاردان

ـــەن. ـــێ بك ـــتانیم ل ـــەی زۆر ناشارس ـــەك هەڕەش ـــە پلەی ـــت ب ـــم گەیش ـــە گوڕنەتەڵەكان دوژمن
ـــم  ـــرن، پەیوەندیش ـــتێك بەرزت ـــوو ش ـــە هەم ـــان ل ـــتێتیكییەكانی ژی ـــەرچاوە ئێس ـــدا س ـــە دەقەكانم ل
لەگـــەڵ شـــوێندا، پەیوەندییەكـــی گیانییـــە، یەكـــەم خەیاڵگـــەی بەپیتمـــە هەمـــوو یادەوەرییەكانـــم 
ـــە  ـــەر ل ـــت، مەگ ـــەوە و بیانگرێ ـــان بكات ـــە كۆی ـــواری نیی ـــاو ب ـــە چ ـــوون، ك ـــوێنێكدا خەوت ـــە ش ل
ـــە  ـــدەم، بیانخەم ـــكهاوێژم ب ـــاوی تیش ـــاوی چ ـــەوە و ئ ـــان بهێنم ـــە ئاگای ـــەوە ب ـــگای خەونبینین ڕێ

ـــم. ـــتی و خەونییەكان ـــە هەس ـــاو چاالكیی ن
ـــت،  ـــاگام نەهێنێ ـــە ئ ـــەو ب ـــە خ ـــوێن ل ـــاوی ش ـــی هەت ـــتی نیان ـــت، دەس ـــە هەس ـــك ب ـــەر ڕۆژێ ئەگ

ـــووە. ـــدا نەب ـــی تێ ـــتی و خەون ـــی هەس ـــەوە چاالكی ـــەو ش ـــم ئ وا دەزان
ـــەی  ـــەو زەویی ـــاكارە ل ـــێ، جی ـــاعیر دایدەمەزرێن ـــی ش ـــن و خەون ـــاڵ و ڕوانی ـــدا خەی ـــە دەق ـــوێن ل ش
ـــی  ـــەوە سەرنجڕاكێشـــترین جیهان ـــەالی من ـــش ب ـــی خەونی ـــت. جیهان ـــوزەر دەكەی ـــەریدا گ ـــە بەس ڕۆژان
ـــی  ـــی و ئیرەی ـــڵ و بەدگۆی ـــرت و فێ ـــە ف ـــدراو ل ـــەواو داماڵ ـــی ت ـــی ژیان ـــەوەی باس ـــەر ئ ـــیعرییە، لەب ش

ـــتگیری دەكات. ـــە گش ـــازاد ب ـــەواو ئ ـــبەچەیی و ت ـــەری و ناكەس ـــی و كەمس ـــی و دڵڕەش و نیازخراپ
من شوێن دەنووسم، لەبارەی شوێنەوە نانووسم.

9
ژیانـــی ڕاســـتەقینە، ئـــەو شـــتەیە، كـــە دەســـەاڵت و سیســـتمی دیكتاتۆریـــی سیاســـی لێـــی 
ـــە  ـــا ل ـــی تەنی ـــی سیاس ـــتمی دیكتاتۆری ـــەاڵت و سیس ـــە دەس ـــەندنەوەیەش ل ـــەم لێس ـــەندووین، ئ س
ـــی  ـــە، ئازادی ـــی خۆمان ـــدا ه ـــە خەون ـــا ل ـــتەقینە تەنی ـــی ڕاس ـــە: ژیان ـــت، كەوات ـــەوە دەبێ ـــگای خەون ڕێ

ـــت. ـــێ وەردەگیرێ ـــەواوی ل ت
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ـــت خـــودی شـــاعیر بناســـرێ  ـــدا دەتواندرێ ـــی خەونی ـــە دەق ـــردووە، ل ـــڕەو ك ـــم پەی شـــێوازی خەونی
و ڕەنگەكانـــی ببیندرێـــن.

خـــەون، یاخیبوونـــی بـــە جەرگانـــە و دەنگـــی ناڕەزایییـــە لـــەكار و ڕووداوە نابەجێیەكانـــی دەســـەاڵت 
و سیســـتمی دیكتاتۆریـــی سیاســـی.

ـــگای  ـــە ڕێ ـــەاڵت دەكات، ل ـــگا و دەس ـــان و كۆمەڵ ـــتەی ژی ـــیار ئاراس ـــاعیر پرس ـــدا ش ـــە خەون ل
ـــرۆڤ. ـــەری م ـــەوەی گەوه ـــە دۆزین ـــەوە دەگات ب ـــەم پرسیاركردنەش ئ

جووڵـــەی بەهێـــزی نـــاوەوەی شـــیعر لـــە توانایدایـــە ڕاســـتەوخۆ كار بكاتـــە ســـەر ژیـــان و 
بیگۆڕێـــت.

خەونـــی نایـــاب دەبێتـــە زمـــان و شـــێواز و بابەتـــی نایـــاب، دەقەكانـــم دەقـــی خەونیـــن، خەونیـــش 
ـــتی شـــكۆمەندی  ـــت و هەس ـــم دەبێ ـــیعرییەتی دەق ـــە ش ـــەڵ ب ـــدەر، هەمیشـــە تێك ـــان و هان وەك گی

ـــدا ڕســـكاندووە و دەڕســـكێنێ. ـــە من ل
ـــە  ـــتییان بەوەی ـــتەكراوەكانیش پێویس ـــە بەرجەس ـــەوە، خەون ـــەی خەون ـــاو بازن ـــە ن ـــم دەخەم ڕوانینەكان
ـــر هاوبەشـــی  ـــن و پتەوت ـــان ببین ـــی خۆی ـــا ڕۆڵ و كار و چاالكی ـــان ت ـــاو ژی ـــەوە ن ـــارە بیانهێنیت دووب

ـــەن. ـــۆڕان بك ـــە گ ل
ـــەی  ـــە پێكهات ـــتم ل ـــۆم دەبەس ـــەرگەرمیی خ ـــری و س ـــە چاودێ ـــت ب ـــدا پش ـــواری خەونبینین ـــە ب ل
ـــی كەســـایەتیمدا  ـــە ژیان ـــی بەردەوامیشـــی ل ـــت، ئامادەبوون ـــی دەبینێ ـــی بنچینەی دەقیشـــدا خـــەون ڕۆڵ

ـــووە. ـــار كەوت بەدی
خەون هەڵوێست و بۆچوونی ڕوونە بەرانبەر بە دیمەنی شڵەژاو و دیكتاتۆریەتی ژیان.

من پرسیار دەنووسم، لەبارەی پرسیارەوە نانووسم.

10
نووســـین كاتـــی هەســـتیاریی تەمەنـــە، لـــە درەوشـــانەوەی شـــیعریی دۆنایدۆنـــی كەشـــوهەوای 
ـــە  ـــەوە ل ـــەرلەنوێ ژیان ـــی س ـــەون و چەمك ـــاڵ و خ ـــم، خەی ـــن دەب ـــەوە و خەونبینی ـــی بیركردن ئازادی

ـــوون. ـــاوم نەیدیب ـــە چ ـــتانەی ك ـــەو ش ـــانی ئ ـــۆ كێش ـــن ب ـــوونیدا یارمەتیدەرم ـــی ئەفس پلەیەك
لەنـــاو شـــیعردا دەجووڵێـــم و بارودۆخـــی گیانیـــم ئـــارام دەبێـــت، ســـەیری تـــەواوی جیهـــان 
دەكـــەم، لـــەم ســـەیركردنەمدا هیـــچ دەســـەاڵتدارێك بوونـــی نییـــە، تەنیـــا ئـــەو خودایـــە نەبێـــت، 
ـــە  ـــمانییەكان هەمیش ـــە ئاس ـــە، ئامۆژگاریی ـــووڕێنەری گیانیم ـــزە و هەڵس ـــوەی بەهێ ـــم پێ ـــە پەیوەندی ك
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ـــا  ـــی، ت ـــی ئایین ـــەك بابەت ـــتەكردووە. ن ـــم بەرجەس ـــتی ئایینی ـــەم، هەس ـــیان ناك ـــدان و فەرامۆش لەبیرم
ـــرم،  ـــێ وەردەگ ـــیان ل ـــرە و سرووش ـــەوە و بەه ـــك دەبم ـــەورەكان نزی ـــەرە گ ـــە نووس ـــنووری ڕەوا ل س
ـــادە و  ـــودی س ـــەوان. خ ـــڕوای ئ ـــی و ب ـــە جیهانبین ـــە ب ـــەی تایبەت ـــەو بازنەی ـــاو ئ ـــە ن ـــەاڵم ناچم ب
ـــەر  ـــاوی متەســـەووف و سروشـــتخواز و خەونبیـــن وەك بوونێكـــی گشـــتی تەماشـــای دەوروب ســـاكار ژی
ـــەن  ـــتەكان دەك ـــە ش ـــەدا هەســـت ب ـــەوە دڵئاگاییی ـــەم توان ـــەوە. ل ـــدا دەتوێن ـــاو جوانییەكان ـــەن و لەن دەك
ـــن  ـــەم گەیشتنەشـــەوە شـــاد دەب ـــگای ئ ـــە ڕێ ـــااڵ، ل ـــی ب ـــاخ و گیان ـــی ن ـــود و غوربەت ـــە خ ـــەن ب و دەگ
ـــوو  ـــەی هەم ـــا هەتای ـــەوەی ت ـــەرەتا و بێگەردكردن ـــینایی س ـــنی و ش ـــەی دەروونڕۆش ـــن پل ـــە دوایی ب

ـــتەكان. ش
من بێگەردی دەنووسم، لەبارەی بێگەردییەوە نانووسم.

11
ــە  ــە لـ ــتەدا هەمیشـ ــادی ڕسـ ــا و بنیـ ــی مانـ ــە ئازادكردنـ ــتەواژە لـ ــدا دەسـ ــە دەقـــی خەونیـ لـ

ســـنووربەزاندندایە.
ـــەكان  ـــە خەونیی ـــی ڕوون، دەربڕین ـــان و جیهانبینی ـــەڕی زم ـــە ئەوپ ـــی دەســـتكەوتێكە ل ـــی خەون دەق
ـــك  ـــدرێ، جۆرێ ـــەكار دەهێن ـــژدا ب ـــی درێ ـــە دەق ـــاون، شـــێوازی هەمەجـــۆر ل ـــۆری لەســـەر دان پەنجەم
لـــە دەســـتكرد و دروســـتكردنی تێـــدا ڕەوایـــە، لەبـــەر ئـــەوەی پشـــت نابەســـتێت بـــە چركـــەی 
ــردوو  ــی ڕابـ ــەك و جوواڵندنـ ــەدوای یـ ــەك لـ ــەوەی یـ ــرە تەقینـ ــرە زنجیـ ــەك، بگـ تەقینەوەیـ
و تێڕامانـــی لـــە مێژینـــەن لـــە كەشـــی نووســـین دەگەڕێیتـــەوە ســـەریان و جیهانبینـــی تێـــدا 

دەجۆشـــێت.
ــیعر  ــێوازی پەخشانەشـ ــازاد و شـ ــیعری ئـ ــێوازی شـ ــەوەی شـ گونجانـــدن و لێـــك نزیككردنـ
ـــە  ـــون، وێن ـــەوە دەرپەڕی ـــاوی زمان ـــە هەن ـــاكان ل ـــتەوە. مان ـــنووربەزاندنەكان دەدۆزێـ ـــۆ س ـــت ب ئاس
ـــاری  ـــدێ ج ـــەن، هەن ـــكرا دەك ـــان ئاش ـــار خۆی ـــدێ ج ـــن، هەن ـــت دەچ ـــە هەس ـــتەقینەكان ل ڕاس

دیكەیـــش ون دەبـــن.
لـــەم ونبوونـــەدا ژیـــان یەكپارچـــە دەبێتـــە گومـــان، لـــەو گومانەشـــدا شـــیعرییەت دەبێتـــە خوداوەنـــدی 

ســـەرزەمینێكی لێوانلێـــو لـــە ڕازی نوێبەخـــش و جیهـــان بـــە باشـــی و چێـــژ وەرگرتنـــەوە دەبینێـــت.
من گومان دەنووسم، لەبارەی گومانەوە نانووسم.



چوار كتێب له باره ی شیعره وه        سه باح ڕه نجده ر

17

12
ـــی  ـــی ڕوون و ئاماژەیەك ـــە پانتایییەك ـــنەر هەمیش ـــراوە، داهێـ ـــە داخ ـــی نیمچ ـــوور بازنەیەك كەلەپ
ـــی شـــاعیرە  ـــدا، پەیوەندییەكان ـــە دەق ـــۆ پرســـیار، پرســـیار دروســـتكردن ل ـــەوە ب ـــدا دەكات گرینگـــی تێ

ـــەوە. ـــتەكانی ژیان ـــان و هەس ـــە زم ب
دەقـــی خەمڵیـــو لـــە ئەزموونـــی مرۆڤـــی وریـــا لـــە ئاســـت چارەنووســـدا، خـــۆی لـــەو بیـــر 
و مانایانـــە دادەماڵێـــت، كـــە لەنـــاو دەقـــدا یەقیـــن دروســـت دەكـــەن، دڵەڕاوكـــێ و گومـــان 

دەســـتمایەی دەقـــی ئاســـتدار و خەونیـــن.
كەلەپـــوور ئەگـــەر پانتایییەكـــی ڕوون و ئاماژەیەكـــی گرینگـــی تێـــدا نەكرابێتـــەوە بـــۆ پرســـیار، یانـــی 
ـــوور  ـــەوڵ دەدەم كەلەپ ـــەوە ه ـــوو توانام ـــە هەم ـــە، ب ـــدا زاڵ ـــی تێ ـــتاوە و یەقین ـــردووش وەس ـــردوو، ڕاب ڕاب
ـــم،  ـــڕۆ ب ـــی ئەم ـــی جیهان ـــڕۆ، خەڵك ـــی ئەم ـــی جیهان ـــە خەڵك ـــەم ب ـــتمە بیك ـــرم، مەبەس ـــردوو وەرنەگ وەك ڕاب
ـــی و  ـــەرچاوەی نیگەران ـــن س ـــدە بێئامانتری ـــە. ئاین ـــراو نیی ـــدراو و وت ـــدراو و زان ـــەواو بین ـــتێكی ت ـــڕۆ ش ئەم
ـــە. ـــان نیی ـــی توانایەكانم ـــاوە، ملكەچ ـــتەیەكی خ ـــدا كەرەس ـــدە تێی ـــەی ئاین ـــەو ئەمڕۆی ـــە، ئ ـــی ئەمڕۆی دڵەڕاوكێ

من ئاماژە دەنووسم، لەبارەی ئاماژەوە نانووسم.

13
ـــی،  ـــەاڵم دەقـــی خەون ـــارام و خۆشـــنوودییە، ب ـــی ئ ـــەوەی زەین ـــدراو لێكەوتن نووســـینی واقیعـــی بین
ـــینە دەكات،  ـــەو نووس ـــەوەی ئ ـــە خوێندن ـــەز ب ـــارام ح ـــی ئ ـــڵەژاوە. زەین ـــی ش ـــەوەی زەین لێكەوتن
ـــینە دەكات،  ـــەو نووس ـــەوەی ئ ـــە خوێندن ـــەز ب ـــڵەژاویش ح ـــی ش ـــیویەتی، زەین ـــارام نووس ـــی ئ زەین

ـــیویەتی. ـــڵەژاو نووس ـــی ش زەین
ـــی  ـــۆ بەرهەمهێنان ـــارە ب ـــی لەب ـــتیش زەمینەیەك ـــتەوە، هەس ـــت دەدۆزرێـ ـــدا هەس ـــی خەونی ـــە دەق ل
ـــدا  ـــەڵ ئەمەش ـــت، لەگ ـــی بێ ـــی عەقڵ ـــەوەی كردەیەك ـــتییە ل ـــی هەس ـــەون كردەیەك ـــیعرییەت، خ ش
ـــع  ـــت، واقی ـــە دەبیندرێ ـــا، ك ـــێوازە ن ـــەو ش ـــع ب ـــەاڵم واقی ـــە، ب ـــت و واقیع ـــەون هەس ـــەی خ بنچین
ـــزی  ـــەون هێ ـــار و كەشـــەدا خ ـــەم ب ـــادەی دەكات، ل ـــدا ئام ـــی پەتی ـــە دەق ـــەو شـــێوازەی هەســـت ل ب
ـــرۆڤ  ـــی م ـــاراوەكانی چارەنووس ـــە ش ـــەر الیەن ـــەوە و كار لەس ـــەرز دەكات ـــیندا ب ـــە نووس ـــاڵ ل خەی

دەكات.
من شاراوە دەنووسم، لەبارەی شاراوەوە نانووسم.
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ـــوو  ـــی هەم ـــاعیر نەریت ـــێ ش ـــە، دەگونج ـــی تێدای ـــك چوونیەك ـــادا، جۆرێ ـــوو دنی ـــە هەم ـــان ل ژی
ـــەك  ـــە نزیكیی ـــیعردا نیمچ ـــە ش ـــاش ل ـــر و مان ـــۆی، وەك بی ـــی خ ـــە ه ـــكات ب ـــدا ب ـــە دەق ـــا ل دنی
ـــە.  ـــی نەتەوایەتیدای ـــە زمان ـــیعرییەت ل ـــەاڵم ش ـــە، ب ـــت ڕەوای ـــەر هەبێ ـــدا ئەگ ـــوان نەتەوەكان ـــە نێ ل
ـــكێ،  ـــدا دەڕس ـــەڕی زمان ـــە ئەوپ ـــەوە و ل ـــۆ دەبێت ـــاوازدا ك ـــە و ئ ـــە ترپ ـــیعری ل ـــەی ش ـــای وێن مان
ـــە  ـــە: ل ـــە. وات ـــیعر نیی ـــردا ش ـــی ت ـــچ زمانێك ـــە هی ـــیعرە، ل ـــدا ش ـــی خۆی ـــە زمان ـــا ل ـــیعر تەنی ش
ـــی  ـــەر هۆیەك ـــە. لەب ـــیعر نیی ـــەاڵم ش ـــە، ب ـــی جوان ـــت. ئەدەبێك ـــر وەردەگرێ ـــی ت ـــدا ناوێك وەرگێڕان
ـــە  ـــدا ل ـــە وەرگێڕان ـــۆرم ل ـــتی ف ـــێواز و هەس ـــتی ش ـــان و هەس ـــتی زم ـــە هەس ـــی، چونك بنچینەی
ـــدا  ـــتەی تێ ـــێ هەس ـــەم س ـــیعریش ئ ـــەر ش ـــادی دووەم، ئەگ ـــەوە بنی ـــەوە ناگوازرێن ـــادی یەكەم بنی

ـــیعرییە.  ـــی ش ـــە پەیوەندییەك ـــیعر نیی ـــوو، ش ـــز نەب بەهێ
ـــەوە  ـــی نەت ـــەوە جوانییەكان ـــگای زمان ـــە ڕێ ـــاعیریش ل ـــە، ش ـــی نەتەوەی ـــر و ڕاكان ـــری بی ـــان هەڵگ زم
ـــان  ـــی زم ـــەی، بەكارهێنان ـــۆ نەتەوەك ـــەرە ب ـــای نووس ـــەوە ئینتیم ـــی نەت ـــە زمان ـــین ب ـــت، نووس ڕادەگەیەنێ
ـــەدار  ـــاوە و جووڵ ـــی درەوش ـــت، زمان ـــوون وەردەگرێ ـــان و ئینتیماب ـــەربەخۆیی داهێن ـــد و س ـــە ناوەن دەبێت

ـــكاو. ـــاوە و ڕس ـــدراو و درەوش ـــەندوو و داهێن ـــی گەشەس ـــدا یان ـــە دەق ل
ـــە  ـــە ل ـــن ك ـــرێ، م ـــەر وەردەگی ـــی نووس ـــە بەهرەمەندی ـــەوەوە، ب ـــگای خوێندن ـــە ڕێ ـــەوە ل دۆزین
ـــی  ـــای چ ـــی وات ـــی و نەمدەزان ـــم نەدەناس ـــەی مردن ـــەكردن، وش ـــاو قس ـــە ن ـــووم و هاتم ـــك ب دای
دەدات، لـــە خوێندنـــەوەدا گەیشـــتم بـــە كرۆكـــی واتایـــی و ئاســـۆكانیم ناســـی و بەهـــرەم لـــێ 
ـــای  ـــە هاوت ـــن ب ـــن و بووی ـــی م ـــاو ناخ ـــە ن ـــەكەش هات ـــەكە و وش ـــی وش ـــە ناخ ـــرت، چووم وەرگ

ـــری. یەكت
ـــر  ـــژارد، دوات ـــم ب ـــی ژیان ـــەو جوانییەكان ـــاوی ئ ـــە چ ـــش ب ـــی و منی ـــی ڕوان ـــاوی من ـــە چ ـــەو ب ئ

ـــین. ـــان و نووس ـــاو زم ـــە ن ـــدم و هێنام ـــم گونجان ـــی باوك ـــی مەرگ ـــەڵ بینین لەگ
ـــتەقینەی  ـــی ڕاس ـــە، واتایەك ـــیعرییەتیان تێدای ـــن ش ـــترین و بەهێزتری ـــە گەش ـــە و باب ـــەی دای وش
ـــە  ـــە: ل ـــدەكات. وات ـــت پێ ـــوە دەس ـــتە، لەوێ ـــحاڵ و پەیوەس ـــەوە خۆش ـــە ئەمان ـــان ب ـــن، ژی بەردەوامی

ـــیعرە. ـــودی ش ـــەری خ ـــۆی جووڵێن ـــان خ ـــەوە، ژی ـــیعر خۆی ش
من ناسین دەنووسم، لەبارەی ناسینەوە نانووسم.
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ـــە:  ـــكات. وات ـــت ب ـــگا دروس ـــاوی كۆمەڵ ـــی ب ـــن و نەریت ـــە ڕوانی ـــۆڕان ل ـــە گ ـــاعیر ئەوەی ـــی ش ئەرك
ـــاو  ـــرد لەن ـــت ك ـــی خۆشەویس ـــە جوانیش ـــی. ك ـــۆ جوان ـــژ ب ـــی چێ ـــن و گۆڕین ـــە ڕوانی ـــگێڕبێ ل شۆڕش

كۆمەڵـــگادا، واتـــە: تـــەواوی ژیانـــی خۆشەویســـت و پەســـند كـــردووە.
ـــتمی  ـــان سیس ـــاڕەوا، ی ـــی ن ـــری توندوتیژی ـــەاڵم بی ـــندكراو، ب ـــی پەس ـــە ژیان ـــێكە ل ـــگێڕیش بەش شۆڕش

ـــە. ـــەری پەتیی ـــەزا و هون ـــەری ف ـــۆی خنكێن ـــیعریدا ه ـــی ش ـــە دەق ـــی ل ـــی سیاس دیكتاتۆری
بیـــری توندوتیژیـــی سیاســـی شـــیعری هەڵچوونـــدار بەرهـــەم دێنێـــت، هەڵچوونیـــش گرینگـــی 
بەهۆیەكانـــی لێكدانـــەوەی توندوتیـــژی و زەبروزەنـــگ نـــادات، بگـــرە دەیانخاتـــە ڕوو. قســـەمان لـــە 
ـــەری شـــیعری ڕۆمانســـیی  ـــە بەرهەمهێن ـــە ســـووتان دروســـت دەكات و دەبێت ـــە، ك ـــی نیی ـــی گیان هەڵچوون

هەســـتی و دەروونڕۆشـــنیی تەســـەوف.
شیعری تێڕامان، بەرهەمی بارودۆخی ئارامە، كە جوانی تێدا خەمڵێندراوە.

شیعری هەڵچووندار، بەرهەمی بارودۆخی شڵەژاوە، كە جوانی تێدا بزر كراوە.
ـــۆی  ـــااڵی خ ـــی ب ـــاخ و گیان ـــی ن ـــە غوربەت ـــاگا ب ـــداری ن ـــە هەڵچوون ـــش ب ـــچ نەتەوەیەكی ـــیعری هی ش

ـــت. ـــی وەرناگرێ و مەزنایەت
من تێڕامان دەنووسم، لەبارەی تێڕامانەوە نانووسم.

16
ـــت، هەمیشـــە  ـــەورەدا نابیندرێ ـــراوی گ ـــەورە و داهێن ـــی گ ـــوان هەقیقەت ـــە نێ ـــاكار ل ـــتێكی جی ـــچ ئاس هی

ـــرە. ـــر و كاریگەرت ـــدراو و بیســـتراو بەهێزت ـــە باســـكردن و ڕووداوی بین ـــدراو ل نووســـراوی داهێن
بەشـــێك لـــە بەشـــە كاریگەرەكانـــی ئـــەدەب، ڕەخنەیـــە، ڕەخنـــەش لـــە كرۆكـــدا هۆیەكـــە بـــۆ 
گەیشـــتن بـــە ئاكامـــی بیـــری پێگەیشـــتووی دەق و خســـتنە ڕووی پێكهاتـــە زیندووەكانـــی بـــەرزی 
ـــر و شـــێوازی  ـــە بی ـــەی ل ـــەو بۆچوونان ـــەوەی داهێنانیشـــە، ئ ـــی دۆزین ـــدی كاركردن ـــا ناوەن شـــێواز، هەروەه
ـــێ،  ـــۆی دادەمەزرێن ـــاری خ ـــەوە و گوت ـــان دەكات ـــتەی دەقەكەی ـــت، ئاراس ـــتیان دەهێنێ ـــەدا بەدەس دەقەك
ـــدا دابمەزرێنێـــت،  ـــە داهێندراوەكان ـــاری تەریبـــی خـــۆی لەگـــەڵ كارە ئەدەبیی ـــی گوت ـــەو ڕەخنەگـــرەی توان ئ

ـــقە. ـــەرد و ئاش ـــی بێگ دەروونێك
ـــت و  ـــد ڕادەگرێ ـــی دۆزراوەی ناوەن ـــەر بەرزایییەك ـــراوەی ڕوون لەس ـــنامەی ك ـــە ناس ـــە، دەق ب ڕەخن
ـــێ و كاری  ـــی بهێن ـــق بەجێ ـــەرد و ئاش ـــی بێگ ـــتە دەروون ـــنیاز دەكات، پێویس ـــی پێش ـــرۆژەی دامەزراندن پ

ـــۆش. ـــن و نەخ ـــی لێخ ـــەك دەروون ـــكات، ن ـــارەوە ب لەب
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ـــی  ـــین یارمەت ـــۆراغكاری نووس ـــكرایە، س ـــدا ئاش ـــی تێی ـــی ڕەخنەی ـــق، بینین ـــەرد و ئاش ـــی بێگ دەروون
ـــناكردنی. ـــۆ ئاش ـــە ب دەدا و ئامانج

دەروونـــی لێخـــن و نەخـــۆش، بینینـــی ڕەخنەیـــی تێیـــدا بـــزرە، ســـۆراغكاری نووســـین چەواشـــە 
دەكات و هۆیـــە بـــۆ بەالڕێـــدا بردنـــی.

من پێكهاتە دەنووسم، لەبارەی پێكهاتەوە نانووسم.

17
ـــەم  ـــی ئ ـــوو بنەماكان ـــدا، هەم ـــای دەقەكانم ـــاڵ و فەنتازی ـــاو خەی ـــەرەوە لەن ـــی بیرك ـــم وەك خودێك خۆم
ـــدا  ـــی تێ ـــیعر بەڕوون ـــۆ ش ـــی ب ـــی من ـــەوە. دیتن ـــدا دۆزیوەت ـــی خۆم ـــەی دەقەكان ـــە جووڵ ـــم ل خۆدەربڕینەش
ـــش  ـــووە، زمانی ـــین وەرگرت ـــەری نووس ـــاد و جووڵێن ـــم وەك بنی ـــەوەی خەون ـــێوازی گێڕان ـــت، ش دەبیندرێ

ـــی. ـــتدار و خەون ـــی ئاس ـــدووی دەق ـــێكی زین ـــەر و بەش وەك دامەزرێن
ـــە  ـــەوەی وێن ـــان هێنان ـــۆر، ی ـــۆراو ج ـــەی ج ـــی وێن ـــتن و بەدوایەكداهێنان ـــۆالژ و هەڵڕش ـــەری ك هون

ـــەر. ـــی خوێن ـــی و زەینی ـــدووی گیان ـــری زین ـــی و ئاگ ـــۆی ئارام ـــتە ه ـــە دەبێـ ـــەدوای وێن ل
ـــردووە،  ـــڕەو ك ـــڕی پەی ـــەزی كتوپ ـــم وەك ڕەگ ـــی بابەت ـــە یەكێت ـــەدان ب ـــی و بایەخن ـــك پەرت جۆرێ
ـــەت  ـــی باب ـــیكی یەكێت ـــیعری كالس ـــووم، لەش ـــەوە فێرب ـــیكی كوردیی ـــیعری كالس ـــە ش ـــەرەش ل ـــەم هون ئ
ـــە، لێچـــوون و  ـــی وێن ـــۆ یەكێت ـــوە ب ـــڕەم گۆڕی ـــی دێ ـــەم یەكێت ـــن ئ ـــە، م ـــڕ هەی ـــی دێ ـــرە یەكێت ـــە، بگ نیی
ـــیكیدا  ـــیعری كالس ـــە ش ـــاواز ل ـــە و ئ ـــیقا و ترپ ـــا مۆس ـــاژە، هەروەه ـــا و ئام ـــۆ هێم ـــوە ب لەوچووشـــم گۆڕی
لـــە كێـــش و ســـەروا و بڕگـــەوە دەبینرێـــت، الی مـــن جووڵـــەی وشـــە تێكـــەڵ بەیەكتـــر دەبـــن. 

ـــن. ـــاواز پێكدەهێن ـــە و ئ ـــیقا و ترپ مۆس
من ڕەگەزی كتوپڕی دەنووسم، لەبارەی ڕەگەزی كتوپڕییەوە نانووسم.

18 
ـــە  ـــە، هـــەر شـــاعیرێكیش ل ـــە ســـوودوەرگرتن بێبـــەش نیی ـــد ل ـــۆ بەهرەمەن ســـەرنجدانی هیـــچ شـــتێك ب
ـــاری  ـــە ب ـــەن ب ـــی بگ ـــت بارەكان ـــڕی نەیهێش ـــەرنجەكانی دەرب ـــوو، زوو س ـــێ ب ـــدا زۆربڵ ـــی ڕۆژانەی ژیان
ـــەی  ـــان كارەك ـــی. بێگوم ـــدن، دركاندن ـــرە خەمان ـــی و بەه ـــەوە و جیهانبین ـــاخ ڕوونبوون ـــان و ن تێڕام
وەك نووســـراوی ئاســـایی پـــڕە، بـــەاڵم وەك نووســـراوی داهێنـــدراو بەتاڵـــە، چونكـــە نووســـراوی 
ـــی  ـــدن، مەزنایەت ـــرە خەمان ـــی و بەه ـــەوە و جیهانبین ـــاخ و ڕوونبوون ـــان و ن ـــە تێڕام ـــا ب ـــدراو تەنی داهێن
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ـــان  ـــین جێگای ـــە نووس ـــەوەی ل ـــش ئ ـــوودەكان پێ ـــتپێكراوە بەس ـــدراو و هەس ـــتە بین ـــت. ش وەردەگرێ
بكاتـــەوە بەســـەر قســـەكردن دابەشـــیان دەكات. لـــەم بـــارەدا بەهـــۆی قســـەكردنەوە هۆشـــیارمەندیی 
ـــت،  ـــتییەكان هەڵدەڕێژێ ـــاردە سروش ـــۆ دی ـــە ب ـــە قس ـــەردەوام بەپەل ـــان ب ـــت دەدات، ی ـــین لەدەس نووس
ـــان  ـــێ، ی ـــە بێن ـــە قس ـــەم ب ـــە ئ ـــە خوداییی ـــەم بێدەنگیی ـــت ئ ـــە، ناهێڵێ ـــی خوداییی ـــیعر بێدەنگییەك ـــە ش ك
بـــە ئامـــاژە و نـــەرم نادوێـــت، بگـــرە بـــە تـــەواوی هێـــزی دەمـــی بەڕەڵـــا دەكات و بارەكانـــی 

ـــن. ـــاڵ دەب ـــدراو بەت ـــراوی داهێن ـــتمایەی نووس بێدەس
من بێدەنگی دەنووسم، لەبارەی بێدەنگییەوە نانووسم.

19 
ـــوون،  ـــەر كەوت ـــم لەس ـــری كتێب ـــدە بەف ـــتایییەك هێن ـــن وەك بارس ـــەرە، م ـــایەتی نووس ـــە كەس كتێبخان
ـــەم  ـــی ئ ـــر گرانای ـــەك لەژێ ـــا وەك كانیی ـــەر، ت ـــیاری و كەللەس ـــە هۆش ـــەم چۆڕاوەت ـــەو كتێبان ـــرەی ئ بەه

ـــت. ـــەم هاوێش ـــووم و جۆگەل ـــە دەرب ـــدەری گیان ـــە هان ـــرەدا، ك بەف
لـــە دژوارتریـــن كاتـــدا، كـــە زەبـــر و زەنگـــی واقیـــع و دەســـەاڵت و سیســـتەمی دیكتاتـــۆری 
ـــەم  ـــردوو، كتێبخانەك ـــااڵوی تۆقێنەرك ـــە ش ـــت ب ـــی هەس ـــن. وەك منداڵێك ـــم دەڕەنجێن ـــی ویژدان سیاس
ـــت و  ـــدا دێ ـــم پێ ـــتیوانی و بەرگری ـــی پش ـــدا ئاه ـــم، لەناوی ـــزگاركار دەزان ـــەاڵی پارێ ـــن ق ـــە دڵنیاتری ب
پشـــووی ویژدانـــم خـــۆش دەبێـــت، هەســـت دەكـــەم پارێـــزراوم، هەروەهـــا وەفادارتریـــن و جێـــی 
ـــین. ـــۆ نووس ـــژاردم ب ـــوو، هەڵیب ـــە ب ـــەو ئەنوای ـــیی ئ ـــەر فەرامۆش ـــە، ه ـــوای خەون ـــوا، ئەن ـــن ئەن بڕواتری

خـــەون لـــە چارەنـــووس دەپرســـێت، بـــۆ ئـــەوە خـــەون دەبینـــم ڕووبـــەڕووی ئـــەو پرســـیارە 
ـــت و دۆزەخ  ـــاو بەهەش ـــەكانی ن ـــان كەس ـــم، ی ـــن كێ ـــان م ـــە، ی ـــامی چیی ـــەوە سەرس ـــە ببم گرینگ

خۆشـــی و ئازارەكانیـــان چیـــن.
ـــۆ،  ـــێوازی ك ـــە ش ـــە ب ـــم تاك ـــم، خەونبینینیش ـــی خۆم ـــەرزاری خەونبینین ـــك ق ـــەر كتێبێ ـــە ه ـــر ل پت
ـــی زۆر  ـــە، كـــە كاتێك ـــین كاتـــی مـــن نیی ـــینم، نووس ـــی نووس ـــە نووســـیندا مـــن كات هەمیشـــە ل
ـــتەی  ـــین، فریش ـــی نووس ـــاو چركەكان ـــە ن ـــم دێن ـــەردەوام خەونەكان ـــتیارە، ب ـــەت و هەس ـــزر و تایب ب
ـــم دەكات. ـــی گیان ـــەر هاوڕوانیـــن و هاونووســـین و هاوخەونبینینـــم دەبێـــت و ڕێنوێنـــی ڕژان پەیامگەیەن
ـــەوە  ـــر دەكەم ـــم و بی ـــژ ڕادەمێن ـــۆ ماوەیەكـــی دوورودرێ ـــن ڕەشنووســـیش ب ـــی یەكەمی دوای تەواوبوون
ـــەوە،  ـــی دەكەم ـــەكە و پاك ـــەر ڕەشنووس ـــەوە س ـــر دەگەڕێم ـــوو دەدەم، دوات ـــەك پش ـــد هەفتەی ـــۆ چەن ب
ـــی و  ـــنكردنەوەی پانتای ـــۆ ڕۆش ـــەڕە ب ـــژ تێپ ـــی تی ـــان وەك ڕووناكییەك ـــم، ناونیش ـــۆ دادەنێ ـــانی ب ناونیش
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ـــی  ـــین و بینین ـــانەوە نووس ـــۆی ناونیش ـــە بەه ـــاندنی دەق، چونك ـــاوەرۆك و ناس ـــی ن ـــاد و جووڵەكان بنی
ـــەر. ـــی خوێن ـــر و خەیاڵ ـــەر بی ـــە ب ـــە دێت ـــی دەقەك ـــا و كرۆك ـــت، وات ـــكێش دەكرێ ـــەر پێش نووس

من چارەنووس دەنووسم، لەبارەی چارەنووسەوە نانووسم.

20
ــوور و  ــە كەلەپـ ــتێتیكیم لـ ــەودای ئێسـ ــر و مـ ــی و بیـ ــی پەتـ ــەت و گیانـ ــك حیكمـ كۆمەڵێـ
ـــەربەند  ـــراوە، س ـــڕەو نەك ـــدی پەی ـــدا خاڵبەن ـــە حەیران ـــە: ل ـــەوە، نموون ـــۆ ماوەت ـــوردی ب ـــنبیریی ك ڕۆش
و ناوبەنـــد و كرانـــەوەی دوابەنـــد هەیـــە. بـــە گوێگرتـــن و هۆشـــیارییەكی ڕاســـتەقینەی ترپـــە و 
ـــی  ـــیعری میللی ـــە ش ـــا ل ـــت، هەروەه ـــت دەبێ ـــاس دروس ـــدی الی حەیرانن ـــتی خاڵبەن ـــاواز هەس ئ
ـــدی الی  ـــی خاڵبەن ـــڕەو نەكردن ـــراوە، پەی ـــڕەو نەك ـــدی پەی ـــیكی خاڵبەن ـــیعری كالس ـــوردی و ش ك
ـــوردی  ـــۆ هەســـتی ســـەرەتایی ك ـــە ب ـــەر گەڕانەوەی ـــە، بگـــرە وەك مەبەســـت و هون ـــن نیی ـــن نەزانی م

ـــوور. ـــەنایەتیی كەلەپ و ڕەس
ـــتەكانی  ـــە ئاس ـــدی ل ـــانەكانی خاڵبەن ـــت و نیش ـــەدا هەس ـــكردنی وێن ـــەز و دابەش ـــپێتی كاغ ـــە س ل

ـــەم. ـــان دەك ـــا دەستنیش ـــەری خودوری ـــی خوێن ـــاڵ و زەین ـــە خەی ـــن ل دەربڕی
ــیار، یـــان  ــانەی پرسـ ــتەیە ئەگـــەر نیشـ نموونـــە: ڕســـتەی بـــۆ كـــوێ دەچیـــت. ئـــەم ڕسـ
ــان  ــیارە، یـ ــەم. پرسـ ــان دەكـ ــتەكە دەستنیشـ ــان ڕسـ ــەوە بێگومـ ــا. ئـ ــۆ دانـ ــوڕمانم بـ سەرسـ
ــا و بـــە كراوەیـــی هێشـــتمەوە لـــەم  ــانەیەكم بـــۆ دانەنـ سەرســـوڕمان. ئەگەریـــش هیـــچ نیشـ

ــی. ــۆڕ و زەینـ ــتدار و دۆخگـ ــتەیەكی ئاسـ ــە ڕسـ ــتەكە دەبێتـ ــوارەدا ڕسـ باروبـ
من زەین دەنووسم، لەبارەی زەینەوە نانووسم.

21
تێگەیشـــتن و تێنەگەیشـــتن هیـــچ لـــە ئـــارەزووی مـــن ناگـــۆڕێ بـــۆ ئـــەدەب، لـــە هێڵـــە 
ـــاڵ  ـــاد، خەی ـــێوەكاری ..... ت ـــی ش ـــان و ڕەگەزەكان ـــامانی ژی ـــی و س ـــەری خودای ـــتییەكانی هون گش
ئامـــادە دەكـــەم، لەســـەر هـــەر شـــەش هەســـت كاری پێدەكـــەم و دەیخەمڵێنـــم. شـــێوەكاری 
ـــدی  ـــی ناوەن ـــە، شێوازیش ـــامانی جوانیی ـــی س ـــرە خاوەن ـــی، بگ ـــامانی جوان ـــە س ـــە ل ـــێك نیی بەش
ـــایی و  ـــاڵ و بۆش ـــڵ و خ ـــەكان. هێ ـــەرە جوان ـــەواوی هون ـــۆ ت ـــە ب ـــاژە وەرگرتن ـــرووش و ئام س
ـــدا  ـــی من ـــی ئەدەبی ـــە بەرهەم ـــەكان ل ـــی ڕەنگ ـــی و گونجاندن ـــی و دووری و نزیك ـــێبەر و ڕووناك س
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دیـــار و نادیـــار ئەدگاریـــان درەوشـــاوەیە و بەكاربـــردراون.
ـــووی  ـــی بەرهەمهات ـــەد كردارێك ـــنایی و سەداس ـــە ڕۆش ـــەوە ل ـــە چڕبوون ـــتووە ب ـــیعریش گەیش ش
ـــت و  ـــیندا مەبەس ـــەی نووس ـــی گەرم ـــەوە لەكات ـــارە بوومەت ـــەم ب ـــەڕووی ئ ـــار ڕووب ـــە، جاروب جوانیی
نیـــازەكان دژوار دەبـــن، ڕوون و ئاشـــكرا دۆخـــی نووســـین وەرناگـــرن، دادەمێنـــم، ســـكێچ دەكێشـــم 
بـــە ســـرووش و ئامـــاژە وەرگرتـــن لـــە ســـكێچەكان دەگەڕێمـــەوە دۆخ و بـــاری ســـەرەتایی 
ـــەڕی  ـــۆ ئەوپ ـــێوازێك ب ـــم و ش ـــكرا دەدوێن ـــی و ئاش ـــە ڕوون ـــازەكان ب ـــت و نی ـــین. مەبەس نووس

ـــەم. ـــنیاز دەك ـــن پێش ـــی دەربڕی ـــان و ئامرازەكان زم
من جوانی دەنووسم، لەبارەی جوانییەوە نانووسم.
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ـــەواوی  ـــتی ت ـــەربەخۆیە، سەربەس ـــێت و س ـــان دەپرس ـــی ژی ـــە هەقیقەت ـــەر ل ـــدا نووس ـــە تاكی ل
ـــزی  ـــن و هێ ـــاری گوت ـــی لەبڕی ـــتكەوتووە، ویژدان ـــدا دەس ـــۆ دەربڕین ـــەوە و خ ـــۆری بیركردن ـــە ج ل
شـــێوازدا ئاســـوودەیە، ســـەرچاوەكانی دەگەڕێتـــەوە بـــۆ ئـــەو ئـــازادی و ئازایییـــەی خـــۆی بـــە 
ـــاوی  ـــە دام ـــم ب ـــە. ناب ـــدا چیی ـــە ژیان ـــوێنم ل ـــم، ش ـــن بیركەرەوەیەك ـــیویەتی: م ـــۆی داوە، پرس خ
هیـــچ شـــێواز و گرووپێـــك، ســـەردەمی گـــرووپ و قوتابخانـــە شـــیعرییەكانیش بەســـەرچوون، 

ـــە. ـــاعیری تاك ـــەردەمی ش ـــتا س ئێس
من سەرچاوە دەنووسم، لەبارەی سەرچاوەوە نانووسم.
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ـــتی  ـــا ئاس ـــێ ت ـــاژەكان دەجووڵێن ـــاكات، ئام ـــراو ن ـــای ئامادەك ـــاو مان ـــدار كار لەن ـــاعیری ئەزموون ش
پەرجـــوو دروســـتكردنیش ســـادە دەبێتـــەوە، لـــە ســـادەبوونەوەیدا دەگات بەخـــۆ دەربڕیـــن و چێـــژی 
ـــی دەدەن،  ـــانەوەی گیان ـــە شـــیعر و درەوش ـــەخ ب ـــگا بای ـــاو كۆمەڵ ـــتیارەكانی ن ـــە هەس ـــا مرۆڤ ـــوون، تەنی ب

ـــتن. ـــتی ویس ـــی ئاش ـــگاو ڕەنگ ـــی ڕەن ـــی دەروونێك ـــتیارەكان خاوەن هەس
ـــادە  ـــی س ـــتەكاندا، خەون ـــوو ش ـــە هەم ـــووەوەم ل ـــووتاوێكی پاكب ـــی و س ـــی خودای ـــی بەندەیەك دەڵێ
ـــۆی  ـــۆ گفتوگ ـــوێ ب ـــم، گ ـــەم بدوێ ـــتندا ك ـــە دانیش ـــووە ل ـــایەتیم وا هەڵكەوت ـــتی كەس ـــم، سروش دەبین
دەوروبـــەر ڕابگـــرم، بـــێ ئـــەوەی خـــۆم ئـــەو بێدەنگییـــەم وەك پـــالن بـــۆ ژیانـــم نەخشـــەڕێژ 

ـــیویانە. ـــودا بەخش ـــوون و خ ـــووە و لەدایكب ـــم هات ـــی ژیان ـــەڵ قۆناغەكان ـــۆی لەگ ـــت، خ كردبێ
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ـــەوە،  ـــۆ ناومەت ـــی ب ـــم. زۆر گرفتیش ـــە ژیان ـــەرەكی ل ـــێكی س ـــە بەش ـــی بووەت ـــی و كەمدووی بێدەنگ
ــدا هەبێـــت  ــوكەوتی لەگەڵمـ ــەوەی هەڵسـ ــووە. دوور، زۆر دوور لـ چاوناســـی وام لـــێ ڕاســـت هاتـ
و تێكـــەڵ بـــە كەســـایەتیم بووبێـــت، تەنیـــا بەهـــۆی ئـــەم كەمدوویییـــەوە ڕقـــی ئەســـتووری لێـــم 
ـــش  ـــۆ هەقیقەتی ـــی ب ـــچ باروبوارێك ـــەوەی هی ـــێ ئ ـــدووە، ب ـــەوە هەڵبزڕكان ـــەی لەبارەم ـــووە و قس هەڵگرت

هێشـــتبێتەوە.
ـــۆ  ـــم ب ـــی خۆی ـــوون نهێنییەكان ـــان ب ـــەم، ی ـــوون دەگ ـــی ب ـــە كرۆك ـــدا ب ـــە بێدەنگی ـــەم ل وا هەســـت دەك

ـــع. ـــەت و واقی ـــە هەقیق ـــوون ل ـــاش حاڵیب ـــۆ ب ـــم ب ـــك دەزان ـــە ئامرازێ ـــش ب ـــێ، خەونی دەدركێن
من كرۆك دەنووسم، لەبارەی كرۆكەوە نانووسم.

24
شـــیعری نـــەوەی پێشـــە مـــن هەرچییـــەك بووبـــن، بەڕێـــزەوە لـــە كتێبخانەكەمـــدا پاراســـتوومن، كـــە 
ـــەوەن،  ـــگای مان ـــەوە جێ ـــەالی من ـــدارن، ب ـــی هەڵچوون ـــتپێكردن و واقیع ـــەك هەس ـــی و ی ـــیان یەكبین زۆرینەش
ـــدا  ـــری من ـــە بی ـــی ل ـــاكردنن، ئەگەرچ ـــی تەماش ـــە گەورەی ـــیاوی ب ـــەوە ش ـــی نەت ـــین و بەرهەم وەك نووس
ـــە  ـــی یادگ ـــەی سوودبەخشـــین و جوواڵندن ـــد و مای ـــە ناوەن ـــان جـــێ نەهێشـــتووە و نەبوونەت كاریگەرییەكـــی وای

ـــەوە. ـــارە بكەن ـــان دووب ـــۆ الی ـــەوەم ب ـــتی گەڕان ـــی گەش ـــی جوان ـــەردەوام وەك خەیاڵ ـــا ب ت
ئـــەوان شـــیعریان ســـتوونی بینـــی، یـــان بـــە ئاســـت و ئاراســـتەی بەرزبوونـــەوە، یـــان بـــە ئاســـت و 
ـــی  ـــی ســـتوونی و ئاســـۆیی و بازنەی ـــە لێزیادبوون ـــەوە ب ـــوون و خۆتازەكردن ـــۆ جیاكارب ـــەوە، ب ئاراســـتەی نزمبوون
ـــاوی. ـــە ن ـــێ و ناچم ـــۆ ناڕەخس ـــینم ب ـــی نووس ـــك كەش ـــتپێكردنێكی تەن ـــن و هەس ـــەم بینی ـــە یەك ـــم، ب بینی
ـــە  ـــك ل ـــر وەك ئەزموونێ ـــم، دوات ـــەون دەخەمڵێن ـــا و خ ـــەڵ فەنتازی ـــتپێكردن لەگ ـــن و هەس بینی
هەنـــاوی گشـــتی ســـەر هەڵـــدەدا و دەبێـــت بـــە بوونێكـــی خـــاوەن قەبـــارەی شـــیاو، تەبایـــی و 

ـــەم. ـــی دیك ـــتە كارەكان ـــز دەبەخشێـ ـــدن و هێ گونجان
من كەش دەنووسم، لەبارەی كەشەوە نانووسم.
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ـــە  ـــر ل ـــر و داهێنەرانەت ـــیعر، ڕوونت ـــتەقینەی ش ـــتنی ڕاس ـــە تێگەیش ـــوردی، ب ـــیكی ك ـــاعیرانی كالس ش
ـــان  ـــان داوە، تەماشـــای هۆگربوونی ـــان، ئێســـتێتیكای زم ـــەڕی زم ـــە ئەوپ ـــان ب شـــاعیرانی ئێســـتا بایەخی
بـــە ئەوپـــەڕی زمـــان و ئێســـتێتیكای زمانـــەوە بكـــە، گەیشـــتوون بـــە ئاســـتی دەروونڕۆشـــنی و 
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ـــدا. ـــی ئەدەبی ـــە دەق ـــان ل ـــی زم ـــتنی ڕۆڵ تێگەیش
ـــە  ـــەی ب ـــی زەمین ـــی بەكێشـــی ناوچەق ـــە و دەســـەاڵتداری شـــیعری كالســـیكی من ـــی كـــەم وێن زمان
ـــڕ  ـــتی و پ ـــن و سروش ـــی ڕۆش ـــە ئامادەبوونێك ـــۆی ل ـــی خ ـــرد، ئەزموون ـــوێ ك ـــی ن ـــت و هەوایەك پی

ـــەوە. ـــی كردم ـــێ تاق ـــر پ ڕەنگت
ـــیكی  ـــیعری كالس ـــی ش ـــا زمان ـــەوە، هەروەه ـــی ماوەت ـــە نەدۆزراوەی ـــردن ب ـــان و م ـــی ژی كرۆك

ـــش. كوردی
ــەواوی  ــە تـ ــووە بـ ــاری وەرگرتـ ــتەی لەبـ ــت و ئاراسـ ــیكیدا ئاسـ ــیعری كالسـ ــە شـ ــان لـ زمـ
ـــڕای  ـــەوە، بب ـــاڵ نەبووبێت ـــیكی ق ـــیعری كالس ـــی ش ـــاو زمان ـــەرخ لەن ـــاعیری هاوچ ـــم، ش الیەنگیری

ببـــڕ ناگاتـــە هیـــچ ســـەركەوتن و پێشكێشـــكردنێكی هۆشـــمەندانەی زمانـــەوە.
دەمـــەوێ لـــە وشـــیاریی نووســـیندا، كـــە دەربڕیـــن لـــە خـــەم و هونـــەر و دەروونـــی كـــوردی 
دەكات، زمانێكـــی نزیـــك لـــە شـــیعری كالســـیكیی ڕیشـــەدار و فـــرە ئاســـۆیی، ئەگـــەر بتوانـــم 
دابهێنـــم، یـــان بەكاربهێنـــم. وەك شـــێواز نـــا، وەك گیـــان و زمـــان و ســـرووش و پرســـیارە 
ـــە:  ـــەوە. وات ـــوون دەدۆزم ـــی دەرچ ـــیك و خاڵ ـــاو كالس ـــە ن ـــازەكان. دەچم ـــی و چارەنووسس گەردوون

ئەوپـــەڕی زمـــان و خەیاڵـــی بینیـــن.
ـــاوەوەی  ـــێنێتە ن ـــەوف دادەكش ـــوهەوای تەس ـــەوە و كەش ـــتە دەكات ـــان ڕس ـــدا زم ـــی خەونی ـــە دەق ل

ـــدن. ـــۆ جوواڵن ـــان دەكات ب ـــۆڕان و بارگاویی ـــاری گ ـــێتە ئاق ـــپاوەكان ڕادەكێش ـــا چەس ـــاك و مان ت
ـــە پیتكردنـــی  ـــە لووتكـــە گەیشـــتنی شـــیعرییەت و جێبەجێكردنـــی ڕاســـپاردەی جوانـــی و ب ئەمـــەش ب
ڕێڕەوەكەیەتـــی. جوانییـــەكان قەوارەیەكـــن بـــۆ ئازادكردنـــی مـــرۆڤ و ئەندێشـــەی ئەفســـانەیی و 

ـــازاد. ـــینی ئ نووس
ـــی  ـــۆ خوڵقاندن ـــەوازە ب ـــاكات و بانگ ـــان ن ـــاڵ پەرێش ـــنەیە، خەی ـــا هەمەچەش ـــدا مان ـــی خەونی ـــە دەق ل

ـــان. ـــی ژی ـــا هەتایییەكان ـــا ت ـــی بەه ـــز ڕاگرتن ـــەیییەكان و بەڕێ ـــە هەمیش جوانیی
من ئەفسانە دەنووسم، لەبارەی ئەفسانەوە نانووسم.

26 
ــم و الیەنگــری  ــەك نی ــچ ئایدۆلۆژیای ــە هی ــەر ب ــن س ــزە. م ــی بەهێ ــی تابڵێ هەڵوێســت كردەیەك
هیــچ حزبێكیــش نابــم. بــە نــان و ئــاوی، ویســت و خۆبوونــی خــۆم دەژیــم، ئــەم خۆڕاگەیاندنــە دڵــی 
شــێری دەوێ، شــیعری بێگــەرد دڵــی شــێرە. داهێنــەری ڕاســتەقینە لــە سروشــتی خۆیــدا كەســێكی 
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ــە  ــش پشــت ب ــیعری بێگەردی ــم، ش ــەم دەهێن ــەرد بەره ــیعری بێگ ــن ش یاخــی و دژە دەســەاڵتە. م
نوێبەخشــیی كۆمەڵــگا دەبەســتێت. كۆمەڵــگا لــە نوێبوونەوەیــدا دڵــی شــێر دەدۆزێتــەوە و دەیبەخشــێتە 

داهێنــەری ڕاســتەقینە.
نووســەری ئایدۆلۆژیســت بــەوە تاوانبــارم دەكــەن، كــە دوورم لــە كێشــە و مەســەلە كۆمەاڵیەتییەكانــەوە، 
منیــش بەهەمــوو ئاســت و ئاراســتەیەك خــۆم پاراســتووە لــە فریــوی ئایدۆلۆژیــا و هەراســانكردنی ئــەم 
جــۆرە تاوانباركردنــە. ئــەدەب بــە گیانــی پەتــی و جوانــی دەزانــم، خــۆ بەدوورگرتنیــش لــە ئایدۆلۆژیــا بــە 
هەقیقەتــی ئــەدەب، لــە ڕێــگای هەقیقەتــی ئەدەبیشــدا بیــر لــە جیهــان دەكەمــەوە. گرفتەكانــی لــە خاڵێكــدا 
كــۆ دەكەمــەوە ئەمیــش خاڵــی هێــزی نووســین و درەوشــانەوەی خەونییــە. ئــەو چەمكــەی مەبەستیشــمە 
ــڕم. ویســتوومە  ــەك پیشــانی دەدەم و دەریدەب ــی وەك بەرزاییی ــێ دوودڵ ــەم، ب ــزی ناك ــم پەراوێ بیگەیەن
خــەون بكەمــە كەســایەتیی چــاالك و ڕووبــەڕووی ژیانــی بكەمــەوە، درەوشــانەوەی خەونبینیــن لــە كوێــوە 
دێــت، مــن بەبــێ خەونبینیــن لــە نووســیندا هیچــم پێناكــرێ و هیــچ بــە هیــچ ناكــەم، هەمیشــە بــەدوای 
ناوەنــدی درەوشــانەوەی نووســین وێــڵ و مانــدووم، ئــەی خودایــە مــن مرۆڤێكــی بــە بــاوەڕم، بمگەیەنــە 

دەروونڕۆشــنیی نووســین، پەیامبەرەكانیــش مرۆڤــی بــە بــاوەڕ و گەورەتریــن خەونبیــن بوونــە.
من گیانی پەتی دەنووسم، لەبارەی گیانی پەتییەوە نانووسم.

27
ـــاوەیە،  ـــی درەوش ـــەوە بوونێك ـــددارە، بەوان ـــگا پێوەن ـــاو كۆمەڵ ـــتەكانی ن ـــەرجەم ش ـــە س ـــەدەب ب ئ
ـــدار  ـــتانیی ئەزموون ـــی شارس ـــۆی وەك دەق ـــەڕێ و خ ـــگا دەرپ ـــی كۆمەڵ ـــاو دواكەوتووی ـــێ لەن ناتوان
پیشـــان بـــدات، لەگـــەڵ گەشـــەكردنی كۆمەڵـــگا گەشـــە دەكات و ئەزموونـــی هاوتـــای شارســـتانی 
ـــۆ  ـــێ ب ـــوێ دادەمەزرێن ـــی ن ـــێنێتەوە، پەیوەندی ـــرەكان هەڵدەوەش ـــە جێگی ـــێ، پەیوەندیی بەدەســـت دەهێن

ـــوون. بەڕێوەچ
ـــر و  ـــارە گرانت ـــد ب ـــدا چەن ـــە ئەدەب ـــۆڕان ل ـــا گ ـــە، هەروەه ـــان نیی ـــان ئاس ـــە ژی ـــۆڕان ل ـــای گ توان
دژوارتـــر، داهێنـــەری ســـەیر و سەرســـوڕهێنەر، كـــە دەگەنـــە دواییـــن پلـــەی داهێنـــان و دەروونڕۆشـــنی. 
ـــەوەن،  ـــی گـــەرم و قوواڵیـــی بیركردن ـــاو ژیان ـــراوی ن ـــی و وەرگی ـــەواو خۆماڵ ـــان ت ـــەت و هونەرەكەی باب
بۆیـــە وەك دەقـــی سەرســـامكار خوێنـــەر قبووڵیـــان دەكات و بـــە ئەزموونـــی بەردەوامـــی خـــۆی 
ـــەر و  ـــانەكانی هون ـــگا نیش ـــی كۆمەڵ ـــڕ جموجووڵ ـــووری پ ـــەرچاوەی كلت ـــاوگ و س ـــە چ ـــێ، ل دەزان
جوانـــی پێـــكاوە، كلتووریـــش هەمیشـــە شۆڕشـــگێڕە، بەردەوامیـــش لەگـــەڵ بـــوون و پەرەســـەندن 
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ـــت. ـــدار دەبێ ـــوون بەرهەم ـــتەكانی بەڕێوەچ كەرەس
ـــەری  ـــت و هون ـــردراو بێ ـــدا هەڵبژێ ـــەی ژیان ـــاو جەرگ ـــی و لەن ـــدە خۆماڵ ـــی هەرچەن ـــی ئەدەب بابەت
تێـــدا بدۆزێتـــەوە دەرگای بـــە جیهانبوونـــی فراوانتـــر بـــە ڕوودا دەكرێتـــەوە، بـــە قەناعەتتریـــش 

وەردەگیـــرێ.
من گۆڕان دەنووسم، لەبارەی گۆڕانەوە نانووسم.

28
ـــەم  ـــۆی ئ ـــم دەوێ، بەه ـــیعریش ژیان ـــۆ ش ـــەر ب ـــیعرەوە، ه ـــەت ش ـــتووەتە خزم ـــم خس ـــەواوی ژیان ت
خـــۆ تەرخانكردنەشـــەوە زۆر گێچەڵـــم پێكـــراوە، لەمەشـــدا خـــودا یـــارم بـــووە و دڵشـــادم بـــەوەی 
ـــدن،  ـــدا كارمەن ـــزی ئەدەب ـــە پەراوێ ـــە ل ـــەن، ك ـــان ئەوان ـــەر هەمووی ـــردووم ه ـــان پێك ـــەی گێچەڵی ئەوان

ـــن. ـــەری تەمبەڵ ـــان خوێن ی
ـــم هەڵواســـیون،  ـــە و نووســـینمدا وێنـــەی هێندێكیان ـــە ژووری كتێبخان ـــەر چـــاون، ل داهێنـــەرم زۆر لەب
ـــاڵ و وشـــەیان  ـــان ورد دەبمـــەوە ســـرووش و خـــەون و خەی ـــە نیشـــتووەكانی ســـەر دەموچاوی ـــە خەم ل

ـــان دەهێنمـــەوە.  ـــە شـــیعردا بەكاری ـــەوە و ل ـــێ دەدۆزم ل
ـــەی لەبەرچـــاوم  ـــڕۆم، كـــە ئەوان ـــەدا ب ـــەو ڕێگایان ـــە كـــەس، بگـــرە ویســـتوومە ب نەشمویســـتووە ببـــم ب

گرتـــوون پێیگەیشـــتوون بـــە شـــیعرییەتی پەتـــی و دەروونڕۆشـــنی.
من دەروونڕۆشنی دەنووسم، لەبارەی دەروونڕۆشنییەوە نانووسم.

29 
ـــەی  ـــك قس ـــن، تۆپەڵێ ـــنبیریی كوردی ـــی ڕۆش ـــرە پەراوێزەكان ـــا، بگ ـــوردی ن ـــەری ك ـــەی بنیادن ڕەخن
ـــە  ـــاردەرە هەڵبزڕكاوان ـــەم پەالم ـــك ل ـــا یەكێ ـــان، دەن ـــێ بنەم ـــا و ب ـــاری بێمان ـــە و پەالم ـــە هیچ ل
ـــە  ـــان بخات ـــەوە و گوم ـــم ببێت ـــەڕووی دەقێك ـــوو ڕووب ـــت دەب ـــەی ال دروس ـــن و بوێریی ـــەو هەقیقەتبی ئ
ـــووی  ـــادی بەرهەمهات ـــێ بنی ـــەی بهێن ـــە بەرانبەرەك ـــڕوا ب ـــی ب ـــی، لێكدانەوەكان ـــۆی بوون ـــەڵ و تانوپ ڕای

ـــڵەژاوە. ش
ـــم  ـــم، بڕواش ـــش دەب ـــووە، بەردەوامی ـــۆم گرت ـــە خ ـــی پێش ـــە داهێنەران ـــزم ل ـــۆم زۆر ڕێ ـــۆ خ ـــن ب م
ـــی  ـــرە خودناس ـــە، بگ ـــدا نیی ـــی تێ ـــچ و ڕەوای ـــە هی ـــدا ناتگەیەنێت ـــە ئەدەب ـــێ ل ـــە ملمالن ـــەوە هەی ب
ـــا  ـــەوەی ت ـــەرنجڕاكێش، ئ ـــی س ـــە ئەنجامێك ـــی دەتگەیەنێت ـــووربوون و نیازپاك ـــوون و س و بەردەوامب
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ـــەد  ـــاعیرێك بەق ـــچ ش ـــدا، هی ـــیعری كوردی ـــژووی ش ـــە مێ ـــم ل ـــاگاداری ب ـــێ و ئ ـــن پێمزانیب ـــتا م ئێس
ـــووە،  ـــاردان نەهات ـــت و پەالم ـــە و دەمهەڵبەس ـــە هیچ ـــەی ل ـــەڵ و قس ـــەڕ و گێچ ـــی ش ـــن تووش م
ـــەپێنێ و  ـــۆی دەس ـــت و خ ـــزەكان ڕەت دەبێ ـــی پەراوێ ـــاژاوە و بێتوانای ـــەر ئ ـــن بەس ـــەاڵم هەقیقەتبی ب

ـــێتەوە. دەدرەوش
ـــەكان دەدەن،  ـــەوی جواننووس ـــی پت ـــتانی ئەزموون ـــاری ناشارس ـــەرچووەكان پەالم ـــزڕكاوە بەس هەڵب
ـــی  ـــی بەتاڵ ـــە خەیاڵ ـــوە دێ، ب ـــازی لێ ـــی نەش ـــاڕدا دەنگێك ـــاو نێرگزەج ـــا لەن ـــوولەش تەنی ـــۆ مێش خ
ـــەون  ـــزڕكاوەكان دەك ـــاردەرە هەڵب ـــبیندرێ پەالم ـــت دەكات، دەش ـــۆی دروس ـــۆ خ ـــی ب ـــی كات بوونێك
و وەجاخكوێـــر دەمێننـــەوە، دەقـــی پتەویـــش وەك شمشـــێری هەڵكێشـــراو دێتـــە نـــاو ژیـــان و 
ـــاوەی  ـــی و درەوش ـــای مەزن ـــە هێم ـــش دەبێت ـــت، دواتری ـــەرەكان دەبێ ـــەوە كاریگ ـــە جوواڵن ـــەڵ ب تێك

ـــەی. نەتەوەك
ـــەوە،  ـــەرچووانە بوونەت ـــاردەرە بەس ـــەم پەالم ـــەڕووی ئ ـــەر ڕووب ـــی بنیادن ـــدا، ڕەخنەگران ـــەڵ ئەمەش لەگ

ـــدا. ـــی پەتی ـــە ئەدەب ـــردن ل ـــاو پارێزگاریك ـــراون لەپێن ـــش ك ـــەڕ و گێچەڵی ـــاری ش ناچ
ـــەوڵ و  ـــە ه ـــەوم، ب ـــەر دەك ـــزڕكاوەكان س ـــاردەرە هەڵب ـــان و پەالم ـــی دوژمن ـــالن و پیالن ـــەر پ بەس
ـــی  ـــان قەڵەم ـــی داهێن ـــە بینین ـــم. ب ـــان دەگەیەن ـــزای داهێنانی ـــە س ـــیعر ب ـــۆ ش ـــەوەم ب ـــە دڵ كۆششـــی ل

ـــكێ. ـــان دەش دەســـت و پێی
ـــە  ـــی هەی ـــە تین ـــاوەڕی ب ـــەك ب ـــە، ی ـــی نیی ـــان لەگەڵ ـــە، ی ـــەڵ دەق ـــە لەگ ـــاوەڕی نیی ـــە دوو ب ڕەخن

ـــاو دەق. ـــە لەن ـــردن و بڕواهێنان ـــش كارك ئەمی
ـــا و  ـــێ مان ـــاری ب ـــە و پەالم ـــە هیچ ـــەی ل ـــی و قس ـــتی دەرەك ـــاندەر و مەبەس ـــۆ نیش ـــەی خ ڕەخن
ـــی  ـــە و بێتوانای ـــی ڕق و كین ـــە، بەتاڵكردن ـــدا نیی ـــاو ڕۆشـــنبیری پەتی ـــەی لەن ـــگا و متمان ـــا، جێ ـــێ بنەم ب

ـــە. ـــژدان كوێریی ـــدن و وی ـــی و خۆخەڵەتان ـــەری و ئیرەی و كەمس
ـــاری  ـــە و پەالم ـــە هیچ ـــەی ل ـــوان قس ـــە نێ ـــش ل ـــی گرینگی ـــەش و ئاماژەیەك ـــی هاوب ـــچ نیازێك هی

ـــە. ـــدا نیی ـــی پەتی ـــی ئەدەب ـــا و دەق ـــێ بنەم ـــا و ب ـــێ مان ب
هـــەر كەســـایەتییەك گیانـــی بـــە ئـــەدەب و هەقیقەتبینیـــن و پاكـــی و جوانـــی داگیرســـابێت، بـــە 
ـــایەتییەكیش  ـــەر كەس ـــت، ه ـــەر پش ـــە س ـــی ناخات ـــیرینی و دووڕووی ـــاژاوە و ناش ـــك دەرگای ئ ـــچ جۆرێ هی
ــتی و  ــە ئەقڵـــی پاشـــكۆیی و داردەسـ ــتان بـ ــدا ڕوابێـــت، هێشـ ــە دەروونـ بۆچوونـــی ئاژاوەچێتـــی لـ

دڵڕاگرتنـــی ئـــەم و ئـــەو بەڕێـــوە دەچێـــت.
ـــا و  ـــێ مان ـــاری ب ـــە و پەالم ـــە هیچ ـــەی ل ـــەنگەری قس ـــە س ـــم و نایەم ـــیعرییەت تێدەكۆش ـــۆ ش ب
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ـــاو  ـــەڵ جێم ـــگان لەگ ـــم، جەن ـــی دەزان ـــی بێهوودەش ـــم، بەكارێك ـــێ ناجووڵێن ـــی ل ـــا، قەڵەم ـــێ بنەم ب
و پەراوێـــز و بێبـــار و لێخنبیـــر و قۆپیەچـــی و خەمەگـــڕووی ئەدەبـــی و پاشـــخاپەرۆك و ویـــژدان 

ـــران. كوێ
من تانوپۆ دەنووسم، لەبارەی تانوپۆوە نانووسم.

30 
ـــان  ـــم، ی ـــەم كەس ـــە یەك ـــردار و بەكاربردن ـــەم ك ـــم ل ـــووە بڵێ ـــەوە نەچ ـــۆ ئ ـــرم ب ـــڕ بی ـــڕای بب بب
ـــەم  ـــەم، ئ ـــەو ڕووداو و دیاردەی ـــای ئ ـــڕەو و هێم ـــاوە، پێش ـــەوە خوڵق ـــی من ـــە ڕوانین ـــەرە ل ـــەم هون ئ
ـــی  ـــوو خاڵەكان ـــرە هەم ـــم، بگ ـــەر دەزان ـــران و لەناوب ـــندە و گ ـــە نەخۆشـــی كوش ـــە، ب ـــۆرە خەیاڵكردنان ج
ـــدگای ڕوون  ـــاوەن دی ـــاعیری خ ـــەس. ش ـــم و ب ـــیعرییەت دەبین ـــانەوەی ش ـــە درەوش ـــكاری ل گۆڕان
ـــێت،  ـــەپێندراو نانووس ـــی س ـــار و مەرجێك ـــچ بڕی ـــنایی هی ـــاژە و ڕۆش ـــژەر بەئام ـــز و جوانداڕێ و بەهێ
ـــتی و  ـــی و زانس ـــزری و ئایین ـــووری و ه ـــی و ئاب ـــی كۆمەاڵیەت ـــۆ كتێب ـــش ب ـــە ئی ـــی دەوڵەت ئەرك
ـــراژی زۆر  ـــە تی ـــكات و ب ـــاد، ب ـــی و فەلســـەفی ..... ت ـــی و یاســـایی و ســـەربازی و مێژووی پەروەردەی

ـــان. ـــە خزمەتی ـــش بخات ـــی ڕاگەیاندنی ـــەوە، كەناڵەكان ـــان بكات باوی
ئەركـــی شـــاعیر یـــەك شـــتە، پەیوەندییەكانـــی مـــرۆڤ و ژیـــان و جیهـــان بدۆزێتـــەوە، ئـــەم 
ـــزی وشـــەی كاریگـــەری  ـــەوەی هێ ـــەش جـــوان بنووســـێت و بیگەیەنێـــت، ڕادەی ئاگاداركردن دۆزینەوەی
ــیارە  ــگاوە. پرسـ ــتێتیكای كۆمەڵـ ــتەی ئێسـ ــت و ئاراسـ ــەر هەسـ ــت لەسـ ــێ بهێڵێـ ــوێن جـ و شـ

كاریگـــەرەكان بـــكات و ئامادەبوونـــی تاقانـــەی خـــۆی بپارێـــزێ.
ژیـــان بەرگـــەی مانـــەوەی گرتـــووە و دەگرێـــت، شـــیعریش نەگەڕێــــتەوە بـــۆ منداڵدانـــی ڕۆشـــنبیریی 
ـــەخ،  ـــێ بای ـــار ب ـــاییكەرەوەیەكی یەكج ـــە الس ـــت دەبێت ـــێ نەپەڕێ ـــتی ت ـــووڕی سروش ـــی و بەس پەت

ـــووكاوە. ـــدەی پ ـــی پڕوپاگەن ـــی ڕاگەیاندن ـــان كەناڵ ی
ـــی  ـــە مرۆڤ ـــی ل ـــۆری سیاس ـــتمی دیكتات ـــەاڵت و سیس ـــە، دەس ـــەوەری هەی ـــۆی بەخت ـــی ه هەرچ
ـــدا بەدەســـت  ـــە خەون ـــەم لەدەســـتچوونەی ل دەروونڕۆشـــنیان داگیركـــردووە. مرۆڤـــی دەروونڕۆشـــنیش ئ

ـــەوە. دەهێنێت
ـــڕوای  ـــر ب ـــن پەیاموەرگ ـــەكار بهێنی ـــدا ب ـــی ئەدەبی ـــاو دەق ـــك لەن ـــەون بەجۆرێ ـــە خ ـــتە ئێم پێویس
ـــت  ـــدا دروس ـــە ناخ ـــان ل ـــەوە و ڕووبەڕووبوونەوەی ـــای بیركردن ـــرن، توان ـــان وەرگ ـــن و لێم ـــێ بهێن پ

ـــن. بكەی
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ـــی  ـــە دادپەروەرێك ـــاعیر ب ـــتەكاندا، ش ـــای ش ـــتنەوەی بەه ـــن و هێش ـــی ڕاگرت ـــاوی بەجوان ـــە پێن ل
ـــكات. ـــی شایســـتە ب ـــەوە، مەشـــقی مەیدانخوازی ـــژی و بمێنێت ـــەم دۆخەشـــدا ب ـــم، پێویســـتە ل ـــا دەزان دان
شـــوێنی ڕاســـتەقینەش بـــدا بـــە شـــیعری پەتـــی و بێگـــەرد، كـــە خـــەون و جوانـــی و مانـــا و 
ـــش  ـــتییەكان، جوانییەكی ـــە گش ـــە بێدەنگیی ـــە ل ـــگ هەڵبڕین ـــۆرەكان، دەن ـــردارە ناج ـــە ك ـــە ل ناڕەزاییی

ڕەت دەكاتـــەوە مانـــای تێـــدا ئـــاوەژوو كرابێتـــەوە.
من بەها دەنووسم، لەبارەی بەهاوە نانووسم.

31 
ـــی  ـــۆ خۆگونجاندن ـــە ب ـــی هەی ـــە، بۆش ـــودی هەی ـــی خ ـــی خۆگونجاندن ـــك خاكێك ـــوو بوونەوەرێ هەم

ـــت. ـــۆی بپارێزێ ـــی خ ـــدا تایبەتكارییەكان ـــەم خاكەی ل
من تایبەتكاری دەنووسم، لەبارەی تایبەتكارییەوە نانووسم.

32
ــە  ــكات بـ ــز دەكات و دەیـ ــی بەهێـ ــی خەونـ ــەاڵتی دەقـ ــەدەب دەسـ ــتەقینەی ئـ ــی ڕاسـ پەیامـ
ـــەرە  ـــیارێكی كاریگ ـــرۆڤ پرس ـــی م ـــە بوون ـــوان، ك ـــی ج ـــە ژیان ـــیاركردن ل ـــی پرس ـــی گرینگ ڕەگەزێك

ـــت. ـــوون دەكرێ ـــی ب ـــە ناوك ل
ـــی  ـــی كەس ـــی ژیان ـــات و جۆش ـــە خەب ـــیندا هەمیش ـــی نووس ـــە هونەرەكان ـــی ل ـــی و جوان ـــەلەی گیان مەس

ـــت. ـــی وەردەگرێ ـــەی جوان ـــای پێكهات ـــان بەه ـــدا ژی ـــی خەونی ـــە دەق ـــە، ل جوانیبین
شـــیعری بیركردنـــەوەی پـــڕ لـــە جووڵـــەی هاوتـــا بـــە جوانـــی، ڕوانیـــن و درەوشـــانەوەی لـــە 
ـــە  ـــرۆڤ ب ـــان و م ـــەردوون و ژی ـــە گ ـــاكان ل ـــا و بەه ـــە و مان ـــە جووڵ ـــەوە داڕژاوە، ك ـــان و خەون گی
ـــادە دەكات،  ـــدا ئام ـــەك پاڵەوانی ـــی لەی ـــرە پاڵەوانییەت ـــت، ف ـــتەیەك وەردەگرێ ـــت و ئاراس ـــد ئاس چەن
ـــت  ـــاز بێ ـــاعیر دەرب ـــودی ش ـــا خ ـــەیی، ت ـــژی هەمیش ـــی توندوتی ـــێ و جەنگ ـــاو ملمالن ـــە ن دەیهێنێت
ـــە  ـــارەزووی ڕوو ل ـــەز و ئ ـــان ح ـــوون، ی ـــمەكانی هاوتاب ـــڕ تەلیس ـــنایییە پ ـــاو ڕۆش ـــۆ ن ـــەوە ب ـــە تاكیی ل
زیادبـــوون و چـــاوە نەســـرەوتووەكانی بـــەردەوام لـــە گۆشـــە لەبیركراوەكانـــدا داگیرســـاوە، خـــودی 
ـــت و وەك  ـــت پێدەكرێ ـــەزەوە هەس ـــتی كاغ ـــۆی بارس ـــی بەه ـــن و جیهانبین ـــاوەن ڕوانی ـــاعیری خ ش

ـــت. ـــوان دەبیندرێ ـــی ج ژیان
ـــەكان  ـــوو كات ـــرە هەم ـــردوو، بگ ـــۆ ڕاب ـــە ب ـــێ، ن ـــدە دەچ ـــۆ ئاین ـــە ب ـــیعر ن ـــدا ش ـــی خەونی ـــە دەق ل
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ـــتەیە  ـــت و ئاراس ـــێواز و ئاس ـــەو ش ـــت ب ـــاعیرێك بیەوێ ـــەر ش ـــان ه ـــەوە. بێگوم ـــۆ دۆزین ـــان ب ڕووگەنم
ـــی  ـــە ئاســـت كێشـــە هەبووەكان ـــەر چـــاو بگرێـــت، كـــە قووڵبینییەكـــەی ل ـــەوە لەب بنووســـێت، پێویســـتە ئ

ـــەكان. ـــارە جوان ـــان ب ـــوارەكان، ی ـــارە ناهەم ـــەری ب ـــە خوڵقێن ـــە دەبێت ـــت، ك ـــەو ڕۆژگارەدا بێ ئ
لەباری یەكەمدا ناهەمواری دەبێتە مایەی هەڵچوون و توندوتیژیی نووسین.

لەباری دووەمدا جوانی دەبێتە مایەی ئارامیی بیركردنەوە و خوڵقاندنی نووسین.
ـــار  ـــوو ب ـــە هەم ـــری ل ـــتانی و ڕووناكبی ـــڕۆی شارس ـــە، ئەم ـــێ نەكردن ـــە ل ـــە قس ـــتی ب ـــەوەی پێویس ئ
ـــێوێنێت،  ـــی ناش ـــری جوان ـــا بی ـــتانییەت و تەكنەلۆژی ـــوڕهێنەرترە، شارس ـــتردا سەرس ـــی پێش و دۆخەكان
ـــەوە گەشـــەپێدەری بیـــری جوانـــی و مۆتیـــڤ و وێنـــە و خەیـــاڵ و گفتوگـــۆ و بەختەوەریـــی  ـــە پێچەوان ب

ـــە. خەون
لـــە دەقـــی خەونیشـــدا یەكگرتنـــەوەی گشـــتی بەشـــە جیـــا جیـــاكان دەدۆزرێتـــەوە. ملمالنێـــی 
ڕوانیـــن شـــڵەژاو و بارمـــردوو، لەگـــەڵ ڕوانیـــن ڕوون و بـــار زینـــدووی نوێـــزادەی دۆزەرەوە لـــە 
گفتوگـــۆی لـــە یەكنەگەیشـــتنن. لـــە دەقـــی خەونیـــدا، لـــە جەنگـــی توندوتیـــژی لەگـــەڵ خۆتـــدا، 
ـــە  ـــی بدەیت ـــیوە، فڕێ ـــت نووس ـــاوەی پێ ـــتە ب ـــێواز و ئاراس ـــەو ش ـــت، ئ ـــۆت ڕەت بكەی ـــت خ دەتوانی
ـــە  ـــش بێیت ـــاكار و نوێبەخ ـــەواو جی ـــتەیەكی ت ـــێواز و ئاراس ـــە ش ـــترت، ب ـــە پێش ـــینەكانی ل ـــت نووس پش
ـــا  ـــۆن بەرپ ـــە چ ـــەو گۆڕان ـــەاڵم ئ ـــت، ب ـــەم بهێنی ـــۆت بەره ـــردووی خ ـــە ڕاب ـــك ل ـــن و گۆڕانێ ئاخاوت
ـــە  ـــراوی، ل ـــۆ ناس ـــراوییەوە ب ـــە نەناس ـــەوە ل ـــی داونەت ـــن فڕێ ـــێوازی دەربڕی ـــۆ و ش ـــت، كام ه دەبێ

ـــزاوت. ـــڕ ب ـــی پ ـــۆ دۆخ ـــتاو ب ـــی وەس دۆخ
لە نووسینی ئەدەبی ڕاستەقینەدا پێویستە بە تەنیا جوانی ببیندرێت.

ـــرۆڤ  ـــان و م ـــەردوون و ژی ـــە گ ـــری ل ـــییانە بی ـــوردی ڕۆمانس ـــەردەمێك لەمەوپێشـــی ك ـــیعری س ش
ـــوڕ و  ـــەرم و گ ـــاكاردا زۆر گ ـــادە و س ـــی س ـــی واقیع ـــەڵ هەلومەرج ـــدا لەگ ـــە ناوەرۆك ـــەوە، ل كردووەت
ـــڕ  ـــەوە ساردوس ـــە پێچەوان ـــێوازدا ب ـــی ش ـــان و مۆرك ـــیعرییەتی زم ـــە ش ـــی ل ـــوون، كەچ ـــدار ب هەڵچوون
بـــوون، نەیانتوانـــی مۆركـــی شـــێواز و شـــیعرییەتی زمـــان ئاوێتـــەی زەیـــن بكـــەن و بیكەنـــەوە، 
ـــە  ـــۆش ئەم ـــن ه ـــە گەورەتری ـــینەكانیان، ك ـــاو نووس ـــە ن ـــی بخەن ـــێوازی خەون ـــان بەش بیركردنەوەكانی
ـــی  ـــتی دەق ـــە ئاس ـــەن ب ـــەوە، نەگ ـــراو بمێنن ـــینی داخ ـــینەكانیان وەك نووس ـــەوەی نووس ـــۆ ئ ـــوو ب ب

ـــتەیی. ـــت و ئاراس ـــرە ئاس ف
ـــی  ـــەك مانای ـــەش و ی ـــۆی ڕووك ـــش ئاس ـــێ، ئەمی ـــۆی دراوەت ـــەك ئاس ـــیعرەكاندا ی ـــە ش ـــە ل وش
ـــان  ـــت، بەهەم ـــتوونی دادەبەزێ ـــاژە س ـــتووە، ئام ـــان هێش ـــێوازدا جێی ـــاكارترین ش ـــە س ـــەكەیە، ل وش
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ـــین. ـــۆی نووس ـــەك ئاس ـــی ی ـــاو بوون ـــە ن ـــتوونیش دێت ـــێوازی س ش
ـــە:  ـــزڕكاو و گەشـــەنەكردووە. وات ـــدا هەڵب ـــی تێ ـــی بلیمەت ـــازی و دەستوەشـــاندنی داهێنان ئاســـۆی فەنت
ـــۆكارەكان  ـــە ه ـــەك ل ـــان ی ـــك، ی ـــە هۆكارێ ـــەوە، ڕەنگ ـــەك وەك دۆزین ـــردراون ن ـــژ بەكارب وەك چێ
ـــە  ـــاش و داهێنەران ـــی ب ـــوە كەڵك ـــردووە، نەیانتوانی ـــەیان ون ك ـــزی وش ـــا و هێ ـــە وات ـــت، ك ـــەوە بێ ئ

ـــرن. ـــیكی وەربگ ـــیعری كالس ـــی ش ـــی قۆناغ ـــە زمانییەكان ـــوون و مۆرك ـــە ئەزم ل
ـــت  ـــەوە دەكرێ ـــت ب ـــت، هەس ـــك نابێ ـــە دای ـــردوو ل ـــژووی م ـــی مێ ـــە منداڵدان ـــی ل ـــی خەون دەق
ــی  ــە هەوڵـ ــێنێت، هەمیشـ ــەر دەترسـ ــگ، نووسـ ــرو زەنـ ــت و زەبـ ــی سروشـ ــەختی و دژواریـ سـ
ــی و  ــە وریایـ ــەكان بـ ــە پیتـ ــارە بـ ــمەكان دەدات، بـ ــڕ كێشمەكێشـ ــە پـ ــەوەی دیمەنـ جوواڵندنـ
ـــی  ـــی كارەكان ـــە زمان ـــڕاو ل ـــی داب ـــوون و جادووی ـــەواو ئەفس ـــی ت ـــە زمانێك ـــت ب ـــی وەردەگرێ زیندووی
پێشـــووی خـــۆی ناخـــی پێشـــكێش دەكات، وەك خودێكـــی هۆشـــمەند و ســـەرچڵ ئـــەم و ئـــەو 
ـــی  ـــە ه ـــدا دەكات ب ـــە دەق ـــان ل ـــی جیه ـــتە زیندووەكان ـــڕێتەوە، ش ـــۆی دەس ـــی خ ـــە بیركردنەوەكان ل
ـــەوە.  ـــك دەبێت ـــە نزی ـــی خەونەك ـــە ئەزموون ـــتەوە و ســـتوونی ل ـــی دەیخوێنێـ ـــش بازنەی خـــۆی، خوێنەری
ـــەوەی  ـــە خوالن ـــی ل ـــی خەون ـــە دەق ـــۆیی، چونك ـــەوەی ئاس ـــوهەوا و لێكدان ـــاو كەش ـــە ن ـــان دەچێت پاش
ـــەی  ـــە پێكهات ـــت ل ـــەرەكی دەبینێ ـــەورە و س ـــی ئێجـــگار گ ـــش ڕۆڵێك ـــیعرییەتی زمانی ـــە، ش بەردەوامدای
ـــی  ـــۆكانی نادیاریش ـــەوە و ئاس ـــی قۆزتبێت ـــی زەمین ـــوو هەبووەكان ـــە هەم ـــوڕهێنەر. ك ـــەی سەرس وێن

ـــاوە. ـــۆ بەكارهێن ـــی ك ـــی لەجیات ـــەوەی تاك ـــۆی ئ ـــت، بەه ـــاندن كردبێ ـــاری ڕاوەش دووچ
من ناوكی بوون دەنووسم، لەبارەی ناوكی بوونەوە نانووسم.
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شـــیعر لـــە ژیـــان و بینینـــی كـــورددا ڕۆڵ و ئامادەیـــی و كاریگەریـــی خـــۆی ســـەلماندووە و 
ـــای  ـــەر تەماش ـــت و دامەزرێن ـــی پێویس ـــە وەك دیاردەیەك ـــەر ئەمەش ـــدە، لەب ـــوێنی ناوەن ـــی ش خاوەن
ــگای  ــەوەی كۆمەڵـ ــی بیركردنـ ــە چاالكییەكانـ ــردووە لـ ــاكردنەش وای كـ ــەم تەماشـ ــت، ئـ دەكرێـ
كوردیـــدا، شـــیعر پێشـــەنگی وەربگرێـــت و زۆرینـــەی شـــتەكانی لەســـەر دابمەزرێندرێـــت، ئـــەم 
ـــەم  ـــە، ئ ـــژە بەردەوام ـــە لەمێ ـــیعریش پرۆژەیەك ـــیعر، ش ـــی ش ـــاو ژیان ـــەوە ن ـــەش دەگوازێت دامەزراندن
ـــوون و  ـــیار ب ـــش پرس ـــە لەمەوپێ ـــن، ك ـــە دەب ـــەو هەواڵن ـــەڵ ب ـــن، تێك ـــەودواش دەدرێ ـــەی لەم هەواڵن
ـــدا  ـــە ژیان ـــەر ل ـــناك و ورووژێن ـــیاری ترس ـــیعری پرس ـــرۆژەی ش ـــش پ ـــراون، بەردەوامی ـــان ك ـــە ژی ل

دەكات و مـــەرگ لـــە ژیانـــدا ئامـــادە دەكات.
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ـــەم مەرگـــەش  ـــۆ دڵەڕاوكێـــی داهێنـــان، ئامادەكردنـــی ئ مەرگیـــش ترســـناك و ســـەرەكیترین هۆیـــە ب
ـــەوەی لەگـــەڵ گرفتەكانـــی ژیـــان و مـــان. ـــۆ ڕووبەڕووبوون هێـــزی شـــیعرە ب

ـــدی دووچـــاری بەدواداچـــوون و ســـەرگەردانی  ـــدان بیرمەن ـــە. پرســـیارێكە و چەن ـــوون چیی ـــان و ب ژی
ــیان  ــی سوودبەخشـ ــك بەرهەمـ ــیاركردنەوە گەلێـ ــەم پرسـ ــگای ئـ ــە ڕێـ ــی لـ ــردووە، ئەگەرچـ كـ
خســـتووەتەوە، بـــەاڵم گەوهـــەری پرســـیارەكە پـــڕ ســـرووش و خەیـــاڵ و تێڕامـــان و خـــەون و 
سەرســـامییە، هـــەر بیرمەندێـــك شـــێواز و ئاســـتێكی بـــۆ دانـــاوە، لـــە بەرزایییەكـــەوە وەاڵمەكـــەی 
ـــن،  ـــر دەب ـــەردا جێگی ـــی خوێن ـــە زەین ـــراون، ل ـــان ك ـــە ژی ـــدا ل ـــە دەق ـــیارانەی ل ـــەو پرس ـــێ، ئ دەبین
دواتـــر ئـــەم پرســـیارە دەبێــــتە هـــۆ و ئامانجـــی پرســـیاركردن الی خوێنـــەر و نزیكایەتییـــەك دروســـت 
ـــی  ـــە بوون ـــیاركار، ك ـــیارلێكراو و پرس ـــەری پرس ـــیاركار و خوێن ـــەری پرس ـــوان نووس ـــە نێ ـــەن ل دەك

ـــت. ـــوون دەكرێ ـــی ب ـــە ناوك ـــەرە ل ـــیارێكی كاریگ ـــرۆڤ پرس م
ـــش  ـــەوە، پەیوەندییەكانی ـــە دەدۆزرێن ـــت و وێن ـــوان هەس ـــی نێ ـــدا پەیوەندییەكان ـــی خەونی ـــە دەق ل
ـــراون،  ـــت ك ـــدا دروس ـــی خەونی ـــە دەق ـــەی ل ـــەو وێنان ـــە: ئ ـــەزراون، وات ـــدا دام ـــەی خەون ـــەر بنچین لەس
ـــدا ئامادەیییـــان وەك شـــتێكی دوور  ـــە ژیانـــی ســـەخت و یاخیـــی ڕۆژانەمان ـــەو وێنانـــەن، كـــە ل زیاتـــر ئ

ـــیعریش. ـــا ش ـــت، هەروەه ـــۆت نەبێ ـــاوەوەی خ ـــە لەن ـــی نیی ـــەون بوون ـــن، خ ـــت نی ـــە و بەرهەس هەی
من سرووش دەنووسم، لەبارەی سرووشەوە نانووسم.

34
ـــە  ـــڕوادا گەش ـــە ب ـــەی ب ـــە زەمین ـــەردەوام ل ـــە، ب ـــردەی خوڵقاندن ـــوار و كار و ك ـــی باروب نوێبەخش
ـــوان  ـــی نێ ـــەوەی پەیوەندی ـــی و دۆزین ـــتی جیهانبین ـــە مەبەس ـــت ب ـــتەكانی دەگۆڕێ دەكات و كەرەس
بارەكانـــی هەســـت و بیركردنـــەوە و خـــەون، خـــودی هۆشـــمەندیش هەمـــوو جوواڵنەوەیـــەك 
ـــوون و  ـــز و ئەفس ـــە چ هێ ـــەاڵم ب ـــێ، ب ـــەوڵ دەدا بیخەمڵێن ـــێ و ه ـــەوە دەبین ـــە ڕووناك ـــەم گۆش ل
ـــدا  ـــەنایەتی تێ ـــی و ڕەس ـــی و هاوچەرخ ـــی ئەدەب ـــۆ دەقێك ـــت ب ـــە دەگۆڕێ ـــەم بینینان ـــەك ئ جادووی
ـــی  ـــش چەمك ـــچ باروبوارێكی ـــە هی ـــە، ل ـــی داهێنان ـــردن و بەجێهێنان ـــی كارك ـــە خاڵ ـــت، ئەم دەپارێزێ
ـــێ ئاكارێكـــی بیـــری و فەلســـەفی و كلتووریـــی ڕوون.  ـــراو بەب ـــە واقیعێكـــی دانپێدان نوێبەخشـــی نابێت
ـــا  ـــڕ هێم ـــاو و پ ـــند و گونج ـــیعرییەت پەس ـــیعر زاراوەی ش ـــۆ ش ـــە ب ـــن وای ـــە م ـــدا ب ـــەڵ ئەمەش لەگ
و سرووشـــترە، چونكـــە ناتوانـــدرێ بـــڕوا بـــەوە بهێنـــدرێ شـــاعیری نوێبەخـــش تـــا قوواڵیـــی 
ـــێ  ـــگێڕ نەب ـــدا شۆڕش ـــی خۆی ـــە زمانییەكان ـــەت و مۆرك ـــە باب ـــە ل ـــی وش ـــەزا و ڕاچڵەكاندن ـــا و ف مان
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ـــان گالون،  ـــین و داهێن ـــان و نووس ـــە زم ـــەی ل ـــەر ئەوان ـــێ بەرانب ـــژی ڕانەگەیاندب ـــی توندوتی و جەنگ
ـــەری  ـــان، گەوه ـــی گی ـــاو گەرمای ـــن لەن ـــان ناتوان ـــن، ی ـــل دەنێ ـــامناك م ـــی س ـــەرەو ڕووبەرێك ب
ـــی  ـــی ئەنجامێك ـــی نوێبەخش ـــیعرییەتە، ئەگەرچ ـــەروەری ش ـــی س ـــە خۆبوون ـــەوە، ك ـــی بدۆزن خۆبوونی
ـــن  ـــتەكانی دەربڕی ـــەوەی كەرەس ـــەر ئ ـــتەوە لەب ـــت دەنێـ ـــش گیروگرف ـــە، بەردەوامی ـــراوی نیی دیاریك
ـــادەترین  ـــی س ـــەوە نوێبەخش ـــت، بەمەیش ـــێ دەخوڵقێندرێ ـــۆری ل ـــای هەمەج ـــن و فەنتازی دەگۆڕدرێ
ـــە كار  ـــتەوخۆیە ل ـــدارییەكی ڕاس ـــەر كار بەش ـــۆ س ـــت ب ـــەوە دەردەچی ـــە ماڵ ـــۆ ل ـــە ت ـــە، ك ـــی مرۆڤ ماف
ـــە،  ـــۆ پیاس ـــەی ب ـــادە دەك ـــۆ ئام ـــەوە خ ـــۆ ماڵ ـــەوە ب ـــە كار دەگەڕێیت ـــە ل ـــی، ك ـــردەی نوێبەخش و ك
یـــان ســـەردانی پێشـــانگایەك، یـــان ئـــاودان و بژاركردنـــی باخچەكـــەت، یـــان بینینـــی شـــانۆگەرییەك 
ـــە  ـــەد ب ـــان سەداس ـــچ یەكێكی ـــە هی ـــەدا، چونك ـــە كار و كردەك ـــە ل ـــدارییەكی دیكەی ـــاد، بەش ..... ت
ـــەوی  ـــی پت ـــك پەیوەندییەك ـــۆ وەك مرۆڤێ ـــی ت ـــەوە، بوون ـــارە ناكەن ـــان دووب ـــۆڕ خۆی شـــێوازێكی نەگ
بـــە جوواڵنـــەوە و گەشـــەی ئەمـــڕۆوە هەیـــە، تـــۆ تاكێكـــی لـــە نوێبەخشـــی، نوێبەخشـــیش بـــە 
ـــی  ـــپێت. قەوارەیەك ـــك ڕوو دەدات و دەچەس ـــگا وەك ڕووداوێ ـــوو كۆمەڵ ـــادی هەم ـــە بنی ـــۆڕان ل گ
ـــێواز و  ـــوون و ش ـــە ئەزم ـــاعیرانیش ب ـــە ش ـــەك ل ـــتەبەر دەكات، هەری ـــۆی دەس ـــۆ خ ـــدراو ب دانپێدان

ـــت. ـــدا وەردەگرێ ـــی تێ ـــۆی ڕۆڵ ـــای خ ـــارەی جی قەب
نوێبەخـــش لـــە كاتـــی خـــۆ هاتنەبـــەر چـــاو و ڕووبەڕووبوونـــەوەی لەگـــەڵ خـــودی بوێریـــی 
خـــۆی مەرگـــی بەدواوەیـــە، یـــان شـــێتبوون، بـــەو واتایـــەی ڕاوی خـــۆی و ســـەرجەم بـــوون 
دەنێـــت، لـــەم پێشـــبڕكێیەدا پێویســـتە قووڵبیـــن و شـــێواز ڕاچڵەكێنـــەر بێـــت و بوێریـــی ئـــەوە 
ـــەی  ـــازە دەنووســـێت كارەك ـــەو نی ـــاعیرێك ب ـــوو ش ـــەر هەم ـــدات، ه ـــە ب ـــارە خودیی ـــەم بڕی ـــكات، ئ ب
ـــی  ـــك خاڵ ـــێ و ژانێ ـــدا نەب ـــان تێ ـــن و جیهانبینیی ـــەوەی ڕوانی ـــەاڵم ئ ـــتی دەق، ب ـــە ئاس بگەیەنێت
ـــتی دەق،  ـــە ئاس ـــەی بگەیەنێت ـــت كارەك ـــدا نابێ ـــدا پەی ـــەوەی تێ ـــزی ئ ـــت، هێ ـــی نەبووبێ دەرچوون

گالوە بەرانبـــەر مـــەرگ و ســـڕینەوە. 
ــەر  ــێ، ئەگـ ــۆی ڕابگەیەنـ ــژی خـ ــی توندوتیـ ــادە نابێـــت جەنگـ ــدا ئامـ ــەوەی تێـ ــی ئـ بوێریـ
ـــنامەی  ـــت، ناس ـــدا نەبووبێ ـــدا پەی ـــڕینەوەی تێ ـــەرگ و س ـــەر م ـــری بەرانب ـــزی بەرگ ـــش هێ ئەدەبێكی
ـــتەبەر  ـــەوە دەس ـــن و جیهانبینیی ـــە دۆخگۆڕی ـــش ل ـــە دەقی ـــوون ب ـــت، ب ـــی بەرناكەوێ ـــە دەق ـــوون ب ب
ـــەوێ  ـــاو بك ـــەوە بەرچ ـــەم بارەی ـــك ل ـــەر هەوڵێ ـــی ه ـــن و جیهانبین ـــە دەرەوەی دۆخگۆڕی ـــت، ل دەبێ

ـــە. ـــڵ و زڕ و بەتاڵ ـــی ناكام هەوڵێك
ـــەم  ـــەكان، ل ـــەوەی وش ـــتی لێكدان ـــە مەبەس ـــین ب ـــیعر نووس ـــان ش ـــیعركردن، ی ـــۆ ش ـــز ب پەراوێ
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ـــانەیە  ـــەم نیش ـــی، یەك ـــەی بگەیەن ـــتەوخۆ بیرەك ـــەوە و ڕاس ـــە ڕوون بكەیت ـــدا ناوەرۆكەك كاروكردەیەش
ـــیعرەكەدا  ـــاو ش ـــە لەن ـــزی وش ـــا و هێ ـــە مان ـــەوەی نیی ـــای ئ ـــی توان ـــن و جیهانبین ـــاعیر ڕوانی ش
ـــان و  ـــێ گی ـــتێكی ب ـــەكە وەك بارس ـــە: وش ـــە، كەوات ـــە ڕاچڵەكاندنەك ـــۆیەك بدات ـــێ و ئاس ڕاچڵەكێن
ـــتەی  ـــەكردنی جەس ـــە گەش ـــك ل ـــچ دەور و كردارێ ـــارە، هی ـــیعرەكەدا ب ـــتەی ش ـــە جەس ـــردوو ل م

ـــت.  ـــیعرەكەدا نابینێ ش
ـــەك ئاراســـتە  ـــێ دووری و ی ـــەك ئاســـت و ب ـــی ی ـــۆرە، هەوڵدانیشـــی وەك دەق ـــەم ج شـــیعری ل
دەمێنێتـــەوە، نابێتـــە دەقـــی ئاســـتداری فـــرە دەنـــگ و فـــرە پەیوەنـــدی، لەوانەیـــە كۆمەڵێـــك 
شـــاعیر لـــە ســـەردەمێكدا كاربكـــەن، تەنیـــا تاكێكیـــان هێـــز و ئەفســـوون و جـــادووی ئـــەوەی 
ـــە پاڵنەرێكـــی  ـــردوو بكات ـــی ڕاب ـــار و بیدرەوشـــێنێتەوە، جووڵەكان ـــە بوونێكـــی دی ـــت دەق بكات ـــدا بێ تێ
ســـوودبەخش بـــۆ بەئاگایـــی بیركردنـــەوە، ئەگینـــا ئەوانـــەی دی پەیوەندییـــان بـــە جووڵەكانـــی 
ـــپین. ـــێ س ـــت و پ ـــدا دەس ـــتای نوێبەخش ـــی ئێس ـــە ئامادەكردن ـــە، ل ـــردوو هەی ـــردوو وەك ڕاب ڕاب

ـــرد  ـــكێش ك ـــان پێش ـــی خۆی ـــن و جیهانبینی ـــیكی ڕوانی ـــیعری كالس ـــی ش ـــی قۆناغ بلیمەتەكان
و بڕوایـــی ئەدەبـــی ڕاســـتەقینەیان وەرگـــرت، كەچـــی چەنـــدان وەچـــە دوای ئـــەوان هاتـــن و 
ـــاوەن  ـــەروەك دەق و خ ـــەوان ه ـــدا ئ ـــان كات ـــە هەم ـــرد، ل ـــتەبەر نەك ـــان دەس ـــن، قەوارەیەكی تێپەڕی
ـــدووە. ـــڕینەوە ڕاگەیان ـــەرگ و س ـــەر م ـــان بەرانب ـــی خۆی ـــی توندوتیژی ـــەوە و جەنگ ـــەوارە ماونەت ق

بەردەوامیـــش وەك دەقـــی ئاســـتدار و فـــرە دەنـــگ و فـــرە پەیوەنـــدی خۆیـــان پێشـــكێش 
ـــن  ـــیعری هاوبەش ـــی ش ـــەورەی دەق ـــرۆژەی گ ـــە پ ـــە ل ـــەن، ك ـــوو ئەوان ـــی هەم ـــەوە، هاوچەرخ دەكەن
ـــتیی  ـــاتی مەس ـــان و چركەس ـــی ژی ـــە ئەزموون ـــی ب ـــش پەیوەندی ـــە، بەدەقبوونی ـــدا گەرم ـــان تێ و ژانی
ـــان  ـــی زم ـــە پانتای ـــر ل ـــدی زیات ـــرە پەیوەن ـــگ و ف ـــرە دەن ـــتدار و ف ـــی ئاس ـــە، دەق ـــەرەوە هەی نووس
ـــە:  ـــۆ نموون ـــن، ب ـــە ڕادەگەیەن ـــری دەقەك ـــان بی ـــری زم ـــە و بی ـــاوە و جووڵ ـــێ هێن ـــی بەج كارەكان
شـــاعیرێك توانیویەتـــی تەنیـــا یـــەك بەرهـــەم بگەیەنێتـــە دەقێكـــی ئەدەبـــی ئاســـتدار و فـــرە 

ـــدی. ـــرە پەیوەن ـــگ و ف دەن
بـــەو پێـــوەرەی هـــەر شـــیعرێك توانـــی بگاتـــە ئاســـتی دەقێكـــی ئەدەبـــی ئاســـتدار و فـــرە 
ـــە هۆكارەكەشـــی  ـــەك، دەقێكـــی نوێبەخشـــە، ڕەنگ ـــچ گریمانەی ـــێ هی ـــدی بەب ـــرە پەیوەن ـــگ و ف دەن
ـــی  ـــە ڕژان ـــتی گەیاندبێتیی ـــۆفییانە و مەس ـــاتی س ـــە چركەس ـــان ل ـــی ژی ـــەدا ئەزموون ـــەم دەق ـــێ ل ئەوەب

ـــین. ـــان و نووس ـــانەوەی زم ـــدن و درەوش ـــان و ڕاچڵەكان گی
من خۆبوونی دەنووسم، لەبارەی خۆبوونییەوە نانووسم.
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ـــەنگكردنی  ـــاو هاوس ـــیعرەی لەپێن ـــۆرە ش ـــەم ج ـــدا، ئ ـــیعری كوردی ـــەداری ش ـــی جووڵ ـــە چاالكی ل
ـــۆ  ـــی ب ـــە و ئاگای ـــۆڕێ و جووڵ ـــاواز بگ ـــە و ئ ـــرا ترپ ـــۆی ك ـــا ب ـــراون، تەنی ـــدا نووس ـــیعر و شۆڕش ش
ـــی  ـــە قۆناغ ـــە ب ـــەم هێمایان ـــرا ئ ـــۆی نەك ـــەاڵم ب ـــكات، ب ـــتەبەر ب ـــراو دەس ـــی دیاریك ـــد هێمایەك چەن
گەشـــەپێدان و گەیانـــدن بـــە بنەڕەتـــی گـــۆڕان بگەیەنێـــت، لەگـــەڵ ئەوەشـــدا چەنـــد شـــاعیرێكی 
ـــاعیرانەیان  ـــی ش ـــە هەڵچوون ـــان ل ـــی داهێنانی ـــن و دلێری ـــی دەربڕی ـــزی جوان ـــتی هێ ـــە ویس ـــر، ك دوات
ـــیعرو  ـــەنگكردنی ش ـــاو هاوس ـــە پێن ـــیعرەی ل ـــۆرە ش ـــەم ج ـــی ئ ـــرا هێماكان ـــان ك ـــوو، بۆی ـــر ب هێزدارت
جوانـــی نووســـراون، بـــە قۆناغـــی جووڵـــە و نیمچـــە گۆڕانێـــك بگەیەنـــن، دوای ئـــەوەی ئـــەم 
ـــان و  ـــك تێڕام ـــتەوە، جۆرێ ـــۆڕش نیش ـــە ش ـــەنگكردن ب ـــیعر هاوس ـــگێڕییەی ش ـــە شۆڕش توندوتیژیی
ـــۆی  ـــی خ ـــۆ كاركردن ـــی ب ـــی قەوارەیەك ـــرۆژەی نوێبەخش ـــەری، پ ـــای هون ـــە بنەم ـــوو ب ـــن ب خەونبینی

ـــرد. ـــاری ك دی
ـــیعر،  ـــی ش ـــە گرانای ـــش ب ـــوێ، ژیانی ـــان دەپێ ـــەنگایی ژی ـــە س ـــتەكان ب ـــمەند كەرس ـــودی هۆش خ
ــیاركردنیان لـــە بنیادیانـــدا هەڵگـــرت، بۆیـــان كـــرا خاڵـــی  ــنیاز و پرسـ دەقـــەكان توانـــای پێشـ

جیابوونـــەوەی تـــەواو هەڵدەنـــە نـــاو پانتایـــی باروبوارەكانـــی ژیـــان.
ـــاوی  ـــتپێكراو و بەرچ ـــی هەس ـــی قەوارەیەك ـــە: بوون ـــێ، كەوات ـــێ ڕابچڵەكێن ـــی دوێن ـــك توانیبێت دەقێ
هەیـــە، بوونـــی ئـــەم جـــۆرە دەقـــەش تێڕامـــان و خـــەون خاڵـــی هێنانـــە بوونیەتـــی، ڕوونتـــر لـــە 
ـــە  ـــا ل ـــی، هێم ـــەی نوێبەخش ـــە جووڵ ـــراوە ب ـــڕ ك ـــی پ ـــەلماوە، هێماپێكراوەكان ـــی س ـــی نوێبەخش پانتای
ـــڕ  ـــتای پ ـــە ئێس ـــت ل ـــوو ناتوانێ ـــە كاركەوت ـــو و ل ـــڕ و مەیی ـــای س ـــێ، هێم ـــووەكان دادەپۆش كاركەوت

جووڵـــەدا ئاخاوتنـــی كاریگـــەری هەبێـــت.
ـــی  ـــواردی نوێبەخش ـــادەم خ ـــەی ئ ـــەو میوەی ـــە، ئ ـــی ئادەم ـــی ڕوون ـــی وەجاخ ـــی بەردەوام نوێبەخش
بـــوو، نوێبەخشـــی پرســـیارێكە نوێبەخـــش لەخـــۆی كـــردووە، ئایـــە دەتوانێـــت لەنـــاو كۆمەڵـــگای 
ســـەرەتایی و دواكەوتـــوودا لـــە هەمـــوو ئاســـتەكاندا شـــكانێكی هەبێـــت، ئـــەم شـــكانە ویســـتی 
خـــودی هۆشـــمەند و ئـــازا دەســـەپێنێ و خۆبوونیـــی دادەمەزرێنـــێ. داهێنـــان بڕیارێكـــی خـــودی 
ـــە  ـــارە خودیی ـــەم بڕی ـــرد ئ ـــەوەی ك ـــی ئ ـــەر بوێری ـــك نووس ـــەر كاتێ ـــمەندە، ه ـــازا و هۆش ـــی ئ كەس

بـــدات، درەوشـــانەوە و داهێنـــان و گـــۆڕان بەرپـــا دەكات.
من ڕاچڵەكان دەنووسم، لەبارەی ڕاچڵەكانەوە نانووسم.
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ـــوهەوای  ـــی كەش ـــە بەلێزیادبوون ـــوهەوای ئەمڕۆی ـــیعردا كەش ـــودی ش ـــە خ ـــان ل ـــردەی داهێن كار و ك
ـــڕۆ  ـــەر ئەم ـــدەرە، ئەگ ـــۆ و یارمەتی ـــە و ه ـــی هەی ـــبەی ئامادەی ـــی س ـــە خەون ـــڕۆش ل ـــی، ئەم خەون
ـــی كار و كـــردەی  ـــەر لەكات ـــاو خـــۆی، داهێن ـــوو ڕۆژ و ڕۆژگارەكان ڕادەكێشـــێتە ن ـــت هەم ـــان بێ داهێن
ــەربەخۆ،  ــی سـ ــە بوونێكـ ــەو ڕۆژ و ڕۆژگارەدا دەبێتـ ــە دەرەوەی ڕۆژ و ڕۆژگار، لـ ــیندا ناكەوێتـ نووسـ
ـــەكار و  ـــە ل ـــەاڵم ك ـــەدارە، ب ـــەرز و جووڵ ـــارگاوی و دڵب ـــغ و ب ـــەر قەرەباڵ ـــی نووس ـــی ئەم ـــە بوون ك
ـــە دەرەوەی ڕۆژ  ـــرت، دەكەوێت ـــەربەخۆی وەرگ ـــی س ـــینەكە بوونێك ـــووەوە، نووس ـــین ب ـــردەی نووس ك
ـــان  ـــی داهێن ـــتە كات ـــت، دەبێـ ـــت دەبێ ـــك دروس ـــڕێنەوە كاتێ ـــەكان دەس ـــوو پەیوەندیی و ڕۆژگار. هەم

ـــانەوە. ـــن و درەوش و خەونبینی
من درەوشانەوە دەنووسم، لەبارەی درەوشانەوە نانووسم.
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ـــاو پرسیاركردنیشـــدا  ـــەر لەن ـــت، ه ـــوون دەبێ ـــادەی لەدایكب ـــیاركردن ئام ـــاو پرس ـــیعری لەن ـــی ش دەق

ـــت. ـــتەكاندا وەردەگرێ ـــی ش ـــە هەقیقەت ـــۆی ل ـــیعرییەتی خ ش
پرسیار زانستە گشتییەكانی بوونە، بوونی خەون و سروشت و كۆمەڵگا.

ـــاڵ  ـــگاوە و خەی ـــوێ زرین ـــرەوتوو و گ ـــن و چاونەس ـــە خەونبی ـــی هەمیش ـــاعیریش وەك تاكێك ش
ـــاو  ـــە ن ـــوكەوت دەكات. دەچێت ـــگادا هەڵس ـــاو كۆمەڵ ـــێ لەن ـــی ملمالن ـــە گرفتەكان ـــتكار ب ـــی هەس گەرم
ـــت  ـــتانە ال دروس ـــەو ش ـــۆ ئ ـــوەری ب ـــێ، پێ ـــێ دەهێڵ ـــەری ج ـــگا و كاریگ ـــی كۆمەڵ ـــاژاوە و هێمنی ئ

ـــێ. ـــوە دەبین ـــان پێ ـــان خەونی ـــتێ، ی ـــان دەیانبیس ـــت، ی ـــە دەیانبینێ ـــێ، ك دەب
ـــەوە  ـــدا ئامادەیـــان دەكات ـــاوەوەی خۆی ـــە دەرەوەیەتـــی. لەن ـــەم بینیـــن و بیســـتن و خەونبینینـــەش ل ئ
و ڕۆڵێكـــی دیكەیـــان پێدەســـپێرێ، دەیانكاتـــە بابەتـــی جوانـــی و شـــیعر بەهـــۆی دەســـتەواژەی 
ـــەرچاوەی  ـــاعیر س ـــودی ش ـــە: خ ـــدەدا، كەوات ـــیعرییەتیان پێ ـــان ش ـــی زم ـــی و ئامانج ـــەخت و یاخ س

ـــن. ـــان و خەونبینی ـــی زم ـــۆی ئامانج ـــە بەه بابەت
ـــدراو  ـــتراو و بین ـــتە بیس ـــەر ش ـــار لەس ـــە بڕی ـــە، ك ـــەو خودەی ـــیاركردن ئ ـــەوە و پرس ـــی بیركردن جیهان
و خەونـــی و خەیاڵییـــەكان دەدا و بەهێـــز و گـــوڕ دەیانجووڵێنـــێ، تـــا بەهـــۆی ئامانجـــی زمـــان 
ـــان  ـــە داهێن ـــەوە، ك ـــان پێبكات ـــەك كاری ـــۆ بینیی ـــە ئاس ـــیعر، ل ـــی و ش ـــی جوان ـــە بابەت ـــكات ب بیان
ـــی  ـــە هەقیقەت ـــێ ب ـــاوەڕ بهێن ـــەش ب ـــیعرییەتە، لەدایكبوونەوەك ـــنی و ش ـــوون و دەروونڕۆش و لەدایكب
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ئەفســـوون و جادوویـــی و لـــە گەشـــتی ڕوانیـــن نزیكـــی بكاتـــەوە، بیخاتـــە ئاســـتی تێڕامـــان، 
ـــیعری هەڵوێســـتی  ـــاری ش ـــە بڕی ـــان ب ـــت، پاش ـــەی دەق بدوێ ـــایەتییە لەدایكبووەك ـــی كەس ـــەر زمان لەس
ـــاوەوەی  ـــەوەی ن ـــڕێ، ڕووبەڕووبوون ـــی دەرب ـــگا و جوان ـــوون و كۆمەڵ ـــت و ب ـــارەی سروش ـــۆی لەب خ
ـــێ،  ـــا دەیگەیەن ـــاوارە هێم ـــڕ ه ـــات و پ ـــە ه ـــە ب ـــەو پەیوەندیی ـــتەدا، ئ ـــێواز و ئاراس ـــە ش ـــاعیر ل ش
ـــردووە  ـــادگاری ڕاب ـــی ی ـــەكان و ئامادەكردن ـــەوەی یادگاریی ـــە بەبیرهێنان ـــی جەنگـــی هەســـتە ل فراوانكردن

ـــەك. ـــوو جووڵەی ـــۆ هەم ـــادە ب ـــت و ئام ـــتای بەرهەس ـــە ئێس ـــتچووەكانی ل لەدەس
لە قۆناغی سست و سڕ، دۆخگۆڕینی بۆ قۆناغی گەشە و جووڵەكردن.

ــتەبەركردن و  ــی دەسـ ــۆ قۆناغـ ــی بـ ــەوە، دۆخگۆڕینـ ــتچوون و بیرچوونـ ــی لەدەسـ ــە قۆناغـ لـ
ــەوە. بیرهاتنـ

ـــراوەكان  ـــە دەقك ـــە ب ـــوەرەی چرك ـــەو پێ ـــمەندە، ب ـــودی هۆش ـــی خ ـــا و بەخشش ـــن بەه دۆخگۆڕی
ـــەر  ـــی كاریگ ـــەوان ڕۆڵ ـــەیی پاڵ ـــتی هەمیش ـــدا گەش ـــەم خەمڵینەش ـــمەندن، ل ـــودی هۆش ـــوی خ خەمڵی
ـــەكان  ـــی پەیوەندیی ـــش قوواڵی ـــەكان، زۆر جاری ـــە كۆمەاڵیەتیی ـــی پەیوەندیی ـــەرەو قوواڵی ـــت ب دەگێڕێ

ـــان ڕزگاركارە. ـــەرە، ی ـــی خنكێن قوواڵیییەك
من دۆخگۆڕین دەنووسم، لەبارەی دۆخگۆڕینەوە نانووسم.
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ــە ڕوانیـــن و جیهانبینیـــی خـــودی هۆشـــمەندەوە بكرێــــت  ــەر كار و كردەیەكـــی هونـــەری لـ هـ
ـــی  ـــووە، هاوارێك ـــتی وەرگرت ـــەوە ئاس ـــەری چاالك ـــنبیریی نووس ـــی ڕۆش ـــوون و ژیان ـــە ئەزم ـــتەكەی ل ئاراس
ـــەوەش خـــۆی پێشـــكێش دەكات و دەڵێـــت: ئەمـــە  ـــڕوا بەخۆبوون هێمـــن و بڕواهێــــنەر و قەناعەتپێكـــەر. بەب
شـــێواز و ئاراســـتە ســـەربەخۆیەكانی منـــە لـــە ئاراســـتەی زمـــان و مۆركـــی شـــێواز و كار و كـــردەی 
ـــەوە  ـــەون هەڵیداونەت ـــان و خ ـــەوە، ژی ـــردن و مان ـــەون. دوای كارلێك ـــان و خ ـــەی ژی ـــاو جەرگ ـــە ن چوون
ـــن  ـــەری قووڵبی ـــوان دەق و خوێن ـــە نێ ـــێ ل ـــان ملمالن ـــتایەتی، ی ـــەز، دۆس ـــپیی كاغ ـــەری س ـــەر ڕووب س
ـــی  ـــگا، زمان ـــی كۆمەڵ ـــی ئاخاوتن ـــە زمان ـــاكارە ل ـــین جی ـــاراوی نووس ـــی پ ـــەن. زمان ـــا بك ـــەر بەرپ و داهێن
خەونیـــش جیـــاكارە لەگـــەڵ زمانـــی گفتوگـــۆی واقیعـــی بەئـــاگای ڕۆژانـــەدا. ئەگەرچـــی هەســـت بـــە 
ـــدا  ـــی گەورەش ـــچ داهێندراوێك ـــە هی ـــەون، ل ـــاو خ ـــت لەن ـــەش دەكرێ ـــی ڕۆژان ـــەی واقیع ـــی هەناس گەرمی

ـــاوە. ـــێ نەهێن ـــی پ ـــدا كۆتای ـــەڵ واقیع ـــدی لەگ ـــەر پەیوەن نووس
ـــام  ـــە ئەنج ـــمەندەوە ب ـــودی هۆش ـــی خ ـــن و جیهانبینی ـــە ڕوانی ـــی ل ـــە هونەرییەكان ـــوو مۆرك ـــاو هەم لەن
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ـــی  ـــت، خاڵ ـــەنایەتی دەپارێزێ ـــی و ڕەس ـــتییەوە نوێبەخش ـــزری لەپش ـــی ه ـــەزا و ئاكارێك ـــن، ف دەگەیەندرێ
ـــاڵ  ـــێوازی بەت ـــی ش ـــە مۆرك ـــا ب ـــەاڵم ب ـــتەكراوە، ب ـــەوە ئاراس ـــن و جیهانبینیی ـــە ڕوانی ـــی ل دەستپێكردنیش
فریـــو نەخۆیـــن، ڕێـــزی شـــێوازێك بگریـــن بزانێـــت خوێنـــەر بـــە چـــی ئاراســـتەیەك و بـــۆ كـــوێ 
ـــراو  ـــەوە وەرگی ـــی و ئەزموون ـــن و جیهانبین ـــە ڕوانی ـــان ل ـــی زم ـــات. مۆركـــی شـــێواز ئاراســـتەكانی ڕوون دەب
ـــت  ـــینەیەكی دەس ـــن پێش ـــەری قووڵبی ـــەش خوێن ـــەم ڕێزگرتن ـــۆی ئ ـــەر، بەه ـــە خوێن ـــە ل ـــت، ڕێزگرتن بێـ

ـــا. ـــان ن ـــە، ی ـــاو دەقەك ـــایەتی ن ـــی كەس ـــاوڕا و نزیك ـــە ه ـــێ ببێت ـــەوێ، دەتوان دەك
ئاڵۆزكردنـــی ڕســـتەی شـــیعری بـــێ قووڵبینیـــی ڕوانیـــن و جیهانبینـــی، تەنیـــا ســـەر لێشـــێواندنی 
شـــاعیری لەپشـــتەوە دەبینـــدرێ و چیتـــر نـــا، ئـــەوەی لـــە زەینـــەوە هەســـتی پێدەكـــەی بینووســـیت 
كەشـــوهەوایەك بەرهـــەم دێ، كـــە جێـــگای هەموومانـــی تێـــدا دەبێتـــەوە. ئاســـتداری و شـــیعرییەتی 
ـــیعرییەتی  ـــتداری و ش ـــن ئاس ـــە، گەورەتری ـــەش نیی ـــی بێب ـــوردی لێ ـــی ك ـــردووی ئەدەب ـــە ڕاب ـــان، ك زم

زمـــان لـــە قۆناغـــی شـــیعری كالســـیكی ئەنجـــام دراون.
شـــیعر نـــە ئەركـــە، نـــە ئامانجـــە، نـــە هۆیـــە، كاركـــردن و چاالكییـــە لەنـــاو ئەوپـــەڕی زمانـــدا، 
ـــە  ـــك وش ـــی كۆمەڵێ ـــە هارمۆنییەت ـــە لووتك ـــدا دەگات ـــە دەق ـــان ل ـــەش زم ـــەوە ئەوكات ـــوو دوورییەكانی بەهەم
ســـەمفۆنیایەك پێكدەهێنـــن و هەســـتێك دەبەخشـــن، مـــرۆڤ دەگەیەنێتـــە دواییـــن پلـــەی مەســـتی و 
ـــن و  ـــی خەونبینی ـــە كات ـــووە، ل ـــاری هەڵگرت ـــی نادی ـــەردوون هێزێك ـــین. گ ـــای نووس ـــەوف و فەنتازی تەس

ـــش. ـــاعیری نوێبەخ ـــە ش ـــدات ب ـــدا دەی سرووش
من فەنتازیا دەنووسم، لەبارەی فەنتازیاوە نانووسم.
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ـــان  ـــەڵ ژی ـــەوەی لەگ ـــە دڵ ـــۆی ل ـــی، گفتوگ ـــۆیی و بازنەی ـــتوونی و ئاس ـــژی و س ـــەر بەدرێ نووس
ـــێوازەی،  ـــەو ش ـــی دەق ل ـــتنی جوانكاری ـــش وەك دەرخس ـــە. مەرگی ـــتگیرییەكەی، بەردەوام ـــا گش بەمان
ـــاالك  ـــەوەی چ ـــی و جوواڵن ـــە: نووســـین پێویســـتییەكی زەین ـــا دەكات. كەوات ـــە دەینووســـێ تەماش ك
ـــدا  ـــە گیانت ـــزە ل ـــەو هێ ـــت. ئ ـــری دەكەی ـــد و بەرگ ـــە ئومێ ـــت ب ـــیت هەس ـــە دەنووس ـــدە. ك و ئومێ
ـــە  ـــك تێكـــەڵ ب ـــدا. وەك بوونێ ـــوون بەســـەر ملمالنێ ـــۆ زاڵب ـــەڕێ و ئاماژەپێكـــردن و پشـــتیوانە ب دەگ
ـــۆت  ـــردووە، گفتوگ ـــتت ك ـــەی هەس ـــەو بیركردنەوان ـــەی ئ ـــەوە. چرك ـــەوەت دەبێت ـــی بیركردن چركەكان
ـــدن  ـــە دوان ـــەاڵتی وش ـــین و دەس ـــی نووس ـــە. چییەت ـــتگیرییەكەی بەردەوام ـــا گش ـــان بەمان ـــەڵ ژی لەگ

ـــدا. ـــەڵ ژیان ـــە لەگ و گفتوگۆی
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ـــدا.  ـــاوی دەقەكانی ـــێوازی گونج ـــە ش ـــە ل ـــڕ نادیاریی ـــی پ ـــە خواوەندێك ـــردز، نیمچ ـــەری ئاگ نووس
ژیـــان بـــە مانـــا گشـــتگیرییەكەی بەرهـــەم دەهێنێتـــەوە. پێویســـتییە جوانییەكانـــی بەلێزیادبوونـــی 
ـــە  ـــتنێكی دیك ـــوهەوا و ڕێكخس ـــتە و كەش ـــێواز و ئاراس ـــە ش ـــع ب ـــە واقی ـــدووە، ك ـــەروەری نوان خەیاڵپ

ـــی. نواندوویەت
ـــی  ـــی واقیع ـــە لێزیادبوون ـــت. ب ـــتداری دەبینێ ـــە ئاس ـــع ب ـــۆكاندا واقی ـــت و ئاس ـــان ئاس ـــە هەم ل
ـــراودا  ـــەزی نووس ـــی كاغ ـــە پانتای ـــە ل ـــراوەكاندا، ك ـــتە نووس ـــەر ڕس ـــازی بەس ـــزی فەنت ـــی و هێ گیان

ـــت. ـــین دادەمەزرێنێ ـــی نووس ـــع و جیهان ـــە واقی ـــن ب دەب
مانـــا و فـــەزای ئـــەو نووســـینەی، كـــە لەســـەر پانتایـــی كاغـــەز دەبێتـــە واقیـــع پێویســـتە لـــە 
ڕێـــگای ئاســـۆكانی زمانـــەوە ئاســـت و ئاراســـتەكانی بدۆزرێتـــەوە، نووســـین، كـــە داخوازییەكـــی 
شـــیاوە تەنیـــا ڕۆشـــنایی و درەوشـــانەوەكانی زمـــان وەك جووڵـــە و بـــزاوت تێیـــدا دەســـەاڵتە. 
كەســـایەتی دوور و نزیكـــی ئەفســـانەش دەبێتـــە گیانمایـــە و تانوپـــۆی لـــە كامڵتریـــن شـــێوازی 

ســـاكاریدا.
ـــۆری  ـــتمی دیكتات ـــەڕووی سیس ـــتە ڕووب ـــەر پێویس ـــزە. داهێن ـــی بەهێ ـــی تابڵێ ـــت كردەیەك هەڵوێس
ـــەر دەســـەاڵتی واڵتەكـــەی،  ـــە بەرانب ـــش نیی ـــكات. مەرجی ـــی ب ـــدی دژایەت ـــە تون ـــەوە و ب سیاســـی ببێت
ـــت.  ـــم بێ ـــە، مولتەزی ـــی ڕازیی ـــژاردووە و پێ ـــەت دەســـەاڵتەكەی هەڵب ـــە میلل ـــەی ك ـــەو واڵت ـــەت ئ تەنان
بگـــرە پێویســـتە لەپێنـــاو شـــیعرییەت و دامەزراندنـــی جیهانـــی نووســـینی خـــۆی، كـــە ئومێـــد و 
ـــەوە.  ـــەی نەتەوەكەی ـــاو كتێبخان ـــتە ن ـــی خس ـــەری داهێنانیش ـــە گەوه ـــت، ك ـــم بێ ـــە. مولتەزی بەرگریی

ـــەی. ـــایەتیی واڵتەك ـــن كەس ـــاوە و مولتەزیمتری ـــای درەوش ـــن هێم ـــە مەزنتری دەبێت
ـــەی  ـــی. ئەوان ـــزام و نوێنەرایەت ـــەییترین ئیلتی ـــتانییەت و هەمیش ـــەنی و شارس ـــی ڕەس ـــان یان داهێن
بـــە داهێنانـــەوە مولتەزیـــم نیـــن، زیاتـــر كارمەنـــدی ڕۆشـــنبیری و هۆكارێكـــی یارمەتیـــدەرن. 
ـــی. ـــگای مرۆڤایەت ـــە كۆمەڵ ـــەرد بگەیەنێت ـــیعری بێگ ـــە، ش ـــتەقینە ئەوەی ـــاعیری ڕاس ـــیارییەتی ش بەرپرس
ڕۆشـــنبیری كـــوردی زیاتـــر ڕۆشـــنبیرییەكی شـــیعرییە. تەنیـــا شیعریشـــی ڕۆشـــنبیرییەكی بـــە 

ئەزموونـــە و خاوەنـــی شـــوێنی ناوەنـــدە.
قۆناغی شیعری كالسیكی تا ئێستاش تاقانەی ڕۆشنبیری كوردییە.

چەقـــی نەبینـــدراوی دەقـــی پـــڕ شـــیعرییەت، هـــەم دەتوانێـــت جیهانـــی خـــود و خەیـــاڵ و 
خـــەون و منداڵییەتـــی شـــاعیر بنوێنێـــت. هـــەم پەیوەســـت بەواقیعـــی كـــراوەش بێـــت، چونكـــە 
خـــود و خەیـــاڵ و خـــەون و منداڵییەتـــی بەشـــێك لـــە ســـەرچاوەیان واقیعـــە. واقیعـــی قـــووڵ 
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بەمانـــا گشـــتگیرییەكەی. پێچەوانـــەی واقیعـــی ڕووكـــەش و ڕووتـــی ســـڕ. واتـــە: ناتوانێـــت لـــە 
ســـەرچاوە هەڵبێـــت. كەواتـــە: واقیعـــی قـــووڵ ناوەندێكـــی فراوانـــە بـــۆ دەربڕینكـــردن لەگـــەڵ 
ـــژوو وەك  ـــەت و مێ ـــی سیاس ـــن. نیازەكان ـــەكان دابماڵدرێ ـــە ئایدیۆلۆژیی ـــتە دەمامك ـــدا پێویس ئەوەش
ـــری  ـــاك و بی ـــەاڵم م ـــە دەرەوە، ب ـــڕێ بدرێن ـــی ف ـــیعری پەت ـــتەی ش ـــە جەس ـــار ل ـــك و تۆم تاكتی
ـــۆ  ـــەون ب ـــێ، خ ـــۆی بنوێن ـــیعردا ڕوون خ ـــتەی ش ـــە جەس ـــەر ل ـــی، ئەگ ـــای مێژووی ـــی و هێم سیاس
ـــرد  ـــە وێ ـــت، ك ـــش بێ ـــتگایەدا خەڵوەتكێ ـــەو پەرس ـــاعیرە ل ـــی ش ـــكات. چاالك ـــی ب ـــە ڕابەرایەت هەمیش

و ســـرووتی جوانـــی و خـــەون دەســـتەاڵتیەتی.
لـــە شـــیعردا خـــۆم دەكـــەم بـــە واقیـــع و ســـەرلەنوێ پێكیدەهێنمـــەوە. واتـــە: واقیعـــی نـــاو 
ـــەم  ـــع ل ـــی واقی ـــی چۆنیەت ـــنیازی دەكات، پەیڕەوكردن ـــین پێش ـــەی نووس ـــەو واقیع ـــان ئ ـــین، ی نووس

ـــین.  ـــۆ ناس ـــت ب ـــە دەكرێ ـــان پێناس ـــرێت، ی ـــارەدا دەناس ب
ـــە.  ـــی ئێشـــكگری هەمـــوو نووســـینەكانی دیكەی ـــن، شـــیعر گیان ـــە هەقیقـــەت بزانی ـــەوە ب پێویســـتە ئ
ـــرۆزی  ـــی پی ـــراودا. كتێب ـــی نووس ـــەی ئەدەب ـــە پێكهات ـــە ل ـــەربەخۆیی گرینگ ـــتەیەكی س ـــەز و جەس ڕەگ
ـــەوە  ـــۆ باوكردن ـــەت ب ـــوە. تەنان ـــدا لێوانلێ ـــان شـــێوازی شـــیعر و شـــیعرییەتیان تێ ـــەران هەمووی پێغەمب
ــا و  ــگادا، فەنتازیـ ــەڵ كۆمەڵـ ــتنیان لەگـ ــەكردن و تێگەیشـ ــۆری قسـ ــردن و جـ ــەت پێكـ و قەناعـ

ـــردراوە.  ـــەكار ب ـــدا ب ـــردن تێ ـــەت پێك ـــی قەناع ـــیعرییەتی وەك هێزێك ش
بـــەم تێگەیشـــتنە شـــیعر فەنتازیـــای نووســـینەكانی دیكەیـــە، كەچـــی بەدەســـتی چەنـــد ئاگـــر لـــێ 
ـــی  ـــە هـــەوڵ دەدەن دەق ـــێ هەڵبزڕكاوان ـــر ل ـــەو ئاگ ـــردوو. ئ ـــە هونەرێكـــی م ـــك خەریكـــە دەبێت هەڵبزڕكاوێ
نوێبەخـــش بنووســـن. نوێبەخشـــی بنیـــادی بەشـــێكی بچووكـــی دەقەكەیـــە. لەپـــڕ هەســـت دەكەیـــت 
بنیادەكـــە لـــە بنیـــادی نوێبەخشـــی بـــۆ بنیـــادی واقیعـــی ڕووكـــەش و بەســـتووی ســـڕ و شـــڵەژاو 
ـــە  ـــەواو نەكردن ـــەم ت ـــت. ئ ـــەواو ناكرێ ـــێ و ت ـــی جێدەمێن ـــە ناكامڵ ـــییەكە ب ـــادە نوێبەخش ـــت و بنی دەگۆڕدرێ
ـــی  ـــاعیر جیهانبینی ـــەر ش ـــاعیرە، ئەگ ـــی ش ـــن و جیهانبینی ـــی ڕوانی ـــرە ونبوون ـــە، بگ ـــڕی نیی ـــەزی كتوپ ڕەگ
ـــێ قســـەكانی  ـــت، دەتوانێـــت كەســـایەتی دەقەكـــەی وا ڕابهێن ـــی بێ ـــەری گیان ـــی گـــەرم پاڵن ـــز و خەیاڵ بەهێ

ـــت.  ـــی ڕابگرێ ـــەوی خەون ـــز و پت ـــادی بەهێ ـــی وەك بنی ـــكات. بنیادەكەش ـــەون ب ـــە خ ـــع ل واقی
ــنبیرییەكی  ــی ڕۆشـ ــا شیعریشـ ــیعرییە، تەنیـ ــنبیرییەكی شـ ــر ڕۆشـ ــوردی زیاتـ ــنبیریی كـ ڕۆشـ

ــدە. ــوێنی ناوەنـ ــی شـ ــە و خاوەنـ بەئەزموونـ
قۆناغی شیعری كالسیكی تائێستاش تاقانەی ڕۆشنبیری كوردییە.

من دامەزراندن دەنووسم، لەبارەی دامەزراندنەوە نانووسم.
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جیهـــان لـــە ڕوانیـــن و جیهانبینینـــی داهێنـــەردا هەمیشـــە ناتـــەواوە، ناوەنـــدی بیركردنـــەوەی 
ـــەر  ـــاراو و ڕووب ـــەرچاوەیەكی پ ـــە س ـــە دەكات ـــت. خەونەك ـــە دەیبینێ ـــەم ناتەواوییەی ـــی ئ ـــەر، خەون داهێن
و پانتایـــی تـــەواوكاری ئاینـــدە، كـــە دڵنیاشـــە بـــە هیـــچ جۆرێـــك نـــاگات بـــە ئاینـــدە. ئـــەم 
ـــی.  ـــی خەون ـــی دەق ـــی بەرهەمهێنان ـــەون و بەردەوام ـــی خ ـــۆ بینین ـــدەرە ب ـــۆ و یارمەتی ـــتنە ه نەگەیش
تەنیـــا لـــە خەونیشـــدا دەتوانێـــت دەســـەاڵتی سیســـتمی دیكتاتـــۆری سیاســـی تێكبشـــكێنێ و 
ـــەوە  ـــا زیندووەكانی ـــان بەمان ـــەوە، ژی ـــە پەرتبـــووەكان بەشـــێوازێكی ئێســـتێتیكی دروســـت بكات پەیوەندیی
ـــوون و  ـــی یاخیب ـــەواو و گیان ـــی ت ـــێ. ئازادی ـــۆراوە ببین ـــاران ش ـــەدارەوەی بەب ـــی ب وەك پرتەقاڵێك
ـــتە دەكات.  ـــزە و ڕووداوەكان ئاراس ـــگار بەهێ ـــدا ئێج ـــاو خەون ـــاژەی لەن ـــتن و ئام ـــن و بیس دووربینی
ـــر و  ـــی بی ـــوان دووری ـــە نێ ـــە ل ـــرۆژەی بەردەوامیی ـــەون. پ ـــی خ ـــینەوەی ڕووداوەكان ـــاتی نووس س
ـــە  ـــان ل ـــەون و زم ـــمەند. خ ـــودی هۆش ـــەنی خ ـــی ڕەس ـــن و ئەزموون ـــی خەونبینی ـــە یارمەت هەســـت، ب
ـــە  ـــەوە. هـــەر ل ـــر دەكەم ـــەوە بی ـــگای زمان ـــە ڕێ ـــن ل ـــن. م ـــەزی بنچینەیی ـــاردە و ڕەگ شـــیعردا دوو دی
ـــە  ـــەم ب ـــن بك ـــۆی خەونبینی ـــان بەه ـــوو ژی ـــمەوێ هەم ـــم، دەش ـــیعر دەنووس ـــەوەش ش ـــگای زمان ڕێ
ـــی  ـــە پانتای ـــەك ل ـــدا كار دەكات، ن ـــی زمان ـــە پانتای ـــیعری ل ـــی ش ـــدەم. دەق ـــیعرییەتی پێب ـــیعر و ش ش
ـــە و هەمیشـــە  ـــراو مڵۆزم ـــردوو وەك كەلەپوورێكـــی تۆمارك ـــدا ڕاب ـــە شـــیعری كوردی ـــدا، كەچـــی ل بابەت
ـــاتی  ـــە س ـــاعیرەكان ل ـــێندراوە. ش ـــردوو ترس ـــی ڕاب ـــە مڵۆزم ـــتاش ب ـــە. ئێس ـــدا بابەت ـــاو دەقەكان لەن
ـــە  ـــردوو وەك بوونێكـــی كارپێكـــراو بهێنن ـــوە ڕاب ـــان نەیانتوانی ـــراون، ی ـــن، نەوێ ـــدا بوێرنی نووســـینی دەق
ـــەوەی  ـــۆ ئ ـــردووە ب ـــكێش ك ـــاوەكەیان پێش ـــەش و درەوش ـــە گ ـــەن و بەش ـــا الی ـــن. بەتەنی ـــاو ئاخاوت ن
ـــەربەخۆ  ـــتێكی س ـــتە وەك گش ـــەوە، پێویس ـــە پێش ـــوردی بێت ـــگای ك ـــی كۆمەڵ ـــردوو وەك ژیان ڕاب
بپێـــورێ و قـــەوارەی بـــۆ دابنـــدرێ، تـــا لەســـەر ئاســـتی كۆمەاڵیەتـــی و ئابـــووری و بوونـــی 

ـــت. ـــەرەی پێبدرێ ـــێواز پ ـــادی ش ـــتانی و بنی شارس
ئاخاوتنـــی ئێســـتا كراوەیـــە، دەچێتـــە نـــاو ئاخاوتنـــی نادیـــاری ئاینـــدەوە. دەقـــی خەونـــی ڕزگارمـــان 
ـــەی  ـــان تووشـــبوونی هەڵ ـــەردا، ی ـــژوو و واقیعـــی دەســـەاڵتدار و تۆقێن ـــاو مێ ـــە ئیشـــكردن لەن دەكات ل
ـــان و  ـــی زم ـــە هەقیقەت ـــەون، ك ـــاو خ ـــە ن ـــە دەرەوە، دەچێت ـــژوو دێت ـــزی مێ ـــە پەراوێ ـــی، ل مێژووی
ـــا. ـــان ن ـــە، ی ـــی تێدای ـــی خەون ـــوردی دەق ـــیعری ك ـــی ش ـــن دیوان ـــەوەش دڵنیانی ـــی ل ـــینە، كەچ نووس
ـــی  ـــە. دەق ـــارام و زاڵ ـــادە و ئ ـــەر ئام ـــایەتی نووس ـــان و كەس ـــی ژی ـــدا هەقیقەت ـــی خەونی ـــە دەق ل
ئاســـایی ڕێســـا و زانســـتی نـــاو كتێبـــەكان دەتوانێـــت هەڵیســـەنگێنێت، بـــەاڵم دەقـــی خەونـــی 
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بەتەنیـــا نـــاخ و قوواڵیـــی گیـــان هەڵیدەســـەنگێنێ. خوێنـــەر بـــۆ خوێندنـــەوەی هـــەر دەقێكـــی 
ـــەردەوام  ـــی ب ـــاری دەروون ـــی ب ـــی بەپێ ـــەم چوارچێوەیەش ـــە. ئ ـــی هەی ـــی زەین ـــی چوارچێوەیەك ئەدەب

لـــە فراوانبـــوون و بچووكبوونەوەدایـــە.
ســـاتی نووســـینەوەی ڕووداوەكانـــی خـــەون چاالكییەكـــی زمانەوانـــی و وشـــیارییەكی ڕەســـەن و 
ڕوونبوونـــەوەی ڕوانیـــن و جیهانبینییـــە لەنـــاو ڕووداوەكانـــی كلتـــوور و كۆمەڵـــگا و خەونبینیـــدا. لـــە 
ـــەیركردنێكی  ـــت، س ـــەون بكەی ـــی خ ـــینەوەی ڕووداوەكان ـــاتی نووس ـــەیری س ـــتگیری س ـــتێكی گش ئاس
ـــت،  ـــانە وەربگرێ ـــوێن نیش ـــگا و ش ـــاو كۆمەڵ ـــە ن ـــە بچێت ـــراوە بەرهەمهاتووەك ـــا نووس ـــەرە. ت دامەزرێن
ـــكرا  ـــەوەی ئاش ـــەری و جوواڵن ـــگادا كاریگ ـــاوەوەی ڕووداوی كۆمەڵ ـــام لەن ـــە ئەنج ـــی ب وەك ڕووداوێك
ـــۆی  ـــوردی و ئاس ـــگای ك ـــنبیری كۆمەڵ ـــەوەی ڕۆش ـــر و بیركردن ـــاو بی ـــە ن ـــدات. بچێت ـــتەوە ب بەدەس
ـــەردا  ـــەنایەتی بەس ـــی و ڕەس ـــۆی هاوچەرخ ـــە ئاس ـــەوە، ك ـــەردا بكرێت ـــەنایەتی بەس ـــی و ڕەس هاوچەرخ
ـــاوەوەی  ـــە ن ـــە چێـــژی میللـــی دوور دەكەوێتـــەوە و دەچێت ـــەوە بەهـــای ڕاســـتەقینە وەردەگرێـــت. ل كرای

ـــە. ـــتەبژێری كۆمەڵگای ـــژی دەس ـــش چێ ـــاوەوەی ئەدەبی ـــەدەب، ن ئ
ـــتە  ـــگاوە، پێویس ـــتەبژێری كۆمەڵ ـــاوەوەی دەس ـــە ن ـــی بچێت ـــراویش نەیتوان ـــی نووس ـــەر ئەدەبێك ه
ـــاو  ـــەرەكی لەن ـــەزی س ـــت. ڕەگ ـــتەكانی بكرێ ـــت و ئاراس ـــت و ئاس ـــە و مەبەس ـــە زەمین ـــان ل گوم
ڕۆشـــنبیری و كلتـــووری كـــوردی هەبـــووە، كەچـــی نەتوانـــراوە بـــۆ ســـاتی نووســـینەوەی ڕووداوەكانـــی 
ـــدن  ـــە: خۆدوان ـــەوە. نموون ـــە پێش ـــن بهێنێت ـــن، خەونبینی ـــوود وەرگرت ـــت، بەس ـــەون كاری پێبكرێ خ
و دوانـــدن و گەڕانـــەوەی ڕابـــردوو لـــە ڕێـــگای بیرهاتنـــەوەی كتوپـــڕ و هونـــەری پەخشانەشـــیعر، 
ـــەوە،  ـــاو زەینمان ـــە ن ـــەوە دێن ـــدا بەزەقیی ـــە خۆماڵییەكان ـــران و الوك و بەیت ـــە حەی ـــە ل ـــەم ڕەگەزان ئ
ـــەوە  ـــووری بێگان ـــنبیری و كلت ـــە ڕۆش ـــان ل ـــەم ڕەگەزانەم ـــوردی، ئ ـــیعری ك ـــینی ش ـــە نووس ـــی ل كەچ
ـــان،  ـــووری خۆماڵیم ـــنبیری و كلت ـــی ڕۆش ـــاك و ڕەگ ـــۆ م ـــەوە ب ـــوە بگەڕێین ـــووە. نەمانتوانی وەرگرت
لەگـــەڵ ئەوەشـــدا ئەوانـــە بنچینـــەن، دەبووایـــە لەوانـــەوە بكەوتبووینایـــە ڕێ و هەنـــگاو هەڵگـــری 

ـــن. خۆمانبی
وڕێنەكـــردن بەنـــاوی نووســـینەوە لەنـــاو ئەدەبـــی كـــوردی دەركەوتـــووە، لەهەمـــان كاتیشـــدا 
گومانـــی لـــێ دەكرێـــت، چونكـــە بەپێـــوەر و ڕێســـا و بنەمـــای نـــاو كتێبـــان بەڕێـــوە دەچێـــت. 

بەتاڵـــە لـــە ســـەرچاوەی كـــوردی و ئاســـۆ و ئاســـتداریی زمـــان.
ـــاواڵوی كـــردووە،  ـــەدار و ئ ـــەم جـــۆرە كاركـــردن ڕوخســـاری نووســـینی كـــوردی ڕاســـتەقینەی لەك ب
ـــورد  ـــی ك ـــەر من ـــەوان ب ـــی ئ ـــە گەورەی ـــد ل ـــۆ چەن ـــە، ئاخ ـــی بێگان ـــاییكردنەوەی بلیمەتان ـــانە الس ئاس
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ـــە. ـــە چیدای ـــینە ل ـــێوازە نووس ـــەم ش ـــورد ل ـــی ك ـــی من ـــۆ بوون ـــت. خ دەكەوێ
ـــەوە،  ـــوێ ببین ـــاد، ن ـــتییەكان ..... ت ـــە گش ـــەقام و باخچ ـــی ش ـــازی و دیمەن ـــە بیناس ـــە ل ـــە ئێم ڕەنگ
ـــەرە.  ـــان لەس ـــارۆی ئایینم ـــان گەم ـــە گی ـــە ل ـــەوە، چونك ـــوێ نابین ـــن ن ـــان و خەونبینی ـــە گی ـــەاڵم ل ب

ـــووە. ـــدی وەرگرت ـــە بەن ـــۆڕە و كڵێش ـــر و نەگ ـــن جێگی ـــدا بینی ـــە ئایینیش ـــا ل تەنی
ـــە كۆمەڵێـــك هێمـــا و هێماپێكـــراوی زمـــان و ڕوانیـــن و جیهانبینیـــن پێكهاتـــووە،  دەقـــی خەونـــی ل
ـــین و  ـــاتی نووس ـــۆ چركەس ـــی ب ـــدا یارمەتیدەریەت ـــوون و جادوویی ـــی ئەفس ـــە پلەیەك ـــان ل ـــە گی هەمیش
ـــە  ـــەم ل ـــدا. ه ـــە زمانییەكان ـــێواز و مۆرك ـــی ش ـــە ئازادكردن ـــدووەكان، ل ـــا زین ـــی مان ـــاو گیان ـــە ن چوون

ـــتم. ـــاكاری دەبەس ـــڕی و جی ـــەزی كتوپ ـــە ڕەگ ـــت ب ـــدا پش ـــە ماناش ـــەم ل ـــە و ه وێن
ـــۆی  ـــتكەوتێكە بەه ـــێ، دەس ـــنوور دەبەزێن ـــتەكانیدا س ـــتیی ڕس ـــادی گش ـــە بنی ـــی ل ـــی خەون دەق
ـــەو  ـــە ڕوو. ئ ـــت و دەخرێن ـــە هەس ـــارەكان دەكرێن ـــتەدا، ب ـــە و ڕس ـــتبوونی وش ـــت و دروس ـــی پی لێكدان

ـــە. ـــان چیی ـــوونی مرۆڤبوونم ـــی و ئەفس ـــەوە، نهێن ـــەڕوو دەكەن ـــیارەمان ڕووب پرس
ـــەم  ـــراو دروســـت دەكات، ئ ـــا و هێماپێك ـــوان هێم ـــە نێ ـــەنگییەك ل ـــی هاوس ـــی خەون ـــی دەق بارەكان
ـــە  ـــە ل ـــی خەونیی ـــی دەق ـــردەی دامەزراندن ـــەرچاوەی كار و ك ـــوون و س ـــەی ئەزم ـــتبوونەش كاكڵ دروس

ـــراو. ـــا و هێماپێك ـــوان هێم ـــەی نێ ـــەو پەیوەندیی ـــتی ئ ـــۆر و ئاس ـــانكردنی ج دەستنیش
ـــە  ـــوێن. ئەمان ـــەر، كات، ش ـــەر، دەق، خوێن ـــەزراوە: نووس ـــایە دام ـــەم ڕێس ـــەر ئ ـــایی لەس ـــی ئاس دەق
ـــنووربەندكراویش  ـــی س ـــی دەق ـــی دەق، زمان ـــی زمان ـــەك دووری ـــنووربەندكردن و ی ـــۆ س ـــاژەن ب ئام
ـــك  ـــان لەخـــۆی نزی ـــت، ی ـــی مـــرۆڤ لەخـــۆ بگرێ ـــوو هەســـت و خۆزگـــە و چاالكییەكان ـــت هەم ناتوانێ

ـــت. ـــوون دەكرێ ـــی ب ـــە ناوك ـــەرە ل ـــیارێكی كاریگ ـــرۆڤ پرس ـــی م ـــە بوون ـــەوە، ك بكات
من زمان دەنووسم، لەبارەی زمانەوە نانووسم 

ئاداری 1998 هەولێر
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مانیفێستی شیعری
1

ـــی  ـــتەی خۆبوون ـــوار و ئاراس ـــەر، باروب ـــی بەرهەمهێن ـــری مرۆڤ ـــدا بی ـــوون و هەقیقەت ـــوان ب ـــە نێ ل
وەردەگرێـــت، لەنـــاو دوو كەوانـــەی هەمیشـــە ئامـــادەی سەرســـامبوون، بـــەرەو ئامانجـــی تایبـــەت 
ـــەوەدا دەستنیشـــان دەكات. خـــودی  ـــەوەی كات و شـــوێن و بێگەردكردن ـــاو چڕكردن دەڕوا و خـــۆی لەن
ـــكانیان  ـــەی ڕس ـــت و ختووك ـــەكان دەبێ ـــوو جوانیی ـــەر هەم ـــی س ـــاوەی دابەش ـــەرد و گەش ـــاراو و بێگ پ
ـــوودەیی  ـــی و ئاس ـــتمان پێیەت ـــان پێویس ـــت، هەمووم ـــە ناكرێ ـــە پارچ ـــتێكە پارچ ـــی گش دەدات. جوان
ـــەی  ـــگای وشـــە و جووڵ ـــە ڕێ ـــەون ل ـــان و هەســـت و خ ـــی جوانبەخـــش گی هەمیشـــەییمانە. بەرهەمهێن
وێنـــە و دەنگـــی پیتـــەوە دەگەیەنـــێ و ببـــڕای ببڕیـــش ئامـــادە نییـــە خـــۆی لەپـــاڵ دەســـەاڵت 
و گرووپـــی هەڵەشـــە و خۆبژیێـــن و دیكتاتـــۆر ڕابگەیەنـــی و ڕســـتەكانی بكاتـــەوە، نوێبەخشـــان 
ـــیی  ـــە نوێبەخش ـــدا ب ـــە چ كاتێك ـــۆن و ل ـــزانن، چ ـــە و دەش ـــان هەی ـــەی خۆی ـــایەتیی داهێنەران كەس

ـــەوە. ـــت دەبن ـــگاوە پەیوەس كۆمەڵ
 سروشـــتی كەســـایەتی و گیانـــی پـــڕە لـــە بـــەدوادا گـــەڕان بـــۆ داهێنـــان و بەگەرمـــی دادەگیرســـێت. 
شـــوێنی مـــرۆڤ لـــە ژیـــان دەدۆزێتـــەوە و دەستنیشـــانی دەكات، بۆچـــوون و بیـــروڕای كەســـی 
ـــدگا و  ـــد و دی ـــت و دی ـــەری دەق دەچێنێ ـــی جووڵێن ـــوون و خەیاڵ ـــك حاڵیب ـــە لێ ـــەرەوە ل ـــاش بیرك ب

ـــت. ـــە وەردەگرێ ـــرە ترپ ـــاد و ف ـــرە بنی ـــدی و ف ـــرە پەیوەن ـــی ف ـــێوازی، فۆرم ش
ـــۆ  ـــتێك ب ـــچ ش ـــەوە. هی ـــەرچاوەی بیركردن ـــە س ـــەن و دەبن ـــەوە دروســـت دەك ـــەكان بیركردن نهێنیی
ـــییەوە  ـــكۆی جوانبەخش ـــە تیش ـــۆی ب ـــەوە و خ ـــر دەكات ـــەوە بی ـــگای بەرهەمهێنان ـــە ڕێ ـــەی ل ـــەو مرۆڤ ئ
ـــوو  ـــەردوون و هەم ـــت گ ـــەی دەیخوڵقێنێ ـــەو بەرهەم ـــە، ئ ـــاڵ نیی ـــت دەكات، مەح ـــك و پەیوەس خەری
ـــی  ـــاو ئامادەكردن ـــە پێن ـــتەكان ل ـــە ش ـــەدا هەمیش ـــەو گەردوون ـــاو ئ ـــەوە. لەن ـــێ دەكەوێت ـــتەكانی ل ش
ـــری دەدەن  ـــی یەكت ـــا و یارمەتی ـــاوی فری ـــێبەر و هەت ـــە س ـــن ب ـــرۆڤ دەب ـــۆ م ـــدا، ب ـــوون و هەقیقەت ب

ـــت. ـــەوەوە ڕادەگیرێ ـــان ل ـــتییەكانی ژی ـــەنگی پێداویس ـــتەكان. هاوس ـــی ش ـــۆ پێكهێنان ب
ـــی  ـــی هاوبەش ـــەك ناوەندێك ـــرۆڤ و كۆمەڵگای ـــت م ـــۆ گش ـــتەكان، ب ـــی ش ـــۆ پێكهێنان ـــەردوون ب گ
هەیـــە. لـــە بەكەڵكتریـــن شـــێوەدا بیـــری پێدەكاتـــەوە و دەیڕســـكێنێت بـــۆ ڕووبەڕووبوونـــەوە و 

فۆرمی فرە پەیوەندی و فرە بنیاد و فرە ترپە
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ـــە،  ـــوو نیی ـــی. ڕۆژگار، ڕۆژگاری داهات ـــتی و كەس ـــووری گش ـــی كلت ـــدن و بەخشش ـــی خوڵقان جیاكاری
ـــاژە  ـــە ئام ـــت، شـــتەكانیش دەكات ب ـــی پێكدەهێنێ ـــە تێكـــڕای ســـەردەم و كات و هاودەق بگـــرە دەچێت
ـــوون و  ـــی ب ـــگ و كاریگەرەكان ـــیارە گرین ـــەر پرس ـــدا، بەرانب ـــی بەرهەمهێن ـــری مرۆڤ ـــتیاری بی ـــە هەس ل
ـــك  ـــیارانەی كارلێ ـــەو پرس ـــت، ئ ـــان بگەیەنێ ـــەو بڕوایەم ـــبێت ب ـــەوە. دەش ـــان دەكات ـــەت ئاگادارم هەقیق
ـــوە ســـەرچاوەیان  ـــە كوێ ـــی دیكـــەدا دەكـــەن. ل ـــژوو و ئەوان لەگـــەڵ ئەفســـانە و داســـتان و بەیـــت و مێ

ـــن. ـــش چی ـــن، پەیدابوونەكانی ـــكرا دەب ـــدا ئاش ـــە چی ـــەكان ل ـــووە، كەموكوڕیی گرت
ـــتەكانن،  ـــوو ش ـــگا و هەم ـــرۆڤ و كۆمەڵ ـــوەری م ـــتەكان، پێ ـــەرەتای ش ـــەوەی س ـــوون و دۆزین ب
ـــی  ـــە كاریگەرییەك ـــەردەوام ب ـــەت پێویســـتە ب ـــوون و هەقیق ـــوان ب ـــی نێ ـــەت. جیاكارییەكان ـــەك هەقیق ن
زۆر و كـــراوەوە گفتوگـــۆی لەبـــارەوە بكرێـــت و كاریگەریـــی خـــۆی بســـەپێنێت. هەوڵەكانیـــش 
ـــكان و  ـــوونی ڕس ـــن و ئەفس ـــە بینی ـــە ل ـــوون بیركردنەوەی ـــە، ب ـــەت بینین ـــن. هەقیق ـــد نەب ـــێ ئومێ ب
ـــە  ـــی بەردەوام ـــەم و ئارەزوویەك ـــە بەره ـــی ب ـــای ژیان ـــتەكان، بنەم ـــەرەتای ش ـــەوەی س ـــان. دۆزین ژی
بـــۆ بەرهەمهێنانـــی نوێبەخشـــی و جوانبەخشـــی. هەنـــگاوی یەكـــەم: لـــەم دۆزینەوەیـــەوە دەبێتـــە 
ئەزموونێكـــی خـــاوەن كاركـــردن لەســـەر مۆتیڤـــە هونەرییـــەكان و ماناداریـــان دەكات، هەروەهـــا 
ـــاكاری. ـــناكردنی جی ـــدن و ئاش ـــی خوڵقان ـــۆ جیاكاری ـــە دەدات ب ـــەوی دیك ـــەی ئ ـــە و چەش ختووك

ـــد  ـــۆ ســـەرچاوە و ناوەن ـــەوە ب ـــەوە و گەڕان ـــی هەمیشـــەیییە، بیركردن ـــی نووســـین، جووڵەیەك ئازادكردن
پەیـــدای كـــردووە. زۆر وێســـتگە هـــەن جوانبەخـــش تێیـــدا هەڵوەســـتە دەكات و دەوەســـتێت و 
دەكەوێتـــە بـــاری لێوردبوونـــەوە و تێڕامانـــی كارا و دوورودرێـــژ و قووڵبیـــن، بـــەاڵم هـــەر یـــەك 
ـــەم  ـــتێك ل ـــچ ش ـــن. هی ـــارەوە بكەی ـــەی لەب ـــن قس ـــراوە، دەتوانی ـــەر و دیاریك ـــتگەیان ورووژێن وێس
بوونـــەدا نـــوێ نییـــە تـــا مرۆڤیـــش دۆنایدۆنـــی گیانێكـــی بـــەر لـــە خۆیەتـــی. بەردەوامبـــوون و 
ـــەی  ـــارە كردنەوەی ـــەم دووب ـــەوە، دەبێـــت قســـەی ئ ـــارە كردووەت ـــی دووب ـــان من ـــەوەی ژی ـــارە بوون دووب
ـــە  ـــەڵ خۆمدای ـــەم خـــۆم لەگ ـــدا، ئ ـــەڵ خۆم ـــەاڵم وەك خـــۆم و خـــۆم لەگ ـــت و بیكـــەم، ب ـــم هەبێ خۆم
ـــەواو دەڕەخســـێنێت و كەرەســـتەكانی  ـــی ت ـــن، ئازادی ـــادەی دۆخگۆڕی ـــەی هەمیشـــە ئام ـــاو دوو كەوان لەن
ـــەی هەســـتەكانی كەســـی جوانبەخـــش لەگـــەڵ پانتاییـــی  ـــەم پەیوەندییان دەربڕینـــی خـــۆی دەناســـێت. ئ
ـــەوەی  ـــاوازی دەق و زرینگان ـــەرەی ئ ـــەدا، ل ـــرە ترپ ـــادی و ف ـــرە بنی ـــدی و ف ـــرە پەیوەن ـــی ف فۆرم

ـــییە. ـــی نوێبەخش ـــرە بەدیهێنان ـــە، بگ ـــی نیی ـــی نوێبەخش ـــتی دەكات. بانگهەڵدان ـــان دروس زم
ـــدا،  ـــی مرۆڤ ـــوون و ژیان ـــراوەی ب ـــوونی ك ـــە ئەفس ـــەرتاپاگیرییە، ل ـــەكردنێكی س ـــی گەش نوێبەخش
باروبوارێـــك دەكاتـــەوە بـــۆ شـــكاندنی گەمـــارۆی دواكەوتوویـــی كۆمەڵـــگا. ئـــەو كەرەســـتانەش 
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ــتی  ــووڕێنێت، هەسـ ــگا هەڵدەسـ ــەوەی كۆمەڵـ ــر و بیركردنـ ــەوەی بیـ ــە نوێكردنـ ــێت، كـ دەناسـ
ـــی  ـــش نوێبەخش ـــەوە. ژیانێكی ـــەی ژیانمان ـــوكەوتی ڕۆژان ـــاو هەڵس ـــە ن ـــەر دەهێنێت ـــكاری كاریگ گۆڕان
ـــی  ـــەردوون و پێكهێنان ـــۆ گ ـــەواوە ب ـــی ت ـــەرە و بینینێك ـــی خوڵقێن ـــە بیرێك ـــەر ب ـــت، س ـــەم بهێنێ بەره
ـــاوە  ـــۆی ژی ـــش خ ـــی ئەوانـــەی پێ ـــە بینین ـــەوڵ دەدا: ژیـــان ل ـــە ه ـــش هەمیش شـــتەكان. نوێبەخ
ـــاد  ـــگا زی ـــاوی كۆمەڵ ـــە چ ـــی ل ـــەڕ. جوان ـــە گ ـــۆڕان بخات ـــۆ گ ـــی ب ـــكات و بیروڕاكان ـــتكاری ب دەس
ـــان  ـــڕێتەوە، ی ـــش بس ـــخاپەرۆكەكانی داهێنانی ـــكا و پاش ـــت ب ـــش دروس ـــكات، ڕووداوێكی ـــت ب و بەپی
ـــی  ـــدا و جوانییەكانیش ـــگاش الب ـــی كۆمەڵ ـــە خراپەكان ـــا نەریت ـــت، هەروەه ـــەالوەی بنێ ـــەم ب ـــی ك الن

ـــەوە. ـــدوو بكات ـــەوە زین ـــۆی بەكارهێنان بەه
ـــتیی  ـــی تەندروس ـــە دیاردەیەك ـــاندووە، بووەت ـــۆی ناس ـــردووە و خ ـــتی پێك ـــیعر دەس ـــە ش ـــان ب زم
ـــێكی  ـــە بەش ـــە ئادەمیزادیی ـــانە و حیكمەت ـــەم نیش ـــزاد، ئ ـــی ئادەمی ـــانە و حیكمەت ـــی و نیش كۆمەاڵیەت
ـــكان و  ـــۆ ڕس ـــت ب ـــم هەبێ ـــكێت و لێكدانەوەیەك ـــدا بڕس ـــەوەی منیش ـــر و بیركردن ـــە بی ـــت ل دەبێ

گواســـتنەوە و كارپێكردنـــی.
ـــان  ـــی داهێن ـــە بەردەوامی ـــێكی دیك ـــۆ هۆش ـــێكەوە ب ـــگای هۆش ـــە ڕێ ـــش ل ـــتانییەتی بوونی شارس
ـــەر  ـــایەتیی داهێن ـــوان كەس ـــی نێ ـــدا هاتووەكان ـــە دوای یەك ـــەك ب ـــە ی ـــت. گۆڕان ـــت دەهێنێ ـــە دەس ب

ـــان دەكات. ـــگا دەستنیش و كۆمەڵ
بەبـــێ مەیـــل و ئالوودەبوونـــی نەمـــری و بـــەرز فڕینێكـــی ئێجـــگار زۆر لـــە پێناویـــدا، مـــرۆڤ 
ناتوانێـــت دەربڕیـــن و داهێنـــان لـــە جوانییەكانـــی ژیـــان بـــكات و بچێتـــە نـــاو بەردەوامییـــەوە. 
ـــكرای  ـــەوە و ئاش ـــوون دەدۆزێت ـــتییە، ب ـــەوەی هەس ـــاراوە و دەنگدان ـــی ش ـــۆی وزەیەك داهێنـــان خ
ـــە  ـــتێكەوە قس ـــارەی ش ـــەكان. لەب ـــنبیری و كلتووریی ـــكارە ڕۆش ـــی كارتێ ـــاو كرۆك ـــە ن دەكات. دەچێت
ـــد. وەك بنەڕەتێـــك،  ـــە ناوەن ـــەواوی ســـەرزەمینە و دەبێت ـــی ت ـــان و بنەڕەت دەكات، كـــە گـــەردوون و م
ـــگای  ـــە ڕێ ـــن، ل ـــەری دادەمەزرێ ـــەن و لەس ـــوە دەب ـــوون بەڕێ ـــنبیرییانەی ب ـــەزراوە ڕۆش ـــەو دام ـــۆ ئ ب
ـــق  ـــوە و مەش ـــتییەكان دەڕۆن بەڕێ ـــتییە هەس ـــش دەدەن، وەك پێویس ـــە بەخش ـــژە ب ـــەوە درێ جوانیی
ـــە.  ـــی هەی ـــدا پێویســـتمان پێ ـــی ڕۆژانەمان ـــە ژیان ـــەوە و ل ـــژ دەكات ـــر تی ـــەردەوام بی ـــەن، مەشـــقی ب دەك
ـــان  ـــە هەم ـــەڕۆژ، ل ـــی پاش ـــۆ پێوانەكردن ـــن ب ـــدا دەچی ـــە دوای ـــە، ب ـــە و گرینگ ـــاژەی كارا و كارام ئام

ـــن. ـــی دەكەی ـــە لەبارەوەكردن ـــاو و قس ـــە ن ـــی چوون ـــدا بوێری باروبواریش
ـــدا  ـــی تێ ـــەوە و ئارامییەك ـــتەكانی ڕازاندووەت ـــان، هەس ـــۆ ژی ـــی ب ـــی خەون ـــش، بینین ـــی جوانبەخ بەرهەمهێن
ـــكرا  ـــی ئاش ـــەری و كاریگەرییەك ـــتێكی هون ـــە ئاس ـــهاتەكان ب ـــی و پێش ـــە دەروون ـــت، كەش ـــەدی دەهێنێ ب
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ـــد و  ـــدا دی ـــە گەڕەكەكان ـــۆ ل ـــەڕی خۆبەخ ـــی ش ـــی كاریگەری ـــە برین ـــین، ك ـــی نووس ـــۆ واقیع ـــەوە ب دەگوازێت
دیـــدگا و قووڵبینیـــی مرۆڤـــی كوردیـــان شـــێواند و جوانـــی و توانـــا و بەهرەیـــان كوشـــت و پەیوەســـتبوون 

ـــت. ـــاو خس ـــش دڵ و چ ـــز و لەپێ ـــردن ك ـــا ڕادەی لەناوب ـــەیدایییان ت ـــتی و ش ـــە ژیاندۆس ب
بەرهەمهێنـــی جوانبەخـــش ناچـــار بـــوو، بەرهـــەم وەك ئامـــراز و ئامانجـــی كاریگـــەر بـــۆ ژیاندنـــەوەی 
ـــاك(،  ـــرداری چ ـــاك، ك ـــاری چ ـــاك، گوت ـــەی چ ـــت: )ئەندێش ـــرە بەكاربهێنێ ـــا و بەه ـــی و توان جوان
بناســـێت. لەگـــەڵ ئەمـــەش ئـــەو ڕۆژانـــەی مـــن تێیـــدا ژیـــاوم و شـــیعرم نووســـیوە زۆر ڕوون و 
ـــەمەندەر  ـــەی س ـــە هێلك ـــدا ل ـــە خەونێك ـــرە. ل ـــا و بەه ـــی و توان ـــەرەوەی جوان ـــووە. بووژێن ـــكرا نەب ئاش
ـــردەوە  ـــەرزی ك ـــمان ب ـــەی ئاس ـــی دیك ـــۆ ناوچەیەك ـــندەیی ب ـــزی بەخش ـــە هێ ـــد ب ـــرووكا. خوداوەن ت
تـــا فێـــری بلیمەتـــی و پەرجـــووی بەرزایـــی و گەیشـــتن بـــە شـــاری دەســـتەبژێرەكانی بـــكات. 
ســـەرەتاكانی هەســـتپێكردن بنووســـێتەوە. شـــیعر بـــۆ چێـــژ و جوانـــی، چێـــژ و جوانیـــش بـــۆ 
ـــان  ـــت و گی ـــەوەدا ڕوو دەدەن و هەس ـــی خوێندن ـــە كات ـــەو ڕووداوەن ل ـــی ئ ـــژ و جوان ـــان، چێ هەمووم
ـــاراو و  ـــیعری پ ـــەدا ش ـــردەوە و كردەی ـــەم ك ـــەوە. ل ـــاالك دەكەن ـــدا چ ـــە مرۆڤ ـــتبوو ل ـــی سس و خەون
ـــی  ـــچ بووژێنەرەوەیەك ـــرە. هی ـــا و بەه ـــی و توان ـــەرەوەی جوان ـــیعری بووژێن ـــەوە، ش ـــەرد دەدۆزێت بێگ
جوانـــی و توانـــا و بەهـــرەش لێـــڵ و نـــاڕوون نانووســـێت. زاڵـــە بەســـەر ئاگاییـــی نووســـین و 
ـــی  ـــی: فۆرم ـــەر خوان ـــە س ـــت دەكات ـــر بانگهێش ـــت. وەرگ ـــی مەبەس ـــن و كاكڵ ـــی دەربڕی ئامرازەكان
ـــرە  ـــی ف ـــەوەی زمان ـــاوازی دەق و زرینگان ـــەرەی ئ ـــە و ل ـــرە ترپ ـــاد و ف ـــرە بنی ـــدی و ف ـــرە پەیوەن ف
دەنگیـــی خـــۆی، بـــۆ وەرگرتـــن و چێـــژ و تێگەیشـــتنی هاوبـــەش و دەســـتدان لـــە ڕوخســـاری 

ـــیدا. نوێبەخش
نووسەر دەبێ شێتێكی خودایی بێت، تا لەبارەی شیعرەوە بنووسێت

2
ـــی  ـــیعردا جێ ـــەی ش ـــە خان ـــوو، ل ـــكرا ب ـــدا ئاش ـــی تێ ـــرەی دەربڕین ـــە بەه ـــار، ك ـــەم ج ـــرۆڤ یەك م
ـــووی  ـــار نەهات ـــە ئەژم ـــی ل ـــە قوربان ـــدا، هەمیش ـــە پیرۆزكراوەی ـــەم خان ـــی ل ـــۆ مانەوەش ـــەوە، ب كردووەت
ـــە  ـــڕ جووڵ ـــەوە. زمانیـــش وەك یەكەیەكـــی پ ـــژ كردووەت ـــە ئەفســـوونییەكان و چاالكـــی درێ داوە و هێڵ
بوونـــی خـــۆی ڕاگەیانـــدووە. گیانـــی لێوڕێـــژ لـــە شـــەپۆلدانی، لـــە ئاراســـتەكراوە ســـڕكەرەكاندا 
ـــی.  ـــەكۆی داهێنانەكان ـــتگە و س ـــتووەتە وێس ـــاژەی خس ـــز و ئام ـــتوویەتی، هێ ـــكاندووە و پاراس ڕاپس
ـــەدا  ـــرە ترپ ـــاد و ف ـــرە بنی ـــدی و ف ـــرە پەیوەن ـــی ف ـــاو فۆرم ـــیعرییەتی لەن ـــا و ش ـــوان مان ـــی نێ پەیوەندی
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ـــان. ـــن و زم ـــە گوت ـــكۆی داوە ب ـــتووە و ش بەس
زمـــان كەرەســـتە و بەخششـــێكی خودایییـــە و دەســـەاڵتی دەربڕیـــن و هێـــزی گیانـــی دەدات 
ـــاو زمـــان و جوانیـــدا. زمـــان و جوانـــی ڕووبەرێكـــن  ـــا لەن بەخۆویســـتی و خوڵقاندنـــی شـــیعرییەت و مان
ـــەون. ـــەكان دەردەك ـــەوە، ئاســـت و جیاكاریی ـــدا دەكرێت ـــان تێ ـــەن و بیری ـــاڵ خـــۆش دەك خـــود و خەی
هێمـــای درەوشـــاوە زۆرن، كـــە توانـــا و بوێریـــی نەخێریـــان تێدایـــە، ســـەرگەردان و دەربـــەدەر 
بوونـــە و بوونەتـــە قوربانیـــی شـــیعری پـــاراو و بێگـــەرد. هەمـــوو پەیامێكیـــان لـــە شـــیعرەوە بـــۆ 
شـــیعرییەت هێنـــاوە. پەیامیـــش جگـــە لـــە شـــیعری پـــاراو و بێگـــەرد شـــتێكی دیكـــە نییـــە. 
ـــەی  ـــە جووڵ ـــە ب ـــەن، ئاوێت ـــی دەگم ـــە بارێك ـــن ل ـــدا دەربڕی ـــەم پەیامهێنانەیان ـــگای ئ ـــە ڕێ ـــەوێ ل دەیان

ـــەن. ـــەوە بك ـــی پیت ـــە و دەنگ وێن
ـــەوە بنەچـــەی ڕاســـتەقینە و بەهـــای  ـــە ســـەرچاوەی خـــود و خەیاڵ ـــاراو و بێگـــەرد، ل ـــا شـــیعری پ تەنی
هونـــەری وەردەگرێـــت و بۆشـــی دەگەڕێتـــەوە، ئامـــاژەی یارییـــە مەحاڵـــەكان دەدات. تانوپـــۆی 
ـــوو  ـــت. هەم ـــەو پێكدەهێنێ ـــە و پت ـــە، خـــۆی تۆكم ـــرە ترپ ـــاد و ف ـــرە بنی ـــدی و ف ـــرە پەیوەن ـــی ف فۆرم
بـــوون دەخاتـــە نـــاو پرســـیاری خـــود و خەیاڵـــەوە، تەنیـــا خـــود و خەیاڵیـــش هونـــەری پـــاراو و 

ـــن. ـــتیاری دەهێن ـــۆی هەس ـــە گفتوگ ـــڕوا ب ـــن و ب ـــەرد دەخوڵقێن بێگ
ـــەرد.  ـــاراو و بێگ ـــە پ ـــیعر دەكات ب ـــە و ش ـــی پەڕگیریی ـــا، هەڵبژاردن ـــاعیر و ڕەه ـــوان ش ـــەی نێ كێش
ـــەواو  ـــاد، ت ـــان ..... ت ـــرۆك، ڕۆم ـــانۆگەری، چی ـــان، ش ـــەدەب: پەخش ـــەی ئ ـــی دیك ـــوو لكەكان هەم
ژیـــری دەیانجووڵێنێـــت و بزووتنەوەیەكـــی وریاكردنـــەوەی جەماوەریـــن. لـــە ڕێـــگای ئـــەم جوواڵنەشـــیدا 
ـــاراوی  ـــی و پ ـــت و ڕەهای ـــەنگی تێكدەچێ ـــتی، هاوس ـــزی دەس ـــاوەوە. هێ ـــە ن ـــی دێت ـــك تێكەڵ جۆرێ
لـــە نـــاخ و بیركردنەوەیـــدا دەبێتـــە پاشـــخاپەرۆكێكی بێـــزراو. جومگەكانـــی پەیوەنـــدی لەگـــەڵ 
ـــێنێتەوە  ـــدا هەڵدەوەش ـــەرددا لەبەریەك ـــاراو و بێگ ـــیعری پ ـــی ش ـــەدەر و قوربانییەكان ـــەرگەردان و دەرب س
ـــراودا،  ـــەاڵتێكی دیاریك ـــاو دەس ـــە پێن ـــودەر ل ـــی فری ـــاگاكان و دەربڕین ـــە بەئ ـــاو پێزانین ـــە ن و دەچێت
ـــە  ـــەدا دەكات. ل ـــەوی دیك ـــووری ئ ـــەڵ كلت ـــۆ لەگ ـــێ و گفتوگ ـــۆی پێكدەهێن ـــی خ ـــای كلتووری بین
هەمـــوو كارێكـــی ڕۆشـــنبیریدا گفتوگۆكـــردن لەگـــەڵ ئـــەوی دیكـــەدا لـــە ســـوودگەیاندن بـــەدەر 
ـــێتی ون  ـــزی كەس ـــەی هێ ـــەم گفتوگۆی ـــۆی ئ ـــەرە. بەه ـــد و هەڵەب ـــیعردا زەرەرمەن ـــە ش ـــا ل ـــە. تەنی نیی

ـــاڵ. ـــە مەح ـــك ل ـــە جۆرێ ـــەوەی دەبێت ـــە دۆزین ـــك، ك ـــت، ونبوونێ دەبێ
جوانـــی شـــێوازێكە بـــۆ بیركردنـــەوە و گەڕانەوەیـــە بـــۆ ســـەرچاوەی بیركردنـــەوە . هەیـــە لـــە 
ـــت  ـــادە دەبێ ـــدا ئام ـــی نزیك ـــە هەنگاوێك ـــی ل ـــەوە، كەچ ـــر دەكات ـــوان بی ـــتییەكانیدا ج ـــوهەوا هەس كەش
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ـــك،  ـــان ڕێكخراوێ ـــك، ی ـــان گرووپێ ـــك، ی ـــان حزبێ ـــتێك، ی ـــی: لیس ـــۆ هەڵبژاردن ـــاو خ ـــە ن بچێت
یـــان دامەزراوەیـــەك ..... تـــاد، بـــۆ بەرژەوەنـــدی و كارپێكردنـــی خـــۆی ئامـــادەی كـــردووە و 
ـــەر  ـــی س ـــدن و دابەش ـــەاڵی هەڵخەڵەتان ـــە ق ـــردووە ب ـــادا ك ـــە پەن ـــی ل ـــێ ژمارەیش ـــی ب پڕوپاگەندەیەك
ـــۆ  ـــك ب ـــێك پێودانگێ ـــۆی دەكات. هەركەس ـــی خ ـــۆر و بەرفەرمانەكان ـــەڵ و نانخ ـــوێ و گوێڕای ئەڵقەلەگ
ـــت  ـــێ بێ ـــادەی بەڵ ـــدا و ملكـــەچ و ئام ـــە دەســـت ب ـــر، ل ـــی نەخێ ـــت، گەورەی كەســـایەتیی خـــۆی دانەنێ
ـــێوازی  ـــان و ش ـــەاڵت، ژی ـــۆ دەس ـــردن ب ـــدووە. ملكەچك ـــی دۆڕان ـــی گیان ـــەیی بەختیاری ـــۆ هەمیش ب

ـــەرد. ـــاراو و بێگ ـــەرچاوەی پ ـــە س ـــن ب ـــینەكانت ناب ـــن و نووس ـــە ڕۆتی ـــەن ب ـــەوەت دەك بیركردن
ـــەو ڕووداوەن  ـــی ئ ـــژ و جوان ـــان، چێ ـــۆ هەمووم ـــش ب ـــژ و جوانی ـــی، چێ ـــژ و جوان ـــۆ چێ ـــیعر ب ش
ـــاالك  ـــدا چ ـــە مرۆڤ ـــتبوو ل ـــی سس ـــان و خەون ـــت و گی ـــەوەدا ڕوو دەدەن، هەس ـــی خوێندن ـــە كات ل
ـــۆ  ـــژووی خ ـــن. مێ ـــەر زەمی ـــی س ـــی بەهرەوەران ـــەی بەختیاری ـــەرد ئ ـــاراو و بێگ ـــیعری پ ـــەوە. ش دەكەن
ـــت  ـــكات بڵێ ـــەوە ب ـــری ئ ـــكۆ، بوێ ـــە تیش ـــەوە و دەبێت ـــورت دەكرێت ـــدا ك ـــە خاڵێك ـــتكردن ل دروس
ـــا  ـــت هاوت ـــەی سروش ـــەرەوە جووڵ ـــوان بیرك ـــەوە. ج ـــوان بیركردن ـــۆ ج ـــە ب ـــر، پرۆژەیەك ـــر، نەخێ نەخێ
ـــاو  ـــە پێن ـــەك ل ـــەوەش وەك پرۆژەی ـــمەندی. بیركردن ـــك و هۆش ـــی مێش ـــەی ئازادی ـــە جووڵ دەكات ب

ـــەاڵت. ـــەر دەس ـــەوە بەرانب ـــی و ڕووبەڕووبوون ـــەوە و خۆبوون خۆدۆزین
ـــی و  ـــین و جوان ـــەری نووس ـــی هون ـــدا، پەیوەندییەكان ـــاری ناوەوەی ـــە بڕی ـــە ل ـــایەتییە تێكەڵ ـــەو كەس ئ
ـــە  ـــدان ب ـــك و زانیاری ـــاو تاكتی ـــە دەرەوەش لەن ـــاراو و بێگـــەردە. ل ـــە شـــیعری پ ـــووە، ك ڕەهـــای ڕاگرت
ـــۆر  ـــەڵ و نانخ ـــوێ و گوێڕای ـــەك: ئەڵقەلەگ ـــان دامەزراوەی ـــراو، ی ـــان ڕێكخ ـــرووپ، ی ـــان گ ـــزب، ی ح
ـــە و  ـــە جووڵ ـــی ب ـــە دیكتاتۆریەت ـــێك ل ـــەاڵتێك بەش ـــوو دەس ـــە هەم ـــەاڵتدایە، ك ـــی دەس و بەرفەرمان

ـــردووە. ـــەروەردە ك ـــدا پ ـــاو خۆی ـــەوە لەن وێن
ـــی  ـــە ئارامیكردن ـــت ب ـــەم هەس ـــەڵ یەك ـــزەی دووەم، لەگ ـــەی پاكی ـــەرد: ئ ـــاراو و بێگ ـــیعری پ ش
دەروونـــی بەرانبـــەر دیمەنـــی جوانـــی دەســـتت پێكـــردووە، بـــە وەشـــاندنی گورزێـــك ئاگـــری 
ـــرە و  ـــاوی ڕامانگ ـــی گڕكان ـــەر زەوییەك ـــە لەس ـــن، ك ـــان دەكرێ ـــەكان دەستنیش ـــان كۆتاییی ـــێ ئام ب
ـــدە.  ـــە ب ـــت جەزرەب ـــك و گۆش ـــەوەی ئێس ـــك جیاكردن ـــەوە و لێ ـــووتان و توان ـــە س ـــان ب هەمووم
تەنیـــا ئـــەو ســـەمەندەرانە بەردەوامـــی وەردەگرنـــەوە، كـــە پەڕگیریـــی شـــیعرییان هەڵبـــژاردووە و 
پێشـــەنگی تێـــدا بـــە دەســـت دەهێنـــن. لـــەم گۆشـــە زۆر هەســـتیارەدا، شـــێواندن دادەڕێژنـــەوە و 
ـــە  ـــووی وش ـــە و داهات ـــژووی وش ـــا مێ ـــوو، هەروەه ـــی داهات ـــوان و یادەوەری ـــی ج ـــە بوون ـــەن ب دەیك

ـــوون. ـــی ب ـــش بەجوانییەكان ـــان، زمانی ـــە زم ـــەن ب ـــەش دەك و وش
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ـــوون و  ـــۆن ب ـــت، چ ـــی دەژی ـــتدابێت. بۆچ ـــە دەس ـــووت ل ـــی داهات ـــۆ خەون ـــەر ت ـــرەوەر: ئەگ بەه
ـــدا  ـــە بیركردنەوەمان ـــتكردن ل ـــیار دروس ـــەرەكیترین پرس ـــتە س ـــت. پێویس ـــاری دەكەی ـــت دی خۆبوونی
ـــان  ـــان، ی ـــەڵ و نانخـــۆر و بەرفەرم ـــوێ و گوێڕای ـــۆرە بەهرەوەرێكـــم. ئەڵقەلەگ ـــن چ ج ـــت، م ـــەوە بێ ئ
ـــی  ـــكۆ بەرهەم ـــە، ش ـــن چۆن ـــەی زەمی ـــەش. پێكهات ـــراوە و دڵك ـــەوان ك ـــازاد و ناوچ ـــش و ئ كەلكێ
ـــەوا  ـــۆرە ه ـــە چ ج ـــتمان ب ـــن پێویس ـــوون بپارێزی ـــە ڕزیب ـــییەكان ل ـــەوەی س ـــۆ ئ ـــە. ب ـــە قوربانیی كام

ـــن. ـــوو پێبدەی ـــودەر پش ـــی فری ـــان خۆڵەمێش ـــان، ی ـــی نەرمونی ـــاو خۆڵ ـــان لەن ـــە. پێم وەرگرتنێك
ـــش و  ـــاعیرە كەلكێ ـــی ش ـــا دایك ـــەی تەنی ـــزەی دووەم، ئ ـــەی پاكی ـــەرد: ئ ـــاراو و بێگ ـــیعری پ ش

ـــەكان. ـــراوە و دڵكەش ـــەوان ك ـــازاد و ناوچ ئ
نووسەر دەبێ شێتێكی خودایی بێت، تا لەبارەی شیعرەوە بنووسێت

3
ـــی  ـــان وەك دیاریكردن ـــار گیانی ـــژی نادی ـــاو چێ ـــە پێن ـــەرد ل ـــاراو و بێگ ـــیعری پ ـــی ش بەرهەمهێنەران
ـــان داوە.  ـــااڵدا پیش ـــش و ب ـــەری جوانبەخ ـــین و هون ـــردەی نووس ـــردەوە و ك ـــاو ك ـــك لەن ناوەندێ
ـــەوەی  ـــع، بیركردن ـــی واقی ـــەر و ڕواڵەت ـــۆ ڕووب ـــردووە ب ـــەت نەك ـــیعریان تایب ـــیان ش ـــچ كامێكیش هی
داخراویـــان وەك پێودانگێـــك بـــۆ پەیوەندیـــی زەینـــی و بوونـــی شـــتەكان بـــەكار نەهێنـــاوە. 
لەســـەر بنەڕەتیـــی بەهـــرە و جوانبەخشـــی جـــوواڵون، تێگەیشـــتن و تاســـەیان بـــۆ جوانبەخشـــی 
كار پێكـــردووە، ئاســـۆی توانـــای تەنیایـــی، كـــە داهێنـــەر هەمیشـــە توانایەكـــی تەنیایـــە. بەســـەر 
ـــی  ـــە بەردەوام ـــیعردا، ل ـــژەی ش ـــە دوورودرێ ـــەو ڕەگ ـــەوە، ل ـــان كردووەت ـــدی گیانی ـــی ناوەن دیاریكردن
ــچ كاتێـــك  ــووڕێتەوە، هیـ ــدا دەسـ ــە خولیامانـ ــردووە و لـ ــی كـ ــۆی ئەزموونـ ــۆ خـ ــۆڕان بـ و گـ
ـــااڵنەی  ـــی س ـــرام و پالن ـــەت و پرۆگ ـــی دەوڵ ـــای بەڕێوەبردن ـــەك، یاس ـــا و بنچینەی ـــە بنەم نەبووەت
ـــووری  ـــە كلت ـــن و ل ـــك بزانی ـــت نەزاندراوێ ـــرە بمانەوێ ـــت، بگ ـــەر دابمەزرێندرێ ـــی لەس دامودەزگایەك
ـــن  ـــێ بینی ـــوود ل ـــەرقاڵی س ـــەوە، س ـــك دەبین ـــەكانییەوە نزی ـــوو بەش ـــە هەم ـــتەكان ب ـــراوی زانس ناس

ـــن. ـــی دەبی و پەیڕەوكردن
ـــت،  ـــت و دەچێ ـــدا دێ ـــوان مەوداكان ـــە نێ ـــی ل ـــی گیان ـــی و ورووژاندن ـــی دەروون ـــۆ دۆخ ـــیعر ب ش
ـــەاڵم  ـــۆڕێ، ب ـــن دەگ ـــە بینی ـــاری، چونك ـــی زانی ـــە وزە زیندووەكان ـــێكە ل ـــش بەش ـــی دەروونی دۆخ
جیهـــان ناگۆڕێـــت، بگـــرە جیهـــان بـــۆ شـــێوە هەڵســـووڕانێكی شـــیاو و چەشـــەی جوانیویســـتی 
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و جواننوانـــدن و جوانبەخشـــی ئامـــادە دەكات. تەنیـــا دوو شـــت دەتوانـــن جیهـــان بـــە بارێكـــدا 
ـــش و  ـــی كەلكێ ـــە، تاك ـــەتیش كاری كۆی ـــن و سیاس ـــەتن، ئایی ـــن و سیاس ـــش ئایی ـــۆڕن. ئەوی بگ
ـــدا  ـــە پەیوەندییەكان ـــی ل ـــت و نامۆی ـــزر دەبێ ـــۆدا ب ـــاو ك ـــەش لەن ـــراوە و دڵك ـــەوان ك ـــازاد و ناوچ ئ

ـــێ. ـــت دەب دروس
ـــە  ـــیارە، دەبێت ـــی پرس ـــش داهێنان ـــش و جوانبەخ ـــاعیری نوێبەخ ـــە كاری ش ـــیارێك، ك ـــرەدا پرس لێ
ـــەوەی  ـــی بیركردن ـــن و چاالكی ـــن و بچی ـــدا بێی ـــوان مەوداكان ـــە نێ ـــن ل ـــەوە دەتوانی ـــوار. بەهۆی باروب
ـــەڵ  ـــی لەگ ـــەی جوانبەخش ـــە مامەڵ ـــش، ك ـــن. نوێبەخ ـــی دەرببڕی ـــی جوان ـــاو و تین ـــە ت ـــان ب ئەوڕۆییم
ـــاو هەســـتەكانی مـــرۆڤ  ـــا و گواســـتییەوە ن ـــاو سروشـــت دەرهێن هەســـتەكانیدا دەكات، شـــیعرییەتی لەن
ـــت  ـــە دەتوانێ ـــردەوە، ك ـــی ك ـــی تاق ـــزی تاك ـــود و هێ ـــوونی خ ـــكاندی، ئەفس ـــدا ڕس ـــە ناوەرۆك و ل
ـــت و  ـــتی هەس ـــە سروش ـــە وردی ل ـــكات. ب ـــاری ب ـــك دی ـــەون وەك ناوەندێ ـــان و خ ـــت و گی هەس
ـــن.  ـــیعری من ـــی ش ـــی بنەڕەتی ـــش بابەت ـــان و خەونی ـــت و گی ـــەوە، هەس ـــەون وردبوومەت ـــان و خ گی
ـــەو ڕووداوەن  ـــی ئ ـــژ و جوان ـــان، چێ ـــۆ هەمووم ـــش ب ـــژ و جوانی ـــی، چێ ـــژ و جوان ـــۆ چێ ـــیعر ب ش
ـــاالك  ـــدا چ ـــە مرۆڤ ـــتبوو ل ـــی سس ـــان و خەون ـــت و گی ـــەوەدا ڕوو دەدەن و هەس ـــی خوێندن ـــە كات ل
ـــی دەســـت  ـــان لێ ـــی یەكگرتووم ـــتی دەكات، وەاڵمێك ـــیارەی نوێبەخشـــی دروس ـــەو پرس ـــەوە، ئ دەكەن
ـــەوە  ـــەم دەكەم ـــم، وشـــە ك ـــدا ناگەڕێ ـــەدوای وەاڵم ـــە شـــیعردا ب ـــن ل ـــەوە. م ـــان نایدۆزین ـــت، ی ناكەوێ

ـــەوە. و وەاڵم دەدۆزم
ـــی  ـــتوون. جوانبەخـــش جموجووڵ ـــتگوێی خس ـــەن، سروشـــت پش ـــتێتیكی ه ـــای ئێس ـــك بەه كۆمەڵێ
ـــاراو و بێگـــەرد. ـــەری پ ـــە هون ـــكات ب هێماكانـــی دەدۆزێتـــەوە و دەیانهێنێتـــە پانتایـــی نووســـین و دەیان
ـــی  ـــۆ پەیژەكان ـــوێن ب ـــەوە ش ـــە و لێی ـــەری كرداریی ـــۆرم الی پاڵن ـــتەی ف ـــیار، ئاراس ـــەری پرس داهێن
ـــدا كەرەســـتەیەك  ـــە بیركردنەوەی ـــوون ل كاركـــردن دەستنیشـــان دەكات. كـــردەوە و كـــردەی بەردەوامب
ـــۆی  ـــاندنی خ ـــۆ ناس ـــدا ب ـــۆی و لەپاشانیش ـــینی خ ـــۆ ناس ـــتەیەكە ب ـــان، كەرەس ـــینی جیه ـــۆ ناس ـــە ب نیی

ـــەرد. ـــاراو و بێگ ـــی پ ـــە داهێنان ـــان ب ـــكۆداركردنی جیه و ش
نووسەر دەبێ شێتێكی خودایی بێت، تا لەبارەی شیعرەوە بنووسێت

4
ـــگا  ـــی كۆمەڵ ـــیعر و ئامادەكردن ـــی ش ـــە خوڵقاندن ـــن ل ـــەكان بەرپرس ـــاعیرە نوێبەخـــش و جوانبەخش ش
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ـــتێتیكیدا،  ـــردەی ئێس ـــردەوە و ك ـــاو ك ـــەوەی لەن ـــردن و مان ـــدن و كارك ـــتی و جواننوان ـــۆ جوانیویس ب
قۆناغـــی یەكەمـــی نوێبەخشـــیی شـــیعری كـــوردی، هەندێـــك جووڵـــە و پانتایـــی و ماكیـــان لـــە 
ـــی  ـــدان و چارەنووس ـــە برەوپێ ـــرت و ل ـــوردی وەرگ ـــیكی ك ـــیعری كالس ـــی ش ـــەری قۆناغ ـــر و هون بی
داهێنـــان و دۆخگۆڕینـــی نـــاوازەدا فۆرمـــی جیاكارییـــان تێـــدا خوڵقانـــد، قۆناغـــی دووەمـــی نوێبەخشـــیی 
ـــەری  ـــر و هون ـــە بی ـــان ل ـــی و ماكی ـــە و پانتای ـــك جووڵ ـــێوە هەندێ ـــان ش ـــش. بەهەم ـــیعری كوردی ش
قۆناغـــی یەكەمـــی نوێبەخشـــی شـــیعری كـــوردی وەرگـــرت و كاری بـــەرەو پێشـــەوە چوونیـــان 
ـــدا  ـــە پیت ـــی ب ـــە زەمینەیەك ـــان ل ـــوان و پەنجەمۆری ـــك دۆخ و كاری ج ـــام كۆمەڵێ ـــرد، ئەنج ـــەر ك لەس
ـــەم  ـــەك ل ـــاژەی هەری ـــە ئام ـــوردی، ل ـــیعری ك ـــی ش ـــێیەمی نوێبەخش ـــی س ـــەاڵم قۆناغ ـــد، ب دامەزران
قۆناغانـــەدا، مەبەســـتم شـــاعیرە نوێبەخـــش و جوانبەخشـــەكانە، نـــەك پاشـــخاپەرۆكە بێـــزراوەكان، 
ـــاو  ـــانە ن ـــە داكش ـــوو، دلێران ـــاكاری ب ـــەری جی ـــر و هون ـــكراكردنی بی ـــدن و ئاش ـــۆ خوڵقان ـــان ب هەوڵی
ـــەی  ـــە پێناس ـــان ب ـــەی لەباری ـــەدا زەمین ـــاراو و بێگەردیی ـــەم پ ـــرد. ل ـــان ك ـــاراو و بێگەردی ـــود و پ خ
ـــاند،  ـــاودا وەش ـــنبیرییان لەن ـــرە و ڕۆش ـــۆوی بەه ـــرد و ت ـــادە ك ـــان ئام ـــۆ كێ ـــەوە: ب ـــراو و ڕوون دیاریك

ـــد. ـــان دامەزران ـــرە ترپەی ـــاد و ف ـــرە بنی ـــدی و ف ـــرە پەیوەن ـــی ف فۆرم
دەســـتەیەكی كارا لـــە ناوەنـــد و بەهـــرەی دیـــاردە بزوێنەرەكانـــن. شـــیعریان بـــە ژیـــان بـــۆ 
ــردا  ــەوە و نەخێـ ــتی ڕووبەڕووبوونـ ــە دەسـ ــان لـ ــی گیانیـ ــژاردووە و نانـ ــان هەڵبـ ــی خۆیـ خۆبوونـ
ـــە  ـــە ل ـــەری پێشـــوو ڕووی دا، ك ـــر و هون ـــە بی ـــتبوونەوە ل ـــتی دروس ـــە سروش ـــك، ل ـــواردووە. هەژانێ خ
ـــتە  ـــۆی ئاراس ـــتیارە و خ ـــدا زۆر هەس ـــان تێیان ـــدووە و زم ـــۆی نوان ـــواڵوە و خ ـــدا هەڵق ـــە نایابەكان دەق

دەكات، بـــەاڵم زوو خـــۆی ئاشـــكرا نـــاكات و ماناكانـــی ڕاناگەیەنـــێ.
شـــیعری پـــاراو و بێگـــەرد: لـــە كرۆكـــی خۆیـــدا مەســـەلەیەكی بوونـــی و ژیانـــی دەروونییـــە، 
ـــردن  ـــۆی. كارك ـــی خ ـــۆ بوون ـــە ب ـــەك نیی ـــۆ و بەهانەی ـــاو و ه ـــچ پاس ـــەوەی هی ـــە هێنان ـــتی ب پێویس
ـــەرەوە دەدەن  ـــی بیرك ـــرە، بەكەس ـــا و بەه ـــی و توان ـــن و جوان ـــەر، دەركەوت ـــر و هون ـــی بی ـــە جیاكاری ل
ـــووربوون  ـــاكاری س ـــە جی ـــن، ك ـــاد دەنێ ـــەكان بنی ـــای جیاكاریی ـــەر بنەم ـــووربوون لەس ـــزی س و هێ
و بوونـــی كـــردەوە و كـــردەی نووســـینە. لـــەم بنیادنانـــەدا تێگەیشـــتن و قبووڵكردنـــی وەرگـــر 
ـــی  ـــەوە و خۆبوون ـــە و مان ـــاردە و جووڵ ـــەی دی ـــەكان خان ـــن و جیاكاریی ـــدا ڕادێ ـــەر جیاكارییەكان لەس

وەردەگـــرن.
ـــدەدا  ـــەرە پێ ـــی پ ـــی دەروون ـــاكار و ژیان ـــاو ش ـــتەكانی لەن ـــەكان. هەس ـــی نوێبەخـــش و جیاكاریی گیان
ـــان دەكات.  ـــت و هاوتای ـــێوازدا دەگونجێنێ ـــەڵ ش ـــب لەگ ـــێواز هاوتەری ـــە ش ـــە و زیرەكان و كارا و كارام
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ـــا  ـــەڕووی مان ـــدراوەكان ڕووب ـــا ڕانەگەیەن ـــێ، مان ـــرۆڤ بەجێدەهێن ـــی ناخـــی م شـــكۆ و كـــەرت كەرتبوون
ـــتدار  ـــەدا ئاس ـــی دیك ـــەڵ ئەوان ـــان لەگ ـــی جیاكاریی ـــەكان بەپێ ـــەوە. جیاكاریی ـــدراوەكان دەكات ڕاگەیان
دەبـــن. مـــاك و ئاســـۆی هەســـتیاری و ئاســـت و ئاســـتداری لـــە بیـــری زمـــان وەردەگـــرن و 
ـــزراو  ـــخاپەرۆكی بێ ـــە پاش ـــەر ل ـــر و هون ـــتیش بی ـــەك ئاس ـــزەكان. ی ـــكە بەهێ ـــە تیش ـــنگیش ل پڕش

ـــت. ـــەدار نابێ ـــت و گەش وەردەگرێ
ـــیعری  ـــۆ ش ـــم ب ـــەوان كراوەیی ـــی و ناوچ ـــەونوێژ و كەلكێش ـــدا زۆر ش ـــی خۆم ـــە ئەزموون ـــن ل م
ـــاعیر  ـــە ش ـــی ل ـــەوان كراوەی ـــەونوێژ و كەلكێشـــی و ناوچ ـــەش ش ـــەو كات ـــردووە. ئ ـــەرد ك ـــاراو و بێگ پ
ـــێ  ـــی بڕوان ـــش لێ ـــردن و ژیانی ـــەی م ـــێت و وەك كێش ـــان بكێش ـــە ژی ـــیعر ب ـــە ش ـــت، ك وەردەگیرێ

ـــت. ـــر فێربووبێ ـــەوە و نەخێ ـــكات و ڕووبەڕووبوون ـــۆ ب و كاری ب
ــەم  ــە دەبێـــت لـ ــە ڕەگەزێكـــی بوونییـ ــیعریش، كـ ــەری بوونـــن، شـ ــان پێكهێنـ ــردن و ژیـ مـ
ـــان  ـــادی، ی ـــەڕی ش ـــین لەوپ ـــت. نووس ـــۆ بكرێ ـــدرێ و كاری ب ـــی بڕوان ـــەوە لێ ـــە دڵ ـــەوە ل ڕوانگەی
ـــەی  ـــە خورپ ـــت، ك ـــدا دەبێ ـــۆی پەی ـــووناوی خ ـــی ئەفس ـــەت. كات ـــەم نای ـــادی بەره ـــەڕی ناش ئەوپ
ـــردەی  ـــردەوە و ك ـــاو ك ـــە ن ـــە دەچێت ـــەی، ك ـــەو خورپەی ـــا ئ ـــتی دەكات. تەنی ـــاخ دروس ـــاراوەی ن ش

نووســـینەوە ڕوونـــی دەكاتـــەوە و ئامـــاژەی حەســـانەوەی گیانـــی دەداتـــێ.
ـــەوە و هۆشـــمەندیی نووســـیندا بەرجەســـتە  ـــە ڕووبەڕووبوون ـــاكاری ل ـــی جی سەرنجڕاكێشـــترین ئەزموون
دەكرێـــت، جیاكارییەكانـــی ئارەزوویەكـــی تەنـــك پەیـــدای نەكـــردووە، بـــە ڕێـــگای ئەزموونـــەوە 
دەیگەیتـــێ، بڕوایەكـــی بـــەرزی تێـــدا بـــەدی دەكرێـــت، هێـــزە ســـەیر و ســـەمەرەكانی مـــرۆڤ 
ـــداری  ـــەوە و ئەوین ـــەون دەبووژێنێت ـــان و خ ـــت و گی ـــە هەس ـــوون ل ـــۆ ب ـــەك ب ـــەڕ و مانای ـــە گ دەخات
ـــش  ـــچ پێودانگێكی ـــە هی ـــت. ب ـــتداردا دەگۆڕێ ـــی هەس ـــە مرۆڤ ـــەردەوام ل ـــژ ب ـــان. چێ ـــە ژی دەكات ب
ـــان  ـــدا خۆی ـــگوزەرانیی مرۆڤ ـــاو خۆش ـــە پێن ـــەی ل ـــەو دیاردان ـــت ب ـــد نابێ ـــەزراو و دەوڵەمەن ـــان دام ژی
پێشـــكێش دەكـــەن، بگـــرە بـــەردەوام كۆمەڵێـــك بۆشـــاییی پـــڕ جـــادووی لـــێ بەدەردەكەوێـــت. 
ــەوە و  ــان بدۆزێتـ ــان و گەوهەرەكانیـ ــە ناویـ ــش بچێتـ ــش و جوانبەخـ ــی نوێبەخـ ــتە مرۆڤـ پێویسـ
مشـــتوماڵیان بـــكات. ئـــەم دۆزینـــەوە و مشـــتوماڵكردنە چییەتـــی جیاكاریـــی مـــرۆڤ و كۆششـــی 

گیانـــی و جیهانبینییەتـــی.
بەرچاوییـــەك لـــە ئەزموونـــی جیاكاریـــدا، لـــە بەشـــی زۆری دەقەكانـــم دێڕێـــك وەك ناوەنـــد 
ـــەواوكاری  ـــەم ت ـــە و ه ـــەی یەكەم ـــەواوكاری وێن ـــەم ت ـــەدا، ه ـــوان دوو وێن ـــە نێ ـــەم ل ـــەش دەك هاوب

وێنـــەی دووەم.
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ئـــەم ڕووبـــەر و جووڵـــە و ڕووداوەش بـــۆ سەرســـامیی وەرگـــر بەكاردەهێنـــم، ئەگـــەر وەرگـــر 
ـــت،  ـــەدا وەرنەگرێ ـــەردوو وێن ـــەڵ ه ـــییە لەگ ـــد و هاوبەش ـــەم ناوەن ـــمەندییەوە ئ ـــزی هۆش ـــەواوی هێ بەت
ـــی و  ـــە لێڵ ـــەی ب ـــەردوو وێنەك ـــێ، ه ـــك نەهێن ـــاو دەق پێ ـــی ن ـــە ئاگادارییەكان ـــتنێك ل ـــۆرە ڕێكخس ج
ـــاكار  ـــی جی ـــی ئەدەب ـــی نەبوون ـــك حاڵ ـــت و لێ ـــە گیروگرف ـــەك ل ـــن. ی ـــە بەرچـــاو و زەی ـــەواوی دێت نات
ـــتدا  ـــە ئاس ـــی ل ـــان خۆیان ـــەن، ی ـــێ ناك ـــت پ ـــە هەس ـــەرە وردان ـــەم هون ـــە. ئ ـــردا ئەوەی ـــەڵ وەرگ لەگ
ـــەوە  ـــەن. بەوەش ـــاكار تێبگ ـــی جوانبەخشـــیی جی ـــە جیاكارییەكان ـــە ل ـــان نیی ـــان توانای ـــەن، ی ـــان دەك نەب
ـــە  ـــتە ل ـــاكار پێویس ـــەن. جی ـــداری پێبك ـــەدا بەش ـــەوی دیك ـــەڵ ئ ـــتەكانیان لەگ ـــن هەس ـــەوە دەترس ل
ـــای  ـــان و بنەم ـــی پێكهێن ـــە پنت ـــن ل ـــیارێك وەك دۆخگۆڕی ـــێت، پرس ـــۆی بپرس ـــی خ ـــۆی بوون ه

ـــت. ـــراو و ڕوون وەردەگرێ ـــەی دیاریك ـــراوەدا پێناس ك
نووسەر دەبێ شێتێكی خودایی بێت، تا لەبارەی شیعرەوە بنووسێت

5
ـــردەی  ـــردەوە و ك ـــە ك ـــع. ل ـــەك واقی ـــە ن ـــەوە، خەون ـــژ دەبێت ـــیعردا درێ ـــن و ش ـــوان م ـــە نێ ـــەوەی ل ئ
نووســـیندا خـــەون دەكـــەم بـــە واقیعـــی نووســـین. بـــە ویســـت و داوا و هەســـتیارییەكی خەونـــی، بـــە 
ـــەواو  ـــدا ت ـــیعری كوردی ـــتەی ش ـــە جەس ـــتبووم ل ـــی سس ـــوارێ و خانەیەك ـــە خ ـــگادا چوومەت ـــەی كۆمەڵ یادگ
ـــە  ـــرۆڤ. ل ـــتیارییەكانی م ـــا هەس ـــە هێم ـــە ل ـــەون یەكێك ـــی. خ ـــی خەون ـــەی دەق ـــووە، خان ـــدوو ڕاگرت زین
ـــە  ـــی دیك ـــۆ توخمێك ـــك ب ـــت توخمێ ـــدا دەكات، دەتوانێ ـــەری پەی ـــڵەتی كیمیاگ ـــتیدا خەس ـــادەترین ئاس س
بگۆڕێـــت. پێكهاتـــە و داڕشـــتن و ڕایـــەڵ و تانوپۆیەكـــی تونـــد و تۆكمـــەی لێیـــەوە درێـــژ بكاتـــەوە. 
لـــە چاالكییەكـــی دیكەیـــدا بیـــكات بـــە دیمەنێكـــی بـــە شـــكۆ. هەوڵێكـــی خوداڕســـكی بەهرەمەنـــدە، 
پەیوەندیـــی مرۆیـــی و گەردوونـــی نزیـــك دەكاتـــەوە، پەلـــە بكەیـــن بـــە دوای هەســـتیارییەكانی ئـــەم 
ـــژ و  ـــی چێ ـــەر چارەنووس ـــیاریەتی بەرانب ـــی بەرپرس ـــن. وێنەكان ـــاوەدا بگەڕێی ـــی گەش ـــاو ژیان ـــە لەن پەیوەندیی

ـــت. ـــەی مەبەس ـــا و كاكڵ ـــۆ مان ـــا ب ـــە هێم ـــێنێت و دەبێت ـــۆی دەناس ـــەوە و خ ـــەرز دەكات ـــی ب جوان
ـــی  ـــت و خەیاڵ ـــی هەس ـــە وریای ـــوون ب ـــز و بڕواب ـــەون هێ ـــتم، خ ـــەون دەبەس ـــە خ ـــت ب ـــان پش وەك گی
ـــاوەوەی  ـــێ، دەرەوە و ن ـــار دەگەیەن ـــی دی ـــە خەڵك ـــار ب ـــی نادی ـــی خەیاڵ ـــێ. دڵەڕاوكێیەكان ـــار دەبەخش نادی
ـــیی  ـــەون نوێبەخش ـــە. خ ـــگای جادووییی ـــە ڕێ ـــات، ك ـــدا دەب ـــی خۆی ـــگای تایبەتی ـــە ڕێ ـــەوە ب ـــان بەیەك گی
ـــتی  ـــتكاریی زۆری هەس ـــوڕە و دەس ـــدا گەرموگ ـــان تێی ـــت، زم ـــتان و بەی ـــانە و داس ـــە ئەفس زۆری داوە ب
ـــێوەیەكی  ـــووە و بەش ـــم وەرگرت ـــتان و بەیت ـــی ئەفســـانە و داس ـــێوە و ماك ـــردووە. ش ـــوردی ك ـــگای ك كۆمەڵ
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ـــەوەی  ـــر و بیركردن ـــە بی ـــانەوەی ل ـــە درەوش ـــەم وەرگرتن ـــكرا ئ ـــە ئاش ـــەوە. ب ـــۆی، نواندوومەت ـــە خ ـــا ل جی
ـــتیم  ـــم، پێویس ـــدا زاڵب ـــك دەربڕین ـــەر هەندێ ـــەوەی بەس ـــۆ ئ ـــكاندوویەتی، ب ـــردووە و ڕس ـــدا ك ـــدا پەی من
بەخۆڕاهێنـــان بـــووە لەســـەر شـــێوە و ماكـــی ئەفســـانە و داســـتان و بەیـــت، خواســـتی ئـــەم شـــێوە و 
ـــان  ـــەم وەك خـــۆی، ی ـــی ئەفســـانە و داســـتان و بەیتەك ـــەاڵم خواســـتی واقیع ـــردووە، ب ـــووڵ ك ماكەشـــم قب

ـــردووە. ـــووڵ نەك ـــۆی قب ـــك لەخ نزی
نووسەر دەبێ شێتێكی خودایی بێت، تا لەبارەی شیعرەوە بنووسێت

6
دروســـتكردن و دروســـتبوونی یەكـــەم مـــرۆڤ، یانـــی هونـــەری بـــوون و جوانـــی. هەســـت و 
ـــەن  ـــاد، ه ـــەك ..... ت ـــیقا و تابلۆی ـــی و مۆس ـــیعر و گۆران ـــنە: ش ـــوو چەش ـــە هەم ـــەون ل ـــان و خ گی
ـــەم  ـــاو ئ ـــان لەن ـــی ژی ـــتن. چاالكی ـــەك پێویس ـــۆ ی ـــدا ب ـــتكردنی یەكتری ـــە دروس ـــەوە. ل و دەدۆزرێن
ـــەوە  ـــن مرۆڤ ـــرۆڤ و دوایی ـــەم م ـــن و كاریگـــەری بەســـەر ســـایكۆلۆژییەتی یەك ـــەدا دەردەهێن دۆزینەوەی
ـــە  ـــن ل ـــن و دەربڕی ـــن مرۆڤ ـــە دەستنیشـــانكاری بەهـــای دروســـتكردنی یەكەمی ـــەم ڕەگەزان ـــن. ئ دادەنێ

ـــەن. ـــش دەك ـــن مرۆڤی ـــی دوایی ـــوڕ و تین ـــە و گ ـــی و تاس ـــی جوان چەمك
ــن  ــێ پایانـ ــرەداری بـ ــان بەهـ ــن، هەموویـ ــەم دەهێنـ ــە بەرهـ ــنە دەقـ ــەم چەشـ ــی ئـ داهێنەرەكانـ
و خولیـــا بـــە تیـــن و كاریگەرەكانـــی خۆیـــان پێشـــكێش بـــە مرۆڤایەتـــی كـــردووە، بنەمـــا هەمـــە 
ــان و  ــت و گیـ ــەوە. هەسـ ــۆ كردووەتـ ــییان كـ ــدن و جوانبەخشـ ــتی و جواننوانـ ــی جوانیویسـ جۆرەكانـ
خـــەون، كـــە ســـەرچاوەی ئەفســـوونی دەقـــن. بـــەردەوام ئەمـــڕۆ بـــە بیركردنـــەوەی دوێنـــێ ناپێـــون 
ـــە  ـــەم خورپ ـــش ئ ـــەن. دەقێكی ـــز دەك ـــەی بەهێ ـــڕ خورپ ـــدا پ ـــە خۆیان ـــی ل ـــدان. جوان ـــە دۆخگۆڕین و ل
بەهێزكردنـــە لەگـــەڵ بیركردنـــەوەی هونـــەری بەڕێـــوەی نەبـــات، خـــۆی ئـــەم كـــردەوە و كردەیـــەی 
قبووڵـــە لـــە ژێـــر پاڵەپەســـتۆ و چەپۆكـــی شـــتە ڕووكەشـــەكاندا بخنكێـــت. دەقیـــش پەیوەســـتە بـــە 
ترپـــە و ئـــاوازی دڵـــی ژیـــان و بـــار و بوارەكانـــی جوانـــی و هونـــەری بـــوون، ئەگـــەر پەیوەســـت 
ـــان،  ـــژووی گی ـــەی مێ ـــە پێكهات ـــراوە، ل ـــكاری مۆمیاك ـــی تەكنی ـــاوازە، دەقێك ـــە و ئ ـــەو ترپ ـــت ب نەكرێ
ـــان وەك  ـــوژێ و ژی ـــان دەك ـــی جیه ـــراو فرەمانایی ـــكاری مۆمیاك ـــی تەكنی ـــە. دەق ـــتخەڕۆ و ڕەنجەڕۆی دەس
جەســـتەیەكی داماڵـــدراو لـــە هەســـتەكان نیشـــان دەدات. بەشـــە هـــەرە گرینگـــە گـــەرم و گوڕەكـــەی 
مێـــژووی گیـــان، ئەفســـانە و ئایینـــەكان پێكیـــان هێنـــاوە و بەردەوامـــی گەشـــەكردنیەتی، بـــە پیتـــی 
ــا وەرگرتـــن و كارپێكردنـــی دیمەنـــی  ــاكاری دەورووژێنـــن. تەنیـ ــەردەی جیـ ــرە و بـ ــەن و بگـ دەكـ
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ـــت،  ـــكۆی خواس ـــی ش ـــەر ڕەگ ـــت، ئەگ ـــیعر ناكەوێ ـــای ش ـــەت، فری ـــرەی تایب ـــڵەژاوی دەرەوە و بەه ش
لەنـــاو بـــوون و خواســـتەكانی گەشـــەپێدانی بـــوون ئـــاوی نەخواردبێتـــەوە، كـــە ئـــاو هێمـــای ســـەرەتا و هێـــز 
ـــە،  ـــەو ئەدەبەی ـــی نووســـیندا ئ ـــە جیهان ـــەدەب ل ـــن ئ ـــڕ مایەتری ـــت، پ ـــان دروســـت نابێ ـــە. تێڕام و بەردەوامیی
ـــووە  ـــن ب ـــاراوە دەربڕی ـــە ئ ـــانەیەی هاتووەت ـــەو ئەفس ـــن. ئ ـــانە و ئایی ـــە ئەفس ـــت ب ـــت بكرێ ـــە پەیوەس ك
ـــتكراوی  ـــان دروس ـــین. هەمووی ـــاو نووس ـــە ن ـــانە هێناوەت ـــك ڕووداوم وەك ئەفس ـــەك، كۆمەڵێ ـــە بلیمەتیی ل
ـــەن و  ـــان، گەنجین ـــژووی گی ـــی مێ ـــۆ كڵپەپێكردن ـــن ب ـــانە و ئایی ـــن. ئەفس ـــەوە و خەیاڵم ـــزی بیركردن هێ
ـــۆ  ـــم ب ـــەوەی گیانی ـــەن. لێكدان ـــە دەك ـــەرپەڵە جووڵ ـــای س ـــی ب ـــە نەرمونیانی ـــەوەدا ب ـــی بیركردن ـــە پانتایی ل
ـــا  ـــەوە و مان ـــە بیركردن ـــتیوانیكارێكیش ل ـــژوو، وەك پش ـــانە و مێ ـــاو ئەفس ـــانی ن ـــی كەس ـــز و كاریگەری هێ
ـــن  ـــی زەمی ـــاوەڕەی جوانییەكان ـــەو ب ـــە ســـەر ئ ـــان، مـــرۆڤ دەخەن ـــدە بینینیی و ئاســـۆی جـــۆراو جـــۆر و ئاین
ـــەت و  ـــۆ حیكم ـــرێنەوە ب ـــەوە هەڵبواس ـــی ڕاگەیاندنەكان ـــە ڕووتەخت ـــتە ب ـــاوە، پێویس ـــی پەرتوب حیكمەتێك

ـــامبوون. ـــەی سەرس ـــە و نوخت ـــی دیك بینین
نووسەر دەبێ شێتێكی خودایی بێت، تا لەبارەی شیعرەوە بنووسێت

7
ـــەری  ـــوورە هەمەجـــۆرەكان. هەرچـــی هون ـــی كلت ـــۆ یەكگرتن ـــان ڕێخۆشـــكار و ئاراســـتەكردنە ب داهێن
شـــێوە و شـــێوازە لـــە ڕۆشـــنبیرییە بـــە زەبرەكانـــی بێگانـــەوە فێـــری ببیـــن. نـــەك الســـایی 
ـــو و پێگەیشـــتوودا.  ـــی خەمڵی ـــان و جوان ـــە داهێن ـــە ل ـــەوەی مرۆڤایەتیی ـــەوە و بیخوازیـــن. یەكگرتن بكەین
ـــان  ـــنیش بایەخی ـــت. ڕەخنەگرانێكـــی زۆر و هەمەچەش ـــوارەدا دروســـت دەبێ ـــەم باروب ـــەر ل ـــی ه هاودەق
ـــە  ـــقبوون ب ـــەاڵم ئاش ـــووە، ب ـــاو گرت ـــان لەبەرچ ـــی داوە و بارودۆخەكەی ـــان و هاودەق ـــی زم ـــە چەمك ب
ـــرە  ـــدەكات بەه ـــاك، وات لێ ـــی زگم ـــی زمان ـــە ڕەگ ـــتبەرداربوون ل ـــازی دەس ـــە نی ـــە، ب ـــی بێگان ئەدەب
ـــت  ـــەوڵ دەدەی ـــوو، ه ـــەواو ب ـــری زمانیشـــت نات ـــرە و بی ـــەر بەه ـــت. ئەگ ـــەواو بێ ـــت نات ـــری زمان و بی
ـــە  ـــت، چونك ـــی بكەی ـــتێكی ناكام ـــەرقاڵی ش ـــەوە و س ـــیعرییەت دوور بكەیت ـــی ش ـــە كرۆك ـــەر ل خوێن

ـــكێت. ـــت و دەڕس ـــەروەردە دەكرێ ـــدا پ ـــی زگماك ـــری زمان ـــرە و بی ـــە بەه ـــیعرییەت ل ش
ـــژەی  ـــەك و ڕێ ـــاو ی ـــە ن ـــان لەســـەر ئاســـتی شـــیعرییەت و ئاســـتەكانی دیكـــەوە دەچن ـــاڵ و زم خەی
ـــك  ـــی خۆڕس ـــاڵ و زمان ـــی خەی ـــە جوانی ـــیعرییەتیش ب ـــەن، ش ـــەوە دەب ـــەرەو بەرزبوون ـــیعرییەت ب ش
ـــژ  ـــی، چێ ـــژ و جوان ـــۆ چێ ـــیعر ب ـــز، ش ـــی بەهێ ـــە خاڵێك ـــژدا دەبێت ـــە چێ ـــتە و ل ـــی پەیوەس و خودای
ـــی  ـــەوە و كەناڵەكان ـــگای خوێندن ـــوماری لەڕێ ـــی بێش ـــە زانیارییەك ـــان. هەی ـــۆ هەمووم ـــش ب و جوانی
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ـــدا  ـــە بنەڕەت ـــە ل ـــە، چونك ـــت و نەزۆك ـــەكاری بهێنێ ـــت ب ـــەاڵم نازانێ ـــردووە، ب ـــە ك ـــدا كەڵەك ڕاگەیاندن
ـــەندنی  ـــەری و پەرەس ـــووە. كاریگ ـــی نەب ـــەر و خۆبوون ـــۆ بنیادن ـــی خ ـــاو ناخ ـــتەی ن ـــواڵوی ڕس هەڵق

ـــت. ـــان دەكرێ ـــەوێ و دەستنیش ـــتەدا دەردەك ـــەو ئاس ـــان ل زم
نووسەر دەبێ شێتێكی خودایی بێت، تا لەبارەی شیعرەوە بنووسێت

8
هەمـــوو دیاردەكانـــی بـــوون، مرۆڤـــی داهێنـــەر بەرهەمیـــان هێنـــاون، پـــڕ كاریشـــن لەبـــەرەو 
ـــەم،  ـــێلگیرانە دەك ـــی ش ـــەكان. كۆشش ـــی جیاكاریی ـــۆ قبووڵكردن ـــگا ب ـــەوەی كۆمەڵ ـــبردن و كران پێش
ــژ و  ــكەییی چێـ ــوون، وزەی شاگەشـ ــی بـ ــەر دیاردەكانـ ــن بەرانبـ ــان بـ ــی تێڕامـ ــم بابەتـ دەقەكانـ
ـــچ  ـــج و هی ـــۆ و ئامان ـــازی ه ـــە نی ـــام ب ـــەوە دڵنی ـــەاڵم ل ـــت، ب ـــر بێ ـــڕ و نەم ـــدا پ ـــیان تێ جوانیش
شـــتێكی نزیـــك لـــەو مانایانـــە نانووســـم. پەیوەندییـــەك لـــە جەســـتەی دەقەكانـــدا نیشـــتەجێیە، 

پەیوەندیـــی شـــیعرییەت و زمـــان.
ســـەرچاوەكانم لـــە دەروونـــم دۆزیوەتـــەوە، لـــە دۆزینەوەشـــیاندا تەنیـــا هەســـتی خـــۆم دەســـتی 
گرتـــووم، وێناكردنەكانـــی دەرەوەش تێكـــەاڵوی خەیـــاڵ و هێمـــا و ئەفســـانە و داســـتان و بەیـــت 
ـــم و  ـــدا دەردەهێن ـــە قوواڵییم ـــم ل ـــەكان، گیان ـــت گۆڕانكاریی ـــە گش ـــەاڵو ل ـــم تێك ـــەم. مرۆڤێك دەك
بـــە یارمەتیـــی كەشـــوهەوای ڕستەســـازیی زمـــان پێشـــانی دەرەوەی دەدەم. ئـــەم خۆپیشـــاندانەم 
ختووكەیەكـــی كورتخایـــەن نییـــە. ڕەگـــەزی مەیـــل و حـــەز بەڕێـــوەی ببـــات، شـــێوازی ژیانـــە، 
مرۆڤـــی خـــاوەن ســـیمای پـــاك لەناویـــدا نیشـــتەجێیە. گونجاویشـــە پێـــش ســـااڵنێكی زۆر وەك 
ـــە  ـــەش ب ـــەم چركەی ـــین، دوای ئ ـــەرزەی نووس ـــان و ل ـــە ژان و هەراس ـــم هاتبێت ـــە گیان ـــەم چركەی ئ
ـــەرزەی  ـــان و ل ـــی ژان و هەراس ـــە النك ـــی ل ـــووی گیان ـــڕ پش ـــی پ ـــە چركەیەك ـــە ل ـــێوەیەكی دیك ش

نووســـیندا بنوومـــەوە. ئـــەم نووســـتنەش دوا مانـــا و شـــێوە وەرناگرێـــت.
ـــە  ـــر ل ـــی بەهێزت ـــە خاڵێك ـــە دەبێت ـــر، وش ـــەوەش گرینگت ـــدا، ل ـــە داهێنان ـــز ل ـــی بەهێ ـــە خاڵێك ـــێواز دەبێت ش
ڕســـتەدا و دەنگـــی پیتیـــش مۆســـیقا لـــە ڕســـتەدا باودەكاتـــەوە و دەیجۆشـــێنێت. هیـــچ شـــێوازێك تـــا 
ـــی  ـــت بەكۆتاهاتن ـــەاڵم ناكرێ ـــت، ب ـــەق دەبێ ـــێ ل ـــە. ج ـــنبیری نیی ـــدی ڕۆش ـــامیی ناوەن ـــگای سەرس ـــەر جێ س
ـــزی  ـــەو ئاســـتەی دەســـەاڵت و هێ ـــا ئ ـــی. ت ـــن پێ ـــن و وەك ســـڕاوەیەك دڵخـــۆش بی ـــاوی ببەی یەكجارەكـــی ن
ـــی  ـــی ڕوون ـــیعریم هێڵ ـــێوازی ش ـــەوە، ش ـــۆم كۆكردووەت ـــە، خ ـــا و بەهرەی ـــدەم توان ـــی: ئەوەن ـــم گوتوویەت ژیری

ـــت. ـــكرا بێ ئاش
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ــە  ــەت، لـ ــا و حیكمـ ــانە و هێمـ ــیعریی نیشـ ــی شـ ــە گیانـ ــان، بـ ــۆی پەخشـ ــاوم بەهـ تێكۆشـ
ـــنبیری  ـــی ڕۆش ـــاو زەین ـــە ن ـــتێتیكیدا بهێنم ـــرۆڤ و ئێس ـــی م ـــە ئاخاوتن ـــووەوە ل ـــتنێكی قووڵب داڕش
ـــردووە.  ـــی ســـەرنجكێش و پەیوەســـت ك ـــم من ـــەدا بگەڕێ ـــەو هۆكاران ـــە دوای ئ ـــاراو و بێگـــەردەوە. ب پ
گرفتارییەكانـــی نـــاوەوەی كۆمەڵـــگا بكـــەم بـــە بابەتـــی جوانـــی. لـــە ناخـــی هـــەر هەموومـــان 
ـــەوە.  ـــزی ئەقڵیی ـــوكەوت و هێ ـــر هەڵس ـــە ژێ ـــە دەكەوێت ـــا داوە، هەی ـــۆی پەن ـــر خ ـــتەیەك چاودێ دەس
ـــەم دەســـتە چاودێـــرە ڕاپســـكاندووە. ئاســـتە قووڵەكانـــی  ـــە دەســـتی ئ هەشـــە لێیـــان ال دەدات. خـــۆم ل

ـــم. ـــوون دەورووژێن ـــی ب ـــتپێكردن و دۆخ ـــی و هەس ئاگای
ـــۆ  ـــی ب ـــكاوانە قوربان ـــۆن ڕاش ـــەوە، وەك چ ـــك دەكەم ـــتەقینە نزی ـــی ڕاس ـــە خەون ـــی، ل ـــی خەون دەق
ـــتداریدا  ـــت و ئاس ـــتیارترین ئاس ـــە هەس ـــێوازێك ل ـــكاوانەش ش ـــێوەی ڕاش ـــان ش ـــان دەدەم. بەهەم ژی
ـــێ  ـــاراوە و نەیجووڵێن ـــە ئ ـــدا نەهێنێت ـــەڵ خۆی ـــێواز لەگ ـــە، ش ـــتەیەكیش نیی ـــێوە و ڕس ـــەم. ش كار پێبك

ـــەكات. ـــنای ن و ئاش
نووسەر دەبێ شێتێكی خودایی بێت، تا لەبارەی شیعرەوە بنووسێت

9
ـــە  ـــی نهێنیی ـــانی ڕووناكییەك ـــە، هەڵگیرس ـــزی بوون ـــا و هێ ـــەن و هێم ـــدا دیم ـــە داهێنان نوێبەخشـــی ل
ـــدگا و  ـــد و دی ـــەرد، دی ـــیعری بێگ ـــەاڵتی ش ـــە دەس ـــە ب ـــڕوا هێنان ـــەدا و ب ـــەی ئەویدیك ـــە ئەندێش ل
ـــی دووكـــەالك  ـــی و داڵ ـــای ئەدەب ـــە چەقـــەڵ و چـــەورە و حەرب ـــز دەكات. لەمـــڕۆی ب هەڵوێســـت بەهێ
ـــی و  ـــە نوێبەخش ـــوون ل ـــاد، بەردەوامب ـــوی ..... ت ـــتی ڕێ ـــاڵ پێس ـــی و بەرم ـــن و قۆپیەچ و مینچێ
ـــە  ـــوودەم، ك ـــینانە ئاس ـــەو نووس ـــەڵ ئ ـــا لەگ ـــت. تەنی ـــری دەوێ ـــی ژی ـــی و گیان ـــان چاوقایم داهێن
ـــە  شـــیری گیانمـــن و مایـــەی سەرســـامین و مێـــژووی وشـــە و داهاتـــووی وشـــەن، وشـــەش دەكـــەن ب
ـــتیاری  ـــە هەس ـــەی ل ـــە خوداییی ـــەو ڕووناكیی ـــن ب ـــوون. دەمگەیەن ـــی ب ـــە جوانییەكان ـــش ب ـــان، زمانی زم
ـــە  ـــی ب ـــی مرۆڤ ـــە گیان ـــكەوتن ل ـــۆڕان و پێش ـــی گ ـــوو وزەیەك ـــووە. هەم ـــدا ب ـــدا پەی ـــی چاالك و زەین
ـــەردەوام  ـــەوەی ب ـــن و كران ـــۆ دەربڕی ـــوار ب ـــدەدات، باروب ـــە پێ ـــدا گەش ـــەر و كەلكێش ـــڕوا و دامەزرێن ب
ـــەوە  ـــێ دەكۆڵێت ـــەرە پێـــدەدا و ل ـــان و خـــەون پ ـــە گەشـــەی هەســـت و گی ـــەوە و تێگەیشـــتن ل دەدۆزێت
ـــێ  ـــەم دەهێن ـــش بەره ـــزری دەوڵەمەندی ـــین. ه ـــی نووس ـــین و واقیع ـــەرزەی نووس ـــە ل ـــكات ب و دەی
و خۆشـــی و ئارامـــی ویژدانـــی پەناگـــەی خەیاڵـــی پـــاراو و بێگـــەردە. ســـەرچاوەی جوانبەخشـــی 
ـــە  ـــەم هێڵ ـــت دەكات. ئ ـــش دروس ـــۆ نوێبەخ ـــەون ب ـــان و خ ـــت و گی ـــێوەی هەس ـــی هاوش هێڵێك
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ـــوودەییی  ـــی ئاس ـــاو ژیان ـــۆ ن ـــگ دەكات ب ـــگا بان ـــی، كۆمەڵ ـــیی خۆیەت ـــتنی نوێبەخش ـــە جووڵەخس ب
ـــڕ  ـــی جوانبەخـــش دەخـــوازێ تەمەنێكـــی پ ـــە. مرۆڤ ـــاو داهێنان ـــی ن ـــەدەب. بەهەشـــتی شـــادمانی ژیان ئ
ـــدوویی  ـــاختە و خۆش ـــی س ـــە ئارامی ـــەك ل ـــت. ن ـــدا بژی ـــی ئەدەب ـــاو ژیان ـــە لەن ـــی و كارا و كارام دانای
ـــاو  ـــەوە لەن ـــە و وێن ـــە جووڵ ـــی ب ـــە دیكتاتۆریەت ـــێك ل ـــەاڵتێك بەش ـــوو دەس ـــە هەم ـــەاڵت، ك دەس

ـــردووە. ـــەروەردە ك ـــدا پ خۆی
نووسەر دەبێ شێتێكی خودایی بێت، تا لەبارەی شیعرەوە بنووسێت

10
ـــی وەك:  ـــە و زیرەك ـــاعیرێكی كارام ـــدا، ش ـــیعری كوردی ـــیی ش ـــی نوێبەخش ـــی یەكەم ـــە قۆناغ ل
ـــۆڕی و  ـــوردی گ ـــیعری ك ـــی ش ـــات. جیهان ـــیكییەوە ه ـــی كالس ـــە ڕەگ و قوواڵیییەك ـــۆران(، ل )گ
ـــە  ـــای ل ـــە و توان ـــەو چیی ـــی ئ ـــواری داهێنان ـــی ب ـــۆڕی . زان ـــیعر گ ـــۆ ش ـــی ب ـــتنی خوێنەریش تێگەیش
ـــك  ـــەك وەك مەیدانخوازێ ـــات، ن ـــی پێشـــەنگ ه ـــات وەك نموونەیەك ـــە ه ـــەوە، ك ـــی دەكات چـــی تاق
ـــوور و  ـــاو كلت ـــاوازی لەن ـــی جی ـــەرەتا فۆرمێك ـــات، س ـــیكی لەناوبب ـــیعری كالس ـــووری ش ـــت كلت بیەوێ
ـــی.  ـــیكیش دایماڵ ـــی كالس ـــە فۆرم ـــن، ل ـــە وزەی ئاخاوت ـــوو ل ـــڕ ب ـــەوە، پ ـــوردی دۆزیی ـــووری ك كەلەپ
ـــنای  ـــر و ئاش ـــتنێكی جیاوازت ـــۆ تێگەیش ـــرد ب ـــادەی ك ـــۆڕی و ئام ـــەری گ ـــتنی خوێن ـــا تێگەیش ئینج
ـــە نووســـی و پێشكێشـــی  ـــەم كێشـــە خوماڵیی ـــی، شـــیعری ڕاستەقینەشـــی ب ـــە كێشـــی خۆماڵ كـــردەوە ب
ـــەپێدا و  ـــرەدا گەش ـــد: لێ ـــوو، دایمەزران ـــەك ب ـــە پڕۆژەی ـــییەكەی، ك ـــتی نوێبەخش ـــەی مەبەس ـــرد. كاكڵ ك

ـــەوە. ـــی جیادەبێت ـــرە لێ ـــات، بگ ـــر لەناوناب ـــی ت ـــش، فۆرمێك ـــچ فۆرمێكی ـــەوت. هی دەرك
ـــادا  ـــاو مان ـــەیان لەن ـــر وش ـــوردی، زیات ـــیعری ك ـــی ش ـــی نوێبەخش ـــی دووەم ـــێكی زۆری قۆناغ بەش
ـــتیاریی دروســـت  ـــە هەســـت و هەس ـــان. وش ـــی زم ـــەن بەبزێوی ـــارگاوی بك ـــە ب ـــەوەی وش ـــدەوە، ل توان
نەكـــردووە، بگـــرە مانـــای گەیانـــدووە و جـــۆرە پەیوەندییەكـــی هێمائـــارا، لـــە نێـــوان توانـــەوەی 
ـــیعرییەتیش  ـــەوە. ش ـــۆی ڕوون كردووەت ـــیعرییەت خ ـــە ش ـــدا ب ـــە بارگاویكردن ـــا و وش ـــاو مان ـــە لەن وش
ـــی  ـــەوە و دۆخ ـــە بیركردن ـــەكردنمان ل ـــزی ئەندێش ـــۆی و ڕازی بەهێ ـــەی خ ـــە ئەندێش ـــكات ب دەمان
دەروونیـــدا دەخوڵقێنێـــت. ئەمـــەش تەنیـــا لـــە هـــااڵوی مەســـتی دەقـــدا مووچڕكـــە نەرمەكانـــی 
ـــە  ـــت. ب ـــكرا دەبێ ـــود ئاش ـــەوەی خ ـــن و دۆزین ـــی خۆگۆڕی ـــەن. تواناكان ـــەی پێدەب ـــژدا پ ـــاڵ و چێ خەی
ـــدگا و  ـــد و دی ـــە دی ـــن. ل ـــان دەكەی ـــڵەتەیان دەستنیش ـــەم خەس ـــكۆدارەوە ئ ـــاك و ش ـــێكی ڕوون هۆش
ـــان  ـــتییەكانی خۆی ـــە نەس ـــوو هەڵچوون ـــك. هەم ـــن نزی ـــە دەربڕی ـــتوونەتەوە و ل ـــی دووری خس قووڵبین
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ـــرێ و زوو  ـــرووش وەردەگ ـــدا س ـــی كورتخایەن ـــی دەروونی ـــە دۆخێك ـــتن ل ـــتووە، هەڵڕش ـــدا هەڵڕش تێی
ـــەزووی  ـــاوە ت ـــاوە ن ـــەوە، ن ـــان ناكات ـــەواو گەرمی ـــین ت ـــی نووس ـــار و نهێنی ـــری نادی ـــەوە. ئاگ دادەمركێت
ـــەرەو  ـــەقامێكدا ب ـــە ش ـــت، ل ـــدی دەریاندەهێنێ ـــێ ئومێ ـــە ب ـــەوە. ل ـــدا دەكات ـــدا پەی ـــە لەش ـــان ل بەتینی
ـــە  ـــە دەبێت ـــەوە، ك ـــە دەكۆڵێت ـــەو وردەكارییان ـــی ئ ـــە قوواڵی ـــدا ل ـــاڵ تێی ـــات. خەی پیاســـە و ونگـــە دەیانب

ـــین. ـــی نووس ـــین و واقیع ـــەرزەی نووس ل
نەســـت كاریگەرییەكانـــی خـــۆی كـــۆ دەكاتـــەوە، لـــە لـــەرزەی نووســـین و واقیعـــی نووســـیندا 
ـــتەكانی  ـــەری و ئاس ـــتی هون ـــەر ئاس ـــەاڵم لەس ـــیاری، ب ـــی وش ـــەوە بوونێك ـــاگاداری و دەبن ـــاو ئ ـــە ن دێن
ـــەكان  ـــەودا دەرەكیی ـــان لەم ـــرە جەختی ـــردووە، بگ ـــان نەك ـــیعر و ژی ـــەڵ ش ـــان لەگ ـــەوە وتووێژی دیك
ـــێ و  ـــی دەهێن ـــایەتی بەرهەم ـــی كەس ـــاوەوە تایبەتكاری ـــە ن ـــاوەوە، ك ـــاونەتە ن ـــەوە، دانەكش كردووەت

ـــتنیەتی. ـــای بەگەڕخس ـــاالك توان ـــی چ زەین
ـــان  ـــتیاریی زمانی ـــەیری هەس ـــە س ـــپایی و دامەزرێنەران ـــە ئەس ـــردووە، ب ـــان ڕاونەك ـــای مەجازیی مان
ـــێ و  ـــەوە و دەیبین ـــی خـــۆی دەدۆزێت ـــڕی ژیان ـــە پ ـــرۆڤ ب ـــدا م ـــتیاریی زمان ـــە هەس ـــە ل ـــردووە، ك نەك
ـــۆژی  ـــر وەك یارییەكـــی ئایدۆل ـــەوە. زیات ـــژاری دەكات ـــەوە، پاشـــان ب ـــدا دەگێڕێت ســـەرلەنوێ چـــاوی پێ
ـــدن و  ـــوان نوان ـــتی و ج ـــی جوانیویس ـــا ڕەگ ـــدا ئایدۆلۆژی ـــە بنجیش ـــردووە. ل ـــیعر ك ـــە ش ـــان ب كاری

ـــتێنێتەوە. ـــێ دەس ـــەندنیان ل ـــی گەشەس ـــوو هۆیەكان ـــتێ و هەم ـــی دەبەس جوانبەخش
ـــردەوە  ـــەرز ك ـــان ب ـــی خۆی ـــوردی ڕۆڵ ـــیعری ك ـــەوەی ش ـــدن و كران ـــڕۆژە و دامەزران ـــەرەتای پ س
و هەموومانیـــان بـــە خوێندنـــەوەی خۆیانـــەوە خەریـــك و ســـەرقاڵ كـــرد، كۆمەڵگاشـــیان خســـتە 
ـــە  ـــەوەی دەرگا و پەنجـــەرە و پیشـــاندانی خـــۆر و مانگێكـــی ب ـــا و ســـەختەوە. كردن مشـــتومڕێكی ناتەب
ـــوون  ـــش ب ـــوردی، خاڵێكی ـــیعری ك ـــیی ش ـــێیەمی نوێبەخش ـــی س ـــۆ قۆناغ ـــوون ب ـــن ب ـــت و ڕۆش پی

ـــازاددا. ـــەوەی ئ ـــت و بیركردن ـــەڵ سروش ـــردن لەگ ـــدان و مامەڵەك ـــۆ جۆش ب
ـــاد و  ـــرە بنی ـــدی و ف ـــرە پەیوەن ـــی ف ـــە فۆرم ـــوردی ب ـــیعری ك ـــیی ش ـــێیەمی نوێبەخش ـــی س قۆناغ
ـــەوەی  ـــان دەدەن. ب ـــان پیش ـــی خۆی ـــی و داخوازییەكان ـــتی هاوچەرخ ـــەوە، ئاس ـــە و جیاكاریی ـــرە ترپ ف
ئـــەو وەاڵمانـــەی ئـــەوان بـــۆ واقیعـــی نووســـین و واقیعـــی كۆمەڵـــگا و ژیانیـــان دایـــەوە، ئێمـــە 
ـــی  ـــەی خۆبوون ـــاد و پێكهات ـــە بنی ـــن ب ـــدا دەیكەی ـــی بووناندنمان ـــاو گیان ـــیار و لەن ـــەوە پرس دەیكەین
و وێناكردنـــی جیهـــان و چاالكییـــە هونەرییەكانـــی كەشـــی خۆدەربڕیـــن و خۆدەستنیشـــانكردن و 

ـــان. ـــی زم ـــردەی بوون ك
ـــاوازی  ـــە و ئ ـــە ترپ ـــر ل ـــوردی زیات ـــیعری ك ـــیی ش ـــی نوێبەخش ـــی دووەم ـــاوازی قۆناغ ـــە و ئ ترپ
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ـــا.  ـــەر ڕادەهێن ـــەوە لەس ـــەڕوو بوون ـــگ و ڕووب ـــۆ جەن ـــان ب ـــە جەنگاوەری ـــوو، ك ـــگ دەچ ـــیقای جەن مۆس
ـــكاندیانەوە  ـــا و ش ـــاوازە دەریانهێن ـــە و ئ ـــەو ترپ ـــوردی ل ـــیعری ك ـــیی ش ـــێیەمی نوێبەخش ـــی س قۆناغ
ـــش  ـــاعیری نوێبەخ ـــەوە. ش ـــی پیت ـــە و دەنگ ـــەی وێن ـــەربەخۆ و جووڵ ـــتەی س ـــاوەوەی ڕس ـــەرەو ن ب
ـــت،  ـــی پی ـــە و دەنگ ـــەی وێن ـــاواز و جووڵ ـــە و ئ ـــە ترپ ـــاوە، ك ـــە هێن ـــەو هەقیقەت ـــی ئ ـــە بوون ـــڕوای ب ب
پەیوەنـــدی بـــە جوانبەخشـــیی مرۆڤـــەوە هەیـــە و وزەیەكـــی خۆشـــگوزەرانیی ژیانـــی كۆمەڵگایـــە. 
ـــدا  ـــاو خۆی ـــەوە لەن ـــە و دەنگـــی پیت ـــەی وێن ـــە جووڵ ـــای ئازادیخـــوازی ب ـــش بنەم ـــوو كۆمەڵگایەكی هەم

ـــێ. ـــان بدات ـــی ژیانم ـــی نوێ ـــەوەی فۆرمێك ـــۆ ئ ـــردووە، ب ـــەروەردە ك پ
نووسەر دەبێ شێتێكی خودایی بێت، تا لەبارەی شیعرەوە بنووسێت

حوزەیرانی 1999 هەولێر
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مانیفێستی شیعری
نوێبەخشی

ـــە  ـــیعر نەبووەت ـــتی ش ـــە ئاس ـــی ب ـــی ئەدەب ـــەرچاوە و وزەیەك ـــچ س ـــدا هی ـــگای كوردی ـــاو كۆمەڵ لەن
ـــاك،  ـــەی چ ـــە: ئەندێش ـــاالك. وات ـــەوەی چ ـــی بیركردن ـــەی بەرهەمهێنان ـــدی و مای ـــای پەیوەن بنەم
كـــرداری چـــاك، گوتـــاری چـــاك. هەروەهـــا بـــەو پایـــە كۆمەاڵیەتـــی و ڕۆشـــنبیرییەش پەســـند 

نەكـــراوە و نەدرەوشـــاوەتەوە.
ـــیعرییەكاندا  ـــرۆژە ش ـــاو پ ـــا لەن ـــە تەنی ـــەر ب ـــتا ه ـــا ئێس ـــش، ت ـــی كوردی ـــی دەربڕین ـــی زمان گیان
زینـــدووە، كوردیـــش ویســـتی شـــیعر نووســـین و هەســـتیاریی شـــیعری زۆر بەهێـــزە، تواناكانـــی 
ــە  ــی بـ ــت و ڕەوایـ ــی وەریدەگرێـ ــە كۆمەاڵیەتییەكەشـ ــەوە، هەڵكەوتـ ــی دەكاتـ ــدا تاقـ ــۆی تێـ خـ
ـــەم دێ،  ـــان بەره ـــی ژی ـــی قوواڵیییەكان ـــە وەرگرتن ـــان ب ـــەندنی دەدات، داهێن ـــوون و پەرەس بەردەوامب

لـــەم بەرهەمهێنانەشـــیدا ژیـــان دەخاتـــە نـــاو پـــرۆژەی دۆزینـــەوەوە.
ـــوون و  ـــاو ب ـــە ن ـــەوە دانەچۆڕابێت ـــكۆی خۆماڵیی ـــتدار و تیش ـــی ئاس ـــە فۆرم ـــش ل ـــەر دەربڕینێكی ئەگ
ـــە  ـــت و بێت ـــت نوێبەخـــش بێ ـــچ شـــێوە و كەشـــوهەوایەك ناتوانێ ـــەوە، بەهی ـــەواوی دەربڕین ـــەی ت زەمین

ـــەوەوە. ـــرۆژەی دۆزین ـــاو پ ن
بـــۆ شـــاعیری نوێبەخـــش وەرگرتنـــی قوواڵیییەكانـــی ژیـــان زیندووبوونـــەوەی زمانـــە، زمانـــی 
ـــنەكانی  ـــتە هەمەچەش ـــە ئاس ـــیاری زۆرەوە ل ـــە، بەپرس ـــتەیی نیی ـــەك ئاراس ـــی ی ـــەوەش زمانێك دۆزین
ـــەم  ـــدا ئ ـــە دەربڕین ـــتووە، ل ـــدا نوس ـــی تێ ـــە و ئەزموون ـــزی وش ـــەكان هێ ـــەوە، قوواڵییی ـــۆی دەكۆڵێت خ
هێـــزە تاقـــی دەكرێتـــەوە و دێتـــە نـــاو پـــرۆژەی دۆزینـــەوەوە، لـــەو چركـــە زینـــدووەی مـــرۆڤ 
ـــۆز و  ـــت و س ـــە هەس ـــان دەبێت ـــەدا: زم ـــەم چرك ـــە، ل ـــت كێی ـــت و دەزانێ ـــكرا دەبێ ـــێ ئاش ـــۆی ل خ

ـــەون. ـــیقا و خ مۆس
ـــووە  ـــگا دەركەوت ـــەوەی كۆمەڵ ـــر و بیركردن ـــان و بی ـــە ژی ـــی ل ـــەرەتایی نوێبەخش ـــێوەیەكی س بەش
و هەنـــگاوی بـــۆ نـــراوە، بنەماكانـــی گـــۆڕان بـــەرەو پێداویســـتییە هاوچەرخـــەكان و هۆشـــیاری 
ـــردن  ـــۆ پەیوەندیك ـــە ب ـــۆ و ئامانج ـــی ه ـــا نوێبەخش ـــی، هەروەه ـــەوەی ئەدەب ـــوەری دۆزین ـــە پێ دەبێت
ـــی  ـــتەوخۆ ناوك ـــان. ڕاس ـــە ژی ـــە ل ـــەالش نیی ـــێكی الب ـــێك، بەش ـــەوە، بەش ـــی ژیان ـــە چاالكییەكان ب

ئەزموون وەك ئاخاوتنێك لەناو ژیان
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ـــانە و  ـــت، ئەفس ـــتەقینە دەژێنێ ـــی ڕاس ـــدا وەك خوداوەندێك ـــواری بەختەوەری ـــە باروب ـــرۆڤ ل ـــە، م ژیان
ـــەوە. ـــدی بحەوێنێت ـــە بڵن ـــتە ل ـــان و جەس ـــە گی ـــی تێدای ـــوونێكی واش ئەفس

بابـــەت ورووژانـــدن و شـــێوازی شـــاعیر هەســـتكردنە بـــە چركـــە زیندووەكانـــی ژیـــان و شـــۆڕبوونەوە 
بـــۆ نـــاو ناواخنـــی سروشـــت و لەدایكبوونـــی وەرزەكان و گونجـــان و تەبایـــی نێوانیـــان. واش 

ـــكات. ـــان ب ـــەی نێوانی ـــان و تەباییی ـــۆڕبوونەوە و گونج ـــەم ش ـــت ب ـــێ هەس ـــەر ڕابهێن بەرانب
هەســـتی نووســـینیش بـــە ســـاتەوەختی زۆر ناســـك، یـــان زۆر دژوار تێدەپـــەڕێ. تێڕوانینـــەكان 

ئاڵوگۆڕیـــان تێدەكـــەوێ و دەڕســـكێن.
ـــد  ـــری و پەن ـــە ژی ـــەوە، ل ـــرۆڤ دابڕێژێت ـــودی م ـــە خ ـــی، ك ـــاوەن جیهانبین ـــتەقینەی خ ـــیعری ڕاس ش
ـــیعریش  ـــەر ش ـــە، ئەگ ـــەدەر نیی ـــییانە ب ـــی ڕۆمانس ـــی دڵ و خەون ـــەی گەرمی ـــە و ترپ ـــۆز و تاس و س
ـــییانە  ـــی ڕۆمانس ـــی دڵ و خەون ـــەی گەرمی ـــە و ترپ ـــۆز و تاس ـــد و س ـــری و پەن ـــە ژی ـــەوە ل ڕووت كرای

ـــەوە. ـــرۆڤ دابڕێژێت ـــودی م ـــە خ ـــە، ك ـــی نیی ـــاوەن جیهانبین ـــتەقینە و خ ـــك ڕاس ـــچ جۆرێ ـــە هی ب
ـــش  ـــەر كاتێكی ـــاكات، ه ـــتایش ن ـــدان و س ـــی هان ـــك چاوەڕوان ـــچ كاتێ ـــش هی ـــاعیری نوێبەخ ش
چاوەڕوانـــی هانـــدان و ستایشـــی كـــرد، ئـــەوە بـــڕوای بـــەوە نییـــە ئـــەوەی كـــە نووســـیویەتی 
ـــەوە  ـــیاریی زمان ـــدن و هۆش ـــرداری گەیان ـــۆی ك ـــاب بەه ـــی نای ـــت. دەربڕین ـــان بێ ـــی و داهێن خۆبوون
ـــە  ـــیار ل ـــاوەن پرس ـــە خ ـــی، دەبێت ـــتێتیكا و خۆبوون ـــتی ئێس ـــۆ ئاس ـــەوە ب ـــایی دەپەڕێت ـــتی ئاس ـــە ئاس ل

ـــن. ـــی ئاخاوت ـــان و وریایی ـــی زم ـــوان وریایی نێ
ـــە  ـــت. ل ـــەوە وەردەگرێ ـــە دەربڕینكـــردن و دەربڕین ـــۆی ل ـــەدگاری خ ـــێواز و ئ ـــی ئێســـتێتیكا، ش زمان
ـــان  ـــۆ ژی ـــی ب ـــە زیندووەكان ـــراوی چرك ـــێوەیەكی دیاریك ـــتەیەكە ش ـــی جەس ـــان، گیان ـــەوەش گی ئەزەل
ـــتەیەكی  ـــۆ جەس ـــش ب ـــچ گیانێكی ـــەرە، هی ـــی نووس ـــد و گیان ـــێوازیش ناوەن ـــەوە، ش ـــونما دۆزیوەت و نەش

ـــت. ـــە وەرناگیرێ دیك
ــگا  ــان و وێناكردنـــی كۆمەڵـ ــۆ دیاردەكانـــی ژیـ ــوون بـ ــان، ئەزمـ ــیعرییەت و زمـ ــێواز و شـ شـ
پێشـــنیازیان دەكات، دیاردەكانـــی ژیـــان و وێناكردنـــی كۆمەڵـــگاش پەیوەنـــدی بـــە هەموویانـــەوە 
هەیـــە، بەشـــدارین لـــە چاالككـــردن و بەڕێوەبردنـــی، پەیامـــی هونەریـــی مرۆڤگەلێكـــە، كـــە هەوڵـــی 
ســـڕینەوە و لەبەینبردنـــی ئـــەو شـــتانە نـــادات، كـــە ژیـــان دەخەنـــە باروبوارێـــك بەرگـــری لـــە بـــە 

ژیانبـــوون و ئـــازار و ئازادیـــی خـــۆی دەكات.
ـــنبیریی  ـــاو ڕۆش ـــن، لەن ـــدا نوێ ـــتێتیكی و خۆبوونی ـــاب و ئێس ـــیعری نای ـــاو ش ـــاش لەن ـــوون و دنی ـــان و ب ژی
ـــە  ـــەوە دەبێت ـــن لەبارەی ـــەوە، ئاخاوت ـــۆ نەكراوەت ـــیاوی ب ـــوێنی ش ـــی ش ـــە ڕوون ـــدا نوێبەخشـــی هێشـــتان ب كوردی
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ـــە  ـــەم، ب ـــی ك ـــەرنجی كەمەیەك ـــەی س ـــە مای ـــەوە بوونەت ـــەم بارەی ـــەی ل ـــەو بڕیاران ـــتە ئ ـــا، پێویس ـــەرا و زەن ه
ـــەوە. ـــاو ئاخاوتن ـــە ن ـــەوە بخرێن ـــتێكی دیك ئاس

ـــەوە  ـــە دەرەوەی دەق ـــان ل ـــە، ی ـــەوە دەرچوون ـــیی دەق ـــودی نوێبەخش ـــە خ ـــان ل ـــە ئاخاوتنەكانم ئای
ـــك  ـــتەی تەن ـــە جەس ـــن، ك ـــراوەی پێدەكەی ـــدا پ ـــكی دەق ـــك و ناس ـــتەی تەن ـــە جەس ـــراون و ل وەرگی

ـــت. ـــان نەبێ ـــراوەی گی ـــە پ ـــە ل ـــت جگ ـــەك وەرناگرێ ـــچ پراوەی ـــكی دەق هی و ناس
ـــتێتیكا و  ـــە ئێس ـــازی ب ـــتداری چارەنووسس ـــی ئاس ـــتی دەق، پەیوەندی ـــە ئاس ـــتبێت ب ـــینێك گەیش نووس
ـــەرچاوەی  ـــی س ـــۆ بەرهەمهێنان ـــە ب ـــەرچاوەیەكی ڕوون، هێزێك ـــە وەك س ـــە هەمیش ـــە، ك ـــەوە هەی خۆبوونیی
دیكـــە، بەرەنجامـــی خودێكـــی هـــەژاو و هۆشـــمەند و وریایـــە. بەشـــێكیش لـــە خـــودی هـــەژاو و 
ـــی  ـــت و ڕوون ـــۆز و هەس ـــاو س ـــەوە ن ـــیعر بگەڕێت ـــە ش ـــە، ك ـــەو هەقیقەت ـــتوون ب ـــا گەیش ـــمەند و وری هۆش
ـــاران  ـــەوە. زۆر ج ـــاو ئاخاوتن ـــە ن ـــتە بخرێت ـــەك پێویس ـــەش وەك دیاردەی ـــدا، ئەم ـــە دەربڕین ـــكرایی ل و ئاش
ـــگا و  ـــەوەی كۆمەڵ ـــی بیركردن ـــەر چۆنیەتی ـــتەوخۆیان لەس ـــی ڕاس ـــراوەكان كاریگەری ـــە ڕەچاونەك گۆڕانكاریی
ـــای ڕوون  ـــە مان ـــەاڵم نابێت ـــی نووســـینەكانیان، ب ـــە بابەت ـــە. دەبێت ـــی تاكـــی نووســـەرەوە هەی ـــر و دەربڕین بی
ـــی  ـــا و چاالكی ـــی مان ـــە، سرووش ـــی وێن ـــا و چاالكی ـــی مان ـــە سرووش ـــژدا دەبێت ـــە چێ ـــرە ل ـــار، بگ و دی
ـــەوە  ـــەو جیهانبینیی ـــەوفەوە و ل ـــی تەس ـــاو جیهانبینی ـــە ن ـــەوە بچێت ـــك دەخەن ـــەوە نزی ـــاعیر ل ـــەش ش وێن

ـــراو. ـــیعریش پەیپێب ـــەر و ش ـــاعیر پەیب ـــە: ش ـــگات. وات ـــەت ب ـــە هەقیق ـــا و ب ـــەكان بب ـــەی بەنهێنیی پ
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی دەردەكەوێت چەندمان هەوێن 

دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین

جیایی
ـــەرێ  ـــم. ئ ـــان ناكرێ ـــدا دەستنیش ـــە پانتایییەك ـــدووە، ل ـــدا خوڵقان ـــە بەرهەمەكانم ـــاكارم ل ـــی جی پانتای
ـــە  ـــۆی هەی ـــكار ب ـــردن. تایبەت ـــۆ تایبەتیك ـــی خ ـــەر چ پانتایییەك ـــەوە س ـــیعرییەكاندا، دەچم ـــە ش ـــە پانتاییی ل
ـــەوەی  ـــاو بیركردن ـــێتە ن ـــووە، ڕاكێش ـــدا دەركەوت ـــان تێ ـــای كاریگەریی ـــە توان ـــی، ك ـــەواوی هەبووەكان ت
ـــوو  ـــاو هەم ـــش لەن ـــەك كاتی ـــە ی ـــت. ل ـــەم دەهێنێ ـــراو بەره ـــا و هێماپێك ـــەردەوام هێم ـــە ب ـــی، ك چاالك

ـــات. ـــۆ بب ـــتیان ب ـــكات و دەس ـــدا كار ب پانتایییەكان
بەرانبـــەر بـــە ئاگایـــی خـــۆم جەنگاوەرێكـــی مەشـــقكردوو و ئەهلـــی زیندووێتـــی دڵ و یەكێــــتیی ئەشـــقم، 
ـــار  ـــاوی نادی ـــە ڕان ـــت ب ـــژاردووە، دەمەوێ ـــدا هەڵب ـــە ژیانم ـــەوەم ل ـــازی وردبوون ـــتێتیكا و ڕێب ـــی ئێس پانتای
زمانـــی تێـــدا هەســـتیار بكـــەم، هەســـتیاریی تـــەواوی زمانـــی كـــوردی لـــە شـــیعری كالســـیكیماندا 
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ـــەواوی  ـــەم ت ـــت دەك ـــەوە هەس ـــیكی دەخوێنم ـــیعری كالس ـــك ش ـــەوە. كاتێ ـــەوە و دەركەوتووەت تواوەت
ـــەوە  ـــارەی دۆزین ـــەی لەب ـــە قس ـــك، ك ـــاو جیهانێ ـــە ن ـــتاوەتەوە. دەمبات ـــەڕووم وەس ـــوردی ڕووب ـــی ك زمان
ـــۆ  ـــن ب ـــە: هەوڵدان ـــدی وش ـــەون و ناوەن ـــەوە. خ ـــەك گێڕان ـــردووە، ن ـــوون ك ـــی ب ـــە زیندووەكان و چرك
ـــەرم  ـــی ن ـــیعرییەت و زمانێك ـــەوە داوای ش ـــان پێك ـــیعردا هەمووم ـــەورەی ش ـــی گ ـــە ماڵ ـــین. ل خۆناس
ـــی  ـــی گیان ـــتی هەقیقەت ـــەوەی ئاس ـــی و بەرزكردن ـــەكردنی كرۆكیجوان ـــە وزەی گەش ـــەو داوای ـــن، ئ دەكەی
ـــدەكات،  ـــی لێ ـــە دەربڕین ـــت، ك ـــتەوە دێ ـــەو كەرەس ـــی ئ ـــە نەرمی ـــان ل ـــی زم ـــە. نەرمی ـــای ژیان و درام
زمـــان شـــانەیەكی زینـــدووی زۆر قووڵـــە لـــە جەســـتە و پێكهاتـــەی مـــرۆڤ لـــە گۆڕانـــی دیـــد و 

ـــدا. پەیوەندییەكان
ـــا و  ـــی هێم ـــم و پەیوەندی ـــە دەخوڵقێن ـــە پارچ ـــی پارچ ـــە: جیهان ـــن ئەوەی ـــەوەی م ـــی تاقیكردن جیایی
ـــگ و  ـــتەكانی دەن ـــین و ئاس ـــەرچاوەكانی نووس ـــەم. س ـــانیان ناك ـــم و دەستنیش ـــش دەپچڕێن هێماپێكراوی
ـــە  ـــان وەردەگـــرم، دەگمـــەن و تاقان ـــای ژی ـــێ هاوت ـــی بێگـــەرد و ب ـــە جوانی تێبینیكـــردن و ســـەرنجدانم، ل

ـــراو. ـــا و هێماپێك ـــە هێم ـــن ب دەب
ـــە  ـــدەی دیك ـــی ڕۆژگارەوە، هێن ـــی و هەقیقەت ـــای خودای ـــان و دنی ـــاو ژی ـــتە ن ـــد بچێـ ـــیعر چەن ش
ـــرەو  ـــەوە ب ـــودی خۆی ـــوون لەخ ـــانە و ئەفس ـــت و ئەفس ـــەروەردە دەكا و دەیپارێزێ ـــە پ ـــا هەتای ـــی ت گیان

ـــدەدا. پێ
ـــە  ـــی خەون ـــی زمان ـــت، بەكاربردن ـــم كردبێـ ـــك پێشكێش ـــە وەك ئەزموونێ ـــین، ك ـــە نووس ـــتێك ل ش
بـــۆ زمانـــی نووســـین و ڕاچەنانـــدن و چاالككردنـــی ناخـــی پـــڕ توانایـــی و یـــادەوەری. دواجـــار 

ـــیندا. ـــتیاریی نووس ـــە هەس ـــر ل ـــی بی ـــەوەی چاالكییەكان تواندن
ـــەوەی  ـــوون و كران ـــە و لەســـەر ئاســـتی ب ـــگ و ئاســـتدار، پڕۆژەیەكـــی كامڵ ـــرە دەن ـــژی ف ـــەی درێ چام
ـــایییە،  ـــوون ئاس ـــانە و ئەفس ـــۆیەكی ئەفس ـــتەكانمە، ئاس ـــی هەس ـــتی دایك ـــتێت، سروش ـــەردەوام ڕادەوەس ب
ـــەڵ  ـــە ڕای ـــەم، ل ـــڕەوی دەك ـــم و پەی ـــیعریی دەزان ـــی ش ـــن فۆرم ـــە كامڵتری ـــم، ب ـــی دەربازب ـــم لێ ناتوان
ـــا و  ـــكێت. مان ـــدی دەڕس ـــرە پەیوەن ـــی و ف ـــرە دەنگ ـــی ف ـــای جوواڵندن ـــتەكانیدا توان ـــۆی ڕس و تانوپ
ـــە:  ـــۆڕێ. وات ـــە گ ـــكرای دەكات و دەیهێنێت ـــین ئاش ـــزی نووس ـــتدارییەی هێ ـــەو ئاس ـــەوە ئ ـــان دەگەڕێت زم

ـــوون. ـــیمای ب ـــوێن س ـــەپۆلی كات و ش ـــدراو و ش ـــی بین ـــە ناخ ـــەوە ب قووڵبوون
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی دەردەكەوێت چەندمان هەوێن 

دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین
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فرە دەنگی
ڕوانینـــی گەردوونـــی بـــار و بـــوار بـــۆ گەشەســـەندنی شـــیعر دەڕەخســـێنێت، ببـــڕای ببـــڕ پەیوەندیـــی 
ـــا  ـــەوە وێن ـــی بەهۆی ـــۆیەی جیهان ـــەو ئاس ـــاڵ و ئ ـــە. خەی ـــەوە نیی ـــدن و فۆرمەكانیی ـــە شۆڕشـــی گەیان ب
دەكەیـــت، لـــە دەرەوەی كەناڵەكانـــی ڕاگەیانـــدن كاری شـــیعرییەت بەڕێـــوە دەبـــەن، لـــە كەڵـــك 
ـــی  ـــە نەشـــونمای نوێبەخشـــیی گیان ـــن: دەســـت وااڵ و دیموكراســـین، سەرســـامیی خۆشـــیان ب وەرگرت

ـــارنەوە. ـــان ناش ژی
ـــتە  ـــا خس ـــە تەنی ـــی ب ـــاتە وردەكان ـــەنگایی س ـــوو س ـــیعر هەم ـــە ش ـــن، ك ـــەوە دڵنیابی ـــن ل دەتوانی
ـــی  ـــی ژیان ـــاوی و كرۆك ـــووە ن ـــەر چ ـــدی كاریگ ـــی و ناوەن ـــاڵ، وەك بەرزای ـــی خەی ـــەر هەڵقواڵن س
ـــی  ـــاك دەنگ ـــیعری ت ـــەوە، ش ـــك دەبین ـــك نزی ـــە باروبوارێ ـــان ل ـــرد. بێگوم ـــا ك ـــەوە وێن ـــە هۆی ب

ـــزەدا. ـــوارە بێهێ ـــەو باروب ـــن ل ـــاندانێك و دەربڕی ـــە خۆنیش دەبێت
ـــەوە، شـــیعری  ـــەر فۆرمەكـــی گەیاندن ـــان ه ـــی شاشـــەدا، ی ـــە بینین ـــا ل ـــەوەی دنی ـــە بچووكبوون ـــرێ ل دەك
ـــە چنیـــن و ڕایـــەڵ و تانوپـــۆی تونـــد و تۆڵـــی ببێــــتە جێگـــرەوەی خەیـــاڵ، وەك بەرزایـــی  فـــرە دەنـــگ ل

ـــدی كاریگـــەر. و ناوەن
ـــە.  ـــەر نیی ـــدی كاریگ ـــی و ناوەن ـــوودبینینە، بەرزای ـــەزی س ـــاڵ ڕەگ ـــدا خەی ـــرە دەنگی ـــیعری ف ـــە ش ل
نیشـــاندانی بـــاوەڕ و گیانـــی كـــراوە و دەوڵەمەندیـــی ئـــەم شـــێوازە، بەئەندازەیـــەك لـــە چیـــرۆك و 
شـــانۆنامە و ڕۆمـــان و داســـتان و ئەدەبـــی پەخشـــاندا بـــە ئاشـــكرایی دەگاتـــە لووتكـــەی بینیـــن و 

ــتنی ڕوون. تێگەیشـ
ــایەتییە  لـــە شـــیعری درامیـــدا گفتوگـــۆ لەگـــەڵ هەســـت و ئەقڵـــی خوێنـــەر و شـــاكەس و كەسـ
جۆراوجـــۆرەكان دادەمەزرێنێـــت، هاوتایییـــەك دەدۆزێتـــەوە لەبـــاری نووســـیندا پەیـــڕەوی دەكات. لـــە 
ـــاعیر  ـــی ش ـــە كەس ـــی تاك ـــە من ـــۆی ل ـــت، خ ـــت و دەبیندرێ ـــیعریدا پێكدێ ـــی ش ـــای من ـــە و بنەم پێكهات
ـــژی  ـــن، چێ ـــك دەگەیەن ـــۆرەكان و چێژێ ـــۆرا و ج ـــایەتییە ج ـــاكەس و كەس ـــتی ش ـــێتەوە، ڕۆڵ و ئاس دەكش

ئاراســـتەكراوی شـــاكەس و كەســـایەتییە جۆراوجـــۆرەكان و واتاناســـی.
زۆرێـــك لـــە شـــیعری ئیمڕۆمـــان، لەســـەر سیســـتمی تاكدەنگـــی منـــی شـــاعیر وەك ڕەگەزێكـــی 
ـــت  ـــوو بەخشـــی، چـــاوەڕوان ناكرێ ـــەر هەرچـــی پێب ـــەم شـــێوازەش وەك هون ـــت، ئ ـــوە دەچێ كارپێكـــەر بەڕێ
ـــادات  ـــتێك ڕوون ـــچ ش ـــە هی ـــامی، چونك ـــین و سەرس ـــۆ بەخش ـــت ب ـــێ مابێ ـــەری پ ـــی كاریگ هونەرێك
ـــیعریش وەك  ـــی ش ـــا بوون ـــردووە، هەروەه ـــینەكەی داگیرك ـــی نووس ـــەكەرە و پانتای ـــەك قس ـــەكەر ی قس
ـــی  ـــەوە، كـــە كارای ـــز دووری دەخات ـــی و هێ ـــی و زیندووی ـــە كارای ـــە مەترســـییەوە. ل شـــێواز و شـــێوە دەخات
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ـــوڕهێنەرن. ـــەرچاوەی سەرس ـــەوە و س ـــان دەكەن ـــە زیندووم ـــن هەمیش ـــز باروبوارێك ـــی و هێ و زیندووی
ـــە چاوگـــە دەنگییـــەكان  ـــە مەبەســـتی گەیشـــتن ب یەكەمیـــن كـــردەی هەســـتیاركردنی زمـــان، ڕســـتەكان ب
ـــواری ڕاســـتەقینەی  ـــە باروب ـــدا دەبێت ـــان تێی ـــی زم ـــش هەمیشـــە ئاگای ـــە دەنگییەكانی ـــەوە، چاوگ ـــژ دەكات درێ
نووســـین و وزەی ترپـــە و ئـــاواز، لـــەم باروبوارەیـــەوە هەســـتیاری زمـــان ڕوو دەدات. چەنـــد ترپـــە و 
ئاوازێكـــی لـــێ دەبێتـــەوە بەنـــاو خۆیـــدا دووبـــارە پەخـــش دەبێتـــەوە، جۆراوجۆریـــی ترپـــە و ئـــاواز: 
ـــە دوای  ـــەك ل ـــەوەی ی ـــە وێنەهێنان ـــت ب ـــنەن، پش ـــەم چەش ـــینی ئ ـــی ناس ـــۆرك و ماك ـــڵەت و م خەس

ـــن. ـــتە وەرگرت ـــن و ئاراس ـــەوە و دەركەوت ـــە خۆبووژان ـــەوە دەكات ـــر گێڕان ـــتێت، زیات ـــش نابەس یەكی
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی دەردەكەوێت چەندمان هەوێن 

دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین

دەستكاریكردن
ــەر  ــە لەسـ ــردوون، هەمیشـ ــم نەكـ ــەی چاپیشـ ــردوون و ئەوانـ ــم كـ ــەی چاپـ ــم، ئەوانـ دەقەكانـ
ـــد  ـــەم و چەن ـــتكاری دەك ـــتەیەكیان دەس ـــد ڕس ـــەر چەن ـــەم، ه ـــۆ دەب ـــتیان ب ـــردن دەس ـــزی كارك مێ
ـــتووم  ـــتاش نەگەیش ـــا ئێس ـــێ الدەدەم. ت ـــیان ل ـــد الپەڕەیەكیش ـــەر و چەن ـــە س ـــان دەخەم الپەڕەیەكی
ـــی  ـــێ وچان ـــی ب ـــە كاركردن ـــتكاریكردنەش ل ـــەی دەس ـــەر و دڵەڕاوكێی ـــەو هون ـــتنیان. ئ ـــەدوا داڕش ب

كاتژمێـــر، گواســـترایەوە نـــاو باروبـــواری دەروونیـــی شـــاعیریەتیی مـــن.
كاتژمێـــر تـــەكان دەدا بـــەرەو نـــاو دەقـــی كات. دەقـــی كاتیـــش هەمیشـــە ئـــەو چركەیـــەی 
ـــش  ـــتنی منی ـــۆی دەڕوات، ڕۆیش ـــەی ب ـــەو چركەی ـــە ئ ـــز دەخات ـــە هێ ـــت، ك ـــدا چاوەڕوانی ـــە تێی جوان
ـــە.  ـــەوە هەی ـــونمای ژیان ـــە نەش ـــان ب ـــتەكانی كاریگەریی ـــوو ش ـــیعرییە. هەم ـــی ش ـــەرەو دەق ـــە ب هەمیش
لـــە زەینمـــدا ئامادەیـــان دەكـــەم و دەیانكـــەم بـــە بەشـــێك لـــە چاالكییەكانـــی بیركردنـــەوەم. 
دەســـتكاریی بەردەوامیـــش كارێكـــی دروســـتە بـــۆ نووســـەری پـــڕ توانـــا و ئەزموونـــی پەڕینـــەوە، 
بـــۆ نـــاو پرســـیارەكانی، كـــە بـــوون بەیـــەك جـــۆر دەستنیشـــان ناكـــەن، بەرگـــری و دەربڕیـــن 
ـــەواوی  ـــە ت ـــازە ب ـــەو نی ـــتكاری دەكات، ب ـــە دەس ـــك، ك ـــەر جارێ ـــە ه ـــەن، چونك ـــان دەك ـــە داهێن ل
ـــت  ـــەوە و بیگەیەنێ ـــاو دەقەكەی ـــتە ن ـــەواوی بهێنێـ ـــە ت ـــان ب ـــان ژی ـــت، ی ـــدا ببینێ ـــاو دەقەكەی ـــان لەن ژی
ـــدەدات  ـــین هەوڵ ـــینە، نووس ـــی نووس ـــە مەحاڵەكان ـــەك ل ـــش ی ـــین. ئەوی ـــی نووس ـــتی خەون ـــە ئاس ب
ـــەواوی  ـــە ت ـــان ب ـــی ژی ـــۆ بینین ـــەرە ب ـــووربوونی نووس ـــە س ـــەو مەحاڵ ـــاو ئ ـــەوەش لەن ـــاڵ، مان ـــۆ مەح ب

ـــەرددا. ـــی بێگ ـــاو دەق لەن
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سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی دەردەكەوێت چەندمان هەوێن 
دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین

شاعیر
ـــەوە و جیهانبینییـــەوە دەســـت پێـــدەكات  ـــە ســـنووری بیركردن شـــاعیر، ســـەر گەرمییەكانـــی خـــۆی ل
ـــە  ـــی جوانیی ـــتەی ئاڵۆزكردن ـــەكان. ئاراس ـــە هاوبەش ـــت جوانیی ـــە بەگش ـــتەكانی چاالك ـــان و هەس و گی
ـــڕ  ـــی پ ـــكاندنی ڕوانین ـــەوە و ڕس ـــەر بەرزبوون ـــە بەرانب ـــادەكردنەوەیەتی، بەرپرس ـــە. س ـــەكان نیی هاوبەش
ـــی  ـــوان جوان ـــی نێ ـــەوەی پەیوەندییەكان ـــە ب ـــدا، پەیوەستیش ـــە زمان ـــن ل ـــەی ئاخاوت ـــیعرییەت و جووڵ ش

ـــت. ـــدراو وەربگرێ ـــدان و پەرەپێ ـــی پەرەپێ ـــگا وەك پرۆژەیەك ـــی كۆمەڵ و فۆرمەكان
ـــراوی  ـــتەقینەی ئەزموونك ـــی ڕاس ـــە وێنەیەك ـــەوە بكات ـــە پەیوەندییەكان ـــش ل ـــار دامەزراندنی كاری گوت
ـــاو  ـــەوە ن ـــان بكات ـــدا بەرزی ـــی دەربڕین ـــە تواناكان ـــدا ل ـــان كات ـــە هەم ـــرۆڤ. ل ـــای م ـــەت و بەه هەقیق
ـــانیان  ـــانە پیش ـــان و نیش ـــەوە وەك نیش ـــان، لێی ـــاوازی ویژدانی ـــە و ئ ـــتە و ترپ ـــۆی ڕس ـــەڵ و تانوپ ڕای
ـــە شـــێوازی  ـــی ل ـــدات، هەروەهـــا دەســـەاڵتی هەستیاریشـــی بەســـەر ئاشـــكراكردنی چارەنووســـی جوان ب

ـــكات. ـــەوەی ب ـــە مان ـــی ل ـــی و داكۆك ـــەوە و بەهێزكردن ـــە بەرزبوون ـــت ل ـــتگیر و پاڵپش ـــاردا، پش نادی
تەوەرەكانـــی هەســـت و ســـۆز و خـــەون بخاتـــە گـــەڕ بـــۆ هێشـــتنەوەی بەردەوامیـــی چێـــژی 
ـــدی  ـــە ناوەن ـــدا بكات ـــەی دەق ـــە پێكهات ـــەر، ل ـــاالك و بنیادن ـــی چ ـــی وەك ڕەگەزێك ـــی. جوان گیان
بەیەكگەیشـــتنی پەیوەندییـــەكان و باوەڕهێنـــان بـــە هەقیقـــەت و تواناكانـــی ژیـــان. بـــۆ واتـــای 
ــت.  ــاكار دابڕێژێـ ــدا، ئـ ــیاریی فیكریـ ــە هۆشـ ــز لـ ــێ هێـ ــی بـ ــاو دەوروبەرێكـ ــتەقینەی لەنـ ڕاسـ
بەدواداچوونـــی مێـــژووی گیـــان و ئەوانـــی دیكـــە و چاونەترســـیش بـــەرەو ڕووی ئـــەم ئـــاكار 
ـــووەكان  ـــا دەرنەكەوت ـــەری مان ـــی هون ـــەر و ناوك ـــان و گەوه ـــەر هەمووم ـــی ه ـــە ماڵ ـــتنە بكات داڕش

لـــە چركـــە زینـــدووە دەگمەنـــەكان هەڵداتـــەوە.
ــوێن  ــی كات و شـ ــە یەكتربڕەكانـ ــەیی و خاڵـ ــەرەتایەكی هەمیشـ ــین وەك سـ ــردەی نووسـ كـ
ـــت،  ـــەواوی ڕابگەیەنێ ـــی ت ـــەوازی الیەنداری ـــش بانگ ـــتدار و كاریگەری ـــی ئاس ـــە فراوانییەك ـــت. ب بپارێزێ
ـــرۆڤ  ـــەرێ ئاســـتدارییەكانی شـــیعر و م ـــرۆڤ بیناســـێنێت، بپرســـێت ئ ـــە ئاســـتی بەهـــای م ـــار ب دواج
ـــی و  ـــی جوان ـــد توانیویەت ـــا چەن ـــن. ت ـــندی ب ـــی پەس ـــكات و جێ ـــان ب ـــدا جێبەجێی ـــە واقیع ـــن، ل چی

ـــرۆڤ. ـــای م ـــدن و بەه ـــان و دركان ـــتی ژی ـــە ئاس ـــەر بگەیەنێت هون
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی دەردەكەوێت چەندمان هەوێن 

دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین
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فەرهەنگ
وشـــە لەنـــاو فەرهەنگـــدا بـــە یـــەك مانایـــی ســـنووردار و پابەنـــدە، باروبـــواری هەڵكۆڵینـــی 
ـــش  ـــر و نەگۆڕی ـــپاو و جێگی ـــتێكی چەس ـــەر ئاس ـــۆڕە، لەس ـــر و نەگ ـــپاو و جێگی ـــاوە و چەس نەم
ـــچوون كار  ـــەرەو پێش ـــەوەی ب ـــان و بزووتن ـــاو ژی ـــە: لەن ـــراوە. وات ـــان ك ـــۆ دەستنیش ـــدی ب پەیوەن
ـــەوە. ـــێ وەرگیراوەت ـــتداری ل ـــارە و ئاس ـــین و الكەن ـــەوە و خانەنش ـــێ وەرگیراوەت ـــی ل و چاالك

شـــاعیر لـــە وشـــەكانی نـــاو ژیانـــدا دەچێتـــە كەشـــی زاڵ و ڕۆشـــنی خۆیـــەوە، وشـــە لـــە ســـاتێكی 
ـــت،  ـــان وەردەگرێ ـــودی زم ـــە خ ـــز ل ـــیعریش، هێ ـــوون دەكات. ش ـــان ئەزم ـــە ژی ـــەدا ل وردەكاران
ـــە جیهـــان دەبەســـتێتەوە، كار و  ـــی ب ـــاو ژیانیـــش شـــیعرییەتی دەڕژێتـــێ و پەیوەندییەكان ـــی ن بەزمان
ـــە خەیاڵگـــەی  ـــان ل ـــاو فەرهەنگی ـــی ن ـــێ هێزەكان ـــان، وشـــە ب ـــاو ژی ـــی ن ـــی وشـــە گەرمەكان چاالكی
ـــەو  ـــەم ل ـــناك دەك ـــی ترس ـــە نائومێدییەك ـــت ب ـــردووە. هەس ـــەدەر ك ـــا دەرب ـــەری خودوری نووس
ـــیعریی  ـــتەی ش ـــاو ڕس ـــۆ ن ـــتنەوەیان ب ـــەوز دەدەن. دوای گواس ـــدا وەن ـــاو فەرهەنگان ـــانەی لەن وش
ـــر  ـــیاندا، بچووكت ـــاری دووبارەكردنەوەش ـــت. لەب ـــێ دەكەوێ ـــەوەی ل ـــەوی دووبارەكردن ـــڕ خ كتوپ
دەبنـــەوە. دەســـتەواژە لەنـــاو فەرهەنگـــدا خۆشـــباوەڕ و بـــێ ئومێـــدە، بەیـــەك مانایـــی دڵـــی 

ـــاوە. ـــی پێهێن ـــی كۆتای ـــووە و فۆرمەكان داكەوت
ـــام.  ـــەك سەرس ـــت، ن ـــورت دەهێنێ ـــی ك ـــت و وێناكان ـــڕ دەبێ ـــدا س ـــاو فەرهەنگ ـــاعیریش لەن ش
ـــەزای  ـــدان و ف ـــۆی هان ـــدەكات و ئاس ـــت پێ ـــەوە دەس ـــی خۆی ـــت و زەین ـــەكانی بەردەس ـــە وش ل
زاڵ دەبێـــت. ڕۆشـــنبیرانی ئەكادیمـــی و فەرهەنگنـــووس و زمانـــەوان لـــە وشـــەكانی نـــاو فەرهەنگـــدا 
ـــوو  ـــە. هەم ـــان نیی ـــاكاری زم ـــتی جی ـــدا ئاس ـــە فەرهەنگ ـــن. ل ـــەم دێن ـــان بەره كار و چاالكییەكانی
داهێنانێكـــی زمـــان لـــە ئەدەبـــدا لـــە دەرەوەی فەرهەنـــگ ڕوودەدات، دەقـــی نایابیـــش لـــە 
ـــی،  ـــۆیەك هاندەریەت ـــت، ئاس ـــەركەوتن وەردەگرێ ـــز و س ـــەوە هێ ـــی زمان ـــە پەیوەندی ـــدا ل كرۆك

ـــن. ـــە و پێكهات ـــتداری و پێكهات ـــۆی ئاس ئاس
لەنـــاو مێـــژووی ئەدەبـــدا، ئەدەبێـــك نییـــە لـــە وشـــەكانی نـــاو فەرهەنگـــەوە ســـەركەوتنی 
ـــە  ـــۆم ل ـــوژ، زوو خ ـــمێكی بك ـــووە تەلیس ـــن ب ـــگ الی م ـــە فەرهەن ـــت، بۆی ـــت هێنابێ ـــە دەس ب
ـــۆ  ـــا ب ـــاعیرێكیش هان ـــەر ش ـــیعرە، ه ـــی ش ـــان فەرهەنگ ـــا. ژی ـــەاڵتی دەرهێن ـــڕەوی دەس قەڵەم
ـــكرا دەكات.  ـــیعر ئاش ـــە ش ـــۆی ب ـــتەپاچەیی خ ـــی و دەس ـــات، نامۆی ـــگ بب ـــاو فەرهەن ـــەكانی ن وش
ـــە  ـــۆی ل ـــاوەوەی خ ـــیارییەكانی ن ـــاتە هۆش ـــی س ـــراوە، بایەخ ـــەی ئامادەك ـــەڵ وش ـــەی لەگ مامەڵ
دەســـت داوە. واتـــە: ڕۆڵـــی بەكارهێنانـــەوەی لەبیرچووەتـــەوە و هەســـت بـــە كاریگەریبوونـــی 
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ـــانی  ـــەر، خرۆش ـــاوەوەی نووس ـــیارییەكانی ن ـــاتە هۆش ـــش س ـــینێكی ئەدەبی ـــەر نووس ـــاكات. ئەگ ن
توانـــاكان و چاالكیـــی نەبووبێـــت. دەقێكـــی بەتاڵـــە لـــە ئەفســـانە و ئەفســـوون و هۆشـــیاریی 

ـــین. نووس
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی دەردەكەوێت چەندمان هەوێن 

دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین

ناونیشان
ـــەربەخۆ  ـــی س ـــان وەك بابەتێك ـــدا ناونیش ـــی كوردی ـــەوەی ئەدەب ـــە و لێكۆڵین ـــاو ڕەخن ـــە لەن زۆر نیی
و گرینـــگ، بەهـــای پێبەخشـــراوە و مامەڵـــەی لەگەڵـــدا دەكرێـــت. لـــە هەمـــوو باروبوارەكانیشـــدا 
ـــە،  ـــە: دەقەك ـــدە. وات ـــش ناوەن ـــا، ئەوی ـــاك و بنەم ـــەك م ـــەر ی ـــەوە س ـــاوەرۆك دەچن ـــان و ن ناونیش
ـــەدوای  ـــر ب ـــی ت ـــێك، داهێنانێك ـــتگەرمی و سرووش ـــە هەس ـــت، دەبێت ـــان بێ ـــان داهێن ـــەر ناونیش ئەگ
ـــی  ـــوون هەڵبژاردنێك ـــانە و ئەفس ـــەی: ئەفس ـــا و بیرۆك ـــەر بنەم ـــی لەس ـــت. هەڵبژاردن ـــدا دەهێنێ خۆی
هۆشـــمەندانە و داهێنەرانەیـــە، لـــە وێنـــە و ســـرووش و دەربڕینـــدا بەدەردەكەوێـــت و وزەی ئـــەو 
ـــە  ـــەوەی تاڵ ـــۆ كۆكردن ـــە ب ـــگاو هەڵێنان ـــوون و هەن ـــدا بەدواداچ ـــە ناوەرۆك ـــە ل ـــەوە، ك ـــتە دەدۆزێت هەس
ـــی نوێبەخـــش یەكەیەكـــی  ـــدا دەق ـــە ناوەرۆك ـــی شـــیعرەكە. ل تیشـــكەكان و وزەی ڕاســـتەقینە و هەوێن
یەكگرتـــووی تێـــدا نییـــە، چونكـــە ژیـــان پارچـــە پارچـــە بـــووە و جۆرێـــك هەڵوەشـــێندراوەتەوە. 
ـــە  ـــگ ئەوەی ـــك. گرین ـــك نزی ـــش لێ ـــك جاری ـــك دوورن و هەندێ ـــەكان لێ ـــار پارچ ـــك ج هەندێ
ـــن  ـــی ژیان ـــەرەم و دەربڕین ـــەكان ه ـــی پارچ ـــك دووری ـــی و لێ ـــك نزیك ـــواری لێ ـــەردوو باروب ـــە ه ل
ـــاوەرۆك  ـــوان ناونیشـــان و ن ـــی نێ ـــی پەیوەندی ـــە پچڕان ـــە. هەســـت ب ـــان هەی ـــی پەیوەندیی و بنەمایەك
ـــدا:           ـــەر دوو خاڵ ـــن بەس ـــەش دەب ـــك دووری داب ـــی و لێ ـــك نزیك ـــوارەی لێ ـــەم دوو باروب ـــن. ئ ناكەی
ـــە،  ـــدا نیی ـــووی تێ ـــی یەكگرت ـــە یەكەیەك ـــی نوێبەخش ـــە دەقێك ـــەی، ك ـــەو دەق ـــەم: ئ ـــی یەك خاڵ

ـــەدا.            ـــە ناوەرۆكەك ـــكێك ل ـــە تیش ـــە تاڵ ـــانەكە دەبێت ناونیش
ـــە، ناونیشـــانەكە  ـــووی تێدای ـــەی، كـــە دەقێكـــی ئاســـایییە یەكەیەكـــی یەكگرت ـــەو دەق ـــی دووەم: ئ خاڵ
دەبێتـــە ڕامانـــی ســـەرەكی و بـــە تـــەواوی جەســـتەی دەقەكـــەدا شـــۆڕ دەبێتـــەوە و دەبێـــت بـــە 
ـــە  ـــن وەك تاڵ ـــانەكانی م ـــیعرەكە دەدات ناونیش ـــە ش ـــژە ب ـــانەوەش درێ ـــە ناونیش ـــۆ، ل ـــەڵ و تانوپ ڕای
ـــتەی  ـــەواوی جەس ـــەرەكی بەت ـــی س ـــەك وەك ڕامان ـــەكان. ن ـــی دەق ـــا و ناوەرۆك ـــۆ مان ـــكێكن ب تیش

ـــەوە.         ـــۆ دەكات ـــدا ك ـــكەكان لەخۆی ـــە تیش ـــا تاڵ ـــەوە، هەروەه ـــۆڕ بووبێت ـــەدا ش دەقەك
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ناونیشـــان ناتوانێـــت ڕایـــەڵ و تانوپـــۆی نـــاو دەق ڕێكبخـــات، لەبـــەر ئـــەوەی ئـــەو خـــۆی هەوڵـــدەدات 
ـــدا  ـــان پەی ـــكات و هاوگونج ـــت ب ـــدی دروس ـــەكان پەیوەن ـــەز و توخم ـــەڵ ڕەگ ـــەرم لەگ ـــی ن ـــە زمانێك ب
ـــانی  ـــۆ ناونیش ـــۆی: )زەردك( ب ـــدی خ ـــەال( زێ ـــەدی م ـــتایەكاندا: )ئەحم ـــتی هەش ـــە ناوەڕاس ـــكات، ل ب
كۆشـــیعرێكی بەكارهێنـــا. ئەمـــە دەستپێشـــخەری و دیاردەیـــەك بـــوو لـــە ناونیشـــانی كۆشـــیعری 

ـــان.            ـــی داهێن ـــدی خۆبوون ـــە ناوەن ـــتووە ب ـــی گەیش ـــش بەجوان ـــوردی، زۆری ك
ــەری  ــی هونـ ــەوە و مەودایەكـ ــەوە وردبوونـ ــوردی بەالمـ ــیعری كـ ــانی كۆشـ ــێك لەناونیشـ بەشـ
و دۆخگـــۆڕن و سەرســـامبوومە پێیـــان، نەشـــمتوانیوە سەرســـامیی خـــۆم بەرانبەریـــان بشـــارمەوە، 
ئاســـتێكی بااڵیـــان بەدەقـــەكان داوە و هۆكارێـــك بوونـــە لـــە هۆكارەكانـــی داهێنـــان و گەلێـــك 

پنتیـــش لـــە ناوەرۆكـــدا ڕووندەكەنـــەوە، ئـــەو ناونیشـــانەی سەرســـامیان كـــردووم ئەمانـــەن:
یەكەم: سەمای بەفری ئێواران - ی جەالل بەرزنجی.

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

شەشەم: كاتێ قامیش بەئاگا هات بووبووە بلوێر -ی سامان دزەیی.
ناونیشـــان بـــەالی منـــەوە بەســـەر ســـێ دۆخ و ئاســـتدا دابەشـــدەبێت و تێدەپەڕێـــت: ئـــەوەی لێـــرەدا 
ـــانی:  ـــدەم. ناونیش ـــاژەی پێب ـــەوێ ئام ـــەوە دەم ـــۆش و ئەمەك ـــن، بەج ـــوار و دۆخگۆڕی ـــار و ب وەك ب
ـــەدووری  ـــەم ناونیشـــانەم بەجـــۆش و سرووشـــێكی دوورب ـــە. سرووشـــی ئ )خـــەون وا خـــۆی گێڕایەوە(ی
ناونیشـــانی: )زەردەشـــت وا دوا(ی نیتشـــەوە ال دروســـت بـــووە و لـــە داڕشـــتنیدا هاوگونجانێكـــم 
ـــت  ـــە سروش ـــر(، ل ـــووە بلوێ ـــات بووب ـــش بەئاگاه ـــێ قامی ـــانی: )كات ـــا ناونیش ـــاوە، هەروەه بەكارهێن
ـــراوە.  ـــەی( وەرگی ـــروودی ن ـــە س ـــی، ل ـــی ڕۆم ـــا جەاللەدین ـــیعرێكی: )مەوالن ـــڕە ش ـــی دێ و سرووش
ـــی  ـــینەی ئەزموون ـــی پێبەخش ـــەم گەرم ـــۆم ئ ـــەر خ ـــاراوەیە، ئەگ ـــی زۆر ش ـــن گەرموگوڕییەك ـــەوەی م ئ
ـــەوە، چونكـــە  ـــێ نادۆزرێت ـــی ل ـــاكات و خاڵێكـــی هاودەق ـــاس، كـــەس هەســـتی پێن خـــۆم نەهێنمـــە بەرب
ـــە دەرەوە،  ـــووە و چوومەت ـــرەم وەرگرت ـــەوە بەه ـــانەكەی نیتش ـــدی ناونیش ـــە ناوەن ـــەوە ل ـــە ئاگاییی زۆر ب
ـــتكردنی  ـــۆ دروس ـــتوومەوە ب ـــی خس ـــتاندوومی و بەڕێ ـــۆی وەس ـــامیی خ ـــە سەرس ـــانەكە ل ـــان ناونیش ی
ـــە  ـــی نەچووت ـــەی ڕۆم ـــدی دێڕەك ـــە ناوەن ـــە ل ـــامان دزەییی ـــی س ـــۆم. هەرچ ـــی خ ـــامی خۆبوون سەرس
ـــە  ـــی ڕوون و وردم ل ـــبزانم ئاگایییەك ـــم، واش ـــن ئاگادارب ـــدەی م ـــا ئەوەن ـــەوە، هەروەه دەرەوە و ماوەت
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ـــۆڕش(  ـــامی ش ـــار: )س ـــەم ج ـــان یەك ـــاو(، وەك ناونیش ـــەی )ئ ـــە. وش ـــدا هەی ـــی كوردی ـــیعری نوێ ش
ـــردەوە  ـــدا باوك ـــیعرێكی تێ ـــا، ش ـــاڵی 1970 بەكاریهێن ـــەرە(، س ـــراوەی )نۆب ـــارە )1(ی باوك ـــە ژم ل
ـــۆڕ  ـــانێكی دۆخگ ـــەكان ناونیش ـــەرەتای حەفتای ـــۆ س ـــانە ب ـــەم ناونیش ـــاو(. ئ ـــی ئ ـــانی: )بووك ـــە ناونیش ب
ـــۆرەكان  ـــە ج ـــك ل ـــف( بەجۆرێ ـــا یووس ـــاس عەبدوڵ ـــاڵی: )عەب ـــوار س ـــاش چ ـــوو، پ ـــەر ب و كاریگ
ـــاو(. جـــا نازانـــم  ـــە ناونیشـــانی نامیلكەیەكـــی بەناونیشـــانی: )ئ وەریگـــرت، یـــان گواســـتییەوە، كـــردی ب
ئـــەم شـــێوازی وەرگرتنـــە دەچێتـــە چ خانەیـــەك، وەرگرتـــن، یـــان گواســـتنەوە، یـــان ..... تـــاد، بـــەاڵم 
ـــری  ـــاد، )بەف ـــتراوەتەوە، یان.....ت ـــان گواس ـــراوە، ی ـــاودەق وەرگی ـــە. دەق ـــان هەی ـــك ناونیش هەندێ
ـــب طعمـــة  ـــوری بونداریـــف(ە، )غائ ـــدا ناونیشـــانی ڕۆمانێكـــی: )ی ـــە بنەڕەت ـــج الحـــار( ل گـــەرم – الثل
ـــاودەق  ـــاڵی 1992، دەق ـــە س ـــەت( ل ـــەوزاد ڕەفع ـــی. )ن ـــی عەرەب ـــەر زمان ـــە س ـــان( وەریگێڕاوەت فرم
ـــۆی،  ـــیعرێكی خ ـــانی كۆش ـــە ناونیش ـــردی ب ـــاد، ك ـــان ..... ت ـــتوویەتییەوە، ی ـــان گواس ـــووە، ی وەریگرت
هەروەهـــا ناونیشـــانی بەزەبـــر زەمینەیەكـــی كاریگـــەر و ترپـــە و ئـــاوازی مانـــەوە لـــە مێشـــكدا 
ـــان  ـــر، ی ـــینێكی ت ـــتراوی نووس ـــی خواس ـــە واقیع ـــی، دەبێت ـــۆی تێدەپەڕێن ـــی خ ـــەوە و واقیع دەهێڵێت
ـــر، ناونیشـــانێكی ئێجـــگار  ـــەدەكان(ی بۆدلێ ـــە ب ـــە: ناونیشـــانی كۆشـــیعری: )گوڵ ـــك. نموون دۆخگۆڕینێ
ـــەوزاد  ـــكی: )ن ـــە مێش ـــەوەی ل ـــاوازی مان ـــە و ئ ـــەر و ترپ ـــەی كاریگ ـــەری و زەمین ـــراوە و كاریگ ناس
ـــان  ـــێ، ی ـــی ب ـــێ ئاگای ـــە شـــیعرێكیدا، جـــا ب ـــەك ل ـــچ ئاماژەی ـــێ هی ـــە ب ـــەت(دا جێهێشـــتووە و ب ڕەفع
ـــارە50.  ـــان، ژم ـــاری ڕام ـــرەم. گۆڤ ـــی ئی ـــی باخ ـــە بەدەكان ـــەڕی گوڵ ـــاوە: )ش ـــەكاری هێن ـــی ب بەئاگای
ـــە. ـــن نیی ـــەوەی دۆخگۆڕی ـــەر ئ ـــەوە، لەب ـــەراورد بكۆڵین ـــە وردەكاری ب ـــارەوە ل ـــەم ب ـــن ل  ل: 128( ناتوانی

گواستنەوەیە.                                               
مـــن هـــەروا بـــە ســـادەیی ناونیشـــان وەرناگـــرم و بـــە قووڵـــی و وردبینییـــەوە، فـــەزای زاڵـــی 
ـــەو دۆخـــەوە  ـــە. ل ـــوون و جیاوازیی ـــای جیاب دەخوێنمـــەوە و جێـــگای بایەخمـــە، ناونیشـــانی دۆخگـــۆڕ وات

ـــەش.    ـــان ڕووك ـــە، ی ـــەر قووڵبین ـــدەگات نووس ـــی تێ ـــەری نموونەی خوێن
ـــدا  ـــت و دەنگ ـــگای پی ـــە جێ ـــەم، ل ـــكێش بك ـــد پێش ـــی تایبەتمەن ـــاندا كارێك ـــە ناونیش ـــتم ل ویس
ـــە شـــوێنی ناونیشـــان  ـــەوان( بێـــت. ل وێنەبكێشـــم. واتـــە: ئەگـــەر ناونیشـــانی شـــیعرێكم: )باڵنـــدەی مەل
ـــە و  ـــێوەی وێن ـــەم ش ـــدا ه ـــەك كات ـــم. لەی ـــاد، بكێش ـــگ ..... ت ـــان قورین ـــیگرە، ی ـــی ماس وێنەیەك
ـــەوە و  ـــەك مای ـــا وەك بیركردنەوەی ـــەم تەنی ـــت و هەوڵ ـــەو ویس ـــدات. ئ ـــین ب ـــانەی نووس ـــەم نیش ه
ـــا  ـــم تەنی ـــێ نەكردنەكەش ـــوو. جێبەج ـــاد ناب ـــم بنی ـــێوە كاركردنەكەش ـــەی ش ـــرد، پێكهات ـــم نەك جێبەجێ

ـــوو.                        ـــارەكان ب ـــە و گۆڤ ـــازەكانی ڕۆژنام ـــە س ـــارەزانەبوونی نەخش ـــتی ش ـــی و ئاس ـــەر ناكارای لەب
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ـــانی:  ـــە ناونیش ـــیعرێكم ب ـــرد. ش ـــكێش ك ـــان پێش ـــێوازی ناونیش ـــە ش ـــم ل ـــاڵی 1993، هەوڵێك س
ـــردەوە.  ـــوێ(دا باوك ـــتانی ن ـــەری كوردس ـــەدەب و هون ـــكۆی ئ ـــارە )460ی پاش ـــە ژم ـــەباح(، ل )س
ـــوو.  ـــەی گـــەردوون و جەســـتەی خـــۆم كردب ـــوون، وەك پێكهات ـــەم لەگـــەڵ چـــوار توخمەكـــەی ب مامەڵ
ـــەم  ـــەڵ كراوەك ـــە لەگ ـــە مامەڵ ـــاوی توخم ـــەر بەشـــێكی ســـەربەخۆدا ن ـــە ه ـــاو(. ل ـــر، ئ ـــا، خـــۆڵ، ئاگ )ب
ـــورد  ـــد: )هەڵگ ـــە هونەرمەن ـــازی ڕۆژنامەك ـــوو، نەخشەس ـــەكە داناب ـــر بەش ـــی لەژێ وەك ناونیشـــانی الوەك
ـــرد،  ـــدا ك ـــی كاری تێ ـــی، بەنابەدڵ ـــۆ زان ـــەڕ و نام ـــە ڕیزپ ـــانەی ب ـــێوازی ناونیش ـــەم ش ـــی(، ئ جوندیان
ـــوو  ـــكرا ب ـــۆم ئاش ـــدا، ب ـــە دوای باوبوونەوەی ـــد. ل ـــەواوی نەگەیان ـــە ت ـــی ب ـــەی من ـــام هەوڵەك ئەنج
ئـــەم شـــێوازە ســـووریالییە فەرەنســـییەكان لـــە ســـەرەتای دروســـتبوونیان پێشكێشـــیان كـــردووە. 
ـــە وەك  ـــان بەوێن ـــەاڵم ناونیش ـــەوە، ب ـــی دووركەوتم ـــەوە و لێ ـــەرەتایەك مای ـــم وەك س ـــەم هەوڵەش ئ
ـــی  ـــم پێشكێش ـــت و بتوان ـــۆم بكرێ ـــا ب ـــیعرێكم ت ـــە كۆش ـــەوە و ل ـــراو الم ماوەت ـــی دواخ پڕۆژەیەك
ـــەم  ـــەك دەك ـــڵ و هێمای ـــوێ دەڕۆم و چ هێ ـــەرەو ك ـــدا ب ـــێوە كاركردنەكەم ـــە ش ـــزانم ل ـــەم، دەش دەك

ـــد. ـــە ناوەن ب
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی دەردەكەوێت چەندمان هەوێن 

دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین
مانیفێست

ـــە پاڵپشـــت  ـــە ببێت ـــەم ڕاگەیاندن ـــەوەی ئ ـــۆ ئ ـــد، ب ـــۆم ڕاگەیان ـــەك مانیفێســـتی شـــیعریی خ وەك پرۆژەی
ـــی  ـــی تایبەتی ـــۆر و ڕوانین ـــەوە، پەنجەم ـــت و خۆڕوونكردن ـــیعریم. مانیفێس ـــی ش ـــۆ ئەزموون ـــكۆ ب و تیش
نووســـەرن، بـــە كەرەســـتەیەكی خەمڵیـــو و ئەزموونێكـــی ڕاســـتەقینەوە بەرانبـــەر نووســـین و ئاســـۆی 
چاوەڕوانـــی نووســـین. بـــۆ نووســـین و گەاڵڵەكردنـــی، بـــە قووڵـــی ســـەرجەم دەقەكانـــی خـــۆم بـــە 
ـــە  ـــا خاڵ ـــی الوازی، ت ـــەودای خاڵ ـــە م ـــم. ل ـــاو زەین ـــەوە ن ـــەر، هێنای ـــان و هون ـــە ژی ـــۆڕان ل ـــای گ توان
ـــی  ـــە مەوداكان ـــتكردن ل ـــی هەس ـــمەندی جیاكاری ـــەڕی هۆش ـــرت، بەوپ ـــم وەرگ ـــوڕهێنەكانی ئەزموون سەرس
ـــە  ـــم ل ـــن. بنەماكانی ـــی ڕۆش ـــەوە و گفتوگۆیەك ـــاش بیركردن ـــرۆژەی ب ـــووە پ ـــا ب ـــم، ت ـــەوە و تێفكری مام
ـــۆڕێ.  ـــە گ ـــیندا هێناومەت ـــی نووس ـــە واقیع ـــە ل ـــەوە، ك ـــە دۆزیی ـــەو مەودایان ـــی ئ ـــە و ناخ ـــەوق و كاكڵ ش

ـــم. ـــەوە و دەیجووڵێن ـــێ دەكەم ـــر ل ـــی بی ـــەی چۆنیش ـــەو واقیع ئ
ـــر و  ـــا بی ـــەوە، هەروەه ـــا دەدۆزرێت ـــین مان ـــەوە، دوای نووس ـــا ناكەم ـــە مان ـــر ل ـــین بی ـــش نووس پێ
ـــانانەی  ـــاژە و نیش ـــەو ئام ـــژی و ئ ـــوێنی ژیربێ ـــدا ش ـــە دەقەكان ـــان ل ـــدوون، هەمووی ـــی ڕامگەیان ڕاكان
ـــە هەســـتە ڕۆمانســـییە سەرەتایییەكانیشـــم  تێیـــدا بەرهـــەم هاتـــوون، ئاشـــكران. چارەســـەری هەندێـــك ل
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ـــی  ـــە فۆرم ـــردووە ب ـــم ك ـــڕە الواز و سەرســـوڕهێنەكانی كێشـــاون. خەون ـــر دێ ـــە ژێ ـــم ب ـــردوون، هێڵ ك
ـــی. ـــەزراوی خەون ـــی دام ـــۆ واقیعێك ـــەوە ب ـــارە گەڕان ـــتپێكردن و دووب دەس

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

 قۆناغ
شـــیعر وەك درێژبـــووەوەی قۆناغـــی پێشـــتری وەرناگیرێـــت، لـــە هەندێـــك ڕەگـــەزدا یـــەك 
ـــە  ـــاز و قوتابخان ـــاغ و ڕێب ـــوان، دژی قۆن ـــتە نێ ـــەواو ئاســـتیان دەكەوێـ ـــە زۆر ڕەگەزیـــش ت ـــەوە، ل دەگرن

ـــت. ـــەش دەبێ ـــدا داب ـــەواوی ژیان ـــەر ت ـــدراو بەس ـــی داهێن ـــكردنم، دەق و دابەش
ژیـــان و خوێندنـــەوەی ڕووداو و دیـــاردەكان بەیـــەك ئاراســـتە نایـــەن، بـــە جیـــاكاری بیـــری 
یاخـــی و كەرەســـتەكانی شـــیعری لـــە كەشـــی شـــێوە گۆڕینـــدان، ئاســـتیش بـــەرەو گـــۆڕان و 
ـــدا  ـــاو خۆی ـــەواو لەن ـــەخۆی ت ـــی پێش ـــت قۆناغ ـــش ناتوانێ ـــچ قۆناغێكی ـــرن. هی ـــوون وەردەگ تێكەاڵوب
ـــتین.  ـــەكان سروش ـــدات. جیاكاریی ـــارۆ ب ـــەر گەم ـــەیەكی تەنگەب ـــە گۆش ـــی ل ـــكات، داهێنانەكان ون ب
جیاكارییەكانـــی ئـــەو قۆنـــاغ و ئەزموونانـــەی لـــە داهاتووشـــدا دەبنـــە هـــۆ و مایـــەی گفتوگـــۆی 

گۆڕانـــكاری هەمدیـــس هـــەر سروشـــتی دەبـــن.
ـــی،  ـــتەی هاتن ـــە ئاراس ـــش ب ـــت، زمانی ـــت دەهێنێ ـــیعرییەت بەدەس ـــی ش ـــدا ڕەونەق ـــە زمان ـــیعر ل ش

ئاســـتی گـــۆڕان و تێكەاڵوبـــوون وەردەگرێـــت.
ئایـــە زمانـــی قۆناغەكانـــی ژیـــان درێژەپێـــدەر و دووبارەكردنـــەوەی یەكـــن. بـــە جیاكاریـــی ئـــەو 
ـــتانییەكان  ـــی و شارس ـــتییە كۆمەاڵیەت ـــر و پێویس ـــەندنی بی ـــی پەرەس ـــە ئاكام ـــەی ل ـــتكەوتە هونەرییان دەس
ـــانەكانی  ـــن و نیش ـــێوازیان دەگۆڕێ ـــتەكان ش ـــەت و مەبەس ـــان باب ـــەزراون، ی ـــراون و دام ـــوون ك ئەزم
ـــە:  ـــت. وات ـــراو وەرناگرێ ـــی قۆناغێكـــی دیاریك ـــە زمان ـــی شـــیعر، شـــیعرییەت ل ـــن. زمان هەســـت پێدەكرێ
ـــەوداكان  ـــەردەم و م ـــوو س ـــاكات، هەم ـــت پێن ـــرەوە دەس ـــاعیرێكی ت ـــی ش ـــە زمان ـــاعیرێك، ل ـــی ش زمان
ـــردن و  ـــۆ بەكارب ـــی ب ـــاو تەكانەكان ـــە ن ـــز دەڕژێنێت ـــۆی، هێ ـــی خ ـــەی بەڕێوەچوون ـــاو بازن ـــێتە ن ڕادەكێش

ـــەكان. ـــاژە ژیربێژیی ئام
ـــت و ئەســـتێرەیەكی  ـــری نەنابێ ـــان تاجـــی لەســـەر هێمایەكـــی دلێ ـــت، داهێن ـــچ قۆناغێـــك نابیندرێ هی
بەرهـــەم نەهێنابێـــت. نموونـــە: قۆناغـــی كالســـیكی تاجـــی داهێنانـــی خســـتە ســـەری: )نالـــی(. 
ـــی  ـــی دووەم ـــە قۆناغ ـــۆران(. ل ـــەری: )گ ـــتە س ـــی خس ـــی داهێنان ـــی، تاج ـــی نوێبەخش ـــی یەكەم قۆناغ
نوێبەخشـــیدا، ئاســـتێكی تـــر دێتـــە گـــۆڕێ و ناتواندرێـــت داهێنەرێـــك وەك تـــاك و ئەســـتێرە 
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دەستنیشـــان بكرێـــت و هەمـــوو هونەرەكانـــی تێـــدا كۆبووبێتـــەوە. 
ـــە. الی:  ـــاری شـــیعریی الی: )لەتیـــف هەڵمـــەت( هەی ـــۆرم و شـــێواز و گوت ـــە: هەندێـــك ف نموون
ـــێركۆ  ـــیعرییش الی: )ش ـــاری ش ـــێواز و گوت ـــۆرم و ش ـــك ف ـــە. هەندێ ـــەد( نیی ـــادر محەم ـــوەر ق )ئەن
ـــیعریی  ـــاری ش ـــێواز و گوت ـــۆرم و ش ـــك ف ـــان هەندێ ـــە، ی ـــر نیی ـــی ت ـــە. الی ئەوان ـــەس( هەی بێك
ـــۆرم و شـــێواز  ـــەم قۆناغـــەدا ف ـــە: ل ـــە. كەوات ـــان نیی ـــە. الی هیچێكی الی : )فەرهـــاد شـــاكەلی( هەی
و گوتـــاری شـــیعری پـــەرەی ســـەندووە و ئاســـتی كـــۆی وەرگرتـــووە، تـــاك وەك ئەســـتێرە و 
ـــەاڵم  ـــەوە، ب ـــیعری كوردیی ـــی ش ـــاو داهێنان ـــە ن ـــی هاتووەت ـــرە هێمای ـــت. ف ـــەك وەرناگیرێ هێمای
ـــە:  ـــەك ل ـــە هەری ـــەرەكان ل ـــوو هون ـــی نوێبەخشـــیدا، هەم ـــی یەكەم ـــیكی و قۆناغ ـــی كالس ـــە قۆناغ ل
ـــن.  ـــان بكرێ ـــتێرە دەستنیش ـــاك و ئەس ـــدرا وەك ت ـــە توان ـــەوە. بۆی ـــۆران(دا كۆببوون ـــی و گ )نال
ـــیعر،  ـــا ش ـــن. تەنی ـــاو دەچ ـــاد، لەن ـــەوژم ..... ت ـــاز و ت ـــاغ و ڕێب ـــە و قۆن ـــەش قوتابخان ـــەڵ ئەم لەگ
ـــاری  ـــدێ ب ـــن. هەن ـــی نی ـــدان و مێژووی ـــەوە. درێژەپێ ـــەم دەمێنێت ـــەی یەك ـــە پل شـــیعری بێگـــەرد. ب
ـــەن.  ـــان دەك ـــە ژی ـــن ل ـــن و دەربڕی ـــڕۆ دەبیندرێ ـــیعری ئەم ـــە ش ـــەوف ل ـــامی تەس ـــی سەرس قووڵ

ـــوون  ـــڕۆدا ئەزم ـــدراوە، وەك پێویســـتییەك لەم ـــان بین ـــە قۆناغـــی كالســـیكی ڕەونەقی ســـیماكانی ل
ـــە ڕۆژ  ـــتانەی ل ـــەو ش ـــیكدا، ئ ـــاو كالس ـــە لەن ـــی نیی ـــی نوێبەخش ـــتییە ونبوون ـــەو پێویس ـــەوە، ئ دەكرێن
ـــی  ـــن و ئەوان ـــگادا ئەدەب ـــاو كۆمەڵ ـــوون دەچـــن، شـــتەكانی لەن ـــە ئەدەبب ـــەرەو ب ـــدا ب و ڕۆژگاری خۆیان
ـــی  ـــی ڕوون ـــە. هێڵ ـــادی دامەزراندن ـــی، بنی ـــە جیاكاری ـــزان ب ـــەدەب، دەقئاوێ ـــە ئ ـــە ببن تواناشـــیان تێدای
ـــە  ـــاكار، ترپ ـــی جی ـــێنێت. زمان ـــەكان بناس ـــیما هاوبەش ـــەوە و س ـــاری قووڵبوون ـــە ب ـــەكان بخات ڕوانین
ـــت.  ـــاواز وەردەگرێ ـــە و ئ ـــە ترپ ـــش ل ـــێوەكانی دەربڕینی ـــەوە. ش ـــێ دەبێت ـــاكاری ل ـــاوازی جی و ئ
وەك فـــۆرم و پێكهاتـــەی ڕســـتە بەندیـــش جیاكارییـــەكان بـــەرەو چەنـــدان ئاراســـتەی جیـــاكار 
ڕاماندەكێشـــن و بـــە كارامەیـــی بـــە گەڕمـــان دەخەنـــەوە بـــۆ دوانەخســـتنی ژیـــان، كـــە ژیـــان 

ـــە. ـــی سەرسوڕهێنیش ـــۆرم و توانایەك ـــاوەن ف ـــراوە. خ ـــی دواخ ـــۆی كردەیەك خ
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی دەردەكەوێت چەندمان هەوێن 

دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین
پێویستی

ـــۆ و  ـــە ئاس ـــرم و ب ـــتا وەردەگ ـــی ئێس ـــە زیندووەكان ـــە: چرك ـــۆم. وات ـــەردەمی خ ـــە س ـــژ ل ـــن چێ م
ـــەك  ـــن و بەی ـــدا دەچ ـــدا بەناویەك ـــی تێ ـــم، ڕۆژ و ڕۆژگارەكان ـــوودەی دەزان ـــەرم و ئاس ـــی گ دوورییەك
دەگـــەن، خـــۆم فریـــو نـــادەم بـــە ڕابـــردوو و داهاتـــووەوە، ئەمـــە منـــی دوورخســـتەوە لـــەوەی 
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ـــە  ـــدوو، ل ـــە كاكڵ و زین شـــیعری خۆســـووركردنەوە و هەڵوێســـتی دروســـتكراو بنووســـم. ئەدەبێكـــی ب
ـــان  ـــۆ ژی ـــەوەوە هەســـتم ب ـــەم لێوردبوون ـــەت. ل ـــووەوە بەرهـــەم نای ـــردوو و داهات ـــی ڕاب ـــی ناڕوون گومان
و هەڵبژاردنـــی شـــتەكانی دەوروبـــەر، پێكهێنـــان و شـــیكردنەوە هەڵوێســـتی وەرگـــرت. شـــەپۆلی 
ـــك  ـــدا پەیامبەرێ ـــە ناخت ـــەوەی پیشـــان دا، ل ـــە ناخمـــدا خـــۆی هەاڵوێشـــت و بەڵگـــەی ئ هۆشـــیاری ل
ـــی  ـــۆ هەمووان ـــی ب ـــووان، كتێب ـــۆ هەم ـــە ب ـــینی كتێبێك ـــن و نووس ـــە دەربڕی ـــتی ب ـــاوە پێویس خوڵق
ـــە: هەســـت  ـــە. وات ـــا و سرووشـــی هەی ـــەاڵم مان ـــە، ب ـــی نیی ـــش پەیام ـــیعری بێگەردی ـــیعرە، ش ـــن ش م

ـــەوە. ـــرت پێدەكات ـــە و بی ـــتێك هەی ـــت ش بكەی
لـــەو خرۆشـــانەی خـــەون و واقیـــع و ژیـــان داوایـــان لـــە گیانـــم كـــرد، پێویســـتە كۆمـــان بكەیتـــەوە، 
ـــی  ـــكا. گۆڕانێك ـــم ڕس ـــە بوون ـــی ل ـــدووی پەیامبەریەت ـــەزای زین ـــیعرە. ف ـــتنمان ش ـــی بەیەكگەیش خاڵ
ڕیشـــەیی لـــە ڕوانینـــە ســـەرەتایییەكانم بەرپـــا بـــوو، بـــەاڵم لـــە ڕووبەڕووبوونەوەیەكـــی گیانیـــی 
ـــی  ـــۆی وەك كاتێك ـــەی دا. خ ـــدا چەخماخ ـــەلیقە و چێژم ـــە س ـــین ل ـــی نووس ـــن ئامادەبوون یەكەمی
بەرجەســـتە لـــە بینیـــن و نووســـین پیشـــان دا. ژیـــان و مەرگـــم لەنـــاودا كـــردە سەرمەشـــقی 

ـــوون. پایەدارب
ـــەون.  ـــاو خ ـــە ن ـــم و دەچم ـــان جێدەهێڵ ـــع و ژی ـــار واقی ـــدێ ج ـــن، هەن ـــش دەگۆڕێ ـــتی دەربڕینی سروش
ـــان.  ـــع و ژی ـــی واقی ـــە زیندووەكان ـــاو چرك ـــە ن ـــم و دەچم ـــەون جێدەهێڵ ـــەش خ ـــاری دیك ـــدێ ج هەن
ئـــەم جێگۆڕكێكردنـــە بیركردنـــەوە و گفتوگـــۆ و بینیـــن و دەروونـــم ئـــازاد دەكـــەن و دەچمـــە نـــاو 
ـــە  ـــە، ل ـــوێنێكدا هەی ـــوو ش ـــە هەم ـــینیش ل ـــین. نووس ـــی نووس ـــەوەی واقیع ـــە: دۆزین ـــین. وات ـــی نووس كەش
ـــدێ  ـــە هەن ـــی، ل ـــە ڕوون ـــە نیمچ ـــردا ب ـــوێنی ت ـــدێ ش ـــە هەن ـــادەیی، ل ـــی و س ـــوێندا بەڕوون ـــك ش هەندێ
ـــی  ـــدا وەاڵم ـــە مردنیش ـــاعیربم، ل ـــتە ش ـــایییەكانیش پێویس ـــە بۆش ـــا ل ـــاراوەیی. ت ـــە ش ـــدا ب ـــوێنی تریش ش
ـــووە،  ـــە واڵتێكـــدا ب ـــم ل ـــودا چارەنووســـی لەدایكبوون ـــۆ خ ـــەوە. ســـوپاس ب پێداویســـتییە شـــیعرییەكان بدەم

ـــتە. ـــەری و خۆشەویس ـــتێكی جەوه ـــدا ش ـــیعری تێ ش
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی دەردەكەوێت چەندمان هەوێن 

دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین
ڕەخنە

ـــە  ـــەوە ب ـــد و دیدگایان ـــە دی ـــەك ل ـــە هۆی ـــە بوونەت ـــراون، ئای ـــم ڕێكخ ـــارەی دەقەكان ـــین لەب نووس
ـــێوانێك  ـــۆرە سەرلێش ـــەدەب، ج ـــە ئ ـــتن ل ـــاش تێگەیش ـــۆ ب ـــە ب ـــە ئامرازێك ـــەوە، ڕەخن ـــدا بچم خۆم
بـــۆ خوێنـــەر بـــەدی ناهێنێـــت. ســـەربەخۆیی دەق و خوێنـــەر گرینگـــە، كردەیەكـــی شارســـتانی و 
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ـــەی وەك مەبەســـت ڕایدەكێشـــمە  ـــەو ڕەخنان ـــەاڵم ل ـــی، ب زانســـتییە، ڕۆشـــنبیر سەداســـەد خۆشـــحاڵە پێ
ـــە پرۆگرامێكـــی  ـــاو دەقێكـــم ب ـــرا پســـپۆڕانە لەن ـــۆ دەستنیشـــان نەك ـــم ب ـــەو نووســـینەوە یەكێكیان ـــاو ئ ن
ـــاو  ـــی لەن ـــردەی ڕەخنەی ـــە ك ـــێك ل ـــت و بەش ـــە كاری كردبێ ـــی داهێنەران ـــان خەیاڵێك ـــی، ی ئەكادیم
ـــەردەم كۆمەڵێـــك  ـــی و كـــەم و كورتیـــی دەقـــی منـــی خســـتبێتە ب ـــدا هەڵگرتبێـــت. كـــەم ئەزموون خۆی
ـــی  ـــە میتۆدەكان ـــت ب ـــە پش ـــەوە، ك ـــی تایبەتیی ـــتبێتە خوێندنەوەیەك ـــەری خس ـــان خوێن ـــانەوە، ی نیش

ـــتێت. ـــر ببەس ڕەخنەگ
ـــەت  ـــن. هەقیق ـــۆ ڕێكدەخرێ ـــینانە ب ـــەم نووس ـــەرێ ئ ـــین، ئ ـــەن بپرس ـــان لێدەك ـــە وام ـــەو دیاردان ئ
لـــە كوێیـــە. ئایـــە هیـــچ لـــەو نووســـەرانەی، كـــە ڕۆشـــنبیریی خۆیـــان ئامادەیـــی لـــە نووســـینە 
ــان  ــەوە و خۆیـ ــم بخوێننـ ــوان دەقەكانـ ــی نێـ ــە پەیوەندییەكانـ ــوە، توانیویانـ ــەدا نەبینیـ ڕێكخراوەكـ
ـــان  ـــك، ی ـــت، خاڵێ ـــەوەی هەبێ ـــای مان ـــە توان ـــتییانە، ك ـــی زانس ـــۆ كارێك ـــەن ب ـــادە بك ـــدا ئام تێی
ـــروڕا  ـــەو بی ـــۆ ئ ـــت ب ـــی بێ ـــە مەترس ـــۆوە، ك ـــاو گفتوگ ـــە ن ـــەر بخات ـــەت پێك ـــی قەناع ـــد خاڵێك چەن

هونەرییانـــەی مـــن پێشكێشـــم كـــردوون، ئاراســـتە و بـــڕوای ئەدەبیـــی منیـــان پێكهێنـــاوە. 
ڕەخنەگرانـــی ئەكادیمـــی و خەیـــاڵ داهێنەریـــش، توانیویانـــە پانتایییەكـــی هەمیشـــە ئامـــادەی 
ئەزموونـــم پیشـــان بـــدەن. هەســـتیارییەكی قووڵـــی تێدابێـــت لەناویـــدا ئاســـوودە بیـــر بكەمـــەوە 
ـــەوە  ـــی منداڵیی ـــە جیهان ـــم ب ـــی پتەویش ـــە بڕوایەك ـــین. هەمیش ـــی نووس ـــە خەون ـــم ب ـــت ب و پەیوەس
ـــش  ـــتی پاكی ـــان هەس ـــراوە. هەم ـــەروەردە ك ـــی پ ـــی منداڵییەت ـــە گیان ـــەی ل ـــتە پاك ـــەو هەس ـــە. ئ هەی
ـــم. ـــان دەچ ـــەوە بۆی ـــوو الیەك ـــە هەم ـــن ل ـــت ناوەندێك ـــی و سروش ـــت. منداڵ ـــتدا دەجووڵێ ـــە سروش ل
ـــی زوو  ـــرم، كەچ ـــەر دەگ ـــز لەبەرانب ـــتەكانمەوە ڕێ ـــوو هەس ـــە هەم ـــم ب ـــە برادەرییەكان ـــە پەیوەندیی ل
ـــە  ـــت. چۆلەك ـــڕێ بدرێ ـــدا ف ـــە لێژایی ـــووچ ل ـــەر پێویســـتە وەك گوێزێكـــی پ ـــم بەرانب ـــی دەب ـــەوە حاڵ ل
ـــە  ـــە. ب ـــی بێشوماریش ـــن و مەودایەك ـــی بینی ـــت. خاوەن ـــۆی دەبینێ ـــتی خ ـــش و تەنیش ـــت و پێ پش
ـــەت و  ـــی هەقیق ـــتەی بینین ـــە. ئاراس ـــان هەی ـــۆ ژی ـــم ب ـــتەی بینین ـــەك ئاراس ـــە ی ـــەی چۆلەك پێچەوان
ـــگات  ـــم ب ـــەوە پێ ـــەو هۆی ـــش ب ـــەم. چ زیانێكی ـــی دەك ـــان، پەیڕەویش ـــنبیری و داهێن ـــی ڕۆش بەرزای

ـــم. ـــد ناب ـــی زەرەرمەن پێ
ـــە  ـــە نووســـینێك بردوومیەت ـــووە ب ـــدراوە، هەب ـــی شـــاعیریەتیی مـــن بین ـــە ئەزموون ـــزراو ل ـــاردەی بێ دی
ـــتەی  ـــاوەن ئاراس ـــان كەســـی خ ـــودی هەم ـــەر خ ـــش ه ـــی ئێجـــگار كورتی كەشـــكەاڵن، دوای ماوەیەك
ـــت  ـــە ناتواندرێ ـــگار كورت ـــاوە ئێج ـــەو م ـــە ئ ـــەوە، ك ـــی ڕەت كردووەت ـــی ئەدەبیم ـــكەاڵن، بوون كەش

ـــت. ـــا بكرێ ـــدگا تەماش ـــد و دی ـــە دی ـــوون ل ـــۆڕان و ئەزم وەك گ
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ئەگـــەر نووســـەر خـــۆی لـــە ئەنجامـــی ئەزمـــوون و كاركردنـــی لەنـــاو ئامـــاژە ئەدەبییەكانـــدا 
ـــی  ـــك، وەك ئاكام ـــنایی باوەڕێ ـــەر ڕۆش ـــە س ـــە و هاتبێت ـــتەیەی كاركردن ـــەو دوو ئاراس ـــتبێت ب گەیش
ــەی  ــەر مایـ ــم. ئەگـ ــحاڵ دەبـ ــی خۆشـ ــەوە و پێـ ــتەكان دەكەمـ ــە ئاسـ ــر لـ ــك بیـ وەرچەرخانێـ
ـــی  ـــی و ڕازیكردن ـــر چاوڕوون ـــەر لەژێ ـــەاڵم ئەگ ـــرم، ب ـــێ وەردەگ ـــی ل ـــت، سوودیش ـــوودوەرگرتن بێ س
دژەكانـــم ئـــەو هەڵگەڕانەوەیـــەی كردبێتـــە داو و هێڵێـــك و كـــردەی نووســـینی بـــەدوادا ببـــات، 
ـــش و  ـــدا كێ ـــتەیەكی دیكەش ـــد ئاراس ـــە چەن ـــدا ب ـــگار كورت ـــی ئێج ـــە ماوەیەك ـــت ل ـــە بتوانێ لەوانەی
نیشـــانە و ئاراســـتەكردن وەربگرێـــت. كاری ڕەخنەگـــر لەســـەر ئـــەم پایـــە دەوەســـتێت ســـەنگی ئـــەدەب 
ـــووم.  ـــەرز ڕایانگرت ـــەرە ب ـــتی ه ـــە ئاس ـــین ل ـــك نووس ـــات. هەندێ ـــدا دەربخ ـــنبیریی كوردی ـــە ڕۆش ل
ـــتی  ـــن ئاس ـــە نزمتری ـــیوم ل ـــێوەیەك دایپڵۆس ـــە ش ـــە ب ـــە. هەش ـــی تێدای ـــان زێدەڕۆی ـــان ئەمەی بێگوم

ئەدەبـــی دیاریكـــراوی كـــردووم. ئەمەشـــیان بێگومـــان ونكردنـــی ڕۆشـــنبیریی تێدایـــە.
خۆشـــم لـــەو دوو بـــەرەی دژ بەیەكـــە بـــاش حاڵیـــم، داهێنـــان لـــەو پاداشـــتە نییـــە، كـــە لـــە 
ڕەخنەگـــر، یـــان هێـــزی بااڵدەســـتی سیاســـی وەردەگیرێـــت. خورپـــەی دڵ فەرمانڕەوایـــی بەردەوامیـــی 

ـــەن. ـــكرای دەك ـــێ و ئاش ـــان دەدەن ـــەی دڵەم ـــەو خورپ ـــان ئ ـــودا و زم ـــە خ ـــە. دیارییەك داهێنان
هیـــچ ڕســـتەیەك لەبـــارەی نووســـینێك نامدرەوشـــێنێتەوە، ئەگـــەر هەســـت و دەروونـــی 
ـــوی  ـــی دوو دی ـــە خوڵقاندن ـــوات ل ـــر بخ ـــكان گی ـــەر ئێس ـــا س ـــت، ت ـــازاد نەبێ ـــدا ئ ـــەرەكەی تێی نووس
ـــز و  ـــم ڕك و بوغ ـــینەدا نی ـــەو نووس ـــەڵ ئ ـــا لەگ ـــینێكدام، تەنی ـــوو نووس ـــەڵ هەم ـــی، لەگ و كلكایەت
ـــەكار  ـــدا ب ـــان تێ ـــیاریی ڕەخنەی ـــینانە هۆش ـــەو نووس ـــت. ئ ـــتەاڵتدار بێ ـــدا دەس ـــەت تێی ـــی سیاس تاكتیك
ـــەش  ـــەم جـــۆرە ڕەتكردنەوان ـــن. ئ ـــە ســـەر و پەالماردان ـــی نووســـین و هەڵكوتان ـــر چاودێری ـــەت. زیات نای
ـــە  ـــی ڕەخن ـــی الدان ـــە بابەت ـــتییەكەش دەبێت ـــەن. شكس ـــار دەك ـــەی تۆم ـــۆ خاوەنەك ـــت ب ـــا شكس تەنی
لـــە میتـــۆدە ڕەخنەیییـــەكان و ئـــەم و ئـــەو ڕازیكـــردن لەســـەر ڕەنجـــی ئـــەو دەقانـــەی خاوەنـــی 

ـــیعرییەتن. ـــای ش ـــن بنەم هەقیقیتری
هەندێـــك لـــە نووســـینی بێـــزراو، یـــەك لەوانـــە لـــە ژمـــارە)126(ی هەفتەنامـــەی: )پاشـــكۆی 
عێـــراق - 1990/2/28(، بەناونیشـــانی: )عاجباتـــی هەشـــتەم لـــە جیهانـــی ئەدەبـــی كـــوردی(، بـــە 
شـــێوەیەكی گاڵتەجاڕانـــە ئاماژەیـــان بـــەو وێنـــە شـــیعرییە: )شـــەمەندەفەر گوڵەبـــەڕۆژەی مێـــژوو 

ــت( داوە. دەكرتێنێـ
ـــە  ـــش گاڵت ـــش منی ـــت. پێ ـــەردەوام دەبێ ـــان ب ـــی سەركێش ـــە ئەزموون ـــردن ب ـــدا گاڵتەك ـــە ئایندەش ل
ـــاوە.  ـــی ڕوون و زۆر درەوش ـــە هێمایەك ـــش بوونەت ـــراون، دواتری ـــانی دی ك ـــی سەركێش ـــە ئەزموون ب
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ـــاو  ـــە ن ـــات، چووەت ـــۆی دەربخ ـــەی خ ـــی تاقان ـــیمای داهێنان ـــی س ـــە توانیویەت ـــۆران، ك ـــە: گ نموون
ـــوور  ـــوور بەل ـــە: )هەل ـــن ب ـــوون و ناڕۆش ـــەم ئەزم ـــنبیری ك ـــە ڕۆش ـــەڵ، نیمچ ـــۆڕ و كۆم ـــك ك هەندێ
ــە دەرەوەی  ــیعری لـ ــەوەی شـ ــەر ئـ ــداوە. لەبـ ــان لێـ ــەمامە( تانەیـ ــوور و شـ ــە- زەرد و سـ تەكامـ
ـــی  ـــەری نموونەی ـــۆ خوێن ـــی ب ـــۆ و دووری و پانتایییەكیش ـــان، ئاس ـــە ژی ـــردی ب ـــا و ك ـــان دەرهێن ژی
ـــە  ـــە خۆماڵیی ـــەم كێش ـــەر ئ ـــە لەس ـــەوە، ك ـــەك دەهێنای ـــان وەك بەهانەی ـــەم دەربڕینەی ـــت. ئ جێهێش
ـــە  ـــتنی كێش ـــی تێگەیش ـــی و وردی هەوڵ ـــە كارامەی ـــتووە و ب ـــوردی دەرخس ـــیعری ك ـــیماكانی ش س
خۆماڵییەكانـــی داوە، مـــن لێـــرەدا ســـەرنجەكانم دەرخســـتووە و لێـــم نەكۆڵیوەتـــەوە. واتـــە: ئـــەم 
ـــژوودا  ـــە مێ ـــوون و ل ـــێ ب ـــە ك ـــەو ڕێزداران ـــەرێ ئ ـــاڵ ئ ـــە. بەهەرح ـــۆ ڕوونكردنەوەی ـــا ب ـــەم تەنی دەربڕین
چییـــان پێكـــرا. لەمـــڕۆدا ئێمەمانـــان چەندیـــان دەناســـین، وەك ڕەگ و ســـەرچاوەی چێژبەخـــش 
ـــەوە  ـــە لێكجیابوون ـــەن. ل ـــكرا بك ـــك ئاش ـــان لێ ـــردن و بیركردنەوەم ـــی خەیاڵك ـــە نادیارەكان پەیوەندیی
ـــدەر  ـــە كوێن ـــان ل ـــای داهێن ـــە پانۆرام ـــان ل ـــدەن، ی ـــان ب ـــك نیش ـــش هاوگونجانێ و پێكەوەبوونیانی
دەستنیشـــانیان بكەیـــن. ئەوانـــەی هەقیقەتـــی داهێنانـــی مەزنیـــان زانیـــوە ئـــەوە دەزانـــن، كـــە 
)گـــۆران( توانـــی دیوانـــی نوێبەخشـــی شـــیعری كـــوردی بنووســـێت، لەگـــەڵ تێپەڕینـــی ڕۆژگار 
پێگـــە و ناوبانـــگ و شـــاعیرییەتی زیاتـــر بدرەوشـــێتەوە لـــەوەی، كـــە خـــۆی لـــە ژیانـــدا مابـــوو، 
ـــەردەمەكان و  ـــوو س ـــوونی هەم ـــانە و ئەفس ـــەرد ئەفس ـــیعری بێگ ـــی ش ـــە: بەرهەمهێنان ـــوو. كەوات هەیب
ـــۆ  ـــبوونی ب ـــە لێخۆش ـــە، ك ـــەو گوناهانەی ـــەك ل ـــیعر، ی ـــەوەی ش ـــە. لێكدان ـــزی ژیان ـــەری هێ بەگەڕخ
ـــەوەی  ـــە لێكدان ـــوردی، ل ـــینی ك ـــە نووس ـــێك ل ـــتێتیكای بەش ـــی ئێس ـــتدانی ئەزموون ـــە لەدەس ـــە، ل نیی
ـــە  ـــەم، ڕەنگ ـــە دەك ـــەم گوناه ـــزی ئ ـــی بەهێ ـــە گیان ـــووردن ل ـــەدڵ داوای ب ـــیعرییەم، ب ـــە ش ـــەم وێن ئ
ـــش  ـــە ئاســـتی تێگەیشـــتنی نووســـەرەكە و قووڵتری ـــۆ دەق بگات ـــار تێگەیشـــتنی ب ـــك ج ـــەر هەندێ خوێن

ـــت. بچێ
دەقـــی مـــن كـــەم تـــا زۆرێـــك هۆشـــیارییەكی جیـــاكاری هێناوەتـــە گـــۆڕێ و لەنـــاو كلتـــووری 
ـــەوڵ  ـــوورەدا ه ـــەم كلت ـــاو ئ ـــتبێتم لەن ـــت ویس ـــی ئەوەبێ ـــە هۆیەكەش ـــەم، ڕەنگ ـــە بەره ـــەوە هاتووەت كوردیی
ـــە  ـــاعیرییەتیم ل ـــی ش ـــە، خەیاڵ ـــی من ـــری گەرم ـــی بی ـــەش بەرهەم ـــەم وێنەی ـــدەم. ئ ـــۆم ب ـــی خ ـــۆ خۆبوون ب

ـــەوە. ـــی كردووەت ـــی تاق ـــەوەی منداڵ ـــە پێش هێنان
یـــەك لـــە جەژنەكانـــی حەفتایـــەكان، جەژنانەكانـــم پەنجـــا فلـــس بـــوو، لەگـــەڵ یـــەك لـــە كوڕەكانـــی 
ـــە  ـــازەی، ك ـــەو نی ـــەمەندەفەر ب ـــنینی ش ـــی ئاس ـــەر هێڵ ـــتە س ـــەكەمان خس ـــا فلس ـــن پەنج ـــم چووی مام
بەســـەریدا بـــڕوات پەنجـــا فلســـەكە گـــەورە دەبێـــت و فۆرمـــی ســـەد فلســـی وەردەگرێـــت. بـــە 
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ـــێوەیەكی وا  ـــە ش ـــی ب ـــن. كەچ ـــەژن وەربگری ـــە ج ـــر ل ـــژ زیات ـــن چێ ـــردارە دەتوانی ـــەو ك ـــی ئ ئەنجام
ـــا  ـــا. ج ـــار نەم ـــوە دی ـــارەی پێ ـــانەی پ ـــوێنەوار و نیش ـــڕییەوە ش ـــەكەی س ـــا فلس ـــوی پەنج ـــەردوو دی ه
ـــتووم  ـــی كوش ـــە منداڵی ـــاتێك ل ـــژی س ـــردووم و چێ ـــی ك ـــك بێبەش ـــژی جەژنێ ـــە چێ ـــەمەندەفەر ل ش

ـــردم. ـــتكاری ك ـــووناوی دەس ـــای ئەفس ـــبڕ دنی و نەفەس
لـــەم وێنەیـــەدا ســـڕینەوەكەم وەك كاردانەوەیـــەك كار پێكـــردووە و جوواڵندوومـــە. بـــەالی زۆرێـــك 
ـــدگای  ـــد و دی ـــە دی ـــەاڵم ل ـــە، ب ـــەی ئاوات ـــحاڵی و باچ ـــت و خۆش ـــدن و گەش ـــۆی گەیان ـــەمەندەفەر ه ش
ـــەوە  ـــی ڕووبەڕووبوون ـــا وەك وێنەیەك ـــرا، هەروەه ـــا دەك ـــناك تەماش ـــی ترس ـــن وەك دڕندەیەك ـــی م ـــەو كات ئ
ـــە  ـــدراوە، ك ـــۆر و جووڵێن ـــایەتیی دیكتات ـــە كەس ـــراوە ب ـــا ك ـــەمەندەفەر هاوت ـــراوە. ش ـــەكار ب ـــوون ب و گرژب
ـــۆ گەشـــەكردن  ـــار و بەربەســـتە ب ـــان و نیشـــانە دەســـڕێتەوە و دەوروبەرێكـــی نالەب ـــان و زم نەشـــونماكردنی ژی

ـــكەوتن. و پێش
هێـــزی خـــود لـــەم وێنەیـــەدا دەســـەاڵتدارە، دەقئاوێزانییەكـــی نیشـــانە ناسیشـــم لـــە نێـــوان هێـــزی نووســـین 
ـــە،  ـــە كێشـــی ڕەخنەنووســـێك نیی ـــە ل ـــەم دەقئاوێزانیی ـــەوەی ئ ـــەوە. دۆزین ـــگادا دۆزیوەت ـــمەندیی كۆمەڵ و هۆش

ـــت. ـــەوە نەبێ ـــرۆژەی دۆزین ـــی پ ـــە خاوەن ك
ـــی  ـــا بڵێ ـــەاڵم ت ـــان زۆرە، ب ـــدا وێنەی ـــە دەربڕینەكانم ـــزی خـــودی چـــاالك ل ـــا و هێ كات و شـــوێن و هێم

ـــرا. ـــەوەی خێ ـــرۆڤ و شـــێوە و شـــێوازی تەقین ـــڕ سرووشـــی هەمەچەشـــنی م پ
ـــۆم  ـــش خ ـــەوەی پێ ـــە ن ـــك ل ـــدا، هەندێ ـــی كوردی ـــەی ئەدەب ـــی ڕەخن ـــە و گرفت ـــی كێش لەبارخراپی
و نـــەوەی دوای خۆمـــی گوێڕایەڵیـــان، بەهەوڵـــی گرووپێكـــی لێـــك نزیـــك، نووســـینم لەبـــارە 
ڕێكدەخـــەن. بـــە ئاشـــكراش كار بـــۆ ئـــەم هاوكارییەیـــان دەكـــەن. گـــرووپ دووبارەكردنـــەوەی 
ــەر  ــت. هـ ــوە دەچێـ ــەلەفییانە بەڕێـ ــتووری سـ ــۆر و دەسـ ــان جـ ــە، بەهەمـ ــاری خێایەتییـ ڕەفتـ
خەوندیدەیـــەك ئەفســـانە و ئەفســـوون و ناوەندێكـــی زاڵ و كاریگـــەرە لـــە نووســـیندا، ئـــەو 
ـــانەوە وەك  ـــی هەڵوەش ـــە. ترس ـــەوی دی نیی ـــەوەی ئ ـــە بیركردن ـــان ب ـــەی بڕوای ـــە كۆنخوازان ئەقڵییەت
ـــە  ـــە: دژایەتیكردنەك ـــان. كەوات ـــتیی خۆی ـــارەی سروش ـــاو قەب ـــەوە ن ـــووەوە دەیانبات ـــی گیڤب عەلیشیش
ـــەیری  ـــان و س ـــی ژی ـــەر بینین ـــرم. نووس ـــەوی دی وەردەگ ـــی ئ ـــی ناكۆكی ـــتی و تۆماركردن ـــە سروش ب
ـــە  ـــۆی گەییوەت ـــەوەی خ ـــەڵ دەروون و بیركردن ـــەوی دی، لەگ ـــی ئ ـــووە كۆنترۆڵكردن ـــی، ب دنیاكردن
ـــاز  ـــە و چەنەب ـــی، گوڕنەتەڵ ـــەڵ خـــودی خـــۆی گەیشـــتە كۆتای ـــەرێكیش لەگ ـــزراو. نووس ـــی بێ كۆتایییەك
ـــر  ـــەی پی ـــە خان ـــكات ل ـــۆ شـــكاو و مردۆخـــە، پێویســـتە بچێـــت داوا ب ـــای پەلوپ و منگەمنـــگكار و دەعب
ـــان  ـــی ژی ـــە، بینین ـــەوی دی نیی ـــەڵ ئ ـــەردەم لەگ ـــت.   بگرەوب ـــووس بكرێ ـــووەكان ناون و پەككەوت
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ـــانە  ـــوون و نیش ـــە ئەزم ـــە ل ـــدا، هەمیش ـــەوەی خۆم ـــەڵ دەروون و بیركردن ـــم لەگ ـــەیری دنیاكردن و س
ـــە  ـــااڵ دەســـتی سیاســـییە. كار پێكردنیشـــی ب ـــزی ب ناســـیدایە. گـــرووپ دەســـتكردی دەســـەاڵت و هێ
ـــكێنە  ـــێكی كەمەرش ـــۆی ترس ـــەوی دی، خ ـــی ئ ـــاری گرفتكردن ـــردن و دووچ ـــێ بزرك ـــازی ڕێ پ نی
ـــی، وا  ـــۆ نوێبەخش ـــم ب ـــزی خەونبینی ـــم بەهێ ـــاوەڕ پتەویش ـــاژە، ب ـــە ئام ـــایەن ب ـــڕ ش ـــی پ ـــە ئەزموون ل
ـــن. خـــاوەن  ـــر دەب ـــان شـــەرمەزار و چـــاو بەرەوژێ ـــەڕووی داهێن ـــن و ڕووب ـــەك دەگلێ ـــەك ی ـــم ی دەبین
ـــەوە  ـــی ن ـــا جیاكاری ـــە، هەروەه ـــە دەق ـــەی ك ـــەروەرییە بێدەنگ ـــەو س ـــی ئ ـــە خاوەن ـــت ب ـــرۆژەش دەبێ پ
ـــارە  ـــەو ب ـــز ل ـــەاڵم بێ ـــم، ب ـــزی لێدەنێ ـــم و ڕێ ـــت دەزان ـــی تەندروس ـــە دیاردەیەك ـــش ب جیاكارەكانی
ـــینەی  ـــی پێش ـــی و حوكم ـــەن و ئیرەی ـــتی ناك ـــن دروس ـــادی ڕوانی ـــەر بنی ـــەوە لەس ـــتییە دەكەم ناسروش
ـــی  ـــی هاوبەش ـــەوە هێڵ ـــەوە نەكردووەت ـــرم ل ـــش بی ـــچ جۆرێكی ـــە هی ـــات. ب ـــوەی دەب ـــوود بەڕێ ـــێ س ب
ـــە  ـــەوە، ك ـــە دەمخوات ـــەو بیركردنەوەی ـــەردەم ئ ـــەاڵم ه ـــەوە، ب ـــا بكەم ـــدا جی ـــیعری كوردی ـــە ش ـــۆم ل خ
ـــوو  ـــە هەم ـــۆم. ل ـــووی خ ـــەت پێهات ـــی قەناع ـــە ئەزموون ـــم ل ـــی دیكەب هەنگاوێكـــی چوســـت و بنچینەی
ـــم،  ـــین دەب ـــی نووس ـــی خەون ـــەرگەرمی بەدیهێنان ـــەوە، س ـــش دوور دەكەوم ـــە گێچەڵی ـــی ب ناوەندێك
جۆشـــێكی خۆڕســـك و لەخـــۆوە و باشـــم بـــۆ خوێندنـــەوە و نووســـین ال پەیـــدا بـــووە. لەگـــەڵ 
ـــاك  ـــیعری ت ـــەاڵم ش ـــووە، ب ـــەدڵ نەب ـــوردم ب ـــاعیرێكی ك ـــچ ش ـــی هی ـــەرجەم ئەزموون ـــەش: س ئەم
ـــی  ـــی ئەوان ـــۆ ئەزموون ـــۆم ب ـــارەی خ ـــەم ب ـــردووە. ئ ـــم ك ـــووە و ماچ ـــەدڵ ب ـــژاردەم ب ـــاك و هەڵب ت

ـــم. ـــە ڕەوا دەزان ـــۆم ب ـــی خ ـــۆ ئەزموون ـــی دی ب ـــنیش الی ئەوان ـــان چەش دی، بەهەم
لـــە ســـەرجەم دەقەكانیشـــدا ئاراســـتەیەكی خەونیـــم، یـــان نیمچـــە خەونیـــم دەربڕیـــوە، خـــەون 
ـــایەتی،  ـــن وەك كەس ـــدار. م ـــی پەیام ـــە كەس ـــدات ب ـــودا دەی ـــە، خ ـــتی پێغەمبەران ـــرووش و سروش س
ـــوو  ـــدا هەم ـــە خەون ـــەك ل ـــم. نادیاریی ـــش ڕادەگەیەن ـــووم، خەونی ـــیعرەوە بەرهەمهات ـــە ش ـــم ل خەونێك
ـــان  ـــە، زم ـــانەوەی واقیع ـــەون درەوش ـــە. خ ـــەو نادیارییەی ـــین ڕاوی ئ ـــكاندووە، نووس ـــی ش گەمارۆكان
ـــینی  ـــە و ناس ـــی وێن ـــرووش و چاالكی ـــرازی س ـــە، ئام ـــدن نیی ـــرازی گەیان ـــدا ئام ـــی خەونی ـــە دەق ل
ـــای  ـــودی وری ـــە خ ـــت ب ـــە بگەی ـــان نیی ـــەاڵم ئاس ـــەوی دی، ب ـــە ئ ـــت ب ـــانە بگەی ـــە. ئاس ڕەنگەكان
ـــتێكی  ـــە ش ـــەوە دەبن ـــەوی دی بەالت ـــۆت، دەرەوە و ئ ـــای خ ـــودی وری ـــە خ ـــتی ب ـــە گەیش ـــۆت، ك خ
ـــدە  ـــەر هێن ـــەن و كات ه ـــە، تەم ـــە ڕەهای ـــەو قەناعەت ـــتووم ب ـــی. گەیش ـــان زۆر الوەك ـــی، ی الوەك
ـــم  ـــم، بزان ـــی نازان ـــە گرینگیش ـــت، ب ـــان دەوێ ـــە ژی ـــم ل ـــن چی ـــم م ـــاوەم دەدەن بزان ـــوار و م باروب

ـــت. ـــن دەوێ ـــە م ـــان ل ـــەوی دی چیی دەرەوە و ئ
ئیلتیزامـــم بـــە بـــڕوا هونەرییەكانـــی خۆمـــەوە هەیـــە، كلتـــووری نیمچـــە تایبـــەت بـــە خۆشـــم 
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هەڵبـــژاردووە و كاری پێدەكـــەم. هەســـتیش دەكـــەم كۆمەڵـــگای ئێمـــە چووەتـــە نـــاو نەریـــت و 
ـــە  ـــان ب ـــت و زی ـــی هەڵدەبزڕكێنێ ـــا و ئەزموون ـــەوەی توان ـــت، مان ـــتە دەربهێندرێ ـــردووەوە، پێویس ڕاب

گەشەســـەندنی دەگەیەنـــێ و خەمڵینـــی دوا دەخـــات.
لـــەو هەمـــوو گێچەاڵنـــەی پێـــم كـــراون، تەنیـــا وەك نموونـــە و ڕوونكردنـــەوە: تیشـــكێك لـــە یەكێكیـــان 
وەردەگـــرم و مەودایـــەك دادەمەزرێنـــم: لـــە 1985/3/6 لـــە هۆڵـــی بەڕێوەبەرایەتـــی ڕۆشـــنبیری جەمـــاوەری 
ـــۆ كۆمەڵێـــك  ـــەوەی ب ـــر، كۆڕێكـــی شـــیعر خوێندن ـــر، یەكێتـــی نووســـەرانی كـــورد – لقـــی هەولێ هەولێ
ـــی ـــی پێنجەم ـــن بەش ـــوو، م ـــوود( ب ـــدر مەول ـــەد خ ـــڕ: )محەم ـــەر و كۆڕگێ ـــت، ڕێكخ ـــاعیر ڕێكخس  ش

)زێوان(م خوێندەوە. كۆپلەیەك لەم بەشەی خوێندمەوە ئەمەیە:   
)من كەوتنی خۆم خۆش دەوێ 

         باوەشمی تێوەردێنم(           زێوان: ل41                          
كۆڕگێـــڕ بـــەم كۆپلەیـــە كاریگـــەر بـــوو. تاســـەی بەردەوامیشـــی بـــۆی هەبـــوو، هـــەر چەنـــد 
جارێـــك یەكتریمـــان دەبینـــی باســـی ئـــەم كۆپلەیـــەی دەكـــرد. ویســـتی كۆچیرۆكێـــك چـــاپ 
ـــەی  ـــانی كۆچیرۆكەك ـــت و ناونیش ـــەكار بهێنێ ـــل ب ـــە وەك كلی ـــەم كۆپلەی ـــردم ئ ـــكات. داوای لێك ب
ـــی  ـــر كۆپلەیەك ـــۆی لەژێ ـــی خ ـــی ڕۆح ـــوو دەربڕین ـــوو هەم ـــدا ئامادەب ـــە كاتێك ـــن(، ل ـــە )كەوت بكات
ـــرا.  ـــب چاپك ـــش وەك كتێ ـــان و زێوانی ـــە نێوانم ـــاردییەك كەوت ـــر س ـــكات. دوات ـــر ب ـــدا ناودێ زێوان
ـــی  ـــدا نووس ـــارەی زێوان ـــینێكی لەب ـــۆ – 1989/11/14(، نووس ـــەی: )ئاس ـــارە )15(ی ڕۆژنام ـــە ژم ل
بەناونیشـــانی: )دەقـــی مـــردوو: زێـــوان = جـــل و بـــەرگ = .(، كارێكـــی بـــە زێـــوان كـــرد، 
ـــی  ـــانكردنی چییەتییەك ـــا و دەستنیش ـــا ئەڵ ـــەر ئەڵ ـــت و ه ـــەری كردبێ ـــە داری ب ـــەبا ب ـــەر ڕەش مەگ

دیاریكـــراوی بـــوێ.
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی دەردەكەوێت چەندمان هەوێن 

دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین
خوێندنەوە

ـــەم  ـــەرەنجام ئ ـــووە، س ـــدا هەڵگرت ـــاو خۆی ـــژی لەن ـــای چێ ـــە بەه ـــێك ل ـــەوە بەش ـــێوازی خوێندن ش
ـــر. ـــنبیریی گوێگ ـــە ڕۆش ـــێك ل ـــە بەش ـــژەش دەبێت ـــتنەوەی چێ گواس

شـــیعر وەك دەق، شـــیعر وەك شـــێوازی خوێندنـــەوە. دوو یەكـــەن لـــە یـــەك ســـەرچاوەوە 
پەرەیـــان نەگرتـــووە.

وەك دەق دەسەاڵتی جوانی و بیركردنەوە لە چێژدا دروست دەكات.
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وەك شـــێوازی خوێندنـــەوەش، دەنـــگ و جووڵـــە و ئـــاوازی پیـــت و هێماكانـــی دەســـت و 
ڕوخســـار، ڕۆڵـــی جوانـــی و بیركردنـــەوە دەگێـــڕن و دروســـتی دەكـــەن.

ئەزموونـــی شـــیعر خوێندنـــەوەی نـــاو هـــۆڵ و بـــەر میكرۆفۆنـــم هەیـــە، بـــەاڵم شـــێوازی 
ـــی  ـــارم پەیوەندی ـــت و ڕوخس ـــی دەس ـــت و هێماكان ـــاوازی پی ـــە و ئ ـــگ و جووڵ ـــەوە و دەن خوێندن
خـــۆی لەگـــەڵ گوێگـــر نادۆزێتـــەوە، نەتوانینـــی گواســـتنەوەی مانـــا و جوانـــی لـــە نائاگاییـــم 
ـــژی گوێگـــر ســـەرچاوەكانیان  ـــی چێ ـــەوەی خـــۆم لەگـــەڵ مەوداكان ـــی بیركردن دەجووڵێـــت و مەوداكان

ـــەوە. ـــك نابێت ـــك نزی ـــەك لێ ـــە ناوی ـــتی ڕژان ـــا ڕادە و ئاس ت
ـــە:  ـــر، ك ـــینگەی هەولێ ـــوردی( نووس ـــەوەی ك ـــنبیری و باوكردن ـــە 1985/9/15: )دەزگای ڕۆش ل
ـــدوون  ـــاعیران: )فه ره ی ـــۆ ش ـــەوەی ب ـــیعر خوێندن ـــی ش ـــوو، كۆڕێك ـــی ب ـــدار( بەرپرس ـــوود زام )مەحم
ــێن  ــه د حوسـ ــی و محه مـ ــماعیل به رزنجـ ــزاده  و ئیسـ ــادی جه لیـ ــی و قوبـ ــدول به رزنجـ عه بـ
ـــت،  ـــر ڕێكخس ـــاوەری هەولێ ـــنبیری جەم ـــی ڕۆش ـــی بەڕێوەبەرایەت ـــە هۆڵ ـــن( ل ـــی و م هه ڵه بجه ی

ـــیعری: ـــن ش م
)داباریـــن(م تێـــدا خوێنـــدەوە. )حوســـێن عـــارف( سەرنووســـەری گۆڤـــاری )كاروان( بـــوو، 
دوای تەواوبوونـــی كۆڕەكـــە ئـــەم گەورەیییـــەی نوانـــد و بـــە بزەیەكـــی باوكانـــەوە شـــیعرەكەی 
ـــردم،  ـــی ك ـــردەوە. ئامۆژگاریش ـــاوی ك ـــدا ب ـــاری كاروان ـــارە )43( گۆڤ ـــە ژم ـــم و ل ـــێ وەرگرت ل
ـــەر  ـــە لەب ـــم، ك ـــۆم بمرێن ـــی خ ـــارەزووە لەناخ ـــەم ئ ـــە. ئ ـــاش نیی ـــەوەم ب ـــیعر خوێندن ـــێوازی ش ش
ـــەوە  ـــژ ســـەكۆی تاقیكردن ـــۆ گۆرانیبێ ـــۆن ب ـــم: میكرۆف میكرۆفـــۆن دەربكـــەوم و بناســـرێم. پێـــی گوت
ـــوار  ـــەم چ ـــان دەڕۆی. ل ـــی و تێڕام ـــیعری جیهانبین ـــەرەو ش ـــاعیری و ب ـــۆ ش ـــكردنە، ت و خۆپێشكێش
ـــێوازت  ـــان و ش ـــوارەدا زم ـــار و ب ـــەم ب ـــووی. ل ـــدەوە جیاب ـــیعریان خوێن ـــە ش ـــر، ك ـــاعیرەی ت ش
بـــە هونـــەری جۆراوجـــۆر و قووڵبوونـــەوە دەوڵەمەنـــد بكـــە، به رده وامبوونیـــش بـــۆی ســـه لماندم 
ئـــه و چـــوار شـــاعیره  وه ك ســـه ره تا و لـــه  یـــه ك شـــوێنپێ مانـــه وه . دوای ئـــەم گەورەیـــی 
ـــكۆیە  ـــز و ش ـــردووە و ڕێ ـــام ك ـــەورە تەماش ـــی گ ـــك و مرۆڤێك ـــە وەك داهێنەرێ ـــەی هەمیش نواندن

ـــە. ـــی هەی ـــان بەردەوام ـــە نێوانم ل
ـــیعردا  ـــە ش ـــش ل ـــگای كوردی ـــژی كۆمەڵ ـــەوەی چێ ـــووە. چڕبوون ـــتەقینەی گرت ـــیعر شـــوێنی ڕاس ش
ـــگای  ـــژی كۆمەڵ ـــەروەردەی چێ ـــە پ ـــەم بەش ـــدەی ئ ـــی دی هێن ـــچ هونەرێك ـــد. هی ـــە ناوەن بووەت
ـــەوە.  ـــی نایدۆزن ـــی دیكـــەی ئەدەب ـــاخ هـــەن، ڕەگەزەكان ـــووی ن ـــەی بزرب ـــك خورپ ـــردووە. هەندێ نەك
تەنیـــا شـــیعر لەبـــاری درەوشـــانەوەیدا دەتوانێـــت بیاندۆزێتـــەوە. نووســـین و هونـــەر ئاراســـتەیان 
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ـــاوی  ـــە پێن ـــە ل ـــان نیی ـــی ژی ـــی، ستایش ـــی پەت ـــردەی داهێنان ـــەاڵم ك ـــژە، ب ـــان و چێ ـــەرەو ژی ب
چێـــژدا، تێڕوانینـــی نـــوێ لەبـــارەی ژیـــان و چێـــژ دەخوڵقێنـــێ و دەیكاتـــە قەناعەتـــی مـــرۆڤ، 

ـــەوە. ـــندەش ڕازەكان دەدۆزێت ـــش و بەخش ـــی نوێبەخ مرۆڤ
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی دەردەكەوێت چەندمان هەوێن 

دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین
تێپەڕاندن

ـــاكار  ـــی جی ـــۆڕان و جیهانبینی ـــڕوام بەگ ـــرە ب ـــە، بگ ـــدن نیی ـــە تێپەڕان ـــڕوام ب ـــێوەیەك ب ـــچ ش ـــە هی ب
هەیـــە. تـــا ئێســـتاش نەمتوانیـــوە بـــڕوا بـــەوە بهێنـــم: )نالـــی(، )باباتاهیـــر(ی تێپـــەڕ كـــردووە، 
ـــی  ـــش خاڵ ـــاوە. ئێمەمانانی ـــەواوی جێهێ ـــیكی بەت ـــیعری كالس ـــتەی ش ـــۆران( جەس ـــا: )گ هەروەه
جیابوونـــەوەی ڕەهامـــان لەگـــەڵ نـــەوەی پێـــش خۆمانـــدا نابێـــت. دەقئاوێزانییەكـــی بەهێـــز لـــە 
نێـــوان هەمـــوو نەوەكانـــدا ئاشـــكرایە و لەوانـــەی دوای ئێمەمانانیـــش بەردەوامـــی دەمێنێـــت. وا 
ـــنكار  ـــی ڕۆش ـــاوەن جیهانبینی ـــی خ ـــەر كەس ـــۆی بەس ـــی خ ـــك جیهانبینی ـــەر ڕۆژ و ڕۆژگارێ ـــم ه دەبین
و هێمـــای هەمەچەشـــن دەســـەپێنێ. وەك چـــۆن هەمـــوو وەرزێـــك بـــە فراوانـــی ســـەیری ئـــاو 
و هـــەوای تایبـــەت بەخـــۆی دەكات و دەیســـەپێنێتیش، ئـــەم ئـــاو و هەوایـــەش كـــەم و زۆرێـــك 
ـــم  ـــەوەی تێبینی ـــت. ئ ـــەكان جێدەهێڵێ ـــونمای درەخت ـــەر نەش ـــۆی بەس ـــتی خ ـــە بارس ـــەری ب كاریگ
ـــە  ـــرد. ئێم ـــان ك ـــیعر و ئەزموونی ـــاو ش ـــە ن ـــان هێنای ـــتوونی ژیانی ـــە س ـــش ئێم ـــەوەی پێ ـــردووە ن ك
ســـتوونی و ئاســـۆیی و بازنەیـــی ژیـــان و خەیـــاڵ و خەونمـــان هێنایـــە نـــاو شـــیعر و فراوانتـــر 

ئەزموونمـــان كـــرد و درەوشـــاوە و دەوڵەمەندتـــر ناســـاندمان.
ـــە.  ـــیعری ئێم ـــی ش ـــەر قۆناغ ـــە س ـــاد دەكەن ـــی زی ـــك جیهانبینی ـــەش كۆمەڵێ ـــەوەی دوای ئێم ن
ـــە ناوەندێكـــی چەســـپاوە  ـــەم هەقیقەت ـــی ئ ـــت. قبووڵكردن ـــت قبووڵمـــان بێ ـــە و دەبێ ـــە یاســـای ژیان ئەم

ـــەوە. ـــی بوون ـــە چییەت ـــدار ب ـــی پەیوەندی ـــن و دیاردەكان ـــەت بینی ـــوون و هەقیق ـــە بڕوابەخۆب ل
پـــرۆژەی تێپەڕاندنـــم نییـــە، زیاتـــر خەوندیـــدەی پێكهێنانـــی هێـــڵ و هێماكانـــی خۆمـــم، شـــیعرییەت 
ـــەی  ـــتە و پێكهات ـــە جەس ـــە ل ـــدووی زۆر قووڵ ـــانەیەكی زین ـــە و ش ـــت نەوەكان ـــی گش ـــیمای ڕوون س

ـــدا. مرۆڤ
دەقئاوێزانـــی دەتگەیەنێـــت بـــە فۆرمـــی ڕۆشـــنبیری و بیركردنـــەوەی چـــاالك و دەتدرەوشـــێنێتەوە. 
ـــتی هەســـت  ـــە ئاس ـــا نەهێنێت ـــنبیریی دنی ـــزی ڕۆش ـــی بەهێ ـــەڵ گیان ـــی لەگ ـــنبیرییەك دەقئاوێزان ـــەر ڕۆش ئەگ
ـــایەتییەك:  ـــە كەس ـــەدا، ببێت ـــی دیك ـــەوەی ئەوان ـــۆ و بیركردن ـــدی و گفتوگ ـــە پەیوەن ـــوە ل ـــردن، نەیتوانی پێك
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ـــان  ـــە كەســـایەتییەك. زانســـتی ژی ـــت ببێت ـــەوە. ڕۆشـــنبیرییەكیش نەتوانێ ـــۆ بكات ـــان ك ـــت زانســـتی ژی بتوانێ
ـــووە. ـــوە نەچ ـــاش بەڕێ ـــی ب ـــادا خەیاڵ ـــنبیریی دنی ـــاو ڕۆش ـــەوە، لەن ـــۆ بكات ك

ـــەڕان  ـــە گ ـــت و ل ـــتەجێ بێ ـــا نیش ـــنبیریی دنی ـــاو ڕۆش ـــت لەن ـــەری دەتوانێ ـــی هون ـــەوەی هێڵ ـــە بەرزبوون ل
ـــاتی  ـــەوە. چركەس ـــی بدۆزێت ـــۆی خۆبوون ـــڵەت و ئاس ـــت، خەس ـــدار بێ ـــاالك و بەرهەم ـــش چ ـــۆ بنەڕەتی ب

ـــدا. ـــە ژیان ـــڕە ل ـــوودە و چ ـــەرم و ئاس ـــاتێكی گ ـــش، چركەس ـــۆی خۆبوونی ئاس
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی دەردەكەوێت چەندمان هەوێن دەبین و 

چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین
بەهرە

ـــت نووســـین هەڵچـــوون  ـــەوە هەبێ ـــڕوام ب ـــی ب ـــراوە، بڵێ ـــەك تۆمارك ـــم، مێژووی ـــەر دەقێك ـــی ه ـــە دامێن ل
ـــن  ـــەردەوام بەشـــدار و هـــاوكارم ب ـــژ ب ـــان بەهـــرە و ســـرووش ماوەیەكـــی دوور و درێ ـــە، ی ـــی تایبەتیی و كات
ـــەدەیەكە  ـــە س ـــە چارەگ ـــە نزیك ـــینمدا، ك ـــەی نووس ـــەو تەمەن ـــی دەق. ل ـــە پێكهێنەرەكان ـــینی بەش ـــە نووس ل
ـــان.  ـــۆ وزەی خرۆش ـــووە ب ـــدەر و هۆكارب ـــان هان ـــۆدام، ژی ـــە هاتوچ ـــنوورەكانی ل ـــاو س ـــی دڵ لەن بەكام
ـــە و  ـــەواو نەبوویم ـــینیان ت ـــە نووس ـــتان ل ـــمن هێش ـــەی نووسیویش ـــردوون، ئەوان ـــم ك ـــد دەقێك ڕاوی چەن
ـــی نووســـەر دەكـــەن  ـــە ئامادەبوون ـــە بەهـــرە و ســـرووش كار ل ـــەدوا داڕشـــتنیان. بڕواشـــم وای نەگەیشـــتووم ب
ـــی  ـــتێكی بنەڕەت ـــەك ش ـــاراوە ن ـــی ش ـــۆكار و خورپەیەك ـــدەر و ه ـــەاڵم وەك هان ـــان، ب ـــی خرۆش ـــۆ كەش ب
ـــتێتیكای  ـــەون و ئێس ـــان و خ ـــر تێڕام ـــیندا زیات ـــە نووس ـــین، ل ـــی نووس ـــادی بەردەوامی ـــەواوكاری بنی و ت
ـــادەی  ـــام ئام ـــی وری ـــێ. ناخ ـــم دەدەن ـــداریی بەردەوامی ـــەری و بەش ـــەم كاریگ ـــەی یەك ـــە پل ـــی، ب ویژدان

ـــەن. ـــین دەك ـــی نووس ـــادی بەردەوامی بنی
ســـەرەتاكانی نووســـین لـــە هۆشـــیاری و یاداشـــت و خەونمـــدا ئامـــادە دەبێـــت. چاوەڕوانـــی 
ـــین  ـــی نووس ـــرە و سرووش ـــكۆ و بەه ـــە ش ـــە چێژبەخش ـــەم كەش ـــە ئ ـــین دەكات. لەوانەی ـــی نووس كەش
بێـــت و بنەماكانـــی بەڕێـــوە ببـــات، كـــە ژیـــان و سروشـــت و دڵبـــەر وەك تۆیەكـــی گەردوونـــی 
ببینـــێ و مامەڵـــەی ئێســـتێتیكی لەگەڵـــدا بـــكات. تـــا ڕادەیەكـــی زۆر بـــاش نووســـین پێویســـتی 
ـــوونی  ـــانە و ئەفس ـــكێت، ئەفس ـــدا بش ـــرازە هونەرییەكانی ـــەر ئام ـــتت بەس ـــا دەس ـــە، ت ـــری هەی ـــە ژی ب

ـــت. ـــێ بهێنێ ـــراودا بەج ـــی پەروەردەك ـــۆی بەهرەیەك ـــین بەه نووس
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی دەردەكەوێت چەندمان هەوێن 

دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین
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خوێنەر
ـــار  ـــاوی دەم ـــە چ ـــژاردووە و ب ـــم هەڵب ـــك ژیان ـــتنی زاهیدێ ـــوون و تێگەیش ـــە بۆچ ـــۆم، ب ـــاوەوەی خ لەن
و خوێـــن و پشـــت ســـەیری تـــەواوی شـــیعری كـــوردی دەكـــەم، شـــیعری: زمـــان و ئێســـتێتیكی و 
ـــدا  ـــاو شیعریش ـــە. لەن ـــری وزەی ژیان ـــوون هەڵگ ـــا و ئەزم ـــیعر وەك توان ـــدەوێت، ش ـــم خۆش مرۆڤدۆستانەش
ـــەوە  ـــی ڕووبەڕووبوون ـــردووم. بوێرییەكان ـــتی ك ـــی پێویس ـــك جەنگ ـــرەوتن و هەندێ ـــاری نەس ـــان دووچ ژی
بەرانبـــەر ئـــەو مەترســـییانەی لـــە لەناوچوونـــدا دەبـــن بـــە هەســـت، كتێبـــی دەگمەنـــن. هـــەوڵ دەدەم 
تێیـــان بگـــەم، دواجاریـــش بیاننووســـم، ئـــەو ژیانـــەم ال جـــوان و پەســـندە، هەســـت و خـــەون لەنـــاو 
ـــەوە،  ـــك دەبین ـــەش نزی ـــی هاوب ـــە خاڵ ـــدا ل ـــە ئاخاوتن ـــن. ل ـــاژە و ئاخاوت ـــە ئام ـــیعریدا دەیكەن ـــی ش دەق
ـــەن  ـــری دەگ ـــە یەكت ـــێبەریدا ب ـــە س ـــادەوەری ل ـــەون و ی ـــن. خ ـــۆ ئاخاوت ـــك ب ـــە وەاڵمێ ـــن ب ـــان دەگەی ی
ـــی  ـــەوەی خوێنەران ـــندكردن و ڕەتكردن ـــوان پەس ـــە نێ ـــوون. ل ـــی ب ـــە واقیعەكان ـــك ل ـــە واقیعێ ـــن ب و دەب
ـــەری زۆر  ـــوان خوێن ـــی نێ ـــەوە. جیاكاری ـــۆی دەدۆزێت ـــوێ خ ـــاییدا، نووســـین لەك ـــی ئاس ـــیار و خوێنەران هۆش
ـــە. ـــاوەری نیی ـــەاڵم جەم ـــەرە، ب ـــڕ خوێن ـــوردی پ ـــیكی ك ـــیعری كالس ـــی ش ـــكرایە. قۆناغ ـــاوەر ئاش و جەم
ـــت، وەك ســـەرچاوەی چێژبەخـــش  ـــە دەســـت دەكەوێ ـــەدا ب ـــەو دەقان ـــی ئ ـــە نهێنی ـــەو مشـــتومڕە ل ئ
ـــەی  ـــەزوو و خورپ ـــەڵ مووچـــڕك و ت ـــە. پەیوەندییەكـــی دڵخۆشـــكەریان لەگ پێویســـتمان بەخوێندنەوەیان

ـــاوە. ـــاخ پێكهێن ـــاراوەی ن ش
ـــم  ـــد دەب ـــێ ئومێ ـــا ب ـــوو دنی ـــە هەم ـــت و ل ـــتی دامدەگرێ ـــە پەس ـــۆم، ك ـــاری خ ـــەك بەب ـــن ی م
ـــان  ـــۆران، ی ـــی: گ ـــان دیوان ـــی، ی ـــادری كۆی ـــی ق ـــی: حاج ـــان دیوان ـــوی، ی ـــی: مەح ـــۆ دیوان ـــا ب پەن
دیوانـــی: دیـــالن، یـــان كۆشـــیعری: ئەحمـــەد تاقانـــە ..... تـــاد، دەبـــەم. لـــە شـــیعری كوردیـــدا 
ـــان،  ـــی ژی ـــوو بوارەكان ـــە هەم ـــدان ب ـــۆ گرینگی ـــەوە ب ـــادەم دەكەن ـــن. ئام ـــەی دەگمەن ـــە نموون ئەمان
ـــتێكیش  ـــوو ئاس ـــەر هەم ـــۆم. ه ـــی خ ـــتەكان و ناخ ـــوو ش ـــە هەم ـــتن ب ـــی گەیش ـــە فۆرم ـــان دەگەم ی
ـــتر  ـــەوەی باش ـــەندن و بیركردن ـــردن و گەشەس ـــەوە ب ـــەرەو پێش ـــی ب ـــت و هەوڵ ـــان دەنێـ ـــە ژی ـــز ل ڕێ
ـــا و  ـــەر بنەم ـــەریش لەس ـــت. نووس ـــێ وەردەگرێ ـــژی ل ـــۆی چێ ـــتنی خ ـــە تێگەیش ـــش ب دەدات، هەریەكی
ـــی  ـــە خەونێك ـــەی دەبێت ـــەو متمانەی ـــی ئ ـــە زیندووێت ـــتنەوەی ب ـــان و هێش ـــی زم ـــی مەوداكان فراوانبوون
ـــت  ـــدا دەس ـــە خەونەكانم ـــە، ل ـــم هەی ـــن خەون ـــەوە. م ـــت پێدەكات ـــەوەش دەس ـــە خەون ـــوو، ل بەدیهات

ـــین. ـــەوە و نووس ـــی بیركردن ـــاو مەوداكان ـــە ن ـــەوە و دەچم پێدەكەم
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی دەردەكەوێت چەندمان هەوێن 

دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین
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وشە
ـــت  ـــەوە، دەبێ ـــارە دەبن ـــن و الم دووب ـــم دەجووڵێن ـــردن، بێئاگایی ـــی و م ـــەون و منداڵ ـــەی: خ وش
لـــە پەرەســـەندنی خۆیانـــدا قســـەم لەبارەیانـــەوە هەبێـــت و چوارچێوەیەكیـــان بـــۆ بگـــرم، فـــەزا و 
ڕەگـــەزی ئـــەم وشـــانە دیـــدگای منیـــان دیـــل نەكـــردووە، زیاتـــر بـــەالی خۆیانـــدا بەكێشـــیان 
ـــی  ـــۆ ئەزموون ـــوهەوان ب ـــاندوون، كەش ـــەكردنم ناس ـــە و بەگەش ـــان وریای ـــدا ڕەگی ـــاو من ـــردووم. لەن ك
ـــدەر  ـــەزی هان ـــەزا و ڕەگ ـــەك ف ـــە، ن ـــەوە هەی ـــەزای بوون ـــە ف ـــم ب ـــیعردا ئیلتیزام ـــە ش ـــم، ل خەونی
و هـــۆكار. بـــوون لـــە دەقـــدا دەبێتـــە شـــەپۆلی مانـــا و جوانـــی و شـــیعرییەت. شـــیعری مـــن 
ـــەون  ـــاو خ ـــە. كار لەن ـــی و خەونیی ـــی و گەردوون ـــتنێكی بوون ـــە. داڕش ـــدا نیی ـــی تێ ـــتی مێژووی مەبەس
ـــراوە  ـــن، نەك ـــیاری ئەزەلی ـــردن پرس ـــی و م ـــەون و منداڵ ـــی، خ ـــتكردنی جیهانبین ـــۆ دروس ـــەم ب دەك
ـــك  ـــەوە كۆمەڵێ ـــی دەبێت ـــەر وەاڵمێك ـــەوە، ه ـــەت بدرێن ـــیارەكانی ئەزەلیی ـــۆ پرس ـــا ب ـــی ڕەه وەاڵمێك
ـــەرم  ـــەوە گ ـــەڕان و دۆزین ـــەی گ ـــاز و كەڵكەڵ ـــارە نی ـــع. دووب ـــی واقی ـــۆ ئازادكردن ـــە ب ـــیاری دیك پرس
ـــا  ـــاڵ و توان ـــەون و خەی ـــۆڕاو، خ ـــۆكاری گ ـــن و ه ـــی دەربڕی ـــەردەم ئازادی ـــە ب ـــەوە، دەمانخات دەكەن
ـــان  ـــی زەوی، ی ـــۆ دوای كۆتای ـــت ب ـــیارە دوابخرێ ـــەم پرس ـــت ئ ـــت، دەكرێ ـــان دەجووڵێنێ و ئەزموونم
ـــە،  ـــا هەتای ـــاری ت ـــە بەختی ـــڕوا ب ـــی، ب ـــا هەتای ـــاری ت ـــزا و بەختی ـــزەی مۆنالی ـــەوەی ب دوای دۆزین

ـــاوە. ـــی پێكهێن ـــژووی گیان ـــی مێ ـــن ناوەرۆك ـــن و بەپیتتری كاریگەرتری
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی دەردەكەوێت چەندمان هەوێن 

دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین

الیەنگر
ـــی  ـــای دەربڕین ـــا. بەه ـــان ن ـــم، ی ـــری دەقەكان ـــە الیەنگ ـــتێك ببێت ـــوو ئاس ـــە هەم ـــەوە گرینگ بەالم
ئـــازاد شـــوێنی نووســـینی لـــە جیهـــان دۆزیوەتـــەوە، بـــە تـــەواوی مانـــای ئـــازادی، ئازادیـــم لـــە 
ـــازادی  ـــردووە، ئ ـــن ك ـــۆم دابی ـــۆ خ ـــین ب ـــژی نووس ـــەكان و چێ ـــەرە جوان ـــەوە و هون ـــۆری بیركردن ج
ـــت.  ـــوە دەچێ ـــازادی بەڕێ ـــان ئ ـــش بەهەم ـــی دووەمی ـــەوە، كەس ـــین دەتوێنم ـــتیاریی نووس ـــاو هەس لەن
ـــوو  ـــە هەم ـــەم ب ـــا دەك ـــی ال وێن ـــەو قەناعەتەش ـــا. ئ ـــان ن ـــە، ی ـــەالوە گرینگ ـــین ب ـــی وەك نووس من
ـــم،  ـــان بگەیەن ـــدی بەرهەمهێن ـــن و ناوەن ـــە دەربڕی ـــاژەكان ب ـــەوە ئام ـــزی ئەقڵیم ـــی و هێ ـــای گیان توان
ـــوون  ـــەوە و تێكەاڵوب ـــەی توان ـــە پل ـــم دەگەیەنێت ـــژی هاندان ـــدی نووســـین چێ ـــش لەناوەن بارێكـــی گیانی
بـــە زۆرێـــك لـــە شـــتەكان. هەوڵیـــش دەدەم ژیانـــی چێـــژدار و بەجوانـــی پەیوەســـت بخزێنمـــە 
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ـــن.  ـــن فڕی ـــاری یەكەمی ـــش بگەڕێنمـــەوە ب ـــەردوون و ئادەمیزادی ـــزادەوە. گ ـــەردوون و ئادەمی ـــی گ گیان
ئێســـتێتیكای هاوبـــەش و ڕۆشـــنایییەكانی نـــاو دەق دەكەمـــە هونـــەری لێكدانـــەوە و تێگەیشـــتن 
بـــۆ پەخشـــكردنەوەی ڕۆشـــنایییەكانی خەیـــاڵ و ئەندێشـــەی وەرگـــر. وابەســـتەی كلتـــووری پـــڕ 
چاالكیـــی كوردیـــم، ئـــەو كلتـــوورەی پەیوەندیـــی بەهـــەر هەمـــوو كۆمەڵـــگاوە هەیـــە. بەرهەمـــی 
هۆشـــمەندییەتی، كەواتـــە: ئێمـــە ناوەرۆكـــی گشـــتیی كلتووریـــن. تێكۆشـــانێكی ســـەخت دەكـــەم، 

ـــم.  ـــەڕ ب ـــت و ف ـــە پی ـــد و ب ـــی دەوڵەمەن ناوەرۆكێك
ــا  ــنبیرییە. تـ ــی ڕۆشـ ــۆری دەربڕینـ ــن جـ ــی، بەناوبانگتریـ ــدووەی خوڵقاندوویەتـ ــارە زینـ ــەو بـ ــوور بـ كلتـ
ـــەی  ـــیندا مامەڵ ـــەڵ نووس ـــن لەگ ـــەی م ـــەوە. مامەڵ ـــەی دەمێنێت ـــێوە چاالك ـــەو ش ـــەر ب ـــش ه ـــەڕۆژێكی دووری پاش
ـــی  ـــە چییەت ـــیار ل ـــۆ، پرس ـــیار و گفتوگ ـــە پرس ـــەرچاوەش دەبن ـــودا و س ـــەرچاوە. خ ـــودا و س ـــەڵ خ ـــدارە لەگ ئیمان
ـــان  ـــە پێی ـــن، ك ـــە چی ـــەو دۆزینەوان ـــم ئ ـــت بزان ـــش دەمەوێ ـــەردوون. دواجاری ـــوێنەزا و گ ـــوون و ش ـــوون و نەب ب
ـــوە  ـــینیان لێ ـــد و نووس ـــۆكانی ناوەن ـــەوەی ئاس ـــە یەكانگیربوون ـــۆن بوونەت ـــان چ ـــیار و گفتوگۆم ـــتووم، پرس گەیش

ـــەوە. ـــژ بووەت درێ
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی دەردەكەوێت چەندمان هەوێن 

دەبین و چەندیشمان هەڵدەبزڕكێین

شێواز
ـــی  ـــی جوان ـــا و دڵ ـــاو دەب ـــادەكان لەن ـــتە س ـــش ش ـــت. لێڵی ـــەوە دەخوڵقێ ـــادەیی و قووڵبینیی ـــە س ـــی ل جوان
ـــە  ـــتایەكانم ل ـــی هەش ـــە بەرهەم ـــە بەشـــێك ل ـــن. ل ـــادەیی دەوترێ ـــە س ـــەكان ب ـــتە جوان ـــەوە، ش ـــور ناكرێت ـــدا هێ تێ
ـــش  ـــت، لێڵی ـــت دەبێ ـــان دروس ـــی زم ـــی جوانی ـــە ئەنجام ـــژ ل ـــردووە، تەموم ـــژدا كارم ك ـــی تەموم ـــادی قووڵ بنی

ـــەوە.  ـــەی زمان ـــەش و هەڵ ـــادی ڕووك ـــی بنی ـــە ئەنجام ل
ـــە الی  ـــە ڕوو. بێزمانەك ـــەك دەخات ـــك، داوای ـــە الی مرۆڤێ ـــك دەچێت ـــە: الڵێ ـــك. وات ـــە: بێزمانێ نموون
ـــەوەی  ـــەر ئ ـــەاڵم لەب ـــت، ب ـــی دەوێ ـــت چ ـــە و دەزانێ ـــەی هەی ـــۆ داواك ـــی ب ـــا و لێكدانەوەیەك ـــۆی مان خ

ـــت. ـــەر بگەیەنێ ـــە بەرانب ـــەی ل ـــت داواك ـــە. ناتوانێ ـــی نیی ـــی زمان ڕوونی
شـــاعیر هـــەن ڕوونیـــی زمـــان و جیهانبینییـــان نییـــە. لـــە دەروون و هەســـتی یەكئاســـتیی خۆیـــان 
ـــەر  ـــە بەرانب ـــێوازێكی ڕوون ل ـــە ش ـــان ب ـــەم مانایەی ـــن ئ ـــەاڵم ناتوان ـــاوە، ب ـــینەكەیان دان ـــۆ نووس ـــان ب مانایەكی
ـــدان  ـــووڵ و هان ـــۆڕان و جموج ـــێوازی گ ـــە ش ـــڕە ل ـــۆی پ ـــان خ ـــتنەیە. ژی ـــەم نەگەیش ـــی ئ ـــن، لێڵ بگەیەن
ـــە  ـــت ل ـــەروەردە دەكات. درەخ ـــۆی پ ـــودی خ ـــە خ ـــۆڕان ل ـــتیش گ ـــی سروش ـــەت ڕەنگ ـــۆكار، تەنان و ه
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ـــۆی  ـــی خ ـــاڵێكیش گەاڵكان ـــوو س ـــت، هەم ـــونما وەردەگرێ ـــوهەوای نەش ـــدا كەش ـــی بچووك ـــە زەوییەك پارچ
ـــێوازیش  ـــەك ش ـــت. ی ـــی ڕاس ـــە كردەیەك ـــی دەكات ـــەاڵ نوێیەكان ـــێوازی گ ـــای ڕوون و ش ـــاو دەدا و هێم لەن
لـــە ئەزموونـــی خەوندیـــدە و وێڵـــی دۆزینـــەوەی ژیانـــی بـــە پیتـــدا، دەســـەاڵتدار نابێـــت. مانـــەوە و 
كاركردنیـــش لەنـــاو شـــێوازێك ڕایـــەڵ و تانوپـــۆی داهێنـــان هەڵدەوەشـــێنێتەوە، هەمـــوو ســـەربەخۆیی 
ــێوازەی  ــەو شـ ــت. ئـ ــش دادەڕزێنێـ ــی بەردەوامبوونیـ ــیش زەوت دەكات، گیانـ ــەاڵتێكی كەلكێشـ و دەسـ
ـــەم  ـــان بك ـــای زم ـــاو مان ـــەدا كار لەن ـــەو ئەزموون ـــم دا ل ـــرد، هەوڵ ـــم ك ـــتایەكانەوە ئەزموون ـــتی هەش لەناوەڕاس

ـــم. ـــەت بمرێن ـــای باب و مان
ـــرد. دوای  ـــكێش ك ـــدا پێش ـــم تێی ـــییە زمانەوانییەكان ـــەری و كەلكێش ـــتە هون ـــوو، ویس ـــك ب ئەزموونێ
ـــە  ـــە هەی ـــی دیك ـــرد كارێك ـــتم ك ـــی، هەس ـــاوەوە هەژاندم ـــۆڕان لەن ـــتی گ ـــكردنەش خواس ـــەم پێشكێش ئ
ـــۆم دەدەم  ـــگا بەخ ـــك ڕێ ـــان. كاتێ ـــێوازی ژی ـــن و ش ـــۆ بینی ـــە ب ـــەش هەی ـــی دیك ـــردن، دنیایەك ـــۆ ك ب
ـــارە وەك ئەزمـــوون گەیشـــتوومەتە  ـــم، دی ـــێ بێنـــم و ســـەرگەرمی ئەزموونێكـــی دیكـــە ب ئەزموونێـــك واز ل
ـــە  ـــەوە و پێكوت ـــاری خۆدووبارەكردن ـــەوە دووچ ـــیدا بمێنم ـــەر لەناویش ـــووە، ئەگ ـــەواو ب ـــتی و الم ت دوا ئاس
ـــزی  ـــوارەدا هێ ـــەو باروب ـــەن، ل ـــاو دادەخ ـــینم لەبەرچ ـــەش كەشـــی نووس ـــەوە و پێكوت ـــم، خۆدووبارەكردن دێ

ـــن. ـــەر دەب ـــێ كاریگ ـــان، ب ـــی و ژی ـــۆ جوان ـــیش ب ـــی نوێبەخش ـــی مرۆڤ ـــتە كاریگەرەكان ـــود و ڕس خ
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی دەردەكەوێت چەندمان هەوێن 
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ڕاگەیاندن
ڕاگەیانـــدن كەنـــاڵ و ناوەندێكـــی خزمەتگـــوزارە بـــۆ كـــردەی ڕۆشـــنبیری. لەنـــاو ڕۆژنامەوانیـــی 
ـــە  ـــە ب ـــورد و ســـوودمەند بوویم ـــەرانی ك ـــە نووس ـــك ل ـــی زۆرێ ـــی بەپیت ـــە ئەزموون ـــدا گەیشـــتووم ب كوردی
ـــە  ـــی ب ـــە ڕۆژنامەوان ـــێك ل ـــە بەش ـــدەی ل ـــەوە هێن ـــی دیكەش ـــان. لەالیەك ـــوون و فۆرمەكانی ـــر و بۆچ بی
ـــەرەڕای  ـــراوە. س ـــەوە نەنووس ـــارەی ئەهریمەن ـــەق لەب ـــدە بەه ـــراوە، هێن ـــەوە نووس ـــارەی من ـــەق لەب ناه
ئەمانـــەش بەبـــێ هیـــچ هۆیـــەك بـــە مەبەســـت و هەڵـــەی ده ستئەنقەســـت نـــاوم لـــە لێكۆڵینـــەوە 
و چاوپێكەوتنـــە ئەدەبییـــەكان دەســـڕنەوە. بەشـــێك لـــە ڕۆژنامەوانیـــی كـــوردی هەوڵـــی تێـــدا دراوە 
ــوازەوە  ــە چێـــژی باوخـ ــدا ئەوانـــەی لـ ــە ڕۆژگاری ژیانـ ــێوێنێت. لـ ــیعری مـــن بشـ هەقیقەتـــی شـ
تەماشـــای ڕســـتە كاریگەرییەكانـــی ژیـــان دەكـــەن تاوانـــكارن، نوێبەخشـــەكانیش قوربانیـــی ئـــەو 
هێـــزە بااڵدەســـتانەن، كـــە تاوانـــكاران دەجووڵێنـــن و ئامادەیـــان دەكـــەن بـــۆ بەجێهێنانـــی مـــەرام 
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ـــرم  ـــان وەردەگ ـــی ژی ـــادە و كاریگەرەكان ـــە س ـــان، دیمەن ـــتە ئەدەبییەكانی ـــی و شكس ـــە سیاس و تاكتیك
ـــە  ـــدا دەكەم ـــیعرییەتی تێ ـــی ش ـــتێكی زمانەوانی ـــد ئاس ـــدن چەن ـــی گەیان ـــی فۆرمەكان ـــە تێكەاڵوكردن ب
ســـتوونی تایبەتكـــردن و درەوشـــانەوە. وەك دەقـــی بـــە ئەدەببـــوو دەیخەمـــە بـــەردەم كۆمەڵێـــك 
ـــی  ـــاو خوڵقاندن ـــی لەن ـــی و دانای ـــرووتی تایبەت ـــە س ـــەردەوام ل ـــادەكانیش ب ـــتە س ـــیار، ش ـــان و پرس نیش
ـــان و  ـــاو ژی ـــدا لەپێن ـــاو خۆیان ـــان لەن ـــتەكانن. بوونم ـــی هەس ـــی و گەرمای ـــی ویژدان ـــین زانیاری نووس
ـــان  ـــان نیش ـــردەوەی خۆی ـــەری و ك ـــان كاریگ ـــە ژی ـــا ل ـــەن، ت ـــتە دەك ـــتر بەرجەس ـــی باش جیهانبینییەك

ـــدەن. ب
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی دەردەكەوێت چەندمان هەوێن 
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تێڕامان
ـــەردوون  ـــوون و گ ـــان و ب ـــەڵ ژی ـــە لەگ ـــی دیك ـــدراودا پەیوەندی ـــی نەزان ـــە قوواڵی ـــی ل بێدەنگ
ـــە  ـــك شـــت ل ـــەوە. هەندێ ـــدوو دەكات ـــع زین ـــەڵ واقی ـــە ساردبووەكانیشـــی لەگ ـــەوە، پەیوەندیی دەدۆزێت
ـــەی  ـــی دەكات. پێكهات ـــادەی گوتن ـــەوە و ئام ـــەوەی ڕێكـــی دەخات ـــە بیركردن ـــت، ل ـــع وەردەگرێ واقی
ـــاو ســـەرچاوەكانی  ـــدن لەن ـــۆ خـــۆ گونجان ـــن ب ـــە نیشـــتەجێبوون لەســـەر زەمی ســـرووتی كەســـایەتیم ل
ـــە قســـەكردندا خـــودی ئامادەكـــراو  ـــاو دەق دروســـت دەكـــەم. ل ـــن لەن ـــووە. ئاخاوت ـــان وا هەڵكەوت ژی
ـــمەند.  ـــا و هۆش ـــودی وری ـــوونی خ ـــانە و ئەفس ـــش ئەفس ـــاو دەقی ـــی ن ـــە ئاخاوتن ـــەوە، ل ـــە پێش دێت
ـــینم  ـــی نووس ـــی بەردەوامی ـــادی ئامادەبوون ـــت و بنی ـــاوەوەم دەكوژێ ـــی ن ـــم، تێڕامان ـــەر زۆر بدوێ ئەگ
ـــۆ كەســـی سیاســـی  ـــا ب ـــاڵ دەبێـــت. زۆر دوان تەنی دەشـــڵەژێ، ئەفســـانە و ئەفســـوونی خودیشـــم بەت
ـــۆ  ـــوار ب ـــەریش باروب ـــكات، نووس ـــت ب ـــدی دروس ـــەڵ ئەوی ـــۆ لەگ ـــۆ گفتوگ ـــوار ب ـــاوە، باروب گونج
ـــی  ـــە كرۆك ـــتن ل ـــە تێگەیش ـــۆم ب ـــتەبەر دەكات. خ ـــۆی دەس ـــتەكانی خ ـــی و هەس ـــی تاكییەت تێڕامان
ـــدەدەم،  ـــەرە پێ ـــوونەوە پ ـــانە و ئەفس ـــان و ئەفس ـــۆی زم ـــم بەه ـــووە، پرۆژەكان ـــی گرت ڕۆژگار و بێباك
نازانـــم ئـــەوەی نووســـیومە باشـــە، یـــان نـــا. بـــەاڵم بـــەو ڕاســـتییە گەیشـــتووم پێویســـتە لـــە 

ـــە. ـــی بەردەوام ـــەرد بێدەنگییەك ـــی بێگ ـــە دەق ـــم، ك ـــی بەردەوامب ـــان و بێدەنگ ـــی تێڕام هەوڵ
ـــان  ـــیاری ژی ـــەوە و پرس ـــاگادار دەكات ـــەردوون ئ ـــەون و گ ـــی خ ـــا قووڵەكان ـــن مان ـــی الی م بێدەنگ

ـــوون. ـــا و ئەزم ـــە توان ـــكات ب ـــە و دەی ـــی هەی و بوون
سەنگێك هەیە ناوی مێژوو، هەموومان وەك شیر دەكوڵێنێت، بۆی دەردەكەوێت چەندمان هەوێن 
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ـــار  ـــە ب ـــكەوتانەی ل ـــەو دەس ـــووە، ئ ـــەدوور گرت ـــەكان ب ـــە ڕۆژنامەوانیی ـــۆ و دیمان ـــە گفتوگ ـــۆم ل ـــە خ هەمیش
ـــینێكی  ـــن و نووس ـــوو گوت ـــرەوەی هەم ـــنە جێگ ـــرێ بكرێـ ـــاون، دەك ـــتم هێن ـــە دەس ـــیعرەوە ب ـــواری ش و ب
ـــن و  ـــدی دەربڕی ـــە ناوەن ـــەم ب ـــەكان بیك ـــە ڕۆژنامەوانیی ـــە دیمان ـــە ل ـــم نیی ـــی گوتنیش ـــچ نیازێك ـــە. هی دیك
ـــوم،  ـــینیان چنی ـــۆی نووس ـــەڵ و تانوپ ـــتكردنەكانی ڕای ـــی و هەس ـــیاری و نهێن ـــاتە هۆش ـــوو س ـــدن. هەم دركان
لـــە هەنـــاوم خۆیـــان ڕاپســـكاندووەتە دەرەوە و لـــە دەقەكانـــم دركاندوومـــن. خـــۆ تەرخانكردنیشـــم بـــۆ 
ـــراوان دەكات،  ـــوان و ف ـــەكان ج ـــای پەیوەندیی ـــدە. دەق بنەم ـــگ و ناوەن ـــەالوە گرین ـــی دەق ب بەرهەمهێنان
فۆرمەكانـــی دەروونیـــش دەگۆڕێـــت. ســـەرەتا شـــتە گشـــتییەكان دەدۆزمـــەوە. دواتـــر گیانـــی بزێـــوی 

ـــم. ـــدا دەخوڵقێن ـــتی تێ ـــمەوە و هەس ـــتەكان دەنووس ش
ـــە.  ـــر گواســـتنەوە و گەیاندن ـــەم، زیات ـــەوە تێناگ ـــردەی دۆزین ـــە ك ـــارەی شـــیعر ب نووســـین و قســـەكردن لەب
ـــەوەی  ـــەزرۆی خوێندن ـــر، تام ـــك پت ـــوو بابەتێ ـــە هەم ـــەوەش ل ـــەڵ ئ ـــزم، لەگ ـــێ بپارێ ـــی ل ـــەوڵ دەدەم خۆم ه

ـــوون و ژیننامـــەی كەســـایەتییانم. ـــە ئەزم ـــی شـــاعیرانی ب ـــە ڕۆژنامەوانییەكان دیمان
تێڕوانیـــن و زۆر وردبوونـــەوەش لـــە شـــیعردا دەمانباتـــەوە بـــۆ ســـەردەمی لەدایكبوونـــی یەكەمیـــن 
ـــكات،  ـــز ب ـــتەیەك بەهێ ـــا ڕس ـــتەیەك، تەنی ـــرۆڤ ڕس ـــن م ـــارەی یەكەمی ـــت لەب ـــین ناتوانێ ـــرۆڤ. نووس م
ـــرۆڤ. ـــن م ـــی یەكەمی ـــاری تێڕامان ـــگات بەب ـــەوە و ب ـــدا وردبێت ـــت لەناوی ـــان دەتوانێ ـــەرزەی گی ـــا ل تەنی

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

تشرینی یەكەمی 2002 هەولێر 
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مانیفێستی شیعری
شیعر ڕه گی ئه ده به ، هاوئاهه نگی له  نێوان چه شنه كان دروست ده كات

گەورەتریـــن داهێنـــەر ئـــەو داهێنەرەیـــە بەســـەر بینینەكانـــی خۆیـــدا زاڵبێـــت و بەشـــێك، بەشـــێكی 
ـــت. ـــژێ و بەرهەمیبهێنێ ـــەوە داڕێ ـــەی بینینەكانی ـــە نوخت ـــان ل ـــا و زم ـــە و مان ـــی وێن ـــەرەكی پەیوەندییەكان س
ـــەكان  ـــەم ورووژان و داچڵ ـــە و یەك ـــڕ بەهای ـــتپێكێكی پ ـــەیركردن دەس ـــان س ـــەرنجدان، ی ـــەری س هون
ـــوو  ـــتم و هەم ـــك بوەس ـــەر خاڵێ ـــر  بەرانب ـــدان كاتژمێ ـــم ڕۆژێ چەن ـــدەكات. دەتوان ـــت پێ ـــوە دەس لەوێ
ـــدا  ـــەر چی ـــۆن و بەس ـــە چ ـــەم خاڵ ـــم ئ ـــەوەی بزان ـــۆ ئ ـــم. ب ـــان بهێن ـــەوە و بەكاری ـــتەكانم كۆبكەم هەس
ـــاراوە  ـــە ئ ـــی هێناوەت ـــیعری نوێ ـــی ش ـــەڕەت و چۆنیەت ـــەدا، بن ـــەوەی خاڵ ـــەم كران ـــەرنجدان ل ـــتەوە، س دەكرێـ
ـــن و  ـــۆ زانی ـــەم ب ـــی زۆری ڕووداو دەك ـــدا چاوەڕوان ـــەر ڕۆژێك ـــە ه ـــرد. ل ـــەق ك ـــایییەكانی ل ـــا ئاس و بنەم
ـــاو  ـــەوە لەن ـــەكان و مان ـــەم ورووژان و داچڵ ـــوون و بایەخـــی یەك ـــایەتی ســـەرەكی ب ـــاوازی كەس ـــداری جی دی
ـــۆ  ـــە ئاس ـــان ل ـــی ژی ـــا و دیمەنداركردن ـــە مان ـــین و ب ـــۆ سەرناس ـــەاڵم ب ـــدا، ب ـــەم ورووژان و داچڵەكان یەك
و دوورییەكانـــی شـــیعرەوە چاوەڕوانـــی ڕوودانـــی خەیاڵـــی خۆمـــم و ســـەرچاوەی ســـرووش و پەیامـــی 
ـــە  ـــر ل ـــدا بی ـــەوەی تێی ـــێ ئ ـــوە بەب ـــێ نەپەڕی ـــم ت ـــە بوون ـــش ل ـــچ ڕۆژێكی ـــرم. هی ـــاو دەگ ـــرەش لەبەرچ بەه
ـــش  ـــەم. مەرجی ـــۆ نەك ـــی ب ـــی گیانی ـــەوە و خەبات ـــهێنەرەكانی نەكەم ـــتكەر و سرووش ـــژە مەس ـــیعر و چێ ش

ـــیبێتم.  ـــە نووس نیی
ـــت  ـــدا دەبێ ـــە توانای ـــیعر ل ـــا ش ـــارادان، تەنی ـــە ئ ـــرۆڤ ل ـــی م ـــود و گیان ـــی خ ـــك كپی ـــزانم هەندێ دەش
ـــەواوی  ـــی نات ـــان بۆن ـــێ، پاش ـــییان دامەزرێن ـــرۆژەی جوانناس ـــت و پ ـــارەوە بڵێ ـــەرچاوەیییان لەب ـــتەی س ڕس

ـــكات.  ـــەردوون ب گ
كاریگـــەری و خەســـڵەتی ناســـاندنیان لـــە شـــیعرییەتدا خەســـت بكاتـــەوە بـــۆ زادەی توانـــا و گەشـــكردنەوەی 
ـــدا،  ـــی ڕوون ـــە ئاگایییەك ـــرەوەری ل ـــەری بی ـــی پێكهێن ـــاندنی خاڵ ـــدا خرۆش ـــان هێڵ ـــە هەم ـــرەوەری، ل بی
ـــی  ـــووە، خـــود و گیان ـــدا ب ـــان پەی ـــە خـــود و گی ـــە ل ـــە ئاســـمان، ك ـــەو بۆشـــایییە هەڵدات ـــك ل ـــان گەوهەرێ ی
ـــە  ـــەیەتی. ئەم ـــع سۆس ـــۆی واقی ـــە ئاس ـــر ل ـــۆیەكی گەورەت ـــەڵ ئاس ـــاییدا لەگ ـــە بۆش ـــە ل ـــش هەمیش داهێنەری
ـــاو  ـــدا خ ـــتەكانی تێ ـــی هەس ـــە و گرژی ـــەوە خەریك ـــتیار پێوەی ـــی هەس ـــژە مرۆڤ ـــە، لەمێ ـــەیەكی گرینگ كێش

ـــەوە.  دەكات

شیعر و چاالككردنی هەستەكان
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ـــاز  ـــی ب ـــزی باڵ ـــۆ هێ ـــە ب ـــەكان، ئای ـــدە ناس ـــوڕمانی باڵن ـــەی سەرس ـــە مای ـــژە بووەت ـــیارێك لەمێ پرس
ـــزی  ـــە هێ ـــتنەوە ل ـــۆ نیش ـــش ب ـــی قەتێ ـــزی باڵ ـــرە، هێ ـــێ بەهێزت ـــی قەت ـــزی باڵ ـــە هێ ـــەوە ل ـــۆ بەرزبوون ب
ـــرە و  ـــەرەكین، بەه ـــتەی س ـــتنەوەش دوو ئاراس ـــەوە و نیش ـــرێ. بەرزبوون ـــەر دەگ ـــر لەنگ ـــاز بەهێزت ـــی ب باڵ

ـــرن.  ـــان وەردەگ ـــە ژی ـــەم ل بەره
ـــەوە  ـــان پێك ـــدە پەیوەندیی ـــرۆڤ چەن ـــتەی م ـــی جەس ـــەواوە، خانەكان ـــتەیەكی ت ـــتەقینە جەس ـــیعری ڕاس ش
ـــاو  ـــە ن ـــر هەڵدەڕژێن ـــدەش زیات ـــیعر، هێن ـــی ش ـــەوە، هونەرەكان ـــاو یەكتریی ـــە ن ـــان دەڕژێن ـــە و وزەی هەی

ـــن.  ـــدا پێكدەهێن ـــتەی دەق ـــە جەس ـــیعرییەت ل ـــدی و ش یەك
لەمێژە ئەم بۆچوونە باوە دۆخێكی نەگۆڕی گرتووە و هەستەكان هەڵدەبزڕكێنێ. 

دەگوترێـــت: شـــیعر دەربـــڕی گیانـــی ســـەردەمە. مـــن خـــۆم لـــەم بۆچوونـــە جیـــا دەكەمـــەوە و 
ڕادەگەیەنـــم شـــیعر دەربـــڕی هێـــز و گیانـــی ســـەردەم نییـــە. چونكـــە پێكهێنـــەری هێـــز و گیانـــی 
ســـەردەم كۆیـــە، شـــیعریش هێـــز و گیانـــی تاكـــی جوانیبەخشـــە. بەشـــی زۆری هێـــز و گیانـــی كـــۆ 
ـــز  ـــش هێ ـــی جوانیبەخ ـــز و گیان ـــداوە، هێ ـــەاڵتەوە گرێ ـــە دەس ـــۆی ب ـــێ و خ ـــەم دەهێن ـــژی بەره توندوتی
ـــە  ـــەم دەربڕین ـــە ئ ـــژی. بۆی ـــد و تی ـــەاڵت و تون ـــە دەس ـــرە ل ـــۆ بەدوورگ ـــان و خ ـــەرم و نی ـــی گ و گیانێك

هەڵەبـــەرە و پێویســـتە گومانـــی بخرێتـــە ســـەر. 
ـــەدەب  ـــرەوەری و ئ ـــی بی ـــە جیاكان ـــاعیر یاریی ـــن. ش ـــەم دەهێن ـــرەوەری بەره ـــەكان بی ـــە دەگمەن چرك
ـــوو  ـــاو هەم ـــۆی لەن ـــەڵ و تانوپ ـــش ڕای ـــگ و نوێبەخ ـــرە دەن ـــیعری ف ـــەی ش ـــەو مانای ـــوون دەكات، ب ئەزم
ـــااڵی  ـــی ب ـــەوە، پنت ـــی دەكات ـــان تاق ـــوی نهێنیی ـــە دی ـــۆی ل ـــت و خ ـــین دەچنێ ـــەدەب و نووس ـــی ئ لكەكان
ـــی زاڵ  ـــر وەك توخمێك ـــارەدا وەرگ ـــەم ب ـــتەكانن، ل ـــی هەس ـــان و چاالككردن ـــش خەم ـــك و نهێنییەكانی ل

ـــەكان دەكات.  ـــەش و كای ـــە ك ـــش ل ـــین ئی و كارای نووس
هەمیشـــە ویســـتوومە كارەكتەرێكـــی چـــاالك بـــم لەنـــاو شـــیعردا، نـــەك وەرگرێكـــی تەمبـــەڵ و 
گوێڕایـــەڵ، كـــە بەشـــێكی زۆری شـــیعری كـــوردی كەســـی تەمبـــەڵ و گوێڕایەڵـــی بەرهـــەم هێنـــاوە. 
ـــاالك  ـــی چ ـــاو گەردوون ـــە ن ـــووە و نەچووەت ـــەڵ وەرگرت ـــتی تەمب ـــە سروش ـــی ل ـــرە و سرووش ـــە بەه چونك
ـــیعرم  ـــاوم و ش ـــن ڕام ـــەر زەمی ـــی س ـــوو جووڵەكان ـــە هەم ـــردووە ل ـــم ك ـــر. ڕێكەوت ـــە زەب ـــڕ كار و ب و پ
ـــت  ـــۆ دروس ـــی ب ـــدووم و دۆخێك ـــەوەی جوواڵن ـــی بیركردن ـــەرئاو هێڵەكان ـــی س ـــەاڵم بڵقێك ـــەوە، ب نەدۆزیوەت
ـــاڵ  ـــرە خ ـــێ، بگ ـــك ڕاناگەیەن ـــچ خاڵێ ـــیعر هی ـــم، ش ـــەدی بهێن ـــدا ب ـــینی تێ ـــی نووس ـــردووم، خولیاكان ك
ـــاڵ  ـــە پ ـــدا دەخات ـــە زەین ـــە شـــكۆ ل ـــی ب ـــەی هەڵســـەنگاندنیەتی. دیمەن ـــیعرییەتیش یەك ـــا ش ـــەوە. تەنی دەكات

ـــەوە.  ـــان ڕێكدەخات ـــەك و گی ی
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ـــتووەتەوە و  ـــك خس ـــتی ڕێ ـــتیار و جوانیویس ـــی هەس ـــی تاك ـــیعر گیان ـــكێنەكاندا ش ـــۆك ش ـــكۆ چ ـــە نس ل
ـــەوە.  ـــڕوا پەیداكردن ـــەوە و ب ـــی بووژان ـــەر هێڵ ـــتوویەتییەوە س خس

ـــنگی  ـــە پڕش ـــت ب ـــیاری هاوپەیوەس ـــم، پرس ـــیعرەوە بدوێ ـــارەی ش ـــتبێتم لەب ـــك ویس ـــد جارێ هەرچەن
ـــش،  ـــرە دەنگی ـــی ف ـــا دەق ـــات. تەنی ـــەم دوا دەخ ـــێك دوانەك ـــەوە و ترس ـــەڕووم دەبێت ـــە ڕووب ـــی دیك جوانی
ـــە ســـەردەمی  ـــن، ل ـــر دەب ـــەوە و تێكهەڵكێشـــی یەكت ـــری وەردەگرن ـــدا یەكت ـــگ و بەردەنگـــەكان تێی كـــە دەن
ـــایەتییەكان  ـــی و كەس ـــی و خەیاڵ ـــە و ڕووداوی واقیع ـــوان وێن ـــی نێ ـــە پەیوەندی ـــەوە، ل ـــر دەكات ـــدا بی خۆی
ـــووی  ـــێتەوە و پەرج ـــتنی دەبەخش ـــان و بەگەڕخس ـــتی ژی ـــی سروش ـــۆ بەهێزكردن ـــرەش ب ـــەوە، بەه دەكۆڵێت
ـــای  ـــی ڕزگاری دەكات، بەه ـــە دیلییەت ـــێ و ل ـــەزە ڕادەهێن ـــر و جەرب ـــگ بوێ ـــۆ دەن ـــێ. ك ـــۆی دەخوڵقێن خ

ـــن.  ـــدا دەب ـــوە پەی ـــەی لێ ـــتە و جووڵ ـــی بەرجەس ـــە بوونێك ـــەدا دەبێت ـــەم ڕزگاركردن ـــەوەش ل دۆزین
خـــاوەن دەقـــی فـــرە دەنـــگ، گشـــتبینە و بینینـــی ئاســـمانی و زەوی و خەونـــی بەڕێـــوەی دەبـــات، نـــەك 
ـــە  ـــزی ئاشـــقبوون ل ـــكات، بگـــرە دەبێـــت هێ ـــەواوی دەنـــگ و بەردەنگـــەكان ئاشـــق ب ـــا ت ـــێ تەنی هـــەر دەب
ـــە  ـــە ئەفســـوونی یەكـــە یەكـــەی ئەشـــقی دان ـــەوەی ل ـــۆ ئ ـــدات، ب ـــە پەیڤەكانیـــش نیشـــان ب یەكـــە یەكـــەی دان
ـــەرڕێژ  ـــوونێكە س ـــە ئەفس ـــین، ك ـــۆی بناس ـــیعر خ ـــق و ش ـــوونی ئەش ـــتە ئەفس ـــن، پێویس ـــەكان بگەی پەیڤ
لـــە ئەشـــق و دروود بـــۆ بینینـــی كـــورت و درێـــژ و دروســـتكردنی ڕووداو لـــە زمـــان و ماڵـــی خـــودا 
ـــە.  ـــدا ئامادەی ـــی تێ ـــەكردنی ژیان ـــتییەكانی گەش ـــوو پێویس ـــتی هەم ـــەی سروش ـــەو زەمین ـــن. ئ ـــەر زەمی لەس
ـــز  ـــەون بەهێ ـــوون و خ ـــە ئەفس ـــت ب ـــاعیری پەیوەس ـــی ش ـــە ناخ ـــش ل ـــەوەی جوانییەكانی ـــزی نوێكردن هێ

ـــە.  و چاالك
شیعر ڕه گی ئه ده به ، هاوئاهه نگی له  نێوان چه شنه كان دروست ده كات

ـــكرایان  ـــەوە و ئاش ـــوون دەدۆزم ـــق و ب ـــەرەتاكانی خەڵ ـــی س ـــی مرۆڤ ـــەوە زیندوویەت ـــی زمان ـــە میان ل
ـــا  ـــۆ ت ـــوودە و ب ـــە فەرم ـــەم ب ـــاودا دەك ـــە هەن ـــان ل ـــەی خۆمی ـــتایش قس ـــێكی ئێس ـــەم، وەك كەس دەك
ـــك  ـــەی خەڵ ـــەكردنی ڕۆژان ـــی قس ـــی زمان ـــم. تێكەڵكردن ـــی دەهێڵ ـــان جێ ـــتی چاالكی ـــە هەس ـــی ل هەتای
ـــە  ـــت ب ـــیعرییەت بدەی ـــی زۆری دەوێ ش ـــە توانایەك ـــە، چونك ـــرە و بەردەی ـــڕ بگ ـــی پ ـــیعرەوە كارێك ـــە ش ب

ـــم.  ـــەو كارە بەجێبهێن ـــم داوە ئ ـــەك هەوڵ ـــا ڕادەی ـــە، ت ـــی ڕۆژان ـــی ئاخاوتن زمان
ـــەق  ـــی ش ـــۆ هاتوچۆكردن ـــك ب ـــژوودا ڕێڕەوێ ـــە دەرەوەی مێ ـــە، ل ـــراوی نیی ـــی دیاریك ـــیعر مێژوویەك ش
ـــت،  ـــش نەبێ ـــە دەگمەنی ـــی خـــۆی ڕادەكێشـــێ. ب ـــۆ گیان ـــش ب ـــی دیكەی ـــی زۆری ڕێگایەكان دەكات، وزەیەك
پەیوەنـــدی بـــە مێـــژووی نووســـینەوە نامێنێـــت، بگـــرە هەڵگـــری كۆمەڵێـــك بـــاری لـــە پێشـــینەیە. 
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ـــە  ـــاوازە و ئامادەكردن ـــا ئ ـــانیش تەنی ـــەی خرۆش ـــینی، چرك ـــژووی نووس ـــە مێ ـــاندنەكە دەبێت ـــەی خرۆش چرك
ـــری  ـــارە هەڵگ ـــە ب ـــەم كۆمەڵ ـــینەیە. ئ ـــەی پێش ـــە بارەك ـــتبوونەكە كۆمەڵ ـــە و دروس ـــرە پێكهات ـــەس، بگ و ب
ـــەو مانایـــەی، كـــە كۆمەڵێـــك  ـــەردەوام دەدات ب ـــان و چركـــەی خرۆشـــانەكەش فـــۆرم و هێڵـــی ڕەوتـــی ب مان
ـــۆ  ـــااڵ ب ـــاكاری ب ـــن و ئ ـــەرچاوەیەكی پااڵوت ـــیعریش وەك س ـــی ش ـــە. ماڵ ـــدا زاڵ ـــینە تێی ـــە پێش ـــاری ل ب
ـــۆ  ـــە ب ـــت و تاقان ـــێوە بەهەش ـــوێنێكی ش ـــە ش ـــدا دەكات ب ـــە زمان ـــەر، ل ـــەری جادووگ ـــی داهێن دیمانەكان
ـــورت  ـــی ك ـــاش پەروەردەكردنێك ـــەوە، پ ـــدا دەدۆزێت ـــیعرییەتی تێ ـــیعر و ش ـــتەكان و ش ـــی هەس چاالككردن
بـــۆ فەزایەكـــی نادیـــار هەڵـــی دەدا و بـــزری دەكاتـــەوە بـــۆ دووبـــارە ســـۆراغكردنەوەی و چركـــەی 
خرۆشـــان. ڕەنـــگ ئێمـــە هـــان دەدات تـــا بـــاش بیـــر بكەینـــەوە. چركـــەی خرۆشـــان، ئاخاوتـــن و 
ـــاد و  ـــۆ بنی ـــدەم ب ـــەك ب ـــەكار و كردەی ـــاژە ب ـــرەدا ئام ـــان دادەگیرســـێنێت. پێویســـتە لێ ـــە ناوەوەم ـــن ل ڕوانی
ـــگ  ـــە پێودان ـــەم كردووەت ـــتی پەلكەزێڕین ـــە و سروش ـــە، پێكهات ـــەم ئەزموون ـــكردنی ئ ـــە و دابەش ـــی بناغ هەڵنان
ـــینەوەی  ـــوون و ناس ـــان ب ـــەر ڕەنگێكی ـــە. ه ـــت ڕەنگ ـــە حەف ـــتی پەلكەزێڕین ـــە و سروش ـــە. پێكهات و پێوان
ـــت.  ـــە دەردەكەوێ ـــنامەی پەلكەزێڕین ـــوون و ناس ـــان ب ـــەر حەفتی ـــی ه ـــە لێكدان ـــەاڵم ب ـــە، ب ـــەربەخۆی هەی س

ـــە. ـــدا بەش ـــەی پەلكەزێڕینەش ـــە پێكهات ـــەربەخۆیە و ل ـــاك س ـــك وەك ت ـــەر ڕەنگێ ـــە: ه وات
ـــە كارم كـــردووە.  ـــوون و سروشـــتی پەلكەزێڕین ـــە و ب ـــەم ئەزموونەمـــدا وەك دابەشـــكردن لەســـەر پێكهات ل
ـــوون  ـــان ب ـــەر حەفتی ـــی ه ـــە لێكدان ـــەاڵم ب ـــە، ب ـــەربەخۆی هەی ـــینەوەی س ـــوون و ناس ـــیعرێكیان ب ـــەر ش ه
ـــوون  ـــە ب ـــەو دەبن ـــی ئ ـــان ئاخاوتنەكان ـــت، ی ـــە( دەردەكەوێ ـــە هەمووان ـــاگای ل ـــەك ئ ـــنامەی: )مردووی و ناس
و ناســـنامە. واتـــە: هـــەر ناونیشـــانێك وەك تـــاك ســـەربەخۆیە و لـــە پێكهاتـــەی مردوویـــەك ئـــاگای 
ـــك  ـــەر ڕەنگێ ـــەراوردا ه ـــە ب ـــاوە. ل ـــانێكم دان ـــك ناونیش ـــەر ڕەنگێ ـــەر ه ـــە. بەرانب ـــدا بەش ـــە هەمووانەش ل
و ناونیشـــانێك ڕووبـــەڕوو دەبـــن و ســـەربەخۆن. لـــە ئاوێتەبـــوون و ئاخاوتنیشـــدا تێكـــەاڵون. نامـــەوێ 
ڕوونكردنـــەوە زیاتـــر لەبـــارەی ئـــەو الپەڕانـــەی لەمەوبـــەدوا دێـــن بـــدەم. لـــە ڕێـــگای ئاوێتەبـــوون و 

ـــەوە.                          ـــكرا و ڕوون دەبن ـــییەوە ئاش ـــی كەس ئاخاوتن
شیعر ڕه گی ئه ده به ، هاوئاهه نگی له  نێوان چه شنه كان دروست ده كات

نیسانی 2006 هه ولێر
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مانیفێستی شیعری
1

ـــت و  ـــەروەر و جوانیویس ـــی ژیانپ ـــەوەی مرۆڤ ـــی بیركردن ـــی قۆناغەكان ـــۆ بەناوەندكردن ـــی خ منداڵی
ـــێنەرە.  دژە داپڵۆس

ـــاو،  ـــر، ئ ـــا، ئاگ ـــوون: ب ـــی ب ـــی ڕەگەزەكان ـــتەوە دەكات و پاكیزەی ـــە سروش ـــدی ب ـــی پەیوەن منداڵی
ـــەوە.  ـــاكان دەدۆزێت ـــەی هێم ـــاك و زەمین خ

ـــە  ـــەوە، ب ـــارە دەبینێت ـــەوە دووب ـــی وێن ـــكی و نەرمی ـــگای ناس ـــە ڕێ ـــۆی ل ـــەدگاری خ ـــی ئ منداڵی
پەرۆشیشـــەوە وەریدەگرێتـــەوە و لـــە فـــەزای جـــۆرا و جـــۆردا مامەڵـــەی لەگەڵـــدا دەكاتـــەوە، لـــە 

شـــوێن دەیجووڵێنێـــت و لـــە كاتـــدا دەیگوازێتـــەوە.
ـــە  ـــیعر دەكات ـــەوە و ش ـــەرز دەكات ـــتیاریی ب ـــتكردن و هەس ـــاعیرە و هەس ـــدەری ش ـــی سرووش منداڵی

ـــی. ـــی كەس نموونەیەك
هێـــز نییـــە منداڵیـــی لەنـــاو ئەدەبـــی ئێســـتێتیكیدا شـــپرزە و جوانەمـــەرگ بـــكات، ڕواڵـــەت و 
ـــەرەتایەكی  ـــی س ـــە منداڵ ـــات، چونك ـــناكی لەناودەب ـــی ترس ـــت و تارمای ـــۆی وەردەگرێ ـــەقامگیریی خ س
ـــك  ـــاڵ و جۆرێ ـــی خەی ـــەی ئازادبوون ـــە پل ـــەوەی ســـادەیییە، دەگات ب ـــت و كاردان ـــڵ ناكرێ ســـادەیە، لێ

ـــان. ـــتدارەكانی ژی ـــە ڕازە ئاس ـــتنە ب گەیش
ـــە: بەهـــرەی خودابەخـــش و خۆڕســـك.  ـــار. وات ـــەوە شـــێوە شـــاعیریەتییەكی نادی ـــی منداڵیی ـــە تەمەن ل
ـــەاڵم  ـــت، ب ـــاعیردا دەردەكەوێ ـــە ش ـــرۆڤ ل ـــەی م ـــەوە و پێكهات ـــی بیركردن ـــە چاالكی ـــێك ل وەك بەش
ـــی  ـــە چرپەكان ـــاتێكدا، ك ـــەكات و س ـــەوێ و ل ـــەك دوا بك ـــۆ ماوەی ـــە ب ـــەم نادیاریی ـــت ئ ـــك دەكەوێ ڕێ
نـــاخ دەبنـــە دەنـــگ و هـــاواری نـــەرم، دەربكەوێـــت و ببێتـــە كـــردەی نووســـین و بنووســـرێت. 
ـــك دەدا و  ـــش و خۆڕس ـــرەی خودابەخ ـــە بەه ـــاو ب ـــن و ت ـــش تی ـــووربوونی بەردەوامی ـــش و س كۆش

ـــت.  ـــی دەخوڵقێنێ ـــەی گەردوون وێن
ـــی  ـــی جوان ـــی و چاوگ ـــی خـــۆی دەخوڵقێن ـــیاو و كاریگەری ـــش شـــێوازی ش ـــای بەهێزی ـــان و مان زم
ـــا ئاســـۆی  ـــەوە، ت ـــەوە هەڵدەڕێژێت ـــەوە و هەڵگرتن ـــۆ دۆزین ـــەرەكان ب ـــارە گەوه ـــەوە، دووب ڕۆشـــن دەكات

ـــەوە.  ـــدا بخوێندرێت ـــری تێ ـــی ئێســـتێتیكی ت ـــن و وریای ـــان و دەربڕی ـــێواز و زم هەڵچـــوون و ش

ئەفراندنەوەی جوانییەكان لە دووبارەكردنەوەیاندا
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ـــەوە،  ـــاڵدا دەخولێت ـــەزاران س ـــی ه ـــە كاربردن ـــەری ب ـــە دەوری هون ـــی ب ـــش گیان ـــاعیری نوێبەخ ش
لـــە نێـــوان زەوی و ئاســـماندا لـــە ســـۆراغكردنی نوێبەخشـــی و چوونـــە نـــاو گیانـــە چاالكـــەكان 
ـــە.  ـــدگا خەمڵێنەی ـــەوە و دی ـــەم خوالن ـــەری ئ ـــی پاڵن ـــا. وزەی گەردوون ـــۆڵ دەخەم ـــدگای توندوت دی
ـــوازە  ـــت، مرۆڤخ ـــەواو نابێ ـــگادا ت ـــاو كۆمەڵ ـــی لەن ـــووە و ڕۆڵ ـــك ب ـــرۆڤ لەدای ـــەڵ م ـــی لەگ نوێبەخش
ـــەدا  ـــە چندراوان ـــەڵ و تانوپۆی ـــەو ڕای ـــاو ئ ـــین. كار لەن ـــەرچاوەی نووس ـــز و س ـــوا و هێ ـــە هی ـــڕە ل و پ

ـــتوویەتی.  ـــەوە پاراس ـــەوە و كار لەناوكردن ـــۆ مان ـــان ب ـــتییەكانی ژی ـــە پێویس دەكات، ك
ئەو شاعیرەی بیەوێ دڵەڕاوكێی بوون بخاتە بەربینین، بە شێوەیەكی هەستی، ئەفسانەی ئەزەلی و فیكر 

دەردەبڕێت

2
ـــتوونی  ـــە س ـــاڕەوا، ب ـــااڵوی ن ـــێ و ش ـــدەی نابەج ـــوو پڕوپاگەن ـــە هەم ـــرم ل ـــە دوور دەگ ـــۆم ب خ
ـــە  ـــەوەی بیانخەم ـــش ئ ـــەوە، پێ ـــاوەكان ورد دەبم ـــتە خ ـــەر كەرەس ـــۆم و بەرانب ـــاوەوەی خ ـــە ن دادەڕژێم
ــا  ــێنم. ئەوجـ ــێ دەڕەخسـ ــان لـ ــۆرە ئامادەبوونێكیـ ــەوە و جـ ــان دەكەمـ ــیعرەوە ئاگاداریـ ــاو شـ نـ
بـــە یاریكـــردن لەگـــەڵ هەســـتەكانی لەنـــاو ڕســـتە و وێنـــە و ترپـــە و ئـــاوازدا مامەڵـــەی بـــوون 
بـــە شـــیعریان لەگەڵـــدا دەكـــەم، هەمـــوو بینینەكانـــی ڕادەكێشـــمە نـــاو بینینـــی خـــۆم. هەســـتی 

جوانبەخشـــیم ال بەهێـــز و ڕاپەڕیـــو دەكات و پاشـــان پێیدەگەیەنێـــت. 
شـــیعر لـــە دابەزینـــی سرووشـــەوە دەســـتی پێنەكـــردووە، لـــە بەرزایـــی ئاســـمانەوە دانابەزێتـــە 
ـــەوە  ـــەرز دەبێت ـــدا دەكات و ب ـــی پەی ـــی بوون ـــەوە مانایەك ـــی ژیان ـــە قوواڵی ـــرە ل ـــان، بگ ـــی ژی قوواڵی
تـــا ئـــەو ئاســـتەی دەبێتـــە پێویســـتییەك لـــە پێویســـتییە گیانییەكانـــی مرۆڤایەتـــی و بەدیهێنـــەری 
ـــی  ـــێنەر بەرهەم ـــەروەر و جوانیویســـت و دژە داپڵۆس ـــی ژیانپ ـــی. مرۆڤ ـــین و جوانیبەخش ـــی نووس واقیع
دەهێنێـــت. گیانـــە و گیانـــی، دۆنایـــدۆن بەردەوامـــی ژیـــان ویســـتییە، كـــە هەڵچـــوون و ســـۆز 
و خـــەون و ویســـتەكانی مرۆڤـــی ژیانپـــەروەر و جوانیویســـت و دژە داپڵۆســـێنەر لـــە ســـەرەتاكانی 
ـــن  ـــدا دەب ـــاو یەك ـــی لەن ـــە هێزەكان ـــە ب ـــەك و خورپ ـــاو ی ـــەوە ن ـــە ئێســـتا دەگات، دەگەن ـــا ب ـــەوە ت بوون
ـــین و  ـــەوەی نووس ـــەڕی چڕبوون ـــەوە و ئەوپ ـــاتی وردبوون ـــی س ـــەوەی بەرپاكردن ـــگ و دەنگدان ـــە دەن ب

ـــەوە.  ـــاش بیركردن ب
ـــە  ـــراوە، ب ـــێ ك ـــان ل ـــدا دەربڕینی ـــیكی كوردی ـــیعری كالس ـــە ش ـــی ل ـــن نەهاتووەكان ـــە لەب جوانیی
خســـتنە ســـەر و لـــێ زیادبـــوون لەنـــاو بەرهەمـــی شـــاعیرە نوێبەخشـــەكان بـــە تاســـە و تینـــی 
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زیندووبوونـــەوە دەربڕینیـــان لـــێ دەكرێتـــەوە، بـــە ســـاتی وردبوونـــەوە و ئەوپـــەڕی چڕبوونـــەوە 
دووبـــارە دەكرێنـــەوە. 

ئەفرانـــدن لـــە دووبارەكردنـــەوەی جوانییەكانـــدا پەیوەســـتە بـــە فرەیـــی كلتـــوور و پاراویـــی ئەزموونـــی 
ـــاییكردنەوەیە و  ـــەوە الس ـــە جووین ـــەوە، چونك ـــە جووین ـــاكارە ل ـــەوە جی ـــەرەوە. دووبارەكردن دووبارەك
هیـــچ داهێنانێكـــی تێـــدا بەرهـــەم نایـــەت، بـــەاڵم دووبارەكردنـــەوە جیـــاكاری و داهێنانـــی لێـــوە 

ـــەوە.  دەدۆزرێت
ـــاو واقیعـــی نووســـین و جوانبەخشـــی.  ـــە ن ـــوێ دەڕژێنێت ـــەوە هەمیشـــە جوانیـــی شـــێوە ن دووبارەكردن
ـــف  ـــڵەتی وەس ـــت. وەك خەس ـــەوی( دەبیندرێ ـــەوەی )مەول ـــۆران(دا، دووبارەكردن ـــی: )گ ـــە ئەزموون ل
ـــی:  ـــە ئەزموون ـــا ل ـــوێن، هەروەه ـــی ش ـــە و بەدەنگهێنان ـــەوە و جووڵ ـــوێن و مان ـــی ش ـــك گرێدان  و لێ
)شـــێركۆ بێكەس(یشـــدا، دووبارەكردنـــەوەی )حاجـــی قـــادری كۆیـــی(، وەك نیشـــانە و جـــۆش 
ــەاڵم  ــت، بـ ــووڕە دەبیندرێـ ــەی تـ ــی و وێنـ ــی نەتەوەیـ ــنامە و چەمكـ ــە ناسـ ــردن لـ و داكۆكیكـ

ــناكردووین.  ــان ئاشـ ــی نوێیـ ــی دەربڕینكردنێكـ ــە فۆرمـ ــیان بـ هەردووكیشـ
لـــە دووبارەكردنـــەوەی جوانییەكانـــدا دووبارەكـــەرەوە ڕوانینێكـــی تراژیـــدی لەبـــارەی ژیـــان ال 
پەیـــدا نابێـــت بـــۆ كاركـــردن، چونكـــە بـــە تەنیـــا چاوگـــەی جوانییـــەكان مشـــتوماڵ دەكاتـــەوە و 
ـــا  ـــت، هەروەه ـــێ دەهێنێ ـــی بەج ـــووری جوان ـــاو كلت ـــی لەن ـــووری جوان ـــەوەی كلت كاری بەرهەمهێنان
دووبارەكردنـــەوەی وشـــەش، بـــە پارێـــزەوە لـــە باوخـــوازی. هێـــزی گومـــان و بـــااڵ دەبەخشـــێت. واتـــە: 
ـــەوە،  ـــەوە و دەردەپەڕێت ـــڕا پێدەگات ـــە ناخ ـــك ل ـــە جۆرێ ـــتەمۆ دەكات، ب ـــەركەش دەس ـــزر و س ـــای ب مان
ـــی  ـــوون و پانتای ـــە ب ـــكرا دەكات و دەیهێنێت ـــتی ئاش ـــوڕمانێكی هەس ـــەیە سەرس ـــەم وش ـــی ئ وا دەزان

ـــەزا.  ـــتنەوەی ف ـــەوارە و گواس ـــەك ق ـــت، ن ـــیعردا وزەی دەبیندرێ ـــە ش ـــە ل ـــردن. وش كارتێك
ئەو شاعیرەی بیەوێ دڵەڕاوكێی بوون بخاتە بەربینین، بە شێوەیەكی هەستی، ئەفسانەی ئەزەلی و فیكر 

دەردەبڕێت

3
ـــە  ـــوردی، ك ـــیكی ك ـــیعری كالس ـــرەی ش ـــڕ بەه ـــژ و پ ـــی پاك ـــە گیان ـــامیم ب ـــۆنگەی سەرس ـــە س ل
ـــی  ـــەرم و چینەكان ـــاواری ن ـــە ه ـــڕا دەبێت ـــە ناخ ـــتێك ل ـــوە. هەس ـــدا خەمڵی ـــی تێ ـــەی گەردوون وێن
ـــودی  ـــە خ ـــان ل ـــە دەقەكانی ـــون، چونك ـــوون دەپاڵێ ـــۆ چاالكب ـــن ب ـــن، خوێ ـــەرم دادەهێن ـــم گ خەیاڵ
ـــت  ـــی سروش ـــە ڕازەكان ـــێنەر ڕوانیویانەت ـــت و دژە داپڵۆس ـــەروەر و جوانیویس ـــی ژیانپ ـــزی مرۆڤ بەهێ
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ـــەرد  ـــێ گ ـــی ب ـــێ وردبوونەوەیەك ـــاش ل ـــەوە. پ ـــی خۆیان ـــی قووڵبینی ـــاوەتەوە ناخ ـــان ڕاكێش و ژیانی
ـــین و  ـــی نووس ـــەوە خاڵ ـــا گەڕاندوویانەت ـــدووە. ئەوج ـــەواوی هەســـتەكانیاندا تێپەڕان ـــەی ت ـــە پااڵوگ ب

ـــان.  بەرهەمهێن
ـــی،  ـــی گیان ـــدا خرۆش ـــاو كاری من ـــوردی لەن ـــیكی ك ـــیعری كالس ـــی ش ـــۆرك و مۆتیڤ ـــك م هەندێ
ـــە شـــێوەی  ـــی ڕســـكان و ل ـــە خاڵ ـــۆ كردوومەت ـــا ئاشـــكرایان ب ـــی ن ـــان ئاســـۆی شـــێوە كاریگەرییەك ی

ـــردووە.  ـــدا ك ـــان پەی ـــۆرە ئاڵوگۆڕییەكی ـــم ج ڕوانین
ـــن و  ـــی بەتی ـــتەكان پەیوەندی ـــەڵ هەس ـــو لەگ ـــدا پێگەیی ـــە ناخ ـــی و ل ـــە جوان ـــدار ب ـــیعری پەیام ش
ـــت.  ـــتەجێ دەبێ ـــاودا نیش ـــە هەن ـــادار و ل ـــی بەه ـــە خاڵێك ـــە دەبێت ـــەو پەیوەندیی ـــتێت. ئ ـــەوە دەبەس مان
ـــەڕی  ـــەوە و ئەوپ ـــووەكان نیشـــانەی ســـاتی وردبوون ـــن نەهات ـــە لەب ـــەوەی جوانیی ـــارە بەرهەمهێنان دووب

ـــگادا.  ـــەدەب و كۆمەڵ ـــاو ئ ـــە لەن ـــەوەی تاكـــی چاالك ـــاش بیركردن ـــەوەی نووســـین و ب چڕبوون
ـــا  ـــا جی ـــتی جی ـــە ئاس ـــتەكانمان ل ـــە هەس ـــەكان هەمیش ـــە هاوبەش ـــە جوانیی ـــەردەوام ل ـــی ب كاركردن
ـــوڕی  ـــە گەرموگ ـــت ب ـــە هەس ـــە، ك ـــاراوەیە هەی ـــژووە ش ـــەو مێ ـــی ب ـــەوە. پەیوەندیش ـــدوو دەكەن زین
ـــە  ـــك وێن ـــین هەندێ ـــی نووس ـــاو كەش ـــە ن ـــە دەكەوێت ـــن، ك ـــۆ پێكهات ـــاوی دەدا ب ـــت و ت ڕادەهێنێ
ـــری  ـــاو دەف ـــە ن ـــڕدا دەڕژێن ـــی پ ـــە گوان ـــیر ل ـــدا. وەك ش ـــەدوای یەك ـــەك ب ـــڕدا ڕوو دەدەن و ی لەپ
ـــدا  ـــە بیرت ـــە ل ـــی لەمێژین ـــە ڕۆژانێك ـــەوە، ڕەنگ ـــێ نەكردووەت ـــرت ل ـــەدا بی ـــەم كات ـــۆ ل ـــینەوە، ت نووس
ـــەوەی  ـــە بیركردن ـــە بەشـــێك ل ـــن ب ـــەوە و دەب ـــەر دەردێنن ـــەدا س ـــەم كەش ـــیبن. ل ـــن و نەتنووس جوواڵب

ـــە.  ـــە نیی ـــەزە، پێكهات ـــەر كاغ ـــتنە س ـــا خس ـــین تەنی ـــەی نووس ـــان چرك ـــڕۆ، ی ـــڕۆت. ئەم ئەم
ـــاو  ـــار لەبەرچ ـــە یەكج ـــتەكان ب ـــوو ش ـــو هەم ـــدا پێگەیی ـــە ناخ ـــی و ل ـــە جوان ـــدار ب ـــیعری پەیام ش
دەگـــرێ و لەنـــاو شـــەپۆل و ترپـــە و ئاوازیـــدا ترووســـكەی چـــاو و زایەڵـــەی ناخـــی شـــاعیر 
ــتی و دژە داپڵۆســـێنەر دەخاتـــە نـــاو پـــرۆژەی  دەبیســـترێت، كـــە ژیانپـــەروەری و جوانیویسـ
ـــی شـــاعیری نوێبەخشـــە، شـــیعری  ـــڕوا بنەڕەتییەكان ـــاخ و ب ـــەی ن خۆشەویســـتییەوە، خۆشەویســـتی كاكڵ
ـــێ  ـــە، بەب ـــی ڕووی زەویی ـــوو جوانییەكان ـــەری هەم ـــە ناخـــدا پێگەییویـــش نوێن ـــی و ل ـــە جوان ـــدار ب پەیام
ـــەو  ـــاراوە ئ ـــتی و ش ـــێوەی هەس ـــە ش ـــگات، ب ـــی ب ـــتی و كرۆكیجوان ـــە ڕاس ـــەواو ل ـــاعیر ت ـــەوەی ش ئ
ـــەواو  ـــرد و ت ـــی ك ـــەڵ جوان ـــی لەگ ـــان، دۆنایدۆن ـــە و گی ـــك گیان ـــت. هەركاتێ ـــە وەردەگرێ نوێنەرایەتیی
ـــەك  ـــچ دوودڵیی ـــێ هی ـــەوە ب ـــی، ئ ـــە جوان ـــە ل ـــەك پارچ ـــە ی ـــوو ب ـــت و ب ـــی گەیش ـــە كرۆكیجوان ل
ـــزی  ـــەوە هێ ـــات. ئ ـــۆ بب ـــتی ب ـــرێ دەس ـــانی ناوێ ـــە ئاس ـــوژ و ب ـــییەكی بك ـــە مەترس ـــیعر الی دەبێت ش
ـــەروەر و جوانیویســـت و  ـــی ژیانپ ـــە مرۆڤ ـــك، هاوشـــێوەی بەهەشـــت ل ـــی ژیانێ ـــیعرە خەیاڵ ـــی ش تایبەت
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ـــەدا  ـــەم پێكهاتەی ـــووە. ل ـــەكان پێكهات ـــە كۆن ـــە كتێب ـــتیش ل ـــت دەكات. بەهەش ـــێنەر دروس دژە داپڵۆس
ـــە  ـــەم ب ـــەوە. بیك ـــی بدۆزم ـــی جوانبەخش ـــیعردا هێڵ ـــوون و ش ـــوان ب ـــە نێ ـــەم ل ـــەوە دەك ـــۆ ئ كار ب
ناوەنـــدی دامەزرانـــدن و نوێبەخشـــی. واقیـــع لـــە چوارچێـــوەی ئێســـتێتیكای زمـــان دابڕێژمـــەوە. 
ـــی و  ـــەی سیاس ـــی ڕۆژان ـــت، خەم ـــار دەكەوێ ـــش گوت ـــیعردا پێ ـــە ش ـــان ل ـــتێتیكای زم ـــەوەی ئێس ب
ـــان  ـــەم كاری ـــن، ك ـــە م ـــاعیرانی پێش ـــەرە زۆری ش ـــی ه ـــە بەش ـــەم، ك ـــز بخ ـــاش پەراوێ ئایدۆلۆژی
ـــا  ـــی و ئایدۆلۆژی ـــەی سیاس ـــی ڕۆژان ـــر خەم ـــردووە، زۆرت ـــی ك ـــی جوان ـــوون و كرۆك ـــدی ب ـــە ناوەن ل

هەڵیســـووڕاندوون. 
لـــەو ئەزموونەمـــدا: )ســـەد و یەكشـــەوە(، جەختـــم لەســـەر دووبارەكردنـــەوەی جوانییـــە لەبـــن 
نەهاتـــووەكان كردووەتـــەوە و دامبڕیـــوە لـــە جووینـــەوە و الســـاییكردنەوە. وەك دۆزینەوەیـــەك و 
ـــی،  ـــی گیان ـــە پەیامێك ـــردوون ب ـــاودا ك ـــینم لەن ـــردەی نووس ـــت كار و ك ـــە پی ـــی ب ـــۆ و دوورییەك ئاس
ـــدان  ـــەڵ چەن ـــم لەگ ـــی گیانیش ـــردوون. پەیوەندی ـــم پێوەك ـــش پەیوەندی ـــە پیرۆزی ـــی نیمچ وەك دەق
كەســـایەتی نیمچـــە پەیامـــداری وەك: شـــاعیر. حاجـــی قـــادری كۆیـــی، چیرۆكنـــووس. لەتیـــف 
حامیـــد به رزنجـــی، شـــێوەكار. بەدیـــع باباجـــان، گۆرانیبێـــژ. ئایشەشـــان، مێژوونـــووس. ئەحمـــەد 
ـــاز  ـــینەماكار. یەڵم ـــەڕە، س ـــاڵژەن. قالەم ـــس، شمش ـــی مودەڕی ـــەال عەبدولكەریم ـــب. م ـــە، ئەدی خواج
ـــە  ـــی داوە ب ـــێوازی و زمان ـــی ش ـــە هێزێك ـــەم پەیوەندیكردن ـــەر ئ ـــتووە، ه ـــاد، بەس ـــای ..... ت گون
ـــی  ـــی خۆم ـــد و خۆدامەزراندن ـــە ناوەن ـــان بكەم ـــی ژیانی ـــۆ و دوورییەكان ـــووم ئاس ـــە. نەهات ئەزموونەك
ـــكێكم  ـــە تیش ـــان، تاڵ ـــی جیهانبینیی ـــە قوواڵی ـــتیی ڕۆچوومەت ـــێوەی هەس ـــە ش ـــێنمەوە، ب ـــدا بگەش تێ
ـــتەم  ـــەوە و بەرجەس ـــم دۆزیوەت ـــا خاڵێك ـــدووە. ت ـــدا خەمان ـــەوەم لەگەڵی ـــتە و بیركردن ـــووە و ئاراس گرت
ـــە.  ـــۆرم و بابەتێكـــی كراوەی ـــۆی ف ـــی خ ـــی گیان ـــم، پەیام ـــی گیانی ـــۆ گەشـــكردنەوەی پەیام ـــردووە ب ك
ـــردن  ـــۆ په یب ـــتەجێبێت، ب ـــەدا نیش ـــە كراوەی ـــۆرم و بابەت ـــەم ف ـــە ل ـــۆی هەی ـــك ب ـــوو داهێنەرێ هەم
ــش  ــته كردووه ، ناوه كانیـ ــدا به رجه سـ ــاوه  به كاربراوه كانـ ــه  نـ ــزه م لـ ــه و هێـ ــیعرییه ت، ئـ ــه  شـ بـ
ــردوون،  ــزدا مـ ــه ڕی  هێـ ــردووه  و له وپـ ــدا په روه رده كـ ــه  ناخـ ــان لـ ــی داهێنه رانه یـ تووڕه بوونێكـ
بـــۆ ســـه لماندنی )خـــود( و )ڕۆح( داهێنـــان و ڕووبه رێكیـــان جێهێشـــتووه  تـــا هاوخـــود و 

ــن. ــته جێ بـ ــدا نیشـ ــان تێیـ هاوڕۆحه كانیـ
ئەو شاعیرەی بیەوێ دڵەڕاوكێی بوون بخاتە بەربینین، بە شێوەیەكی هەستی، ئەفسانەی ئەزەلی و فیكر 

دەردەبڕێت
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4
ـــۆی  ـــاعیر خ ـــراوی ش ـــڵەتی ناس ـــە و خەس ـــیعرییەت و زەمین ـــەر ش ـــەم لەس ـــەی یەك ـــە پل ـــیعر ب ش
ـــۆ  ـــە ب ـــینی، پرۆژەیەك ـــۆ نووس ـــش ب ـــت. تامەزرۆیی ـــی دەگونجێنێ ـــۆی چاوەڕوان ـــەوە و ئاس ـــەرز دەبێت ب
چوونـــە نـــاو جوانییـــەكان و جوانبینـــی و جوانبەخشـــی، نوێبەخـــش خەیاڵێكـــی بەهێـــز و نـــاوازە لەخۆیـــدا 
پـــەروەردە و ئامـــادە دەكات و دەســـت بـــۆ شـــیعر دەبـــات، بـــەاڵم كـــە چـــووە نـــاو تێڕامـــان و 
چلـــەی خەڵوەتـــەوە زیاتـــر بیروبـــاوەڕ و خەیاڵـــی درەوشـــانەوە دەدا. تێڕامـــان و چلـــەی خەڵـــوەت 
ـــت  ـــاو دەگرێ ـــار لەبەرچ ـــە یەكج ـــەكان ب ـــوو جوانیی ـــە هەم ـــاعیر، ك ـــۆ ش ـــەیییە ب ـــتییەكی هەمیش مەس
و لەنـــاو خۆیـــدا ڕێكـــی دەخاتـــەوە، زمـــان چۆنیەتـــی ڕێكخســـتنەكە دەدركێنێـــت، هەســـتەكان 
ـــەر و  ـــتە ب ـــی دێـ ـــدا گیان ـــی زمان ـــە منداڵدان ـــیعر ل ـــەن. ش ـــەوە دەك ـــدی بەیەك ـــێ و پەیوەن جێگۆڕك
ـــەو  ـــەك ل ـــكرا دەكات. ن ـــدا ئاش ـــیعرییەتی تێ ـــە ش ـــە، ك ـــەو زمانەدای ـــاعیر ل ـــتەقینەی ش ـــزی ڕاس هێ
ـــژەی  ـــە پەی ـــن ب ـــەركەوتن و دابەزی ـــیعر س ـــۆ ش ـــات، ب ـــوە دەب ـــێ بەڕێ ـــەی پ ـــی ڕۆژان ـــەی ژیان زمان

ـــە.  ـــان گرینگ ـــەی زم ـــینەوەی نۆت ـــرە نووس ـــە، بگ ـــگ نیی ـــدا گرین زمان
زمـــان، چارەنـــووس و بوونـــی شـــیعرە لـــە بنیادێكـــی كاریگـــەردا، گفتوگـــۆ لەگـــەڵ جەســـتەی 
ـــەڵ  ـــەك لەگ ـــتەكان دەكات، ن ـــەون و هەس ـــەت و هەڵچـــوون و ســـۆز و خ ـــی تایب ـــە: واقیع ـــان. وات ژی
كەلوپەلـــی ڕۆژانـــە و كەشـــی گشـــتی. لەگـــەڵ ئەوەشـــدا كەلوپەلـــی ڕۆژانـــە و كەشـــی گشـــتیش 
ـــەڵ  ـــی، لەگ ـــی و زمان ـــی جوانبەخش ـــۆ و دوورییەك ـــەوەی ئاس ـــەوە، ب ـــاو داهێنان ـــە ن ـــتە بخرێت پێویس
ـــوان  ـــە نێ ـــە ل ـــە دەردەكـــەون، ك ـــەو جیاكارییان ـــەدا ئ ـــەم خوڵقاندن ـــت. ل ـــە ئاســـایییەكەی بخوڵقێندرێ بوون
ـــت،  ـــنبیرییە دەگیرێ ـــەو ڕۆش ـــی ئ ـــت، ڕەگ ـــۆ دەبردرێ ـــتی ب ـــاییكردنەوەدا دەس ـــەوە و الس دووبارەكردن
ـــەم  ـــە، ئ ـــۆ بردنەی ـــت ب ـــەم دەس ـــی ئ ـــە و ناوك ـــوون و جیهان ـــی ب ـــكراكردنی وەهم ـــە دوای ئاش ـــە ب ك

ـــدووە. ـــی دایمەزران ـــوون و كرۆكیجوان ـــدی ب ـــە ناوەن ـــۆی واقیعێك ـــۆ خ ـــە ب جیاكاریی
ئەو شاعیرەی بیەوێ دڵەڕاوكێی بوون بخاتە بەربینین، بە شێوەیەكی هەستی، ئەفسانەی ئەزەلی و فیكر 

دەردەبڕێت

ئاداری 2007 هەولێر 
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مانیفێستی شیعری
ئەگـــەر شـــاعیر ڕاســـتگۆ بـــوو، بـــێ هیـــچ گومانێـــك خوێنەریـــش زۆر بـــە ئاســـایی هەســـت 
ـــە  ـــیح ل ـــش وەك مەس ـــیعری بێگەردی ـــت. ش ـــحاڵ دەبێ ـــی خۆش ـــتگۆیییەی دەكات و پێ ـــەو ڕاس ب
ـــاوە و  ـــەوە ژی ـــە لەتەنیشـــت مەرگ ـــدا، ك ـــەی خۆم ـــەو ئەزموون ـــت. ل ـــك دەبێ ـــە دای ـــزە ل دایكێكـــی پاكی
ـــە دایكێكـــی  ـــم، كـــە ل ـــەو جـــۆرە شـــیعرە بەرهـــەم بهێن ـــم داوە ئ كـــەم و زۆر گەشـــەی كـــردووە، هەوڵ
ـــك  ـــی نزی ـــاوم لێ ـــم، تێكۆش ـــی بهێن ـــمتوانیبێت بەرهەم ـــەر نەش ـــت، ئەگ ـــك بووبێ ـــە دای ـــزە ل پاكی

ـــم. ـــوەی خەریكب ـــی پێ ـــنبوونەوەیەكی گیان ـــەوە و وەك ڕۆش ببم
ـــرم  ـــەڕی، بی ـــوان تێپ ـــم: زێ ـــن كتێب ـــی یەكەمی ـــەر چاپكردن ـــە س ـــاڵ ب ـــت س ـــەوەی بیس دوای ئ
بـــۆ ئـــەوە جـــوواڵ وەك نیمچـــە ئەزموونێـــك چەنـــد دێڕێكـــی لەبـــارەوە تۆمـــار بكـــەم، یـــان 
ـــەودا و  ـــاوی و م ـــەوە ن ـــە بچم ـــی دیك ـــەوە جارێك ـــدا حەواندووەت ـــەم تێی ـــەو دەق ـــەی ئ ـــەو هەرێم ئ

ئاكارەكانـــی بپێومـــەوە.
ـــە و  ـــە تاس ـــی و ب ـــی منداڵ ـــی گیان ـــرۆك و ناوك ـــۆ ك ـــەوە ب ـــم داوە بگەڕێم ـــەدا هەوڵ ـــەو دەق ل
ـــیعر  ـــوێنەی ش ـــەو ش ـــەوە. ئ ـــم بكەم ـــوێنی منداڵی ـــەردانی ش ـــدا س ـــە زەین ـــەوە ل ـــییەكی تایبەت پەرۆش
ـــەربەخۆ.  ـــای س ـــە وات ـــە ل ـــوون جگ ـــوون، بێگەردب ـــۆ بێگەردب ـــزە ب ـــی بەهێ ـــەردە و خولیایەك ـــدا بێگ تێی

ـــە. ـــی هەی ـــای زەینیش وات
ـــە  ـــەرچاوەیەكی ب ـــرت، وەك س ـــەژاكاوەوە وەردەگ ـــزە و ن ـــتی پاكی ـــە سروش ـــم ل ـــرە و سرووش بەه

ـــەوە. ـــك دەبووم ـــی نزی ـــەوەم، لێ ـــی بیركردن ـــۆ خەماندن ـــدەر ب ـــت و یارمەتی پی
ـــان ڕوون  ـــەوە و پەیوەندیی ـــۆ كراونەت ـــەكان ك ـــنە ئەدەبیی ـــوو چەش ـــەدا، هەم ـــەم دەق ـــی ئ ـــە هەیكەل ل
و بەناویەكداچـــووە و لـــە هاتوچوونـــدان، بـــەاڵم بـــە پلـــەی یەكـــەم شـــێواز و چەمـــك و ڕامانـــی 

ـــات. ـــیعر( دەردەخ ـــە ش ـــۆی وەك: )ڕۆمان ـــەرەكی خ س
لـــە تەمەنـــی نـــۆزدە ســـاڵیدا یەكـــەم هەناســـەی بـــە ســـییەكانمدا گـــەڕا و ڕژایـــە ئاســـۆی هەســـتەكانمەوە. 
ـــوو. وەك  ـــە ب ـــەواو گەاڵڵ ـــە بیســـت و دوو ســـاڵیدا بەرهـــەم هـــات و ت ـــەوە، ل ـــوو هەڵیبگرم پێویســـت ب
ـــینی دەقێكـــی  ـــە نووس ـــژە ب ـــووەوە درێ ـــەوە نەكردب ـــرم ل ـــدن بی ـــتەكراو و خۆدامەزران ـــی ئاراس پرۆژەیەك
لـــەم جـــۆرە دوور و درێـــژ و تاكدەنگـــی و خەمئامێـــز بـــدەم، هەرچەنـــد دەمنووســـی پارچەكانـــم 

لە ئاهەنگی بیست ساڵەی زێواندا
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ـــزی  ـــی خەمئامێ ـــان دۆخ ـــە هەم ـــوون و دەچوون ـــوهەوا ب ـــەك كەش ـــووی ی ـــن هەم ـــەك دەگرت ـــە ی ب
ـــە  ـــەوە، ل ـــەڕوو كردم ـــی ڕووب ـــەوە خۆم ـــوو الیەك ـــە هەم ـــی ل ـــی ئاوێنەی ـــینەوە. وەك ژوورێك نووس
ـــدا  ـــە ســـەرگەرمیی گەڕان ـــەوەی ل ـــۆ ئ ـــەڕام، ب ـــدا گ ـــە دوای ـــەم پرســـی و ب ـــەم ڕووبەڕووبوونەوەی ـــەوە ل دڵ
ـــك  ـــوو ل ـــدەم، هەم ـــان ب ـــی ژی ـــۆ چۆنیەت ـــە ب ـــاری دیك ـــێنمەوە و بڕی ـــوون بناس ـــە ب ـــۆم ب ـــارە خ دووب
ـــە  ـــش هەمیش ـــە نوێبەخ ـــرم، چونك ـــەرگ ڕایبگ ـــەوە و الی م ـــرێ بدەم ـــەوە گ ـــە ژیان ـــش ب و پۆپەكانی
بـــە خۆناســـاندنەوەی دووبـــارە ئاشـــق دەبێتـــەوە و پێویســـتییەكانی ئەشـــق وەك ئاگرێكـــی ئەفســـووناوی 
لەنـــاوەوە گەرمـــی دادەهێنـــێ بـــۆ گـــەڕان و پەیبـــردن بـــە ئاڵۆزییـــەكان و دۆزینـــەوەی هێـــڵ و 

ـــووم. ـــان كردب ـــەوە خەریكی ـــە خۆیان ـــان ب ـــێ ناونیش ـــەرەتا س ـــین. س ـــی نووس دۆخ
یەكەم: منداڵی بەرزەخییەكان.

دووەم: زێوان.
سێیەم: گۆڕان لە ئاكاری مەرگدا.

ـــر  ـــان، دوات ـــی ناونیش ـــۆ هەڵبژاردن ـــوو ب ـــدا ب ـــم لەگەڵ ـــین نیگەرانییەكیش ـــاوەی نووس ـــی م ـــە درێژای ب
ـــۆی گەیشـــت. ـــتی خ ـــە ئاس ـــتێك ب ـــوو ش ـــدا هەم ـــی زێوان ـــە هەڵبژاردن ل

ـــە  ـــووە ل ـــتە یەكگرت ـــەم گش ـــە ئ ـــەو ئەزموون ـــە دوای ئ ـــە. ل ـــوو هەی ـــتێكی یەكگرت ـــەدا، گش ـــەم دەق ل
ـــەڵ و  ـــت و ڕای ـــڕی( زاڵ دەبێ ـــەزی كتوپ ـــت. )ڕەگ ـــان دەچێ ـــزی و نەم ـــەرەو ك ـــدا ب ـــی من ئەزموون
ـــەرم  ـــی ن ـــە دەنگێك ـــداوە ب ـــتوومە و هەوڵم ـــا ویس ـــت، هەروەه ـــەدوام دەچنێ ـــێوازی لەمەوب ـــۆی ش تانوپ

ـــوژم. ـــەت بك ـــن، لیریكیی ـــای دۆخگۆڕی و وزە و توان
خاڵـــی جێگیركردنـــی ڕەگـــەزی كتوپـــڕی و دیاریكردنـــی ســـنوورەكانی و بەكارهێنانـــی بـــە 
شـــێوەیەكی دیـــار لـــە شـــیعری تـــازەی كوردیـــدا، تایبەتـــە بـــە ئەزموونـــی مـــن و بەهـــرەزادە و 
ــە  ــاوە، كـ ــت هێنـ ــە دەسـ ــم بـ ــدا وزەیەكـ ــە. تێیـ ــدراو(ی منـ ــەری بینـ ــتمایە و )ڕووبـ دەسـ
ـــەم  ـــەرەڕای ئ ـــت. س ـــەوە دەبێ ـــێ و خۆخواردن ـــا و دڵەڕاوك ـــا و ن ـــك ئ ـــاری جۆرێ ـــر دووچ وەرگ
ـــیعری  ـــتێتیكای ش ـــاخ و ئێس ـــرۆژەی ن ـــە پ ـــت ب ـــر هەس ـــێوازەدا زیات ـــەم ش ـــانكردنە ل خۆدەستنیش
ـــی و  ـــاری ڕەخنەی ـــێ گوت ـــری ب ـــت و ڕەخنەگ ـــەری یەكئاس ـــی خوێن ـــێ باج ـــزانم دەب ـــەم، دەش دەك
ـــووی  ـــووم، هەاڵت ـــك ب ـــیعرەوە خەری ـــە ش ـــەو ڕۆمان ـــاڵەی ب ـــەو چوارس ـــك ئ ـــدەم. ڕێ ـــەڵ ب ـــاخ چەپ ن
ـــەی دارەڕێ  ـــە بنمیچەك ـــاوی دوو ژووری، ك ـــی ڕووەو هەت ـــاو خانوویەك ـــم لەن ـــووم. ژیان ســـەربازی ب
ـــتانێكی  ـــە وەك دارس ـــبەندەم هەمیش ـــە و قامیش ـــەو دارەڕێی ـــرد. ئ ـــەر دەب ـــوو، بەس ـــبەند ب و قامیش
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ـــەوزیی دار و  ـــی س ـــە قۆناغ ـــرم ل ـــرد و بی ـــاڵ دەك ـــا خەی ـــت و پەن ـــووم و پش ـــڕ بەروب ـــەوزی پ س
قامیشـــەكان دەكـــردەوە. حەوشـــەیەك، كـــە باخچەیەكـــی دڵگیـــرم تێیـــدا دامەزراندبـــوو، الوالوە 
ـــت  ـــی دروس ـــە دااڵنێك ـــوار و الوالوەك ـــی دی ـــووەوە، نێوان ـــەرز بب ـــەدا ب ـــواری حەوش ـــەر دی ـــە س ب
ـــش  ـــار و بەهرەبەخ ـــن و لەب ـــوێنێكی هێم ـــووەوە، ش ـــدا دەب ـــی تێ ـــەوە جێگام ـــە دڵفراوانیی ـــوو، ب كردب

ـــرت. ـــۆم وەردەگ ـــی خ ـــە كات ـــوودم ل ـــەوەش س ـــە وریاییی ـــەوە. ب ـــین و خوێندن ـــۆ نووس ـــوو ب ب
ـــر  ـــا، زیات ـــدا دەهێن ـــەڵ خۆی ـــەوە و هەســـتێكی ســـەیری لەگ ـــەرز دەكردم ـــی نووســـین ورەی ب هێڵ
ئەزموونـــی ژیـــان و هـــاواری خـــود بـــوو، لـــەوەی ئەزموونـــی كتێـــب و زانیـــاری و فێربـــوون 
ـــكۆمەندترین  ـــە ش ـــگام، ك ـــاوی دەجەن ـــدا و لەن ـــی واقیع ـــاو ژیان ـــە لەن ـــتی بوونم ـــە: هەس ـــت. وات بێ
ـــی  ـــە هەوڵدان ـــەرڕێژ ل ـــاالك و س ـــەدا گیانێكـــی چ ـــەو ماوەی ـــراوە ل ـــە نیمچـــە داخ ـــەم ژیان ـــە. ئ جەنگ
ـــام،  ـــردن دەترس ـــی م ـــردن و تارمای ـــە م ـــكاندبوو، زۆر ل ـــتەكانم ڕس ـــەواوی هەس ـــە ت ـــین ل ـــۆ نووس ب
ـــە  ـــەم ترس ـــیعریدا ئ ـــاری ش ـــە ب ـــەردەوام ل ـــی ب ـــا، كەچ ـــەك دادەخورپ ـــەی دەرگای ـــە تەق ـــم ب دڵ
ـــەوە  ـــە وریاییی ـــوو. ب ـــەدا زاڵ دەب ـــە دەقەك ـــتن ل ـــە خۆكوش ـــەوە ل ـــووەوە و بیركردن ـــە دەب پێچەوان
ـــرد و  ـــدا دەك ـــم پەی ـــی وەرزەكان ـــوە و گوڵ ـــرد. می ـــم دەك ـــت و پەیوەندییەكانی ـــی سروش چاودێری
ـــوەكان  ـــات می ـــم نەدەه ـــرد. دڵ ـــتیوانی دەك ـــوودەیی و پش ـــە ئاس ـــتم ب ـــەوە، هەس ـــان ورد دەبووم لێی
ـــەالم  ـــر ل ـــردن زیات ـــی م ـــت و ترس ـــی دەدان. هەس ـــۆن لێ ـــۆڕا و ب ـــیان دەگ ـــە ڕەنگیش ـــۆم، ك بخ

ـــووەوە. ـــر دەب ـــیدار و قووڵت مەترس
ئـــەو بـــار و دۆخ و دەوروبـــەرە هەناســـەی تونـــد گرتبـــووم، بـــەاڵم هەوڵـــم دەدا بارودۆخـــە بوونییەكـــە 
ـــرم  ـــێ وەربگ ـــوودی ل ـــرە س ـــەكات، بگ ـــری ن ـــت و داگی ـــە نەچنێ ـــەواوی دەقەك ـــۆی ت ـــەڵ و تانوپ ڕای
ـــەوە،  ـــیعر بمێنێت ـــەوەی تـــا شـــیعر بـــە ش ـــاوی ئ ـــێكی هەســـتی. لـــە پێن ـــتكردنی كەش ـــۆ دروس ب

ـــی. ـــانی كات ـــەی خرۆش ـــە مای ـــە دەبن ـــەی، ك ـــەو بیندراوان ـــەوە ل ـــك دووربكەوێت كەمێ
لەو سەروبەندەدا سێ كۆشیعری، سێ شاعیری ناوداری حەفتایەكان:

1 - )ڕووبار(ی شێركۆ بێكەس، 2 - )سروودی هەژاران(ی لەتیف هەڵمەت، 
ـــی  ـــیعریان ملكەچ ـــێوەیەك ش ـــە ش ـــەوە، ب ـــابیرم خوێندن ـــق س ـــدا(ی ڕەفی ـــووتان لەبەرباران 3 - )س
ـــی  ـــیعر ملكەچ ـــدا ش ـــە كاتێك ـــتبوو. ل ـــدا كوش ـــان تێ ـــەوەی خوێنەری ـــی بیركردن ـــوو، ڕۆڵ ـــع كردب واقی
ئـــەو پێویســـتییانەیە، كـــە كاری هونـــەری و شـــیعرییەت و زمـــان و ترپـــە و ئـــاواز دەیخـــوازن. 
ـــیعر  ـــیعرییەتەوە. ش ـــوەی ش ـــاو چوارچێ ـــابووە ن ـــتبووەوە، ڕاینەكێش ـــۆی هێش ـــی خ ـــە دۆخ ـــان ل واقیعی
ـــێكی  ـــتبوون. كەش ـــۆ دروس ـــت ب ـــدەری بێ ـــان یارمەتی ـــكات، ی ـــتی ب ـــع دروس ـــەوەی واقی ـــش ئ پێ
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ـــە. ـــی زمانیی ـــتی و بنیادێك هەس
ـــا  ـــەوەش دڵنی ـــرد. ل ـــران ك ـــایە گ ـــیما و س ـــاوم س ـــەر دڵ و چ ـــان لەب ـــی واقیعی ـــەك ئەدەب تاڕادەی
ـــێ  ـــدا بەج ـــیعرییەتی تێ ـــی ش ـــوو توخمەكان ـــە و هەم ـــاب هەی ـــاكاری نای ـــدا ش ـــی واقیعی ـــە ئەدەب ـــووم ل ب
هێنـــراوە و بـــە شـــانازیی داهێنـــان گەیشـــتوون، بـــەاڵم ئـــەم شـــاعیرانەی خۆمـــان نەیانتوانیبـــوو 
ـــدا  ـــە دەوری واقیع ـــە ب ـــت و تەمبەاڵن ـــەوان سس ـــرە ئ ـــەوە. بگ ـــدا بخولێنن ـــە دەوری خۆیان ـــع ب واقی
ـــوو. ـــت بب ـــەم ال دروس ـــەیری بەراوردكاران ـــتێكی س ـــەدا هەس ـــەو خاڵ ـــی ئ ـــە ئەنجام ـــەوە، ل خوالبوون

ــەواوی  ــە تـ ــتبوومایە بـ ــەر بگەیشـ ــم، ئەگـ ــەواوی ئارەزووەكانـ ــە تـ ــتم بـ ــەدا نەگەیشـ ــەم دەقـ لـ
ـــن  ـــەكان دەربڕی ـــەرە جوان ـــم. هون ـــدان دەكەوت ـــە هەوڵ ـــەدەدا و ل ـــە نووســـین ن ـــژەم ب ـــم درێ ئارەزووەكان
ـــر و خـــەون و ســـۆزیش  ـــان و بی ـــی مرۆڤـــی هەســـتپەروەر دەكات. زم ـــەواوی پێویســـتە گیانییەكان ـــە ت ل
تێیـــدا فـــۆرم وەردەگـــرن. ئاســـتەكانی فـــۆرم وەرگرتنیـــش لـــە شـــێوازدا هاوســـەنگییان دەوێـــت. 
ـــاعیرانەی  ـــەو ش ـــا ئ ـــە تەنی ـــەرج نیی ـــوو، م ـــتی پێكردب ـــدا دەس ـــە ناخم ـــوژ ل ـــی بك ورووژان و نامۆیییەك
ـــدا  ـــاعیر تێی ـــە ش ـــە، ك ـــەو بارەدای ـــوون ل ـــن، نامۆب ـــن تاراوگەكراوب ـــنووری واڵت دەژی ـــە دەرەوەی س ل
ـــی  ـــە بابەت ـــتەكانی دەكات ـــۆن هەس ـــە چ ـــە، ك ـــەو هەلومەرجەوەی ـــی ب ـــوكەوت دەكات و پەیوەندی هەڵس

ـــااڵ. ـــگای ب ـــیعری و كان ش
ـــنوورەوە  ـــە دەرەوەی س ـــا ل ـــوون تەنی ـــە نامۆب ـــەوە ك ـــەیەدا بچین ـــەو پێناس ـــتە ب ـــە پێویس ـــم وای پێ
ـــی  ـــاوە. كەچ ـــەم هێن ـــەم بەره ـــەو دەق ـــدا ئ ـــەی خۆم ـــوكار و ماڵەك ـــاو واڵت و كەس ـــن لەن ـــت. م بێ
ـــی  ـــوون و نامۆی ـــی تاراوگەكـــراو و نامۆب ـــە ئەزموون ـــوە و ب ـــۆی چنی ـــەڵ و تانوپ ـــەواو ڕای ـــوون ت نامۆب
ـــەر  ـــا و بەس ـــان ڕاكێش ـــەرەو الی خۆی ـــەرنجمیان ب ـــا س ـــی دنی ـــم. نائارامییەكان ـــە تێدەپەڕی داهێنەران
خەیاڵمـــدا زاڵبـــوون و ڕەچـــاوی گۆڕانـــی بـــار و دۆخەكەشـــم دەكـــرد. ئـــەم دەقـــە دەقێكـــی 
ـــەم  ـــاوەوە بەره ـــی ن ـــێوازی مەنەلۆگ ـــە ش ـــە. ب ـــی هەی ـــی و گیان ـــتێكی زەین ـــە، سروش مۆنۆدرامیی
ـــاو  ـــە پڕت ـــدا نووســـرابوو، ب ـــە ناخم ـــەردا نووســـرابێت. ل ـــەڕەی دەفت ـــە الپ ـــەوەی ل ـــش ئ ـــووە. پێ هات
ـــت  ـــەواو كردبێ ـــۆی ت ـــەی خ ـــووڕی گەش ـــە س ـــك، ك ـــە دەرەوە. وەك منداڵێ ـــاوارەوە دەهات و ه
ـــاو و  ـــی ئ ـــودا چارەنووس ـــت. خ ـــك بێ ـــە دای ـــەواوەوە ل ـــی ت ـــتە و گیانێك ـــایی و جەس ـــە ئاس و ب
ـــردوون.  ـــرۆدە ك ـــی وا گی ـــە من ـــوون. بۆی ـــیعری ال ڕوون ب ـــه ون و ش ـــا و خ ـــر و ب ـــۆڵ و ئاگ خ
ـــك  ـــە دای ـــدا ل ـــووتانی خۆم ـــی س ـــە خۆڵەمێش ـــەمەندەر ل ـــیعر وەك س ـــدا، ش ـــی من ـــە ئەزموون ل

ـــەر. ـــە ب ـــی دێت ـــی خەمگین ـــت و گیانێك دەبێ
ـــە  ـــان ل ـــكات، ی ـــوزەر ب ـــدا گ ـــە نامۆیی ـــتە ب ـــگات، پێویس ـــیعرییەت ب ـــە ش ـــاعیر ب ـــەوەی ش ـــۆ ئ ب
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ـــەوە و  ـــدا دەمێنێت ـــتەی نامۆیی ـــە جەس ـــیعر ل ـــی ش ـــە بوون ـــێك ل ـــە بەش ـــت. چونك ـــدا بژێ نامۆیی
ـــدا گەشـــە دەكات و  ـــی تێ ـــیعرییەت و پێكهاتەكان ـــش ش ـــە ئەفســـوون و ڕاز. ئەفســـوون و ڕازی دەبێت
ـــەردا بەرجەســـتە  ـــایەتیی داهێن ـــی و كەس ـــاری دەروون ـــە ب ـــە نامۆییكـــردن ل ـــەوە. هەســـت ب دەدۆزرێت
ـــگ  ـــوو ســـەردەمە دڕدۆن ـــە هەم ـــەوە. ل ـــاخ دەیدۆزێت ـــەوەی ن ـــەژان و بەرزبوون ـــەی ه ـــت و چرك دەبێ
و نالەبارەكانـــدا شـــیعر ڕۆڵـــی جوانیبەخشـــیی خـــۆی وازی كـــردووە و كـــرۆك و ناوكـــی شـــیعرییەتی 
ـــار  ـــیمایەكی دی ـــە س ـــەوە، نابێت ـــەرز دەكات ـــان ب ـــە و ورەم ـــی جوانیی ـــیعر هەقیقەت ـــدووە. ش نەدۆڕان
ـــی  ـــە بوون ـــە ل ـــن نیی ـــیعر دەربڕی ـــر ش ـــی. ڕوونت ـــگا و مرۆڤایەت ـــتییەكانی كۆمەڵ ـــیما گش ـــە س ل
ـــەردوون. ـــی و گ ـــگا و مرۆڤایەت ـــی كۆمەڵ ـــی جوانییەكان ـــە بوون ـــە ل ـــی، دەربڕین ـــگا و مرۆڤایەت كۆمەڵ
ـــەاڵم  ـــی، ب ـــۆزی سیاس ـــڕی س ـــان دەرب ـــییەكان، ی ـــتە سیاس ـــرازی مەبەس ـــە ئام ـــردووە ب ـــیعرم نەك ش
ـــە،  ـــاو زماندای ـــیعری لەن ـــای ش ـــیعرییەكانم. بەه ـــتە ش ـــاو مەبەس ـــیم ڕاكێشـــاوەتە ن ـــری سیاس ـــاوەڕ و بی ب
نـــەك لـــە مانـــا و مەبەســـت، بـــەاڵم چێـــژ لـــە ئاســـتداریی زمـــان و مانـــا و مەبەســـتدا دروســـت 

ـــت. دەبێ
ـــای  ـــی و درام ـــراف و گۆران ـــێوەكاری و فۆتۆگ ـــەری ش ـــت هون ـــدا دەتوانێ ـــواری خۆی ـــە ب ـــیعر ل ش
ـــەش  ـــەری دیك ـــا هون ـــكات، هەروەه ـــەش وازی ب ـــەری دیك ـــازی و هون ـــیقا و تەالرس ـــانۆیی و مۆس ش
ـــاردا  ـــدێ ب ـــە هەن ـــیعر ل ـــان. ش ـــی خۆی ـــۆ زمان ـــڕن ب ـــیعر وەربگێ ـــەن، ش ـــەوە بك ـــداری ل ـــن بەش دەتوان

ـــوڕەزا. ـــوڕ و ك ـــە ك ـــدا دەبێت ـــاری دیكەیش ـــدێ ب ـــە هەن ـــەرەكان و ل ـــی هون ـــە باوك دەبێت
ڕێكـــەوت هەیـــە شـــیعر دەربڕیـــن لـــە بارێكـــی ســـایكۆلۆژی دیاریكـــراو دەكات. تەنیـــا هێـــزی 
ـــت  ـــدا دێ ـــان و لەش ـــە گی ـــك ب ـــاران مووچڕكێ ـــك ج ـــۆن هەندێ ـــات. وەك چ ـــەی پێدەب ـــژدان پ وی
ـــك  ـــێوە و ئاكارێ ـــەوڵ و ش ـــچ ه ـــە هی ـــورت ب ـــی ك ـــاش ماوەیەك ـــك دەكات، پ ـــە بارێ ـــن ل و دەربڕی
ـــەكان  ـــار و چركـــە جوان ـــاری مووچڕكەكـــە. مووچڕكیـــش زادەی ب ـــان ب ـــەوە ســـەر هەم ـــت بگەڕێیت ناتوانی
ـــی  ـــام و نەمدەتوان ـــدا دادەم ـــە نووسینیش ـــە ل ـــدا، ك ـــتپێكردنە زۆر تایبەتییەكان ـــە هەس ـــە ل ـــی مرۆڤ و ویژدان
ـــاخ  ـــەرەتایی: ش ـــگار س ـــەی ئێج ـــا، وێن ـــەم دەكێش ـــتم وێن ـــی بەردەس ـــەر كاغەزەكان ـــم، لەس ـــەردەوام ب ب
و داخ و ئاســـمانی بـــە هـــەور و مـــرۆڤ و چـــرا و چەتـــری هەڵـــدراو لەبـــەر بـــاران و ســـەبەتەی 
ـــتاو و  ـــارەوە وەس ـــە دی ـــی ب ـــە و ژن ـــۆ ڕژاوی حەوش ـــە ب ـــكی دانەوێڵ ـــە و مریش ـــام زۆراب و جووچك م
ـــێوەیەكی گشـــتی الم  ـــە ش ـــە ب ـــە دەقەك ـــاد، ك ـــكاب..... ت ـــوار و ئەســـپ و پی ـــەورەی دی ـــری گ كاتژمێ
ـــە  ـــانەوەم ڕژاندووەت ـــت و درەوش ـــا و هەس ـــووم دوا توان ـــەوە و دڵنیاب ـــار پێیداچووم ـــۆ دواج ـــوو، ب ـــەواو ب ت
ـــەی  ـــر و گرفتان ـــە و گی ـــەو كێش ـــی و ئ ـــۆ چاپكردن ـــردەوە ب ـــردن ك ـــە خۆئامادەك ـــرم ل ـــەوە. بی ناوی
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ـــرادەری  ـــانی ب ـــرم پێش ـــری بنێ ـــۆ دەزگای چاودێ ـــەوەی ب ـــش ئ ـــەوە. پێ ـــەڕووم دەبن ـــەوە ڕووب ـــە هۆی ب
ـــوو:  ـــەی یاداشـــت كردب ـــەم بۆچوون ـــدا ئ ـــەڕەی یەكەم ـــە الپ ـــز ســـورمێ(م دا، ل ـــەژاد عەزی ـــاعیرم: )ن ش
ـــت  ـــاعیریەتییه كی باش ـــەرەتای ش ـــی س ـــووە، چاپكردن ـــدا بەكارهات ـــرەی تێ ـــڕ بەه ـــی پ ـــوان ژانێك )زێ
بـــۆ دەستنیشـــان دەكات.( بۆچوونەكـــەی هانـــدەر و پاڵپشـــتێكی گیانـــی بـــوو بـــۆ مـــن. ســـووری 

ـــەم. ـــان بك ـــەرەتایە دەستنیش ـــەو س ـــەدەم و ئ ـــۆڵ ن ـــردم ك ك
ـــە  ـــیعرییە دوور ل ـــێوازە ش ـــەم ش ـــی ئ ـــە تازەی ـــردن ب ـــمزانی پەیب ـــری. دەش ـــۆ دەزگای چاودێ ـــاردم ب ن

ـــەردان. ـــار لەس ـــا بڕی ـــەوەی دەوێ، ئەوج ـــە دڵ ـــژی ل ـــەوە. گوتوبێ ـــەردە و قووڵبوون ـــرە و ب بگ
دەزگای چاودێریـــش ســـێ جـــار ڕەتـــی كـــردەوە. بڕواشـــم بـــەوە هەیـــە و هێـــزی دەروونیـــش یارمەتـــی 
ـــە.  ـــاد، هەی ـــوارەم..... ت ـــێیەم و چ ـــاری دووەم و س ـــەرنەكەوتم: ج ـــەم س ـــاری یەك ـــەر ج ـــەوەی دام، ئەگ ئ
ـــردووە  ـــك ك ـــێواز و زمانێ ـــە ش ـــی كارم ل ـــەوەی دەمزان ـــەر ئ ـــەدەدا. لەب ـــم ن ـــووم و كۆڵ ـــوور ب ـــش س منی
ـــدەدا.  ـــان لێ ـــۆری ڕەتكردنەوەی ـــردم و م ـــان دەك ـــەو ڕۆژەی نائومێدی ـــە. ئ ـــەڵ نیی ـــێ گێچ ـــی ب قبووڵكردن
ـــیان  ـــەی ڕەتكردنەوەكانیش ـــاردەوە. بەهان ـــردەوە و دەمن ـــادەم دەك ـــارە ئام ـــورت دووب ـــی ك دوای ماوەیەك
ـــا دۆخگـــۆڕ  ـــاد و بنەم ـــە ســـەر بنی ـــوو. ل ـــەوە نەب ـــەر و ئاســـتی شـــیعرییەت و زمان ـــە هون ـــدی ب ـــچ پەیوەن هی
ـــان  ـــگای گوم ـــەوەی زۆر جێ ـــدات. ئ ـــان نیشـــان ب ـــە و پێكهاتەكانم ـــتێنێت و پێگ ـــەكان بمانوەس و بنەڕەتیی
و سەرنجیشـــە، دەقەكـــە شـــتێكی ڕوواوڕووی دژی ئاییـــن و سیاســـەت و شـــێوازی حوكمڕانـــی تێـــدا 

ـــوو. نەب
ـــۆ  ـــی ب ـــە تەمەن ـــە، ك ـــای تێدای ـــە و بنەم ـــك بناغ ـــەم جۆرێ ـــارەزای یەك ـــی ش ـــاڵ، بۆچوون ـــەر ح بەه
ـــم،  ـــزی لێدەنێ ـــەوە ڕێ ـــە بیركردن ـــك ل ـــوون و جۆرێ ـــوە. وەك بۆچ ـــوەر زانی ـــگ و پێ ـــە گرین ـــان ب داهێن
بـــەاڵم بۆچوونـــی شـــارەزای دووەم و ســـێیەم دژایەتییەكـــی بـــێ بنەمـــا و ڕووتـــن ئەقڵـــی ڕاڤەكارانـــە 
نیـــن. جۆرێـــك ســـووك تەماشـــاكردنی ئـــەدەب و ســـووكایەتی پێكردنیشـــە. هیچـــی تـــێ ناچێـــت 
ـــۆ  ـــوودمەندە ب ـــن س ـــەرد باری ـــان ب ـــرد، ی ـــاراو ك ـــەوز و پ ـــتی س ـــە و سروش ـــاری و كێڵگ ـــەرد ب ـــی ب بڵێ
ـــی  ـــاری واقیع ـــۆ ب ـــڕێ ب ـــەوزبوونەكە وەربگێ ـــە س ـــر ئەوەی ـــی ڕەخنەگ ـــەاڵم كاری پرۆگرام ـــی، ب مرۆڤایەت
ـــەری  ـــر و هون ـــردووە و بی ـــاعیر ب ـــەی ش ـــزی داهێنەران ـــی هێ ـــە نهێنی ـــەی ب ـــەو كات پ ـــە. ئ ـــەرد بارینەك ب
ـــەم  ـــەت پێدراوەك ـــە مۆڵ ـــە دان ـــدرا. ك ـــی پێ ـــوارەم مۆڵەت ـــاری چ ـــۆ ج ـــڕاوە. ب ـــر وەرگێ ـــۆ وەرگ ـــاعیری ب ش
ـــە بارێكـــی  ـــی. ل ـــا بەیان ـــتبم ت ـــدا نەنووس ـــدا تێی ـــی خۆم ـــە ژیان ـــەم شـــەوە ل ـــەو شـــەوە یەك پێگەیشـــتەوە، ئ
ـــی دی  ـــاش ماوەیەك ـــە پ ـــە، ك ـــەو دەفتەرەدای ـــاو ئ ـــووی لەن ـــان هەم ـــی ژی ـــام. وام دەزان ـــكەیی ژی شاگەش
ـــۆ  ـــیعرم ب ـــەوە. ش ـــۆم ببووم ـــودی خ ـــەڕووی خ ـــەم. ڕووب ـــش ه ـــم منی ـــوو، بڵێ ـــەم ب ـــب. پەل ـــە كتێ دەبێت
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ـــەوە. ـــۆ گێڕان ـــەم ب ـــك دروســـت بك ـــوو، چیرۆكێ ـــەوەم ب ـــۆ ئ ـــان بناســـم. ب ـــەوە جیه ـــە هۆی ـــوو ب ـــەوە نەب ئ
ـــووم.  ـــكە ب ـــی شاگەش ـــە پێش ـــەی، ك ـــەو بۆچوون ـــەوە و ئ ـــی تالومەت ـــە پێ ـــەی، ك ـــێ بۆچوون ـــەو س ئ

ـــەم. ـــان دەك ـــان تۆماری وەك خۆی
ـــن(،  ـــەد ئەمی ـــوور محەم ـــەرگوڵ تەیم ـــاوی: )س ـــە ن ـــان دەزگا ب ـــی هەم ـــە فەرمانبەرێك ـــم ل بۆچوونەكان
ـــەم ڕۆژە  ـــوو، ل ـــدا ب ـــدا پەی ـــە نێوانمان ـــڕوا ل ـــگای ب ـــنایەتییەكی جێ ـــدا ئاش ـــەم بینین ـــە یەك ـــتكەوت. ل دەس

ـــردم. ـــۆ ك ـــییەی ب ـــڕ مەترس ـــەم كارە پ ـــەدا ئ ڕەش و تاریك

ـــەی  ـــیوە، چەكام ـــژی نووس ـــی درێ ـــی چەكامەیەك ـــراو و الوە، كەچ ـــاعیرە نەناس ـــەم ش ـــەم: )ئ یەك
ـــەرەتای  ـــە س ـــازە ل ـــە ت ـــدە. ئەم ـــژ و دەوڵەمەن ـــی دوور و درێ ـــە ئەزموون ـــتی ب ـــێوەیە پێویس ـــەم ش ل

ـــت.( ـــاعیر دەگەیەنێ ـــرە و دواڕۆژی ش ـــە بەه ـــوود ب ـــت س ـــی دوا بخرێ ـــە. چاپكردن ڕێگادای
محەمەدی مەال كەریم
دووەم: )ڕەشـــبینییەكی لـــە ڕادەبـــەدەر گەمـــارۆی ئـــەم الوەی داوە، ئەگـــەر الوی ئـــەم واڵتـــە 
ـــەش  ـــۆرە دەربڕین ـــەم ج ـــاتە، ئ ـــەوە كارەس ـــن ئ ـــژەن بووب ـــبینی و گێ ـــاری ڕەش ـــێوەیە دووچ ـــەم ش ب
ـــۆرە  ـــچ ج ـــە. هی ـــەم و مژاویی ـــۆز و ت ـــش زۆر ئاڵ ـــع. دواتری ـــەاڵت و واقی ـــە دەس ـــە ل ـــی بوونیان یاخ
ـــە.  ـــانی هونەریی ـــە پەخش ـــە. ن ـــی هەی ـــی تایبەت ـــت كێش ـــیعری سەربەس ـــە. ش ـــدا نیی ـــێكی تێ كێش

ـــت.( ـــینانە نەدرێ ـــۆرە نووس ـــەم ج ـــی ئ ـــتە. هان ـــیعری سەربەس ـــە ش ن
 مەجید نەدیم
ســـێیەم: )ئەمـــە شـــیعرێكی ئاڵـــۆزە، كۆمەڵێـــك وڕێنـــەی الوێكـــە، كـــە هێشـــتا لـــە شـــیعردا 
خـــۆی نەدۆزیوەتـــەوە. ئـــەم شـــاعیرە یەكێكـــە لـــەو گرووپـــەی دەیانـــەوێ دوای )ڕوانگـــە( وەك 
بزووتنەوەیەكـــی شـــیعری خۆیـــان بناســـێنن. )مەحمـــوود زامـــدار( ڕابەرایەتـــی و پڕوپاگەنـــدەی 
گەورەكردنیـــان بـــۆ دەكات، نـــاوی لێنـــاون )پێشـــڕەو - تەلیعـــی(. ڕەگـــی ئـــەم گرووپـــە لەنـــاو 
ـــۆ  ـــگا ب ـــە ڕێ ـــەن. ڕەوا نیی ـــی دەك ـــی ئەوروپ ـــڕەوی ئەدەب ـــووە. پەی ـــوردەواری نەهات ـــگای ك كۆمەڵ

ئەوانـــە خـــۆش بكرێـــت ئـــەم ئاژاوەیـــە بنێنـــەوە و بیهێننـــە نـــاو ئەدەبـــی كـــوردی.(
محەمەد بەدری

ـــەوڵ و  ـــە. ه ـــی تێدای ـــەر و داهێنان ـــووە، هون ـــەاڵم هەڵكەوت ـــە، ب ـــی الوێك ـــوان ئەزموون ـــوارەم: زێ چ
ـــتە.  ـــردن پێویس ـــۆ چاپك ـــی ب ـــتیوانی لێكردن ـــوازی، پش ـــەرەو نوێخ ـــە ب ـــەن و خۆماڵیی ـــێوازێكی ڕەس ش
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ـــە  ـــۆش ب ـــە ج ـــی ب ـــن و تاوێك ـــت تی ـــردووە البدرێ ـــۆ ك ـــاژەم ب ـــوێنانەی ئام ـــەو ش ـــەوەی ئ دوای ئ
ـــت(. ـــش دایدەماڵێ ـــەر و گومانی ـــە ئەگ ـــێت و ل ـــیعرەكە دەبەخش ش

مەحموود زامدار

ــرادەرم:  ــووس و بـ ــدا ڕۆژنامەنـ ــی كتێبەكەمـ ــەوە و ڕێپێدانـ ــەی ڕەتكردنـ ــرە و بەردەیـ ــەو بگـ لـ
ـــەوە  ـــە ناخ ـــە ل ـــوو، ك ـــن كردب ـــی م ـــی و نیگەرانی ـــاری دەروون ـــە ب ـــتی ب ـــدار( هەس ـــوود زام )مەحم
ـــی  ـــانی: )مژدەیەك ـــە ناونیش ـــازدام، ب ـــدا س ـــەلی لەگەڵ ـــر و تەس ـــی تێ ـــەربارم، چاوپێكەوتنێك زۆر كەس
ـــە وردی  ـــردەوە. ب ـــاوی ك ـــاوكاری(دا ب ـــەی )ه ـــە ڕۆژنام ـــە ل ـــە دوو ئەڵق ـــوازی( ب ـــەرەو نوێخ ـــر ب ت
ـــدا  ـــی تێ ـــی هەرزەكارانەش ـــە خۆڕازیبوونێك ـــەك ل ـــوو، تاڕادەی ـــۆم دەربڕیب ـــی خ ـــوون و دەردە دڵەكان بۆچ
ـــی  ـــت پێشكێش ـــەم دەیویس ـــە كتێبەك ـــردەوە، ك ـــان دەك ـــتەدا خۆی ـــەو ئاس ـــم ل ـــەاڵم بۆچوونەكان ـــوو، ب ب
ـــەرەتا  ـــە دی. س ـــەاڵم نەمهێنابوون ـــوون، ب ـــە هەمب ـــوون، ك ـــتییانە ب ـــوا و بەرزویس ـــەو هی ـــان ئ ـــكات، ی ب
نووســـین یـــەك وشـــە بـــووە. دواتـــر ئـــەم وشـــەیە بـــە نـــاو ژیانـــدا درێـــژ بووەتـــەوە و بووەتـــە 
ـــەك  ـــە ی ـــی ل ـــرە و سرووش ـــەرچاوە و بەه ـــش س ـــەی منی ـــەم دەق ـــرووش. ئ ـــرە و س ـــەرچاوەی بەه س
ـــوو  ـــرد و هەم ـــم ك ـــەڕەدا چاپ ـــە 88 الپ ـــك ل ـــی 1988 وەك كتێبێ ـــت. حوزەیران ـــەوە وەردەگرێ وش

ـــە دی. ـــییەكانم هاتن دڵخۆش
قۆناغـــی هەشـــتایەكان قۆناغێكـــی یەكالكـــەرەوە بـــوو، بـــۆ چارەنووســـی شـــیعری كـــوردی و 
ـــا  ـــیعر، هەروەه ـــی ش ـــی و بێگەردی ـــە پاكیزەی ـــردن ب ـــەی پێب ـــتی پ ـــدە ئاس ـــی گەیان ـــی كوردی خەیاڵ
ـــان  ـــی و تێڕام ـــاری خامۆش ـــتەوە ب ـــتنەوەدا، گواس ـــژی خس ـــوون و توندوتی ـــاری هەڵچ ـــە ب ـــیعری ل ش
ـــەر  ـــردەوە س ـــیان ب ـــەی هونەریش ـــی پێكهات ـــدگا. گرانای ـــەوەی دی ـــاخ و ڕوونبوون ـــۆ ن ـــۆڕبوونەوە ب و ش
ـــتنەوەیە  ـــەم گواس ـــۆڕێ. ئ ـــە گ ـــاكاری هێنای ـــێكی جی ـــەم كەش ـــی ك ـــە. الن ـــەن و وێن ـــگ و دیم دەن
ـــێكی  ـــرد كەش ـــتیان دەك ـــەرانەی هەس ـــاعیر و نووس ـــەو ش ـــەالی ئ ـــەاڵتەوە. چ ل ـــی دەس ـــە الیەن چ ل
ــەو  ــاردە. ئـ ــە ڕووداو و دیـ ــۆی زاڵ دەكات و دەبێتـ ــە خـ ــەوە، خەریكـ ــە پێشـ ــر هاتووەتـ جیاكارتـ
جیاكارییەیـــان پـــێ قبـــووڵ نەدەكـــرا. دەســـەاڵتیش دوور و نزیـــك بـــە دژی ئـــەو بزووتنەوەیـــە 

ـــان. ـــەكاری دەهێن ب
هه وڵمـــداوه  جیهانـــی خـــه ون و جیهانـــی هه قیقـــه ت و جیهانـــی فه نتازیـــا و جیهانـــی 
ئێســـتێتیكا..... تـــاد، لـــه  ڕێـــی ڕێكخســـتنی مانـــای بژاركـــراو و به كارهێنـــان و هه ڵبژاردنـــی 

زمانـــه وه  دروســـتبكه م.
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ـــی،  ـــش چاپكردن ـــواز. پێ ـــا ناوەرۆكخ ـــە، ت ـــوازی و زمانگەراییی ـــی وێنەخ ـــوان ئەزموونێك ـــی زێ دەق
لـــە خوێـــن و گۆشـــتی وەشـــاندووە، دوای چاپكردنیـــش  دەزگای چاودێـــری چڕنووكـــی 
كۆمەڵێكـــی دیكـــە چڕنووكەكەیـــان توندتـــر گوشـــی و قوڕیـــان بـــۆ شـــێالم. ئـــەو بۆچـــوون و 
ــرۆژە  ــۆن پـ ــوو، چـ ــگ بـ ــەوەی گرینـ ــوون، ئـ ــگ نەبـ ــەالوە گرینـ ــچ بـ ــەم هیـ دژایەتیكردنانـ
ــا  ــیعرییەت. وەاڵمیشـــم بـــۆ بیانووپێگـــران تەنیـ ــە بەرزەكانـــی شـ ــە ناوچـ ــیعرییەكانم بگەیەنمـ شـ
ــەوە،  ــامناكم دەمێنێتـ ــزەی سـ ــان بـ ــەر هەمـ ــەدواش هـ ــۆ لەمەوبـ ــوو، بـ ــامناك بـ ــی سـ بزەیەكـ
چونكـــە دڵنیـــام خەڵكـــی بـــێ بەهـــرە و ناداهێنـــەر و حەربـــای ئەدەبـــی و قۆپیەچـــی و كلـــۆر 
 و ناوەجـــاغ و هـــه رزه وه ڕ و گای بنـــه  و ئاگـــری بـــن كا و دارده ســـتی ئـــه م و ئـــه و و  
ـــەڕووی نووســـەری  ـــەم ڕووەشـــەوە ڕووب ـــن. ل ـــەم جـــۆرە دەب ـــاد، ســـەرقاڵی كاری ل ـــوده ..... ت گه ده وگ
ــی  ــه  ناوچه وانـ ــه م و لـ ــۆم به كارده بـ ــیعری خـ ــی شـ ــەوە، خه یاڵـ ــەر نابمـ ــرە و داهێنـ ــە بەهـ بـ

شـــیعری كـــوردی ده نووســـم: نوێبه خشـــی.
ـــەردەوام  ـــانەیییە و ب ـــی ئەفس ـــە ئاگرێك ـــم، ك ـــی دڵ ـــەی لێدان ـــوان و ترپ ـــۆ زێ ـــوپاس ب دروود و س
هێـــزی گیانـــی و گەشـــەم دەداتـــێ. سەركۆنەشـــی كـــردم و گوتـــی: ئەگـــەر گەنجینـــەی گیانـــت 
ـــۆت زوو  ـــی خ ـــت تەرم ـــەردەوام بی ـــدان ب ـــردن و پەرەپێ ـــە پیتك ـــۆ ب ـــە خ ـــی ل ـــوو، نەتتوان ـــاڵ ب بەت
ـــت.  ـــتی گاو ناگیرێ ـــە دەس ـــەرد ب ـــیعری بێگ ـــە ش ـــش ب ـــارەوە. ئاگاداری ـــدا بش ـــتێكی خۆڵ ـــن بارس لەب
گـــەورەم ئـــەی شـــیعری بێگـــەرد تـــا مـــردن ســـەرلەڕێ و گوێڕایەڵتـــم، له بـــه رده م ئاســـتانه ت 

ده وه ســـتم و پێداگـــری و سه ركێشـــی ده كـــه م. 

حوزەیرانی 2008 هەولێر
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مانیفێستی شیعری
جوانیی شتێكی گشتی نییه . شیعرێك كه  جوان بوو، به  پێی پێوه ری داهێنان له  هه موو 

سه رده مه كاندا بیركردنه وه ی جوانیی تێدا ده د ۆزرێته وه .
ـــینی  ـــە ناس ـــدا دەگات ـــرۆڤ تێی ـــە م ـــەكان، ك ـــەی تایبەتیی ـــان كاكڵ ـــەرەكان، ی ـــردە كاریگ ـــی و ك جوان
ـــتە  ـــینە پێویس ـــەم ناس ـــكانەوەی ئ ـــۆ بریس ـــكاوە، ب ـــەوە ل ـــە ناوچەوانیی ـــتدا ب ـــان و سروش ـــە زم ـــۆی ل خ
پێـــش هەمـــوو شـــتێك بچینـــە نـــاو هـــەوا و بـــواری سەرســـوڕمان و زانیـــن لەبـــارەی شـــڵەژان و 
ـــە  ـــەكان ل ـــەی تایبەتیی ـــان كاكڵ ـــەرەكان، ی ـــردە كاریگ ـــی و ك ـــە جوان ـــەوە، چونك ـــەوەی گیان ـــن بوون هێم

ـــت.  ـــۆ دەكرێ ـــان ب ـــەوە لێكدانەوەی ـــگای گیان ـــە ڕێ ـــیعردا ل ش
ـــتبوونی  ـــۆی پێویس ـــەڵ و تانوپ ـــا و ڕای ـــووە خولی ـــەوەوە ب ـــە، ل ـــەم ئەزموون ـــی ئ ـــكانەوەی یەكەم بریس
ـــەن  ـــی تەم ـــڵ و هێماكان ـــاژە و هێ ـــار و گونجـــاوە ئام ـــا. لەب ـــەردی سەرشـــاربوونی خـــۆی دان ـــان ب ـــی، ی چن
ـــی  ـــە و مل ـــا دڵنیای ـــۆی ن ـــی خ ـــاو وردەكارییەكان ـــە، لەن ـــل و پەنجادای ـــوان چ ـــە نێ ـــم ل ـــان و بینین و ژی
لـــە ئاســـت هیـــچ دەســـەاڵت و گرووپێكـــی داپڵۆســـێنەر نـــەرم نەكـــردووە. سەركێشـــی و سەرمەشـــقی 
بەردەوامبوونـــی لـــە كـــەش و ئومێـــدی نووســـیندا دەڕســـكێنێت. لـــە ســـاڵێكدا تۆماریـــان بكەمـــەوە، 
ـــان  ـــی بەكاری ـــەوە وزەیەك ـــین و بیركردن ـــی نووس ـــۆی بنەماكان ـــە ه ـــە ب ـــدا یەكەیەك ـــە دوای یەك ڕۆژەكان ب

ـــەوە.  ـــی ویژدانیی ـــین و هەقیقەت ـــی نووس ـــاو واقیع ـــە ن ـــەوە و بیانهێنم ـــت بكەم ـــدا جەخ تێ
ـــتن  ـــتەی ڕۆیش ـــە ئاراس ـــتنە ل ـــدان و تێگەیش ـــاڵێكدا، كار و هەوڵ ـــی س ـــەواوی ڕۆژەكان ـــە ت ـــین ل نووس
ـــردن  ـــەوە و پەیداك ـــەكردنی بیركردن ـــۆ گەش ـــات ب ـــەڕ دەخ ـــاڵ وەك پاڵپشـــتێك بەگ ـــەی خەی ـــەو بوون و ئ

ـــەوە.  ـــی ویژدانیی ـــە هەقیقەت ـــیعرییەكان ل ـــكە ش ـــی تیش و خەمڵین
ـــان و بینیـــن پیشـــان بدەمـــەوە، بگـــرە ویســـتوومە ئاراســـتەی  نەمویســـتووە شـــوێن پێـــی تەمـــەن و ژی
ـــی  ـــیعر. ئەگەرچ ـــی ش ـــی بێگەردی ـــە ناوك ـــتنە ب ـــەكردنەوە گەیش ـــەوە. پێناس ـــەی بكەم ـــم و پێناس بخەمڵێن
ـــۆی  ـــرد و ك ـــە گ ـــت و ل ـــت دێ ـــە دەس ـــدا ب ـــەی مەحاڵ ـــە پل ـــیعر ل ـــی ش ـــی بێگەردی ـــزانم ناوك دەش
ـــێكی  ـــن وەك كەس ـــەاڵم م ـــت، ب ـــە دەبێ ـــدا گەاڵڵ ـــە جیاكارەكان ـــی و گۆش ـــی ویژدان ـــۆش و خرۆش ج
ـــانەوەیەك  ـــە درەوش ـــە تاك ـــتن ب ـــیعرەوە، گەیش ـــە ش ـــدوو ب ـــی و مان ـــی ویژدان ـــۆش و خرۆش ـــڕ ج پ

ـــە.  ـــیعر و ژیانم ـــی ش ـــی بێگەردی ناوك

شوێنی زەینی لە شیعردا
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ـــوور  ـــە دەرێ، كلت ـــەوە هاتوومەت ـــی كوردیی ـــە كرۆكـــی زمان ـــووری شـــیعرییم و ل ـــەروەردەی كلت مـــن پ
ـــەوەی  ـــە دەرەوەی بیركردن ـــم ل ـــچ شتێكیش ـــكێت. هی ـــەردا دەڕس ـــی كاریگ ـــك هەلومەرج ـــاو كۆمەڵێ لەن
ـــت،  ـــترین ش ـــە باش ـــێ. پێویستیش ـــان نەبووب ـــۆ ژی ـــاكاری ب ـــەوەی جی ـــە لێكدان ـــەوە، ك ـــدا نەدۆزیوەت خۆم
ـــترین  ـــینی باش ـــین، بەخش ـــەوە ببەخش ـــە ئ ـــووە و هەمان ـــۆ ب ـــرد و ك ـــدا گ ـــەوەی خۆمان ـــە بیركردن ـــە ل ك
ـــە  ـــت ب ـــت، هەس ـــدا ڕش ـــەدوا دەق ـــات ل ـــەوە و توان ـــوو بیركردن ـــە هەم ـــەوە، ك ـــادت دەنێت ـــت بنی ش
ـــەوە،  ـــارە دەبێت ـــە شـــێوەكان بەخشـــینەوە الت دووب ـــە شـــێوەیەك ل ـــە ب ـــت. ك ـــان دەكەی ـــك ڕووخ جۆرێ
ـــەدا  ـــەم كار و هەوڵدان ـــەوە. ل ـــی دەكەیت ـــز و وزەی دەروون ـــەوە و هێ ـــە بنیادنان ـــت ب ـــتەوخۆ هەس ڕاس
ـــان  ـــك، ی ـــان خەونێ ـــەك، ی ـــان تەزووی ـــك، ی ـــان بینینێ ـــك، ی ـــان ڕامانێ ـــك، ی ـــە هەڵچوونێ ویســـتوومە ل
ـــینی  ـــا نووس ـــان و وەه ـــۆن خرۆش ـــڵەتێكی چ ـــۆرە خەس ـــەوە و ج ـــاد، بمێنم ـــك..... ت ـــت پێكردنێ هەس
ـــەڵ  ـــیعر لەگ ـــە: ش ـــەوە. وات ـــدا بدۆزم ـــتی تێی ـــی سروش ـــی و دۆخێك ـــتی كات ـــان هەس ـــم، ی پێببەخش
ـــەوە  ـــك بوومەت ـــی نزی ـــە گیان ـــم گەیشـــتووە و ل ـــردوون، پێ ـــانم ك ـــەی دەستنیش ـــەو باران ـــك ل ـــەر بارێ ه
ـــە  ـــردووە ب ـــم ك ـــان و بینین ـــەن و ژی ـــی تەم ـــە، ئاماژەكان ـــەم وێن ـــقی ك ـــەی ئەش ـــە پل ـــتووم ب و گەیش

ـــین.  ـــی نووس ـــاری كپی ـــە ب ـــردوون و گەیاندوومەت ـــدا ك ـــوە پەی ـــیعرییەكانم لێ ـــكە ش ـــد و تیش ناوەن
ـــەوە،  ـــەڕووم بوونەت ـــە ڕووب ـــە ڕۆژان ـــردووە، ك ـــانە ڕام نەك ـــت و كێش ـــەو گرف ـــیندا ل ـــی نووس ـــە كپی ل
هەندێكیانـــم لـــە بینینـــەوە هەڵدەگێڕایـــەوە، وەك نادیـــاری و خەیاڵێـــك كارم تێـــدا كـــردووە و بـــە 

ـــدووە.  ـــم گەیان ـــەودا و خاڵێك م
ـــەوە  ـــەرز بوومەت ـــی ب ـــتەی بەرزای ـــە ئاراس ـــوارەوەش ب ـــە خ ـــوارەوە و ل ـــكاومەتە خ ـــەوە داش ـــە بەرزاییی ل
ـــی  ـــەی زاخاودان ـــۆ و كانگ ـــە و گفتوگ ـــە یادگ ـــردووە ب ـــدم ك ـــاڵ، ناوەن ـــەودا و خ ـــی م ـــۆ دامەزراندن ب
ـــاوازی  ـــت و ئ ـــی پی ـــۆی دەنگ ـــە ه ـــیعری داوە، ب ـــەی ش ـــوونی وێن ـــە ئەفس ـــی زۆرم ب ـــك. بایەخ مێش
ـــیعریم ال وەك  ـــتەی ش ـــەوە. ڕس ـــارە كردووەت ـــدا دووب ـــتەی شیعریش ـــە ڕس ـــم ل ـــان بایەخ ـــەوە هەم وش
ـــێواز  ـــا ش ـــە جۆرەه ـــۆم و ب ـــارەزووی خ ـــە ئ ـــی ب ـــە منداڵ ـــە ب ـــوو، ك ـــووناوییە ب ـــە ئەفس ـــەو ئوتۆمبێل ئ

ـــرد.  ـــتدارم دەك ـــد و ئاس دەمجوواڵن
ـــەی  ـــوان وش ـــی نێ ـــەكان، پەیوەندی ـــوان وش ـــی نێ ـــی پەیوەندی ـــە و پچڕان ـــی وش ـــە یاری نەكەوتوومەت
یەكـــەم و ســـێیەم بپچڕێنـــم و یارییەكـــی دەنگـــی بـــە وشـــەی دووەم بكـــەم، بـــەاڵم هەوڵـــم داوە 
ـــدا  ـــی تێ ـــتی زمان ـــە و سروش ـــی وش ـــۆری دەنگ ـــتداربن و ج ـــرێ و ئاس ـــێ گ ـــتەی ب ـــتەكان ڕس ڕس
ـــدا  ـــردن لەگەڵی ـــی مامەڵەك ـــە چۆنێت ـــی ل ـــان هەیەت ـــاراوەیەی زم ـــزە ش ـــكان و هێ ـــەو ڕاپس ـــزم. ئ بپارێ

ـــكێت. ـــێت و دەڕس ـــدا دەجۆش ـــی تێی ـــی نوێبەخش گیان
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ـــدا  ـــاو ژیان ـــەی لەن ـــەو ئاخاوتنان ـــەوە. هەمیشـــە ئ ـــا كردووەت ـــی نووســـین جی ـــە زمان ـــم ل ـــی ئاخاوتن زمان
ـــان  ـــی ژی ـــاڵ دەق ـــە پ ـــیعریی چووەت ـــی ش ـــە: دەق ـــین. وات ـــۆ نووس ـــووە ب ـــت ب ـــت پاڵپش ـــووە و دێ هات

ـــردووە.  ـــان دروســـت ك و هاوتاییی
ـــە  ـــردووە و هێڵ ـــەڕم پێك ـــەو پ ـــەڕ و ئ ـــەم پ ـــدان ئ ـــووە، چەن ـــترم دەق هەب ـــی پێش ـــە كار و هەوڵدانەكان ل
ـــدا  ـــەم كار و هەوڵەم ـــەاڵم ل ـــەوە، ب ـــاوی بكەم ـــۆم داوە ب ـــە خ ـــم ب ـــا ڕەوایی ـــوە. ئەوج ـــتییەكانم گۆڕی گش
چـــۆن نووســـراوە، ئەوهـــا باوكراوەتـــەوە. مەگـــەر بـــە دەگمـــەن وشـــەیەك، یـــان دەســـتەواژەیەكم 
ـــەت  ـــت و خورپ ـــڕی دێ ـــە پ ـــت ب ـــورت بێ ـــیعری ك ـــڵەتی ش ـــە خەس ـــە ئەم ـــت. لەوانەش ـــێ پێكردبێ جێگۆڕك
ـــە گشـــت ناناســـێتەوە،  ـــاوەوە و خـــۆی پێشـــكێش دەكات، هەروەهـــا شـــیعری كـــورت خـــۆی ل ـــە هەن دەخات

ـــەرەوە دەدات.  ـــەواوی یەكالك ـــای ت ـــێنێتەوە و مان ـــت دەناس ـــەك ش ـــە ی ـــۆی ل ـــرە خ بگ
ــا و  ــەوەی مانـ ــی بەرهەمهێنانـ ــت، هەوڵـ ــدا نادرێـ ــی تێـ ــتان خوڵقانیشـ ــانە و داسـ ــی ئەفسـ هەوڵـ
ـــە  ـــە و دەربڕینان ـــەو وێن ـــكانەكەش ل ـــێوەی ڕس ـــكێت. ش ـــت و دەڕس ـــوە دەدرێ ـــی لێ ـــی نوێ مەودایەك
ـــای كەســـێكی ئەفســـانەیی،  ـــەوە و وێن ـــۆ دەبێت ـــدا ك ـــی تێ ـــا و مەوداكان ـــە مان ـــەوە، ك خـــۆی ڕوون دەكات

ـــۆ دەكات.  ـــتانیمان ب ـــان داس ی
ـــە دوا  ـــڕ(دا پەڵ ـــاڵی پ ـــە )س ـــاوە. ل ـــروڕا ب ـــڵەت و بی ـــك خەس ـــتاندا جۆرێ ـــی كوردس ـــاو جووتیاران لەن
ـــن  ـــی دەچ ـــژی هەین ـــەن و دوای نوێ ـــەر دەك ـــان لەب ـــی خۆی ـــن جلوبەرگ ـــاران جوانتری ـــەوێ. جووتی دەك
لەســـەر بەپیتتریـــن زەوی گونـــد نوێژەبارانـــە و نـــزا دەكـــەن. ســـەره تا دەســـتیان لەســـەر چۆكیـــان 

ـــەوە.                                  ـــەرزی دەكەن ـــدن ب ـــرد خوێن ـــۆ وێ ـــا ب ـــەن، ئەوج ـــمان دەك ـــای ئاس ـــن و تەماش دادەنێ
ـــار  ـــدا تۆم ـــم تێ ـــەی خۆم ـــادەی ڕۆژان ـــی س ـــڕی و ژیان ـــااڵنەم دەك ـــری س ـــەوە ڕۆژژمێ ـــە منداڵیم ـــەر ل ه

ـــوون. ـــر هەب ـــەو ســـەردەمەدا دوو ڕۆژژمێ ـــرد. ل دەك
 1 - ڕۆژژمێری هاوسەر، كە وشیار قەفتان ئامادەی دەكرد.

ـــی  ـــاری و دڵخۆش ـــۆ زانی ـــرد. ب ـــادەی دەك ـــان ئام ـــتەفا نەریم ـــش مس ـــرد، ئەمی ـــری پیرەمێ  2 - ڕۆژژمێ
ـــان  ـــاری ڕووداوەكانی ـــێك تۆم ـــیعر و بەش ـــڕە ش ـــد و دێ ـــەوەی پەن ـــەر ئ ـــن، لەب ـــم دەكڕی ـــۆم هەردووكیان خ

ـــا.                                                ـــم بەكاردەهێن ـــەر یەكیان ـــۆم ه ـــەی خ ـــی ڕۆژان ـــۆ تۆماركردن ـــەاڵم ب ـــوو، ب تێداب
شـــەوی 2008/12/31، ڕۆژژمێـــری ســـاڵی 1978م دەرهێنـــا و بەتـــەواوی الپەڕەكانیـــدا چوومـــەوە. شـــتی ســـەیر 
ـــاكارەكانی  ـــرە س ـــەوە. بی ـــدا دۆزیی ـــاكاریی ژیانم ـــاو س ـــم لەن ـــاكاری خۆم ـــری س ـــیبوو، بی ـــەم نووس و مندااڵن

ـــەك.            ـــە تاقیكردنەوەی ـــاوی و بیكەم ـــە ن ـــا بچم ـــاندام ت ـــین پێش ـــۆ نووس ـــان ب ـــاڵەم ناوەندێكی ـــەم س ئ
لـــە نێـــوان شـــەو و ڕۆژدا چەنـــد چركەیـــەك هەیـــە نـــە شـــەوە، نـــە ڕۆژە. دوای ئـــەوەی خەیاڵـــم 



سه باح ڕه نجده رچوار كتێب له باره ی شیعره وه        

116

ـــەم  ـــی ئ ـــەواوی ڕۆژەكان ـــە ت ـــم ل ـــای گەرم ـــردە خولی ـــەوەم ك ـــەدا ئ ـــد چركەی ـــەم چەن ـــوویەكی دا. ل پش
ســـاڵەدا. واتـــە: )2009(، هـــەر ڕۆژەی شـــیعرێك بنووســـم. تـــا دوا ڕۆژی )366( پارچـــەم نووســـی. 
ـــا و  ـــووە خولی ـــووەوە، دەب ـــوێ دەب ـــە ن ـــە، ڕۆژ، ك ـــەت و ڕۆژان ـــتێكی تایب ـــووە سروش ـــۆم بب ـــین ب نووس
ـــزم  ـــەوە، ڕێ ـــك هـــەر ڕۆژەی پارچەیەكـــم هەڵدەگرت ســـەرهەڵدانی پارچەیەكـــی دیكـــە. وەك ئەســـتێرە ڕژاوێ
ـــە  ـــرەوەری ل ـــت و بی ـــەر، ڕۆژی دووەم وەك یاداش ـــتی دڵ و س ـــا ئاس ـــردەوە ت ـــەرزم دەك ـــرت و ب دەگ

ـــی.  ـــترم دەڕوان ـــینی ڕۆژی پێش نووس
لـــە دوا قۆناغـــی بیركردنـــەوە و دیاركردنـــدا تـــەواوی پارچەكانـــم بەیەكـــەوە گـــرت و جـــۆری دڵ 
ـــێ  ـــم ل ـــەپۆل دەدەن. )200( پارچەیان ـــدا ش ـــاو یەك ـــان لەن ـــم زۆرینەی ـــردن. بینی ـــە ك ـــم پێوان لێدانەكانیان
ـــی  ـــاو یەكێتی ـــتدا لەن ـــە گش ـــەربەخۆیە و ل ـــدا س ـــە تاك ـــان ل ـــی هەریەكەی ـــم وا بین ـــدان و )166( یان فڕێ
ـــەوی  ـــەڵ ئ ـــتكردن لەگ ـــۆ دروس ـــۆ گفتوگ ـــووە ب ـــتەیەكیان گرت ـــوون و ئاراس ـــتیمدا یەكگرت ـــی هەس ئەزموون
ـــی  ـــدا پێ ـــووری كوردی ـــە كلت ـــە )366( ڕۆژ ل ـــووە ب ـــاڵ، كەب ـــۆم. س ـــی خ ـــی ناخ ـــان قوواڵی ـــدا، ی دی
ـــان  ـــڕەكان(، ی ـــكە پ ـــەرەتا: )تیش ـــب س ـــانی كتێ ـــفر، وەك ناونیش ـــاڵی س ـــان س ـــڕ، ی ـــاڵی پ ـــن: س دەڵێ
)پەنجەمـــۆری ســـاڵێك(م هەڵبژاردبـــوو، دوای هەڵوەســـتە و گەڕانـــەوە بـــۆ ســـەرچاوەی خـــود، وەك 
ـــج  ـــە ئامان ـــۆ دەكات ـــەردە گفتوگ ـــیعری بێگ ـــەوە ش ـــەقامگیربووم. ئ ـــفر( س ـــاڵی س ـــەر: )س ـــان لەس ناونیش
ـــدی  ـــی پەیوەن ـــتی و لەدایكبوون ـــتی خۆشەویس ـــەوەی هەس ـــۆ بەرزكردن ـــتێك ب ـــوو ش ـــووس و هەم و چارەن

ـــدا.  ـــەوەر و كۆمەڵگاكان ـــەواوی بوون ـــەردوون و ت ـــت و گ ـــوان سروش ـــە نێ ـــەوە ل ـــە دڵ ل
ـــی  ـــی: باباتاهیـــری هەمەدان ـــوودەی چوارینەكان ـــا ئال ـــێ هاوت ـــڕ و ب ـــە شـــێوەیەكی پڕاوپ ـــەو ماوەیەشـــدا ب ل
ـــێواز  ـــە ش ـــەوە ل ـــارە نەبوون ـــدام دووب ـــان پێ ـــای ئەوەی ـــووم. توان ـــاد، بب ـــە..... ت ـــەد تاقان ـــام و ئەحم و خەی
ـــە و  ـــەم وێن ـــقی ك ـــەی ئەش ـــە پل ـــتن ب ـــۆ گەیش ـــدەرن ب ـــدا یارمەتی ـــتێتیكای زمان ـــە ئێس ـــتداری ل و ئاس

ـــەخ.  ـــڕ بای ـــەت و پ ـــی تایب بەرهەمهێنان
جوانیی شتێكی گشتی نییه . شیعرێك كه  جوان بوو، به  پێی پێوه ری داهێنان له  هه موو 

سه رده مه كاندا بیركردنه وه ی جوانیی تێدا ده د ۆزرێته وه .

ـــە  ـــان ب ـــی. هەمووی ـــی بوونیەت ـــن نهێنی ـــۆ م ـــیعر ب ـــی ش ـــوداداوە و بەرهەمهێنان ـــێكی خ ـــان بەخشش ژی
ـــە ڕووی  ـــادەن ل ـــان س ـــاكارن. هەندێكی ـــۆر و جی ـــێوازی جۆراوج ـــوون. ش ـــەم نەهات ـــێواز بەره ـــەك ش ی
ـــكرا  ـــار ئاش ـــی ڕوون و دی ـــزن، مانایەك ـــا دەپارێ ـــوون و مان ـــدا هات ـــە دوای یەك ـــان ب ـــتنەوە، مانای ڕێكخس
ـــوێنی  ـــە ش ـــوێن ل ـــتنەوەی ش ـــی كات و گواس ـــاو جێگۆڕكێ ـــا لەن ـــدا مان ـــی دیكەیش ـــە هەندێك ـــەن. ل دەك
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ـــی  ـــە مانایەك ـــە: وێنەك ـــردن. وات ـــت پێك ـــە هەس ـــت و دەبێت ـــزر دەبێ ـــی ب ـــوێنی زەین ـــۆ ش ـــەوە ب واقیع
ـــت  ـــا دەگۆڕێ ـــارەدا مان ـــەم ب ـــە ل ـــتێك هەی ـــت ش ـــت دەكەی ـــرە هەس ـــاكات، بگ ـــكرا ن ـــار ئاش ڕوون و دی
ـــۆی  ـــڕ خ ـــی كتوپ ـــت، وەك خەیاڵ ـــە دوور دەگرێ ـــۆی ب ـــە خ ـــی ڕۆژان ـــە بینین ـــردن. ل ـــت پێك ـــۆ هەس ب
قـــووڵ نیشـــان دەدا. لەســـەر دوو شـــوێن نەوەســـتاوم، )بەهەشـــت( و )دۆزەخ(. بەهەشـــت )ئێـــرە( و 
ـــان( ـــانەوەی )گی ـــی درەوش ـــش زەمەن ـــە و زەمەنی ـــوێنێكی )زەینی(ی ـــوێن ش ـــرە ش ـــەوێ(، بگ دۆزەخ )ئ
ـــوێنی  ـــە ش ـــین، ك ـــەوە، نووس ـــان بووژاندوومەت ـــتیتم و پاش ـــتبێتم كوش ـــدا ویس ـــوە بازنەیەك ـــەر نی ـــە ه ە. ل
ـــە  ـــێ، ل ـــی دەدات ـــی زەین ـــەوە و پێكهاتەیەك ـــژ دەكات ـــدا درێ ـــاو زەین ـــان لەن ـــت، ژی ـــی هەڵدەبژێرێ زەین
ـــە  ـــدا دەبێت ـــەم كار و هەوڵەم ـــی ل ـــوێنی زەین ـــت. ش ـــەوە و دایدەمەزرێنێ ـــی دەخات ـــدا ڕێك ـــی زەینیش فۆرم
ـــدا  ـــی واقیعی ـــوێن و كات ـــە ش ـــاش، ل ـــە مان ـــێواز و دەبێت ـــە ش ـــا دەبێت ـــش، هەروەه ـــە بابەتی ـــود و دەبێت خ
هەقیقەتـــی ڕەهـــا هەیـــە. واتـــە: دەســـتپێكردن و وەســـتان، بـــەاڵم لـــە شـــوێنی زەینیـــدا هەقیقەتـــی 
ڕەهـــا نییـــە. كپـــی و هەڵچوونـــی گیـــان هەیـــە، شـــتەكان لـــە بیركردنـــەوە و وێنەكردنـــی خۆیـــدا 
دەدۆزێتـــەوە. هەقیقەتـــی ڕەهـــا دەیەوێـــت واقیـــع بپارێزێـــت و لـــە دۆخێكـــدا ڕایبگرێـــت و نەیخاتـــە 

ـــەن.  ـــژ خای ـــەیی درێ ـــەر و هەمیش ـــیاری كاریگ ـــی پرس بەردەم
ـــەك  ـــە دەزووی ـــێوەی تاڵ ـــە ش ـــمبێت ل ـــەر هەش ـــتەوە، ئەگ ـــی سروش ـــەڕەت و چۆنێت ـــە بن ـــم ب ـــد نی بەن
هەبـــووە و دەمێنێتـــەوە. خەســـڵەتی مرۆڤـــم داوە بـــە كەرەســـتەكانی سروشـــت و لەبـــارەی بوونـــی 
ـــان  ـــە زم ـــە ل ـــەوە، ك ـــدا دەدۆزرێت ـــارەی تێ ـــەو ب ـــتن. ئ ـــك تێگەیش ـــۆ و لێ ـــە گفتوگ ـــەوە هێناومنەت خۆی
ـــاعیری  ـــە ش ـــەاڵم ب ـــانە، ب ـــتدا ئاس ـــتەكانی سروش ـــاو كەرەس ـــاعیربوون لەن ـــن. ش ـــۆی دەگەڕێ ـــدا ب و خەیاڵ
ـــەردوون، كـــە  ـــی گ ـــرۆڤ و وێناكردن ـــی م ـــۆ ڕازەكان ـــان ب ـــاو كەرەســـتەكانی سروشـــت و گۆڕینی ـــەوە لەن مان
ـــیعر  ـــی ش ـــی بێگەردی ـــان ناوك ـــی، ی ـــتی نوێبەخش ـــە. خواس ـــەوە. دۆخگۆڕین ـــوێ دەبێت ـــی ن ـــێ كۆتای بەب
ـــای  ـــۆران(، هێم ـــەوی و گ ـــدا: )مەول ـــیعری كوردی ـــە ش ـــت و دەڕســـكێت. ل ـــەدا دەردەكەوێ ـــەو دۆخگۆڕین ل

ـــەن. ـــەم دۆخگۆڕین ـــاری ئ دی
ـــەی  ـــە دوای قس ـــش ب ـــۆ دەدەم، قەتی ـــی ب ـــم و هەوڵ ـــدا دەگەڕێ ـــە دوای ـــە و ب ـــن ئامانج ـــۆ م ـــیعر ب ش
ـــی و  ـــی لەرزۆك ـــێ بایەخكردن ـــتنم و ب ـــۆ پاراس ـــزە ب ـــیعر هێ ـــی ش ـــە بوون ـــم، چونك ـــدا ناچ ـــەم و ئەویش ئ
ـــات.  ـــزی دەخ ـــەوە و پەراوێ ـــاو دەكات ـــی خ ـــە و ئیرەی ـــان، ڕق و كین ـــەوان. داهێن ـــی ئ ـــی دەروون الوازی
بـــاری بەخۆداچوونـــەوە دەخەمڵێنـــێ و هەقیقـــەت دەكاتـــە پێودانـــگ و دەیهێنێتـــە پێشـــەوە. هەمـــوو 
ـــەری  ـــین س ـــنایی و یەكترناس ـــۆ ئاش ـــدا ب ـــووری مرۆڤایەتی ـــە كلت ـــش ل ـــرووش و بەهرەبەخ ـــتێكی س ش
ـــە  ـــر بوون ـــی یەكت ـــەرنجیان تێكهەڵكێش ـــی. س ـــش بینیویەت ـــوە و خەڵكی ـــی بینی ـــەوە و خەڵك ـــەرز كردووەت ب
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ـــیعر  ـــەوە. ش ـــان دۆزیوەت ـــی بەدواداچوونی ـــاڵ و هێڵ ـــوە و خ ـــان ڕوانی ـــت پێكراوی ـــی هەس ـــە بوونێك و ل
ـــی  ـــای تایبەت ـــتگیریش هێم ـــی گش ـــە، جوانی ـــەم كلتوورەی ـــی ئ ـــرە بەخش ـــرووش و بەه ـــەری س بەرهەمهێن
كلتـــووری مرۆڤایەتییـــە، بـــەاڵم خـــۆم ئـــەم مانایـــەم بەرهـــەم هێنـــاوە، كـــە خـــودم ویســـتوویەتی و 
ـــگای  ـــە ڕێ ـــش ل ـــود و سروشـــتی مرۆڤی ـــە خ ـــی ئاشـــكرا دەكات، ك ـــی زەین ـــە شـــوێن و فۆرم سروشـــتم ل
ـــت،  ـــێ دێ ـــۆری ل ـــكی خ ـــیعر وەك تیش ـــوو. ش ـــكرا ب ـــەوە ئاش ـــی زەینیی ـــوێن و فۆرم ـــە ش ـــیعرەوە ل ش
ـــی  ـــزی گەرمای ـــە هێ ـــەاڵم ڕەنگ ـــش، ب ـــن دۆڵی ـــە قووڵتری ـــا ل ـــت، هەروەه ـــە دەكەوێ ـــن لووتك ـــە بەرزتری ل

ـــن.  ـــە یەكترب ـــتی دوور ل ـــۆ دوو ئاس ـــان ب ـــۆ دۆڵ، جیاكاریی ـــەوە ب ـــە لووتك ـــینی ل بەخش
ـــك  ـــرە كۆمەڵێ ـــە، بگ ـــەك نیی ـــی بەهای ـــی گشـــتییە، ناوك ـــی و گیانی ـــی گەردوون نوێبەخشـــی دیاردەیەك
ـــە  ـــتوونی گەش ـــۆیی و س ـــە ئاس ـــان ب ـــكێت. پاش ـــێ و دەڕس ـــك دەب ـــە دای ـــوە ل ـــای لێ ـــە و بەه بەهای
ـــەك  ـــی كۆمەڵگای ـــواڵوی هەلومەرج ـــیعر هەڵق ـــە ش ـــش نیی ـــەوە. مەرجی ـــاو دەكات ـــۆی ب دەكات و خ
ــی  ــە پەیوەندییەكـ ــت. مەرجـ ــاكاردا هەڵدەقوڵێـ ــی جیـ ــكار و هەلومەرجـ ــی تایبەتـ ــە زەویـ ــت. لـ بێـ
ـــێ و  ـــەك هەبووب ـــۆ ی ـــتنیان ب ـــت و تێگەیش ـــوە بردبێ ـــدا بەڕێ ـــتەكان و زمان ـــەڵ هەس ـــتەقینەی لەگ ڕاس
ـــرۆی  ـــارە ناسروشـــتییەش لەســـەر چـــاو و ب ـــەم ب ـــا ئ ـــەوە. ب ـــاو ڕووداوە زەینییەكانیان ـــە ن ـــدن بخەن گونجان
ـــان  ـــۆڕببێتەوە و ڕازەكانی ـــگاوە ش ـــی كۆمەڵ ـــاو دەروون ـــیعر بەن ـــراو پێویســـتە ش ـــە گوت ـــن، ك ـــیعر البدەی ش
بالوێنێتـــەوە و بەپێـــی خواســـت و پێویســـتییەكانی ژیانـــی ڕۆژانەیـــان خـــۆی ڕێكبخـــات و بێتـــە 
ـــەوە.  ـــا ناكرێت ـــی جی ـــدووی ویژدان ـــی زین ـــن و واقیع ـــقانی بینی ـــە ئێس ـــەدەب ل ـــتی ئ ـــۆ. گۆش گفتوگ
ـــی دەروون.  ـــڕ و جوواڵنەوەكان ـــی كتوپ ـــۆی هەڵچوون ـــە ه ـــن دەبێت ـــاوی دەژی ـــە لەن ـــەی ك ـــەو واقیع ئ
ـــە ڕووبەرێكـــی  ـــە پێـــش دڵ و چـــاو ل ـــەردە دەخات ـــێ پ ـــچ شـــاردنەوەیەك كێشـــەكانی خـــۆی ب ـــێ هی بەب
ـــەوە  ـــە جۆش ـــی ب ـــە ئاوازێك ـــن و ب ـــی دادەچڵەكێ ـــدا بەهرەكان ـــە چركەیەك ـــت. ل ـــی ناهێڵێ ـــكدا بەجێ تەس
ـــەم  ـــێ. ل ـــۆی بەجێدەهێن ـــی خ ـــی جوواڵنەوەكان ـــی دەروون كاكڵ ـــتەدا كاروبارەكان ـــەوەی ڕس ـــە درێژبوون ل

ـــی دەروون.  ـــە نەمری ـــت و دەبێت ـــێ پێكدێ ـــی ل ـــە و واتایەك ـــرە بنەمای ـــارەدا بەه ب
جوانیی شتێكی گشتی نییه . شیعرێك كه  جوان بوو، به  پێی پێوه ری داهێنان له  هه موو 

سه رده مه كاندا بیركردنه وه ی جوانیی تێدا ده د ۆزرێته وه .

كانوونی یەكەمی 2009 هەولێر
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مانیفێستی شیعری
من بەهەمان ئازار شیعر دەنووسم، كە پێی لە دایك بوویمە. شیعریش هاندەدەم لە پێناو سەربەخۆیی 

خۆیدا خەبات بكات
ـــی  ـــەوە و ژیانیش ـــوێ دەبێت ـــدا ن ـــان تێی ـــەردەوام ژی ـــە، ب ـــەری قەقنەس ـــی داهێن ـــان و باڵ ـــیعر گی ش
تێـــدا دەمێنێتـــەوە. لـــەم نوێبوونـــەوە و مانەوەیـــەدا خەیاڵـــی داهێنـــەر، یـــان هێـــزی خەیاڵكـــردن 
دەگاتـــە یەكێتییەكـــی تـــەواوی نێـــوان شـــیعرییەت و زمـــان و شـــیعرییەت و بـــوون و نوێبەخشـــی 
ـــە  ـــەوە و دەیكات ـــدا دەیتوێنێت ـــاو خۆی ـــێ و لەن ـــەك هەڵدەتەكێن ـــتێك لەبەری ـــوو ش ـــیعر هەم ـــدگا. ش دی
ـــە  ـــەو زەمین ـــەر ئ ـــە س ـــیعر بێت ـــوو ش ـــەر دەب ـــوون. ه ـــان و ئامادەب ـــۆ بەكارهێن ـــت ب ـــتەی پێویس كەرەس
ـــاوازەكان  ـــە جی ـــی و ئاخاوتن ـــودی خۆی ـــە خ ـــن ل ـــەرخ دەربڕی ـــی هاوچ ـــا مرۆڤ ـــگاوە، ت ـــاو كۆمەڵ و ن
بـــكات، ئاخاوتنـــە جیاوازەكانیـــش نزیكایەتییەكـــی پتەویـــان لەگـــەڵ یەكـــدا ال پەیدایـــە و گفتوگـــۆ 
ـــوون  ـــان و ب ـــگا و زم ـــۆی كۆمەڵ ـــاك و ك ـــەدانەوەی ت ـــەدان و هەناس ـــا و هەناس ـــڵ و هێم ـــە هێ دەكەن

و هەلومەرجـــی ناوەوەیـــان. 
ــی  ــای دەرەوە تووشـ ــر دنیـ ــم، كەمتـ ــاوەوەی خۆمـ ــەرقاڵی نـ ــر سـ ــدا زیاتـ ــی خۆمـ ــە ئەزموونـ لـ
ــەم و زۆر  ــای دەرەوە، كـ ــزە دنیـ ــەوە بەهێـ ــم بـ ــەاڵم بڕواشـ ــم دەكات، بـ ــوڕمان و واق وڕمانـ سەرسـ
ـــی:  ـــڵ و هێماكان ـــۆ و هێ ـــەڵ و تانوپ ـــت. ڕای ـــە و دەیخەمڵێنێ ـــاوەوە هەی ـــای ن ـــەر دنی ـــەری لەس كاریگ
ـــەڕووی  ـــە ڕووب ـــێنن، ك ـــەش دەق دەناس ـــێوازەوەن و ش ـــان و ش ـــگ زم ـــر بەتەن ـــروودی زەوی( زیات )س
ـــی  ـــاكەس و كەس ـــە. ش ـــان تێدای ـــی دیاری ـــاكەس و كەس ـــیان ش ـــەر هەمووش ـــەوە. ه ـــا بوونەت ـــی مان چڕی
دیاریـــش ڕووداوەكان ڕوون دەكەنـــەوە. بەشـــێوەیەك هەڵســـوكەوتم لەگەڵـــدا كـــردوون، وەك كەســـی 
ـــم  ـــە بوونێكـــی گەردوون ـــوون و تێكـــەڵ ب ـــاڵ وەرمگرت ـــی دوورەدەســـت و نیمچـــە مەح ـــار و دوورییەك نادی
ـــام  ـــەوە. ئەنج ـــن و دۆزین ـــۆ بینی ـــەم ب ـــان دەك ـــدا بانگی ـــانەیی و ڕۆحی ـــی ئەفس ـــە فەزایەك ـــردوون، ل ك
لـــە فەزایەكـــی پاكیـــزەدا ئەفســـوونی دەنگێـــك. دەنگێكـــی كارامـــە و چـــاالك بەنەرمـــی پـــەردەی 
ـــە  ـــم و ن ـــم بیبین ـــە دەتوان ـــەاڵم ن ـــت، ب ـــر ببێ ـــتەكانی ت ـــەڵ هەس ـــت تێك ـــەوە و دەیەوێ ـــوێ دەلەرێنێت گ
ـــیعرەكاندا  ـــوو ش ـــەزای هەم ـــە ف ـــارە ل ـــە نادی ـــەم دەنگ ـــوونی ئ ـــدا ئەفس ـــان كاتیش ـــە هەم ـــەوە. ل بیدۆزم
ـــی  ـــاو فۆرم ـــە ن ـــیدا دەچێت ـــك بەش ـــان. لەهەندێ ـــوو ژی ـــۆ هەم ـــە ب ـــوون و دەنگێك ـــترێت، ئەفس دەبیس

شیعر لە خۆمانمان نزیك دەكاتەوە
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نامۆیییـــەوە. ئـــەم نامۆیییـــەی مرۆڤـــی هاوچـــەرخ لـــە ئەنجامـــی هەســـتیاریی زۆر تایبەتیـــدا لەگـــەڵ 
دەســـەاڵت و مافیاكانـــی دەســـەاڵت دووچـــار و گیـــرۆدەی بـــووە. دەیەوێـــت ئـــەو بوونـــە ڕەهایـــەی 
ـــت و  ـــتەكانیدا دەگەڕێ ـــەدوای ئاراس ـــدا ب ـــەزا پاكیزەكان ـــە ف ـــتەكانی ل ـــۆی هەس ـــە بەه ـــەوە، ك ـــۆی بدۆزێت خ
ـــە  ـــەم فۆرم ـــی ئ ـــە نوێنەرایەت ـــەم ئەزموون ـــی ئ ـــەش دەق ـــەر ش ـــت دەكات. ه ـــۆ دروس ـــای ب ـــی ڕەه فۆرم
ـــو  ـــردوو و خەمڵی ـــادە ك ـــێواز، خۆئام ـــەك ش ـــێوازیدا ی ـــی ش ـــە جیهان ـــیان ل ـــەر هەمووش ـــەن، ه ـــە دەك ڕەهای
بـــە وزە و تانوپـــۆی پەخشـــان دەهێننـــە ئـــاراوە، بـــەاڵم لەجیهانـــی بابەتیـــدا هـــەر دەقێـــك بنیـــاد و 

ـــە.  ـــەربەخۆی هەی ـــی س دۆخ
ـــپیی  ـــەری س ـــە ڕووب ـــۆ ڕێكخســـتنی وشـــە و دابەشـــكردنیان ل ـــدا ب ـــۆری دەقەكان ـــۆرا و ج ـــادی ج ـــە بنی ل
كاغـــەزدا كارێكـــی تایبەتـــكار و دیاریكـــراوم نەكـــردووە، كـــە ببێتـــە تـــەواوكاری وێنـــە و خوڕكردنـــی 
ـــە دوای  ـــەواوی ب ـــە ت ـــم ب ـــردە دەنگییەكان ـــاواز و ك ـــە و ئ ـــە و ترپ ـــرە وێن ـــەكان، بگ ـــاواز و دەنگ ـــە و ئ ترپ
یەكـــدا ڕێكخســـتوون و لێكـــم دوور نەكردوونەتـــەوە، بیرۆكەشـــم نەكردووەتـــە دەربڕینێكـــی مۆســـیقایی، 
ـــەری  ـــتەكان و پێكهێن ـــوان ئاراس ـــە نێ ـــم ل ـــی پەیوەندی ـــیقایی. هێڵ ـــی مۆس ـــتەكردنی بنیادێك ـــان بەرجەس ی
ـــەرە  ـــۆی ل ـــێكە بەه ـــاواز خرۆش ـــە و ئ ـــت. ترپ ـــتەقینە وەردەگرێ ـــای ڕاس ـــردووە و بەه ـــی دروســـت ك دەروون
و زرینگانـــەوەی زمانـــەوە دەربڕیـــن لـــە واتایـــەك دەكات، واتاكـــە لـــە خاڵێـــك دەســـت پێـــدەكات و 
ـــەر  ـــەدام ه ـــەو بڕوای ـــێنێتەوە. ل ـــڕ دەكات و دەیدرەوش ـــەواو پ ـــە ت ـــەواو دەكات، بازنەك ـــەك ت ـــووڕی بازنەی س
ـــدا  ـــە ئاكامیش ـــە و ل ـــیعری زمان ـــی ش ـــدا، دیاردەیەك ـــی بێگەردی ـــە بوون ـــەرد ل ـــیعری بێگ ـــی ش ئەزموونێك
ـــت.  ـــییەكەیدا دەگەڕێ ـــۆ و ئامانجـــی نوێبەخش ـــەدوای ه ـــییە. هەمیشـــەش ب ـــن و نوێبەخش ـــەڕی دەركەوت ئەوپ
ـــە  ـــی ل ـــتەكردن، هەنگاوەكان ـــەوە و بەرجەس ـــازی دۆزین ـــەردەمە. بەنی ـــڵەتی س ـــە خەس ـــەردەوام گەڕان ـــەم ب ئ

ـــت.  ـــان دایدەنێ ـــەی داهێن ـــە زەمین ـــرێ و ل ـــدان هەڵدەگ ـــەی هەوڵ زەمین
ـــدەرەوەی  ـــش وەاڵم ـــە پەیڤی ـــی دان ـــەندن و دەوڵەمەندبوون ـــە، گەشەس ـــر نیی ـــان جێگی ـــی زم چەمك
پێداویســـتییەكانی ســـەردەمە. مـــن پێســـتی هەمـــوو چینەكانـــی جەســـتەی وشـــە لـــە ڕووی دەنـــگ، 
ـــم  ـــەكاری دەهێن ـــا ب ـــڕ وزەی. ئەوج ـــی پ ـــرۆك و گیان ـــە ك ـــا دەگەم ـــەوە ت ـــان هەڵدەدەم ـــا، ڕێزم ـــە، وات پێكهات
و دەبێتـــە وەاڵمـــدەرەوەی پێویســـتییەكانی ســـەردەم. گفتوگۆكـــردن لەگـــەڵ پێداویســـتییەكانی ســـەردەم، 

ـــییە.  ـــش و نوێبەخش ـــڵەتی نوێبەخ خەس
ـــیعرییەت  ـــت. ش ـــت نابێ ـــیعرییەت دروس ـــە ش ـــێ ئەمان ـــە. بەب ـــی زەینیی ـــژی و چاالكییەك ـــیعر ڕەوانبی ش
ـــن و  ـــاری دەربڕی ـــاالك لەب ـــە و چ ـــەری كارام ـــتەكانی خوێن ـــی هەس ـــە وەاڵم ـــەوەی تێدای ـــی ئ ئامادەی
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ـــتێكی  ـــمانییەكان، هەس ـــە ئاس ـــكۆی كتێب ـــە ش ـــەر ب ـــن بەرانب ـــتەی م ـــەو هەس ـــەوە. ئ ـــەوە بدات كاریگەریی
ـــەك ئارەزوویـــەك.  ـــە، ن ـــۆ مـــن شـــێوەیەكی ڕاســـتەقینە و كلتوورێكـــی جوانیی سروشـــتی و پێگەیشـــتووە، ب
هیـــچ ئارەزوویەكـــی ســـاتەوەخت و كاتیـــش ناتوانێـــت بەرانبـــەر ئـــەم هەســـتە ڕێگـــری و بەرگـــری 
ـــن.  ـــێ كەموكوڕی ـــڕ و ب ـــتەكانم پ ـــان و هەس ـــمانییەكاندا ژی ـــە ئاس ـــاو كتێب ـــەم لەن ـــت دەك ـــكات. هەس ب
ـــی و شـــادمانی دەبەخشـــێت. شـــادمانی بەخشـــیش هۆكارێكـــی  ـــژی جوان ـــە ئەشـــق و چێ ـــۆ مـــن بوونەت ب
ســـەرەكی و بەهێـــزی بەردەوامبوونـــی ژیـــان و ســـەرچاوەی نوێبوونەوەیـــە. ئـــەو نوێبوونەوەیـــەی لـــە 
ـــە  ـــگ ل ـــی گرین ـــە ڕۆڵێك ـــەم بۆماوەییی ـــەوە. ئ ـــۆم ماوەت ـــی ب ـــەوە، وەك بۆماوەی ـــی قەقنەس ـــان و باڵ گی
ـــەوە  ـــی و مان ـــن لەجوان ـــژ وەرگرت ـــت. چێ ـــیعریی دەبینێ ـــی ش ـــێواز و خەیاڵ ـــان و ش ـــەوەی زم تازەكردن
و نوێبوونـــەوە لەنـــاو جوانیـــدا توانادارییـــە. جوانیویســـت هەرچەنـــدە بچێتـــە نـــاو سروشـــتی جوانـــی 
و بمێنێتـــەوە و ئاشـــنایەتی لەگـــەڵ ڕیشـــاڵەكانی ببێتـــە بـــرای خوێنـــی، ئومێـــدی بەرانبـــەر دیـــدگا 
بەهێزبـــوون دەخەمڵـــێ و پەیبـــردن بەنیشـــانەكانی جوانـــی فۆرمـــی نوێـــی دەوێـــت، لـــە خەمڵینـــی 

ـــت دەكات.  ـــۆرم دروس ـــیدا ف خۆش
ـــە شـــیعری بێگـــەرد بەســـتراوەتەوە.  ـــن ب ـــوو شـــتێكیش الی م ـــك و هەم ـــوو فۆرمێ دروســـتبوونی هەم
ـــیعریش  ـــی ش ـــی، نەرمونیانی ـــتنە لێ ـــەرد، تێگەیش ـــیعری بێگ ـــۆ ش ـــتیش ب ـــان و خۆشەویس ـــن ڕێزلێن یەكەمی
لـــە كەســـایەتیت بچەســـپێت و ڕەنـــگ بداتـــەوە. كەســـێك ئەشـــقی شـــیعری نەناســـیبێت، ناتوانێـــت 
ـــم  ـــتی یەكەم ـــە، خۆشەویس ـــی دەروونیی ـــن بڕوای ـــیعر وەك ئایی ـــقی ش ـــت. ئەش ـــتەقینە بێ ـــاعیری ڕاس ش
ـــاغ  ـــە قۆن ـــە دەگات ـــڕوادار، ك ـــتیار و ب ـــی هەس ـــوارەوە. مرۆڤ ـــۆ خ ـــەش ب ـــە پل ـــە ب ـــیعرە، پل ـــودا و ش ـــۆ خ ب

ـــەوە. ـــۆی دەكات ـــەری خ ـــۆی و دەوروب ـــی خ ـــر لەژیان ـــی بی ـــێوەیەكی ڕۆح ـــك بەش و تەمەنێ
من بەهەمان ئازار شیعر دەنووسم، كە پێی لە دایك بوویمە. شیعریش هاندەدەم لە پێناو سەربەخۆیی 

خۆیدا خەبات بكات

ـــدەر  ـــۆكار و جۆش ـــا و ه ـــنایەتییان، بنەم ـــی ئاش ـــمانییەكانەوە ئەنجام ـــە ئاس ـــن بەكتێب ـــی م پەیوەندی
ـــتنی  ـــی ڕۆیش ـــن ڕەوت ـــتە هێڵێك ـــە. ڕاس ـــان هەی ـــی تایبەتیی ـــن و بایەخ ـــەم ئەزموونەم ـــی ئ و كارتێكردن
ـــووە،  ـــیعرییەكانم وەرنەگرت ـــە ش ـــت. هەناس ـــدا دەبیندرێ ـــكەوە تێ ـــت و ئێس ـــن و گۆش ـــە خوێ ـــان ب منی
ـــەكان  ـــە ڕەســـەنیی دەق ـــردووە و خۆشـــم پاراســـتووە ل ـــە شـــكۆی هەناســـەكان ك ـــۆم تێكـــەڵ ب بگـــرە خ
ـــتنە  ـــێوەی ڕێكخس ـــە ش ـــردووە. ب ـــت ك ـــم دروس ـــا هاوتایی ـــتی توان ـــە ئاس ـــتەكراو. ب ـــی بەرجەس و بابەت
ـــان  ـــتی ناوەرۆكی ـــڕ مەبەس ـــری پ ـــرە هۆگ ـــە. بگ ـــەر نەبوویم ـــمانییەكان كاریگ ـــە ئاس ـــانییەكانی كتێب پەخش
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ـــپاندووە.  ـــێوەیەكی ڕوون چەس ـــان بەش ـــی خۆی ـــتووە و كاریگەری ـــان داڕش ـــای بۆچوونمی ـــە و بنەم بوویم
ـــی  ـــە ئەنجام ـــات ل ـــدا ه ـــی من ـــیعریی و ژیان ـــی، ش ـــەر بوون ـــەی بەس ـــان و گۆڕانكاریی ـــەم وەرچەرخ ئ
ـــە  ـــج چرك ـــاوەی حەفتاوپێن ـــێال. بۆم ـــی ش ـــە نۆبەرەكەم ـــل منداڵ ـــوو، 1995/1/16 ئۆتۆمبێ ـــك ب ڕووداوێ
منداڵەكـــەم گیانـــی تێـــدا نەمـــا و مـــرد. چـــوار دكتۆریـــش لـــە مردنیـــدا دڵنیایـــان كردمـــەوە. لـــە 
دۆخێكـــی زۆر خراپـــدا بـــووم و لـــە هەمـــوو هەســـتەكانمەوە شـــڵەژابووم، هێشـــتاش شـــڵەژانی ئـــەم 
ـــودا  ـــۆ خ ـــزام ب ـــە دڵ ن ـــتیارەدا، ب ـــەر و هەس ـــەت و كاریگ ـــە زۆر تایب ـــەم چرك ـــەداوم. ل ـــەری ن ڕووداوە ب
ـــی دەدا.  ـــم لێ ـــم دڵ ـــیاوی نزاكان ـــوێنی ش ـــە ش ـــوو، ل ـــز ب ـــم زۆر بەهێ ـــدا دڵ ـــە نزاكردنەكەم ـــرد. ل ك
ـــم  ـــی بوون ـــی كۆتای ـــەم، خاڵ ـــوازی داوا دەك ـــتاوم و مەیدانخ ـــەردوون ڕاوەس ـــدی گ ـــی لەناوەن وام دەزان
نیشـــاندراوە و شـــەڕی ئـــەم نیشـــاندراوە دەكـــەم. هێشـــتان دەســـتم بەئاســـمانەوە بـــوو، منداڵەكـــەم 
ـــرم و  ـــاتە بگ ـــەم چركەس ـــەوەم ئ ـــی دا. بەئاوات ـــاری لێ ـــووەوە و دەم ـــدوو ب ـــەوە و زین ـــدا گەڕای ـــی تێ گیان
ـــاڵێك  ـــوو س ـــە، هەم ـــەم ڕێكەوت ـــردووە ب ـــم ك ـــی منداڵەكەم ـــە دایكبوون ـــەم. ڕۆژی ل ـــێ بك ـــی ل دەربڕین
ـــێوەیەكی  ـــردم بەش ـــێ ك ـــەم ڕووداوە وای ل ـــڕم. ئ ـــۆ دەگێ ـــەوەی ب ـــی لەدایكبوون ـــەدا ئاهەنگ ـــەم ڕێكەوت ل
زۆر لـــە دڵـــەوە بیـــر لـــە بـــوون و هێـــزی ڕەهـــای خـــودا بكەمـــەوە و زەمینەیـــەك لـــە نێـــوان 
ـــتن  ـــۆ تێگەیش ـــدەم ب ـــش ب ـــی زیاتری ـــەم. هەوڵ ـــۆش بك ـــمانییەكان خ ـــە ئاس ـــۆم و كتێب ـــی خ بەرهەمەكان
ــنبیریی  ــەر ژیانـــی كۆمەاڵیەتـــی و ڕۆشـ ــان لەسـ ــمانییەكان و كاریگەرییـ ــە ئاسـ ــە چییەتـــی كتێبـ لـ
كۆمەڵـــگای كـــوردی. بـــۆ ماوەیەكـــی زۆر كەوتمـــە كۆكردنـــەوە و خوێندنـــەوەی ئـــەو كتێبانـــەی 
ـــی  ـــە دوو وەرگێڕان ـــم ب ـــەوە. قورئانیش ـــراون و لێكدراونەت ـــمانییەكان نووس ـــە ئاس ـــری كتێب ـــارەی بی لەب
ـــەوە  ـــم دۆزیی ـــدا خانەكان ـــاو ڕووناكییان ـــان و لەن ـــاو ڕووناكیی ـــە ن ـــدەوە، چووم ـــار خوێن ـــوار ج ـــا چ ـــا جی جی
ـــل  ـــەورات و ئینجی ـــە ت ـــر ل ـــان زیات ـــی قورئ ـــەی ڕووناكییەكان ـــەاڵم خان ـــووم، ب ـــتەجێ ب ـــدا نیش و تێی

ـــەوە.  ـــك كردم ـــان نزی ـــە خۆی ـــاندم و ل ـــدا دایانگیرس ـــاو خۆیان لەن
ـــەم  ـــێ ئ ـــتەوە و ب ـــمانی گواس ـــقی ئاس ـــۆ ئەش ـــم ب ـــقی زەمینی ـــا و ئەش ـــردە بنەم ـــەم ڕووداوەم ك ئ
ـــە  ـــەم ل ـــت دەك ـــم، هەس ـــقەوەش دەنووس ـــەو ئەش ـــە ب ـــەم، ك ـــان بك ـــدەی ژی ـــم مەزن ـــقەش ناتوان ئەش
ـــتەكانی  ـــتەقینە هەس ـــاعیری ڕاس ـــەم. ش ـــێ دەك ـــی جێبەج ـــی زەین ـــی جیهان ـــدا ئەركێك ـــی واقیع جیهان
ــن ڕووداو  ــە، بچووكتریـ ــەری بەئاگایـ ــۆی و دەوروبـ ــی خـ ــی ناخـ ــەواوی ڕووداوەكانـ ــە ئاســـت تـ لـ
ـــی  ـــرۆك و ناوك ـــە ك ـــن و ل ـــی دەروونی ـــان دۆخ ـــی ژی ـــگ و كاریگەرەكان ـــت. ڕووداوە گرین وەردەگرێ
ـــی.  ـــان ڕووداوی زەین ـــی، ی ـــان ڕووداوی واقیع ـــۆی ڕووداوە، ی ـــیعر خ ـــرێنەوە. ش ـــیعرەكانیدا دەناس ش

ـــامییەوە.   ـــی سەرس ـــە دۆخ ـــت و دەچێت ـــەڵ دەبێ ـــی تێك ـــاری نائاگای ـــش ب ـــك جاری هەندێ
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ـــەم.  ـــی نەك ـــەم و چ ـــی بك ـــردم. چ ـــان ك ـــۆ دەستنیش ـــی ب ـــی ژیان ـــۆ و دوورییەكان ـــەم ڕووداوە ئاس ئ
ـــرۆڤ  ـــی م ـــتكرد و خەیاڵ ـــم بەدەس ـــەم ڕووداوە، ئایین ـــش ئ ـــم. پێ ـــۆرە بوونێكب ـــی چ ج ـــۆن و خەریك چ
ـــا  ـــی مان ـــە، ناوەندێك ـــە نیی ـــش وش ـــە و خەیاڵی ـــاڵ نیی ـــە خەی ـــمانییەكاندا وش ـــە ئاس ـــە كتێب ـــی. ل دەزان
ـــەم ناوەنـــدەش بـــاش بناســـین. ســـەرەتا دەپرســـین خـــودی  ـــە. دەبێـــت سروشـــتی ئ هەیـــە ماڵـــی هەبوون
ـــك  ـــا و هێماپێكراوێ ـــگای هێم ـــە ڕێ ـــت. ل ـــت دەبێ ـــدا دروس ـــاو چی ـــە پێن ـــد ل ـــە و ناوەن ـــد چیی ناوەن
ـــان  ـــێت و دەوروبەرم ـــە دەناس ـــەاڵتێك ئێم ـــر و دەس ـــە زەب ـــی ب ـــەو وەك واقیعێك ـــان ئ ـــدەگات، ی پێمان
پێدەناســـێنێت و لـــە ناوەنـــدی خۆیـــدا كۆمـــان دەكاتـــەوە، لـــە ڕێـــگای زمانـــەوە نـــاو و قـــەوارە و 

ـــەوە. ـــەت و بوون ـــواری تایب ـــە ب ـــێت و دەمانبات ـــان پێدەبەخش مانام
زمانـــی شـــاعیر خوێنـــەری كارامـــە و چـــاالك بـــە نـــاخ و خـــودی شـــاعیر دەگەیەنێـــت، نـــاخ 
و خـــودی شـــاعیریش نیشـــانی خەڵـــك دەدات، زمـــان بەڕێوەبەرایەتیـــی خـــودی شـــاعیر دەكات و 
ـــمانییەكاندا  ـــە ئاس ـــاو كتێب ـــیارانەی لەن ـــەو پرس ـــەوە. ئ ـــۆ دەدۆزێت ـــتێتیكی ب ـــا و ئێس ـــتەكانی مان ئاراس
ـــوو  ـــەڕ هەم ـــیار و لەم ـــەوە پرس ـــع و كردوومەت ـــی واقی ـــەر زەوی ـــە س ـــم هێناوەت ـــەپۆل دەدات، هەموویان ش
ـــۆم  ـــە خ ـــەوە، ك ـــك بخەم ـــۆرە ڕێ ـــەو ج ـــەوێ یاســـای ئێســـتێتیكی ب ـــەوە، دەم ـــام كردوونەت ـــتێكی دنی ش
ـــتان  ـــەوە گەیشـــتووم كوردس ـــیعرییەوە ب ـــتە ش ـــەم هەس ـــگای ئ ـــە ڕێ ـــە. ل ـــۆی هەی ـــم ب تاســـە و تامەزرۆیی
ـــی  ـــەوەی دەقێك ـــە خوێندن ـــار ل ـــدا. زۆر ج ـــەك دوو ڕۆژەم تێی ـــی ی ـــە و مێوانێك ـــن تاراوگەیەك ـــۆ م ب
ـــۆی  ـــە تانوپ ـــم و ب ـــەرد دەژی ـــی بێگ ـــەرەكەدا وەك هاوواڵتیێك ـــتیمانی نووس ـــە نیش ـــم ل ـــاكار دەچ ش

ـــم. ـــت دەب ـــینەوە پەیوەس ـــەی نووس ـــە و زەمین ـــە دەقەك ـــوێن ل ش
بەهیـــچ پێودانگێـــك پێـــم لـــە بازنـــەی شـــوێن لـــە نووســـیندا ناخەمـــە دەرەوە، خـــودی خـــۆم 
ـــوێن  ـــەم. ش ـــراوی دەك ـــە تاراوگەك ـــیندا هەســـت ب ـــە نووس ـــوێن ل ـــە دەرەوەی ش ـــتیمانم. ل ـــە نیش دەكەم
ـــدا  ـــەو ئەزموونەم ـــژاردووە. ل ـــان هەڵمب ـــۆ ژی ـــە و ب ـــتەقینەی هەی ـــێوەیەكی ڕاس ـــن ش ـــۆ م ـــدا ب ـــە ئەدەب ل
ـــەكان  ـــاتە مرۆییی ـــەوەی كارەس ـــوون و دووبارەبوون ـــی ب ـــە چەمك ـــژوودا ل ـــەوە بەمێ ـــگای قووڵبوون ـــە ڕێ ل
ـــی و  ـــاری ئەرێن ـــاردا، ب ـــەردوو ب ـــەوە بەه ـــان دەدەم، كاردان ـــەوە نیش ـــم و كاردان ـــەوە و هەڵیدەكۆڵ دەكۆڵم
ـــی  ـــاڵ و هێڵ ـــە خ ـــگام و ل ـــەر ڕێ ـــە س ـــە دێن ـــم، ك ـــەوەش دەژی ـــەو دەرفەتان ـــوو ئ ـــی. بەهەم ـــاری نەرێن ب
ـــتنی  ـــۆ ڕێكخس ـــن ب ـــن و بەهابەخش ـــم دەب ـــەرەكی و گرینگەكان ـــاكارە س ـــە ئ ـــین ل ـــی نووس دامەزراندن

ـــتراو.  ـــی خواس ـــا و دۆخ ـــۆی مان ـــەڵ و تانوپ ڕای
ـــان  ـــە ژی ـــەم جارم ـــەم یەك ـــت دەك ـــوە، هەس ـــیعرێكی نوێ ـــی ش ـــە دۆخ ـــك دەچم ـــد جارێ هەرچەن
ـــەرد و  ـــی بێگ ـــاو فەزایەك ـــەوە، لەن ـــان دەبم ـــتییەكانی ژی ـــەر و پێداویس ـــەڕووی دەوروب ـــم و ڕووب دەبین
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ـــەوەی  ـــەوە، بیركردن ـــدگا و واقیع ـــاڵ و دی ـــی خەی ـــر كاریگەری ـــە ژێ ـــزەدا شـــەپۆل دەدەم و كەوتوومەت پاكی
ـــی  ـــەوڵ دەدەم یارمەت ـــەم و ه ـــا دەك ـــەوە وێن ـــی پەیوەندیداریان ـــوو دیاردەكان ـــە هەم ـــەرخ ب ـــی هاوچ مرۆڤ

ـــدەم.  ـــتێتیكایان ب ـــتی ئێس هەس
ـــزی  ـــە هێ ـــت، ل ـــانازیم بێ ـــگای ش ـــردووە جێ ـــوو دەم وای ك ـــەرد، هەم ـــیعری بێگ ـــۆ ش ـــوپاس ب س

ـــم.  ـــەرد ب ـــیعری بێگ ـــانازیی ش ـــگای ش ـــەم جێ ـــش داوا دەك نادیاری
من بەهەمان ئازار شیعر دەنووسم، كە پێی لە دایك بوویمە. شیعریش هاندەدەم لە پێناو سەربەخۆیی 

خۆیدا خەبات بكات
  

كانوونی دووەمی 2012 هەولێر 
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مانیفێستی شیعری
شیعری باش له  بوونی خۆیه وه  ده ناسرێ و خه سڵه تێكی په خشانئامێزی تێدایه ، سۆراغی زمانێكی 

وڕێنه كاری ده كات و تارمایییه كان ده كاته  مرۆڤ. مرۆڤیش له  فۆرمی خۆی نیشان ده دات.
ـــی زۆرم  ـــت گەرمییەك ـــتەقینە و هەس ـــی ڕاس ـــم، هۆگرییەك ـــیعر بب ـــینی ش ـــری نووس ـــەوەی هۆگ بەرل
ـــەم دوو  ـــۆی ئ ـــەڵ و تانوپ ـــوان ڕای ـــە نێ ـــەرەتایییەكانم ل ـــا س ـــوو. توان ـــدا بب ـــیعر ال پەی ـــودی ش ـــۆ خ ب
ـــت و  ـــە مەبەس ـــوو ب ـــتە، ب ـــەم خواس ـــێ ئ ـــتم. بەڵ ـــێ دەخواس ـــەوەی ل ـــواری خۆتاقیكردن ـــدا ب هۆگرییەم

ـــان و دۆخ.  ـــی ژی ـــەخ و وێناكردن ـــگای بای جێ
ـــن  ـــە م ـــەیری ل ـــەیر س ـــیاری س ـــەو پرس ـــەاڵم ئ ـــە، ب ـــیعر نیی ـــودی ش ـــە خ ـــیارێكم ل ـــچ پرس ـــن هی م
ـــت.  ـــەوەم البێ ـــردن و زیندووبوون ـــان و م ـــی ژی ـــم و نهێنی ـــك ب ـــەوەی مـــن خوداوەندێ ـــە. وەك ئ هەی
هەردووكیشـــمان دەمانەوێـــت ئەویندارانـــە و لەخۆبووردووانـــە لەگـــەڵ یەكتـــردا بژیـــن. هەمیشـــەش 
ـــدا  ـــەڵ ئەوەش ـــە. لەگ ـــن بوویم ـــی خەمڵی ـــووە و چاوەڕوان ـــە دوور گرت ـــەرم ب ـــە ڕووداوی گەرماوگ ـــۆم ل خ

ـــن.  ـــان و دۆخ ـــتەقینەی ژی ـــەوەی ڕاس ـــی جوواڵن ـــەكان بەرەنجام ڕووداوە گەرماوگەرم
ـــدا  ـــقی پەتی ـــە ئەش ـــۆی ل ـــتەكانی خ ـــە هەس ـــان و دۆخ دەكات، ك ـــە ژی ـــت ب ـــە هەس ـــەر ئەوكات داهێن
ـــاش نووســـین  ـــێ و كێشمەكێشـــم و كێبڕكـــێ. پ ـــە ملمالن ـــی دەكەون ـــە نووســـیندا لەگەڵ بنووســـێتەوە. ل
ـــان  ـــەوی تری ـــە ئ ـــەری ل ـــت كاریگ ـــە هەس ـــەوە كام ـــەوەی ال ڕوون دەبێت ـــەوە ئ ـــان و پێداچوون و تێڕام

ـــتاوە.  ـــەنگی ڕاوەس ـــدا س ـــە چ بارێكیش ـــووە، ل ـــر ب ـــەری كارامەت ـــتێك كاریگ ـــا چ ئاس ـــرە و ت زیات
ـــۆرم  ـــە. ف ـــەدی نیی ـــەر و ئەب ـــا س ـــییەك ت ـــان و نوێبەخش ـــاڵ و زم ـــێواز و خەی ـــۆرم و ش ـــچ ف هی
و شـــێواز و خەیـــاڵ و زمـــان و نوێبەخشـــی هێـــزی بەردەوامـــن و بەنـــاو پێچاوپێچەكانـــی ژیانـــدا 
دەخولێنـــەوە. پـــاش خەمڵیـــن لـــە كەنارێكـــی ئارامـــدا هەڵوەســـتە دەكـــەن و دەگیرســـێنەوە. بـــە 

نیـــازی خۆئامادەكـــردن بـــۆ دۆخگۆڕینێكـــی تـــر، پشـــوویەك بـــە ئەزموونیـــان دەدەن.
ـــگا  ـــەوان الدەدەن و ڕێ ـــان ل ـــن خۆی ـــر دێ ـــیی ت ـــان و نوێبەخش ـــاڵ و زم ـــێواز و خەی ـــۆرم و ش ف
خـــۆش دەكـــەن، دەیكـــەن بـــە چاالكـــی و وشـــیاریی مـــرۆڤ. وەك ئـــاو دەمـــاری خـــاك بـــێ 
ـــگای  ـــت و جێ ـــان دەبڕێ ویســـت و ئەنقەســـت، بگـــرە وەك شـــێوە و ڕێكخســـتن و پێویســـتییەكانی ژی
ڕەوانتـــر بـــۆ ڕۆیشـــتن و كارایـــی خـــۆی دەكاتـــەوە. ئـــەوەی پێشـــتر فـــڕێ نـــادات، ئەویـــش 

شیعر بەرانبەر ئەبەدییەت
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ـــۆڕان  ـــی گ ـــان هەوڵ ـــتێت، ی ـــدا ڕابوەس ـــت ئەوان ـــە تەنیش ـــانازییەك ل ـــی و ش ـــا وەك، خۆبوون دەڕوات ت
و لەناوبردنیـــان نـــادات، بگـــرە لـــێ زیادبوونیـــان بـــۆ دەكات و توانـــا و ئەزموونـــی پڕشـــنگدار و 

ـــێ. ـــاوەتریان دەدات درەش
ـــەم ڕیـــز ڕاوەســـتانە ئەزمـــوون و تاقیكردنـــەوەی بەهـــرە و ســـرووش و بیـــر و بۆچوونـــی داهێنـــەرە.  ئ
ـــن.  ـــك پێكدەهێن ـــتن و ڕیزێ ـــەك ڕادەوەس ـــت ی ـــە تەنیش ـــان ل ـــەرەكان زۆربەی ـــدا داهێن ـــە ئەنجام ل
ڕیـــزی چلچـــرای داهێنـــەران. هەوڵـــم داوە لـــە ڕیـــزی چلچـــرای داهێنـــەران نزیـــك ببمـــەوە. 
لـــەم نزیكبوونەوەیەمـــدا شـــیعر دادەگیرســـێ، هەموومـــان ملكەچـــی پڕشـــنگداری و درەوشـــانەوەی 
ـــۆ  ـــتداری ب ـــا و ئاس ـــەوە بەه ـــی كرۆكیجوانیی ـــە و تێڕوانین ـــە ڕوانگ ـــا ل ـــیعریش تەنی ـــن. ش ـــیعر دەبی ش

ـــن.  ـــەی دەكەی ـــە خاوەنەك ـــت ب ـــت و هەس دادەندرێ
ـــی  ـــراون مێژوویەك ـــە دراو و داواك ـــژووەدا 1965/11/18 - 2045/11/18، ك ـــەم دوو مێ ـــوان ئ ـــە نێ ل
ـــە. بگـــرە  ـــەوە نیی ـــەم بارەی ـــی ل ـــی مێژوویەك ـــۆ دروســـتكردن و قەوارەپێدان ـــدان ب ـــان هەوڵ ـــە، ی ـــر نیی ت
وەهمێكـــی جـــوان و ناوەندێكـــی چـــاالك هەیـــە. بـــڕوای بـــە خۆشـــبەختی و خەاڵتـــی خودایـــی 
ـــووی  ـــەوە. پەرج ـــدا بمێنێت ـــە پەرجوویەك ـــان ل ـــت، پاش ـــد بدزێ ـــە خوداوەن ـــر ل ـــیەوێت ئاگ ـــە، دەش هەی
ـــە  ـــەو كات ـــان ئ ـــت. زم ـــدا بپارێزێ ـــۆی تێ ـــایەتی خ ـــی كەس ـــا و بوون ـــان، مان ـــان و داهێن ـــەزی ژی ح
ـــانانە  ـــەو نیش ـــان ئ ـــن، ی ـــان بدوێی ـــە خۆم ـــت ل ـــە بمانەوێ ـــرۆڤ، ك ـــیاریی م ـــی و وش ـــە چاالك دەبێت
ـــارەدا  ـــەم ب ـــن. ل ـــتنی بدەی ـــێوەی ڕێكخس ـــتن و ش ـــی دەرخس ـــت هەوڵ ـــە دەمانەوێ ـــە ڕوو، ك بخەین
زمـــان مانـــا و بوونـــی كەســـایەتیی نووســـەر، وەك چەمـــك و ڕامانـــی ســـەرەكی لەنـــاو خۆیـــدا 
ـــە  ـــەم، ب ـــەكان دەك ـــتی و ئەدەبیی ـــە گش ـــە بۆن ـــداری ل ـــەن بەش ـــە دەگم ـــت. ب ـــەوە و دەپارێزێ باودەكات
ـــك،  ـــە خەڵ ـــە ل ـــی و كەمێـــك دووركەوتنەوەی ـــی و كەمدووی ـــە تەنیای ـــی خۆشـــم حـــەزم ل سروشـــتی ژیان
ـــك و  ـــە خەڵ ـــردووە ل ـــڕ ك ـــتەكانم پ ـــن و هەس ـــەر زەی ـــی ب ـــیعرەكانمەوە چۆاڵی ـــی ش ـــەاڵم لەمیان ب

ـــاد.  ـــەوەر..... ت ـــدار و پەل ـــاژەڵ و گیان ئ
ـــی  ـــان و نوێبەخش ـــاڵ و زم ـــێواز و خەی ـــۆرم و ش ـــای ف ـــدان تەماش ـــتەمی هەوڵ ـــاوە وەك سیس گونج
ـــە  ـــر و دەچێت ـــی ت ـــدان و دیاردەیەك ـــەرەتای هەوڵ ـــە س ـــك دەبێت ـــەر هەوڵدانێ ـــی ه ـــن. ئەنجام بكەی
ـــە  ـــان ل ـــگ و بیرم ـــە و دەن ـــیاریی مرۆڤ ـــی و وش ـــان چاالك ـــەوە. زم ـــیاریی مرۆڤ ـــی و وش ـــاو چاالك ن
ـــە  ـــتداری دەهێنێت ـــن و ئاس ـــن چی ـــە چی ـــتنێكی نیمچ ـــیعردا تێگەیش ـــە ش ـــت، ل ـــااڵدا دەپارێزێ ـــەی ب خان
ـــردەی  ـــە ك ـــی دەكات. ل ـــن و هەســـتەكانیەوە تێبین ـــە هـــۆی زەی ـــەو تێگەیشـــتنەی شـــاعیر ب ـــۆڕێ. ئ گ
ـــت  ـــر وەردەگرێ ـــراوان و كارات ـــی ف ـــۆ و دووری و پەیوەندییەك ـــە و ئاس ـــە وێن ـــینكردندا، دەبێت ـــە نووس ب
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ـــە  ـــی گەشـــەكردنە ل ـــەم خاڵ ـــان. ئ ـــن و هەســـتەكانی زم ـــی زەی ـــی گەشـــەكردنی پەیوەندی ـــە خاڵ و دەگات
ـــە كار و  ـــە خران ـــەوە. ل پەیوەندیـــی زەیـــن و هەســـتەكانەوە دروســـت دەبێـــت و دەخرێتـــە كار و تاقیكردن
ـــی  ـــتی بەئاگای ـــۆ ئاس ـــەوە ب ـــان دەگوازن ـــی زم ـــێ ئاگای ـــتی ب ـــتەكان ئاس ـــن و هەس ـــەوەدا، زەی تاقیكردن
ـــە  ـــی وش ـــتیاریی دەروون ـــت و هەس ـــەرددا دەردەكەوێ ـــەی بێگ ـــە وێن ـــان ل ـــی زم ـــتی بەئاگای ـــان. ئاس زم

ـــااڵدا دەدات. ـــەی ب ـــە خان ـــتن ل ـــێوە ڕێكخس ـــتن و ش ـــی خۆدەرخس ـــێنێت، هەوڵ دەناس
ـــت  ـــەر دێ ـــدا بەخەب ـــی بەكارهێنانی ـــە. لەكات ـــدا بێدەنگ ـــە بەكارنەهێنانی ـــووە. ل ـــە خەوت ـــان هەمیش زم
ـــان  ـــت، ی ـــا و پەیامداریدابێ ـــاری مان ـــا چ لەب ـــدراو. ج ـــی ڕاگەیان ـــان دەنگ ـــر، ی ـــی دلێ ـــە دەنگ و دەبێت

ـــەرددا. ـــەی بێگ ـــی و وێن ـــە كرۆكیجوان ـــن ل ـــاری دەربڕی لەب
ـــان  ـــتەكان تێبینیی ـــن و هەس ـــە زەی ـــاری دەكات، ك ـــوارە دی ـــەرج و ب ـــەو هەلوم ـــەرد، ئ ـــەی بێگ وێن
كـــردووە و دەروون ڕوون دەكاتـــەوە. دەروون بـــەوەی چـــەق و كانـــگای كۆكـــەرەوەی زەیـــن و 
ـــە  ـــاقووڵی دێت ـــان و ش ـــە بەكارهێن ـــتەكان دەخات ـــن و هەس ـــۆیی زەی ـــێوەی ئاس ـــە ش ـــتەكانە، ب هەس
ـــان  ـــاڵ و زم ـــێواز و خەی ـــۆرم و ش ـــە ف ـــوود ل ـــتنی س ـــێوەی ڕێكخس ـــتن و ش ـــۆ خۆدەرخس ـــوارەوە، ب خ

ـــت.  ـــی وەردەگرێ و نوێبەخش
شیعری باش له  بوونی خۆیه وه  ده ناسرێ و خه سڵه تێكی په خشانئامێزی تێدایه ، سۆراغی زمانێكی 

وڕێنه كاری ده كات و تارمایییه كان ده كاته  مرۆڤ. مرۆڤیش له  فۆرمی خۆی نیشان ده دات.

)فـــۆرم و شـــێواز و خەیـــاڵ و زمـــان و نوێبەخشـــی( پێنـــج هێڵـــی ســـەرەكین، پێكـــەوە دەڕۆن 
ـــاش  ـــی ب ـــە دوا خاڵ ـــان ل ـــزی خۆی ـــن و هێ ـــیعرییەت دەب ـــە ش ـــەڵ ب ـــی تێك ـــێوەی بازنەی ـــە ش و ب
ـــوان  ـــە نێ ـــەوە. ل ـــەكال دەكەن ـــاوازەكان ی ـــامییە جی ـــەن. مووچـــڕك و سەرس ـــە دەك ـــدا گەاڵڵ بەكارهێنانیان
ـــت و  ـــیعرییەتدا بەدەردەكەوێ ـــە ش ـــە ل ـــەك هەی ـــۆرە نهێنیی ـــدا ج ـــامییە جیاوازەكان ـــڕك و سەرس مووچ
ـــی  ـــە ڕەوت ـــی و ل ـــێوەیەكی مێژووی ـــت بەش ـــیعردا ناكرێ ـــە ش ـــت. ل ـــۆی وەردەگرێ ـــی خ ـــۆ و دووری ئاس
ـــەواوی  ـــی ت ـــە: بەرهەم ـــەرە. وات ـــی بەكارهێن ـــی تاك ـــان بەرهەم ـــن. زم ـــان بكەی ـــەیری زم ـــدا س مێژوویی
ـــۆی. ـــی خ ـــە ه ـــان دەكات ـــزی زم ـــەواوی هێ ـــەر ت ـــدا داهێن ـــە بەكارهێنان ـــدا. ل ـــە بەكارهێنان ـــاعیرە ل ش
ـــەر  ـــە. خوێن ـــیارێكی زمانەوانیی ـــتە و پرس ـــیعر ئاراس ـــدا، ش ـــڵ و هێمای ـــی و هێ ـــەرەتا و كۆتای ـــە س ل
لـــەو سەرســـوڕمان و سەرســـامییانەدا نیشـــتەجێ و ســـەرگەردانە، كـــە زمـــان وەك فۆرمێـــك لـــە 
ـــن  ـــەر زەی ـــە ب ـــی دەدات و دەیهێنێت ـــك ئەنجام ـــان وەك ڕووداوێ ـــی دەكات، ی ـــااڵدا دابین ـــەی ب خان
ـــی  ـــت و وریای ـــدا دەبێ ـــی خۆی ـــە و كارای ـــە جووڵ ـــە ل ـــی وێن ـــان بەپێ ـــارەدا زم ـــەم ب ـــتەكانەوە. ل و هەس
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ـــە  ـــە ل ـــزی وش ـــەوەی هێ ـــە دۆزین ـــتە ب ـــەش پەیوەس ـــەم ڕاگەیاندن ـــت. ئ ـــۆی ڕادەگەیەنێ ـــداری خ و ئەمەك
ـــدا.   ـــی زمان ـــە فۆرم ـــان ل ـــی ژی ـــای ڕەگەزەكان ـــینەوەی تراژیدی ـــان ناس ـــدا، ی ـــی زمانەوانی ئەزموون

ســـەروا و ئـــاوازی ئاخاوتـــن دەســـەاڵتی شـــیعرییەت دەداتـــە خوێنـــەر و ئاســـۆ و دوورییەكـــی 
ـــەوە  ـــەرنجەش دەگەڕێت ـــگای س ـــەم جێ ـــت. ئ ـــەم دەهێنێ ـــەوەی بەره ـــن و لێكدان ـــۆ ڕوانی ـــەربەخۆ ب س
ـــەر دەكات  ـــە خوێن ـــیقای دەق وا ل ـــار مۆس ـــیندا. زۆرج ـــن و نووس ـــە ئاخاوت ـــان ل ـــیقاداریی زم ـــۆ مۆس ب
ـــان  ـــتی و نەرمونی ـــییەتی هەس ـــۆ ڕۆمانس ـــراودا ب ـــراو و داخ ـــی دیاریك ـــە دیدگایەك ـــت. ل ـــدگای بگۆڕێ دی
ـــوردی  ـــی ك ـــەی زمان ـــە. پێكهات ـــی زمان ـــیقا و نەرمونیانی ـــی مۆس ـــە ئەنجام ـــەم دۆخگۆڕین ـــراوە. ئ و ك
ـــاری  ـــە لەب ـــەم دۆخگۆڕین ـــاری ئ ـــن ب ـــەران دەتوان ـــاش داهێن ـــە، تەنی ـــەم دۆخگۆڕین ـــۆ ئ ـــاوە ب گونج

ـــەن.    ـــكرای بك ـــدا ئاش ـــی و كردەیی ـــە كارای ـــەوە و ل ـــتدا بدۆزن ـــوهەوایەكی تەندروس كەش
ئەشـــق و هەســـت و بـــڕواداری و گەڕانـــەوە بـــۆ نـــاو ژیانـــی خێـــزان و بنەماڵـــە، ســـرووش و 
بەهـــرە و ســـەرچاوە و هەســـت گەرمـــی ئـــەم ئەزموونەمـــن و بـــە ناوەنـــد گیـــراون. ئەزموونێكـــی 
تـــەواو خۆماڵـــی و خودییـــە. جێـــگا بـــۆ ئارامـــی و بەختـــەوەری دەدۆزێتـــەوە. فەرهەنگـــی وشـــە و 
ـــرۆك  ـــەوە و ك ـــووڵ دەبن ـــدا ق ـــادەترین بەكارهێنانیان ـــە س ـــنووردارن، ل ـــەك س ـــی تاڕادەی دانەپەیڤیش
ـــەر  ـــە ه ـــان ل ـــت، ی ـــێ دەبێ ـــیقایدا جێبەج ـــی و مۆس ـــە كرۆكیجوان ـــان ل ـــە: زم ـــان دەدەن. وات پێش
ـــوونێكی  ـــی و ئەفس ـــەوە، بەنهێن ـــیقایدا دەدۆزرێت ـــی و مۆس ـــە كرۆكیجوان ـــان ل ـــدا زم دووبارەبوونەوەیەك
ـــەوە.  ـــكرا دەكات ـــۆی ئاش ـــااڵدا، خ ـــەی ب ـــێ و لەخان ـــاعیردا دەخەمڵ ـــتەكانی ش ـــن و هەس ـــاو زەی ـــر لەن ت
ـــوە، شـــتە  ـــە پلەیەكـــی پێویســـتدا پێگەیی ـــاوە و ل ـــە ناخـــی شـــاعیردا ڕســـكاوە و خـــۆی ڕاهێن ـــك ل زمانێ
ـــت  ـــەر پێكدەهێنێ ـــەڵ خوێن ـــتی لەگ ـــی و هەس ـــی زەین ـــەوە و پەیوەندییەك ـــووەوەكان دەخوڵقێنێت دووبارەب
ـــت.  ـــن، هەڵدەبژێرێ ـــدا بەتین ـــی و هەســـتی، لەگەڵ ـــی زەین ـــن و پەیوەندی ـــە تایبەت ـــەری خـــۆی، ك و خوێن
لـــە بنەڕەتـــدا ئـــەم ئەزموونـــە: )حەزدەكـــەم ئەوەنـــدە بژیـــم(، هەشـــت دەقـــی ئاســـتدارە، هـــەر 
ـــۆیی  ـــە ئاس ـــوارەوە و ب ـــە خ ـــاقووڵی دێت ـــە ش ـــە: ب ـــەوە. وات ـــارە دەكات ـــۆی دووب ـــار خ ـــەی دە ج دەق
ـــژی  ـــر بەچێ ـــی ت ـــەوە و ئەوان ـــەكان بدۆزێت ـــە بنەڕەتیی ـــت دەق ـــت هەش ـــەر دەتوانێ ـــەوە. خوێن باودەبێت
ـــە  ـــاردەی دووبارەبوونەوەی ـــەم دی ـــەوە. ئ ـــەوە بخوێنێت ـــەری دووبارەبوون ـــە هون ـــان ب ـــەوە، ی دووبارەبوون
ـــم  ـــە دووبارەبووەكان ـــەكان. دەق ـــەر و بیرۆك ـــژ و هون ـــەوەی چێ ـــە دایكبوون ـــی ل ـــوێنی تێبینی ـــە ش دەبێت
بـــە دوای یەكـــدا ڕیزبەنـــدی نەكـــردوون. وەك ئامانـــج و مەبەســـت تێكـــەاڵو و ســـەرەوژێر 
ـــە  ـــیاندا ل ـــە دووبارەبوونەوەش ـــردوون. ل ـــم ك ـــەدا پەرت ـــەری كتێبەك ـــی ڕووب ـــتوون و بەتەواوی ڕێكمخس

ـــەوە. ـــتریاندا نامێنن ـــتەقینەی پێش ـــای ڕاس مان
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ـــن  ـــك دەبینی ـــراوە. فیلمێ ـــینەمادا كاری پێك ـــە س ـــر ل ـــەوە زۆرت ـــی دووبارەبوون ـــەری كارپێكردن هون
وێنەیەكـــی ســـەرەكی پێكهاتـــە و هەڵســـووڕێنەری تـــەواوی فیلمەكەیـــە، بەجـــۆری جیـــاواز جیـــاواز 
ـــی  ـــۆ ماوەیەك ـــاوەوە، ب ـــە ن ـــی دێت ـــی الوەك ـــەدا گفتوگۆیەك ـــك گرت ـــە هەندێ ـــەوە. ل ـــارە دەبێت دووب
ـــەواو،  ـــی ت ـــەر، وەك فریودانێكـــی هونەری ـــاوی بین ـــی چ ـــی ســـەرەكی و وزە و تین ـــە بابەت ـــورت دەبێت ك
ـــە  ـــگای گفتوگۆی ـــی جێ ـــردا ڕووناك ـــەی ت ـــك گرت ـــە هەندێ ـــت. ل ـــۆی ڕادەكێشـــێت و وەریدەگرێ ـــۆ خ ب
ـــەت  ـــدگای تایب ـــەر دی ـــەوە. دەرهێن ـــادە دەكات ـــت و دۆخ ئام ـــەوە و دۆخ دەگۆڕێ ـــە دەگرێت الوەكییەك
و دیاریكـــراو بـــۆ هونـــەری دووبارەكردنـــەوە بـــەكار دەهێنێـــت. وەك یاریكـــردن بـــە ڕووناكـــی و 

ـــاژ.    ـــە و مۆنت ـــی گرت ـــردن و بڕین جێگۆڕكێك
ـــان  ـــاڵ و زم ـــێواز و خەی ـــۆرم و ش ـــەو ف ـــتێك ب ـــوو ش ـــن هەم ـــانكردنەدا الی م ـــۆ دەستنیش ـــەم خ ل
و نوێبەخشـــییەوە دەســـت پێـــدەكات، كـــە لـــە دوا دەقمـــدا بـــەكارم هێنـــاون و هەوڵمـــداوە وەك 
ـــۆ و دووری  ـــی ئاس ـــان و نوێبەخش ـــاڵ و زم ـــێواز و خەی ـــۆرم و ش ـــم. ف ـــن بیانخەمڵێن ـــەی بینی نوخت
بەدیهێنـــەری دەقـــن. ئاســـۆ و دوورییەكـــی خەمڵیـــن هەیـــە، شـــاعیر خۆیەتـــی. ئاســـۆ و دووری 

بەدیهێنـــەر، ملكەچـــی ئاســـۆ و دووری خەمڵیـــن دەبێـــت.
ـــی  ـــەم چاالككردن ـــان. ه ـــەم زی ـــێ و ه ـــوودی هەب ـــەم س ـــە ه ـــۆدوان، ڕەنگ ـــە خ ـــدا ل ـــە دوا خاڵ ل

ـــتەكان. ـــن و هەس ـــتنی زەی ـــش پەكخس ـــت، هەمی ـــتەكان بێ ـــن و هەس زەی
شیعری باش له  بوونی خۆیه وه  ده ناسرێ و خه سڵه تێكی په خشانئامێزی تێدایه ، سۆراغی زمانێكی 

وڕێنه كاری ده كات و تارمایییه كان ده كاته  مرۆڤ. مرۆڤیش له  فۆرمی خۆی نیشان ده دات.

ئەیلوولی 2013 هەولێر
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مانیفێستی شیعری
لە شیعردا بیرێك هەیە، تایبەتە بەشیعر خۆی. نە فەلسەفەیە. نە زانستە. نە ئایدیۆلۆژیایە، بەاڵم پێكهاتەكانی 

شیعری هەموو تێدا ڕسكاوە و زەینی شاعیر دەپارێزێت
ـــە  ـــان و ئەشـــق، ئەشـــقیش باشـــترین بارودۆخـــی مرۆڤ ـــۆ ژی ـــە ب نووســـین ژینگەیەكـــی جـــوان و ئارام
ـــەم ال و  ـــتییەكانە. ب ـــی پێویس ـــی و پەروەردەكردن ـــی دەروون ـــەرچاوەی بوون ـــق س ـــین. ئەش ـــۆ نووس ب
ئـــەوال نایەتـــەدی، بەڵكـــو دەبێـــت شـــاعیر لـــەم دۆخـــی بوونـــی دەروونییـــەدا بژێـــت و بتوێتـــەوە و خـــۆی 
ـــاو ســـەرچاوەی خوداناســـین و خۆناســـین و دەروونڕۆشـــنییەوە.  دابڕێژێتـــەوە و ببێتـــەوە دڵۆپـــە و بێتـــەوە ن
ـــیعریان  ـــە ش ـــاعیرانی ڕۆشندڵیش ـــقییەتی ش ـــەر ئەش ـــت. ه ـــۆی دابڕێژێ ـــیعریی خ ـــقییەتی ش ـــا ئەش ئەوج
ـــوو شـــانازییەكەوە  ـــە هەم ـــە و ب ـــی خـــۆی بەردەوام ـــە دەركەوتن ـــە ڕووناكـــی هێشـــتووەتەوە، شـــیعریش ل ب
ـــك  ـــێ و ڕووداوێ ـــم نەبووب ـــی زەینی ـــك و ئامادەی ـــەر بیرێ ـــن ئەگ ـــت. م ـــێ دەگیرێ ـــی ل ـــی تایبەت ڕێزێك
ـــای  ـــە خولی ـــەك شـــیعرم نەنووســـیوە، ك ـــچ شـــێوە و شـــێواز و بەهانەی ـــت، بەهی ـــە هەســـتم ڕووی نەدابێ ل
ـــا دەبـــم و  ـــۆ دەڕەخســـێنێت، لەگـــەڵ دەروونـــی خۆمـــدا زۆر تەب نووســـینیش دامدەگیرســـێنێت و دۆخـــم ب
ـــە دەكات.  ـــانی دۆخەك ـــتی ڕەخس ـــۆزییەكانم بانگهێش ـــوو هاوس ـــود هەم ـــزی خ ـــەم. هێ ـــی هەڵدەك بەئارام
ـــی  ـــەوە و گرانای ـــادەیی دەكەم ـــە ڕوون، بەس ـــێكی نیمچ ـــی سرووش ـــە كۆمەك ـــیعر ب ـــەرەتای ش ـــن س م
ـــارە  ـــم، دووب ـــك دایدەمەزرێن ـــد و وەك ناوەندێ ـــە ناوەن ـــڕی دەخەم ـــەزی كتوپ ـــێواز و ڕەگ ـــای ش و بەه
ـــان دەدات.  ـــۆم پیش ـــت و خ ـــیعر دێ ـــە ش ـــم وای ـــەوە. بڕواش ـــەوە دوا وێنەش ـــەرەتاكە دەخەم ـــادەیی س س
ـــاو دەدەم  ـــە زاخ ـــەم و وش ـــۆ دەك ـــتەبوونی ب ـــی بەرجەس ـــم و كۆشش ـــم و دەگەڕێ ـــدا دەچ ـــا بەدوای ئەوج
و خوازیـــاری گەشەســـەندن و نوێبەخشـــی دەبـــم، هێڵێكـــی یەكگرتـــووی شـــێواز و زمانـــی تێـــدا 
ـــەاڵم  ـــا بگـــۆڕم، ب ـــە، ویســـتبێتم بەهـــۆی شـــیعرەوە دنی ـــودەرە نەبوویم ـــەو خۆفری ـــش ئ ـــم. قەتی دەخەمڵێن
ـــا لەســـەر  ـــدەم. شـــیعری بێگـــەرد تەنی ـــەرە پێب ـــدا پ ـــی تێ ـــی خۆم ـــەوە و چاالكی ـــا كۆبكەم ویســـتوومە دنی
ـــی  ـــە ئەزموون ـــە ل ـــدا. خوداناســـین و خۆناســـین و دەروونڕۆشـــنی، ك ـــی خۆت ـــی ڕووناكی ـــای جیهانبین بنەم
ـــەڵ  ـــەوە تێك ـــاری خۆت ـــگ و ڕوخس ـــەم بەڕەن ـــە بەره ـــەم، دوای هاتن ـــە بەره ـــن دێت ـــەوە پێیدەگەی ژیان
ـــۆرە  ـــەم ج ـــۆت. ئ ـــگای خ ـــووری كۆمەڵ ـــە: كلت ـــت. وات ـــە دەبێ ـــی دیك ـــاری ئەوان ـــگ و ڕوخس ـــە ڕەن ب
ـــرۆڤ دەدات.  ـــە م ـــی ب ـــزی دەروون ـــتێتیكییە و هێ ـــی ئێس ـــڵەتی ئەدەب ـــتنەوەیە خەس ـــن و گواس دۆخگۆڕی

دەروونڕۆشنیی شیعری
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ـــن گۆشـــەی  ـــۆ قووڵتری ـــت و ب ـــدا دەپارێزێ ـــی مرۆڤ ـــە دەروون ـــڵەتەكانی خـــۆی ل ـــگاو خەس ـــگاو بەهەن هەن
ـــەوە ڕوودەدات. ـــاری كامڵبوون ـــش لەب ـــت، گۆڕانی ـــتیاری دەخەمڵێنێ ـــاری هەس ـــت و ب دڵ دەگەڕێ

شـــیعر جەنگێكـــی ســـیحرییە و بـــە هۆیـــەوە گەیشـــتم بـــە ماڵـــی گـــەورەی ژیـــان، زیاتـــر لـــە 
ـــەو شـــیعرانە گـــەرم دەبێـــت  ـــەوەی ئ ـــۆ خوێندن ـــارەزووم ب ـــر، ئ ـــی ت بۆچـــوون و شـــێواز و حـــاڵ و بارەكان
و پێیـــان دەدرەوشـــێمەوە و بەجـــۆر و جوانییـــان دەزانـــم، كـــە شـــاعیرەكانیان لـــە حـــاڵ و بـــاری 
ناڕێكیـــی سیســـتەمی بەڕێوەبردنـــی واڵت لەنـــاو كۆمەڵـــگای خۆیانـــدا دووچـــاری نامۆیـــی بوونـــە و 
ـــازادی  ـــە، ئ ـــە ئازادیی ـــەم پەنابردن ـــاخ، ئ ـــوای ن ـــاگا و مەئ ـــاخ و پەن ـــەی ن ـــەر تاراوگ ـــە ب ـــان بردووەت پەنای
ـــی نیمچـــە  ـــی قووڵ ـــەرهاتەوە و گۆڕانێك ـــی بەس ـــە قوواڵی ـــارەدا دەچن ـــاڵ و ب ـــەم ح ـــین. ل ـــەواوی نووس ت
ـــوو  ـــش هەم ـــش پێ ـــە خوێنەرانی ـــە شـــاعیردا خـــۆ دەردەخـــات. بەشـــێك ل ڕیشـــەیی فیكـــری و ڕۆحـــی ل
ـــەدەب  ـــتێك ئ ـــوو ش ـــش هەم ـــن پێ ـــەاڵم م ـــەوە، ب ـــاوەرۆك دەخوێنن ـــۆ ن ـــی ب ـــی ئەدەب ـــتێك بابەت ش
ـــە  ـــەر ل ـــەدەب ه ـــزی ئ ـــم. هێ ـــەوە و دەنووس ـــەدەب دەخوێنم ـــتێتیكای ئ ـــان و ئێس ـــتێتیكای زم ـــۆ ئێس ب
ـــەوەی  ـــزی زرینگان ـــاتدا هێ ـــەوەی كارەس ـــات و نزمبوون ـــەوەی كارەس ـــی بەرزبوون ـــاوار و دەنگ ـــە و ه ناڵ
ـــەر  ـــو خوێن ـــە ڕوو، بەڵك ـــتی ناخەم ـــاری یەكئاس ـــە ب ـــا ب ـــا مان ـــت، هەروەه ـــاكات و دۆخ وەرناگرێ ـــدا ن پەی
ـــت،  ـــۆی بگەڕێ ـــیعرییەوە ب ـــكۆی ش ـــنیی ش ـــە دەروونڕۆش ـــیعرەكەدا، ب ـــاوازی ش ـــە و ئ ـــە ترپ ـــت ل دەتوانێ
ـــەوەی  ـــژ و بیركردن ـــەودای چێ ـــەو م ـــۆی، ب ـــەوەی خ ـــژ و بیركردن ـــەودای چێ ـــێت و م ـــقەكە دەناس تەش

ـــت دەكات. ـــیویەتی بەپی ناس
ـــزی  ـــۆ هێ ـــەوە ب ـــرن و دەیگوازن ـــان وەردەگ ـــزی زم ـــەت هێ ـــدا، ڕووداو و حاڵ ـــێوەی دەربڕین ـــە ش ل
ـــەی  ـــە گەنجین ـــم و ل ـــان بزان ـــە زم ـــیعر ل ـــی ش ـــەوڵ دەدەم داوا و داخوازی ـــی. ه ـــتێتیكای ئەدەب ئێس
ـــەم و  ـــێ بەڕێوەبب ـــی پ ـــی خۆم ـــەوە و ئەزموون ـــڤ بدۆزم ـــە و دانەپەی ـــەوە وش ـــی كوردیی ـــی دێرین زمان
لەگـــەڵ پێكهاتـــەی ڕێزمانـــی نوێشـــدا بیگونجێنـــم و ڕایـــەڵ و تانوپـــۆ و پەیوەندییـــان لـــە نێـــوان 
ـــەو  ـــە وەك ئ ـــش نیی ـــیكی، مەرجی ـــیعری كالس ـــت و ش ـــی بەی ـــی زمان ـــە تایبەت ـــەم. ب ـــت بك دروس
ـــەی  ـــان و بنچین ـــزی زم ـــی هێ ـــە سرووش ـــو دەیكەم ـــەوە، بەڵك ـــەكاری بهێنم ـــووە ب ـــووەی بەكارهات هەب
پێكهاتـــە، دەتوانێـــت قووڵتریـــن خاڵـــی ژیـــان بدۆزێتـــەوە و بەهـــرەی لـــێ وەرگرێـــت. شـــیعری 
ـــدا  ـــیعری كوردی ـــدی ش ـــە ناوەن ـــی ل ـــە كەم ـــە ڕوو، زۆر ب ـــۆی دەخات ـــدا خ ـــەی زمان ـــە پێكهات ـــەرد ل بێگ
ڕێكەوتـــی شـــیعرێك دەكەیـــت، شـــیعرییەتی تێـــدا بێـــت و بـــە ئاســـتێكی كەمـــی زمـــان خـــۆی 
ـــی  ـــە ئەدەب ـــێت ب ـــوردی ناش ـــڕۆی ك ـــیعری ئەم ـــەرە زۆری ش ـــێكی ه ـــا بەش ـــتبێتە ڕوو، هەروەه خس
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ـــن. ـــان دابنێی ـــقی ئەدەبیی ـــە مەش ـــێت ب ـــن. دەش ـــەیان دابنێی ـــج و ڕەگ و ڕیش ـــاوەن پن خ
ـــەوە و دەستنیشـــانكردن.  ـــۆ دۆزین ـــە ب ـــزی ئێســـتێتیكیی شـــیعری تێدای ـــا و هێ ـــوو وشـــەیەك توان هەم
ـــزی  ـــیدا هێ ـــاش بەكارهێنانیش ـــە ب ـــت و ل ـــتێتیكی دەكەوێ ـــزی ئێس ـــدا هێ ـــراپ بەكارهێنانی ـــە خ ـــە ل وش
ـــزان و  ـــاعیری لێ ـــدە و ش ـــیعریی دەوڵەمەن ـــی ش ـــوردی زمانێك ـــی ك ـــت. زمان ـــتێتیكی دەردەكەوێ ئێس
ـــزی  ـــە هێ ـــت، وش ـــەش ناڕەنجێنێ ـــا وش ـــت، هەروەه ـــتان نابێ ـــل و دەستەوەس ـــەری الرەم ـــااڵ بەرانب ب
ـــزی  ـــت و هێ ـــاعیر دەكەوێ ـــای ش ـــان فری ـــتی زم ـــێت. هەس ـــیعرییەت دەبەخش ـــت و ش ـــیعر دەپارێزێ ش
ـــوان  ـــی نێ ـــان و ڕێكخســـتنی پێوەندی ـــزی هەســـت و زم ـــە هێ ـــدم ب ـــی دەدرەوشـــێنێتەوە. زۆر پابەن خەیاڵ
ـــت  ـــیقایە، هەس ـــان و مۆس ـــت و زم ـــیعر هەس ـــەی ش ـــا بنچین ـــتەوە، هەروەه ـــتەواژە و ڕس ـــە و دەس وش
ـــتەمدا  ـــك ڕس ـــە هەندێ ـــت دەكات. ل ـــاڵ دروس ـــع و خەی ـــە واقی ـــوێ ل ـــای ن ـــیقاش وات ـــان و مۆس و زم
ـــەو  ـــترێت. ئ ـــتوونی دەبیس ـــە س ـــدا ب ـــتەی ترم ـــە ڕس ـــوێ، ل ـــە گ ـــۆیی دێت ـــە ئاس ـــیقا ب ـــی مۆس دەنگ
ـــاوازی  ـــە و ئ ـــەوە ترپ ـــی زەویی ـــك و قوواڵی ـــی خەڵ ـــە ناخ ـــەوە ل ـــەواو كوردیی ـــی ت ـــیقایە بەدڵێك مۆس

ـــۆی. ـــە خ ـــۆرم دەگرێت ـــت و ف ـــی پێكدەهێنێ ـــادیی جیهان ـــی و هاوش ـــووە و هاوخەم وەرگرت
هەســـت، وزە و تینـــی كارا و كارامەیـــی نووســـینی ئەدەبییـــە و بنەڕەتـــی هەمـــوو چاالكییەكانـــی 
ـــتە  ـــوو هەس ـــی هەم ـــك خاوەن ـــوو مرۆڤێ ـــەوە. هەم ـــان دەدات ـــی ژی ـــتیش ڕەنگ ـــیعری هەس ـــیعرە. ش ش
ـــان  ـــەاڵم هەمووی ـــی، ب ـــتییەكانی خۆیەت ـــتە سروش ـــە هەس ـــێك ل ـــەم بەش ـــی ك ـــان الن ـــتییەكانی، ی سروش
ـــی و  ـــە باش ـــا ب ـــت. ئای ـــرەدا دەردەكەوێ ـــەر لێ ـــی داهێن ـــە. جیاوازی ـــان نیی ـــاش بەكارهێنانی ـــای ب توان
ـــت دەكات.  ـــۆ دروس ـــاوی ب ـــی گونج ـــین و دۆخێك ـــاو نووس ـــە ن ـــتانەی دەهێنێت ـــەو هەس ـــادەیی ئ س
شـــیعری كـــوردی بەچەنـــدان نـــاو، كـــە هەســـتە سروشـــتییەكانی خۆیـــان بـــاش و بەســـادەیی بەكارهێنـــاوە 
ـــە دۆخـــی هەســـتیاردا  ـــە ل درەوشـــاوەیە. شـــیعری ســـادە وەك شـــەپۆلێكی هەســـتی دەبێـــت زۆر داهێنەران
بنووســـرێت و خـــۆی دابمەزرێنێـــت، زمـــان و هەســـتیش بگەیەنێتـــە ئەوپـــەڕی، دەنـــا ئاســـۆ و دوورییەكـــی 
ـــم  ـــان )گوت ـــی( و )ســـالم(، ی ـــە: دوو نامەكـــەی )نال ـــاواز و ئاســـتدار. نموون ـــەوەی جی ـــۆ لێكدان ـــت ب نابێ
بەبەختـــی خەواڵـــوو(ی حاجـــی قـــادری كۆیـــی، یـــان دوو گەشـــتەكەی )گـــۆران(، یـــان )پایـــزی 
ـــەوە وەرە  ـــەوری ئاڵ ـــەی ه ـــە كلك ـــان ل ـــەی غەریب ـــەی خواك ـــوارێ ئ ـــان )وەرە خ ـــالن، ی ـــاران(ی دی ج
ـــەوێ  ـــان )بتان ـــاكەلی، ی ـــاد ش ـــەرگ(ی فەره ـــەنی م ـــان )كەوش ـــەد، ی ـــادر محەم ـــوەر ق ـــوارێ(ی ئەن خ
و نەتانـــەوێ ڕۆژێ لـــە ڕۆژان نالـــی هـــەر بـــۆ شـــارەزوور دەگەڕێتـــەوە(ی لەتیـــف هەڵمـــەت، یـــان 
ـــە  ـــر ل ـــان )هەولێ ـــەس، ی ـــێركۆ بێك ـــرا(ی ش ـــت و چ ـــان )كۆس ـــی، ی ـــە باق ـــەد حەم ـــورگ(ی محەم )گ
ـــەڕ(ی  ـــان )ش ـــابیر، ی ـــق س ـــە(ی ڕەفی ـــی هەڵەبج ـــان )الوك ـــێو، ی ـــا پەش ـــوباتا(ی عەبدوڵ ـــی ش یەك
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ـــڕن  ـــدا پڕاوپ ـــە دەربڕین ـــورمێ. ل ـــز س ـــەژاد عەزی ـــژوو(ی ن ـــكەكانی مێ ـــان )باوێش ـــی، ی ـــەالل بەرزنج ج
لـــە تووڕەیییەكـــی ئاشـــكرا و ڕووكار و ســـادەن، بـــەاڵم لـــە دۆخـــی هەســـتیاری و داهێنەرانـــە بـــە 
ـــرن و  ـــتدار وەردەگ ـــاواز و ئاس ـــەوەی جی ـــراون و لێكدان ـــگاوە نووس ـــڕی كۆمەڵ ـــان و دڵپ ـــەرچاوەی ژی س
ـــەر  ـــەم لەس ـــەت و ه ـــەر زەینیی ـــەم لەس ـــەوەی ه ـــوە. ب ـــدا خەمڵی ـــیعرییەتی تێ ـــكۆی ش ـــاریان ش ڕوخس
واقیـــع وەســـتاون و خوێنەریـــش ڕووداو و وێنـــە زەینییـــەكان قبـــووڵ دەكات. ئەمـــە مەترســـییەكی 
ـــش  ـــت و خوێنەری ـــتەدا كاربكەی ـــەر دوو ئاراس ـــە، لەس ـــووڵ هەی ـــی ق ـــتی بەئاگایییەك ـــە و پێویس گەورەی
ـــی  ـــت و بینین ـــدا وەربگرێ ـــا و وریایی ـــا جی ـــەی جی ـــە پل ـــتەكە ل ـــەردوو ئاراس ـــە ه ـــەو دۆخ ـــە ئ بخەیت
ـــەم  ـــەڵ ئ ـــتەن. لەگ ـــدراو و بەرجەس ـــی بین ـــە ئەزموونێك ـــەم نموونان ـــەوە، ئ ـــدا ڕوون بكات ـــۆی لەناوی خ
ـــدراو  ـــێوەیەكی بین ـــە ش ـــتهاتووە. ب ـــدا بەدەس ـــیان تێ ـــی ئەدەبیش ـــتەیەیدا كارامەی ـــدراوی و بەرجەس بین
ـــووە  ـــدا گەاڵڵەب ـــەوە تێیان ـــی نەت ـــەن و ڕۆح ـــی دەك ـــدی نەتەوایەت ـــە ناوەن ـــن ل ـــتەش دەربڕی و بەرجەس
ـــەم  ـــە ل ـــە دا، چونك ـــەو دەقان ـــاژەم ب ـــە ئام ـــە و ڕووداون. بۆی ـــیعری بۆن ـــە: ش ـــتووە. وات ـــی ڕش و ڕەنگ

ـــراون: ـــە و ڕووداو نووس ـــۆ بۆن ـــیعریان ب ـــووح(. دوو ش ـــتیی ن ـــە كەش ـــن ل ـــیعرەمدا: )دواكەوت كۆش
 1 - مەسیحی دووەم ئاگری بۆ شاعیران لە خوداوەند دزی، بۆ كارەساتی شنگال.

ـــتی  ـــە هەس ـــر ب ـــش زۆرت ـــێ. خوێنەری ـــاتی كۆبان ـــۆ كارەس ـــك، ب ـــك هەواڵێ ـــد هەواڵێ ـــاو چەن  2 - لەن
ـــە بەشـــێك، بەشـــێكی  ـــن ب ـــدا دەخرۆشـــێت. م ـــان و ئێســـتێتیكی لەگەڵیان ـــەك زم ـــی. ن ـــا و نەتەوایەت مان
ـــە  ـــێوەیەك ل ـــۆم بەش ـــەش خ ـــووە، بەم ـــە ب ـــەو دەقان ـــەی ئ ـــم ئاوێت ـــت پێكردنەكان ـــراوی هەس دیاریك
شـــێوەكان بـــە نووســـەریان دەزانـــم. بەهـــا و جوانییەكـــی پێویســـت و نایـــاب هەیـــە خـــۆت بـــە 
ـــە  ـــر خۆزگەیان ـــاعیرانی ت ـــەی ش ـــەو دەقان ـــت. ئ ـــۆت بزانی ـــە خ ـــە ل ـــاعیری جگ ـــی ش ـــەری دەق نووس
ـــوون و  ـــە ئەفس ـــیوە و بوونەت ـــان بەخش ـــی بێهاوتای ـــا و جوانییەك ـــن، بەه ـــەری بزان ـــە نووس ـــان ب خۆی
زایەڵەیەكـــی ســـەیر لـــە بوونـــی ڕۆشـــنبیریدا. ئـــەوە گەوهـــەری داهێنانـــە دەبریســـكێتەوە شـــاعیران 
ـــەی  ـــەو خۆزگەی ـــی ئ ـــاعیرەی گەرمای ـــەو ش ـــن. ئ ـــی بزان ـــی خۆیان ـــە ه ـــرن و ب ـــاردەدەن بیگ ـــۆی غ ب
ـــتنەناس و  ـــت و هەس ـــە و دەمچەف ـــردۆخ و پووخ ـــۆر و م ـــاعیرێكی كل ـــەوە، ش ـــاو بووبێت ـــدا خ ـــە دڵ ل

ـــە. ـــەكار نیی ـــە، پوخت ـــپ و قۆپیەچیی ـــە قەڵ ـــاڵ و وش خوێنت
ـــێكیش  ـــەد كەس ـــد س ـــان و چەن ـــەرە نوێیەكانم ـــاعیرە ه ـــراو ش ـــەم و دیارك ـــی ك ـــە ژمارەیەك الی ئێم
بەرهەمـــی شـــاعیرە كـــۆن و ناســـراوەكانمان دەخوێننـــەوە. مـــن بـــاوەڕم بـــەوە نییـــە هونـــەر بـــۆ 
ـــەم  ـــتێكی ل ـــەر ش ـــان ه ـــگا، ی ـــۆ و كۆمەڵ ـــۆ ك ـــەر ب ـــان هون ـــتەبژێر، ی ـــۆ دەس ـــەر ب ـــان هون ـــەر، ی هون
بابەتـــە و لەمـــە نزیـــك. هونـــەر، یـــان دەبێـــت نەبـــێ، یـــان ئەگـــەر هەبـــوو، دەبێـــت هونەرێكـــی 
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ـــدا  ـــش لەخۆی ـــاك و پەتیی ـــەری پ ـــت. هون ـــی بێ ـــتێتیكیی پەت ـــی ئێس ـــی بنەڕەت ـــاك و بیركردنەوەیەك پ
ـــە  ـــك ڕووپۆشـــكردن و لەخشـــتەبردنە. ب ـــر جۆرێ ـــەوی ت ـــگای تەندروســـتە. ئ ـــوور و كۆمەڵ ـــەت كلت لەخزم
ـــەم،  ـــا ناك ـــرۆدەی مان ـــێواز و گی ـــرۆدەی ش ـــەر گی ـــانی خوێن ـــەك بەئاس ـــێواز و بەهانەی ـــێوە و ش ـــچ ش هی
ـــین  ـــۆ هەستناس ـــیندا ب ـــێوازی نووس ـــە دەق و ش ـــن ل ـــی، هەڵكۆڵی ـــەری نموونەی ـــۆی، خوێن ـــت خ دەمەوێ
ـــی  ـــان ڕەوتێك ـــی، ی ـــەربەالیەنێكی سیاس ـــتەقینە س ـــاعیری ڕاس ـــكات. ش ـــۆی ب ـــی خ و گیرۆدەیییەكان
ـــی  ـــتێتیكی كاری ئەدەب ـــی و ئێس ـــی و كۆمەاڵیەت ـــی نەتەوەی ـــەاڵم دژی ناپاكی ـــاكات، ب ـــی كار ن سیاس
خـــۆی بەڕێـــوە دەبـــات. لەنـــاو جەنگـــەی ئاڵـــۆزی سیاســـەتدا، الیەنگیـــری ئاشـــتی و لێبووردەیـــی 
ـــردووە و  ـــی ك ـــەڕی ناوەك ـــە ش ـــی ل ـــن دەربڕین ـــاوی هەمەچەش ـــن و ت ـــە تی ـــن ب ـــیعری م دەكات. ش
ـــی:  ـــر دەق ـــان دەركەوتووت ـــە هەمووی ـــەاڵم ل ـــە، ب ـــكدانەوەی هەی ـــمدا تیش ـــەی زۆری ئەزموونیش ـــە زۆرب ل
)مەرگـــی ئاوێنە(یـــە، وێنەیەكـــی لـــە بیرنەكـــراو لـــە تـــاوان پیشـــان دەدات و چەنـــدان پرســـیاریش 
ـــی  ـــەڕی ناوەخۆی ـــە ش ـــە، ك ـــەوە. هۆكارەكەشـــی ئەوەی ـــە كای ـــوون دەهێنێت ـــاوان و ب ـــی ت ـــارەی جەنگ لەب
وێرانـــكاری لـــە ڕۆح و فیكـــری كۆمەڵـــگای كـــوردی دروســـت كـــرد، ناخـــی كەوانـــد و خســـتیە 
ـــە  ـــەكان ل ـــی و فیكریی ـــە ڕۆح ـــردووە وێرانكاریی ـــدا كارم ك ـــەو بارەش ـــە ب ـــانەوە. هەمیش ـــی هەڵوەش دۆخ
ـــدی و  ـــی پەیوەن ـــی وەك خاڵ ـــتی و لێبووردەی ـــی ئاش ـــەوە و دۆخ ـــەش بكەم ـــدا گ ـــتێتیكای ئەدەب ئێس

ـــد. ـــە ناوەن ـــن بهێنم بینی
لە شیعردا بیرێك هەیە، تایبەتە بەشیعر خۆی. نە فەلسەفەیە. نە زانستە. نە ئایدیۆلۆژیایە، بەاڵم پێكهاتەكانی 

شیعری هەموو تێدا ڕسكاوە و زەینی شاعیر دەپارێزێت

ــاعیرە  ــیعر و شـ ــە شـ ــتی لـ ــەك شـ ــەروەری یـ ــان دەسەاڵتسـ ــاالری، یـ ــەاڵت، دەسەاڵتسـ دەسـ
ـــی  ـــت سیاس ـــی مەبەس ـــن و ئەدەبێك ـــی ئەوداب ـــە بەرژەوەندی ـــە ل ـــە، ك ـــمییەكان داوای ـــەتخواز و ڕەس سیاس
ـــش  ـــیعری بێگەردی ـــۆكار. ش ـــەر ه ـــە بەرانب ـــیش كاردانەوەی ـــت سیاس ـــی مەبەس ـــن. ئەدەب ـــەم بهێن بەره
یـــەك ئـــەرك كرۆكـــی بێگـــەردی دەستنیشـــان دەكات، كـــە لـــە پێنـــاو ئێســـتێتیكای زمـــان و 
ـــان  ـــزی زم ـــۆی هێ ـــەی بەه ـــتی مرۆڤان ـــزی هەس ـــات. هێ ـــۆی بەڕێوەبب ـــدا كاری خ ـــتێتیكای پەتی ئێس
ـــۆ  ـــاك و گرینگـــن ب ـــە ســـێ گۆشـــەی ڕوون ـــدات. زمـــان و مۆســـیقا و وێن ـــەدا پێشـــان ب ـــە هێـــزی وێن ل
ـــی  ـــەاڵت زۆر بەڕێكوپێك ـــاعیر. دەس ـــنیی ش ـــین و دەروونڕۆش ـــین و خۆناس ـــەرد و خوداناس ـــیعری بێگ ش
ـــەو  ـــەرام و ئ ـــۆ م ـــەرم دەكات ب ـــاعیری ملن ـــی ش ـــی كرۆك ـــەر هەڵكۆڵین ـــەرام كار لەس ـــە و بەم و لێزانان
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ـــكارە  ـــت، خیانەت ـــراپ بەكاربهێنێ ـــان خ ـــێت و زم ـــراپ بنووس ـــاعیرێك خ ـــەر ش ـــۆی. ه ـــتنەی خ تێگەیش
لەگـــەڵ خـــاك و كلتـــوور و كۆمەڵـــگادا، چونكـــە زمـــان تاكـــە بەروبـــووم و ســـەرچاوەی خـــاك و كلتـــوور 
ـــتیاریی  ـــاو هەس ـــەوە ن ـــە دەگوازێت ـــی ڕۆژان ـــەر ڕووداوە ورد و دیاردەكان ـــاعیری داهێن ـــە. ش و كۆمەڵگای
زمـــان و لـــە شـــیعرییەتدا دایدەمەزرێنێـــت. لـــە ئەدەبـــی ئێمـــەدا زۆر شـــاعیر هـــەن زۆر ملنـــەرم و 
سیاســـەتخواز و دەســـەاڵتین. بـــەوەی لـــە پۆســـتی بـــەرز دانـــدراون. ئەگـــەر ئـــەو پۆســـتە بـــەراورد 
ـــت  ـــۆ دەردەكەوێ ـــەوەت ب ـــت. ئ ـــی وەریگرتبێ ـــای ئەدەب ـــت و توان ـــۆی ئاس ـــا بەه ـــەوەی ئای ـــت ب بكرێ
ـــەو  ـــاعیری ل ـــە ش ـــە و زۆر نابەجـــێ و السەنگیشـــە، چونك ـــدا نیی ـــیاوی خۆی ـــگای ش ـــە جێ ـــەد ل ـــەدا س س
ـــكە  ـــەوەی دەس ـــە پێچان ـــەن ل ـــدا ه ـــتێتیكای پەتی ـــان و ئێس ـــتێتیكای زم ـــە ڕووی ئێس ـــر، ل زۆر بەتوانات
ـــی  ـــێوازی تاكتیك ـــەر ش ـــەی لەس ـــە، بوونەك ـــردە و كار بۆكردن ـــەم ك ـــەوە. ئ ـــان نابێت ـــدا جێگای سڵقێكیش
ـــنایی  ـــەك ڕۆش ـــت. ن ـــتاوە و بەڕێوەدەچێ ـــەروەری وەس ـــان دەسەاڵتس ـــاالری، ی ـــەت و دەسەاڵتس سیاس
بەرهـــەم و بوونـــی ئەدەبـــی و پاراویـــی ئەزمـــوون. بڕواشـــم بـــەو شـــاعیرانەی شـــیعری مەبەســـت 
ـــەرزی  ـــان ب ـــەدات و ژی ـــگا ڕوون ـــاو كۆمەڵ ـــك لەن ـــەر گۆڕانێ ـــن: ئەگ ـــە دەڵێ ـــە، ك ـــن نیی ـــی دەنووس سیاس
ـــەوەی  ـــارەدا كاردان ـــاڵ و ب ـــەم ح ـــەدی ل ـــەوە. ئ ـــت بیدۆزێت ـــتێكی نابێ ـــیعر ش ـــت، ش ـــی تێنەكەوێ و نزم
هێـــزی نامۆكردنـــی زمـــان و هێـــزی خـــود و هێـــزی خوداناســـین و خۆناســـین و دەروونڕۆشـــنی 

ـــە. چیی
لـــە دنیـــادا تەنیـــا یـــەك شـــت نایەتـــە دی. ئەویـــش ئـــەو شـــتەیە، كـــە لـــە دڵـــەوە كۆششـــی 
ـــێت و  ـــەی دەناس ـــگا گەردوونەك ـــیندا، كۆمەڵ ـــە نووس ـــە ل ـــی بچووك ـــرۆڤ گەردوونێك ـــت. م ـــۆ ناكەی ب
ـــە  ـــی دەمخات ـــردووە چ ـــتم ك ـــیوە و هەس ـــم ناس ـــی خۆم ـــت و چەپ ـــەوەی ڕاس ـــەو كات ـــەوە. ل دەیكات
ـــردووم و هەســـتم  ـــی شـــیعر بانگـــی ناوخـــۆی ك ســـەر دۆخـــی خۆدەستنیشـــانكردن، دەســـەاڵتی ڕووناكی
ـــاو ئـــەو ڕووناكییـــەدا، مانـــەوەی بوونـــی منـــە وەك مرۆڤێكـــی هەســـتی و خودانـــاس  كـــردووە مانـــەوە لەن
ـــتێك و  ـــوو ش ـــرد و هەم ـــان ك ـــۆی تەرخ ـــۆم ب ـــەواوی وزەی خ ـــە ت ـــن. بۆی ـــاس و دەروونڕۆش و خۆن

ـــەردەوە. ـــینی بێگ ـــەاڵتی نووس ـــاو دەس ـــە ن ـــت و چووم ـــم پەراوێزخس ـــا الوەكییەكان خولی
ئـــەم بڕیـــارە و چركەســـاتی ئـــەم بڕیـــارە، ئـــاكام و ڕووداوێكـــی زۆر گرینگـــە بـــۆ نووســـین و 
خۆدەستنیشـــانكردن و بەردەوامـــی و خســـتمیە ســـەر دۆخـــی نووســـین و مانـــەوە و جۆرێـــك بەرپرســـیاریەتی 
ئێســـتێتیكیی ئەدەبـــی. هەمـــوو شـــیعرێكی ئێســـتێتیكی جۆرێكـــە لـــە بیركردنـــەوە و ئاكامـــی بیركردنـــەوە، 
ـــا  ـــاز، هەروەه ـــا و مەج ـــگای هێم ـــە جێ ـــت دەخات ـــت و هەس ـــك وەردەگرێ ـــەوەش وەك ناوەندێ بیركردن
ئەدەبـــی ئێســـتێتیكی دەربڕیـــن لـــە دڵەڕاوكـــێ دەكات و ڕووبـــەڕووی بـــوون دەبێتـــەوە، دڵەڕاوكـــێ 
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ـــەوە  ـــان وەردەگرێت ـــە ژی ـــا ل ـــاردا مان ـــاڵ و ب ـــك ح ـــە هەندێ ـــان، ل ـــی ژی ـــەرزی و نزمییەكان ـــەر ب بەرانب
ـــە  ـــكات ب ـــدا دەی ـــاڵ و باریش ـــك ح ـــە هەندێ ـــەخ، ل ـــووچ و بێبای ـــچ و پ ـــتێكی هی ـــە ش ـــكات ب و دەی
ـــی  ـــاری. ئەگەرچ ـــەری نادی ـــەوەی گەوه ـــیعرییەت و دۆزین ـــاوەی ش ـــی درەوش ـــەرچاوەیەك و پلەیەك س
ـــتێكی  ـــەر ش ـــاعیردا بەرانب ـــی ش ـــە بوون ـــەردەوام ل ـــە و ب ـــێكی دێرین ـــی كارادا پرس ـــە ئەدەب ـــێ ل دڵەڕاوك
ـــە  ـــی ئەزەلیی ـــا و پەنایەك ـــا هان ـــەوە، هەروەه ـــارە دەبێت ـــی دووب ـــی میتافیزیك ـــان ئایندەیەك ـــراو، ی نادیاریك
بـــۆ شـــاعیری هەســـتی. مـــن زۆر لەگـــەڵ دەقەكانمـــدا دەمێنمـــەوە. لێـــرە وشـــەیەكی دەگـــۆڕم و 
ـــزی  ـــە هێ ـــر ل ـــتمەوە و بی ـــان دەبەس ـــەم و پێكەوەی ـــەی دەك ـــتەیەكی دیك ـــە ڕس ـــێ ب ـــدا جێگۆڕك لەوێ
ـــەوە  ـــەوەش دەكەم ـــر ل ـــەوە و بی ـــەكان دەكەم ـــی وێن ـــە پەیوەندی ـــر ل ـــان بی ـــەوە. پاش ـــان دەكەم زمانەوانیی
ـــان  ـــرە و ئەفســـوونی زم ـــان دەقێكـــی ت ـــە، ی ـــە ئەوەی ـــەم دەق ـــەوە ئ ـــی كردووەت ـــرم لێ ـــەوەی بی ـــم ئ بزان
ـــە،  ـــەو بناغەیەی ـــە ئ ـــەاڵم دامەزراوەك ـــردووە، ب ـــۆی زاڵ ك ـــیندا خ ـــەی نووس ـــی خورپ ـــە كات ـــت ل و هەس
ـــەوە و  ـــك دەمێنێت ـــت و وەك ناوەندێ ـــت پێدەكرێ ـــی هەس ـــە ڕوون ـــیعردا ب ـــە ش ـــە ل ـــەم خورپ ـــە یەك ك
ـــاوەوەی  ـــێتەوە ن ـــش ڕایدەكێش ـــەوە، وەك هێزێكی ـــۆڕ دەكات ـــەدا ش ـــتەی دەقەك ـــەواوی جەس ـــە ت ڕەگ ب
ـــن،  ـــە دەب ـــەوە و كەڵەك ـــینمدا زۆر دەمێنێت ـــزی نووس ـــەر مێ ـــنووس لەس ـــاوی دەدات. ڕەش ـــۆی و زاخ خ
ـــە دە  ـــم هەی ـــت. دەق ـــر دەبێ ـــان زیات ـــم بۆی ـــێ و هۆگری ـــر دەخەمڵ ـــان جوانت ـــەوە ڕەنگی ـــد بمێنن چەن
ـــان  ـــەوە، بەیەكی ـــەكاندا دەچم ـــوو ڕەشنووس ـــە هەم ـــدا ب ـــە دوا پاكنووس ـــیومەتەوە. ل ـــر نووس ـــار زیات ج
ـــوو  ـــەم هەم ـــە دوای ئ ـــە هەی ـــرم. وێن ـــەدا وەردەگ ـــەوە و پێكگرتن ـــەم پێداچوون ـــوودی زۆر ل ـــرم و س دەگ
ـــر  ـــی ت ـــم و ئەوان ـــەقامگیر دەب ـــەو س ـــەر ئ ـــەوە و لەس ـــنووس دەهێنم ـــەم ڕەش ـــەی یەك ـــە، وێن ئاڵوگۆڕیی
ـــەوە  ـــە، پێداچوون ـــەن و گرینگ ـــیعردا دەگم ـــە ش ـــەم داڕژان ل ـــت یەك ـــم دەردەكەوێ ـــەالوە، بۆش دەخەم
ـــە.  ـــەن و گرینگ ـــین، دەگم ـــدەی نووس ـــی هێن ـــتوماڵكردن و جوانكاری ـــۆ مش ـــش ب ـــی دەقی و پێكگرتن
ـــەوە  ـــا پێداچوون ـــە خوداناســـین و خۆناســـین و دەروونڕۆشـــنی، هەروەه ـــە ب نووســـین خـــۆی پێداچوونەوەی
ـــدا  ـــحاڵییەكانی تێ ـــوو خۆش ـــاعیرە و هەم ـــاتی ش ـــترین چركەس ـــینە و خۆشیبەخش ـــووی دوای نووس پش

ـــەوە.  ـــۆ دەكات ك
ـــە پەنجـــا ســـاڵ بەســـەر مەرگـــی )گـــۆران(دا تێپەڕیـــوە، كـــە )1962/11/18(ــــە. تـــا ئێســـتاش  زیاتـــر ل
لێتۆژینـــەوە گرینگەكانـــی لەبـــارەی شـــیعری نوێـــی كـــوردی پێشـــكێش كـــراون. ئەوانـــەن، كـــە 
ـــتەكانمەوە  ـــەواوی هەس ـــن بەت ـــە م ـــەك لەوان ـــش، ی ـــا خوێنەری ـــراون، هەروەه ـــەوە نووس ـــارەی گۆران لەب
ـــە ڕۆحـــی گـــەرم و درەوشـــاوە و ژیـــان  ـــە ترپـــەی دڵ و ناخـــی بەهێـــزی دەگـــرم و ســـرووش ل گـــوێ ل
ـــی  ـــراوە و قۆناغ ـــی دان پێدان ـــۆران، ڕێبازێك ـــازی گ ـــتا ڕێب ـــو ئێس ـــە: تاك ـــرم. كەوات ـــەڕاوی وەردەگ تێگ
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ـــان  ـــن، ی ـــراو نی ـــۆران دان پێدان ـــەزراوی گ ـــێوەی دام ـــە ش ـــە ب ـــی دیك ـــتاكان و ئەوان ـــا و هەش حەفت
ـــكار و  ـــاعیرێكی گۆڕان ـــش ش ـــراون، یانی ـــان نەك ـــتێتیكایییان دەستنیش ـــی و ئێس ـــە زمان ـــڵەتە گرینگ خەس
ـــانێك  ـــد كەس ـــۆن و چەن ـــە ك ـــی ب ـــەكان قۆناغ ـــان قۆناغ ـــووە، ی ـــدا نەب ـــۆران پەی ـــی گ ـــە كێش ـــر ل بەزەب
لـــە بنیادنـــان و ســـیما داڕشـــتنیان هاوبەشـــن، بۆیـــە بایەخدانەكـــە دابـــەش بـــووە بەســـەر كەســـە 

ـــوون. ـــاردە و ڕووداو دەرنەكەوت ـــاك وەك دی ـــەكان، ت هاوبەش
ـــاز و  ـــە و ڕێب ـــاغ و قوتابخان ـــچ قۆن ـــە هی ـــەر ب ـــەرد س ـــیعری بێگ ـــە ش ـــڕوام وای ـــن ب ـــی م ئەگەرچ
ـــی و  ـــرەی ئەدەب ـــە بەه ـــتەقینەیە ل ـــاعیری ڕاس ـــی ش ـــی تایبەتی ـــی ئەزموون ـــە، بەرهەم ـــەك نیی بزووتنەوەی
ـــە  ـــا بڕواشـــم بەوەی ـــان، هەروەه ـــی زم ـــی و نامۆكردن ـــەوەی ئێســـتێتیكای ئەدەب ـــی و دۆزین ـــژی ئەدەب چێ
ـــە  ـــیعرێك ببێت ـــەرهەڵبدات. ش ـــدا س ـــیعری كوردی ـــە ش ـــر ل ـــێوازێكی ت ـــە: ش ـــر. وات ـــیعرێكی ت ـــت ش دەبێ
ـــی  ـــەوە ڕایوەشـــێنێت و ئاگایییەك ـــە ناخ ـــە و ل ـــۆرە شـــیعرەی هەی ـــەو ج ـــۆ ئ ـــاوە ب سەركێشـــییەكی درەوش

ـــێ.  ـــی بدات ـــی زمان ـــتێتیكی و نامۆكردن ئێس
ئـــەم سەركێشـــییە پێویســـتە لـــە هەمـــوو ســـەردەمەكان ســـەرهەڵبدات و بەردەوامـــی هەبێـــت. زۆر 
لەگـــەڵ ئـــەوەدام سەركێشـــییەك ســـەرهەڵبدات و شـــیعری نـــەوەی ئێمـــەش ڕاوەشـــێنێت و ببێتـــە 
ـــەدەب  ـــە چێـــژی زمـــان و چێـــژی ئ ـــەم گۆڕانكارییـــە ب ـــە ئ ـــۆ گۆڕانكاریـــی شـــیعری. هەڵبەت ئاماژەیـــەك ب
ـــە: ئەزموونـــی  ـــراو. وات ـــۆ دان ـــاراوە. نـــەك وەك گۆڕانكارییەكـــی مەبەســـتدار و نەخشـــە و پـــالن ب دێتـــە ئ
ئەدەبـــی زاخـــاوی بـــدات. شـــاعیری گۆڕانـــكار لـــە خـــۆڕا و بەڕێكـــەوت و ئەڵاخودایـــی نابێتـــە گۆڕانـــكار، 
ـــەوەی  ـــە ن ـــوان ل ـــی زۆر ج ـــن جیاوازی ـــە. م ـــاخ هەی ـــتەمی ن ـــتنی سیس ـــە ڕێكخس ـــتی ب ـــو پێویس بەڵك
ـــە  ـــان. هەمیش ـــیان وەك داهێن ـــە هەندێكیش ـــاوازی و ل ـــان وەك جی ـــە هەندێكی ـــم. ل ـــۆم دەبین دوای خ
بـــە بینینـــی ئـــەم جـــۆر و جیاوازییانـــە دڵخـــۆش دەبـــم. بەهیـــوام نوختـــەی بینینـــی خۆدەستنیشـــانكردنیان 
ـــۆ  ـــن ب ـــتێتیكیش ب ـــتەكۆڵەیەكی ئێس ـــیعرییان و مس ـــی ش ـــینی ڕووناكی ـــۆ بەخش ـــتربێت ب ـــە بەخشش ب
ـــن  ـــە حەڤدەیەمی ـــلێمانی ل ـــە س ـــاڵی 2013 ل ـــە س ـــر( ل ـــان ئەبووبەك ـــاواز: )ئاری ـــاعیری جی ـــان. ش ئێمەمان
ـــماعیل  ـــن و ئیس ـــدەوە )م ـــل( خوێن ـــاچ، ئوتۆمبێ ـــەرناوی: )ق ـــە س ـــیعرێكی ب ـــژدا، ش ـــتیڤاڵی گەالوێ فێس
حەمەئەمیـــن( لـــە شـــكۆی ئـــەم شـــیعرەدا لەنـــاو جەمـــاوەر هەســـتاینەوە و بەپێـــوە وەســـتاین تـــا 
ـــەم  ـــان یەك ـــۆی دانیشـــت، ی ـــەر كورســـی خ ـــدا لەس ـــاو هۆڵ ـــوارەوە لەن ـــە خ ـــانۆكە هات ـــەر ش ـــاعیر لەس ش
كۆشـــیعری چاپكـــراوی ئـــەم دوو شـــاعیرە الوە: )بـــە 14 ڕێـــگادا: ڕێبیـــن ئەحمـــەد خـــدر 2012، 
ـــیعرییمان  ـــەوەی ش ـــە ڕوونكردن ـــی 2013(، ك ـــووس: دالوەر ڕەحیم ـــی خەونن ـــە قەڵەم ـــوڕ ب ـــی ق حكایەت
دەدەنـــێ و خۆدەستنیشـــانكردن تێیانـــدا ڕوونـــە و دەمانبەنـــە ئـــەم دیـــو و ئـــەو دیـــوی میتافیزیـــكا 
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ـــوو  ـــە هەم ـــان ب ـــی زم ـــدوو ڕاگرتن ـــەوە و زین ـــاوازی زیندووكردن ـــگ و ئ ـــاژە و دەن ـــەوە. ئام و واقیع
ـــودی  ـــە خ ـــن ب ـــان دەب ـــەوە، پاش ـــدا كۆدەبن ـــە وێنەكان ـــتەوە و ل ـــی ڕس ـــە زەین ـــەوە دەخەن پێكهاتەكانی

ـــانكردن.  ـــۆ دەستنیش ـــتن و خ ـــی تێگەیش ـــەكان و بنەماكان ڕووداوە وێنەییی
ـــەوە  ـــەر الیەكیان ـــە ه ـــان دەدەن و ل ـــرە و توانای ـــە بەه ـــەرە ب ـــە، پ ـــەم دەقان ـــت دوای ئ ـــا نازاندرێ ج
تێیـــان بڕوانیـــن ســـەدا و ئـــاوازی جیـــاوازی تایبەتـــی خـــودی خۆیـــان، ئێمـــە وەك الیەنگـــری 
ـــان  ـــی داهێن ـــی پەیوەندی ـــەوە و خاڵ ـــراودا دەمێنن ـــی دیاریك ـــە ڕووبەرێك ـــان ل ـــەوە، ی ـــان دەهێڵن داهێن

ـــاكات. ـــوە ن ـــان پێ ـــت و پەیوەندیی ـــدا ناچێ ـــە دوایان ـــش ب ـــەری نموونەیی ـــن، خوێن دەپچڕێن
ـــووە و  ـــت بەدوورگرت ـــە دوو ش ـــۆم ل ـــیعرم، خ ـــەرقاڵی ش ـــاڵەی س ـــد س ـــی و چەن ـــەو س ـــی ئ بەدرێژای

ـــڵەمێمەوە. ـــان دەس لێی
یەكەم: چاوپێكەوتنی ڕۆژنامەوانی.

دووەم: وەاڵمدانەوەی ئەو نووسینانەی بە هەڵە لە ئەزموونی من دواون.
ـــەر  ـــندەی نووس ـــەی كوش ـــتووم هەڵ ـــەوە گەیش ـــیش ل ـــكێت. باش ـــۆ ناش ـــم ب ـــەم نهێنییەش تەلیســـمی ئ
ـــت  ـــم بێ ـــەم تێگەیشتنەش ـــەر ئ ـــە ه ـــكات. ڕەنگ ـــر ب ـــەرێكی ت ـــەی نووس ـــەرقاڵی هەڵ ـــۆی س ـــە خ ئەوەی

ـــم. ـــۆ چنیب ـــەی ب ـــەم ترس ـــی ئ ـــی نهێنی تەون
ـــت،  ـــدا هەبێ ـــەاڵتێكم تێی ـــت و دەس ـــچ ویس ـــۆم هی ـــەوەی خ ـــێ ئ ـــم ب ـــژە ئەدەبییەكان ـــە چێ ـــەك ل ی
ــرم، دوای  ــان ڕۆژنامەیـــەك دەنێـ ــار، یـ ــۆ گۆڤـ ــیعرێك بـ ــەوەی هەركاتێـــك شـ هەڵدەبزڕكێـــت. بـ
ـــاری  ـــاڵ و ب ـــە ح ـــم و دەكەوم ـــۆش دەب ـــە دڵخ ـــە باوكردنەوەك ـــدە ب ـــەوە. هێن ـــەك باودەكرێت ماوەی
ـــكاری  ـــەوەی دەبینـــم وەك هاوتایـــەك هێڵ ـــم ب ـــەوە. هێنـــدەی تریـــش دڵگـــران و ســـەغڵەت دەب ئارامیی
ـــە و  ـــە زۆر نایاب ـــش هێڵكارییەك ـــك جاری ـــیعرەكەوە. هەندێ ـــی ش ـــە كۆڵ ـــەوە و چووەت ـــەڵ باوكراوەت لەگ
ـــە  ـــەوە و دەچم ـــای ورد دەبم ـــڵ و هێم ـــە هێ ـــرم و ل ـــێ وەردەگ ـــژی ل ـــەربەخۆ چێ ـــی س وەك بابەتێك
ـــی  ـــان و زمانناس ـــینی زم ـــەوەی ناس ـــتەمی بیركردن ـــەت و سیس ـــتێتیكیی زۆر تایب ـــێكی ئێس ـــاو كەش ن

ـــەوە. هێڵكاریی
ـــاس  ـــی خودان ـــدا خودێك ـــتییە و تێی ـــی هەس ـــۆی هێڵكارییەك ـــیعر خ ـــە ش ـــەواوم بەوەی ـــڕوای ت ـــن ب م
ـــغ  ـــاڵ و قەرەباڵ ـــە پ ـــری بخرێت ـــی ت ـــیاوە هێڵكارییەك ـــت. نەش ـــن دەردەكەوێ ـــاس و دەروونڕۆش و خۆن
ـــازە  ـــی ت ـــە و ژیانێك ـــگ و جووڵ ـــی گرین ـــچ پەیوەندییەك ـــە هی ـــت، چونك ـــان ڕابگری ـــت و لەبەریەكی بكرێ
ـــان  ـــكاری هەریەكەی ـــیعر و هێڵ ـــیعرەكە. ش ـــە ش ـــادەن ب ـــاراوە ن ـــی ش ـــڵ و هێمایەك ـــكراكردنی هێ و ئاش
ـــت  ـــن و هەس ـــدی ڕوانی ـــە و ناوەن ـــانە و پێكهات ـــاو و نیش ـــكی چ ـــی تیش ـــەی بەهێزكردن ـــاوەن گۆش خ
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و فامكردنـــی خۆیانـــن، بەهۆیـــەوە زمـــان و ئاخاوتـــن و هێـــڵ، كـــە بوونەتـــە بابـــەت دەستنیشـــان 
دەكەن. 

ـــزن.  ـــدا دەپارێ ـــە پێشـــكێش كردن ـــان ل ـــەربەخۆیی خۆی ـــەك س ـــدا، هەری ـــی خۆیان ـــزی دەربڕین ـــە هێ ل
ــان  ــتێتیكی وەرناگـــرن و ڕووناكییـ ــەوە هێـــزی دەربڕیـــن و ئێسـ هیچیـــان بەهـــۆی ئـــەوی تریانـ
ـــە،  ـــاراوە نیی ـــان و ش ـــە و پەنه ـــكاری ڕوون و ڕەوان ـــەر هێڵ ـــم بەرانب ـــدە بۆچوون ـــێت. هەرچەن داناگیرس
بـــەاڵم ڕۆشـــندڵ دەبـــم بزانـــم شـــێوەكارەكە تێگەیشـــتنی بـــۆ شـــیعر چییـــە و چ پەیوەندییەكـــی 
ـــە  ـــدان وێن ـــە چەن ـــە ل ـــیعر هەی ـــت. ش ـــۆن دەردەكەوێ ـــەودا چ ـــاوی ئ ـــە چ ـــیعریش ل ـــە. ش ـــەوە هەی پێی
و دەربڕیـــن و بیروبـــڕوا و فەنتازیـــادا پێكهاتـــووە. ئایـــا هێڵكارییـــەك دەتوانێـــت ببێتـــە دەربڕینـــی 
ـــار  ـــەو گۆڤ ـــە ل ـــكام وای ـــاوە. ت ـــیعرەكەیان پێكهێن ـــەی ش ـــەو وێنان ـــوو ئ ـــتێتیكیی هەم ـــڕوا و ئێس بیروب
ـــە  ـــن، چونك ـــەڵ دانەنێ ـــكاری لەگ ـــت هێڵ ـــا بكرێ ـــەوە، ت ـــاو دەكەم ـــدا ب ـــیعریان تێ ـــەی ش و ڕۆژنامان
ـــەن.  ـــەم دنیای ـــانەكانی ئ ـــو نیش ـــتمانەوە، بەڵك ـــی دەس ـــاو لەپ ـــە ن ـــا ناخەن ـــە دنی ـــیعر و نەهێڵكارییەك نەش
لە شیعردا بیرێك هەیە، تایبەتە بەشیعر خۆی. نە فەلسەفەیە. نە زانستە. نە ئایدیۆلۆژیایە، بەاڵم پێكهاتەكانی 

شیعری هەموو تێدا ڕسكاوە و زەینی شاعیر دەپارێزێت
         

مایسی 2014 هەولێر
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سەرنج و تێبینی
لەبارەی دە كۆ شیعری كوردی

كتێبى دووەم
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ـــوو  ـــی هەم ـــی و خوێن ـــرای گیان ـــیعر. ب ـــی ش ـــاراوەم، ماڵ ـــەوەری ش ـــی بەخت ـــتووی ماڵ ـــن دانیش م
ـــدا دەســـت  ـــوو جیهان ـــەڵ خەڵكـــی هەم ـــەك لەگ ـــیعردا، نزیكایەتیی ـــینی ش ـــی نووس ـــە كات ـــەیەكم. ل وش
پێـــدەكات و دەســـتت بـــە نهێنیـــی دڵبینـــی ڕادەگات، نهێنیـــی دڵبینـــی ورە بـــە شـــیعر دەدا و 
ـــژە  ـــت درێ ـــیعرەدا، دەمەوێ ـــی ش ـــەو ماڵ ـــكێنێت. ل ـــاعیردا دەڕس ـــی ش ـــە ناخ ـــادمانی ل ـــحاڵی و ش خۆش
ـــەم  ـــی ك ـــان الن ـــووم، ی ـــرۆڤ نەدەب ـــن م ـــە م ـــیعر نەبووای ـــی و ش ـــەر دڵبین ـــدەم. ئەگ ـــان ب ـــە ژی ب
ـــمان  ـــیعر، ئاس ـــە ش ـــوودە ب ـــی ئال ـــۆ منێك ـــووم، ب ـــت نەدەب ـــەرەوە و تەندروس ـــاش بیرك ـــی ب مرۆڤێك

ـــدراون. ـــیعر چن ـــە ش و زەوی ل
بەرهەمـــی ئەدەبـــی بەبـــێ ڕاســـتگۆیی خۆشەویســـت نابێـــت. ئـــەو بەرهەمـــەم وەك ســـەرنج و 
ـــتم  ـــووە و هەس ـــدا هەب ـــكانێكیان تێ ـــە ڕس ـــژاردوون، ك ـــیعرانەم هەڵب ـــەو ش ـــەاڵم ئ ـــیوە، ب ـــی نووس تێبین
پێـــی كـــردووە. ئـــەم هەســـتپێكردنەش بەهـــۆی بایەخـــی داهێنانـــەوە لـــە بیركردنـــەوەدا دەبێتـــە 
ڕووداو. نەشـــهاتووم قســـە لەبـــارەی كـــرۆك و شـــیكردنەوە و پەیـــژەی ســـەركەوتن و دابەزینیـــان 
ـــەردی  ـــی بێگ ـــە هەستپێكردنیشـــدا گیان ـــردووە. ل ـــتپێكردنیانەوە ك ـــارەی هەس ـــەم. بگـــرە قســـەم لەب بك
ـــاوەت  ـــەوە و م ـــە ڕووداو دەكرێت ـــەوەدا بووەت ـــە بیركردن ـــارەی ل ـــەو ب ـــۆ ئ ـــی ب ـــە تەواوەت ـــیعر، ب ش
دەدا لەناویـــدا نیشـــتەجێ بیـــت. گواســـتنەوەی هەســـت لـــە حـــاڵ و بـــاری هەســـتپێكردنەوە بـــۆ 
ڕووبـــەری كاغـــەز دانپێدانـــان و بەرجەســـتەكردنیەتی لـــە جیهانـــی نووســـیندا. تـــا لـــە ڕێگایـــەوە 
ـــە  ـــەرنج و تێبینییان ـــەم س ـــین. ئ ـــی نووس ـــە زمان ـــان و ببن ـــە زم ـــرێن و بێن ـــتپێكردنەكان بناس هەس

ئاشـــكرابوونی ئـــەم ڕازەن، ڕازی دەربڕینـــی دوای هەســـتپێكردن.

پێشچاو
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ـــدوو و  ـــگای زین ـــی كۆمەڵ ـــە دەروون ـــتی ل ـــتێتیكا(، ئاش ـــی – ئێس ـــیعر، )كرۆكیجوان ـــوونی ش ئەفس
ـــدن  ـــی. تێپەڕان ـــە خۆیەت ـــەر ل ـــی قۆناغـــی ب ـــۆ شـــیعر تێپەڕاندن ـــا ب ـــت. وەف ـــوو ڕادەگەیەنێ دەســـتەمۆ نەب
وەك جیـــاكاری نـــەك ڕەتكردنـــەوە. ڕەتكردنـــەوە لـــە ئەدەبـــدا هیـــچ كاتێـــك بنەمـــای نەبـــووە، 

ـــن. ـــەكان دەپچڕێ ـــە كلتووریی ـــێ و پەیوەندیی ـــۆ دادەڕم ـــای گفتوگ ـــەوەدا بەه ـــە ڕەتكردن ـــە ل چونك
ــێ  ــك جـ ــوو بوونەوەرێـ ــەر هەمـ ــەری لەسـ ــراوە. كاریگـ ــێكی ڕوون و باوەڕپێكـ ــی كەشـ جوانـ
ـــێ  ـــان بەج ـــی خۆی ـــێوە ئەرك ـــترین ش ـــە باش ـــدا ب ـــە جوانی ـــن ل ـــە دەربڕی ـــتەكان ل ـــت، هەس دەهێڵێ

دەهێنـــن، توانایـــان پـــاراوە و بـــە دیـــواری ژیانـــەوە دەلكێـــن.
ــن  ــەرە. دەربڕیـ ــی هەڵەبـ ــی دۆخێكـ ــاردەی سیاسـ ــە، دیـ ــی نییـ ــی سیاسـ ــیعر دیاردەیەكـ شـ
ـــدا  ـــتنێكی جوان ـــە ڕێكخس ـــدا ل ـــی خۆی ـــە بوون ـــع ل ـــاكات. واقی ـــۆی ن ـــع وەك خ ـــی واقی لەناوەرۆك
ـــە  ـــردووە. ئەم ـــەوالدا ب ـــالو ئ ـــتنەكەی بەم ـــداوە و ڕێكخس ـــتی لێ ـــەت دەس ـــەوە. سیاس ـــگای كراوەت جێ
ـــی  ـــە ئامانج ـــە ل ـــەدەب الدان و خۆدزینەوەی ـــیبوونی ئ ـــیاوە، سیاس ـــی ش ـــوون و پێوەرێك ـــار و بۆچ بڕی
ـــا  ـــڵەژاو، ت ـــی نەش ـــۆ ژیانێك ـــە ب ـــای جوانیی ـــڕوا و بنەم ـــی ب ـــەدەب دامەزراندن ـــی ئ ـــەدەب، ئامانج ئ
ـــی،  ـــتە و وزەی دەربڕین ـــە كەرەس ـــكات ب ـــش بی ـــت و جوانیبەخ ـــدا وەرگرێ ـــۆی تێ ـــزی خ ـــی هێ ئارام
ـــە پشـــتی  ـــات. هـــەر شـــاعیرێك پشـــتی دا ب ـــی خـــۆی بەڕێوەبب ـــی تایبەتكاری ـــە و ئاســـت پەیام ـــە پل ب
ـــە. ـــش نیی ـــاوەڕی هونەری ـــگای ب ـــرە جێ ـــوان، بگ ـــی ج ـــاوەڕی گوتن ـــگای ب ـــەك جێ ـــەاڵت، ن دەس
ئـــەم شـــاعیرە لـــە ڕووی پێكهاتـــەوە، شـــیعرەكانی پـــڕ ســـۆز و دیمەنـــی هەســـتدارن. زۆرتـــر 
ـــی  ـــك داهێنان ـــن. جۆرێ ـــاری ب ـــۆ زانی ـــەوە و ك ـــزی بیركردن ـــی هێ ـــەوەی بەرهەم ـــن ل ـــی خەیاڵ بەرهەم
ـــی  ـــندە و ناوەندێك ـــووە بەخش ـــرد، ب ـــكێش ك ـــدا پێش ـــەرەتای حەفتاكان ـــتەكان و س ـــوان شەس ـــە نێ ل
ـــرد،  ـــۆی زاڵ ك ـــی خ ـــەندنیدا كاریگەری ـــی پەرەس ـــە هێڵ ـــەری و ل ـــاعیرەكانی دەوروب ـــۆ ش ـــراوە ب ك
ـــە ئەزموونـــی  ـــی ل ـــد و كۆتایـــی پێدێـــت. تواناكان ـــەم مـــاوە دیاریكـــراوەدا زیاتـــری تـــێ نەپەڕان ـــەاڵم ل ب
ـــەی  ـــە: كاریگەرییەك ـــا. كەوات ـــك نەهێن ـــە كەســـی پێ ـــەش و دۆخێكـــی تاك ـــردا، ك ـــووڵ و دەوڵەمەندت ق
ـــتەی  ـــە جەس ـــن ل ـــاالك و بەرهەمهێ ـــی چ ـــووە گیانێك ـــتا و نەب ـــەوت و وەس ـــدا دەرك ـــەك قۆناغ ـــە ی ل

ـــدا. ـــیعری كوردی ـــی ش ـــە گوڕوتین ـــەردەوام ب ب
ـــەم  ـــیعری ئ ـــرە. ش ـــۆی جوانت ـــان خ ـــە ژی ـــرێت، ل ـــەوە بنووس ـــارەی ژیان ـــوان لەب ـــیعر ج ـــەر ش ئەگ

لە ئەلبوومی یادگارا
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ـــووە.  ـــۆی وەرگرت ـــێوەی خ ـــەوە ش ـــۆكانی خەیاڵ ـــۆز و ئاس ـــت و س ـــای هەس ـــەر بنەم ـــاعیرە لەس ش
ــاتی شـــیعری بـــە دوای  ــا لـــەم بـــوارەدا بەهـــرە بـــە باشـــی بەكاربهێنێـــت، سـ توانیشـــی تەنیـ
ـــەم  ـــدا خ ـــی ئەدەبی ـــە دەق ـــیعر. ل ـــی ش ـــۆ ناوچەكان ـــات ب ـــدا دەیب ـــەڵ خۆی ـــت و لەگ ـــرەی دادێ بەه
و خورپـــە وەردەچەرخێنـــن بـــۆ ئێســـتێتیكا. لـــەو كەشـــە هەســـتی و ســـۆزدارییەدا شـــاعیر دەرەوە 
بەجـــێ دەهێڵێـــت و لەنـــاوەوەی نیشـــتەجێ دەبێـــت، لـــە ژیانـــی ڕۆژانـــەی كۆمەڵـــگا و خـــۆی 
ـــردەوەی  ـــردە و ك ـــەوە هەڵســـووڕێنەری ك ـــە. خەمۆكـــی و دڵەڕاوكـــێ و شاگەشـــكەیی و هەڵزەقین یاخیی
ـــی  ـــە تایبەتییەكان ـــی و ختووك ـــی مرۆڤ ـــۆ بوون ـــا ب ـــاوەوە مان ـــی ن ـــە زمان ـــەوە ب ـــەو پێودانگ ـــن. ل دەب
ـــە و  ـــت، ترپ ـــەالوە دەنێ ـــە ب ـــی ڕۆژان ـــەی ژیان ـــاوازە خێرای ـــە و ئ ـــەو ترپ ـــا ئ ـــەوە، هەروەه دەدۆزێت
ـــەوە  ـــاو دەبێت ـــاوازەش خ ـــە و ئ ـــەو ترپ ـــدەكات، ئ ـــەرچاوە كار پێ ـــۆی وەك س ـــاوەوەی خ ـــاوازی ن ئ
ـــاری  ـــەن و دووچ ـــوە دەب ـــی بەڕێ ـــە ژیان ـــەی، ك ـــە دەروونییان ـــان دەربڕین ـــی، ی ـــارە دەروون ـــەو ب وەك ئ
ـــد  ـــیعری: )چەن ـــە ش ـــان ل ـــم ویســـتی(، ی ـــیعری: )خۆش ـــە ش ـــە: وەك ل ـــردووە. نموون ـــان ك یاخیبوونی
ـــە  ـــد تاڵ ـــیعری: )چەن ـــە ش ـــان ل ـــەوە(، ی ـــرەوە گەڕای ـــی ت ـــیعری: )بەناوێك ـــە ش ـــان ل ـــەیەك(، ی هەناس

ـــت. ـــۆزكاو( دەردەكەوێ ـــی ئاڵ بیرێك
لەبـــارەی تێگەیشـــتنەوە شـــیعرەكانی وەك ئاوریشـــم و خاكـــی تـــەڕ نەرمـــن. وەك گۆرانـــی 
ـــاد  ـــی بنی ـــای شـــاراوە و چینەكان ـــاری مان ـــەاڵم لەب ـــۆری و بەیـــت و داســـتان ڕوون و ســـادەن، ب فۆلكل
ـــووری  ـــە كلت ـــان ب ـــن. پەیوەندیی ـــواری قووڵ ـــۆی دوور و ب ـــاوەن ئاس ـــن، خ ـــڕ و فراوان ـــتندا پ و داڕش
ـــردوو و  ـــوون ك ـــازاری ئەزم ـــەك ئ ـــدا ی ـــتیی ئەزموونكردن ـــی گش ـــە هێڵ ـــە. ل ـــییەوە هەی ـــە كەس تاك
ـــە:  ـــدووە. وات ـــادەوەری ڕانەچڵەكان ـــار و ی ـــی نادی ـــە خەیاڵ ـــەی نەگەیاندووەت ـــەو ئەزموون ـــارە، ئ ـــی دی خەیاڵ

ـــار(. ـــی نادی ـــەڵ )خەیاڵ ـــەوەی لەگ ـــرە ل ـــار(دا بەهێزت ـــی دی ـــەڵ )خەیاڵ ـــدی لەگ ـــەودای پەیوەن م
ـــت،  ـــەدا وەرنەگرێ ـــە وش ـــاواز ل ـــە و ئ ـــەوەی ترپ ـــش ئ ـــانداوە، پێ ـــۆی نیش ـــی خ ـــتیاریی زمان هەس
ـــە  ـــا ل ـــادات، هەروەه ـــاز ن ـــەریدا ب ـــان بەس ـــوات، ی ـــول ناخ ـــەریدا خ ـــان بەس ـــاوەوە، ی ـــە ن نایهێنێت
ـــی  ـــاش بەكارهێنان ـــتەی ب ـــە ئاراس ـــەت. وش ـــان نای ـــەد بەكارهێن ـــەوە تووشـــی ب ـــی وش ڕووی بەكارهێنان

ـــت. ـــۆی وەردەگرێ خ
ـــەوەی  ـــە ن ـــردوون. ل ـــڕەوی نەك ـــەاڵم پەی ـــووە، ب ـــۆی وەرگرت ـــە خ ـــەر ل ـــێوازی ب ـــە ش ـــوودی ل س
ـــت و  ـــیقا و پی ـــە مۆس ـــدا كاری ب ـــە مۆسیقاش ـــرە. ل ـــان ئەندازیارت ـــە زۆرینەی ـــێوازدا ل ـــە ش ـــی ل خۆش
ـــۆ دابەشـــكردنی  ـــردووە. هەرێمێكـــی ب ـــە خـــۆی نەك ـــەر ل وشـــە و دەســـتەواژە و ڕســـتەی شـــاعیرانی ب
ـــە  ـــزی ل ـــان، وزە و هێ ـــتن و بنیادن ـــۆ تێگەیش ـــەاڵم ب ـــاوە، ب ـــاد ن ـــیعردا بنی ـــە ش ـــیقا ل ـــتە و مۆس ڕس
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ئەزموونـــی بـــەر لەخـــۆی وەرگرتـــووە، بـــە تایبەتـــی لـــە شـــیعری: )لەدایكبوونـــی ئینســـانێك(ی 
ـــالن. ـــاڵح دی ـــه د س ـــە(ی محه م ـــیعری: )گورب ـــری و ش ـــەران موك كام

ـــوو، شـــاعیرانی دوای خـــۆی  ـــەری و زاڵ ب ـــەم دابەشـــكردن و مۆســـیقایەی زۆر هون ـــەوەی ئ ـــەر ئ لەب
ـــرە  ـــەن، بگ ـــۆ بك ـــی ب ـــێ زیادبوون ـــەن و ل ـــەر بك ـــان كاری لەس ـــەوە، ی ـــایی بكەن ـــی الس نەیانتوان
ـــادە  ـــی س ـــد. داهێنان ـــا و دایمەزران ـــۆ كێش ـــی ب ـــە، هێڵ ـــی تاكان ـــاندن و داهێنانێك ـــت وەش وەك دەس
ـــی  ـــێ زیادبوون ـــەوە و كاری ل ـــایی بكرێت ـــت الس ـــت و دەتواندرێ ـــە دەس ـــانی و زۆر زوو دێت ـــە ئاس ب

ـــت. ـــەر بكرێ لەس
ـــتێتیكییەكی ڕوون  ـــاعیرانەوە و ئێس ـــەنیگای ش ـــە گۆش ـــی ل ـــە. بەتایبەت ـــی هەی ـــی بنەڕەت جیاكارییەك
ـــەدراوی  ـــێ ن ـــت ل ـــك و دەس ـــەی خۆڕس ـــت و پێكهات ـــە سروش ـــتوورە ب ـــت ئەس ـــكرادا. پش و ئاش
ـــدی  ـــە: پەیوەن ـــت. نموون ـــە دادەهێنێ ـــت وێن ـــەی سروش ـــاوازی پێكهات ـــە و ئ ـــەر ترپ ـــت. لەس سروش
ـــۆی  ـــدا ه ـــان كات ـــە هەم ـــەوە. ل ـــیقای جوواڵندن ـــت و مۆس ـــا و درەخ ـــوان ب ـــە نێ ـــت دەكات ل دروس

ـــت. ـــی سروش ـــی و ناوكی ـــی كرۆك ـــە دیاردەیەك ـــاوە دەكات ـــی ب ـــە یارمەت ـــت ب ـــی درەخ پیتاندن
واتـــە: بـــە تەنیـــا لەســـەر )زەینـــی سروشـــت( كاری نەكـــردووە، بگـــرە لەســـەر )منداڵدانـــی 
ـــار  ـــتە دی ـــە ڕس ـــی ل ـــی پێكهاتەكان ـــەوە هەڵكردن ـــان و پێك ـــەوە ژی ـــردووە، پێك ـــت( كاری ك سروش
ـــەوە  ـــە واقیعەك ـــش ب ـــتی پەیوەندییەكانی ـــێنێتەوە. سروش ـــەن دەیاندرەوش ـــیعرییەتی دیم ـــە ش دەكات، ل
ڕوون دەكاتـــەوە، ئـــەو ڕوونكردنەوەیـــەش تواناییمـــان بـــۆ خوێندنـــەوە پـــێ دەبەخشـــێت، یـــان 
ـــی  ـــە و فۆرم ـــە وێن ـــڵەتی وەرز ل ـــدا، وەك خەس ـــوان ڕەنگەكان ـــە نێ ـــەك ل ـــەت و هاوئاهانگیی هارمۆنیی

ـــێ. ـــان دەدات ـــەك نەچووی ـــە ی ـــنامەی ل ـــار و ناس ـــە و كەن ـــادا گۆش ـــا جی جی
ـــەوە  ـــۆ ئێســـتێتیكا و گەڕان ـــی شـــاعیر دەكات ب ـــوون، پێناســـەی زەین ـــوون و گەورەب شـــوێنی لەدایكب
ـــە  ـــراوەكانیش، ك ـــوێنە نەناس ـــینی ش ـــۆ ناس ـــدان ب ـــا هەوڵ ـــوێن، هەروەه ـــینی ش ـــەم ناس ـــەرەو یەك ب
ـــان و  ـــۆ خەم ـــتێكە ب ـــۆ و پاڵپش ـــەوە و ه ـــە ناویی ـــوێن دێت ـــەم ش ـــتێتیكای یەك ـــە ئێس ـــێك ل بەش
ـــە ئێســـتێتیكای  ـــۆ ســـەر شـــوێنەكانی دیكـــە و ناســـینی. شـــاعیر ئەگـــەر نەتوانێـــت ل ـــر، ب ـــەوەی بی كران
ـــردن  ـــۆ تێگەیشـــتن و بەكارب ـــت ئێســـتێتیكایەك ب ـــش ناتوانێ ـــچ گومانێكی ـــێ هی ـــگات، ب سروشـــت تێب

ـــت. ـــدا پێكبهێنێ ـــتی خۆی ـــن و هەس ـــە زەی ل
ـــت،  ـــت وەردەگرێ ـــكۆی سروش ـــەنگی و ش ـــە هاوس ـــە ل ـــانی پێوان ـــازی و كێش ـــەنیگای بیناس گۆش
بـــەاڵم نەیتوانیـــوە كار لەســـەر بیـــری ســـەرهەڵدانی سروشـــت بـــكات، یـــان ئـــەم الیەنـــە، كـــە 
گۆشـــەنیگای بایەخـــە لەنـــاو شـــیعرەكانیدا بـــزرە و دەســـتی بـــۆ نەبـــردراوە، هەمـــوو دیـــاردە و 



سه باح ڕه نجده رچوار كتێب له باره ی شیعره وه        

148

ـــتێتیكا  ـــا و ئێس ـــەوەی فەنتازی ـــاعیر و جێكردن ـــی ش ـــیارییە تایبەتییەكان ـــە هۆش ـــتە ب ـــك پەیوەس داهێنانێ
ـــدا. ـــاو زمان لەن

ـــاڵی 1983  ـــارباژێڕی(یە، س ـــال ش ـــیعریی: )جەم ـــی ش ـــانی كتێبێك ـــادگارا( ناونیش ـــی ی ـــە ئەلبووم )ل
ـــراوە،  ـــاپ ك ـــلێمانی چ ـــە س ـــەركەوتن( ل ـــێتی س ـــەی )ئۆفس ـــە چاپخان ـــەڕەدا ل ـــی 175 الپ ـــە دووتوێ ل
ـــە  ـــەی، تاك ـــەر، نەك ـــەیرانێكدا، ئەگ ـــە س ـــتێك، ل ـــۆ، هەس ـــپەیەك، ب ـــە: )كس ـــیعرانەی تێدای ـــەم ش ئ
ـــیارێك  ـــارام، پرس ـــیعرێك، ئ ـــك و ش ـــك و یادێ ـــك و كچێ ـــك، گوندێ ـــەس، دركاندنێ ـــیعر و ب ش
ـــەم،  ـــدا، دیســـانەوە خ ـــە جەژن ـــۆدا، ل ـــەڵ ت ـــراوە، دانیشـــتن لەگ ـــی ك ـــە، نامەیەك ـــە خۆیدای ـــەی ل وەرامەك
ـــۆ  ـــەر ت ـــۆ مەرگـــی پڕشـــنگ، ئەگ ـــی كارت، خۆشـــم ویســـتی، ب ـــز، لەجیات ـــی نەرگ هـــەژدەی ســـێ، چڵ
ـــی  ـــێك، بەناوێك ـــەردە نووس ـــەر ب ـــەیەك، لەس ـــد هەناس ـــۆدا، چەن ـــێ گڵك ـــەر س ـــە، لەس ـــن بوویتای ـــۆ م ب
ـــاو،  ـــە، چاوچ ـــر بمناس ـــر، چاكت ـــی ت ـــك، خەمێك ـــیرین، ئاخێ ـــۆ ش ـــەك ب ـــەوە، گۆرانیی ـــرەوە گەڕای ت
ـــەی  ـــەك، كەت ـــەوزاد، وێنەی ـــوێ، ن ـــۆزكاو، دوای دە ســـاڵ، پشـــیلە، ڕازێكـــی ن ـــە بیرێكـــی ئاڵ ـــد تاڵ چەن
ـــای،  ـــای ئ ـــان، ئ ـــێ ناونیش ـــۆز، ب ـــی دڵس ـــێ، دایك ـــەو، وەرە جوان ـــك، ئەمش ـــۆ جوانێ ـــاو، ب ـــەر پی ك
ـــەوە.( ـــتێكی خاوێن ـــۆ، بەهەس ـــن و ت ـــازە م ـــوان، ت ـــی ج ـــۆ كچێك ـــەت، ب ـــی، مۆڵ ـــۆ، باوكایەت ـــەر ت لەس

وێنەیەك

ئەم وێنەیە
بۆچ زویرە؟

بۆچی بێ زەردەخەنەیە؟
لەبەر نیگای كامێرادا

كە وەستاوە
چی لەبیرە؟

چی لە دڵدا حەشار داوە؟
وا دڵگیرە.

*   *  *
ئەم وێنەیە
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چاوی نازی كردووەتەوە و نایترووكێنێ
جوانییەكەی بێ وێنەیە

گەنجینەیە
هەر دەمێنێ.

*   *  *
ئەم وێنەیە 

لە ئەلبوومی یادگاردا.. سبەینێ 
بزەی خۆش و كزەی ناخۆش دەهێنێ

خاوەنەكەی سات و كاتێ
تەمەنی پیری دەیگاتێ

خەم و خۆزگە ڕایدەژێنێ
یادەكانی دەورووژێنێ

فرمێسك و خەندەی دەداتێ. 
*   *  *

ئەم وێنەیە. 
لەو شوێنەیە

كە بیلبیلەی گلێنەیە
سەرنجمی ڕاكێشاوە 

لە نوێنی نەرمی هەستمدا
راكشاوە

ئێستا لە ژووری میوانی هەڵبەستمدا
خۆی بە دیوانەكەم ناسی

بە دیوارێك
لە دیوارە بێگەرد و سپییەكانیدا

خۆی هەڵواسی.
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ـــی  ـــی خراپی ـــە ئەنجام ـــاعیر ل ـــدا، ش ـــوون و بیركردنەوەی ـــەی ب ـــاو و ئاوێن ـــە ئ ـــاعیرە ل ـــەی ش ـــیعر، وێن ش
بـــارودۆخ و زەبروزەنگـــی دەســـەاڵت و دەوروبـــەردا، لـــە واقیعـــی دەرەوە یاخـــی دەبێـــت و بەجێـــی 
دەهێڵێـــت، لەنـــاوەوەی خۆیـــدا واقیعێكـــی شـــیاو بـــۆ نووســـین و پەیوەندییەكانـــی ژیـــان و مانـــەوە 
دادەمەزرێنێـــت، لەگـــەڵ دیـــاردە بنەڕەتـــی و ناوەكییەكانـــی سروشـــتدا تەبایییەكـــی گیانـــی دەهێنێتـــە 
ـــەن و  ـــگا دەك ـــی كۆمەڵ ـــە ژیان ـــەاڵتەوە كار ل ـــگای دەس ـــە ڕێ ـــەی ل ـــەو دیاردان ـــەڵ ئ ـــەك لەگ ـــاراوە. ن ئ
ـــەر  ـــە، لەب ـــی هەی ـــە ناكۆك ـــڕ ل ـــی پ ـــدا گیانێك ـــاوەوەی خۆی ـــەی ن ـــە پێكهات ـــۆڕن، سروشـــت ل ـــارودۆخ دەگ ب
ـــەو وەرزی  ـــەڵ ئ ـــاكارە لەگ ـــەواو جی ـــك ت ـــتییەكانی وەرزێ ـــە و پێداویس ـــۆڕێ و جووڵ ـــەوەی زوو زوو دەگ ئ

ـــەن. ـــر دەك ـــری یەكت ـــە چاودێ ـــە پل ـــە ب ـــە دوای دادێ و پل ب
مامەڵەكردنـــی ئـــەم شـــاعیرە لەگـــەڵ سروشـــتدا، كرانەوەیەكـــی تـــازە بەخـــش نییـــە، پێشـــتر زۆر 
ئەندازیارانەتـــر مامەڵـــە لەگـــەڵ سروشـــت و پێكهاتـــەی سروشـــت كـــراوە، هارمۆنییەتێكـــی گشتیشـــی 
ـــدا  ـــی تێ ـــۆرە جیاكارییەك ـــەش ج ـــەڵ ئەم ـــۆران(. لەگ ـــەوی و گ ـــی: )مەول ـــە تایبەت ـــەوە، ب ـــدا دۆزراوەت تێ
ــۆ  ــبەختی بـ ــێك خۆشـ ــتەكەی و بەشـ ــرەوەی خۆشەویسـ ــە جێگـ ــردووە بـ ــتی كـ ــاوە. سروشـ بەكارهێنـ
ـــێ  ـــەر دەورووژێن ـــە سروشـــت دەدوێ، ســـەیر خوێن ـــە بەهـــۆی خۆشەویستەكەشـــییەوە ل ـــاوە، ك بەدەســـت هێن
و ڕێگایەكـــی بـــۆ دەدۆزێتـــەوە تێـــدا بـــەرەو پێشـــەوە بـــڕوات، تـــا دوا ڕادەی توانـــەوە و ڕووداو چێـــژ 
ـــتمان  ـــەیدای سروش ـــەوە و ش ـــۆ الی دەگەڕێنێت ـــان ب ـــدا هەمووم ـــە ئەنجام ـــت. ل ـــت وەردەگرێ ـــە سروش ل
ـــە  ـــە ئێم ـــێك ل ـــە بەش ـــت دەكات ـــەوە، سروش ـــێ ناكات ـــان پ ـــتەوە بیرم ـــگای سروش ـــە ڕێ ـــەاڵم ل دەكات، ب
بـــۆ بیركردنـــەوە و چێـــژ وەرگرتـــن. سروشـــت ســـەرچاوەیەكی سەرســـوڕهێنەرە بـــۆ ئـــەم شـــاعیرە و 
ـــت( و  ـــۆ )سروش ـــۆی ب ـــی خ ـــە ئەوین ـــاممان دەكات ب ـــدەوێت و سەرس ـــی خۆش ـــتە بچووكەكان ـــدا ش تێی

)ئافـــرەت(.
ـــاری  ـــا ب ـــت، ت ـــگادا ناژیێ ـــی كۆمەڵ ـــە چەق ـــاعیریش ل ـــە، ش ـــان نیی ـــتنی جیه ـــە دەرخس ـــی ل ـــیعر ڕۆڵ ش
كۆمەاڵیەتـــی و سیاســـی و ئابـــووری و ئایینـــی..... تـــاد، ڕابگرێـــت، لـــە گۆشـــەیەكی ئێســـتێتیكییەوە 
ـــەر  ـــە. ئەگ ـــۆڕان نیی ـــۆ گ ـــان ب ـــی بنەڕەتیی ـــەرنجانە كاریگەری ـــاری س ـــەو ب ـــێت. ئ ـــەرنج دەنووس ـــاری س ب
بشـــیبێت زۆر البـــەال و الوەكـــی دەبێـــت، ئەدەبـــی ئـــەم شـــاعیرە جـــۆرە ئەدەبێكـــی نائومێدانەیـــە و 

ـــت. ـــكرا نابێ ـــدا ئاش ـــەی تێ ـــی دیك ژیانێك
ـــی  ـــە زیادەڕۆی ـــتی، دوورە ل ـــیعری هەس ـــت، ش ـــۆی دەبێ ـــی خ ـــع كاریگەری ـــێوەكاندا واقی ـــوو ش ـــە هەم ل
ـــەوە  ـــەرەكییانە بدۆزین ـــە س ـــەو توخم ـــن ئ ـــتیدا دەتوانی ـــی هەس ـــاو بەرهەم ـــدان. لەن ـــە دوا دەم ـــع و ب واقی
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ـــۆ  ـــان ب ـــێ، ی ـــی و دڵەڕاوك ـــەوەی خەمۆك ـــۆ ڕەواندن ـــدەر ب ـــە یارمەتی ـــە دەبێت ـــن، ك ـــانی بكەی و دەستنیش
ـــەوە. ـــاری هەڵزەقین ـــەوەی ب ـــەوە و بەرزبوون تۆخكردن

ـــە  ـــە، چونك ـــەرەكی نیی ـــی س ـــتی، بایەخ ـــاعیری هەس ـــۆ ش ـــراوە، ب ـــوێنێكی نووس ـــتە و ش ـــع جەس واقی
ـــی  ـــادی مێژووی ـــە بنی ـــر ل ـــا بی ـــەوە. تەنی ـــارەی ناكات ـــەوە ســـەر نووســـراو و دووب شـــاعیری هەســـتی، ناگەڕێت
ـــەی  ـــە پێكهات ـــوون. ئای ـــیاركردن و ئەزم ـــۆ پرس ـــنایییەكە ب ـــەوە، ڕۆش ـــەكان دەكات ـــەورە و بچووك ـــە گ جەنگ
ـــە  ـــت و ل ـــع هەڵبێ ـــە واقی ـــاعیر ل ـــەوەی ش ـــۆ ئ ـــووە ب ـــكار ب ـــەر و ڕێخۆش ـــە پاڵن ـــە، ك ـــە چیی ـــەو بارودۆخ ئ
ـــان  ـــت، ی ـــع بگونجێ ـــی واقی ـــەڵ ناهەموارییەكان ـــت لەگ ـــۆ ناتوانێ ـــان ب ـــەوە، ی ـــتەجێ ببێت ـــۆی نیش ـــی خ ناخ
ـــت:  ـــی سروش ـــەزە پێكهێنەرەكان ـــی وەك ڕەگ ـــیارێكە چارەنووس ـــە پرس ـــوو. ئەم ـــت ب ـــۆ دروس ـــارە ب ـــەو ب ئ
ـــی  ـــۆی نیگەرانی ـــا و ه ـــە خولی ـــە بووەت ـــەو نادیاریی ـــش ئ ـــارە و بەردەوامی ـــاو. نادی ـــا، ئ ـــر، ب ـــۆڵ، ئاگ خ

ـــتپەروەر. ـــی هەس مرۆڤ
نیسانی 2008 هەولێر
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ـــی  ـــوێنی بینین ـــەر ڕێوش ـــان و لەس ـــۆ ژی ـــادارن ب ـــتەیەكی وات ـــی، ئاراس ـــەری واقیع ـــیعر و هون ش
ــدا دەكات و  ــە پەیـ ــەو قەناعەتـ ــردن ئـ ــوان كاركـ ــن. جـ ــراون و بەڕێوەدەچـ ــاد نـ ــتەكاندا بنیـ شـ
ـــك  ـــە. هەندێ ـــر نیی ـــۆڕ و جێگی ـــی نەگ ـــێوەیەك بارێك ـــچ ش ـــە هی ـــع ب ـــەوە، واقی ـــی دەكات دووپات
ـــای  ـــژەری بنەم ـــتەبژێر داڕێ ـــدا دەس ـــەم بارەیان ـــت، ل ـــتگیر وەردەگرێ ـــی گش ـــڕ گۆڕانێك ـــار كتوپ ج
ـــەو  ـــت. ل ـــاالك وەردەگرێ ـــت و ناچ ـــی سس ـــش دۆخێك ـــاری دی ـــك ج ـــەن. هەندێ ـــەم دۆخگۆڕین ئ
بارەیانـــدا زۆرینـــەی جەمـــاوەر ڕۆڵ دەبینـــن. دەبێـــت پرســـیار لـــەو ئەدەبـــە بكرێـــت، كـــە بـــە 
ـــی  ـــا چ بارودۆخ ـــارودۆخ، ج ـــان ب ـــرێت، ی ـــع دەنووس ـــەوەی واقی ـــع و بزووتن ـــاكاری واقی ـــتی ئ مەبەس
ـــتیش  ـــت و نەس ـــت. هەس ـــی دەهێنێ ـــاد، بەرهەم ـــی ..... ت ـــان ئایین ـــی، ی ـــان كۆمەاڵیەت ـــی، ی سیاس
لەگـــەڵ بارگۆڕینـــی واقیـــع بـــەرز دەبنـــەوە و دادەكـــەون، جۆرێـــك هـــەژان وەردەگـــرن و لـــە 
ـــەردوون  ـــش گ ـــەن. ئەمی ـــەدۆزراوەوە بك ـــار و ن ـــتێكی نادی ـــە ش ـــی ب ـــدەدەن پەیوەندی ـــدا هەوڵ ئەنجام
ــان  ــە نیـــن و جیاكاریـــی نێوانیـ ــتەی پێچەوانـ ــاڵ دوو ئاراسـ ــە. واقیـــع و خەیـ و بوونـــی خودایـ
جیاكارییەكـــی زۆر نییـــە، چونكـــە خەیاڵیـــش بەشـــێك لـــە واقیعـــی تێدایـــە و واقیـــع ئاراســـتەی 

دەكات بـــۆ بەرزبوونـــەوە و گەیشـــتن بـــە كانـــگای خەمڵیـــن.
ـــە  ـــدراون، ب ـــار و نەبین ـــش نادی ـــاوەوەی مرۆڤی ـــتەكانی ن ـــدراون، ش ـــار و بین ـــع دی ـــتەكانی واقی ش
ـــدراو  ـــت، بین ـــاعیر دروســـت دەبێ ـــۆ ش ـــیعری ب ـــدراوەكان دۆخـــی ش ـــدراو و نەبین ـــی بین جێگۆڕكێكردن
ـــاراوە دانەپەیـــڤ  ـــە شـــتكردنی وەردەگـــرن، پرســـیارێك دێتـــە ئ و نەبینـــدراوەكان ئاراســـتەی هەســـت ب
ـــە  ـــۆ چ مەودایـــەك دەچـــن و چ مەودایەكیـــش ل ـــە چ مەودایەكـــدا دێـــن و ب و كەرەســـتەكانی واقیـــع ل
ـــەرچاوەیە  ـــەو س ـــۆ ئ ـــە ب ـــەرە. ئای ـــەرچاوەیەكەوە كاریگ ـــاعیرێك بەس ـــوو ش ـــەوە. هەم ـــیعردا دەكەن ش

ـــت. ـــتەیەكی دی وەردەگرێ ـــان ئاراس ـــووە، ی ـــەر ب ـــی كاریگ ـــاعیر پێ ـــە ش ـــەوە، ك دەگەڕێت
ـــوو،  ـــندە ب ـــی بەخش ـــدا گوڕێك ـــی كوردی ـــیعری نوێ ـــی ش ـــی حەفتایەكان ـــە قۆناغ ـــاعیرە ل ـــەم ش ئ
ـــەوە،  ـــووڵ دەكات ـــەودا و ق ـــڕ م ـــەرنج پ ـــارە و س ـــز و دی ـــڵەتێكی بەهێ ـــدا خەس ـــە ئەزموونی ـــەوەی ل ئ
كـــەم و دەگمـــەن كێـــش و ســـەروا دەمێنـــن. كێـــش و ســـەرواش دەنگـــەكان ڕێكدەخـــات و 
ـــی  ـــیعری كێش ـــتەیەكی ش ـــوو ڕس ـــا. هەم ـــی مان ـــۆ فراوانكردن ـــت ب ـــەر وەردەگرێ ـــی كاریگ دەورێك
ـــی  ـــە كات ـــش ل ـــە و ئاوازی ـــردن. ترپ ـــۆ پێوانەك ـــراون ب ـــاری نەك ـــوو كێشـــەكان دی ـــەاڵم هەم ـــە، ب تێدای

ڕێگا دوورەكانی چاومان
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ـــی  ـــەزە بنیادنەرەكان ـــەرم و ڕەگ ـــاوازی گ ـــە و ئ ـــی ترپ ـــە ناویەك ـــە چوون ـــت. ب ـــدا دەردەكەوێ گۆكردن
ـــدا  ـــە مرۆڤ ـــت ل ـــی هەس ـــارە قووڵەكان ـــەرپەڕ. وردە دەم ـــوڕ و س ـــت خ ـــیقایەك دادەهێنێ ـــان، مۆس زم
دەدۆزرێتـــەوە و پـــڕ خوێنـــی دەكات بـــۆ بزوانـــدن. وا لـــە مـــرۆڤ دەكات لـــە شـــوێنی خـــۆی 
ـــت.  ـــوێنگۆڕكێیەدا وەردەگرێ ـــەم ش ـــاواز ل ـــە و ئ ـــت. ترپ ـــوێن بگۆڕێ ـــدات ش ـــەوڵ ب ـــتێت و ه هەس
ـــەكان  ـــان و دڵ ـــت. گی ـــدا دەڕێژێ ـــی وێنەكان ـــان و دڵ ـــەر گی ـــۆش بەس ـــە ج ـــی ب ـــە و ئاوازێك ترپ
ـــی  ـــیعر و واقیع ـــەی ش ـــە ناوچ ـــتەجێبوون ل ـــەوە و نیش ـــۆ ڕووبەڕووبوون ـــن ب ـــادە دەب ـــن و ئام دەجمێ
ـــۆ بەخشـــینی  ـــە ب ـــتەدا بنیادێك ـــە ڕس ـــیقا ل ـــا. مۆس ـــە وات ـــت ب ـــدوودا. مۆســـیقاش هاوســـەنگ دەبێ زین

ـــا. ـــتەكردنی مان ـــۆ بەرجەس ـــە ب ـــدا بنیادێك ـــتەی دەق ـــە جەس ـــە ل ـــەاڵم وێن ـــژ، ب چێ
ـــەی، وەك  ـــی واڵتەك ـــی مرۆڤ ـــە و گرفت ـــە كێش ـــەوە دەڕوانێت ـــە دووربینیی ـــەوە ب ـــاری ماناییی ـــە ب ل
ـــی،  ـــی مرۆڤ ـــە و گرفت ـــەك كێش ـــاد، ن ـــی ..... ت ـــی و ئایین ـــی و كۆمەاڵیەت ـــی سیاس ـــە و گرفت كێش
ـــەوە.  ـــدا بدۆزێت ـــۆی تێ ـــیاریی خ ـــدا هۆش ـــان و هێوری ـــاخ ڕام ـــە ن ـــاتی ل ـــە س ـــورد ل ـــی ك ـــە تاك ك
ـــە شـــیعری: )نەخشـــەی  ـــە: وەك ل ـــدە. نموون ـــی ئومێ ـــی هەســـتیار پەیمان ـــان الی مرۆڤ ـــاخ ڕام ـــە ن ل
ـــوو(  ـــی نوقمب ـــەی ژانێك ـــیعری: )چرپ ـــە ش ـــان ل ـــم(، ی ـــە كوێ ـــیعری: )ل ـــە ش ـــان ل ـــەكان(، ی خەون

ـــت. ـــیعر( دەردەكەوێ ـــە ش ـــیعری: )گری ـــە ش ـــان، ل ی
ـــاو ئومێـــددا بوونیـــان هەیـــە. هەمـــوو ڕاســـتییە بیندراوەكانیـــش ڕاســـتییەكی  بینـــدراو و نەبینـــدراو لەن
شـــاراوەی دیكـــەی تێدایـــە بـــۆ مانـــادان بـــە گیـــان، كـــە گیـــان هەمیشـــە بوونێكـــی نادیـــارە، 
ـــەر  ـــە تێڕامـــان بەرانب ـــۆرم پێدانێكـــی ئەفســـوونی. شـــیعر، كـــە دەبێت ـــۆ ف پەرجـــووی هێزێكـــی دەوێ ب
ـــتەی  ـــت. كەرەس ـــوونی وەردەگرێ ـــی ئەفس ـــەوە فۆرم ـــەاڵتی زمان ـــۆی دەس ـــان بەه ـــوون، گی ـــە ب ب
ـــەوەر  ـــە. بوون ـــەی زمان ـــان و پێكهات ـــیعردا زم ـــە ش ـــەكان ل ـــەزە هونەریی ـــتنی، ڕەگ ـــەرەكی دەرخس س
خســـتنە نـــاو ئـــەو فۆرمـــە ئەفســـوونییە، مـــرۆڤ تێیـــدا لـــە پێنـــاو ناســـینی ڕاســـتیدا هەوڵـــی 
ـــرێت. ـــدراودا دەناس ـــتیی بین ـــاو ڕاس ـــاراوەیەی لەن ـــتییە ش ـــەو ڕاس ـــتەكان دەدات، ئ ـــەوەی ش لێكدان

ـــە ڕوو  ـــت و دێن ـــدا دەبێ ـــێ پەی ـــان ل ـــی كاریگەریی ـــای فراوانبوونەوەیەك ـــاو توان ـــۆڕی چ ـــە و ت وێن
ـــاردا و  ـــك ب ـــە هەندێ ـــە. ل ـــەقامگیركردنی وێن ـــا و س ـــتنی وات ـــان و دیارخس ـــتنی زم ـــۆ بەكارخس ب
ـــە  ـــاریش ل ـــرە ڕوخس ـــی ف ـــی پەیوەندییەك ـــەدا. بنیادنان ـــاری دیك ـــك ب ـــە هەندێ ـــەقامگیركردنی ل ناس

ـــەدا. ـــەردوو بارەك ـــی ه ـــتی داهێنان ئاس
ـــت  ـــە دەتواندرێ ـــەڵ و تانوپۆیەك ـــد و ڕای ـــیعرییەوە ناوەن ـــاوازی ش ـــە و ئ ـــیقا و ترپ ـــی مۆس ـــە الیەن ل
لێیـــەوە هەنـــگاو بـــۆ داهێنانـــی دیكـــە هەڵبگرێـــت. بینینێكـــی شۆڕشـــگێڕانەی بـــۆ دۆخگۆڕیـــن 
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ـــاوەر  ـــێ جەم ـــە پ ـــێ ب ـــیعرەوە پ ـــی ش ـــەر هێڵ ـــن. لەس ـــكێش كردووی ـــان پێش ـــتێتیكای ژی و ئێس
ــان و  ــۆڕان و وەرچەرخـ ــاو گـ ــتكردنیان لەنـ ــۆ ڕەگ دروسـ ــێ بـ ــان دەداتـ ــت و زەمینەیـ دەهێنێـ

هەڵوەســـتە و هەڵوێســـتدا.
ـــی  ـــی خـــۆی، بوون ـــاو بوون ـــەوە ن ـــدا دەكات و دەیانهێنێت ـــەڵ دەوروبەری ـــۆڕی هەســـتەكانی لەگ ئاڵوگ
خـــۆی وەك ناوەندێكـــی شـــیعری لـــە هێڵـــی گۆڕانەكانیشـــەوە شـــیعر بـــە چنینێكـــی كارامـــەوە 
پەیامـــدار دەكات بـــە هونـــەر و نەریتـــی هەســـتیار و جـــوان، بـــەاڵم لـــە الیەنـــی واتـــا و تێگەیشـــتنەوە، 
ـــەردەوام  ـــە خشـــتەبەرە. ب ـــڕ ئەفســـوون، ڕوونێكـــی ل ـــەری و پ ـــوی هون ـــاڕادەی ســـاكارییەكی دوو دی ت
ـــان،  ـــە و نیش ـــەر پێوان ـــە ب ـــش دەخات ـــی بارەكانی ـــە. نێوان ـــی دیك ـــەوە بارێك ـــەوە دەتگوازێت ـــە بارێك ل
ـــە  ـــۆی ل ـــی خ ـــە زمانییەكان ـــێنێتەوە و یاریی ـــەر دەگیرس ـــتی لەس ـــر و هەس ـــد، بی ـــی ناوەن وەك خاڵێك

ـــات. ـــدا بەكاردەخ ـــۆدا تێ ـــووری ك ـــگای كلت ڕێ
ــت و  ــاد بەكاردەهێنێـ ــەم و زیـ ــێ كـ ــی بەبـ ــی ئەندازەیـ ــۆی ڕۆژ، وەك بەكارهاتوویەكـ گفتوگـ
توانـــا زەینییەكانـــی خـــۆی تێـــدا نیشـــان دەدات، ئـــەو زەینـــەی فـــۆرم بـــە شـــتە هەســـتییەكان 
ـــگای  ـــنامەی كۆمەڵ ـــە ناس ـــتەقینەن ل ـــی ڕاس ـــیعرەكانی دەربڕین ـــوازە و ش ـــی جەماوەرخ دەدات، گیانێك
ـــی،  ـــاری گیان ـــەك وەك ب ـــاد، ن ـــی ..... ت ـــی و ئایین ـــی و كۆمەاڵیەت ـــاری سیاس ـــوردی، وەك ب ك
ـــڕ  ـــاڵ و پ ـــەوەی خەی ـــۆ دۆزین ـــژوو( ب ـــوور( و )مێ ـــدراوی )كلت ـــەوارەی زان ـــاو ق ـــە ن ـــا دەچێت هەروەه
ـــی  ـــوان دەنگ ـــە نێ ـــەیەكی ل ـــەوە هاوكێش ـــۆ، بەمەش ـــی ك ـــە دەنگ ـــتیاركراو ب ـــی هەس ـــی زمان وزەكردن
ـــاعیر  ـــت ش ـــۆوە، ناكرێ ـــی ك ـــاو دەنگ ـــێتە ن ـــش ڕادەكێش ـــی تاكی ـــاوە و دەنگ ـــاد ن ـــۆ بنی ـــاك و ك ت
ـــە:  ـــات. وات ـــوون دەب ـــەرەو میللیب ـــیعر ب ـــتنە ش ـــەم تێگەیش ـــە ئ ـــت، چونك ـــۆ بێ ـــی ك ـــەواو دەنگ ت
ـــە و  ـــی كۆدای ـــە دەنگ ـــی ل ـــاعیرە بینین ـــەم ش ـــی ئ ـــواز، كەچ ـــنا و باوخ ـــایی و ئاش ـــیعرێكی ئاس ش
ـــاو  ـــان لەن ـــی زم ـــردەی لەدایكبوون ـــردووە، ك ـــا ك ـــی وێن ـــێوازی نوێبەخش ـــەری و ش ـــەودای هون م
ـــە  ـــان ل ـــەڵ و تانوپۆی ـــت و ڕای ـــێ دەهێنێ ـــدا بەج ـــاو زمان ـــاش لەن ـــی مان ـــردەی لەدایكبوون ـــادا، ك مان

ـــت. ـــد دەچنێ ناوەن
ـــاژەش  ـــەوە. ئام ـــۆڵ دەكات ـــدوو، توندوت ـــی زین ـــە واقیع ـــان ل ـــی ژی ـــۆ چاالكبوون ـــمان ب تێگەیشتنیش
ـــەس و  ـــە ك ـــن ب ـــدوو( ببی ـــی زین ـــاو )واقیع ـــا لەن ـــن. ئەوج ـــی بگەی ـــەوە و تێ ـــی بكۆڵین دەدات لێ

ـــگادا. ـــتێتیكییەكانی كۆمەڵ ـــارە ئێس ـــۆڕ لەب ـــایەتیی كارا و دۆخگ كەس
)ڕێـــگا دوورەكانـــی چاومـــان(، ناونیشـــانی كتێبێكـــی شـــیعریی: )جەاللـــی میـــرزا كەریـــم(ە. 
ـــە ســـلێمانی  ـــە ل ـــە شـــێوەیەكی ســـەرەتایی و هەژاران ـــەڕەدا ب ـــی )145( الپ ـــە دووتوێ ســـاڵی )1992( ل
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ـــە  ـــەكان، ل ـــەی خەون ـــەن، نەخش ـــە، تەم ـــی هەفت ـــە: )ڕازەكان ـــیعرانەی تێدای ـــەم ش ـــراوە، ئ ـــاپ ك چ
كوێـــم، پێشكەشـــە بـــەو شۆڕشـــگێڕانەی هێشـــتا نەمدیـــون، ئاوێنـــەی هیوایەكـــی ســـەرهەڵگرتوو، 
ـــاوەش  ـــدی ب ـــەكان، وەرزەكان، دووری، زەماوەن ـــتنی یادگاریی ـــان، تێگەیش ـــی چاوم ـــگا دوورەكان ڕێ
ـــە،  ـــەورۆزی خۆزگ ـــت، ن ـــگاوی زام، هەڵوێس ـــگا، وەرام، هەن ـــەرگەردانەكان، ڕێ ـــەوە، ڕۆژگارە س پیاكردن
ـــی  ـــەی ژانێك ـــاوارە، چرپ ـــی ئ ـــەز نامەیەك ـــردوو، ح ـــی كۆچك ـــانی یادێك ـــت، ناونیش ـــتە هەڵوێس گەش
ـــەی ژارا،  ـــی هەڵەبج ـــە خەم ـــاوڕێ، ل ـــیعر، ه ـــە ش ـــان، گری ـــی تەمەنم ـــەرەتای حەیران ـــوو، س نوقمب

ـــە ژێ.( پەیام
 

ڕازەكانی هەفتە
دڵداری

من لە وانەی دڵداریدا 
لە دوا ڕیزی قوتابییەكانی پۆال بووم.

چونكە تەنیا لەگەڵ ژانی
ئاوارەیی خۆشەویستەكەی خۆما بووم.

نهێنی
ئەزانن من پاسەپۆرتی

ڕەشكراوەی فرمێسكم لە گیرفانایە؟
یەك یەك ئێستگەكان جێ دێڵم
بەبێ ئەوەی بزانن چی لە دڵمایە.

شەرم
بە ڕێكەوت كە لە ڕێگادا تۆ ئەبینم،

شیعرەكانم شەرمەزارن.
كە ناتبینم،

چاوەكانی بینینەوەی وشەكانم هەر بێدارن.
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نیشتیمان
كە هەست لەناو ئاگری دوور واڵتیا،

ڕازەكانم ئەسووتێنێ
بەهارە ڕێ گوڵی دەنگم

لە پایزی بەستەكانما ئەپروێنێ.

پەشیمانی
دڵدارەكەم چەقۆی ڕقی زیزبوونی خۆی،

بست بست بەناو گیانما گەڕان.
هەتا لەناو پەرەی دڵما،

لە خوێنی خۆی دەریای پەشیمانی هەستان.

دڵ
من ئێستاكە لە دڵ دوورم نازانم هەم

یاخود ڕێچكەی نەمان ئەگرم 
كامتان لە دڵتان نزیكن؟

ئاشكرای كەن، تا دەستتان لەگەاڵ بگرم.

شۆڕش
ئەتانەوێ من بناسن؟

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

دەروون شیعری شۆڕشێكی تری تیا بێ.

ــاوكاری( ــەی )هـ ــارەی )40(ی ڕۆژنامـ ــە ژمـ ــە لـ ــك(، كـ ــاڵەی دێڕێـ ــی دە سـ ــیعری: )تەمەنـ شـ
دا، ســـاڵی 1971 بـــاوی كردووەتـــەوە، شـــیعری: )لـــە خولیـــای داســـتانی مەرگـــی زەردەشـــتدا(، كـــە 
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ـــی  ـــیعری: )ژان ـــەوە، ش ـــاوی كردووەت ـــاڵی 1972 ب ـــورد(دا، س ـــەری ك ـــاری )نووس ـــارە )5(ی گۆڤ لەژم
ـــەوە.  ـــاوی كردووەت ـــاڵی 1972 ب ـــە(دا، س ـــاری )ڕوانگ ـــارە )3(ی گۆڤ ـــە ژم ـــە ل ـــراوە(، ك ـــی هۆن ڕۆژان
ـــاڵی 1973  ـــان(دا، س ـــاری )بەی ـــارە )8(ی گۆڤ ـــە ژم ـــە ل ـــەقام(، ك ـــاوی ش ـــی چ ـــیعری: )ڕوانینەكان ش
بـــاوی كردووەتـــەوە. مەودایـــەك بـــۆ ســـەرنجدان دەكەنـــەوە. دەكرێـــت ئـــەم چـــوار شـــیعرەی 
ـــۆ  ـــدا ك ـــان تێ ـــەو قۆناغەی ـــیعری ئ ـــڵەتی ش ـــەكان، خەس ـــی حەفتای ـــیعری قۆناغ ـــتی ش وەك مانیفێس
ـــە  ـــەش بەشـــێك ل ـــە. ئەم ـــەری دەنگـــی كۆی ـــە نوێن ـــەم قۆناغ ـــیعری ئ ـــە ش ـــت، ك ـــەوە و ببیندرێ بكرێت
ـــانی  ـــە ئاس ـــۆ ب ـــرە ب ـــاكات، بگ ـــەرش ن ـــكەكان پ ـــان ترووس ـــەوە، ی ـــدا وەردەگرێت ـــە دەق ـــیعرییەت ل ش

دەســـتەمۆبوونیان چەپكیـــان دەكات.
ـــەم بوارەشـــدا ســـنووری خـــۆی نەخشـــاندووە،  ـــواری دەنگـــی كـــۆدا قـــووڵ بووەتـــەوە و هـــەر ل ـــە ب ل
نـــاو و توانـــای خســـتووەتە نـــاو دوو كەوانـــەوە، كـــە لـــە ئاســـتی داهێنـــان لـــە بـــواری دەنگـــی 
كـــۆدا فەرامۆشـــكردنی مەحاڵـــە. دەنگـــی كـــۆ و دەنگـــی تاكیشـــی بـــە دوو جەمســـەری هـــاودژ 
ـــانمان  ـــوور نیش ـــودی كلت ـــەوە، خ ـــری نەكردووەت ـــوە بی ـــنبیریدا لەنوێ ـــووری ڕۆش ـــە كلت ـــە ل ـــوە، بۆی بینی
ـــە  ـــنكردنەوەیە ب ـــۆ ڕۆش ـــوون خ ـــە، ب ـــوون نیی ـــی ب ـــە، نواندن ـــردووی كۆی ـــی ڕاب ـــوور دەنگ دەدات، كلت
شـــیعرییەتی قـــووڵ و جیهانـــی شـــاراوەی داهاتـــوو. دەشـــبێت ئـــەو بوونـــە كاریگـــەر بێـــت بـــە 

ـــت. ـــتەكاندا تێپەڕێنێ ـــاو هەس ـــاڵ بەن ـــاڵ و خەی ـــتی خەی سروش
ـــەواوی  ـــڵەتی ت ـــوڕی و خەس ـــی گەرموگ ـــە مۆرك ـــە، ك ـــۆ و ناوەندەی ـــەڵ و تانوپ ـــەو ڕای ـــت ئ مانیفێس
قۆناغێكـــی شـــیعری لـــە خۆیـــدا چنیـــوە. وەك ئەزموونێكـــی زینـــدوو، ناســـنامەی ڕوونـــی تێـــدا 

ـــت. ـــراوە بنوێنێ ـــۆیەكی ك ـــاڵ ئاس ـــی خەی ـــۆ بزواندن ـــە ب ـــت و هەمیش ـــكرا كرابێ ئاش
ـــۆ تێگەیشـــتن و خاڵـــی بینیـــن و كەشـــی دۆخگۆڕیـــن  قۆناغـــی دواتـــر وەك: )ڕامانـــی ســـەرەكی( ب
ـــە ناویەكـــی  ـــان چوون ـــی دەق، ی ـــۆ دۆنایدۆنكردن ـــت ب ـــادە بێ ـــاوی ئام ـــان لەن ـــەوە ســـەری و گی بگەڕێت

دەق.
ـــۆرم(  ـــگ( و )ف ـــە )رەن ـــان ل ـــی زۆرینەی ـــدا بەش ـــەرەتای ئەزموونیان ـــە س ـــەكان ل ـــاعیرانی حەفتای ش
ـــە،  ـــوودمەند بوون ـــاعیرە س ـــەم ش ـــتوو(ی ئ ـــدراو و وزەی نوس ـــەری بین ـــە )رووب ـــاواز(دا، ل ـــە و ئ و )ترپ
ـــتی  ـــتووەتە ئاس ـــێوازی گەیش ـــە. ش ـــە واقیعخوازەی ـــەم قۆناغ ـــی ئ ـــاوە و گیان ـــەرە درەوش ـــیمای ه س
نەمـــری. دەكرێـــت وەك )دیـــاردە( و )دامەزرێنـــەر(ی ماوەیەكـــی دیاریكـــراو: )1970  - 1975(، 
ـــارەوە جێبەجـــێ بـــكات  ـــەوەی ئەدەبـــی كـــوردی كاری زانســـتییانەی خـــۆی لەب ـــە و لێكۆڵین ڕەخن
ـــاوە  ـــەو م ـــەاڵم دوای ئ ـــكات، ب ـــاری ب ـــەری دی ـــاعیرانی دەوروب ـــەر ش ـــەری لەس ـــی و كاریگ و كارای
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دیاریكـــراوە، ئەزموونـــی بـــەرەو كـــزی دەڕوات تـــا ڕادەی لـــە كورتیـــدان و شكســـت هێنـــان. 
ـــوون.  ـــەوە و بەگژداچ ـــۆ ڕووبەڕووبوون ـــە ب ـــینەیەتی، ك ـــە و پێش ـــەوە بنچین ـــەش ئ ـــەم ڕووداو و گۆڕان ئ
ـــرا و  ـــەدەر ك ـــتان دەرب ـــە كوردس ـــە ل ـــوە، ك ـــاوەر زانی ـــی جەم ـــۆ و دنەدان ـــی ك ـــە دەنگ ـــیعری ب ش
لـــە تاراوگـــەدا نیشـــتەجێ بـــوو، پچـــڕان و بۆشـــایییەك كەوتـــە نێـــوان دەنگـــی ئـــەم و دەنگـــی 
ـــادی  ـــەو زی ـــاعیریەتی ئ ـــە ش ـــوێ ل ـــی ن ـــەدا مەودایەك ـــە تاراوگ ـــتەجێبوونی ل ـــە نیش ـــۆ، ل جەماوەر-ك
ـــە  ـــووەوە و ل ـــاو ب ـــدا خ ـــۆدا تێ ـــی ك ـــە دەنگ ـــی ل ـــەوە و دەربڕین ـــەودای بیركردن ـــرە م ـــرد. بگ نەك
ـــی  ـــەرم و نیان ـــاو ن ـــە لەن ـــی تاكیی ـــیعر، دەنگێك ـــی ش ـــدا دەنگ ـــە بنەڕەت ـــووەوە. ل ـــك ب ـــتان نزی وەس
ـــی  ـــە ڕۆمان ـــر ل ـــۆ زیات ـــی ك ـــەوە. دەنگ ـــۆی دەدۆزێت ـــی خ ـــۆ دەنگ ـــا ب ـــتێتیكادا، هاوت ـــان و ئێس زم
ـــەك  ـــت، ن ـــەدی دەهێنێ ـــەر ب ـــی كاریگ ـــاد، ڕۆڵ ـــینەما ..... ت ـــانۆ و س ـــم و ش ـــاكەس و فیل ـــرە ش ف

ـــیعردا. ـــە ش ل
ــن و  ــت و بینیـ ــەك ئاسـ ــڵ بەیـ ــیعرەكانیدا، وەك دوو هێـ ــە شـ ــاالری( و )داوا( لـ )فەرمانسـ
ـــووڕە  ـــی ت ـــە دەنگ ـــان ب ـــۆ فەرم ـــت ب ـــدا وا دەخوازرێ ـــە كاتێك ـــردوون. ل ـــەر ك ـــتن كاری لەس تێگەیش

و ناڕەزایـــی بدوێـــت، بـــۆ داواش بـــە دەنگـــی نـــەرم و ئـــاوازدار.
ـــاوەرۆك  ـــیعر، وەك ن ـــۆ ش ـــتنیەتی ب ـــان و تێگەیش ـــی تێڕام ـــەش خاڵ ـــت و تێكەڵكردن ـــەم دوو ئاس ئ
ـــە  ـــرن و ل ـــەك دەگ ـــدا ی ـــیعری هونەری ـــە ش ـــێوە ل ـــاوەرۆك و ش ـــێوە. ن ـــیعر وەك ش ـــا ش و ئەوج
ـــەواو  ـــی ت ـــیعرییەتیش پرۆژەیەك ـــە: شـــیعرییەت. ش ـــاداری. وات ـــی توان ـــە خاڵ ـــن ب ـــتێتیكدا دەب ئێس
ـــەوە و  ـــەرز دەبێت ـــتپێكردن ب ـــتن و هەس ـــاڵ و پێگەیش ـــن و خەی ـــر و زەی ـــەر بی ـــتێتیكییە و لەس ئێس
ـــەرەوە  ـــی بیرك ـــی خودێك ـــان دەكات، بوون ـــردن دەستنیش ـــكرا ك ـــۆ ئاش ـــۆ خ ـــی ب ـــۆی چاوەڕوان ئاس
ـــت  ـــەرەوە بتوانێ ـــودی بیرك ـــك خ ـــتن، هەقیقەتێ ـــی تێگەیش ـــگا و هەقیقەت ـــەوەی كۆمەڵ ـــەر بیركردن لەس

ـــكات. ـــدا ب ـــتنی تێ ـــەی خۆڕێكخس ـــازادی جووڵ ـــە ئ ب
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داهێنـــان هونـــەری ڕۆحـــە، شـــیعریش ڕۆحـــی هونـــەر و مرۆڤـــە: شـــیعر تەنیـــا پارچەیـــەك 
ـــێوەیەكی  ـــرۆڤ، بەش ـــتەكانی م ـــەوەی هەس ـــۆ كۆكردن ـــێوازێكە ب ـــاك و ش ـــرە م ـــە، بگ ـــراو نیی نووس
ـــوەرەی هەمـــوو  ـــەو پێ ـــن. ب ـــان ڕێكدەخرێ ـــە ڕێكخـــراون، ی ـــەو كۆكردنەوان ـــی ئ ئەفســـوونیش پەیوەندی
ـــۆ  ـــت ب ـــیعر بكەوێ ـــزی ش ـــەر هێ ـــتە ب ـــان پێویس ـــاعیرە، ی ـــتەكانیدا ش ـــڕ هەس ـــاتە پ ـــە س ـــك ل مرۆڤێ
ـــان  ـــەی دڵ، ی ـــەوەی ترپ ـــی و هەڵگرتن ـــاری گیان ـــك ب ـــەوەی هەندێ ـــەوە و ڕووبەڕووبوون بەرەنگاربوون
ـــش  ـــت بنووســـرێت، بەردەوامی ـــە ناتواندرێ ـــتەیە، ك ـــەو ش ـــاتەدا ئ ـــەو س ـــیعر ل ـــر. ش ـــی بی ـــت و لێڵ گرف

ـــەوە. ـــاك دەخات ـــێ و م ـــتێتیكیدا دەچرپێن ـــی ئێس ـــە هەقیقەتێك ل
ـــاو  ـــە ن ـــیوە و چووەت ـــیعرەكانی نووس ـــەردا ش ـــیدار و تۆقێن ـــی مەترس ـــە واقیعێك ـــاعیرە: ل ـــەم ش ئ
ـــارە  ـــاو ب ـــاعیر لەن ـــۆی وەك ش ـــە خ ـــەاڵم ن ـــگاوە، ب ـــی كۆمەڵ ـــە نوێیەكان ـــاراوە و دەركەوت ـــارە ش ب
ـــە  ـــی كردووەت ـــە نوێیەكان ـــاراوە و دەركەوت ـــارە ش ـــە ب ـــووە. ن ـــەكان دەرهات ـــە نوێی ـــاراوە و دەركەوت ش
)پێكهاتـــە( و )ئەزمـــوون(، بگـــرە دەركەوتـــە و بارەكانـــی تێكـــەڵ بـــە الوانـــەوە و هەســـتێكی 
ــدا  ــە دووبارەبوونەوەكەیـ ــەوە، لـ ــارەی كردوونەتـ ــردووە و دووبـ ــە یاخـــی كـ ــییانەی نیمچـ ڕۆمانسـ

ئامادەیـــان دەكات بـــۆ هێـــزی ئاخاوتـــن و پێشـــاندان و كلتـــوور و بنچینـــە.
كرانـــەوە و بەگەڕخســـتنی چەمكـــی پرســـیار، ســـۆراغكردن و بەڕێكەوتنـــە بـــەدوای نادیـــاردا، فەزایـــەك 
ـــەوەی  ـــۆ وریاكردن ـــز ب ـــی بەهێ ـــوور و بنچینەیەك ـــی كلت ـــەی بەرهەمهێنان ـــە مای ـــێنێت و دەبێت دەڕەخس
ـــی  ـــەرچاوەی دامەزراندن ـــود س ـــە خ ـــود، ك ـــەوەی خ ـــۆ خوێندن ـــردن ب ـــی پەیداك ـــگا و توانای كۆمەڵ
پەیوەندییـــە لـــە نێـــوان )وشـــە( و )شـــتەكان(دا، وشـــە دەتوانێـــت ژیـــان لەنـــاو شـــتەكاندا بـــە 

ـــات. ـــوەی بب ـــت و بەڕێ ـــاد بنێ ـــان بنی ـــێوازێكی نەرمونی ش
ــر  ــتەی دواتـ ــەوە، ڕسـ ــی نامێنێتـ ــز و بەردەوامـ ــتەكانیدا هێـ ــەوەی ڕسـ ــە درێژبوونـ ــیار لـ پرسـ
ڕاســـتەوخۆ وەاڵمـــی ڕازیـــكاری پێیـــە، ئـــەم شـــێوازەش مایـــەی سەرســـامی و بیـــر پێكردنـــەوە 
ـــت  ـــەم دێ ـــتاو بەره ـــت و وەس ـــی سس ـــت دەق ـــیاریش دوابخرێ ـــات، پرس ـــیار دوادەخ ـــت و پرس نابێ

و ڕۆڵـــی درامـــا بـــەرەو لەناوبـــردن دەبردرێـــت. 
ـــەاڵم وەاڵم و ئامانجـــی دیاریكـــراو  ـــە، ب ـــە دەقـــی جـــوواڵو و چاالكـــدا پرســـیاری دیاریكـــراو هەی ل
ـــیار و  ـــەی پرس ـــەاڵم زۆرین ـــت، ب ـــەوە بكرێ ـــی ڕەهاش ـــە نادیارییەك ـــیار ل ـــك پرس ـــە هەندێ ـــە، ڕەنگ نیی

گەردەلوولی سپی
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ـــن،  ـــدا دەب ـــرۆڤ پەی ـــی م ـــوون و مەرگ ـــوان لەدایكب ـــە نێ ـــە ل ـــتانەیە، ك ـــەو ش ـــەڵ ئ ـــردن لەگ مامەڵەك
ـــی  ـــە چەق ـــەن ب ـــدەش دەك ـــەم ناوەن ـــەم ئ ـــووڕێنەوە، ه ـــوون دەس ـــز(ی ب ـــا( و )هێ ـــە دەوری )توان ل
ـــەر  ـــان لەس ـــتانەی كاریگەریی ـــەو ش ـــوو ئ ـــن(. هەم ـــزی ئاخاوت ـــی )هێ ـــۆ پەیدابوون ـــدان ب ـــی پێ گرینگ
ـــاخ و  ـــت و ن ـــێ بكرێ ـــان پ ـــدا كاری ـــە ڕازی داهێنان ـــتە ل ـــە، پێویس ـــەوە هەی ـــزی بوون ـــا و هێ توان

ـــان. ـــەوەی دەق و ژی ـــە تاقیكردن ـــن ب ـــت و بكرێ ـــتە بكرێ ـــان بەرجەس كرۆكی
دەقـــی ئەدەبـــی تـــەواو لـــە خەیاڵـــدا ناڕســـكێت، بەشـــی زۆری لەنـــاو ژیانـــدا دەڕســـكێت. 
ـــبوون و  ـــۆ بۆنخۆش ـــێن دەكات ب ـــی ئاوڕش ـــەی دێڕەكان ـــاڵ كێڵگ ـــە. خەی ـــی هەقیقەت ـــش ماك ژیانی

سەرنجڕاكێشـــان و بـــۆن و بەرامـــە باوكردنـــەوە.
هێـــزی ئاخاوتنـــی شـــیعرەكان زیاتـــر لـــە سروشـــت و هەســـتی یاخیبوونـــەوە نزیكـــن، یـــان 
ـــاوە  ـــراون. ن ـــتە ك ـــدا بەرجەس ـــەواو تێیان ـــێوەیەكی ت ـــەردەوام بەش ـــڵەژانی ب ـــوون و ش ـــی هەڵچ فڕێدان
ـــوون و  ـــارەی یاخیب ـــەم ب ـــەڵ ئ ـــا لەگ ـــا جی ـــی جی ـــاز و تەوژم ـــەوەی ڕێب ـــێوازی بیركردن ـــاوەش ش ن
ـــەی  ـــوون و هەڵچوونەك ـــاری یاخیب ـــای ب ـــان هاوت ـــن، ی ـــۆك دەب ـــەوە و ناك ـــەڕوو دەبن ـــەی ڕووب هەڵچوون
ـــان  ـــاو ژی ـــن لەن ـــوو دەكەی ـــێكی ونب ـــە شاكەس ـــت ب ـــیعرەكانیدا هەس ـــدراوی ش ـــەری بین ـــە ڕووب ـــن. ل نی
ـــە  ـــان ل ـــەت(دا، ی ـــاڵ( و )هەقیق ـــوان )خەی ـــە نێ ـــیار و وەاڵم ل ـــان پرس ـــتومڕ، ی ـــدا مش و نیگەرانییەكان
ـــەاڵم  ـــەقامگیردایە، ب ـــی ناس ـــەردە و بارێك ـــرە و ب ـــە بگ ـــە ل ـــدا هەمیش ـــودی خۆی ـــۆی و خ ـــوان خ نێ
ـــان  ـــە قوواڵییی ـــیار و وەاڵمان ـــتومڕ و پرس ـــەم مش ـــەدا، ئ ـــێ وێن ـــزی ب ـــا ئامێ ـــی هێم ـــە ئەزموونێك ل
ئاشـــكرا دەبێـــت. هارمۆنییەتێكـــی گونجـــاو بـــۆ چركـــە هاندەرەكانـــی نووســـین و ســـاتە پـــڕ 
ـــەوە،  ـــیعرییەت دەدۆزێت ـــوی ش ـــۆدای خەمڵی ـــەڵ خ ـــەری خۆلەگ ـــەر، خوێن ـــژی خوێن ـــتەكان، چێ هەس

ـــت. ـــدا دەبێ ـــیعرییەت پەی ـــی ش ـــزی ئاخاوتن ـــت و هێ ـــك دەگۆڕێ دۆخێ
ـــی  ـــە پانتایییەك ـــارانە ل ـــەو ڕوخس ـــر ئ ـــە چیت ـــی دەدات، ك ـــاری نهێن ـــانی ڕوخس ـــك تێلنیش هەندێ
ـــە،  ـــی هەی ـــی بوون ـــی چییەت ـــای وەرگرتن ـــە توان ـــەك، ك ـــە فەزای ـــەوە و ل ـــودا نامێنن ـــەقامگیر و مەیی س
ـــك  ـــن(. دوای هەندێ ـــزی ئاخاوت ـــی )هێ ـــن( و پەیداكردن ـــی )بینی ـــۆ ئازادكردن ـــك ب ـــە هێزێ ـــن ب دەب
ـــەوێ  ـــەوێ و نەتان ـــیعری: )بتان ـــە ش ـــە: وەك ل ـــدا نموون ـــان لەگەڵی ـــر، ی ـــە زەب ـــەر و ب ڕووداوی كاریگ
ـــك  ـــۆ مرۆڤێ ـــیعری: )ب ـــە ش ـــان ل ـــەوە(، ی ـــارەزوور دەگەڕێت ـــۆ ش ـــەر ب ـــی ه ـــە ڕۆژان نال ڕۆژێ ل
نـــاوی لەتیـــف حامیـــد بـــوو(، یـــان لـــە شـــیعری: )گەردەلوولـــی ســـپی(، یـــان لـــە شـــیعری: 
ـــد و  ـــە ناوەن ـــوون، دەبن ـــۆ یاخیب ـــوون ب ـــان ئامادەب ـــوون، ی ـــت. یاخیب ـــەی دڵ(دا دەردەكەوێ )نەخش
ـــیعر،  ـــتی ش ـــەوەی ئاس ـــۆ بەرزكردن ـــك ب ـــە هێڵ ـــی دەكات ـــی بینین ـــەوەی. خاڵ ـــرەوەی بیركردن جێگ
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ـــۆڵ. ـــۆزدارییەكی سفتوس ـــاتی س ـــانە و چركەس ـــتی ئەفس ـــۆ ئاس ب
ـــتان،  ـــەر دەستەوەس ـــن بەرانب ـــت وەرگرت ـــەوە و هەڵوێس ـــان هەڵزەقین ـــتان، ی ـــە دەستەوەس ـــرس ل ت
ـــۆكارە  ـــەر ه ـــوون بەس ـــەك زاڵب ـــەوە، ن ـــوون كردووەت ـــڕ وزەی یاخیب ـــاعیریان پ ـــدگای ش ـــان و دی گی
ـــایەتی  ـــە كەس ـــی ل ـــوودەیی دەروون ـــدا ئاس ـــەم یاخیبوونەی ـــوون. ل ـــتان ب ـــی دەستەوەس ـــا جیاكان جی
پەیـــدا دەبێـــت، كـــە هـــۆ و پێویســـتییەكی یاخیبوونەكـــەی بـــووە. بـــە هۆشـــیارییەوە دەزانێـــت 
ـــە  ـــاراوە و دەركەوت ـــارە ش ـــاو ب ـــت . لەن ـــوێ بەكاربهێنێ ـــەت لەك ـــی هەقیق ـــوێ و ماك ـــە ك ـــاڵ ل خەی
ـــە( و  ـــە )پێكهات ـــی دەكات ـــە ڕوون ـــەكان ب ـــە نوێی ـــاراوە و دەركەوت ـــارە ش ـــت و ب ـــەكان دەردێ نوێی
ـــە  ـــان ل ـــان دەكات، ی ـــی كۆمەڵگای ـــە خەون ـــەڵ ب ـــن تێك ـــردن و خەمڵی ـــاش كارلێكك ـــوون(. پ )ئەزم

ـــتی. ـــی گش ـــە خەون ـــكات ب ـــیعری، دەیان ـــی ش ـــە: خەون ـــەوە. وات ـــی خۆی ـــگای خەون ڕێ
ـــی  ـــی ژیان ـــە واقیع ـــی ل ـــە: چ ـــی ئەوەی ـــوو، چاوەڕوان ـــتی ب ـــی گش ـــی خەون ـــە خەریك ـــاعیر، ك ش
ـــكات.  ـــارەوە ب ـــەوەی لەب ـــی بەرهەمهێنان ـــرێ و ئیش ـــتەكەی وەربگ ـــا سروش ـــگاوە ڕوودەدات، ت كۆمەڵ
ــدا  ــزری لەگەڵـ ــێت و گفتوگـــۆی وەك چاالكییەكـــی هـ ــع دەناسـ ــەڕوو واقیـ ــێوەیەكی ڕووبـ بەشـ
ــچ  ــێ هیـ ــێتەوە. بەبـ ــی دەنووسـ ــارەكان، تێبینییەكانـ ــی بـ ــە ڕواڵەتـ ــەوە لـ دەكات، دوای وردبوونـ
ـــرە  ـــە، بگ ـــا نیی ـــێ بەه ـــەخ و ب ـــەم بای ـــع ك ـــی واقی ـــینەوەی تێبینییەكان ـــتنەوەیەك، نووس ـــان خس گوم
دۆخگۆڕیـــی دەوێـــت، بـــەرزی بكاتـــەوە بـــۆ ئاســـتی داهێنـــان و دۆخگۆڕیـــن و هـــۆكارە جیـــا 

ـــت. ـــاو بگرێ ـــی لەبەرچ جیاكان
ـــك،  ـــە واقیعێ ـــەوە و دەبێت ـــراوی نامێنێت ـــی و دیاریك ـــە بچووك ـــدا ب ـــاو دەق ـــع لەن ـــارەدا واقی ـــەم ب ل
ـــی  ـــع دیدێك ـــوهەوایەدا واقی ـــەم كەش ـــەوە. ل ـــان كردووەت ـــۆ داهێن ـــۆی ب ـــپییەكانی خ ـــەڕە س ـــە الپ ك
ـــردن.  ـــە هونەرك ـــردن و ب ـــارەوە ك ـــۆ كار لەب ـــنیازی دەكات ب ـــت، پێش ـــان دادەهێنێ ـــۆ داهێن ـــازە ب ت
ـــڕوا  ـــر و ب ـــا و بی ـــاو بەه ـــیعر لەن ـــە. ش ـــەواوی ال نیی ـــی ت ـــی هەقیقەت ـــع ماك ـــدا واقی ـــەڵ ئەمەش لەگ
ـــات كار  ـــوە دەب ـــع بەڕێ ـــەاڵتەی واقی ـــەو دەس ـــەوە. ئ ـــتی ناكەوێت ـــگاوە سروش ـــەكانی كۆمەڵ هاوبەش
بـــۆ ئـــەوە دەكات خەڵـــك بـــەو ڕێگایـــەدا بـــڕۆن، كـــە خـــۆی بـــۆی دەستنیشـــان كـــردوون. 
ئـــەم ئاراســـتەكردنە و هەمـــوو ئاراســـتەكردنێكی دەســـەاڵت، بەشـــێك لـــە بەختەوەریـــی مـــرۆڤ 

ـــی دەكات. ـــارێتەوە و زەوت دەش
ـــوردی  ـــگای ك ـــی كۆمەڵ ـــی و ژیان ـــی سیاس ـــە واقیع ـــی ب ـــێنەر، تەنگ ـــەاڵتی داپڵۆس ـــك دەس كاتێ
ـــردووە،  ـــەی ك ـــەو خااڵن ـــتكاریی ئ ـــناكەكان و دەس ـــە ترس ـــاو بازن ـــە ن ـــاعیر چووەت ـــوو، ش هەڵچنیب
ـــن  ـــزی ئاخاوت ـــە هێ ـــردووە ب ـــتكاریكردنەی ك ـــەو دەس ـــوو. ئ ـــی داناب ـــەر پیتەكان ـــەاڵت لەس ـــە دەس ك
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ـــگا. ـــەوەی كۆمەڵ و وریاكردن
ـــزری  ـــەڵ ه ـــر لەگ ـــراوە، كەمت ـــی ك ـــەڵ ڕووداوی سیاس ـــە لەگ ـــر مامەڵ ـــدا زۆرت ـــیعری كوردی ـــە ش ل
ـــەم  ـــووە. ئ ـــدا ڕاگرت ـــەری تێ ـــیعرییەت و هون ـــەنگی ش ـــردووە و هاوس ـــك ك ـــۆی خەری ـــی خ سیاس
ـــەڵ  ـــەی لەگ ـــدووە و مامەڵ ـــنووری ڕووداوەی بەزان ـــەم س ـــیعرەكانی ئ ـــە ش ـــێك ل ـــە بەش ـــاعیرە ل ش

ـــووە. ـــدا ڕاگرت ـــەری تێ ـــیعرییەت و هون ـــردووە و ش ـــی ك ـــزری سیاس ه
)گەردەلوولـــی ســـپی(، ناونیشـــانی كتێبێكـــی شـــیعریی: )لەتیـــف هەڵمـــەت(ە، ســـاڵی )1978( 
لـــە دووتوێـــی )102( الپـــەڕەدا لـــە چاپخانـــەی )كـــۆڕی زانیـــاری كـــورد( لـــە بەغـــدا چـــاپ 
ـــی، دوو  ـــەك، كان ـــد نهێنیی ـــمان، چەن ـــینایی ئاس ـــەرەتا، ش ـــە: )دوو س ـــیعرانەی تێدای ـــەم ش ـــراوە، ئ ك
ـــەوەی  ـــر، الوان ـــۆش دەوێ، تی ـــم خ ـــن كچێك ـــن، م ـــی پێكەنی ـــۆر، دەرمان ـــە خ ـــۆ بوویتەت ـــیار، ت پرس
ـــەر،  ـــداڵ، دەفت ـــار، من ـــاعیر، ڕووب ـــە، ش ـــە دەمدای ـــی ل ـــی پەمەی ـــەڕۆ ماچ ـــە، تانج ـــۆر، ڕۆژنام ـــەم خ یەك
ـــەر،  ـــان، ئەگ ـــارا، گی ـــۆ گیڤ ـــتان، ب ـــاوی كوێس ـــرۆدا، ئ ـــەوەی نی ـــتێرە، الوان ـــی، ئەس ـــە چ ـــەور دەبێت ه
ـــۆ  ـــەر ب ـــی ه ـــە ڕۆژان نال ـــەوێ ڕۆژێ ل ـــەوێ و نەتان ـــك، بتان ـــۆر، كچێ ـــن خ ـــرد، جوانتری ـــاوارم ك ه
ـــی  ـــۆن، گۆران ـــانۆیەكی ك ـــانی ش ـــاعیر، ناونیش ـــتی ش ـــەی دڵ، دەس ـــەوە، نەخش ـــارەزوور دەگەڕێت ش
ـــێ،  ـــێ و ناش ـــۆراغ، دەش ـــوو، س ـــاعیرێك ب ـــوڵ، ش ـــاری گ ـــەوە، ش ـــپی، گەڕان ـــی س ڕۆژ، گەردەلوول
ـــە  ـــووە ب ـــا ب ـــاعیر، ب ـــی ش ـــێ، گوڵ ـــم نازان ـــە دایك ـــوو، ن ـــد ب ـــف حامی ـــاوی لەتی ـــك ن ـــۆ مرۆڤێ ب
ـــتیمان  ـــتی، نیش ـــەم خۆشەویس ـــەڕۆژ، یەك ـــەزن، پاش ـــاری م ـــا، بەه ـــرێ، دەری ـــان دەك ـــارێ، پێت ڕووب
ـــۆ  ـــەت ب ـــازم حیكم ـــاڵ، ن ـــردە بەرم ـــان ك ـــۆن كەوڵەكەمی ـــی چ ـــاچ، دەزان ـــە، وەرزی م ـــران نیی دەزگی
ـــە  ـــر ل ـــی ت ـــت، ونبوونێك ـــی، پایتەخ ـــە بۆچ ـــۆر، گیان ـــە، خ ـــی كێویل ـــۆوی گۆران ـــی دەدوێ، ت مرۆڤایەت

ـــوژن(.  ـــوژن و نایك ـــیعرەی دەیك ـــەو ش ـــوودا، ئ ـــی ونب ژمارەیەك

پایتەخت

بەفرە چڕەكان
لەسەر لووتكەیەكدا كۆبوونەوە و

بوون بە چەند ڕووبارێكی زیوینی بەڕەاڵ و
وەكو كۆمەڵێ مناڵی چەمووش
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بێستان و ڕەزەكانیان
پڕ لە گۆرانی و فیكە فیك كرد...

وشە نامۆكان
لەسەر پەڕەیەكی سپیدا 

یەكیان گرت و
بوون بە هەندێ هۆنراوەی

لە ڕێزمانی زمانی ڕۆژانە یاخی و 
نیگاری شارێكی سووتاو

* * *    
چەند ئەستێرەیەكی ئاوارە

لە چاوی كچێكی شەرمندا
ڕووت بوونەوە و

دڵی تاریكی شاعیرێكی تەنیایان
ڕوون كردەوە...

چەند دار بەڕوویەكی دڵدار
لە دۆڵێكدا

دەسلەمالنی یەكتر بوون و
پرچی سەوزی خۆیان

دایە بەربارانی ماچی فێنكی هەتاو.
دۆڵەكە بوو بە دارستان...

كابرایەك
بەدلەیەكی خاكی لەبەر كرد و

سەری خۆی لەژێر سیدارەیەكدا
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شاردەوە و
جووتێ پۆستاڵی كردە پێی و

سونگییەكی لە كەمەری خۆی دا
كابراكە بوو بە پۆلیس...

كە خەونە سوورە نهێنییەكانیش
لە هەر دڵێكی بزێودا

تنۆك تنۆك كۆدەبنەوە.
ئیتر ئەو دڵە

دەبێتە پایتەختێكی قەدەغە...
ـــە  ـــا بیانهێنێت ـــان، ت ـــردن و ڕاهێنانی ـــۆ ماڵیك ـــتە ب ـــی پێویس ـــد وریای ـــوی چەن ـــەری ئاژەڵەكێ ڕاهێن
ـــیعر  ـــت ش ـــاعیرەی دەزانێ ـــەو ش ـــەر، ئ ـــاعیری داهێن ـــەوە، ش ـــە تایبەتییەكان ـــاوەر و باخچ ـــاو جەم ن
بریتـــی نییـــە تەنیـــا لـــەو هێڵـــە ســـپی و ڕەشـــانەی ڕوخســـاری بێگـــەردی كاغـــەز دادەپۆشـــن، 
ـــە  ـــری پێویســـتە ل ـــی زیات ـــان و وریای ـــەی )ناوەندێكـــی ئەفســـوونی(یە. ڕاهێن ـــا و دەركەوت بگـــرە بنەم
ـــگا  ـــردووی كۆمەڵ ـــی ڕاب ـــاد و ژیان ـــش دەكات، ی ـــە كلتووری ـــە كار ل ـــوی، ك ـــە كێ ـــی ئاژەڵ ماڵیكردن
ـــەوە.  ـــدەدات، ناونیشـــانێك پێشـــنیاز و پێشـــكێش دەكات ـــەوە و گەشـــەی پێ ـــاك دەكات ـــی ڕوون بەخێرای

ـــەوە. ـــازە ناكرێت ـــەاڵم ت ـــەوە، ب ـــر دەهێندرێت ـــەك بی ـــە وەك پایەی ـــردوو ب ڕاب
دوای دروســـتبوونی سروشـــت و گـــەردوون و پەیدابوونـــی ژیـــان، ناولێنـــان ئـــەم نهێنـــی و 
ئەفســـوونەیە، هەتـــا ئێســـتا نـــە كتێبـــە ئاســـمانی و نـــە فەلســـەفە جیـــا جیـــاكان، نهێنیـــی ئـــەم 

ــدراوە. ــان پـــێ نەدركێنـ هونەرەیـ
ـــرە هونەرێكـــی  ـــاوەرۆك، بگ ـــە ن ـــە ب ـــژدان نیی ـــدان و چێ ـــدان و هان ـــدا ڕەونەق ـــە ئەدەب ناونیشـــان ل
ـــەرەكی(  ـــی س ـــە: )ڕامان ـــیعر ب ـــری ش ـــەت و بی ـــاعیران باب ـــە ش ـــە. بەشـــێك ل ـــەربەخۆ و زۆر تایبەت س
ـــانیش وەك  ـــر. ناونیش ـــەت و بی ـــی باب ـــە خزمەت ـــان دەخەن ـــەزای ناونیش ـــان و ف ـــن و ناونیش دادەنێ
ــتنەوە و  ــە خسـ ــە خورپـ ــڵەتدارە بـ ــیعرییە و خەسـ ــی شـ ــتێتیكا دەربڕینێكـ ــر و ئێسـ ــەت و بیـ بابـ
ـــۆی  ـــەوە خ ـــە ڕووی زمانیش ـــیعردا. ل ـــی ش ـــە جۆراوجۆرەكان ـــە وێن ـــەوە ل ـــاڵ كۆكردن ـــرووش و خەی س
لـــە بەكارهێنانـــی وشـــەی هاوشـــێوە و یـــەك مانایـــی دەپارێزێـــت، تیشـــكەكانی ئێســـتێتیكا لـــە 
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ـــۆ  ـــت ب ـــكێنێ و ڕایدەهێنێ ـــەر دەڕس ـــز دەكات، خوێن ـــۆی بەهێ ـــدا خ ـــە جۆراوجۆرەكان ـــرۆك و وێن ك
ـــوون  ـــۆ بەدواداچ ـــك ب ـــان بەخشـــینی خەیاڵێ ـــارەكان(، ی ـــە( و )ب ـــی )وش ـــاو پانتای ـــۆ ن ـــۆڕبوونەوە ب ش

ـــدا. ـــی دەق ـــە چییەت ـــان ل ـــی هەڵێن و نهێنی
ــە،  ــی هەیـ ــتنێكی نوێبەخشـ ــێواز و داڕشـ ــووڵ و شـ ــی زۆر قـ ــیعر ناوەرۆكێكـ ــك شـ هەندێـ
ـــادە  ـــانێكی س ـــی ناونیش ـــكرا دەكات، كەچ ـــۆی ئاش ـــتنەكەیدا خ ـــێواز و داڕش ـــە ش ـــییەكەی ل نوێبەخش
ـــەر  ـــاوی خوێن ـــە هەن ـــارد ل ـــتێكی س ـــە هەس ـــەم هەڵبژاردن ـــردراوە. ئ ـــۆ هەڵبژێ ـــاوی ب ـــەك ب و تاڕادەی
ـــە  ـــاردە ب ـــتە س ـــەم هەس ـــە ئ ـــی دیك ـــڵەتی هونەرەكان ـــان و خەس ـــزی زم ـــەر هێ ـــدا دەكات، مەگ پەی

ـــەوە. ـــووی بكات ـــت و قەرەب ـــردا بگۆڕێ ـــی ت بارێك
ـــیعرەكانەوە  ـــری ش ـــەت و بی ـــۆی باب ـــە ك ـــزی ب ـــی بەهێ ـــیعرە پەیوەندییەك ـــۆ ش ـــەم ك ـــانی ئ ناونیش
ـــە  ـــوارەوە و ل ـــە خ ـــیعرەكاندا چووەت ـــتەی ش ـــەواوی جەس ـــە ت ـــەرەكی ب ـــی س ـــە. وەك ڕامانێك هەی
ـــات. ـــازار و بەختەوەریمـــان دەب ـــی ئ ـــێ كۆتایی ـــی ب ـــەرەو هێڵ ـــت، پاشـــان ب ـــدا ڕاماندەگرێ لێكدانەوەمان
ـــیعری  ـــان وەك ش ـــە هەمووی ـــیوە، ك ـــیعردا نووس ـــە ش ـــی ل ـــی كتێب ـــەی س ـــاعیرە نزیك ـــەم ش ئ
ـــە  ـــتێت و ل ـــێ ببەس ـــتی پ ـــوردی پش ـــی ك ـــەوەی ئەدەب ـــت لێكۆڵین ـــش دەتواندرێ ـــدراو و نوێبەخ داهێن

ـــت.  ـــەكاری بهێنێ ـــرێ و ب ـــااڵدا وەری بگ ـــۆر و ب ـــەی هەمەج ـــتی نموون ـــێوە و ئاس ش
ـــم چنینێكـــی گرینگـــی خســـتە  ـــەم و وادەبین ـــی دەك ـــە داهێندراوەكان ـــە بەرهەم ـــن زۆر شـــانازی ب م
ـــاعیرێكی  ـــچ ش ـــی هی ـــەوارە و بەرهەم ـــە ق ـــەم ب ـــی ناك ـــەوە، بەراوردیش ـــی كوردیی ـــیعری نوێ ـــەر ش س

دی.

حوزەیرانی 2008 هەولێر
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ـــرە  ـــە، بگ ـــای نیی ـــی ڕەه ـــش بوون ـــچ خەیاڵێكی ـــان، هی ـــە ژی ـــە ل ـــدراو نیی ـــی داماڵ ـــیعر خەیاڵێك ش
هەمـــووی لێكدانـــەوەی جۆراوجـــۆرن بـــۆ واقیـــع. لەنـــاو كۆمەڵـــگای كوردیـــدا شـــیعر بووەتـــە 
ـــی  ـــیش پرۆژەیەك ـــت، نوێبەخش ـــش بێ ـــەم ڕووەوە نوێبەخ ـــی داوە ل ـــووری، هەوڵیش ـــی كلت ڕوویەك
ـــت،  ـــی هەبێ ـــای دركاندن ـــان توان ـــردن و پاش ـــت پێك ـــواری هەس ـــتێك ب ـــەر ش ـــدراوە. ه بەجێنەگەیان

ـــت. ـــدا بكرێ ـــی تێ ـــیعر و داهێنان ـــی ش ـــە بابەت ـــارە ببێت لەب
ـــێوە و  ـــێواز و ش ـــتی ش ـــە ئاس ـــۆی ل ـــی خ ـــیعرەیدا، تێڕوانین ـــەم كۆش ـــەد ل ـــادر محەم ـــوەر ق ئەن
ڕوون دەربڕینـــدا، بـــە هۆشـــمەندیی جیـــاكار و دیـــدگای دەگمەنـــەوە بنیـــاد نـــاوە. لـــە ئاســـتی گـــەڕان 
ـــە  ـــەوە ل ـــەم نزیكبوون ـــع، ه ـــگا و واقی ـــاو كۆمەڵ ـــی ن ـــكراو و پەراوێزخراوەكان ـــتە فەرامۆش ـــەدوای ش ب
ـــۆ  ـــەوە ب ـــردا گەڕان ـــە دوات ـــۆی، ل ـــایەتیی خ ـــی كەس ـــیارە بوونییەكان ـــت و پرس ـــتەكانی سروش كەرەس

ـــەدا. ـــەر و كۆپێكهات ـــزان و دەوروب ـــە و خێ ـــاو بنەماڵ ن
ـــاو خۆیـــدا ڕێـــك بخاتـــەوە، بـــە هۆشـــیارییەوە نەیهێشـــتووە  ئـــەم ئەزموونـــە هەوڵـــی داوە واقیـــع لەن
ـــێ  ـــكۆیەكی ب ـــە پاش ـــت و ببێت ـــەرگەردان بێ ـــدا س ـــری ڕۆژئاوایی ـــەر و بی ـــی هون ـــت و پێ ـــاو دەس لەن
ـــان و  ـــی خۆم ـــارەزایەكی ماڵ ـــتێتیكایەكە، ش ـــر و ئێس ـــەر و بی ـــاو. هون ـــار خ ـــن و دەم ـــز و تی هێ
ـــێ  ـــۆی دەنوێن ـــایەتیی خ ـــاوە و كەس ـــی هێن ـــەوە، بەرهەم ـــەوە و داب ـــە نەت ـــكاو ب ـــدار و ل پەیوەندی
و مۆركـــی گیـــان و گەوهـــەری هەســـتییەتی. واتـــە: خەیاڵـــی كوردیـــی گەیاندووەتـــە ئاســـتی 

ـــدراودا. ـــی زان ـــە قوواڵی ـــردن ب ـــیعرییەت و پەیب ش
لـــەم ڕووەوە لـــە شـــیعری نوێـــی كوردیـــدا: )ســـەرپەڕ(ی پێدەبڕێـــت و هەســـتی خـــۆی بـــە 
ـــن  ـــە زانی ـــە ب ـــەوە، كردووی ـــێ كردووەت ـــری ل ـــووە و بی ـــدا هات ـــی بەبیری ـــدووە، هەرچ ـــەواوی گەیان ت
ـــوو  ـــان، هەم ـــی زم ـــێ ئاڵۆزی ـــاوە. بەب ـــەكاری هێن ـــك ب ـــیعردا، وەك زانینێ ـــی ش ـــە بەكارهێنان و ل

ـــتووە. ـــدا دەرخس ـــی تێ ـــتێتیكی زمان ـــادی ئێس ـــی و بنی ـــی زمانەوان توانایەك
دڵەڕاوكێـــی خـــۆی بەرانبـــەر بـــە تاراوگـــە دەردەبـــڕێ، تاراوگـــەش بـــەردەوام مانـــا بەرهـــەم 
ـــك و  ـــە هێڵێ ـــكات ب ـــە ب ـــەم خاڵ ـــان دەكات ئ ـــش گوم ـــت، ئەمی ـــۆ دادەنێ ـــی ب ـــەوە، خاڵێك دەهێنێت

ئاراســـتەیەك وەربگرێـــت و بەدوایـــدا بچێـــت.
ـــەم هەڵدەگرێـــت و دادەنێـــت. وشـــەیەكی  ـــە ئاگایـــی قەڵ ـــادا، ب ـــە ئاســـت مامەڵەكـــردن لەگـــەڵ مان ل

زایەڵە
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ـــە،  ـــین نیی ـــۆ نووس ـــزی ب ـــتییەكی بەهێ ـــەیە پێویس ـــەو وش ـــت ئ ـــتی نەكردبێ ـــەر هەس ـــیوە، ئەگ نەنووس
ـــیعرییەوە،  ـــتی ش ـــە ویس ـــردووە ب ـــدی ك ـــەوە، پابەن ـــتی خەڵك ـــە ویس ـــردووە ب ـــد نەك ـــەی پابەن وش

ـــیعر.  ـــای ش ـــە و بەه ـــە وش ـــن ل ـــۆ ڕێزگرت ـــەوە ب ـــی گەڕاندووەت ـــەو پێویستییەش ئ
ـــیعرێك  ـــەهیددایە(. )ش ـــكۆی ش ـــە ش ـــن ل ـــەی ڕێزگرت ـــە پل ـــەرد، ل ـــیعری بێگ ـــە ش ـــن ل )ڕێزگرت
ـــاك  ـــت(. خـــودی خـــۆی وەك ت ـــی شـــیعردا نەنووســـرێت، ســـەلكەپیازێك ناهێنێ ـــاو بێگەردی ـــە پێن ل
ـــرەوەی  ـــش جێگ ـــی دەوروبەری ـــچ خودێك ـــەوە، هی ـــەرزی دەكات ـــات و ب ـــی دیاردەخ ـــە ڕوون ـــەواو ب ت

ـــن. نی
ـــۆ  ـــانایی خ ـــێوازی )س ـــە ش ـــەوە، ك ـــز و تێڕامان ـــە هێ ـــدارە ب ـــتێتیكایە پەیوەندی ـــێوازی ئێس ـــەم ش ئ
بەدەســـتەوە نـــەداو(ە. دواتـــر لـــە زمانـــدا بەرجەســـتە دەبێـــت و وێنەیەكـــی تایبـــەت دەكێشـــێ. 
ـــدا  ـــر و فۆرم ـــان و بی ـــە زم ـــك ل ـــەدا، دەقێ ـــی بیرۆك ـــان و هەڵبژاردن ـــی زم ـــە بەكارهێنان ـــە ل وریای
ـــی دیكـــەی  ـــاو وێنەیەك ـــە ن ـــەوە نامانبات ـــە وێنەیەك ـــەرد. ل ـــیعری بێگ ـــت: ش ـــت پێیدەگوترێ پێكدەهێنێ
شـــیعرییەوە، بگـــرە لـــە پێشـــاندانی ئاســـتێكی تەكنیكـــی شـــیعرییەوە دەمانباتـــە نـــاو ئاســـتێكی 

ـــیعرییەوە. ـــی ش ـــەی تەكینك دیك
ـــە:  ـــەوە. وات ـــیعری دەكات ـــی ش ـــوو پێكهاتەكان ـــاگاداری هەم ـــاندانانەدا، ئ ـــت نیش ـــەو ئاس ـــەر ل خوێن
شـــاعیر خوێنـــەری ئـــاگاداری هەســـتی خـــۆی و بەشـــداری لـــە جـــۆری بیركردنـــەوە و هەســـتەكانییەوە 
ـــی  ـــوون، بوون ـــیاری )ب ـــیارە، پرس ـــەر، پرس ـــەوەی خوێن ـــەم ئاگاداركردن ـــدا ئ ـــە ناواخن ـــدەكات. ل پێ
ـــەم  ـــۆ ئ ـــردووە. ب ـــی ك ـــدگای دەگمەن ـــاكار و دی ـــمەندێكی جی ـــە هۆش ـــان ل ـــاعیر، ی ـــە ش ـــیعر( ل ش
ـــەوەی  ـــیار و ڕووبەڕووكردن ـــگای پرس ـــە ڕێ ـــد. ل ـــان و ناوەن ـــاری ژی ـــە دەم ـــیعر بووەت ـــاندانانە، ش نیش
خۆیـــدا، ئـــەوی دیكـــە دەناســـێت. لـــە ناســـینی ئـــەوی دیكـــەدا پرســـیارە بوونییـــەكان زیاتـــر 
ـــەر  ـــە بەس ـــادەییدایە، ك ـــی س ـــاو زمان ـــەدایەك لەن ـــەن. س ـــت دەك ـــاری كردن ـــن و ناچ دەتورووژێن

ـــات. ـــاو دەب ـــەاڵوەكان لەن ـــەدا تێك ـــەوە، س ـــدا دەكرێت ئاڵۆزی
ـــە،  ـــەوەی خواســـتی تایبەتكاریی ـــەد ئ ـــە ق ـــە، ب ـــەوە نیی ـــەم ســـادەیییەدا مەبەســـتی یەكەمـــی نوێبوون ل

ـــاوە. ـــی شـــیعردا بەدەســـت هێن ـــە من ـــكاری ل ـــەوە و تایبەت نوێبوون
ــاعیر ئـــەم  ــە، شـ ــتێتیكی ئاڵـــۆز نییـ نوێبەخشـــی وەك هێـــزی دەربڕیـــن و بنیادێكـــی ئێسـ
ـــن  ـــیعرەكان دوور نی ـــاوە، ش ـــادی ن ـــەوە و بنی ـــدا دۆزیوەت ـــی زۆر قووڵ ـــەر بنەمایەك ـــادەیییەی لەس س
ـــەڵ  ـــەوە ڕای ـــە وردەكاریی ـــوێنەوە، وا ب ـــە كات و ش ـــی دەق ب ـــە هەســـتی كات و شـــوێن و پەیوەندی ل
ـــتێكی  ـــێ دەكات پەیوەس ـــەر وا ل ـــوە. خوێن ـــی چنی ـــاو دەق ـــی ن ـــە ونبووەكان ـــۆی كات و وێن و تانوپ



چوار كتێب له باره ی شیعره وه        سه باح ڕه نجده ر

171

قـــووڵ و گەشـــەكردنی كات و شـــوێن لەنـــاو دەقـــدا بدۆزێتـــەوە. نموونـــە: وەك لـــە شـــیعری: 
ـــە  ـــان ل ـــاد(، ی ـــەی ی ـــە شـــیعری: )زەنگڵ ـــان ل ـــە شـــیعری: )ســـلێمانی(، ی ـــان ل ـــەو شـــەوانەی(، ی )ئ
ـــەی،  ـــەو ژیان ـــوێن( و ئ ـــتیمان وەك: )ش ـــە نیش ـــی ب ـــت. زۆر بایەخ ـــەڵ( دەردەكەوێ ـــیعری: )كۆت ش
كـــە گوزەراندوویەتـــی وەك: )كات( داوە، مرۆڤیـــش لـــە نێـــوان كات و شـــوێندا سروشـــتێكی 
ـــوون و  ـــان هەڵچ ـــت، ی ـــوون ڕادەگرێ ـــەنگیی ب ـــە و هاوس ـــوون و داچوون ـــڕ هەڵچ ـــراوی پ دیاریك

ـــی. ـــتە گیانییەكەیەت ـــوێندا كەرەس ـــی كات و ش ـــە خاڵ ـــە ل داچوونەك
دووركەوتنـــەوە لـــە نیشـــتیمان و دەوروبـــەری كاریگەرییەكـــی بـــە زەبـــری تێـــدا دەبیندرێـــت، 
ـــی  ـــڕی ئازیزێك ـــی جەرگب ـــە مەرگ ـــكردن ل ـــە باس ـــەر ل ـــتیمان و دەوروب ـــە نیش ـــی دوور ل بارودۆخ

نزیكـــی خۆیـــەوە بەرجەســـتە دەكات.
سروشـــتی شـــیعری خـــودی ئەوەیـــە: لەنـــاو سروشـــت و بوونـــدا شـــاعیر بـــەدوای نەمریـــی 
ـــی  ـــی ئەقڵ ـــەك پەیوەندییەك ـــە، ن ـــاوە هەی ـــوونی بەدنی ـــی ئەفس ـــە. )پەیوەندییەك ـــدا وێڵ ـــودی خۆی خ
دامـــەزراو(، بەپێچەوانـــەی ئـــەم دەستنیشـــانكردنە، ئـــەم شـــاعیرە خـــودی خـــۆی لەنـــاو ژیانـــدا 

ـــت. ـــەم دەهێنێ ـــێ بەره ـــی ل ـــی زەین ـــەت و بایەخ ـــەوە و باب دۆزیوەت
زەیـــن وەك مرۆڤێكـــی چـــاالك تێیـــدا دامـــەزراوە، لـــە خـــودی ئـــەوی دیكـــەدا نزیـــك 
ـــع  ـــڵ و واقی ـــە ئەق ـــاری شـــیعردا هەســـت و ســـۆز ل ـــك ب ـــە هەندێ ـــت. ل ـــەوە و خـــۆی دەچێنێ دەبێت
ـــی  ـــت و جۆش ـــان دەخوڵقێنێ ـــی گی ـــۆ جموجووڵ ـــە ب ـــۆز زەمین ـــت و س ـــە هەس ـــرن، چونك گرینگت
هەســـتپێكردنی خۆڕســـكانەی خـــۆی دەدات. مـــرۆڤ لەســـەر زەمینـــی واقیعـــدا بوونەوەرێكـــی 
ـــداریكردن  ـــتی بەش ـــەر ئاس ـــش لەس ـــەوە، زمانی ـــۆی دۆزیوەت ـــەوە خ ـــگای زمان ـــە ڕێ ـــا ل ـــزرە، تەنی ب
لـــە كۆزانیـــاری و بنیادنانـــی ژیـــان پـــەرە دەســـتێنێ و دەتوانـــێ بوونـــی مـــرۆڤ بدۆزێتـــەوە و 
ـــێت  ـــش دەش ـــی نوێ ـــۆ ئەزموون ـــەرداهات، ب ـــی بەس ـــع گۆڕان ـــە واقی ـــات، ك ـــەوە بب ـــە دۆزین ـــەی ب پ
ـــە  ـــدوو ل ـــەردەوام زین ـــی ب ـــاو و تینێك ـــز و ت ـــە هێ ـــەوە، چونك ـــەوە پێش ـــار دەهێنێت ـــی لەب و كەش
ـــوون و  ـــە ب ـــەدا دێت ـــەڵ گۆڕانەك ـــەی لەگ ـــە نوێی ـــەو زانین ـــت. ئ ـــەوە و دادەكەوێ ـــەرز دەبێت ـــدا ب هەناوی
ـــییەكانی  ـــان دەدات. سەركێش ـــییەكانی گی ـــە سەركێش ـــڵەتی ڕوون ب ـــع و خەس ـــتی واقی ـــە سروش دەبێت
ـــۆڕا،  ـــوێ گ ـــۆ ك ـــۆڕا، ب ـــی گ ـــەر چ ـــە لەب ـــەم واقیع ـــت. ئ ـــەدوادا دێ ـــیاری ب ـــە پرس ـــش هەمیش گیانی
ـــات و  ـــاردەكان داناخ ـــتی دی ـــە ئاس ـــاو ل ـــەش چ ـــیار و بیركردنەوان ـــۆرە پرس ـــەم ج ـــۆڕی، ئ ـــێ گ ك

ـــن. ـــاڵ پێكدەهێن ـــەڵ خەی ـــەنگییەك لەگ ـــە هاوس ـــند دەكات، ك ـــیان پەس هەندێكیش
شـــیعر چەنـــد مەودایـــەك دەكات بـــە سروشـــتی خـــۆی. وەك مـــەودای بینیـــن، مـــەودای 
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ـــیعر  ـــك ش ـــاد، كاتێ ـــی ..... ت ـــدی و فرەمانای ـــرە پەیوەن ـــن و ف ـــا وەرگرت ـــەودای مان ـــتن، م بیس
ـــەرەی  ـــەو ڕووب ـــا ئ ـــدا تەنی ـــی خوێندنەوەی ـــی جۆش ـــن، لەكات ـــراو وەربگری ـــی نووس وەك پارچەیەك
ـــەربەخۆ  ـــی س ـــەك وەك مەودایەك ـــە، هەری ـــیقا و وێن ـــاواز و مۆس ـــە و ئ ـــن. ترپ ـــەوە نابینی خوێندن
و تایبـــەت، خـــۆی پێشـــكێش دەكات و لـــە پارچـــە نووســـراوەكەی، كـــە دەیخوێنێتـــەوە جیـــا 

دەبێتـــەوە و پێشـــبڕكێش لەگـــەڵ ڕەگەزەكانـــی دیكـــەدا دەكات.
ـــەوەی  ـــارەی ئ ـــاری لەب ـــەدا هەســـت دەكەیـــت، شـــاعیر بیـــری ڕوون و دی ـــەم ئەزموون ـــە كـــۆی ئ ل
ـــەوە،  ـــی دی ناتگوازێت ـــۆ وێنەیەك ـــەوە ب ـــە وێنەیەك ـــڕی( ل ـــەزی كتوپ ـــان )ڕەگ ـــە، ی ـــێت هەی دەینووس
ـــات  ـــەواوكار دەتب ـــر و ت ـــڕی دوات ـــۆ دێ ـــاڵ ب ـــرە خەی ـــات، بگ ـــۆر ناتب ـــی ناج ـــۆ وێنەیەك ـــاڵ ب خەی
ـــۆی  ـــیقادا خ ـــاواز و مۆس ـــە و ئ ـــە ترپ ـــەم ل ـــڕی یەك ـــان دێ ـــەوە، ی ـــژ دەكات ـــۆ درێ ـــت ب و بەردەوامی
ـــن.  ـــڕەكان ب ـــە و دێ ـــەندنی وێن ـــی پەرەس ـــڕی( ئاكام ـــەزی كتوپ ـــە )ڕەگ ـــەوە، ك ـــكێش ناكات پێش
ـــتی،  ـــی دەس ـــینەوە هەیەت ـــارەی نووس ـــاعیر لەب ـــارەی ش ـــرە ڕوون و دی ـــەو بی ـــت ئ ـــت دەكەی هەس
ـــەكان  ـــە، وێن ـــی زمانیی ـــر ئەزموونێك ـــووە، كەمت ـــدا گرت ـــە بیرییەكەی ـــردە و پێكهات ـــەواوی ك ـــەر ت بەس
ـــەم  ـــەی داوە. ل ـــادی ئەزموونەك ـــە بنی ـــتانی ب ـــی داس ـــت و كەش ـــەوە و ئاس ـــژ بوونەت ـــدا درێ ـــە بابەت ل
ـــتی(  ـــی( و )هەس ـــەری )زەین ـــك هون ـــادا هەندێ ـــەی مان ـــە پێكهات ـــاوەوە ل ـــی ن ـــەدا، یەكبوون ئەزموون
ـــاو  ـــوون لەن ـــان و ب ـــەوەی زم ـــەوە، لێكدان ـــە لێكدان ـــكات ب ـــت و دەی ـــەردا دەخوڵقێنێ ـــە ناخـــی بەرانب ل
ـــتێتیكای  ـــازێت و ئێس ـــردا دەق دەس ـــەڵ یەكت ـــان لەگ ـــی هەردووكی ـــەوە كردن ـــە كار بەیەك ـــدا، ل ژیان

ـــەوە. ـــدا دەكات ـــە ئەزموون ـــۆی ل خ
ـــی  ـــە دووتوێ ـــاڵی )1988( ل ـــەد(ە. س ـــادر محەم ـــوەر ق ـــیعریی: )ئەن ـــی ش ـــانی كتێبێك ـــە(، ناونیش )زایەڵ
ـــی  ـــە باوكراوەكان ـــراوە، )ل ـــاپ ك ـــوێد چ ـــە س ـــارا( ل ـــینگەی ت ـــەی )نووس ـــە چاپخان ـــەڕەدا ل )121( الپ
ـــۆچ ناكـــەی، شـــەوانی  ـــۆ ك ـــە: )ت ـــەم شـــیعرانەی تێدای ـــە. ئ ـــەی فەرهەنگـــی ســـوێد -كوردستان(ـ كۆمەڵ
ـــادی  ـــۆ دایكـــم، بەی ـــەك ب ـــد هۆنراوەی ـــرس، كاكـــە، چەن ـــگ، پ ـــاران، خەنجـــەر و خۆشەویســـتی، بان ب
فەرهـــاد، ئـــەو شـــەوانەی، ســـلێمانی، ئەگـــەر، ئەویـــن، چـــراوگ، شەســـتە، غەریبـــی، بـــۆ بـــاوە 
ـــقەاڵن،  ـــرا و مەش ـــاد، چ ـــەی ی ـــن، زەنگڵ ـــز و ئەڤی ـــۆ، پای ـــووە هەڵ ـــە، بێچ ـــەو كەژان ـــەوی، ئ مەول
ـــووتان،  ـــوێ، س ـــی ن ـــاچ، نوێژێك ـــاردا، خ ـــە كەن ـــراوگ، ل ـــب، چ ـــۆ غەری ـــااڵ، ه ـــیما و ئ ـــە، س پاكان
ـــدی،  ـــن، نائومێ ـــیعرەكانم، ئەوی ـــگ، ش ـــگ و ڕەن ـــی دەن ـــێوێ، ئاهەنگ ـــوڵ س ـــم، گ ـــارا، تەلیس ت

ـــێوەخان(. ـــی س ـــتانی ئەڤین ـــار، داس ـــەمەندەفەردا، جارج ـــە ش ـــاد، ل ـــەڵ، ی كۆت
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غەریبی

مەوالنا بەو گەورەیییە،
رۆژێ دوو دوو،

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

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

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

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

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

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

قوربان! كەڵكەڵەی نیشتیمان..

ـــژووی دوور و  ـــەك مێ ـــەر نەتەوەی ـــانەی ه ـــی، ئەفس ـــانەی خۆماڵ ـــوور و ئەفس ـــە كلت ـــڕە ل ـــی پ زەین
ـــی  ـــزراوە، وەك بنیادێك ـــەال پارێ ـــمەكانەوە ل ـــارەی ڕێوڕەس ـــەواو لەب ـــی ت ـــە، زانیاری ـــژی نەتەوەكەی درێ
كاریگـــەر لێـــی دەڕوانـــێ و كاری لەنـــاودا دەكات و پیشـــانی دەدات، ڕێوڕەســـمی كۆمەاڵیەتیـــش 
پەیوەندییەكـــی دوور و درێـــژ و قووڵـــی لەگـــەڵ ئـــازار و ئومێـــدی كۆمەڵـــگاوە هەیـــە. ئـــازار و 
ـــۆن  ـــە: چ ـــش لەوەدای ـــی واقیعی ـــی بنچینەی ـــن. گیان ـــی واقیعی ـــی بنچینەی ـــگاش، گیان ـــدی كۆمەڵ ئومێ
ـــن  ـــەوە. نالەبارتری ـــاو ڕێكدەخەیت ـــی لەن ـــت و واقیع ـــانی دەدەی ـــی و پیش ـــی دەهێن ـــیعردا پێك ـــە ش ل
كات بـــۆ شـــاعیر ئـــەو كاتەیـــە، كـــە هەســـت بـــكات لـــە بـــواری نووســـیندا شـــتێكی نـــوێ و 
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ـــیعرێكی  ـــوو ش ـــەوە. هەم ـــردن و دۆزین ـــەی پێب ـــۆ پ ـــە، ب ـــی نیی ـــدە و خەیاڵ ـــەر دی ـــەرنجڕاكێش لەب س
ـــكات. ـــی ب ـــەوە و بەنرخ ـــاو ڕێكبخات ـــی لەن ـــەوە و ژیان ـــك بدۆزێت ـــتە هەقیقەتێ ـــدراو پێویس داهێن

ئـــەو ئەزموونانـــەی، كـــە واقیـــع دەیانخاتـــە ڕوو، هەمـــوو ئەزموونـــە فەنتـــازی و ئاخاوتنـــە خەیاڵییـــەكان 
ـــت.  ـــۆ ناگرێ ـــتەوخۆ لەخ ـــع ڕاس ـــراوی واقی ـــیمای دیاریك ـــەاڵم س ـــۆی، ب ـــی خ ـــر كاریگەری ـــە ژێ دەخات
ـــدا  ـــەم ڕووبەڕووبوونەوەیەی ـــێوێنن، ل ـــەكان دەش ـــە جوانیی ـــەوە، ك ـــە بووەت ـــەو دڵەڕاوكێیان ـــەڕووی ئ ڕووب

ـــەوە. ـــوێ كردووەت ـــیعردا ن ـــە ش ـــی ل ـــی ژیان ـــان و وزەكان ژی
ـــەڕی  ـــع ش ـــەڵ واقی ـــتە لەگ ـــت، پێویس ـــاش بەكاربهێنێ ـــان ب ـــی ژی ـــەوەی وزەكان ـــۆ ئ ـــاعیر ب ش
ـــەم  ـــەوە، ئ ـــان بگوازێت ـــی زم ـــاو هێمنی ـــۆ ن ـــتە وردەكان ب ـــە و ش ـــكات و چرپ ـــا ب ـــان بەرپ ـــێ ئام ب
شـــەڕە لـــە دەروون و هەســـتدا دەیحەسێنێــــتەوە و هەقیقەتێـــك بـــۆ ژیـــان دەدۆزێتـــەوە، یـــان 
ـــە  ـــە. ب ـــینەدا هەی ـــێوازە نووس ـــەم ش ـــەواوی ل ـــارەزایی ت ـــوون و ش ـــان دەدات. ئەزم ـــی پێش هەقیقەتێك
ـــك وەك پرســـگە  ـــی ســـادەیی، خاڵێ ـــژ و جوانی ـــاو چێ ـــرت دەكات و ڕاتدەكێشـــێتە ن شـــێوەیەك هۆگ
ڕاتدەگرێـــت، ئـــەم خاڵـــە ئەزمـــوون و شـــارەزایی ســـەرچاوەكەیەتی، لـــەم سادەیییەشـــدا الیەنـــی 
ـــتەیەدا  ـــەم ڕس ـــاری دەكات. وەك ل ـــی دی ـــت و بەهاكان ـــان دەبینێ ـــوونی زم ـــانەی ئەفس ـــا و نیش هێم
دەردەكەوێـــت )قوربـــان ســـۆز و قوربـــان كەڵكەڵـــەی نیشـــتیمان( دووبـــارە كردنـــەوەی وشـــەی 
ـــوونی  ـــز و ئەفس ـــە. هێ ـــوونی زمان ـــز و ئەفس ـــاندانی هێ ـــەدا نیش ـــتە و وێن ـــەك ڕس ـــە ی ـــان( ل )قورب
زمانیـــش توانـــا بـــە شـــیعر دەدات و لێكدانـــەوە بـــۆ ژیـــان دەهێنێتـــە بـــەر بینیـــن و خەیـــاڵ 
ـــاد دەكات. ـــدا زی ـــی ئەدەبی ـــە دەق ـــی ل ـــاك و چییەت ـــا و م ـــای مان ـــش توان ـــێنێت. زمانی ڕادەوەش
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ـــاو  ـــیعر لەن ـــای ش ـــان بەه ـــە، ی ـــیعر هەی ـــە ش ـــتی ب ـــرۆڤ پێویس ـــەدا م ـــگای ئێم ـــە كۆمەڵ ـــە ل ئای
ــی  ــاعیر یەكێتییەكـ ــە شـ ــت. ئایـ ــتەیەك وەردەگیرێـ ــت و ئاراسـ ــە چ ئاسـ ــەدا بـ ــگای ئێمـ كۆمەڵـ
لـــە نێـــوان )پێویســـتی( و )بەهـــا(دا پێكهێنـــاوە، یـــان لـــە تیشـــكدانەوەی ڕەســـەنایەتی و بـــە 
قووڵبوونـــەوەی ئـــەم ناوەنـــدەدا، چـــاوی بـــە جیهانـــدا خشـــاندووەتەوە و پەیوەندیـــی خـــۆی بـــە 
ـــی  ـــە بەرهەمهێنان ـــە ب ـــڕوا و بڕواپێبوون ـــەوە ب ـــە جیهان ـــدی ب ـــردووە. پەیوەن ـــان ك ـــەوە دەستنیش جیهان

جوانـــی بەهـــۆی پێویســـتی و بەهـــای ژیـــان و پێناســـەكردنەوەیەكی دیكـــەی شـــتەكان. 
ـــەڕە(، هەســـتی بیســـتن  ـــە م ـــك بیســـتنی شمشـــاڵی )قال ـــە جارێ ـــە، ب ـــن و هاوچەرخ شمشـــاڵ دێری
ـــدا  ـــەزراو و گەرم ـــی دام ـــە گیانێك ـــیعریش ل ـــەر ش ـــت، ئەگ ـــاراو نابێ ـــادە و پ ـــەوە و ئام ـــەواو ناكرێت ت
ـــدات، خـــۆی دەســـەپێنێت  ـــر ب ـــە وەرگ ـــش ب ـــت، گیانێكـــی گەرمی ـــی خـــۆی پێكهێنابێ ئەفســـوونی بوون
ـــژ( و  ـــەرچاوەكانی )چێ ـــدا س ـــۆرە خوێندنەوەیەش ـــەم ج ـــەن، ل ـــەوەی تەم ـــرۆژەی خوێندن ـــە پ و دەبێت
ـــەربەخۆ و  ـــی س ـــەوە هێزێك ـــارە دەبن ـــیان دووب ـــەوە. هەریەكەش ـــەك دەگەن ـــۆز( بەی ـــت( و )س )هەس

ـــی. ـــی گیان ـــارەزوو و پەیام ـــی ئ ـــەكان و جوواڵن ـــۆ ت ـــەر ب كاریگ
ـــەوە،  ـــۆ ناكات ـــۆز(دا ك ـــە )س ـــت ل ـــژ و هەس ـــەوە. چێ ـــۆ ناكات ـــت ك ـــەك ش ـــە ی ـــتەكان ل ـــوو ش هەم
یـــان هەســـت و ســـۆز لـــە )چێـــژ(دا بەرانبـــەر و هاوســـەنگ نـــاكات، یـــان چێـــژ و ســـۆز لـــە 
ــەربەخۆ  ــەزی سـ ــم و ڕەگـ ــوون و توخـ ــان وەك بـ ــەوە. هەریەكەیـ ــەڕوو ناكاتـ ــت(دا ڕووبـ )هەسـ
دەجووڵێنێـــت، لـــە شـــێوەی یەكەیەكـــی كاریگـــەر شـــوێنیان لـــە جەســـتەی شـــیعردا دەداتـــێ، 
ـــە  ـــەك ل ـــد و پانتاییی ـــەوە، ڕەهەن ـــوان دوو كەوان ـــە نێ ـــەوە دەخات ـــە بەیەك ـــێ توخمەك ـــەر س ـــەاڵم ه ب
ـــتەوە  ـــە ویس ـــە ب ـــتێك، ك ـــن ش ـــە بایەختری ـــەوە. ب ـــەكان دەهێڵێت ـــیاری و توخم ـــودی هۆش ـــی خ نێوان
ـــە  ـــد و پانتاییی ـــەو ڕەهەن ـــە: ئ ـــە. وات ـــد و پانتایییەی ـــەو ڕەهەن ـــتنەوەی ئ ـــردووە، هێش ـــەر ك كاری لەس
ـــی  ـــیعری: )باران ـــە ش ـــە: وەك ل ـــتەقینەیەتی. نموون ـــەرچاوەی ڕاس ـــد و س ـــوواڵن و ناوەن ـــای ج بنەم
ـــاری  ـــیعری: )ش ـــە ش ـــان ل ـــوان(، ی ـــتانی ج ـــی و زس ـــیعری: )تێنووێت ـــە ش ـــان ل ـــگ(، ی ڕەنگاوڕەن

ـــت. ـــاڵ( دەردەكەوێ ـــی ت ـــان: )هەنگوین ـــی(، ی نهێن
ـــە  ـــەم كتێب ـــەر ئ ـــەوە س ـــك گەڕابم ـــد جارێ ـــادا چەن ـــا جی ـــاوەی جی ـــە م ـــۆم ل ـــۆ خ ـــن ب ـــە م ڕەنگ
ـــێواز و  ـــی و ش ـــی چییەت ـــە ماك ـــە ل ـــن نیی ـــك وەرگرت ـــۆ كەڵ ـــە ب ـــەردەوام خوێندنەوەی ـــەو ب ـــیعرییە. ئ ش

دەمەو ئێواران ئەتبینم بە سوخمەیەكی زەردەوە
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ـــە. كاری شـــیعرییەت  ـــی گیان ـــۆ بەهێزكـــردن و پاراوبوون ـــای وشـــە و ڕســـتەكاندا، بگـــرە ب ـــان و مان زم
ـــەوە  ـــی ئ ـــن، نهێن ـــییەكانی زەمی ـــت و پیس ـــە خڵ ـــە ل ـــی گیان ـــەكان و پاراوكردن ـــتكردنی بوون ـــە گش ب
ـــی  ـــە دوای چێژەكان ـــەوە ب ـــووە. لێی ـــاواز چ ـــی جی ـــە و چۆنایەتییەك ـــەو كاریگەریی ـــەرەو ئ ـــیعر ب ـــە ش چیی
ژیانـــدا بچیـــن، چێژیـــش بـــە ســـەربەخۆیی خـــۆی بهێڵێتـــەوە، لـــەم ســـەربەخۆیی بوونـــەدا، چێـــژ 

ـــت. ـــی وەربگرێ ـــێوەی زەین ـــە دەق، ش ـــك ل ـــە وەك جۆرێ ـــۆی هەی ـــت و ب دەتوانێ
ئـــەم شـــاعیرە لـــە ئاســـتێكدا كاری شـــیعری خـــۆی كـــردووە، كـــە نـــەوە یـــەك لـــە دوای یەكەكانـــی 
ـــن،  ـــدا دەیهێن ـــەڵ خۆیان ـــەن و لەگ ـــدا دەك ـــەك پەی ـــۆڕان و نوێبوونەوەی ـــۆرە گ ـــوردی، ج ـــیعری ك ش
ـــەڵ  ـــووە و لەگ ـــەم ئاراســـتە لەســـەرخۆیەدا هات ـــش ل ـــەن. ئەمی ـــك دەك ـــە شـــێوە و زمانێ ـــۆ كار ل ـــە ك ب
ـــۆڕان و  ـــە گ ـــدارە( ل ـــە: )بەش ـــردووە. كەوات ـــەوەدا ك ـــۆڕان و نوێبوون ـــە گ ـــداری ل ـــۆدا بەش ـــی ك دەنگ
ـــەداوە  ـــام ن ـــی ئەنج ـــی تاكەكەس ـــۆڕان و نوێبوونەوەیەك ـــە. گ ـــەر( نیی ـــەاڵم )وەرچەرخێن ـــەوە، ب نوێبوون
ـــرووش  ـــڕ س ـــاكار و پ ـــی جی ـــت، وەك دەركەوتنێك ـــێ بهێڵێ ـــەری ج ـــار كاریگ ـــی نادی ـــۆ ماوەیەك ب

ـــت. ـــۆی وەربگرێ ـــۆ خ ـــەك ب ـــەوە و قەوارەی بمێنێت
ـــەالم  ـــیعریی: )س ـــی ش ـــانی كتێبێك ـــوخمەیەكی زەردەوە(، ناونیش ـــە س ـــم ب ـــواران ئەتبین ـــەو ئێ )دەم
ـــدا  ـــە بەغ ـــام( ل ـــەی )حس ـــە چاپخان ـــەڕەدا ل ـــی )149( الپ ـــە دووتوێ ـــاڵی )1988( ل ـــەد(ە. س محەم
ـــت  ـــم ماچ ـــی دێ ـــاوارە، بەیان ـــوون، درۆی ئ ـــك ب ـــە: )لەدای ـــیعرانەی تێدای ـــەم ش ـــراوە، ئ ـــاپ ك چ
ـــەوانی  ـــەوە، ش ـــە ســـوخمەیەكی زەردەوە، ئاســـۆی خۆرنشـــین، توان ـــم ب ـــواران ئەتبین ـــەو ئێ ـــەم، دەم دەك
ـــیرین و  ـــاری، ش ـــان ڕووب ـــاری ی ـــۆ كەن ـــن، ت ـــە، هاوی ـــگ، داری زەنگیان ـــی ڕەنگاوڕەن ـــی، باران تەنیای
ـــین،  ـــت و پێناس ـــرۆز، گەش ـــۆزانییەكی پی ـــوان، س ـــتانی ج ـــی و زس ـــاوە، تێنووێت ـــی ڕەحیم یادگارەكان
ـــی  ـــاش باران ـــاماڵی پ ـــەورۆز، س ـــی ن ـــال، گوڵ ـــە لەی ـــی، گیان ـــر، ماڵئاوای ـــی ت ـــەزاران ڕێكەوت وەك ه
ـــا،  ـــی، تانی ـــاری نهێن ـــش، ش ـــارا، خۆڵەمێ ـــل و س ـــتی، ئاكس ـــی خۆشەویس ـــۆما، ئۆپەرێت ـــەو، س نیوەش
ـــەزار،  ـــچ و ه ـــاعیر، هی ـــەی ش ـــەی ئەندێش ـــتان، جنۆك ـــی كوێس ـــۆ كچ ـــیل، ب ـــووتاو، قەرس ـــی س باران

ـــاچ.( ـــێ م ـــوور، س ـــەی س ـــاڵ، تریف ـــی ت ـــنگ، هەنگوین ـــتەڵەك، پڕش وەرزی بەس

تریفەی سوور

ساماڵە شەوی زستانە
ئەستێرە بە ئاسمانەوە، دەجریوێنێ
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دەوروبەرم، یەكپارچە وەك گۆمێكی مەنگ
كپ و بێدەنگ و خامۆشە

پێخەفی گەرم
بۆتە هێالنەی، مەلۆتكەی

خۆزگە و جووتبوون و خەوبینین 
شاری ماندوو، كراسێكی خۆڵەمێشی لەبەردایە

باڵندەی ئەندێشەی منیش
باوێشكەدا و خەوی نایە

بە گەردوونی بێ سەرەتا و كۆتاییدا، ئەخولێتەوە
فڕی.. بەاڵم چۆن فڕینێك
ئێجگار لە )هالی( خێراتر

بەسەر دەیان جیهانی نوێدا تێپەڕی
دەیان شاخی گەورە گەورە و 

دوورگەی پڕ لە تەمومژ و
دەریا و ئۆقیانووسی بڕی

هەزاران ساڵی هەتاوی
لە تۆپە خڕەكەی زەوی دووركەوتەوە 

رۆیشت
رۆیشت

گەیشتە ئەستێرەیەكی تریفە سوور 
ویستی بچێتە ژوورەوە

بە ماتە مات نزیك بووەوە و
لە پڕێكدا

هێزێكی نادیار و ون
بە ئاستەم پاڵی پێوەنا و
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ملیۆنێ ساڵی هەتاوی
بۆ دواوە دوورخستەوە

كاتێ گەیشتەوە الی من
هەر ئەوەتا پەڕو باڵی پێوە مابوو
تك تك دڵۆپە ئارەقەی ئاگراوی

لەناوچەوانی دەچۆڕێ و
بەدەم گریانەوە دەیوت:

من بە ئەوینی مەرگەوە هاتم بۆ الت
تۆش دەیان نهێنی تازەت
خستە ناو گێژەڵووكەی بیر

جار بە جاریش، وەك دەروێشێكی گۆشەگیر 
ناڵەیەكی دڵتەزێنی لێوە ئەهات: 

الی الیە.. مرۆڤ الی الیە
ئەو مەحاڵەی

لەم ژیانە و لەم تەمەنەدا نایگەیتێ
نووری خودایە.

ـــووە، ئەزموونێكـــی  ـــن ب ـــدا بەرهەمهێ ـــە تێی ـــەدا، ك ـــەم قۆناغ ـــەوەی ل ـــەم شـــاعیرە وەك ئ ـــی ئ ئەزموون
ـــێواندووە  ـــی نەش ـــت وێنەكان ـــەی زۆر و ناپێویس ـــە وش ـــەوەی ب ـــوە، ب ـــڵ و خەمڵی ـــە كام ـــا و نیمچ وری
ـــە  ـــوونی كاری ل ـــی ئەفس ـــە وریایییەك ـــردووە. ب ـــران نەك ـــی گ ـــتی دەقەكان ـــی گش ـــاری هەیكەل و ب
ـــت. دوورە  ـــە دەوێ ـــە وش ـــی ل ـــە و چ ـــد وش ـــە چەن ـــت وێن ـــردووە. دەزانێ ـــە ك ـــی وش ـــواری ئەندازەی ب

ـــوود. ـــێ س ـــتەی ب ـــتەواژە و ڕس ـــە و دەس ـــی وش ـــاڵ یەك ـــە پ ـــردن و دان ـــە كەڵەكەك ل
ـــدا  ـــی پەمۆیی ـــاو هەورێك ـــت، لەن ـــت دەكەی ـــەوە هەس ـــیعرەكانی دەخوێنیت ـــە ش ـــك ل ـــك هەندێ كاتێ
مەلـــە دەكەیـــت، یـــان لەنـــاو بەلەمـــی گەشـــتێكدایت زۆر بـــە هێمنـــی و بـــێ زۆر لـــە خۆكـــردن 
ـــینی  ـــەزای ش ـــاو و ف ـــینی ئ ـــەزای ش ـــەڵ ف ـــەوە. لەگ ـــژ ببێت ـــتەكەت درێ ـــت گەش ـــەز دەكەی دەڕوات و ح
ـــووە  ـــیعرەوە پەیداب ـــردەی ش ـــادی ك ـــە بنی ـــەر. ل ـــە بك ـــاوەوە و دەبێت ـــە ن ـــەك دێت ـــمان پەیوەندیی ئاس
ـــتەقینەیە و  ـــی ڕاس ـــە، ئەدەب ـــۆرە ئەدەب ـــەم ج ـــە: ئ ـــەوە. كەوات ـــی ژیانمان ـــە وردەكان ـــاو خان ـــە ن و هاتووەت
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ـــژ و هەســـت و  ـــتێتیكای چێ ـــە ئێس ـــە ب ـــەوە، ك ـــدا دەبینیت ـــاك و پوخت ـــی پ ـــەردەم ئەزموونێك ـــۆت لەب خ
ـــدگای ســـۆفیگەریی خواســـت و بڕوابەخشـــینە  ـــد و دی ـــدراوە. وێناكردنێكـــی ســـۆفیگەرییانە، دی ســـۆز چن
بـــە مـــرۆڤ و پاكبوونـــەوەی مـــرۆڤ. لەســـەر بنەمـــای كرانـــەوەی گیـــان بەســـەر جوانبینـــی و 

ـــتی. ـــی و ژیاندۆس چاكبین
لـــە ئەنجامیشـــدا دەگەیـــن بـــە شـــوێنە بـــااڵكان. لـــە ئەزموونـــی شـــاعیردا، ئـــەم دۆخـــە، بـــێ 
ستایشـــێكی ڕیاكارانـــە پێبەپـــێ خـــۆی دادەمەزرێنـــێ. ئـــەم خۆدامەزراندنـــەش بەرهەمـــی بیركردنەوەیەتـــی. 
ـــەش  ـــۆرە بیركردنەوەی ـــەم ج ـــی ئ ـــان. بەرهەم ـــتی بەرهەمهێن ـــە ئاس ـــتوون ب ـــی گەیش بیركردنەوەكانیش
مـــەودای ســـۆفییانە و میتافیزیكـــی فـــراوان دەكات، هێمـــا و هێماپێكـــراو لـــەم فراوانبوونەوەیـــەدا 

ـــۆزدارترن.  ـــۆز س ـــە س ـــتدارترن، ل ـــت، هەس ـــە هەس ـــرن. ل ـــژ، چێژدارت ـــە چێ ـــن و ل تێكدەچڕژێ
ـــتێتیكی  ـــەر و ئێس ـــی كاریگ ـــە هەقیقەتێك ـــتە ل ـــەوە. پێویس ـــیعر دووركەوتووەت ـــە ش ـــاعیرە ل ـــەم ش ئ
بـــە ئـــاگا بێتـــەوە، بێـــت لەنـــاو ماڵـــی شـــیعردا نیشـــتەجێ بێتـــەوە و ببێـــت بـــە كەســـایەتییەكی 
زینـــدوو، بـــەوەی ڕوانینـــە جوانـــەكان هێشـــتان نەكـــوژراون، شـــاعیر دەتوانێـــت بـــۆی بژیێـــت و 

بەرهەمـــی بهێنێتـــەوە.
ئابی 2008 هەولێر
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كاتێـــك شـــیعر ئازادیـــی نووســـینی تـــەواو بەدەســـت دەهێنێـــت، ملكەچـــی هیـــچ نەخشەكێشـــانێكی 
ـــڕۆ  ـــە ئەم ـــز، لەوانەی ـــدگای بەهێ ـــاوەن دی ـــاعیری خ ـــت. ش ـــی نابێ ـــتمێكی سیاس ـــراو و سیس ـــی ئامادەك فیكری
ـــە  ـــەم( ل ـــیعری: )یەك ـــیعرێك. ش ـــبەیش ش ـــە و دووس ـــیعرێكی دیك ـــبەینێش ش ـــێت و س ـــیعرێك بنووس ش

شـــیعری: )دووەم( نەچێـــت، )ســـێیەم(یش لـــە دووەم و یەكـــەم نەچێـــت.
ـــین  ـــی نووس ـــاوە. ئازادی ـــت هێن ـــەواوی بەدەس ـــینی ت ـــی نووس ـــدا، ئازادی ـــدگا بەهێزەی ـــێواز و دی ـــەم ش ل
بـــەدوای نووســـیندا ناگەڕێـــت، بگـــرە لەنـــاو نووســـیندا ئازادیـــی نووســـین وەك ســـەرچاوە و ناوەندێـــك 
ـــە  ـــە: ل ـــینە ئەوەی ـــازادی نووس ـــتهێنانی ئ ـــەم بەدەس ـــەی ئ ـــت، بەڵگ ـــت دەهێندرێ ـــەركردن بەدەس ـــۆ كار لەس ب
ئەمـــڕۆی شـــیعری كوردیـــدا چەنـــدان شـــێواز پێیـــان دەنووســـرێت و لـــە بەخشـــینیش بەردەوامـــن، یـــان 
ـــی  ـــەوە. ئازادی ـــان دەخات ـــت و داهێن ـــۆی بەكاردەهێنێ ـــی خ ـــێوازێكدا توانای ـــد ش ـــە چەن ـــن ل ـــاعیرێك دەبینی ش
ـــی  ـــای ئازادی ـــردە و وات ـــش ك ـــز. بەردەوامی ـــدگای بەهێ ـــەری دی ـــودی بەرهەمهێن ـــە خ ـــە ب ـــینیش تایبەت نووس

ـــكێنێت(. ـــد دەش ـــەوە و )ناوەن ـــژ دەبێت ـــە درێ ـــی دیك ـــۆ ئەزموونێك ـــەوە ب ـــە ئەزموونێك ـــین ل نووس
ـــارە  ـــەوەی ب ـــۆ لێكدان ـــەوە ب ـــا دۆزین ـــدن و مان ـــی گەیان ـــز، هەوڵ ـــدگای بەهێ ـــووی دی ـــیعری بەرهەمهات ش
ـــاو  ـــە ن ـــدەكات و دەیانبات ـــدا كار پێ ـــە خاڵێك ـــاژە ل ـــە و ئام ـــەوق و تاس ـــرە ش ـــادات، بگ ـــراوەكان ن ـــاژە بۆك ئام
ـــە  ـــەوە، بگـــرە دەكەوێت ـــدا نامێنێت ـــوان دەربڕینەكان ـــە نێ ـــە: شـــەوق و تاســـە و ئامـــاژە ل ـــەوە و زەیـــن. وات بیركردن
ـــی  ـــی پەیوەندی ـــە یارمەتی ـــە(، ب ـــتە و )وێن ـــە ڕس ـــوون ب ـــردەی ب ـــەكان( و ك ـــی )وش ـــی پەیوەندی ـــوان بوون نێ
ـــی  ـــی دەق ـــە دەقەكان ـــت، بۆی ـــی دادەمەزرێنێ ـــای زەین ـــەوە و بین ـــەی زەین ـــاو پێكهات ـــە ن ـــەكان دەچن ـــوان وش نێ

ـــن. ـــوونی نی ـــی ئەفس ـــەاڵم دەق ـــن، ب زەینی
ـــەوە،  ـــدا دەكرێن ـــاو دەق ـــەكان لەن ـــرێت و پەیوەندیی ـــوون دەناس ـــەوە، ب ـــن و پەڕین ـــەوە تێپەڕی ـــەم تێڕوانین ل
چەمكـــی جیـــاكاری داهێنـــان بـــۆ خاڵـــی جێگۆڕكـــێ و پێكهاتـــەی زمـــان لـــە )شـــەوق( و )تاســـە( و 

)ئامـــاژە(دا چـــڕ دەبێتـــەوە، بـــەاڵم نابێتـــە ڕووناكـــی شـــیعرییەت.
ـــەی  ـــە پێكهات ـــیعر ب ـــە ش ـــە، چونك ـــان هەی ـــەی داهێن ـــرە پێكهات ـــە، بگ ـــەت نیی ـــڵەتی هەقیق ـــدا خەس ـــە دەق ل
داهێنـــان لـــە دیـــدی ژیانـــەوە بەڕێـــوە دەچێـــت، شـــیعرێك بەرهـــەم دێـــت، بـــەردەوام لـــە جووڵـــە و 
بەرهەمهێنانـــەوەی شـــەوق و تاســـە و ئامـــاژەوە، ڕەگـــی دەباتـــەوە ســـەر ڕەگـــی ئەفســـانە و ئەفســـوون و 
ـــر  ـــش جێگی ـــەكان دەكات، لەمی ـــت و كاریگەریی ـــتێتیكی سروش ـــێوازی ئێس ـــتەی ش ـــۆی ئاراس ـــا و خ فەنتازی

گەرم نەبوونەوە
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ـــێ. ـــن دەكش ـــەرەو زەی ـــت و ب نابێ
ـــەوەی  ـــە چڕبوون ـــەی سروشـــتدا دەگەیەنێت ـــە پێكهات ـــاو سروشـــت و مـــرۆڤ ل ـــە ن ـــەوە ڕۆدەچێت ـــە وریاییی زۆر ب
ـــەدا  ـــە وێن ـــان ل ـــدەدەن، پاش ـــەر هەڵ ـــوە س ـــە كوێ ـــت ل ـــی سروش ـــت دەنگەكان ـــۆزدارییەكان، دەزانێ ـــە س چرك
ـــا  ـــە هێم ـــان دەكات ـــگ و گی ـــان( دەدات، پاشـــان دەن ـــگ( و )گی ـــوان )دەن دەریاندەخـــات و خـــاڵ نیشـــانی نێ

ـــت. ـــی پێدەبینێ ـــەدا زەین ـــۆكانی وێن ـــوان ئاس ـــە نێ ـــراو، ل ـــا پێك و هێم
ـــە:  ـــت. وات ـــیعرییەت نەبێ ـــتێتیكی ش ـــۆی و ئێس ـــیعر خ ـــا ش ـــتێكەوە، تەنی ـــچ ش ـــی هی ـــە خزمەت ـــن ناخات زەی
ـــۆی  ـــەوە، بەه ـــووڵ دەكات ـــدا ق ـــەوی دی تێ ـــتی ئ ـــی و هەس ـــان و بڕوای ـــی ژی ـــی و نەرمونیانی ـــژ و جوان چێ

ـــاوازدا. ـــە و ئ ـــاو و ترپ ـــن و ت ـــی بەتی زمان
زمانـــی ونبـــووی نەدۆزیوەتـــەوە. زمانـــی ونبـــوو لـــە ســـەرچاوەی پێكهێنـــەری دەرەكـــی نادۆزێتـــەوە. 
دۆزینـــەوەی زمانـــی ونبـــوو پەیداكردنـــی ســـەرچاوەیە، كـــە لـــە ناخـــی خۆتـــدا، یـــان پەیوەندیكردنێكـــی 
ئەدەبییـــە بـــە ناخـــی خۆتـــەوە. ناخـــی خـــۆت وەك كلتوورێكـــی تاكەكەســـی ئەدەبـــی و ژیانـــی گیانـــی. 
ـــی  ـــتەكانی بینین ـــەوەی ئاس ـــۆ دۆزین ـــە ب ـــەرەوە هەی ـــەر داهێن ـــاری بەس ـــوو هەمیشـــە دەســـەاڵتی نادی ـــی ونب زمان

ـــۆی. ـــی خ كەس
چەنـــد شـــیعرێكی ئـــەم كتێبـــە شـــیعرییە. نموونـــە: )دەشـــتایی گیـــان(، )دژوارتریـــن كاتـــدا(، 
)رووتبوونەوەیەكـــی تـــر(، )خرۆشـــان( مانـــای بوونناســـانەیان هەیـــە، شـــكۆ و بەهـــرەی بوونناســـی لـــە 
خۆیانـــدا بەرهـــەم دەهێننـــەوە. یەكێتـــی فـــۆرم پشـــتیوانی لـــە مانـــای بوونناســـی دەكات. ئـــەو ڕەگەزانـــە 

دەخاتـــە ڕوو، كـــە لـــە دەقـــدا بوونەتـــە مانـــا و بابـــەت و پێوانـــە بـــۆ بوونناســـی.
یـــەك لـــە خەســـڵەتە گرینگەكانـــی شـــێوازی ئـــەم شـــاعیرە ئەوەیـــە: لـــە ســـەرەتای شـــیعردا كۆتایـــی 
ـــە  ـــەكانی دیك ـــت و بەش ـــەوە و بەگش ـــر دەكات ـــەودا بی ـــیعرە و ل ـــەواوی ش ـــوونی ت ـــەرەتا ئەفس ـــەوە. س دەدۆزرێت

دەگات. 
ناوەنـــد و كۆتایـــی دەهێنێتـــەوە نـــاو ســـەرەتاوە، وێنـــەكان دەتوانـــن هاتوچـــۆ بكـــەن. وێنـــە لـــە شـــیعرەكانیدا، 
ـــان  ـــگ دەستنیش ـــان و دەن ـــوان گی ـــەودای نێ ـــن، م ـــی گیانی ـــن و نامۆی ـــا بینی ـــتی و ئەوج ـــی هەس وێنەیەك
ـــەر  ـــت، مەگ ـــیعرەدا نابیندرێ ـــەم كۆش ـــی ل ـــێوازی لیریك ـــانكردنی دەدات. ش ـــی دەستنیش ـــان هەوڵ ـــەن، ی دەك
ـــی  ـــی بایەخ ـــت. جێ ـــەكاری دەهێنێ ـــتەكان ب ـــان و هەس ـــەر گی ـــارە لەس ـــت. جارج ـــتالژیایی نەبێ ـــتی نۆس هەس

ـــەن. ـــینی دەك ـــتەی نووس ـــن و ئاراس دەب
ـــی  ـــە، ئاگای ـــڕ ئەزموون ـــد و پ ـــتكردندا دەوڵەمەن ـــە هەس ـــت، ل ـــەكار دەهێنێ ـــتدا ب ـــە هەس ـــی زۆر ل ئاگادارییەك
ـــووە.  ـــام ب ـــی سەرس ـــە پێ ـــەرچاوانەی، ك ـــەو س ـــەی ئ ـــۆ زەمین ـــەوە ب ـــە. زوو دەگەڕێت ـــی ون نیی ـــی بینین و خاڵ
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ـــە هەســـتكردنی دەدات. ـــە ئەنجـــام دەدات و جـــۆش ب ـــەم گەڕانەوەی ـــان كـــردەی ئ وەك ڕەگەزێكـــی بەرهەمهێن
شـــیعری هەڵچوونـــدار لەنـــاو گرفتـــی ســـەرچاوەكەیدا دەمێنێتـــەوە، زمانێكـــی ئێســـتێتیكیی ســـەربەخۆ، 
دەربڕینـــی لـــێ نەكـــردووە. خاڵێـــك بیـــری بـــە ئـــاگا دەهێنێتـــەوە و بـــە قســـەی دەهێـــت. فۆرمێكـــی 
ـــەوەدا زمانێكـــی ئێســـتێتیكی  ـــاو بیركردن ـــەك، فۆرمێـــك لەن ـــر ن ـــەوەی بی ـــاگا هێنان ـــە ئ ـــت، ب ـــەت وەردەگرێ تایب

ـــت. ـــێ كردبێ ـــی ل ـــەربەخۆ دەربڕین س
شـــاعیر خۆڕســـكانە شـــیعرەكانی نووســـیوە، خۆڕســـك مەبەســـت ئـــەوە نییـــە پشـــت نەبەســـتن بـــە 
ــاعیر  ــەم ڕووەوە شـ ــز، لـ ــی بەهێـ ــانەوەی دیدگایەكـ ــان درەوشـ ــوو، یـ ــو و گەاڵڵەبـ ــنبیرییەكی خەمڵیـ ڕۆشـ
خاوەنـــی ڕۆشـــنبیرییەكی خەمڵیـــو و دیدگایەكـــی بەهێـــزی شـــیعرییە، بگـــرە مەبەســـت ئەوەیـــە: دوور لـــە 
ـــە  ـــردووە، ك ـــڕەو ك ـــینی پەی ـــی نووس ـــردەی ئازادی ـــەك، ك ـــەن و ئایدۆلۆژیای ـــە الی ـــتبوونێك ب ـــوو پەیوەس هەم
ـــای  ـــاوە. بەه ـــت هێن ـــینی بەدەس ـــی نووس ـــتی ئازادی ـــەواوی توانس ـــەوە. ت ـــەرد بووەت ـــیعری بێگ ـــەڕووی ش ڕووب

ئازادیـــی نووســـین دەستنیشـــانی داهێنانـــە شـــیعرییەكەی دەكات. نـــەك پـــرس و بـــارودۆخ.
ـــی  ـــە دووتوێ ـــە. ســـاڵی )1985( ل ـــەوە(، ناونیشـــانی كتێبێكـــی شـــیعریی: )جـــەالل بەرزنجی(ی )گـــەرم نەبوون
ـــات  ـــە: )م ـــیعرانەی تێدای ـــەم ش ـــراوە، ئ ـــاپ ك ـــدا چ ـــە بەغ ـــوادث( ل ـــەی )الح ـــە چاپخان ـــەڕەدا، ل )56( الپ
ـــەزوو،  ـــن ت ـــن، نزیكتری ـــم، ســـێبەری ڕەنگـــەكان، هات ـــی خەونەكان ـــان، ئاڵۆزبوون ـــوەی گی ـــەوەی نی ـــوون، پڕبوون ب
ـــەكان،  ـــی ناكۆكیی ـــوون، كۆتای ـــان، بەتاڵب ـــتایی گی ـــپیاتی، دەش ـــەورووژان، س ـــۆم، ن ـــی خ ـــی بەردەوام ئاهەنگ
كـــەف، ئارەزوویەكـــی كـــۆن، برینـــی ســـێبەر، پەككەوتنـــی ئـــاو، نەگەڕانـــەوەی نامۆیـــی، لـــە دژوارتریـــن 
ـــرەوتن،  ـــەكان، نەس ـــی نهێنیی ـــد، پااڵوتن ـــتەكان، زەمەن ـــی ش ـــەوە، ئاوێتەبوون ـــۆر، لەیادچوون ـــێبەرێكی م ـــدا، س كات
ـــا،  ـــی تەنی ـــاو، گوڵێك ـــازی ئ ـــتن، نی ـــیان دەوێ، ناش ـــش خۆش ـــەرخاك، وەرزەكانی ـــی س ـــی، بڵق ـــی بای دڵێك
ـــان،  ـــوون، خرۆش ـــی ب ـــگ، یەكیەت ـــغ، ئاون ـــان، قوڵ ـــر، دوای زری ـــی ت ـــەزار، ڕووتبوونەوەیەك ـــەوە، م ـــەرم نەبوون گ

ـــوون.( ـــروودی ئاواب ـــدە، س ـــتێرەیەكی گەڕی ئەس

ئاڵۆزبوونی خەونەكانم

كتوپڕ ناخم گران بوو،
دەمارەكانیشم شل بوون، 

رووناكی شپرزەی ڕوحیشم،
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هیچیان لەبارەی خۆی بەبیر نەمابوو،
ئابڵوقە دراوم،

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

لەناو ئەو مێرگە ناوەستم،
سۆزمی لێ هەڵدەپەنمێ

هەرچەندەش بمێنمەوە شتی جاویدانەتری لێ دەڕوێ
ئابڵوقە دراوم،

ناتوانم بەدیار ئەم ئەنجامە مۆمیاكراوە بوەستم.
خەونێك،

بۆ ماوەیەكی كەمیش بێت ڕۆحم تێكدات،
سەوزایی دەروونیم،

بەسەر سەوزایی سروشت خات،
پێشوازی ڕووناكییە سەرما لێنیشتووەكان دەكات،

ئەوەی بەم ڕێیە ڕابوورێ
ئاوێكی مۆمیاكراو لە خشتەی دەبات،

یان قامچی دڕندەی با،
هەموو پشتی لەت لەت دەكات، 

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

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

ئاوێكی مۆمیا نەكراویش،
قاچەكانمی لەناو جووت كەم.

بەم كاتە زەردهەاڵتووە،
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لەم ماوە چەماوەیە پیاسە ناكرێت.
دەرگای ئەم پەرستگایە تەمەڵەش ناكرێتەوە،

هیچی تر باسی سروشت ناكەم،
ئەو بوو دڵە ساكارەكەمی وا نەخۆش كرد،

رێگای چوونە دەرەوەی لێ گرتم،
رێگای هاتنەوە ژوورەوەی لێ گرتم 

ناخم گران بوو،
چیتر دوای جۆگەی پاش شۆرینی مردووان ناكەوم،

خەونێك،
بۆ ماوەیەكی كەمیش بێت،

سەوزایی دەروونم بەسەر سەوزایی سروشت خات،
یان كتوپڕ لەناو ئەو شەوە برك كردووەدا بمرم.

ـــای  ـــە بین ـــتێتیكایە ل ـــەو ئێس ـــت ئ ـــبێ بزاندرێ ـــە، دەش ـــای هەی ـــتێتیكیی ڕەه ـــی ئێس ـــیعر بەهایەك ش
ـــان ون  ـــێوا، ی ـــە ش ـــەو زانین ـــەر ئ ـــت. ئەگ ـــڕدا دەربكەوێ ـــتێكی پڕاوپ ـــە ئاس ـــە و ل ـــیعرەكەدا چیی ـــتیی ش گش
ـــیعری  ـــی ش ـــێواز و تایبەتكاری ـــە. ش ـــڕ نیی ـــدا پڕاوپ ـــی تێ ـــان و بەكارهێنان ـــتی داهێن ـــیعرەكە خواس ـــوو، ش ب

ـــردووە. ـــتەبەر نەك ـــۆ دەس ـــتێتیكای ب ـــێواز و ئێس ـــان ش ـــە: زم ـــووە. وات ـــەردی وەرنەگرت بێگ
لەم كۆشیعرەدا: دوو ئاستی كاركردن و شێواز هەیە.

ـــەم  ـــدا بەره ـــی تێ ـــەوە، نوێبەخش ـــی و بێگان ـــی خۆماڵ ـــووری دوور و نزیك ـــە كلت ـــتە ب ـــەم: پەیوەس یەك
ـــە ســـەرەتا  ـــای ئێســـتێتیكی ل ـــیقادار، بەه ـــی مۆس ـــڕ و ڕووناك ـــە ســـیمای پ ـــت و ســـیمای دەكات ب دەهێنێ
ـــەی  ـــا و وێن ـــت. وات ـــت و دەردەكەوێ ـــۆی دادەمەزرێنێ ـــەدا خ ـــا و وێن ـــاو وات ـــا لەن ـــیقادایە، ئەوج ـــاو مۆس لەن
ـــەز  ـــك ڕەگ ـــە كۆمەڵێ ـــە ل ـــدەدات، ك ـــراوی پێ ـــی ئاوێتەك ـــاكات، بینایەك ـــنووردار ن ـــی س ـــتێتیكی زەین ئێس

ـــووە. پێكهات
ـــە  ـــوو ب ـــەی كەســـیی خـــۆی، وەك كەســـێكی هەســـتەوەر و تێكەڵب ـــی ڕۆژان دووەم: پێویســـتییە ژیانییەكان

ـــەوە. ـــژ دەبێت ـــەوە درێ ـــە سروشـــتی ئەزموونیی ـــەش ل ـــەم پێویســـتییە ژیانیی ـــەر. ئ دەوروب
ــۆ  ــانیان بـ ــدراوەكان و ڕاكێشـ ــار و بینـ ــاو ڕووداوە دیـ ــیعرییەكانی لەنـ ــتە شـ ــتكردنەوەی ڕسـ خەسـ
نـــاو هەســـت و خـــەون، كـــە وەك هەوێنێـــك بـــە دەروون و بیـــری پـــژاوە و یارمەتـــی دەدات بـــۆ 
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نزیككردنـــەوەی دەوروبـــەر بـــۆ نـــاخ و كرۆكـــی و خەماندنـــی لـــە ئەزموونـــی ئازادیـــی نووســـیندا. 
شـــیعری: )هاتـــن( و )ناشـــتن( نموونـــەی ئـــەم بۆچوونەنـــە.

خەیـــاڵ و ســـۆزی گـــەرم دەبێـــت و بـــە بیـــر دەینووســـێت. ژیانـــی ڕۆژانـــەی خـــۆی وەك ســـەرچاوە 
ـــت.  ـــاو دەكەوێ ـــەم بەرچ ـــاالری( زۆر ك ـــەی )فەرمانس ـــن وش ـــدا دەبینی ـــاڵ بینینەش ـــەم خ ـــەر ل ـــاوە. ه بەكارنەهێن
ـــای  ـــۆیەكە هاوت ـــیعرییە و ئاس ـــانكراوێكی ش ـــانكار و نیش ـــەوە: نیش ـــت ئ ـــاو بكەوێ ـــش بەرچ ـــە دەگمەنی ـــەر ب ئەگ

ـــات. ـــوە دەب ـــوە بەڕێ ـــای لێ ـــی مان ـــی ماك ـــردەی دۆنایدۆن ـــەوە و ك ـــدا دۆزیوەت تێ
ئاڵـــۆزی نەخســـتووەتە نـــاو ڕســـتە شـــیعرییەكانی، بـــەاڵم گرانـــی و قووڵیـــی واتـــای خســـتووەتەوە 
ـــی  ـــاعیر پەیوەندییەك ـــدەچێت ش ـــتەوەرەوە. پێش ـــی هەس ـــی كەس ـــە گیانییەكان ـــی پەیوەندیی ـــۆ بەهێزكردن ب
ـــاز و  ـــوون و مەج ـــوازە و لێكچ ـــەوەی خ ـــت، ب ـــدا نەبووبێ ـــیكی كوردی ـــیعری كالس ـــەڵ ش ـــزی لەگ بەهێ
ـــەر  ـــە، ئەگ ـــەك ون ـــەون و تاڕادەی ـــەم دەردەك ـــێوازیدا ك ـــە ش ـــاد، ل ـــە ..... ت ـــانە و درك ـــتن و نیش خواس
ـــر و  ـــت. بی ـــێوازەكاندا دەرناكەوێ ـــوان ش ـــە نێ ـــاكار ل ـــی جی ـــتە. ڕەوانبێژی ـــەك ئاس ـــی و ی ـــبێت الوەك هەش
ـــەری ڕەوانبێـــژی و ئاســـتداریی زمـــان،  ـــە هون ـــر ســـەرنجی ڕاكێشـــاوە ل ـــر زیات ـــە ئاســـۆكانی بی كاركـــردن ل
ـــاش  ـــەش ب ـــەو مەودایان ـــیت، ئ ـــاش ناناس ـــت ب ـــەوە خۆش ـــی. ئ ـــاش نەناس ـــۆت ب ـــی خ ـــەر بنەماكان ئەگ

ـــەوە. ـــا دەكات ـــەوان جی ـــۆ ل ـــە ت ـــت، ك نابینی
ـــتا دەگات  ـــە ئێس ـــا ب ـــەرەتاوە ت ـــە س ـــە ل ـــەی، ك ـــەو هێڵ ـــە ب ـــی درێژخایەن ـــان پرۆژەیەك ـــەكردنی زم گەش
ـــەوە  ـــردووە. ئ ـــدوو ك ـــۆی مان ـــان ب ـــاعیرانمان خۆی ـــوارەوە. ش ـــە خ ـــدا هاتووەت ـــێ پێی ـــوردی پێبەپ ـــیعری ك ش
ـــان دوودڵ  ـــە ڕەنجم ـــاوە و ل ـــان ن ـــتیدا هەنگاوم ـــە ئاس ـــڕواوە ل ـــی و ب ـــە دڵنیای ـــە ب ـــوەری بنەمایەك ـــا و پێ بەه

ـــن. نی
ـــزی  ـــەوەی هێ ـــە كۆكردن ـــەوە، ل ـــی كردووەت ـــەدا تاق ـــان و وش ـــە زم ـــری ل ـــەاڵتی بی ـــاعیرە دەس ـــەم ش ئ
ـــان( و )وشـــە(ی  ـــر( و )زم ـــە )بی ـــەك ل ـــدا ڕســـكاندووە. بەهـــای هەری ـــە دەق هەرســـێكیاندا شـــیعرییەتی ل
ـــەوەی  ـــە درێژبوون ـــان ل ـــتووە، پاش ـــاوە و دەریخس ـــە(دا بەكارهێن ـــە )وێن ـــك ل ـــەربەخۆ وەك هارمۆنییەتێ س
ـــە )تـــەوژم( و ـــەم شـــێوازەی نەبووەت  شـــیعرەكەدا ئێســـتێتیكایەكی شـــێوە ئەندازەیـــی هەســـت پێدەكەیـــت. ئ
)ڕووداو(ێـــك، بگـــرە هـــەر خـــۆی لەناویـــدا درێـــژ بووەتـــەوە و لـــە شـــیعری نوێبەخشـــی كوردیـــدا، 

كەمەیەكـــی كەمـــی شـــیعری گرینگـــی پـــێ نووســـیوە.
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لـــە كۆمەڵـــگای ئێمـــەدا، ئـــەو شـــاعیرەی ژیانێكـــی خۆشـــگوزەرانی هەبووبێـــت، ببـــڕای ببـــڕ 
نەیتوانیـــوە شـــیعرێكی داهێنەرانـــە بنووســـێت. بۆیـــە ئـــەو شـــاعیرانەی نازكێشـــراوی دەســـەاڵتن، 
ـــن،  ـــدراوە و بەرفەرمان ـــدا مردێن ـــان تێ ـــی یاخیبوونی ـــە گیان ـــن، چونك ـــان نی ـــژووی داهێن ـــی مێ خاوەن

چاویلكـــەی ڕەنگاوڕەنگیـــان لەچـــاو كـــراون و هەمـــوو وەرزەكان بـــە بەهـــار دەبینـــن.
ئـــەم شـــاعیرە، خـــودی هەســـتیار و نیگـــەران و ماندوویـــی خـــۆی لەنـــاو تێڕوانینێكـــی لەبیـــر 
نەكـــراودا، كـــردووە بـــە دەقـــی شـــیعری و هەڵیداوەتـــە نـــاو پانتایییـــە پـــڕ ئاژاوەكانـــی ژیـــان، 
ـــە  ـــت. ل ـــدا بژێ ـــی لەناوی ـــە دڵ ـــڕ ب ـــتووە پ ـــردووە و نەیهێش ـــێ ك ـــتەمی ل ـــع س ـــودەی واقی ـــەو خ ئ
ـــع و  ـــت واقی ـــە ئاس ـــی ل ـــە و بەرزكردنەوەیەت ـــە گەمارۆدراوەكان ـــۆی دەنگ ـــە گ ـــیعر هێنان ـــدا ش كرۆك
ـــە  ـــڕ ب ـــتووە پ ـــە نەیهێش ـــە، ك ـــەو واقیعەی ـــەپێنەری ئ ـــزی خۆس ـــەاڵت و هێ ـــەوەی دەس پێچەوانەكردن
دڵـــی لەنـــاوی بژێـــت و خـــودی هەســـتیار و نیگـــەران و مانـــدووی خـــۆی تێـــدا دامەزرێنێـــت. 
ـــوون  ـــنایی ب ـــرۆڤ و ڕۆش ـــەی م ـــەم دەركەوت ـــیعر وەك یەك ـــدوودا، ش ـــگای زین ـــی كۆمەڵ ـــە واقیع ل
ـــوون و  ـــەر ب ـــەردەوام كاری لەس ـــۆی ب ـــتنی خ ـــۆ پاراس ـــان ب ـــووە، پاش ـــی وەرگرت ـــراوە و فۆرم ناس

ـــردووە. ـــوون ك هەب
واقیعـــی كۆمەڵـــگای زینـــدوو، درەوشـــانەوەی بەردەوامـــی تێدایـــە بـــۆ كار لەســـەركردن و خـــۆ 

دامەزرانـــدن و بەجێهێنانـــی پرۆژەكانـــی ئەزموونـــی ژیـــان و نووســـین.
ـــێ  ـــەاڵتی ل ـــرە و دەس ـــدوو بەهێزت ـــەران و مان ـــتیار و نیگ ـــی هەس ـــە مرۆڤ ـــتەمكار، ل ـــی س واقیع
ســـەندووەتەوە، یـــان جموجـــووڵ و چاالكییەكانـــی خســـتووەتە ژێـــر ڕكێفـــی خـــۆی و بەرزەفتـــی 

ـــردووە.  ك
شـــیعریش، كـــە ناوكـــی گیانـــە، دەبێـــت لـــەم خـــاڵ و خـــودەوە هاتبێـــت، خـــۆی كردبێتـــەوە 
و بوونـــی خـــۆی ڕاگەیاندبێـــت. لـــە خـــاڵ و خـــودی هەســـتیار و نیگـــەران و مانـــدووەوە، بـــۆ 

بەرزكردنـــەوەی، تـــا ئاســـتی )واقیـــع( و )بڕواهێنـــان(.
ـــۆزە.  ـــع زۆر ئاڵ ـــدا واقی ـــە كاتێك ـــەوە، ل ـــێ دەكەوێت ـــی ل ـــاكاركردنەوەی واقیع ـــیعر س ـــك ش هەندێ
ـــت،  ـــدوو بێ ـــی زین ـــیعردا دژی واقیع ـــەی ش ـــە بۆت ـــت ل ـــدوو نابێ ـــەران و مان ـــتیار و نیگ ـــودی هەس خ
ـــكەكانی  ـــە تیش ـــەوە و ڕاوی تاڵ ـــدوو هەڵبدات ـــی زین ـــتەكانی واقیع ـــدات پێس ـــەوڵ ب ـــدا ه ـــرە تێی بگ

نزا سپییەكانی من
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ـــكات. ب
)واقیعـــی زینـــدوو( هەمیشـــە درەوشـــانەوەی بەردەوامـــی تێدایـــە بـــۆ كار لەســـەركردن و خـــۆ 
ـــتەمكار(  ـــی س ـــەاڵم )واقیع ـــین، ب ـــان و نووس ـــی ژی ـــی ئەزموون ـــی پرۆژەكان ـــدن و بەجێهێنان دامەزران
ــۆر و  ــێت و دیكتاتـ ــدوو ناپرسـ ــەران و مانـ ــتیار و نیگـ ــودی هەسـ ــی خـ ــاوات و داوایەكانـ ــە ئـ لـ
ســـەركوتكار و تۆقێنـــەرە. لـــە بـــاری ســـەركوتكردن و تۆقانـــدا، جوانـــی و هەســـت بـــە جوانـــی 

كـــردن هەڵدەبزڕكێـــت.
ـــن  ـــیعردا دەژی ـــاو ش ـــدوو لەن ـــەران و مان ـــتیار و نیگ ـــودی هەس ـــوو خ ـــاعیردا، هەم ـــی ش ـــە خەیاڵ ل
ـــن  ـــەختە دەچ ـــكانی ش ـــردن و ش ـــە درزب ـــەوە ل ـــك دەبن ـــدە ناس ـــن. ئەوەن ـــەكان دادەنێ و پەیوەندیی
ـــی  ـــەی باران ـــەر نم ـــار لەب ـــی هەن ـــك پڕئاوبوون ـــی و دەن ـــەرم و نیان ـــان ن ـــدا، ی ـــۆری بەهاران ـــەر خ لەب
ـــە  ـــەو تێڕوانین ـــاو ئ ـــردوو لەن ـــی لەخۆب ـــەاڵم مەرگێك ـــرن، ب ـــەرگ دەگ ـــەڵ م ـــی لەگ ـــدا. پەیوەندی پایزان
لـــە بیرنەكـــراوەی، كـــە خـــودی هەســـتیار و نیگـــەران و مانـــدووی خـــۆی تێـــدا كـــردووە بـــە: 

ـــان. ـــی ژی ـــڕ ئاژاوەكان ـــە پ ـــاو پانتاییی ـــە ن ـــیعری( و هەڵیداوەت ـــی ش )دەق
ــدی و  ــت و پەیوەنـ ــوددا دێـ ــەی خـ ــی و ماندووبوونـ ــتیارییە و نیگەرانـ ــەم هەسـ ــیعرییەت بـ شـ
ـــدی و  ـــەو پەیوەن ـــیعرەكەدا ئ ـــەوەی ش ـــە درێژبوون ـــەڵ دەكات، ل ـــوان ڕای ـــە نێ ـــان ل ـــی پتەوی یەكێتییەك
ـــت  ـــێ و هەس ـــتی دڵەڕاوك ـــە هەس ـــك ل ـــت، تەمێ ـــامتر دەبێ ـــەیدا و سەرس ـــێتەوە و ش ـــە هەڵناوەش ڕایەڵ

ـــێ. ـــی( دەدات ـــی زەین ـــت و )بنیادێك ـــۆی دەچنێ ـــت و تانوپ ـــی دەئاڵێ ـــردن تێ ـــە نامۆییك ب
ـــڕی و  ـــە پ ـــەوە ب ـــە دەیخوێنیت ـــەو شـــێوازەیە، ك ـــە شـــیعردا ئ ـــی و ماكـــی شـــێواز ل ـــن چییەت جوانتری
ـــت  ـــاوی ژیاوی ـــردووە و لەن ـــۆدا كاری ك ـــتەكانی ت ـــە هەس ـــێك ل ـــاو بەش ـــت لەن ـــت بكەی ـــی هەس كامڵ
و بەكامـــی دڵ دەخوێنیتـــەوە، ژیـــان لەنـــاو چێـــژی كاتـــی شـــیعریدا داگیرســـاوە و وەك چەقـــی 

ـــت. ـــد دەبیندرێ ناوەن
ـــزی  ـــوەرە، ئاســـۆی جوواڵویـــش هێ ـــە، ئاســـۆی جـــوواڵو پێ ـــوەر نیی ـــۆ شـــیعر پێ ئەگەرچـــی چـــەق ب
ـــە  ـــەاڵم كـــە ل ـــدا دەســـت دەخـــات، ب ـــێ دەبەخشـــێت و هاوســـەنگیی خـــۆی لەگـــەڵ زمان گـــۆڕان پێبەپ
ـــتێكی  ـــت هەس ـــت بكەی ـــان و هەس ـــی ژی ـــی واقیع ـــەوە دۆخ ـــت، بگەڕێیت ـــەواو بووی ـــەدا ت خوێندنەوەك

ـــووە. ـــتە ب ـــیعریدا بەرجەس ـــی ش ـــەی دەق ـــە بۆت ـــڕاوە و ل ـــاراو دەرب پ
شـــیعرییەت لـــە چێـــژ و هەســـتی كاتیـــدا دێتـــە بـــوون و لـــە دەقـــدا دەخوڵقێـــت و خوڵقانـــی 
ـــە  ـــان ل ـــی زم ـــتیش ئەرك ـــژی تەندروس ـــت و چێ ـــووناوی دەكات. هەس ـــزی ئەفس ـــی هێ ـــۆی تێكەڵ خ
ـــاوە و  ـــت هێن ـــەی بەدەس ـــێكی تاكان ـــەدا، كەش ـــتۆ گرتن ـــە ئەس ـــان ل ـــی زم ـــەو ئەرك ـــرن، ل ـــتۆ دەگ ئەس
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ـــەوە. ـــی كردووەت ـــیعرییەت و جیاكاری ـــەوە و ش ـــك بوون ـــی ناس ـــەڕووی زمان ـــەری ڕووب خوێن
ـــاڵی )1999(  ـــەیدا(یە. س ـــمان ش ـــیعریی: )عوس ـــی ش ـــانی كتێبێك ـــن(، ناونیش ـــپییەكانی م ـــزا س )ن
لـــە دووتوێـــی )97( الپـــەڕەدا لـــە چاپخانـــەی )هـــەواڵ( لـــە ســـلێمانی چـــاپ كـــراوە، ئـــەم 
شـــیعرانەی تێدایـــە: )خـــەزان، ئـــەو شـــەوەی بەفـــری تێـــدا بـــاری، ئەویـــن، خەتـــا، برووســـكە، 
ـــاتەی  ـــوار س ـــت و چ ـــات، بیس ـــەوز، كارەس ـــیعرێكی س ـــێو، ش ـــەن، س ـــیعر، گۆڕهەڵك ـــە ش دوو پارچ
ـــە  ـــان ســـەفەری ئەییـــووب، خمخـــۆرك، دروود، ڕۆژان ـــەم، ســـەبووری ی ئێســـتای مـــن، 1995/8/26، مری
ـــك  ـــوڵ پیاوێ ـــە گ ـــێ ل ـــەفەر، ئەوین ـــا س ـــەراب ن ـــماس، س ـــن، كریس ـــپییەكانی م ـــزا س ـــت، ن یاداش
ـــی  ـــە وازییەكان ـــك ل ـــید، هەندێ ـــەج، قاس ـــتانی خ ـــە داس ـــێك ل ـــتۆكهۆڵم، بەش ـــۆ و س ـــن. ت ـــە درۆ، م ل

ـــاو(. ـــی زەرێ، دامی ژوان

مریەم

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

سێ ڕۆژە گەردی ڕۆح ئەسووتێ
سێ ڕۆژە ڕەیحانەی عومری من 

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

ئۆف لە خۆم،
لە منی خێر نەدیو..

ئاخر كوا ژنە ئینجیلییەكەم؟
ئاخر كوا: وا لە كوێ؟

ژنە سازگارەكەی عومری وشكەاڵتووی
منی دڵ پەشمەك؟
پێم بڵێن، ئەگەرنا. 
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قورئانی مزگەوت و 
زەنگی كەنیسە و

مەرقەدی پیاوچاكان. بە شاهید دەگرم
هەرچی ئازیزتانە، من ئاسا 

ئاگری تێ بەربێ؟
ئەگەر بێ و پێم نەڵێن

ژنە ئینجیلییەكەم وا لە كوێ؟

ـــن.  ـــر و زەی ـــە بی ـــە ب ـــەوە، خوێندنەوەی ـــێوەی خوێندن ـــترین ش ـــەوە، باش ـــاو ناخوێندرێت ـــە چ ـــیعر ب ش
لـــە شـــێوازی ئـــەم جـــۆرە خوێندنەوەیـــەدا، هەمـــوو دووری و ئاســـۆكانی دەقـــی پـــاراو بـــەدی 
ـــردن  ـــاری پەیداك ـــا و هێماپێكـــراو و زانی ـــن و بیســـتن و هێم ـــت. وەك دووری و ئاســـۆ و بینی دەكرێ
ـــەدا  ـــەم ڕووبەڕووبوونەوەی ـــی. ل ـــی زمانەوان ـــژی و ئەزموون ـــەری شـــیعر نووســـین و ڕەوانبێ ـــارەی هون لەب
ـــاری  ـــت و ڕوودەدات. ب ـــە دەبێ ـــگادا، گەاڵڵ ـــاو كۆمەڵ ـــە پێویســـتبوونی شـــیعر و نووســـین لەن هەســـت ب
ـــەس  ـــد ك ـــدا چەن ـــەك كات ـــە ی ـــە ل ـــەرە هەمەالیەن ـــەم خوێن ـــتی. ئ ـــاری پێویس ـــۆ ب ـــت ب ـــژ دەگۆڕێ چێ
ـــە  ـــرە ڕوانین ـــە: ف ـــت. وات ـــان ناســـڕێتەوە و خـــود كـــپ نابێ ـــەك الیەكـــی دیكەی ـــەاڵم الی ـــە، ب و الیەك

ـــە.  ـــوونی وش ـــاراو و ئەفس ـــی پ ـــۆ دەق ب
ـــدراوە و  ـــی داهێن ـــەاڵم وزەیەك ـــار، ب ـــتی نادی ـــە ڕووداو و ش ـــاڵ دەبێت ـــی خەی ـــە وێناكردن ـــە ل وش

ـــراوە. ـــت پێك ـــدا هەس ـــە زەین ل
ڕووداو و شـــتی نادیاریـــش، كـــە تێیـــدا قـــاڵ و قـــووڵ بوویتـــەوە، دەبێتـــە موڵكـــی خـــودی 
هەســـتیار و نیگـــەران و مانـــدوو، لەســـەر بنچینـــەی خەیـــاڵ و قـــاڵ و قووڵبوونـــەوەدا، )توانـــا( و 
)بەهـــرە( گیـــان بـــە شـــتی نادیـــار دەبەخشـــن و ڕووداوە هەســـتییەكان ڕوودەدەن و دەبـــن بـــە 

)وزەیەكـــی داهێنـــدراو(.
لـــە 1953 لـــە ســـلێمانی لەدایـــك بـــووە، پێشـــبینیكردن یـــەك لـــە خەســـڵەتە گرینگەكانـــی شـــاعیری 
ـــیعرییە،  ـــە ش ـــەم كتێب ـــینی ئ ـــادی نووس ـــەر و بنی ـــە پێكهێن ـــە بوونەت ـــەی، ك ـــەو ڕووداوان ـــتەقینەیە. ئ ڕاس
پەیوەســـتن بـــە ژیانـــی شـــاعیر خۆیـــەوە و مانیفێســـتی ژیانـــی كەســـایەتبی خـــۆی ڕادەگەیەنـــن. 
ـــا(،  ـــیعری: )خەت ـــە ش ـــان ل ـــەم(، ی ـــیعری: )مری ـــە ش ـــان ل ـــەزان(، ی ـــیعری: )خ ـــە ش ـــە: وەك ل نموون
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ـــا  ـــای جی ـــەوە مان ـــگای زمان ـــە ڕێ ـــن ل ـــت. دەتوانی ـــە شـــیعری: )دوو پارچـــە شـــیعر( دەردەكەوێ ـــان ل ی
ـــی  ـــوو وزەیەك ـــە هەم ـــان تۆڕێك ـــدا زم ـــە كاتێك ـــن. ل ـــی وەربگری ـــتەی ژیان ـــەم مانیفێس ـــش ل جیای
ـــت  ـــێ دەهێڵێ ـــە بەج ـــەم ژیان ـــی ئ ـــە زوو و بەجوان ـــی داوە، ك ـــەو ئاماژانەش ـــن. ئ ـــۆ دۆخگۆڕی ـــە ب تێدای
ـــی  ـــە جوانەكان ـــە مێوان ـــەك ل ـــوردی ی ـــگای ك ـــت. 5/2/ 2005 كۆمەڵ ـــەواو دەبێ ـــینی ت ـــی نووس و ژیان
ـــی  ـــوان ژیان ـــین و ج ـــوان نووس ـــای ج ـــە توان ـــوو، ك ـــەرگ ب ـــە م ـــتانی جوان ـــی كوردس ـــەر زەمین س
ـــاوە.  ـــای كێش ـــڵ و هێم ـــدا هێ ـــایەتیی خۆی ـــی كەس ـــتی ژیان ـــەر مانیفێس ـــش لەس ـــوو. بەردەوامی هەب
ـــەر  ـــی هاوس ـــەری كاراش ـــی و كارەكت ـــەی خۆیەت ـــەری ماڵەك ـــەوە ڕووب ـــدا خوالوەت ـــەی تێی ـــەو پانتاییی ب

ـــنێ(. ـــۆ، دەش ـــنروێ، ئاس ـــێ، ش ـــی: )ئایش و منداڵەكانیەت
ـــە نیشـــتووانەی  ـــەم دەنگ ـــی ئ ـــدا نیشـــتووە، شـــاعیر خـــۆی تێكەڵ ـــە ناخی ـــر ل ـــك دەنگـــی نەم هەندێ
ـــەوە و  ـــارە دەبن ـــیعرییەكانی دووب ـــاو ڕووداوە ش ـــەردەوام لەن ـــە ب ـــت، ك ـــەوە و دەیانجووڵێنێ ـــی دەكات ناخ
ـــە  ـــدا دێت ـــە ژیانی ـــی ل ـــی بنەڕەت ـــك، گۆڕانێك ـــەوە. گۆڕانێ ـــان دەدرێن ـــیمایان پێش ـــن س ـــە هەمەچەش ب
ـــە  ـــتنی دەدات، ل ـــە تێگەیش ـــە ب ـــیعرەكانی و گەش ـــەی ش ـــە بناغ ـــە دەبێت ـــەم گۆڕان ـــر ئ ـــۆڕێ، دوات گ
ـــە  ـــێ و ل ـــودی دەب ـــە خ ـــەڵ ب ـــی تێك ـــی لیریك ـــەوە. خودێك ـــك دەبێت ـــەكان نزی ـــە زمانەوانیی توخم

ـــت.  ـــان پێیدەكەوێ ـــیعرەكانیدا چاوم ش
ــان  ــیعری كوردییـ ــیعرییەتی شـ ــە )شـ ــان، كـ ــاعیرە بەتواناكانمـ ــە شـ ــێك لـ ــی بەشـ ئەگەرچـ
ـــێ  ـــۆ بەج ـــیان ب ـــی سەرنجڕاكێش ـــان دەق ـــایەتیی خۆی ـــی كەس ـــتی ژیان ـــدووە.( وەك مانیفێس دامەزران
ـــدن و  ـــەركردن و خۆدامەزران ـــۆ كار لەس ـــە ب ـــان تێدای ـــنی بەردەوامیی ـــە دەروونڕۆش ـــتووین، هەمیش هێش

بەجێهێنانـــی پرۆژەكانـــی ئەزموونـــی ژیـــان و نووســـین.

تشرینی یەكەمی 2008 هەولێر
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ـــت،  ـــدا بەرجەســـتە دەكات و شـــێواز بەرهـــەم دەهێنێ ـــە زمانییەكانی ـــە دەربڕین ـــرۆڤ ل ـــی م شـــیعر گیان
ـــادا،  ـــیعرییەكانی دنی ـــاكارە ش ـــگای ش ـــە ڕێ ـــن ل ـــن. دەتوانی ـــین و گوت ـــن و نووس ـــێوازی ئاخاوت ش
ـــی  ـــت. وەك وێنایەك ـــت بكەوێ ـــی دەس ـــی مرۆڤایەت ـــۆ گیان ـــان ب ـــا و هێڵكارییەكم ـــتن و وێن تێگەیش

ـــار(. ـــت( و )ئام ـــەك وەك )زانس ـــتی، ن ـــتێتیكی و هەس ئێس
رێـــز لـــە تواناكانـــی بەرانبـــەر دەنێـــم و بەپێـــی ئاســـتی كار و داهێنانیانـــەوە بـــە دڵـــم دەبـــن. 
ئەمـــەش، یـــان لـــە كاتێكـــی كـــورت و دیاریكـــراودا لـــە قوواڵیـــی دڵـــم نیشـــتەجێ بوونـــە و 
ـــان  ـــەوە، ی ـــدا دەبێت ـــان پەی ـــۆزم بۆی ـــن و س ـــەم دەجووڵێن ـــار یادگ ـــەوە، جاروب ـــدا ماونەت ـــە یادگەم ل
ـــۆ  ـــتەقینەن ب ـــتەیەكی ڕاس ـــدان و ئاراس ـــە خولیام ـــەوە و ل ـــژ ماوەت ـــی درێ ـــا ماوەیەك ـــان ت كاریگەریی
ـــاندم  ـــان خرۆش ـــراو چێژی ـــورت و دیاریك ـــی ك ـــۆ ماوەیەك ـــەی ب ـــەوە. ئەوان ـــاری گیانیی ـــە ب ـــن ل وەرگرت
ـــردووم و  ـــز ك ـــان بەهێ ـــەردەوام خولیای ـــەی ب ـــان ئەوان ـــڕیونەتییەوە، ی ـــتم س ـــووە، نەس ـــان هات و كۆتاییی
ـــی  ـــۆ ئەدەببین ـــەرن. ب ـــی كاریگ ـــی ڕۆڵێك ـــە و خاوەن ـــم بوون ـــەكان هاودەنگ ـــی وش ـــە دەربڕاوەكان دەنگ
ـــت.  ـــێ دەكرێ ـــتیوانییان ل ـــاردا پش ـــەردوو ب ـــە ه ـــەوە. ل ـــاری ئەدەبیی ـــوون لەب ـــی بۆچ ـــە پیتكردن و ب
ـــەوە.  ـــەردەوام خوێندن ـــۆ ب ـــەوی دی ب ـــتییەكانی ئ ـــە هەس ـــەر پێكهات ـــەی لەس ـــەری دانان ـــەو كاریگ ئ

ـــە. ـــزی زمان ـــی هێ ـــە ئەدەبیبوون ـــان و ب ـــی داهێن ـــی ڕۆڵ دەركەوتن
ئەگـــەر لـــە شـــیعری حەفتایەكانـــی كوردیـــدا، چەنـــد نموونەیەكـــی جـــوان و داهێنـــدراو لـــە 
ـــە  ـــیعرێكی ب ـــە ش ـــەك لەوان ـــت. ی ـــدا هەبووبێ ـــان لەگەڵم ـــەوە و بەردەوامیی ـــدا مابن ـــن و یادگەم زەی
ـــان(  ـــاری )بەی ـــە گۆڤ ـــە ل ـــدا(، ك ـــی لەزەت ـــەر باران ـــی لەب ـــاعیرەیە: )بەڕووت ـــەم ش ـــووی ئ ئەزموونداچ
ـــە بوونیـــدا گیانـــی ئێســـتێتیكای  ـــەوە. ل ژمـــارە )45(ی كانوونـــی یەكەمـــی )1977(دا، بـــاوی كردووەت

ـــیقا(دا. ـــە( و )مۆس ـــە )وێن ـــەوە ل ـــە ڕووی قووڵبوون ـــی ل ـــتوویەتی. بەتایبەت ـــووە و پاراس هەڵگرت
ـــوە،  ـــۆی چنی ـــۆی خ ـــەڵ و تانوپ ـــاردا ڕای ـــۆزی ش ـــاكار و ئاڵ ـــی س ـــە دڵ ـــیعرە ل ـــەم ش ـــەی ئ پێكهات
ـــدا  ـــە خولیام ـــەردەوام ل ـــردووە، ب ـــگ ك ـــی ڕەن ـــی ژیان ـــڵەتێكەوە وێنەكان ـــوو كەشـــوهەوا و خەس ـــە هەم ب
بوونـــی داهێنـــدراوی خـــۆی درێـــژ كردووەتـــەوە و خاوەنـــی ڕۆڵـــی كاریگـــەرە. فـــەزای شـــار فەزایەكـــی 
قەرەباڵـــغ و پـــڕ نهێنییـــە، بـــواری جیابینـــی و جیـــاكاری دەڕەخســـێنێت. بـــەردەوام لـــە جووڵەدایـــە و لـــە 
ـــە و  ـــە وش ـــەوە، ب ـــی خوێندووەت ـــتێتیكییەوە جوانییەكان ـــراوە و ئێس ـــی ك ـــە زەینێك ـــت. ب ـــە ناكەوێ جووڵ

دڵدارەكەم پایزە گەواڵەیەك نییە
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ـــدراودا  ـــتی و بین ـــی هەس ـــە بارودۆخ ـــی ل ـــەری دەربڕین ـــاعیرانی دەوروب ـــە ش ـــاكار ل ـــتەواژەی جی دەس
ـــە  ـــەری كردوویانەت ـــاعیرانی دەوروب ـــاالرییەی ش ـــە فەرمانس ـــان و دەربڕین ـــەو زم ـــووە ل ـــردووە، دەرچ ك
ـــكارە  ـــر تایبەت ـــوردی، زیات ـــەی ك ـــیعری تاراوگ ـــر ش ـــیعری. دوات ـــی ش ـــێوازی قۆناغێك ـــنامە و ش ناس
بـــەو شـــاعیرانەی كۆچیـــان بـــۆ جوگرافیایەكـــی دوور كـــردووە. وەك دیاردەیـــەك لـــە ناوەنـــدی 
ـــم  ـــەی: )گوت ـــی( و چام ـــم(ی )نال ـــۆزی ڕێگەت ـــی ت ـــەی: )قوربان ـــە چام ـــدا ڕووداوە. ل ـــی كوردی ئەدەب
ـــێركۆ  ـــە(ی )ش ـــدی پەپوول ـــەی: )دەربەن ـــی( و چام ـــادری كۆی ـــی ق ـــوو(ی )حاج ـــی خەواڵ ـــە بەخت ب

ـــاردە. ـــێواز و ڕووداو و دی ـــەت و ش ـــە باب ـــوو ب ـــرا و ب ـــەس(ەوە ناس بێك
ـــۆ  ـــان ب ـــوێنی ژی ـــە. ش ـــی بەردەوامدای ـــە كۆچێك ـــت، ل ـــوێن ناژی ـــچ ش ـــە هی ـــتەقینە ل ـــاعیری ڕاس ش
ـــەی  ـــەرگەردانی داهێنەران ـــڕ س ـــودی پ ـــە خ ـــەیە، ك ـــزی وش ـــان هێ ـــیعرە، ی ـــتیمانی ش ـــا نیش ـــەو تەنی ئ

ـــەقامگیری دەكات. ـــت و س ـــدا دادەمەزرێنێ ـــۆی تێ خ
ـــی  ـــك جموجووڵ ـــە، جۆرێ ـــان هەی ـــنێكی تایبەتیی ـــی و چەش ـــی بابەت ـــراو، بنیادێك ـــیعری تاراوگەك ش
ـــت  ـــی هەس ـــە تەوژم ـــاواری ب ـــەر ه ـــردەوە س ـــان ب ـــان زمانی ـــرد، ی ـــدا ك ـــدا پەی ـــە زمان ـــیان ل گۆڕانیش

ـــان. ـــواری زم ـــككردنەوەی ب ـــۆ تەس ـــە ب ـــەش هۆیەك ـــكبوونەوە. ئەم ـــۆز و ناس و س
زیاتـــر لـــە شـــیعری تاراوگـــەدا پرســـیار، )رامانـــی ســـەرەكی(یە. كاریـــان لەبـــارەی هـــاواری 
بـــە تـــەوژم و هەســـتی غەریبـــی و ســـۆزی گەرمـــی خودایـــی كـــردووە، ئـــەو هەســـتپێكردن و 
ـــاری  ـــە گۆڤ ـــە ل ـــاعیرەدا، ك ـــەم ش ـــی(ی ئ ـــیعری: )غەریب ـــە ش ـــن ل ـــی م ـــە بۆچوون ـــكرابوونە ب ئاش
ـــی  ـــە گەاڵڵەبوون ـــەوە. دەگات ـــی 2008دا، باوكراوەت ـــی دووەم ـــارە )52(ی كانوون ـــەفەق(ی ژم )نەوش
ــۆز و  ــەوژم و هەســـت و سـ ــە تـ ــاواری بـ ــە بێگەردیـــی هـ ــو لـ ــتێتیكی و لێوانلێـ دەقێكـــی ئێسـ
ـــی  ـــن و ئاگای ـــە زەی ـــانەوەی ل ـــەواو درەوش ـــی ت ـــدا، گەیاندنێك ـــە دەربڕین ـــەوە ل ـــیعرییەت و چڕبوون ش
ـــان و هەســـتی  ـــە نیشـــتیمان هەڵكەن ـــەوە و ل ـــن كوالن ـــووڵ و بری ـــت. ســـۆزی ق ـــەردا دەخەمڵێنێ بەرانب
ـــا  ـــش تەنی ـــتێتیكادا. هونەری ـــاو ئێس ـــیعر لەن ـــی ش ـــەری ئاخاوتن ـــەر. هون ـــە هون ـــردووە ب ـــی ك غەریب
ـــدا  ـــی دەق ـــە بوون ـــۆیەك ل ـــوو ئاس ـــتێتیكا هەم ـــت. ئێس ـــە دەكرێ ـــتێتیكا پێوان ـــی ئێس ـــاڵ و هێڵ ـــە خ ب

ـــت. ـــاوەش ناكوژێ ـــكەیەكی درەوش ـــچ ترووس ـــانەوە و هی ـــۆ درەوش ـــت ب پێدەگەیەنێ
ســـۆز پەیوەندیـــی شـــاعیر بـــە ڕابـــردووەوە ئاشـــكرا دەكات، لـــەم جـــۆرە شـــیعرەدا جەخـــت 
ـــۆی  ـــەش بەه ـــەوە. ئەم ـــردن دەكرێت ـــە نامۆییك ـــت ب ـــۆز و هەس ـــەوژم و س ـــە ت ـــاواری ب ـــەر ه لەس
ـــی  ـــی و پەیوەندی ـــت و تەبای ـــەری ببێ ـــەاڵوی دەوروب ـــوە تێك ـــە نەیتوانی ـــایكۆلۆژییەكەیەوە، ك ـــەرە س پاڵن
ـــۆی  ـــە ه ـــە دەبێت ـــارە دەروونیی ـــەم ب ـــت. ئ ـــەوێ وەربگرێ ـــووری ئ ـــكات و كلت ـــت ب ـــی دروس هاوگیان
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ـــاعیر  ـــە ش ـــەوژم، ك ـــاواری بەت ـــۆز و ه ـــەوەی س ـــردن و بەرزبوون ـــە نامۆییك ـــت ب ـــەرهەڵدانی هەس س
ـــی  ـــەی كۆچ ـــەو جوگرافیای ـــگای ئ ـــەڵ كۆمەڵ ـــی لەگ ـــەوت و توان ـــۆ هەڵك ـــاوی ب ـــی گونج بارودۆخێك
ـــۆ  ـــكات ب ـــۆی ب ـــی خ ـــتكاریی ژیان ـــت و دەس ـــت بهێنێ ـــووری بەدەس ـــی كلت ـــردووە تەبایییەك ـــۆ ك ب

ـــەوێ. ـــەوان و ئ ـــی ئ ـــۆری ژیان ـــە ج ـــن ب ڕاهات
ـــەوە  ـــەرەو كاڵبوون ـــەوەی ســـۆزەی ب ـــە نامۆییكـــردن و بەرزبوون ـــە تەوژمـــە و هەســـت ب ـــەو هـــاوارە ب ئ
ـــر  ـــە بەرچـــاو، ئەوەمـــان ال جێگی ـــی شـــاعیرانی تاراوگەكـــراوی خۆمـــان بهێنین دەچێـــت، ئەگـــەر ئەزموون
ـــەم  ـــان ئ ـــەرەتای تاراوگەبوونی ـــاڵێكی س ـــد س ـــاعیران چەن ـــە ش ـــكرا، ك ـــی ئاش ـــە خاڵێك ـــت و دەبێت دەبێ
ـــەزی  ـــاون. ڕەگ ـــی كش ـــیعری بوون ـــاو ش ـــۆ ن ـــێ ب ـــر پێبەپ ـــاوە. دوات ـــەم هێن ـــیعرەیان بەره ـــۆرە ش ج
ـــۆز و  ـــت و س ـــەدا هەس ـــردار و كردەی ـــەو ك ـــەن. ل ـــی( دەك ـــەزی )الوەك ـــی ڕەگ ـــەرەكی( تێكەڵ )س

ـــی. ـــەزی الوەك ـــە ڕەگ ـــن ب ـــەوژم دەب ـــە ت ـــاواری ب ه
ـــە )ئاخاوتـــن(  ـــە تەوژمـــدا. چ ل ـــە كاتـــی دەربڕینـــی هەســـت و ســـۆز و هـــاواری ب هـــەر كەســـێك ل
ـــە  ـــرۆڤ ل ـــتە. م ـــێوازیش زانس ـــت. ش ـــت دەبێ ـــۆ دروس ـــۆی ب ـــێوازی خ ـــین(دا ش ـــە )نووس و چ ل
كاتـــی دەربڕینـــی هـــاواری بـــە تـــەوژم و هەســـت و ســـۆزدا، شـــێوازیان لێـــك جیـــا دەبێتـــەوە، 
ـــە  ـــەو بۆچوون ـــەوە. ئ ـــك دەبێت ـــك نزی ـــێوازیان لێ ـــدا ش ـــی ئەقڵی ـــردن و دەربڕین ـــە دەربڕینك ـــەاڵم ل ب

ـــت. ـــۆ بدرێ ـــكرابوونی ب ـــی ئاش ـــە هەوڵ ـــەك نیی نهێنیی
لـــە بنەڕەتیشـــدا هـــاواری بـــە تـــەوژم و ســـۆز لـــە ناوەرۆكـــە هەســـتییەكانی مرۆڤـــەوە پەیـــدا 
ـــەی  ـــاو چرك ـــۆز لەن ـــەوژم و س ـــە ت ـــاواری ب ـــەن. ه ـــت دەك ـــێواز دروس ـــدا ش ـــە دەربڕین ـــن و ل دەب
ـــین  ـــۆ نووس ـــازی ب ـــت. زەمینەس ـــڕدا دەترووكێ ـــە كتوپ ـــت و ل ـــۆی دادەنێ ـــەرای خ ـــدا گ كورتخایەن
ـــەوژم  ـــە ت ـــاواری ب ـــۆ ه ـــەوە ب ـــەوە دەدۆزێت ـــیار و ورووژان و بیركردن ـــی پرس ـــان دۆخ ـــێ، ی پێكدەهێن

ـــت. ـــۆز و هەس و س
)دڵدارەكـــەم پایـــزە گەواڵەیـــەك نییـــە(، ناونیشـــانی كتێبێكـــی شـــیعریی: )ســـەاڵح شـــوان(ە. 
ســـاڵی 1978 لـــە دووتوێـــی 151 الپـــەڕەدا، لـــە چاپخانـــەی )دار الحریـــة للطباعـــة( لـــە بەغـــدا 

چـــاپ كـــراوە، شەســـت و چـــوار شـــیعری تێدایـــە.
بەسەر سێ بەشدا دابەش كراوە.

بەشی یەكەم: الپەڕە )5 تا 66( چل شیعری لەخۆ گرتووە.
بەشی دووەم: الپەڕە )70 تا 120( هەژدە شیعری لەخۆ گرتووە.

بەشی سێیەم: الپەڕە )135 تا 145( شەش شیعری لەخۆ گرتووە.
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گشت شتەكان بسڕەرەوە

كچۆڵەی زریانت دیوە
چۆن سوخمە و ژێركراسەكەی

لەسەر بەفر هەڵئەخات 
خۆی ئەكوژێت.

كاروان مەكە؟
كاروان مەرگە و مانەوەشت دیسان مەرگە

كاروان مەكە؟
زەردووی دارستان خوێنەكەت

ئەفەوتێنێت
لە جێگاكەی خۆتدا كپ بە
تا ئەم خولەش تەواو ئەبێت

ئەوساكە ئەگەڕێینەوە
ئەگەڕێینەوە و منداڵی

لە پەڵەیەكی ڕووناكدا هەڵئەگرین
گەورەی ئەكەین

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

كاروان مەكە؟
چونكە مانگ ئا لەم شەوەدا

خۆی لەسەر درەختی خەمی پەمەیی ڕووت ئەكاتەوە
ئەوسا ئێمەش بڕیار ئەدەین

بمرین
یاخۆ نەمرین.
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گشت شتەكان بسڕەرەوە؟
ئەوسا سەیری خۆت كە بوویتە بە گشت شتێك

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

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

دەسا ئەی بەنەوشەی سەرسام
 با پیس نەبیت بگەڕێرەوە ناو دڵی سەهۆڵبەندان.

چونكە گەرما گیان و لەشت بۆگەن ئەكات 
لە بیریشت نەچێت زەوی خولێكی تریشی ماوە

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

ـــە  ـــت ل ـــش بێ ـــە نوێبەخ ـــت، ك ـــەوەوە دەردەكەوێ ـــی ل ـــەرەتای نوێبەخش ـــش، س ـــاعیری نوێبەخ ش
ـــكات و  ـــانەیە كار پێب ـــاڵ و نیش ـــێ خ ـــەو س ـــا ئ ـــدا، ئەوج ـــیار( و )ورووژان( و )بیركردنەوە(ی )پرس
ـــكات.  ـــەقامگیریان ب ـــت و س ـــد دایانمەزرێنێ ـــدا وەك ناوەن ـــە دەق ـــدراوەوە ل ـــتدارییەكی داهێن ـــە ئاس ب
ـــر(،  ـــرۆی بەف ـــیعری: )چ ـــان ش ـــوێن(، ی ـــەرو ش ـــێ س ـــی ب ـــیعری: )كۆچێك ـــە ش ـــە: وەك ل نموون
یـــان شـــیعری: )پرۆمیســـیۆس ســـەیری ئاســـمان نـــاكات(، یـــان شـــیعری: )گشـــت شـــتەكان 

بســـڕەرەوە( دەردەكەوێـــت. 
ـــوور  ـــاو كلت ـــردن لەن ـــۆ كارك ـــوو ب ـــی هەب ـــك هەوڵدان ـــە جۆرێ ـــەك ب ـــەكان هەری ـــاعیری حەفتای ش
و داســـتان و بەیـــت و داب و نەریـــت و بـــاری كۆمەاڵیەتـــی و سیاســـیی كـــوردی ..... تـــاد، 
بەتایبـــەت نـــاو خواســـتن لەنـــاو كلتـــوور و داســـتان و بەیتـــی كوردیـــدا، بـــەاڵم لـــە گەیاندنـــی 
ـــا و  ـــردن بەهێم ـــت و دەیانك ـــان دەخواس ـــر ناوەكانی ـــوون. زیات ـــەك دەچ ـــە ی ـــان ل ـــدا زۆرینەی دەربڕین
ـــان  ـــرد، ی ـــاری كەســـایەتییەكان دەك ـــراو و نادی ـــی نەوت ـــارەی دنیابینی ـــان لەب ـــر كاری هێماپێكـــراو. كەمت
ـــەوە،  ـــەر بهێنن ـــری خوێن ـــە بی ـــەكان ب ـــان بەیت ـــتان، ی ـــەوەی داس ـــۆ ئ ـــن ب ـــەكان بەهانەیەك ناوهێنان
ـــان  ـــە. داهێن ـــدا نیی ـــی دەق ـــە بەرژەوەندی ـــەش ل ـــەوە. ئەم ـــك بكەن ـــەری نزی ـــی خوێن ـــە زەین ـــان ل ی
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ـــەت. ـــەم نای ـــەوە بەره ـــەوی دیك ـــۆزی ئ ـــت و س ـــەوژم و هەس ـــە ت ـــاواری ب ـــود و ه ـــگای خ ـــە ڕێ ل
ـــەش وەك الوازی و  ـــۆ نەكردن ـــەم كار ب ـــراوە. ئ ـــان نەك ـــەم كاركردنەی ـــۆ ئ ـــە ب ـــتنێكی تۆكم داڕش

ـــت. ـــەم دەهێنێ ـــڵەژاو بەره ـــی ش ـــیعریدا بنیادێك ـــی ش ـــە داهێنان ـــت و ل ـــی دەكرێ ـــك تێبین نەتوانینێ
ـــتایەوە.  ـــەوە دەیانبەس ـــە دەربڕینەكانیان ـــان ب ـــووە، ی ـــدا ب ـــەوە پەی ـــە دەربڕینەكانیان ـــاواز ل ـــە و ئ ترپ
ـــت. ـــدا هەڵدەقوڵێ ـــی زمانی ـــە دەربڕین ـــت و ل ـــدا دەبێ ـــەوە پەی ـــە زمان ـــاواز ل ـــە و ئ ـــدا ترپ ـــە كاتێك ل

ـــرد،  ـــان ب ـــی زم ـــۆ الی تواناكان ـــی خـــۆی ب ـــرەدا قوواڵی ـــە ئاســـت و بەه ـــەم شـــاعیرە، ل شـــیعری ئ
ـــردووە.  ـــتەبەر ك ـــە دەس ـــەم ئەزموون ـــۆ ئ ـــوی ب ـــڵ و خەمڵی ـــە كام ـــی نیمچ ـــەم ڕووەوەش ڕوانینێك ل

ـــدەكات. ـــت پێ ـــت و دەس ـــەك وەردەگرێ ـــەوە ڕوو دەدات و پێگەی ـــی خۆی ـــە ناخ ـــك ل ئەزموونێ
ـــتووە  ـــی پاراس ـــیقای شیعریش ـــتی مۆس ـــان. خواس ـــی زم ـــەوەی تواناكان ـــۆ دۆزین ـــە ب ڕێگاكەرەوەی
ـــدووە،  ـــتی گونجان ـــی هەس ـــیقا و زمان ـــەی مۆس ـــان. دووالیەن ـــەی زم ـــاو پێكهات ـــەوە ن و بردوویەتیی

ـــگ(ە. ـــا( و )دەن ـــتكردنی )مان ـــەش هاوئاس ئەم
ـــچ  ـــیعرە. هی ـــی ش ـــەزە پێكهێنەرەكان ـــەرەوەی ڕەگ ـــدن و كۆك ـــەوە گونجان ـــدی پێك ـــان، ناوەن زم
ـــكات،  ـــاری ب ـــۆی دی ـــەربەخۆیی خ ـــی س ـــت بوون ـــان ناتوانێ ـــەوەی زم ـــێ بیركردن ـــیعرێكیش بەب ش
ـــش  ـــەوە، ناوەرۆكی ـــتداریی زمان ـــاو ئاس ـــە ن ـــت و دەچێت ـــیعر دەخوڵقێ ـــا ش ـــەوە، ئەوج ـــر دەكات ـــان بی زم
ـــتداریی  ـــۆ ئاس ـــاوەرۆك ب ـــتداریی ن ـــن ئاس ـــارەدا دەتوانی ـــەو ب ـــەوە. ل ـــا ناكات ـــان جی ـــە زم ـــۆی ل خ

ـــەوە. ـــان بگەڕێنین زم
ـــە ڕســـتە دەدات.  ـــیعرییەت ب ـــك ش ـــت و جۆرێ ـــی لێدەكرێ ـــەوە دەربڕین ـــگای زمان ـــە ڕێ ئێســـتێتیكا ل
ـــتی  ـــان بەدەس ـــت، زم ـــتی بهێنێ ـــت بەدەس ـــا نەتوانێ ـــی مان ـــاوەرۆك و چییەت ـــتێتیكایەی ن ـــەو ئێس ئ
ـــان  ـــان، ی ـــاوەرۆك و زم ـــەوەی ن ـــە دڵ ـــدی ل ـــتكەری پەیوەن ـــە دروس ـــیعرییەت دەبێت ـــت، ش دەهێنێ

ـــگ(. ـــا( و )دەن )مان

كانوونی یەكەمی 2009 هەولێر
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شـــیعری واقیعـــی وەك ڕەگەزێكـــی بایەخـــدار لـــە كلتـــووری كوردســـتان و ئەدەبیاتـــی كوردیـــدا، 
جێـــگای ســـەرنج و بەهـــا بـــووە، لـــە بارودۆخێكـــدا وەك: )ڕاســـتیی بـــوون( ڕوخســـاری خـــۆی 
ـــۆز  ـــك س ـــیعرییەدا ڕووداوێ ـــێوازە ش ـــەم ش ـــردووە. ل ـــكرا ك ـــاخ ئاش ـــا ن ـــی ت ـــتووە، ناهەموارییەكان داڕش
ـــە  ـــەوە دەبێت ـــۆی وش ـــە بەه ـــۆز جوواڵن ـــەم س ـــین، ئ ـــی نووس ـــۆ دۆخ ـــادەی دەكات ب ـــت و ئام دەجووڵێنێ
وێنـــە و كاریگەریـــی هەســـتی كـــەم لـــێ دەردەكەوێـــت، چونكـــە بەشـــێكی ســـەرەكی پێكهاتـــەی 
وێنەكـــە كـــرداری مانـــا گواســـتنەوەیە. لـــەم دۆخـــەدا )خەیـــاڵ داهێنـــەر نییـــە(، ئەقـــڵ بەڕێوەبـــەرە 
و داوی پەیوەندییـــەكان گـــورج و خـــاو دەكاتـــەوە، لەبـــەر ئـــەوەی دەقەكـــە دەقێكـــی لێكدانەوەیـــە 
ـــن  ـــی خەمگی ـــە و ئاوازێك ـــە ترپ ـــك، ك ـــدا )بوون(ێ ـــیعری مەجازی ـــە ش ـــەاڵم ل ـــك، ب ـــارەی ڕووداوێ لەب
ـــەوە  ـــۆی وش ـــت، بەه ـــەرم دادەهێنێ ـــۆز گ ـــت و س ـــاڵ و هەس ـــی خەی ـــاوەوە، پەیوەندییەكان ـــە ن دەهێنێت
ـــی  ـــە وێنەیەك ـــت، وێنەك ـــت دەبێ ـــاعیرەوە دروس ـــی ش ـــی دەروون ـــە دۆخ ـــت ب ـــی پەیوەس ـــی خەیاڵ وێنەیەك
ـــۆ  ـــكراكردنی ك ـــەوە و ئاش ـــزی دۆزین ـــوو هێ ـــار هەم ـــەم ج ـــۆ یەك ـــن ب ـــە بینی ـــت، چونك ـــەر دەبێ كاریگ
ـــان  ـــۆ ژی ـــە ب ـــی هەی ـــكاوە و تێڕوانین ـــڕواوە ڕس ـــە ب ـــك، ب ـــێتەوە. بینینێ ـــەریدا دەگیرس ـــەوە و لەس دەكات
ـــی  ـــۆی هونەرەكان ـــاڵ بەه ـــاز و خەی ـــزی مەج ـــەدا هێ ـــەم دۆخ ـــەردوون، ل ـــت و گ ـــەر و سروش و دەوروب
ـــارەی  ـــازدا كار لەب ـــە مەج ـــاعیر ل ـــع. ش ـــی واقی ـــە زەمین ـــرە ل ـــت گەورەت ـــەرن، هەس ـــەوە داهێن ڕەوانبێژیی
ـــەڵ  ـــێوازەكان تێك ـــكرێت ش ـــا ناش ـــاوەوە، هەروەه ـــە ن ـــارەكان دەكات و دەیهێنێت ـــتەم دی ـــە ئاس ـــتە ب ش
ـــی.  ـــە الوەك ـــە ب ـــی دیك ـــن و ئەوان ـــگ بزانی ـــی گرین ـــێوازێك بەناوەندێك ـــان ش ـــن، ی ـــری بكەی یەكت
ـــا  ـــت بەه ـــت، دەبێ ـــەم دێ ـــوە بەره ـــی لێ ـــت داهێنان ـــاو بكرێ ـــی كاری لەن ـــە كارامەی ـــێوازێك ب ـــوو ش هەم
ـــورددا،  ـــتیمانی ك ـــە نیش ـــت. ل ـــان بكرێ ـــۆ تەرخ ـــی ب ـــوێنی تایبەت ـــت و ش ـــێوازێك بدرێ ـــوو ش ـــە هەم ب
ـــدراو  ـــی داهێن ـــە ئەدەب ـــت. هەمیش ـــۆر دابێ ـــە دیكتات ـــی ب ـــیمایەكی جوان ـــە س ـــدراو نیی ـــیعرێكی داهێن ش
ـــی واقیعـــی دەرخســـتووە. ـــووە و ئاســـتە جیاوازەكان ـــەروەری ب ـــی و مرۆڤپ دژی ســـتەمە و الیەنگـــری جوان
ـــك  ـــە كۆمەڵێ ـــدا، ل ـــنبیریی كوردی ـــدی ڕۆش ـــە ناوەن ـــایەتییەكە ل ـــرەدار و كەس ـــەرە بەه ـــەم نووس ئ
هێـــڵ و هێمـــادا تواناكانـــی خـــۆی تاقـــی كردووەتـــەوە و بەرهەمهێـــن و داهێنـــەرە و وردبینیـــی 

هونـــەری هەیـــە.
ـــی  ـــوارەدا خاوەن ـــەم باروب ـــم و ل ـــی دەدوێ ـــیعرییەوە لێ ـــای ش ـــڵ و هێم ـــە هێ ـــا ل ـــرەدا تەنی ـــن لێ م
بیرێكـــی زانـــدراوە و جیهانـــی نەزانـــدراو و هەســـتی ڕاناگەیەنێـــت، ئـــەو جیهانـــەی تێیـــدا كارایـــە 

كۆبەرهەم
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ـــتییەكانی  ـــیاریدا پێویس ـــی هۆش ـــە پلەیەك ـــەوە، ل ـــای دەكات ـــارە وێن ـــەوە دووب ـــك گۆڕانكاریی ـــە كەمێ ب
ـــت  ـــیعرییەكانیدا دایدەمەزرێنێ ـــتە ش ـــاو ڕس ـــەوە و لەن ـــراوە، كار پێدەكات ـــەی وێناك ـــەم جیهان ـــی ئ مرۆڤ

ـــكات. ـــت ب ـــۆی دروس ـــری خ ـــۆ فیك ـــێبەر ب ـــگادا س ـــە كام جێ ـــۆن و ل ـــت چ و دەزانێ
ـــتەم  ـــە ئاس ـــان ب ـــت، ی ـــە دەیانبینێ ـــتانە دەكات، ك ـــەو ش ـــەرگەرمی ئ ـــۆی س ـــن خ ـــاعیری واقیعبی ش
ـــیعر  ـــەاڵم ش ـــردن، ب ـــن لێك ـــن و دەربڕی ـــتر بینی ـــتی باش ـــۆ ئاس ـــەوە ب ـــەورەی دەكات ـــت و گ دەیانبینێ
ـــات. دەشـــێ شـــیعرێك  ـــوە بب ـــی لەســـەر بەڕێ ـــا ژیان ـــا، ت ـــە دەســـتوور و یاســـا و بنەم ـــەس نابێت ـــۆ ك ب
ـــت  ـــەك بێ ـــت، پانتاییی ـــی كردبێ ـــای جیهان ـــاش تەماش ـــدا ب ـــۆ و ڕواڵەت ـــە خ ـــۆی، ل ـــتی خ ـــە سروش ل

ـــن. ـــار بگەڕێی ـــۆ نادی ـــدا ب لەوێ
ـــەكار  ـــكەوە ب ـــەرچاوەیەكی خۆڕس ـــی س ـــە فۆرم ـــوور ل ـــەرەوە، كلت ـــا و كاریگ ـــڕ مان ـــۆیەكی پ ـــە ئاس ل
ـــان وەك ســـەكۆیەك لەســـەری  ـــەوە، دوای ســـوودوەرگرتن و بەكارهێن ـــی نزیـــك دەبێت دەهێنێـــت و لێ

ـــێ. ـــری بەكاردەهێن ـــی فیك ـــڵ و گونجاندن ـــە: هێ ـــت. وات ـــۆی ڕادەگەیەنێ ـــتێت و خ دەوەس
ـــی  ـــی، چ ـــی خۆیەت ـــی دەروون ـــاگاداری بارودۆخ ـــەوە ئ ـــرس و هەڵچوون ـــیندا، بەت ـــی نووس ـــە كات ل
لـــە پێكهاتـــەی شـــیعرەكەوە ڕوودەدات، پەیوەنـــدی بـــە بارودۆخـــی دەروونـــی خۆیـــەوە هەیـــە و 

ئاشـــكرای دەكات.
مـــرۆڤ لەنـــاو شـــیعرەكانیدا ئاشـــقێكی تـــا هەتایـــە نییـــە، بگـــرە ئاشـــقێكە بـــەرەو ڕزگارییەكـــی 
ـــۆی ڕســـتەكانی  ـــەڵ و تانوپ ـــا و ڕای ـــت. خولی ـــدا دەجووڵێ ـــەودا كورت ـــر كاریگەرییەكـــی م دیاریكـــراو، لەژێ
ڕوون و لـــەڕوون، پەیوەندییەكانـــی ڕەگـــەزی پێكهاتـــەی تـــا ڕەگوڕیشـــە قـــووڵ ناكاتـــەوە، بـــەاڵم 
هارمۆنییـــەت و تەبایییەكیـــان لـــە نێوانـــدا دروســـت دەكات، بـــە دووری و ئاســـۆی ڕۆمانســـییانە و 
ـــتێنە  ـــی تۆڵەس ـــش یاخییەك ـــك جاری ـــەوە. هەندێ ـــان دەدات ـــەكان گرێی ـــە واقیعیی ـــوهەوای گۆڕانكاریی كەش
ـــتی  ـــر و هەس ـــت بی ـــاعیر ناتوانێ ـــدا ش ـــوون و توندوتیژی ـــی هەڵچ ـــە كات ـــەوە، ل ـــژی دەخات و توندوتی
ـــوودەیی  ـــی ئاس ـــە كات ـــتێتیكییەكان ل ـــە ئێس ـــت، پەیوەندیی ـــەكاری بهێنێ ـــی ب ـــە چاك ـــت و ب بخەمڵێنێ
ـــێوەی  ـــردن. هاوش ـــردن و كارپێك ـــۆ بەكارب ـــەن ب ـــەن و پێدەگ ـــت دەك ـــە دروس ـــی پێكهات ـــەوە خاڵ مرۆڤ
ـــوارەدا  ـــەم باروب ـــە: ل ـــوون. وات ـــیار چ ـــەرەو پرس ـــار و ب ـــتەی نادی ـــە ئاراس ـــی ب ـــرووش و جوواڵندن س

ـــەوە. ـــین دەمێنن ـــەودای نووس ـــە م ـــتێتیكییەكان ل ـــە ئێس پەیوەندیی
ـــت و  ـــدا دەیگەیەنێ ـــە مرۆڤپەروەری ـــە ل ـــی پەیامێك ـــگێڕە، شۆڕشگێڕییەكەش ـــێواودا شۆڕش ـــی ش ـــەر واقیع بەس
ـــە  ـــێوەیەك ل ـــاو ش ـــۆی لەن ـــە خ ـــەوە، ك ـــەوەوە كەوتووەت ـــەش ل ـــەو ئەزموون ـــت. ئ ـــۆدا دایدەمەزرێنێ ـــەڵ ك لەگ
ـــەوە  ـــەوە الی كۆبووەت ـــتە تراژیدیی ـــان و هەس ـــۆرە ژی ـــەو ج ـــەوەی ل ـــەوە. ئ ـــاوە و تالوەت ـــدا ژی ـــێوەكانی مەرگ ش
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ـــۆی.  ـــی خ ـــێ دەدا، ویژدان ـــیعری پ ـــی ش ـــەوە، قەوارەیەك ـــەوە ڕایچڵەكاندووەت ـــە قوواڵییی ـــاندوویەتی و ل و جۆش
ـــێ. ـــورژم دێن ـــژوو ه ـــاوەوەی مێ ـــی ن ـــەوە و تەوژم ـــژوودا دەدۆزێت ـــی مێ ـــاو ویژدان ـــین، لەن ـــی نووس ـــە: ویژدان وات
ـــۆ تیشـــكێكی نیگـــەران  ـــەك ب ـــە پەنجەرەی ـــا ببێت ـــە، ت ـــە هەی ـــی شـــیعر بۆی ـــی نووســـین، بەتایبەت ویژدان

ـــدا. ـــە جوانی ـــەوەی مـــرۆڤ ل ـــی و قاڵكردن ـــۆ جوان و پێشـــبینییەك بێـــت ب
هەســـتی ژیانبینـــی و پێشـــبینی لـــە شـــێوازی ئـــەم شـــاعیرەدا زۆر بەهێـــز بـــووە، دیكتاتۆریەتـــی 
دەســـەاڵتی بـــە هەمـــوو ئاســـۆكانییەوە هەســـت پـــێ كـــردووە و ناســـیویەتی، لـــە بەشـــێك لـــە 
ـــان  ـــا، ی ـــەوە و تراژیدی ـــە دژوارە دۆزیوەت ـــەو واقیع ـــارەی ئ ـــۆی لەب ـــی خ ـــتی كۆتای ـــیعرەكانیدا هەس ش
كوشـــتن و شـــەهیدكردنی )خـــۆی( بـــە ئاشـــكراترین شـــێوە وێنـــا كـــردووە. نموونـــە: وەك لـــە 
ـــیعری:  ـــە ش ـــان ل ـــە(، ی ـــیعری: )برم ـــە ش ـــان ل ـــە(، ی ـــیعری: )ژوورەك ـــە ش ـــان ل ـــە(، ی ـــیعری: )وێن ش
)نهێنـــی نەكوشـــتن و نەنووســـتنم(، یـــان لـــە شـــیعری: )بـــۆ هاوڕێیانـــم( ..... تـــاد، لەبـــاری 
دیكەیشـــدا شـــیعرەكانی ڕەنگدانـــەوەی گیانـــی گشـــتیی كۆمەڵـــگای كوردیـــن و مـــرۆڤ بەگشـــتی 
ـــە بارودۆخـــی سیاســـیی نیشـــتیمانی  ـــاوەرۆك ب ـــن شـــیعرەكانی وەك ن ـــە، دەتوانی ـــدا هەی ـــی تێ ئامادەبوون
شـــاعیرەوە ببەســـتینەوە، لـــەم بەســـتنەوەیەدا دەردەكەوێـــت مامەڵەیەكـــی ورد و هەمەڕەنگـــی لەگـــەڵ ئاســـتە 
ـــری  ـــی فیك ـــڵ و گونجاندن ـــیویەتی و هێ ـــردووە و ناس ـــۆی ك ـــەری خ ـــع و دەوروب ـــی واقی جیاوازەكان
ـــای شۆڕشـــگێڕانە  ـــە خولی ـــاردا، ب ـــە ســـەردەمێكی نالەب ـــی نەتەوەیەكـــە ل ـــژووی تایبەت ـــاوە، كـــە مێ بەكارهێن
ـــانداندا  ـــكۆی نیش ـــە تیش ـــانداوە. ل ـــین نیش ـــی نووس ـــەی وەك واقیعێك ـــان واقیعەك ـــیویەتی. پاش نووس
ـــانەیەی  ـــا و نیش ـــۆرە هێم ـــەم ج ـــانە. ئ ـــا و نیش ـــە هێم ـــۆری كردووەت ـــتی دیكتات ـــۆر و سروش دیكتات
ـــێوە جیـــا جیاكانـــی  ـــان كاتـــدا شـــارەزای ش ـــی ئەدەبـــی، لـــە هەم ـــی كاركردن ـــە بنەڕەت كـــردووە ب
ـــی  ـــتنی ژیان ـــا و تێگەیش ـــا مان ـــاعیر دەدات ت ـــە ش ـــەوە ب ـــواری ئ ـــە ب ـــێوازی دەربڕین ـــەم ش ـــە. ئ دەربڕین
ـــێ.  ـــێ و ڕایبگەیەن ـــدا بهێن ـــەدوای یەك ـــۆكارەكان ب ـــەوە و ه ـــدا ڕوون بكات ـــاو ڕووداوەكان ـــگا لەن كۆمەڵ
ـــر  ـــە زیات ـــەوەی هەی ـــدا شـــاعیر ناتوانێـــت شـــتێكی دیكـــە ل ـــی واقیع ـــە ئاســـتە جیاوازەكان ـــە كاركـــردن ل ل
ـــاڵ  ـــەاڵم خەی ـــت، ب ـــڕ و ڕســـتەدا ون دەبێ ـــاو وشـــە و دێ ـــی شـــاعیر لەن ـــكات، گیان ـــر دروســـت ب و تازەت
ـــاعیر  ـــی ش ـــت، گیان ـــەم دەهێنێ ـــە بەره ـــۆی دیك ـــاكاری و دووری و ئاس ـــادەوەری و جی ـــەون و ی و خ
لەنـــاو وشـــە و دێـــڕ و ڕســـتەدا بوونێكـــی بەرجەســـتە دەبـــێ و دەبیندرێـــت و كاریگـــەری، هێـــزی 

ـــان. ـــی داهێن ـــاو واقیع ـــە ن ـــدا دەهێنێت ـــەڵ خۆی ـــتكردن لەگ دروس
ـــی 440  ـــە دووتوێ ـــاڵی 2009 ل ـــە. س ـــاد مەریوانی(ی ـــیعریی: )دڵش ـــی ش ـــانی كتێبێك ـــەم(، ناونیش )كۆبەره

ـــووە. ـــۆ گرت ـــیعری لەخ ـــت كۆش ـــراوە، هەش ـــاپ ك ـــر چ ـــە هەولێ ـــاراس( ل ـــەی )ئ ـــە چاپخان ـــەڕەدا ل الپ
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* كۆ شیعری یەكەم: فرمێسك و زەردەخەنە. الپەڕە )27 تا 82( چل شیعری تێدایە.
* كۆ شیعری دووەم: ببن بە تیشك. الپەڕە )86 تا 140( سی و شەش شیعری تێدایە.
* كۆ شیعری سێیەم: سەمفۆنیای وەنەوشە. الپەڕە )144 تا 168( پەنجا و یەك شیعری تێدایە.

* كۆ شیعری چوارەم: سەمای نێرگز. الپەڕە )171 تا 186( سێزدە شیعری تێدایە.
ـــت  ـــا 195( حەف ـــەڕە )189 ت ـــن. الپ ـــتی دەزانی ـــە خۆشەویس ـــەش ل ـــەم: ئێم ـــیعری پێنج ـــۆ ش * ك

ـــە. ـــیعری تێدای ش
ـــا 316( چـــل و نـــۆ  ـــەڕە )199 ت ـــەن. الپ ـــۆ مەك ـــەم: پەلكەزێڕینـــەش نام ـــیعری شەش ـــۆ ش * ك

ـــە. ـــیعری تێدای ش
* كۆ شیعری حەوتەم: خەونی سەما دژەكان. الپەڕە )319 تا 352( چاردە شیعری تێدایە.

* كـــۆ شـــیعری هەشـــتەم: عیشـــقی بـــێ نەخشـــان. الپـــەڕە )358 تـــا 440( شەســـت و ســـێ 
ـــە. ـــیعری تێدای ش

ــ كۆی گشتی شیعرەكان سێ سەد شیعرن.

بــرمــە
كە چاوی بە سینییەكە كەوت 

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

بە گیرفانیا دەستی گێڕا
پەنجایییەكە و یادی هاوسەرەكەی ژینی

بەدەستییەوە هات. ڕاما
كابرای برمە سەیری كرد ئەم شەرم گرتی

دایە و 
برمەكەی لێ وەرگرت

كە چووەوە وتی: بێ تۆ 
برمەیەكم زەهر كرد و پەشیمانم

بەاڵم قەینا
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سبەی كە معاشم وەرگرت 
كیلۆیەكت بۆ دەكڕم.

* * *    
سبەی كە معاشی وەرگرت

هەر لە كارگەوە بردییان
ئەفسەرەكە لە زمانی 

برمە و حەزی نەدەزانی 
هاوسەرەكەی پاش هەفتەیەك چاوەڕوانی 
شەوێك دەرگاكەی كردەوە. لەجێی برمە. 

لە جنفاسێكی زەردباوا
بااڵكەی ئەویان بۆ هانی.

ـــاعیر  ـــت، ش ـــت بهێنێ ـــوونێك بەدەس ـــیعردا ئەفس ـــە ش ـــت ل ـــن، دەبێ ـــی پێداوی ـــە و هێزێك ـــان بڕوایەك زم
لەنـــاو ئەفســـوونەكەدا بنووســـێت و خوێنـــەر بباتـــە ئـــەو شـــوێنەی، كـــە ئەفســـوونەكەی لێـــوە هاتـــووە و 
ـــەوە  ـــەڵ دۆزین ـــە لەگ ـــت. ڕەنگ ـــدار بێ ـــە ڕوون و ئاهەنگ ـــەم زمان ـــەاڵم ئ ـــكات، ب ـــی ب ـــارەزای ئەفسوونناس ش

ـــرێتەوە. ـــدا بناس ـــگای تێ ـــی كۆمەڵ ـــوونەكەدا هۆش ـــكراكردنی ئەفس و ئاش
ـــە  ـــۆی ل ـــی خ ـــەاڵتی هونەری ـــەوەی دەس ـــەد ئ ـــردووە. بەق ـــدا كاری نەك ـــی زمان ـــردەی بوون ـــە ك ـــاعیر ل ش
ـــت و  ـــك هەس ـــە كۆمەڵێ ـــیندا نابێت ـــە دوای نووس ـــەت ل ـــەوە، ڕووداو و باب ـــەت(دا كۆكردووەت )ڕووداو( و )باب
ـــد  ـــەر هەرچەن ـــاژە، خوێن ـــت و ئیم ـــە هەس ـــین بكات ـــەت دوای نووس ـــت ڕووداو و باب ـــەر بتوانێ ـــاژە. ئەگ ئیم
ـــزی  ـــە هێ ـــەم داچڵەكیـــن و جوواڵن ـــەوە ســـەری دووچـــاری داچڵەكیـــن و جـــوواڵن دەبێـــت. ئ جارێـــك بگەڕێت
ـــر گفتوگـــۆی لەگـــەڵ  ـــەوە لەگـــەڵ هەســـت و ئیمـــاژە و شـــیعرییەتدا زیات ـــە كاتـــی توان داهێنـــان دەهێڵێتـــەوە، ل
ـــش  ـــەی خوێنەری ـــن هەڵ ـــراو(. گەورەتری ـــی دیاریك ـــەت و بیرێك ـــەڵ )ڕووداو و باب ـــەك لەگ ـــە، ن ـــار( دای )نادی
ـــەوە.  ـــاوە، بدۆزێت ـــەكاری هێن ـــاعیر ب ـــەی ش ـــەو مانای ـــك ئ ـــتەقینە(. ڕێ ـــای ڕاس ـــەوێ: )مان ـــەر بی ـــە، گ ئەوەی
ـــۆزیش  ـــۆز، س ـــاو س ـــەوە ن ـــێت و بیانبات ـــت بیاننووس ـــتانەی دەیانزانێ ـــەو ش ـــوو ئ ـــەوڵ دەدات هەم ـــاعیر ه ش
ـــان  ـــەری داهێن ـــواردا هون ـــك باروب ـــە هەندێ ـــت. ل ـــێ دەهێڵێ ـــاد بەج ـــە و بنی ـــا و وێن ـــەر مان ـــەری لەس كاریگ
ـــە:  ـــان. وات ـــادی زم ـــان و بنی ـــۆی داهێن ـــاو دووری و ئاس ـــەوە ن ـــی ناگوازێت ـــات و زانیارییەكان ـــی دەخ الوەك
ـــاو  ـــە پێن ـــەوە كار ل ـــن و بۆچوون ـــەم تێڕوانی ـــتەمۆیە. ل ـــاالك و دەس ـــی ناچ ـــدا، زمانێك ـــە بەكاربردنی ـــان ل زم
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زیندووكردنـــەوەی ســـۆز لەنـــاو ڕواڵەتـــی واقیـــع و پاراســـتنی كەلەپـــووری واقیـــع دەكات. كەواتـــە: )لـــە 
ـــاو  ـــە ن ـــاون(، دەچێت ـــەواوی نەخەم ـــی بەت ـــە هەســـت و خەون ـــی ل ـــە: ڕوونبین ـــەوە. وات ـــدا بیرناكات خـــودی خۆی
ـــە وەك  ـــی واقیع ـــەش بینین ـــەوە. ئەم ـــر دەكات ـــەوە بی ـــی واقیع ـــەت و ناهەمواری ـــۆی ڕووداو و باب ـــع و بەه واقی
ـــدا. ـــەری داهێنان ـــە هون ـــە ل ـــۆی كاركردن ـــناكترین دووری و ئاس ـــن، ترس ـــت بینی ـــع وەك گش ـــتێك، واقی گش
بـــە دەگمـــەن داهێنـــان لـــەم جـــۆرە تێگەیشـــتن و بینینـــەوە بەرهـــەم دێـــت، چونكـــە درێژبوونـــەوەی واقیعـــە، 

ـــع. ـــە واقی ـــە ل ـــا چه مكێك ـــە: تەنی ـــدوو(. وات ـــی زین ـــی )واقیع ـــە پێكهێنان ـــە ل ـــێك نیی بەش
ـــەوە بەرهـــەم دێـــت، كـــە هەســـت  ـــەوەی گیان ـــزی درامـــی و بەرزكردن ـــە هێ ـــع ل ـــدووی واقی شـــێوەیەكی زین
ـــەك  ـــەك پانتاییی ـــت. مەودای ـــع دانابێ ـــرۆڤ و واقی ـــی م ـــوان ژیان ـــە نێ ـــی ل ـــت و مەودایەك ـــەی خوڵقاندبێ بارەك

ـــان. ـــەوەی گی ـــژدان و بووژان ـــی وی ـــۆ هەژان ـــت ب بێ
ـــە  ـــی )1947/3/28(دا ل ـــە ڕێكەوت ـــێ، ل ـــەڕ دەب ـــەهیدبوونی تێپ ـــەر ش ـــاڵ بەس ـــت و دوو س )2010/3/13( بیس
ـــرد و  ـــزر ك ـــەیان ب ـــدا الش ـــاری لەدایكبوونی ـــە ش ـــی )1989/3/13( ل ـــە ڕێكەوت ـــووە، ل ـــك ب ـــە دای ـــلێمانی ل س

ـــوردی.  ـــگای ك ـــەی كۆمەڵ ـــان و پێكهات ـــەك: زم ـــوو ڕووناكیی ـــەرچاوەی هەم ـــاو س ـــتەوە ن ـــان گواس گیانی
ـــە  ـــەوەت ال دەبێت ـــە. ئ ـــەڵیان هەی ـــی كیس ـــەی تەمەن ـــت بەوان ـــەراورد بكرێ ـــەر ب ـــەی ئەگ ـــە كورت ـــەم تەمەن ئ
ـــواری  ـــە باروب ـــی ل ـــەی كاركردن ـــە میان ـــاالك و كارا ل ـــایەتییەكی چ ـــە كەس ـــە بووەت ـــبینین، ك ـــی باش خاڵێك
ـــتەمۆی  ـــی دەس ـــەوە، فۆرم ـــوردا دووبارەبكات ـــیعری ك ـــە ش ـــار ل ـــی دی ـــی فۆرمێك ـــدا و توانیویەت ـــی واقیعی ئەدەب

ـــاوە. ـــری بەكارهێن ـــی فیك ـــڵ و گونجان ـــدا هێ ـــاو دووبارەكردنەوەی ـــە پێن ـــع. ل واقی
بەهـــۆی ئـــەو ئایدۆلۆژیـــا تایبەتییـــەی هەیبـــوو، هەوڵـــی پەروەردەكردنـــی میللەتـــی دەدا بـــەرەو گـــۆڕان 
و باشـــتركردن و كردنـــەوەی جیهـــان بـــەرەو وتووێژێكـــی درێـــژ و نـــا كۆتـــا، ئەگەرچـــی ئـــەم بینیـــن و 
ـــی،  ـــدی ئەكادیم ـــان مەڵبەن ـــی، ی ـــان پەروەردەی ـــی، ی ـــان كۆمەاڵیەت ـــی، ی ـــراوی سیاس ـــە كاری ڕێكخ كاركردن
ـــتێتیكییە  ـــی و ئێس ـــتی زمان ـــی هەس ـــیعر پەروەردەكردن ـــی ش ـــاد، دوا ئامانج ـــە ..... ت ـــراوی ئایینیی ـــان ڕێكخ ی
ـــەاڵم  ـــت، ب ـــۆش بكرێ ـــژوودا فەرام ـــاو مێ ـــەك لەن ـــی كۆمەڵگای ـــە ژیان ـــتدا. ڕەنگ ـــگای تەندروس ـــی كۆمەڵ ـــە گیان ل
ـــی  ـــاو ئەدەب ـــت لەن ـــگای تەندروس ـــی كۆمەڵ ـــت. ژیان ـــۆش بكرێ ـــە فەرام ـــدراودا مەحاڵ ـــی داهێن ـــاو ئەدەب ـــان لەن ژی

ـــون. ـــدا خەمڵی ـــەواوی تێی ـــەون بەت ـــت و خ ـــتێتیكییە، هەس ـــەواو ئێس ـــەرد و ت ـــارێكی بێگ ـــدراودا ڕوخس داهێن

شوباتی 2009 هەولێر
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ـــانێكی  ـــن، كەس ـــەریدا دەژی ـــە س ـــە ل ـــە، ك ـــەو بوونەوەرانەی ـــوو ئ ـــەم هەم ـــە و ه ـــەم خاك ـــیعر ه ش
ـــە  ـــی پێشـــووە، ل ـــەوەی داهێنەران ـــی بیركردن ـــانە بەرهەم ـــان خۆشـــدەوێ. ئەفس ـــێ نیشـــتەجێیە یەكتری ل
ـــع  ـــەوە، واقی ـــەم دەهێنێت ـــۆی بەره ـــیی خ ـــان و نوێبەخش ـــەوەی ئەمڕۆم ـــاو بیركردن ـــەوە ن ـــاكاودا دێت ن
ـــای  ـــا و هاومان ـــی دەكات و هاوت ـــەوە قبووڵ ـــە درەنگ ـــان ب ـــاكات، ی ـــووڵ ن ـــی قب ـــا و بەهانەكان بەه
ـــزی  ـــودی بەهێ ـــە خ ـــاعیرە ب ـــی ش ـــیعردا بڕوابوون ـــە ش ـــات. نوێبەخشـــی ل ـــدا ڕێكـــی دەخ ـــەڵ خۆی لەگ
خـــۆی. واتـــە: خـــودی نـــاو شـــیعر، كـــە خودێكـــی ئـــازا و دەگمـــەن و جوانیویســـتە. كاتێـــك 
ـــەردوون  ـــی گ ـــی بەڕێوەبردن ـــرۆڤ و شـــێوازی چۆنیەت ـــی م ـــە دێرینی ـــن ل ـــەوە دەكات دەربڕی ـــی ئ بوێری
ـــە  ـــت. ب ـــدا بەشـــدار دەبێ ـــردار و پەیوەندییەكان ـــە ك ـــاو شـــتەكان و ل ـــە ن ـــكات، هەســـت چـــۆن دەچێت ب
ـــین  ـــی نووس ـــرووش و خرۆش ـــان س ـــاری، ی ـــش زانی ـــت، چۆنی ـــۆی دەگێڕێ ـــی خ ـــە ڕۆڵ كار و كارایان
ـــان دەیانبەخشـــێتەوە. ـــەوە و تێڕام ـــێ وردبوون ـــاش ل ـــت، پ ـــەوە و وەریاندەگرێ ـــك دەكات ـــە خـــۆی نزی ل
بـــوون دەبێتـــە جێـــگای ســـەرنج و پرســـیاری كاریگـــەر دەهێنێتـــە نـــاو چەقـــی كاركـــردن و 
ـــاكارە  ـــۆر جی ـــازە ج ـــێبەری ڕێب ـــاو س ـــەك لەن ـــەوە. ن ـــی دەكات ـــی دەربڕینەكان ـــە بەئەدەبیبوون ـــر ل بی
ـــتانی  ـــی دەستەوەس ـــۆری كزی ـــۆی، خ ـــی خ ـــوون و خۆبوون ـــۆ چاالكب ـــێت و ب ـــەكان دابنیش ئەدەبیی

ـــت. ـــین نەكەوێ ـــای بەخش ـــەدات، فری ـــێ ن ـــی پ ـــدە تین هێن
ـــتنی  ـــگای دەرخس ـــكات، ڕێ ـــری ب ـــردن داگی ـــر و بەڕێوەب ـــێواز و بی ـــدان ش ـــی چەن ـــاو یەك ـــە ن هاتن
ـــزر  ـــااڵ ب ـــی و ب ـــیعری نموونەی ـــدا ش ـــەم ڕێگرتنەش ـــت. ل ـــێ بگرێ ـــۆی ل ـــتییەكانی خ ـــە هەس پەیوەندیی
دەبێـــت. لـــەم بـــارەدا نادڵنیایـــی چركەســـاتی نووســـین دەگەیەنـــن بـــە چاالكبـــوون و خۆبوونـــی 
ـــە مۆســـیقایەكی  ـــی، ل ـــاو ڕســـتە و وێنەكان ـــە ن ـــە شـــیعرییەت دەهێنێت ـــە ئاســـتێكدا، ك خـــۆی. شـــاعیر ل
خـــوڕدا تاقـــی دەكاتـــەوە. مـــاوە و مەودایەكـــە خەریكـــی دۆزینـــەوەی یـــاری و پەیوەندییـــە نادیارەكانـــی 
ـــت هاوارێكـــی  ـــاوە. وای دەبینێ ـــە جۆرێكـــی ئێســـتێتیكی بەكارهێن ـــری خـــۆی ب شـــیعرە، هەســـت و بی
ــیاریدا چوارچێوەیەكـــی  ــە پلەیەكـــی هۆشـ ــدارەوە پێـــی دەگات، لـ ــی برینـ ــە دەروونێكـ ــە لـ هێمنـ
ـــۆی  ـــەوەی دوای خ ـــەر ن ـــی لەس ـــۆرە كاریگەرییەك ـــچ ج ـــەاڵم هی ـــەوە، ب ـــۆ دۆزیوەت ـــتەوەرانەی ب هەس
ـــەری  ـــە و هون ـــەردا بیرۆك ـــتەیەكی كاریگ ـــە ئاراس ـــەوەی دوای خـــۆت هەمیشـــە ل بەجـــێ نەهێشـــتووە، ن

ـــت. ـــەوە وەردەگرێ وریاكردن

سەرم پڕیەتی لە سێبەر
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ئـــەم دیاردەیـــەی، كـــە نەیتوانیـــوە شـــێوازێكی بەزەبـــر بێـــت و دابكشـــێتە نـــاو نـــەوەی دوای 
ـــی  ـــدی دەقەكان ـــی ناوەن ـــی كەس ـــراودا ماندووبوون ـــواز و گی ـــتلێدراو و باوخ ـــەی دەس ـــە وێن ـــۆی، ل خ
ـــوارەدا  ـــەم باروب ـــە: ل ـــان. وات ـــاو بیركردنەوەی ـــتووەتە ن ـــكێنی نەخس ـــەی خۆڕاپس ـــاندووەتەوە و وێن حەس

ـــەاڵتە. ـــێ دەس ـــاعیرێكی ب ش
ـــۆی  ـــی خ ـــازارە تایبەتییەكان ـــۆكاری ئ ـــت و ه ـــە دەیانزانێ ـــتانەدا دەكات، ك ـــەو ش ـــەڵ ئ ـــۆ لەگ گفتوگ
ـــی دەكات  ـــر دەربڕینەكان ـــی و دوات ـــاو دەربڕینەكان ـــە. خۆڕســـكی و هەســـتیارییەكانی ڕادەكێشـــێتە ن بوون
ـــتەیەكی  ـــە ئاراس ـــدەكات و ل ـــت پێ ـــوونی هەس ـــی ئەفس ـــەاڵم پەیوەندییەك ـــت، ب ـــیعری یەكئاس ـــە ش ب
هۆشـــیاریدا دەســـتەبەری دەكات. نموونـــە: وەك لـــە شـــیعری: )گۆڕســـتانێكی كۆچـــەری(، یـــان 
ـــە  ـــان ل ـــان(، ی ـــیعری: )گوم ـــە ش ـــان ل ـــەم(، ی ـــیعری: )ماڵەك ـــە ش ـــان ل ـــوە(، ی ـــیعری: )كڕێ ـــە ش ل

ـــت. ـــا( دەردەكەوێ ـــی ب ـــیعری )ئەزموون ش
ـــش  ـــاری بێزاریی ـــڕوات و دووچ ـــەردەوام ب ـــی ب ـــە لەگەڵ ـــت، ك ـــەر دەخوڵقێنێ ـــۆ خوێن ـــوونێك ب ئەفس
ـــە  ـــەوە. )ئەم ـــەرز دەكات ـــی ب ـــزی بەدواداچوون ـــژ و هێ ـــەك چێ ـــە و نادیاریی ـــەردەوام خورپ ـــەت. ب نەی
گرینگییەكـــی تایبەتـــە بـــە ئەفســـوونی شـــیعرییەت و بەهـــرە و دەركەوتـــن.( لەگـــەڵ ئەمەشـــدا 
ـــت و  ـــۆی هەڵدەقوڵێنێ ـــكی خ ـــە خۆڕس ـــیعرییەت ل ـــت، ش ـــۆی ناچێ ـــە خ ـــاعیرانی پێش ـــە ش ـــی ل خۆش
ـــە،  ـــان دەركەوت ـــاردە، ی ـــا وەك: دی ـــە ن ـــەو مانای ـــە مەشـــخەڵ. مەشـــخەڵ ب ترووســـكایییەكەی دەكات ب

ـــتووە. ـــاری خس ـــی دی ـــە ڕوون ـــەی ب ـــەو مانای ـــان ڕووداو. ب ی
ـــۆی  ـــی، خ ـــی دەڕوان ـــان تێ ـــااڵی گی ـــی ب ـــا، وەك پەناگەیەك ـــت دەب ـــۆ سروش ـــا ب ـــە پەن ـــرۆڤ، ك م
ـــاوە و  ـــەو م ـــت. ل ـــەدوور دەگرێ ـــع ب ـــری واقی ـــی و ناجێگی ـــی زۆرەملێی ـــیی دۆخ و دابڕان ـــە مەترس ل
ـــەوە و  ـــن دەگرێت ـــی ئایی ـــگای دڵنەوای ـــك جێ ـــی جۆرێ ـــان ڕۆمانس ـــتی، ی ـــیعری سروش ـــەدا ش مەودای
ـــوون  ـــەوە و دۆنایدۆنب ـــری و مان ـــان، نەم ـــەاڵتی گی ـــەی دەس ـــۆ پل ـــەوە ب ـــەرز دەبێت ـــدا ب ـــت تێی هەس
ـــتدا  ـــی سروش ـــت و هێماكان ـــاو سروش ـــاعیرە زۆر كاری لەن ـــەم ش ـــەوە. ئ ـــگا دەكات ـــدا جێ ـــە زەینی ل
ـــەكان  ـــە میللیی ـــاڕادەی گۆرانیی ـــیعرەكانی ت ـــە ش ـــتن ل ـــە تێگەیش ـــردووە، ك ـــەش وای ك ـــردووە، ئەم ك
ـــە  ـــت و ب ـــەردەوام دەبێ ـــتە ب ـــەم ئاس ـــراوە، ئ ـــز خ ـــتدا پەراوێ ـــاو سروش ـــرۆڤ لەن ـــت. م ـــان بێ ئاس
ـــە  ـــرۆڤ ل ـــدا. م ـــتی مرۆڤ ـــاو هەس ـــت لەن ـــتنی سروش ـــۆ پەراوێزخس ـــت ب ـــەدا دەگۆڕێ ـــی دیك بارێك
پێكهاتـــەی بـــوون و نەبوونـــدا، توخمـــی ناوەنـــدە و سروشـــتی پـــێ بـــە پیـــت و هەســـتیار و 
ـــەاڵم  ـــەوە، ب ـــەری كۆبوونەت ـــی لەس ـــە گیاندارەكان ـــەرم دەگەیەنێت ـــتێكی گ ـــت. هەس ـــدار دەبێ بەرهەم
تـــاڕادەی توانـــەوە ئاوێتـــەی سروشـــت نەبـــووە. ڕســـتە و وێنـــەی واش دەبیندرێـــن سەرزەنشـــتی 
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ـــارە. ـــوە دی ـــی پێ ـــدڕەوی و دژایەتیكردن ـــت دەكات و تون سروش
ـــی  ـــاژە و زمان ـــە ئام ـــدراوە دەبێت ـــێوە نەدركێن ـــەو ش ـــە. ئ ـــدا هەی ـــە زمان ـــدراو ل ـــێوەیەكی نەدركێن ش

ـــە. ـــیعرەدا ون ـــەم كۆش ـــەدركاوە ل ـــێوە ن ـــەم ش ـــااڵ، ئ ـــی و ب ـــیعری نموونەی ش
ـــتەكان  ـــان و ش ـــە زم ـــیعر ل ـــی ئێســـتێتیكادا. ش ـــە دەربڕین ـــە ل ـــیعر پەیامێكـــی زمانیی ـــدا ش ـــە كرۆك ل
ـــە  ـــدا دەبێت ـــی زمانی ـــتنێكی تایبەت ـــە ڕێكخس ـــتەقینەیە و ل ـــی ڕاس ـــان ناوەندێك ـــەاڵم زم ـــت، ب پێكدێ
شـــوێنێك، یـــان تایبەتكاریـــی شـــوێن بـــۆ یەكگرتنـــەوەی جوانییـــەكان، یـــان بەیەكگەیشـــتنی 

ـــدا. ـــن و پێكهێنان ـــاری دەركەوت ـــە ب ـــتیاركردنیان ل ـــەكان و هەس ـــی جوانیی پەیوەندی
ـــی  ـــتەكان( داهێنان ـــان( و )ش ـــرە )زم ـــاكات، بگ ـــەواو پێشـــكێش ن ـــی ت ـــا داهێنانێك ـــە تەنی ـــان ب زم
ـــیعر  ـــەی ش ـــەو زمان ـــەكان. ئ ـــای پەیوەندیی ـــە و هارمۆنی ـــە وێن ـــن ب ـــەن و دەب ـــكێش دەك ـــەواو پێش ت
ـــاد،  ـــانۆنامەی ..... ت ـــان و ش ـــان و ڕۆم ـــرۆك و پەخش ـــەی چی ـــەو زمان ـــەڵ ئ ـــت لەگ ـــەم دەهێنێ بەره
پـــێ دەنووســـرێت ناكـــۆك نییـــە، یـــان ئـــەو زمانـــەی كۆمەڵـــگا بەگشـــتی بـــەكاری دەهێنێـــت. 
ـــایی  ـــاكاو نائاس ـــت و لەن ـــرە دەیخەمڵێنێ ـــێوێنێت، بگ ـــایی ناش ـــی ئاس ـــااڵ زمان ـــی و ب ـــیعری نموونەی ش
ـــەوە  ـــگای زمان ـــە ڕێ ـــوان. ل ـــی ج ـــە ڕووداو و دیاردەیەك ـــەوە و دەیكات ـــت و دەیدۆزێت ـــەم دەهێنێ بەره
ـــەوە. ـــدا دەكات ـــە خۆی ـــتەكان ل ـــی ش ـــان و خەیاڵ ـــۆی زم ـــەوە و ئاس ـــنووری خۆی ـــە س ـــتەكان دەخات ش
داهێنـــەر لـــە بەكارهێنانـــدا هێـــزی وشـــە دەناســـێت، لـــە كاروكـــردەی بـــە ڕســـتە، یـــان بـــە 
ـــێت،  ـــە دەناس ـــدا وش ـــە بەكارهێنان ـــاعیرە ل ـــەم ش ـــت. ئ ـــزە دەدركێنێ ـــەم هێ ـــی ئ ـــدا، نهێنی وێنەكردن
ـــت  ـــێ نادركێندرێ ـــزەی پ ـــەم هێ ـــی ئ ـــدا، نهێنی ـــە وێنەكردن ـــان ب ـــە ڕســـتە، ی ـــە كاروكـــردەی ب ـــەاڵم ل ب
ـــەو  ـــە: ئ ـــێوێنێ. وات ـــی ناش ـــەدا خەیاڵ ـــانی وێن ـــی كێش ـــە كات ـــەوە. ل ـــە نادۆزێت ـــزی وش ـــی هێ و نهێنی
ـــی پیشـــان دەدات. ـــە ڕوون ـــاكات و ڕووبەرەكـــەی ب ـــی ن ـــە، لێڵ ـــە مـــاوە و مـــەودای وێن ـــەی دەبێت خەیاڵ
ـــان  ـــان داوە. زم ـــە زم ـــی ب ـــتەدا بایەخ ـــە ڕس ـــە ل ـــی وش ـــوەی پاراوی ـــە چوارچێ ـــا ل ـــە: تەنی كەوات
ـــۆرە  ـــەم ج ـــی ئ ـــە بەكارهێنان ـــت. ل ـــی دەهێنێ ـــگا بەرهەم ـــەواوی كۆمەڵ ـــاوە و ت ـــدا ب ـــاو هەموومان لەن
زمانـــەدا هیـــچ هەڵەیەكـــی شـــیعری و زمانـــی ڕوونـــادات. وەك ئـــەو زمانـــە میللییـــەی مەقـــام و 

ـــراوە. ـــی پێگوت ـــە كوردییەكان بەیت
تایبەتـــكاری و خەســـڵەتی تایبـــەت لـــە بیـــر و كار بـــۆ كردنـــی داهێنەربوونـــی )دەركەوتـــە( و 
ـــە  ـــل ب ـــا م ـــكدا تەنی ـــی تەس ـــاو بازنەیەك ـــە لەن ـــۆرە خەیاڵكردن ـــەم ج ـــە. ئ ـــاردە( و )ڕووداو( نیی )دی
ـــر و  ـــە بی ـــەت ل ـــڵەتی تایب ـــكاری و خەس ـــا تایبەت ـــا دەدات. ئەگین ـــەكان ب ـــاش خاپەرۆك ـــنبیرە پ ڕۆش

ـــەون. ـــەوە و دەربك ـــدا كۆببن ـــتەكانی تێ ـــوو ش ـــە. هەم ـــەرەم نیی ـــەر ه ـــی داهێن كاربۆكردن
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شـــاعیر لـــە هـــەر جوانییـــەك خـــرۆش و چەمـــك و هێـــزی گیانـــی و هونـــەری داڕشـــتن 
ـــان  ـــەر یەكەی ـــە. ه ـــاكاری هەی ـــۆر جی ـــارێكی ج ـــك و ڕوخس ـــش فۆرمێ ـــەر جوانییەكی ـــت. ه وەردەگرێ
ـــی و  ـــوو جوان ـــەو هەم ـــە: ئ ـــن. كەوات ـــرۆزی خۆیان ـــزی پی ـــا و هێ ـــا و بەه ـــار و مان ـــری ڕوخس هەڵگ
ـــكاری  ـــەك تایبەت ـــەر ی ـــت. ئەگ ـــۆی دەبێ ـــەت بەخ ـــڵەتی تایب ـــكاری و خەس ـــەك تایبەت ـــە وەك ی فۆرم
و خەســـڵەتی تایبـــەت وەربگـــرن، ئـــەوە بەبـــێ هیـــچ دوودڵییـــەك لـــە درێـــژەی بەردەوامبوونـــی 
ـــكاری  ـــیعرێك تایبەت ـــەر ش ـــە: ه ـــزاركار. كەوات ـــی بێ ـــە دیاردەیەك ـــەوە دەبێت ـــیندا دووبارەكردن نووس
و خەســـڵەتی تایبەتـــی هەیـــە. نـــەك ئەزموونێكـــی بـــە پیـــت و درێـــژ لەنـــاو یـــەك تایبەتـــكاری 
ـــكاری  ـــت تایبەت ـــووەی دەبێ ـــاز و بیان ـــەو نی ـــتێندرێت، ب ـــت و بوەس ـــێ بخورێ ـــری پ ـــڵەتدا گی و خەس
ـــی  ـــدا وەك ئەزموونێك ـــردن و بەرهەمهێنانی ـــی كارك ـــە هێڵ ـــت، ل ـــۆی هەبێ ـــەت بەخ ـــڵەتی تایب و خەس

ـــت. ـــااڵ بێ ـــی ب ـــنامەی و بوون ـــت و ناس ـــكرا كردبێ ـــۆی ئاش ـــێوەیی خ ـــەك ش ی
ـــە.  ـــە نیی ـــۆ ئاوێن ـــارمان ب ـــەك ڕوخس ـــە ی ـــەاڵم ئێم ـــە، ب ـــە هەی ـــۆ ئێم ـــاری ب ـــەك ڕوخس ـــە ی ئاوێن
ـــاعیر:  ـــت ش ـــراوە دەبێ ـــە گوت ـــێتەوە، ك ـــە هەڵوەش ـــەو بۆچوون ـــكێندرێت و ئ ـــە بش ـــەو بازنەی ـــتە ئ پێویس
ـــە  ـــرەی ب ـــت بەه ـــرە دەبێ ـــت(، بگ ـــۆی هەبێ ـــەت بەخ ـــڵەتی تایب ـــكاری و خەس ـــە و تایبەت )دەركەوت
ـــە  ـــەوە، ل ـــەك بخات ـــەر و گراناییی ـــی كاریگ ـــكات و دەركەوتن ـــتوماڵ ب ـــردن مش ـــاری و خۆبەپیتك زانی

ـــتەكان(. ـــان( و )ش ـــاو )زم ـــەوە ن ـــۆی ببات ـــڵەتی خ ـــكاری و خەس ـــەدا تایبەت پێكهات
ـــە ســـێبەر(، ناونیشـــانی كتێبێكـــی شیعریی)ســـەاڵح محەمەد(ــــە. ســـاڵی )2007(  )ســـەرم پڕیەتـــی ل
ـــیعرانەی  ـــەم ش ـــراوە، ئ ـــاپ ك ـــلێمانیدا چ ـــە س ـــەی )روون( ل ـــە چاپخان ـــەڕە ل ـــی )268( الپ ـــە دووتوێ ل
ـــی  ـــە، تەرمەكان ـــوی دەرگا داخراوەك ـــەما لەودی ـــتا، س ـــا ئێس ـــتەكان، ئ ـــی پۆس ـــۆراغ، تەرم ـــە: )س تێدای
ســـەر ڕەشـــەبا، شـــێت، باخـــە ڕەنگاڵەكانـــی خۆكوشـــتن، ســـەمای گوڵـــە بەفرینـــەكان، ڕۆژە بـــێ 
ـــی،  ـــاه، گۆران ـــەری، گون ـــتانێكی كۆچ ـــر، گۆڕس ـــاڵێكی ت ـــوان، س ـــاڵ، تەری ـــی ئ ـــەزارەكان، گوناه م
ـــی  ـــەم، ملوانكەیەك ـــە بچكۆڵەك ـــی كچ ـــوارەدا، گۆرانییەكان ـــی ئێ ـــر باران ـــتنەوە لەژێ ـــێ، نیش ـــەی پ ترپ
ــن  ــكە، دواییـ ــی، قریشـ ــاران، چاوەڕوانـ ــی بەربـ ــد درەختێكـ ــاتەكانی چەنـ ــە، سـ ــڕ، پەلكەزێڕینـ زێـ
ـــی،  ـــێتەكەم، دەرگا، دیدەن ـــتە ش ـــۆ خۆشەویس ـــكەوە، ب ـــێ فرمێس ـــتووەتە پەرداخ ـــم خس ـــتگە، دڵ وێس
ـــی  ـــە، گڵۆپێك ـــێ هەناس ـــەڕان، س ـــەو، گ ـــی ش ـــوون، واگۆن ـــری ونب ـــێكی ت ـــد بەش ـــوە، چەن ـــا، كڕێ هان
ـــە،  ـــڕوا بك ـــە، ب ـــەم، وردە شووش ـــین، ماڵەك ـــری ناناس ـــە یەكت ـــە، ئێم ـــەفەر مەك ـــەوە، س ـــكاو، پاكبوون ش
ـــو،  ـــی تەزی ـــە گیانێك ـــە ل ـــێكی دیك ـــد بەش ـــڕۆ، چەن ـــە و ب ـــێ بێڵ ـــت بەج ـــایی، دڵ ـــەی ئاس ـــۆ وێن ن
ـــەرەو ئاســـۆ هەڵدەفـــڕن،  ـــواران ب نەســـرەوتن، هەنگوینـــە خوێـــن، ئێوارەیەكـــی پەمەیـــی، بازۆڕییـــەكان ئێ
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ـــۆراو  ـــش ت ـــۆ، دڵی ـــێ ت ـــپی، ب ـــی س ـــۆ، باڵندەیەك ـــر، ت ـــی ت ـــاو، دۆخێك ـــتەیەكی بەجێم ـــەر شۆس لەس
ـــنییەكان،  ـــە ئاس ـــش، دڵ ـــووە خۆڵەمێ ـــتانێك ب ـــكاو، دارس ـــی ش ـــز، چرایەك ـــەرەو پای ـــر ب ـــەفەری ت س
ـــش  ـــر، ئەوی ـــەر ئاگ ـــە، لەس ـــە، پەپوول ـــی وەنەوش ـــۆچ، تەمەن ـــی، ك ـــی نامۆی ـــاو، دووكەڵ ـــی ئ باڵندەكان
ـــەقامی  ـــی ش ـــی دار تەلێك ـــە گڵۆپەكان ـــێ ل ـــر یەك ـــە لەژێ ـــی، دوانام ـــر ئەب ـــەی جوانت ـــەو كاتان ـــوێ، ئ نان
ـــە  ـــر پەرداخەك ـــپییەكان، ئیت ـــە س ـــت، گوڵ ـــە، چاوەكان ـــێ، ملوانك ـــاد ناچ ـــەوەی لەی ـــەو ش ـــۆ ئ ـــار، ب ش
ـــوورە  ـــی، بب ـــای، دڵنیای ـــێ، ئ ـــەم، كەس ـــە ت ـــك ل ـــێبەر، ماڵێ ـــە س ـــی ل ـــەرم پڕیەت ـــان، س ـــكا، گوم ش
ـــە،  ـــە تاریكەك ـــی دوا ئاهەنگ ـــێداردا، بەجێمان ـــەی ش ـــەبەتەیەك هەناس ـــاو س ـــردن لەن ـــەوە، م الت نەمام
هێشـــتا، ســـكێچی ســـەعاتە نەرمـــەكان، فیردەوســـی ڕەش، فیولیـــن، كـــە لـــە عیشـــق پەڕیتـــەوە، 

ـــا(. ـــی ب ـــاردەكان، ئەزموون ـــوارە س ـــە، ئێ ـــوپاس، هەناس ـــەما، س س

سەفەر مەكە

سەفەر مەكە
دڵم ئەڵێ ناتبینمەوە

فێرە گریانێكی سەخت بووم
دەستم پێكرد ژیر نابمەوە

دنیا ڕەنگی فرمێسكی ئینسانی گرتووە
خۆشەویستی تابووتێكە

زۆر كەسی تیا پاڵكەوتووە.
*  *  *

سەفەر مەكە
دەبا گۆرانییەكی ترمان بسووتێ و

دڵمان گەرم بكەینەوە
فێرین خەمێك،
هەموو شەوێ

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

ئەم بارانە
هەموو هەناسەكانیشی تەڕ كردووە

بە ڕووتی لەژێر بارانا 
ئەستێرەكانیش نوستووە

تۆ نانوویت و
دڵت لە شەوی حەسرەتا لێ كەوتووە

بۆیە چاوانت دایە دەست،
ئەو مناڵەی

كە خۆشی لەم جەنجاڵییەدا لێ ون بووە.
*  *  *

سەفەر مەكە 
دەرگا نییە نەكرێتەوە

تەنها پەنجەرەی ڕۆحی تۆ
جاران كە سەرم ئەنایە سەر شانت

چۆلەكەیەك،
لە لێوەكانت هەڵئەفڕی

دنیا ئەبوو بە ڕەنگی تۆ 
ئێستا نە تۆ
نە ئاوازێ

تێكەاڵوی ڕۆحم نابێ
شەوان ورد ورد لە خۆم ئەخۆم

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

*  *  *
وەرە ئەمشەو

تاقە گوڵە نیگایەكت
بە پەنجەرەكەما هەڵواسە

ئیتر الی كەس نایگێڕمەوە
دڵم ماتە، 
نەك من، 

بگرە دنیاش وەكو سەرم
ئەمشەو كاسە.

*  *  *
باوانی من 
ئەوە دەریا،

خۆت نەتئەوت:
ئەیەوێ بگاتە پانتایی دڵەكەی تۆ

ئێستا بۆ بوویتە مەزارێ
دڵۆپێكیش ناگرێتە خۆ؟

ـــوار  ـــین، باروب ـــەك بناس ـــتێتیكا(ی كۆمەڵگای ـــی - ئێس ـــتمان دۆخ و ڕادەی )كرۆكیجوان ـــەر ویس ئەگ
ـــای  ـــز و توان ـــتە هێ ـــتێتیكا دەبێـ ـــاندانی ڕادەی ئێس ـــەوە، پێش ـــەكانیان بخوێنین ـــاعیرە باش ـــە: ش ئەوەی
گۆڕانكارییـــەكان، هێـــز و توانـــای گۆڕانـــكاری لـــە شـــێوازی ئەدەبـــدا لـــە منداڵدانـــی )زمـــان( و 
)شـــتەكان(دا لـــە دایـــك دەبێـــت. شـــێوازی شـــیعری دوور نییـــە لـــە شـــێوازی بیركردنـــەوەی 
ـــاو  ـــی ن ـــاردە و ڕووداوێك ـــە و دی ـــۆی، دەركەوت ـــاعیر خ ـــودی ش ـــتی خ ـــەن و جوانیویس ـــازا و دەگم ئ
كۆمەڵگایـــە. هەســـتیارییەكانی بەرانبـــەر بـــە بـــوون و دیـــاردە خودییەكانـــی تێكـــەڵ بـــە دیـــاردە 
ـــێ  ـــد و ب ـــییانەی مەن ـــی ڕۆمانس ـــە بیرێك ـــراودا و ب ـــەیەكی دیاریك ـــە گۆش ـــتییەكان دەكات، ل سروش
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ـــییەت  ـــتدا نهێنیخـــوازە. ڕۆمانس ـــیارەكانی سروش ـــە دوای پرس ـــە هەڵچـــوون ب ـــدراو ل ـــوڵ و داماڵ كەفوك
ـــتەی  ـــاو و جەس ـــە هەن ـــرس ل ـــان و ت ـــی ژی ـــۆ بنەڕەت ـــەوە ب ـــردن دەگەڕێنێت ـــە و م ـــری مردن ـــر بی زیات
سروشـــتدا بەرجەســـتە دەكات. بـــۆ شـــاعیری ڕۆمانســـی هیـــچ شـــتێك لـــە سروشـــتی پـــاك 
بەهرەبزوێـــن و سەرســـوڕهێنەرتر نییـــە. ئەفســـوونی گـــەرم و بەردەوامـــی دەداتـــێ و هەســـتەكانی 
ـــیندا.  ـــرداری نووس ـــە ك ـــود ل ـــەوەی خ ـــین و تواندن ـــی نووس ـــە جوانیكردن ـــە دۆخـــی هەســـت ب دەهێنێت

ـــەوە. ـــەرز دەكرێت ـــن ب ـــاندان و بینی ـــتی پێش ـــۆ ئاس ـــاراوەدا ب ـــی ش ـــە قوواڵیییەك ـــینێك ل نووس
ـــە  ـــژە، ل ـــووی درێ ـــیعرێكی یەكگرت ـــان ش ـــەت و زم ـــێواز و باب ـــتدا وەك ش ـــە گش ـــە ل ـــەم كتێب ئ
ـــەو  ـــەر ئ ـــاندووەتەوە. ئەگ ـــووەی هەڵوەش ـــتە یەكگرت ـــەم گش ـــی ئ ـــانێكی الوەك ـــد ناونیش ـــدا چەن ڕواڵەت

ـــت. ـــر دەردەكەوێ ـــن ڕوونت ـــتپێكردن و كۆتاییهات ـــی دەس ـــن و هێڵ ـــە هەڵبگیرێ ـــانە الوەكییان ناونیش
ســـەلماندنی بوونـــی دەروون لـــە شـــیعردا و پاشـــان ناســـاندنی لـــە هێڵێكـــی تـــەواودا مەحاڵـــە، 
ڕاز و خولیـــا و گومانـــە كەســـییەكانی شـــاعیر )كەســـی ناوەنـــد( ئاســـۆیەك دروســـت دەكـــەن و 
ـــەوە و  ـــۆ مان ـــدەدات ب ـــی پێ ـــش زیندووێت ـــەوە. خوێنەری ـــان دەكات ـــدا كۆی ـــۆڕی بەكارهێنان ـــاو ت لەن

بەردەوامبـــوون.
ـــەك  ـــاواز و ی ـــە و ئ ـــەك ترپ ـــان و ی ـــەك زم ـــاد و ی ـــەك بنی ـــە: ی ـــتیی كتێبەك ـــەی گش پێكهات
بابـــەت، یـــان دەربڕیـــن و دەربڕینكـــردن، یـــان شـــێوازی دەربڕیـــن و دەربڕینكـــردن ئاســـت و 
ـــت،  ـــی دەگەیەنێ ـــە ڕوون ـــا و مەبەســـت ب ـــان مان ـــی زم ـــۆی ڕەوانی ـــەن، بەه ـــوەی دەب ـــتەیەك بەڕێ ئاراس
ـــیعر  ـــی ش ـــتە ناوەكییەكان ـــدا مەبەس ـــە كاتێك ـــت. ل ـــتوو دەگەیەنێ ـــازار چەش ـــی ئ ـــی خودێك ـــان پەیام ی

ـــەوە. ـــتێتیكای پێدەخوێندرێت ـــی ئێس ـــتە تایبەتییەكان ـــە و سروش ـــی زمانیی پەیامێك
ـــردەی  ـــاو كاروك ـــە ن ـــوودەوە دەچێت ـــارام و نائاس ـــە مێشـــكێكی نائ ـــیعرییەدا ب ـــە ش ـــەم كتێب ـــاعیر ل ش
نووســـینەوە، خـــودی جەزرەبـــەدراو و ئازارچەشـــتووی خـــۆی پـــێ هێوركردووەتـــەوە. هەســـت بـــە 
نامۆییبوونـــی خـــودی خـــۆی زۆر زاڵـــە و كـــۆی ئازارەكانـــی تێـــدا دەرخســـتووە، بـــە شـــێوەیەك 
ـــار  ـــۆی تۆم ـــی خ ـــەی تایبەتی ـــاعیر ژیاننام ـــاك، ش ـــی ت ـــی یەكەم ـــاوی كەس ـــە ڕان ـــێوەكان، ب ـــە ش ل
ـــد  ـــت وەك ناوەن ـــتەقینەی شـــاعیرن، دەكرێ ـــی ڕاس ـــەكان، من ـــوو من ـــاو دەق و هەم ـــی ن ـــردووە. من ك
ـــە  ـــت ب ـــەو هەس ـــی ئ ـــۆی بەردەوامی ـــن. بەه ـــدا بگەڕێی ـــە دوایان ـــان ب ـــن، ی ـــوە بزانی ـــی لێ نەزانراوەكان

ـــووە. ـــر ب ـــر و خەمڵیوت ـــراوە و كاریگەرت ـــی ك ـــەش ئەزموون نامۆییكردن

ئایاری 2009 هەولێر
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قەڵەمكێشی دە شاعیر بە وشە

كتێبى سێیەم
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لـــە بەرهەمهێنانـــی ئـــەم قەڵەمكێشـــانەدا هەوڵـــم داوە خـــۆم بـــەدوور بگـــرم لـــە پانتایـــی ئـــەو 
ـــەرنج و  ـــی س ـــە جێ ـــە بوونەت ـــاڵ و هێان ـــەو خ ـــراون، ئ ـــاس ك ـــدا ب ـــاعیرەكانی تێ ـــینانەی ش نووس
ـــاعیرەكانیش  ـــی ش ـــەی فۆتۆگرافی ـــە وێن ـــەوە و ل ـــنگ دەدات ـــی پرش ـــیعر لێ ـــە ش ـــن، ك ـــی م تێبینی
ـــز  ـــۆم بەهێ ـــی خ ـــەی بینین ـــەوە و نوخت ـــدم دۆزیوەت ـــی ناوەن ـــتنەدا پەیوەندی ـــەو دەرخس ـــەوە، ل وردبوویم

ـــردووە. ك
ـــەك.  ـــد وێنەی ـــەی ســـەرنج و تێبینـــی، هەشـــبووە چەن ـــە مای ـــا وێنەیەكـــی بووەت ـــووە تەنی شـــاعیر هەب
ـــاڵ و  ـــەو خ ـــردوون. ئ ـــم ك ـــوون و بەدی ـــەكان دیاركەوت ـــاری وێن ـــە ڕوخس ـــەی ل ـــاڵ و هێان ـــەو خ ئ
ـــەكان  ـــۆ قەڵەمكێش ـــوون و ب ـــم گرت ـــە یەكیان ـــەوە ب ـــنگیان داوەت ـــدا پڕش ـــە شیعرەكانیش ـــەی ل هێان
ـــی  ـــەرەو ژیان ـــەوە ب ـــەكان بەكارامەییی ـــاری وێن ـــی ڕوخس ـــاڵ و هێڵ ـــە خ ـــتێك. ل ـــوو ش ـــە هەم بوونەت
ـــەرەتایی  ـــەرەو س ـــڵەمێنەوە و ب ـــان دەس ـــە ژی ـــدا ل ـــە شیعریش ـــەرچاوە دەڕۆن، ل ـــوڕ و س ـــەرم و گ گ
ـــن.  ـــاری وێنەكان ـــی ڕوخس ـــاڵ و هێڵەكان ـــی خ ـــیعر، ملكەچی ـــاو ش ـــی ن ـــاڵ و هێڵەكان ـــەوە. خ دەگەڕێن
لـــە خـــاڵ و هێڵـــی ڕوخســـاری وێنـــەكان شـــكۆ و میهرەبانـــی بـــۆ ژیـــان دەگەڕێننـــەوە، لـــەو 
ـــتی  ـــۆ ئاس ـــەوە ب ـــووك نەكردووەت ـــیعرەكانم بچ ـــە و ش ـــاری وێن ـــی ڕوخس ـــاڵ و هێڵ ـــەدا خ بەیەكگرتن
مانایەكـــی دیاریكـــراو، بگـــرە ئاســـۆ و دوورییەكـــم لـــێ كردووەتـــەوە بـــەرەو ئاســـتی بـــوون و 
ـــەوە  ـــتییە، لێكدان ـــی گش ـــتەكان و ئەزموون ـــی ش ـــرۆك و ناوك ـــە ك ـــد، ك ـــی ناوەن ـــی و پەیوەندی خۆبوون
ـــین  ـــۆ خۆناس ـــێنین. ب ـــینەوە و دەناس ـــاو دەناس ـــی لەن ـــت و خۆمان ـــەن وەردەگرێ ـــی هەمەالی و فۆرم
و خۆناســـاندن و خۆنوێكردنـــەوە، هەمیشـــە پێویســـتمان بەوەیـــە بگەڕێینـــەوە بـــۆ الی ئەزموونـــی 

ـــە.  ـــودی ژیان ـــتنی خ ـــە داڕش ـــتی، ك گش

پێشچاو
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شـــیعر پێویســـتە هەمیشـــە لـــە ســـەرەتاوە تەماشـــا بكرێـــت و بـــاس بكرێتـــەوە. دوو دیـــوی 
ـــەرە،  ـــدوو و داهێن ـــاعیرێكی زین ـــە و ش ـــڕۆ لەگەڵماندای ـــاعیرە ئەم ـــەم ش ـــە، ئ ـــراوی هەی ـــتە نەك بەرجەس
ســـبەینێش نەمـــرە و لەگەڵمانـــدا دەمێنێتـــەوە. ئـــەوەی لـــە ئێمـــەی نزیـــك دەكاتـــەوە خەیاڵـــی 
تایبەتـــی دەقەكانییەتـــی، داهێنانیـــش دواخســـتن قبـــووڵ نـــاكات، هەمیشـــە دۆخـــی گونجاندنـــەوە 
ـــدا  ـــە خۆی ـــەردەمەكان ل ـــەرد، س ـــیعری بێگ ـــكۆداریی ش ـــە ش ـــەوە و دەبێت ـــت دەكات ـــۆی دروس ـــۆ خ ب
ـــم و  ـــا توخ ـــە ئایدۆلۆژی ـــەوە، ك ـــران و بەدبەخـــت دەمێنێت ـــیعرە وێ ـــەو ش ـــا ئ ـــەوە. تەنی ـــەم دەهێنێت بەره
ـــت.  ـــە دەســـت دەدات و دۆخـــی چەقبەســـتن وەردەگرێ ـــۆڕان ل ـــووە. دۆخـــی گ ـــەری ب ـــی پێكهێن دۆخ

ـــێت. ـــا هەڵدەلووش ـــری ئایدۆلۆژی ـــاعیرەی ژەه ـــەو ش ـــران: ئ خانەوێ
ـــەوە  ـــە كران ـــت، ل ـــت دەبێ ـــیعری ال دروس ـــتێتیكیی ش ـــتی ئێس ـــە هەس ـــتپەروەر، ك ـــی هەس مرۆڤ
ـــت،  ـــڕ ناكرێ ـــدا بنب ـــە بیركردنەوەی ـــش ل ـــوێنەواری خەمی ـــەوە، ش ـــاو خەم ـــە ن ـــەوە دەكەوێت و تێڕوانینی
ــا و مەبەســـت.  ــۆ مانـ ــا بـ ــە هێمـ ــینی پەیامێـــك جێـــی خـــۆی دەگرێـــت و دەبێتـ وەك بەخشـ
ـــاری  ـــا ب ـــتنیەتی، ت ـــنگ هاوێش ـــەی و پڕش ـــارە خەمگینییەك ـــەوەی ب ـــایی كردن ـــیعری ئاس ـــردەی ش ك
ـــاخ  ـــەی ن ـــی تاراوگ ـــەی تووش ـــەو پێوەندداربوون ـــتەوە، دوای ئ ـــەو هەس ـــی ب ـــن و پەیوەندیداربوون خەمڵی
ـــەك  ـــەم ن ـــەم دەكات. خ ـــەیی خ ـــی هەمیش ـــی و هاودەم ـــە نامۆی ـــت ب ـــدا هەس ـــاو خۆی ـــت، لەن دەبێ
ـــتەبژێر،  ـــزاد، دەس ـــاری پاك ـــوێنێكی وەك ش ـــەوەی ش ـــۆ دۆزین ـــا ب ـــدا پەن ـــەم بارەش ـــەگیربوون. ل گۆش
ـــوودەیی  ـــوێنی ئاس ـــت. ش ـــت بكەوێ ـــدا دەس ـــی تێ ـــوودەییی گیان ـــا ئاس ـــات، ت ـــت ناب ـــان بەهەش ی
ـــۆچ  ـــكەنجەدەر ك ـــازار و ئەش ـــوێنی ئ ـــە ش ـــتەقینەیە. ل ـــیعری ڕاس ـــا ش ـــتپەروەر تەنی ـــی هەس ـــۆ ئەم ب
ـــۆڕێ  ـــی دەگ ـــت و بینین ـــەكان، هەس ـــتە دەنگیی ـــە و ئاس ـــزی وش ـــت و هێ ـــوێنی ویس ـــۆ ش دەكات ب
ـــرۆڤ و  ـــان و م ـــە ژی ـــن ل ـــۆ دەربڕی ـــتەكانییەوە ب ـــە كەرەس ـــردن ل ـــە سروشـــت و كارك ـــن ل ـــە دەربڕی ل
ـــەاڵم  ـــوڵ، ب ـــێكی بەك ـــی جۆش ـــی نایاب ـــە چاوگ ـــیعر دەبێت ـــدا. ش ـــە نێوانیان ـــتكردن ل ـــدی دروس پەیوەن
ـــرۆڤ و  ـــوان م ـــی نێ ـــێوەی پەیوەندییەكان ـــز و ش ـــت و هێ ـــا هەس ـــتەكان، ت ـــووڕێنەری ش ـــە هەڵس نابێت

ـــێ. ـــدازە بخوڵقێن ـــێ ئەن ـــی ب ـــوڕ و تینێك ـــت و گ ـــۆرە هەس ـــت و ج ـــت بگۆڕێ سروش
ـــە شـــیعرەكانیدا  ـــی تێڕوانینێكـــی ڕۆمانســـیی هەســـتییە. هەســـت ل ـــدا خاوەن ـــە بنەڕەت ـــەم شـــاعیرە ل ئ
ـــردەی  ـــە ك ـــە دی و ب ـــۆی دەهێنێت ـــودی خ ـــەوە خ ـــە هۆی ـــەرەكییە، ب ـــگ و س ـــی زۆر گرین ڕەگەزێك

قەڵەمكێشی جەمال شارباژێڕی بە وشە
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لەدایكبوونـــی شـــاد دەكات و خـــودی خـــۆی دادەهێنێتـــەوە. بـــە بۆچوونێكـــی ژیرانـــەوە مامەڵـــە 
ـــەاڵم  ـــێ، ب ـــەم دەهێن ـــدا بەره ـــكدانەوەی تێ ـــزی تیش ـــتی دەكات هێ ـــیی هەس ـــی ڕۆمانس ـــەڵ زمان لەگ
ـــی  ـــاوازە بنەڕەتییەكان ـــە و ئ ـــەوەی ترپ ـــەوە، دۆزین ـــی نەدۆزیوەت ـــی زمان ـــاوازە بنەڕەتییەكان ـــە و ئ ترپ
ـــە شـــوێنە نەناســـراوەكاندا  ـــوردی ل ـــی ك ـــاوازی زمان ـــە و ئ ـــن. ترپ ـــایەنی سەركێشـــی بۆكردن ـــان، ش زم
ـــەو  ـــوور و ئ ـــە كلت ـــتە ب ـــووە، پەیوەس ـــز ب ـــدا بەهێ ـــی خاك ـــی و نەرمی ـــاو گەرم ـــی لەن ـــووە، ڕەگ نەهات
نیمچـــە شارســـتانییەی دروســـتی كـــردووە. لـــە ڕۆمانســـیی هەســـتیدا تێڕوانینـــی تـــەواو بـــااڵ و 
ـــی و  ـــە كەس ـــی تاك ـــرە وێناكردن ـــە، بگ ـــوون نیی ـــان و ب ـــان و جیه ـــدی ڕوودا و و ژی ـــۆ ناوەن ـــڕ: ب پ
ـــك  ـــە وەك ئەزموونێ ـــەم وێناكردن ـــە: ئ ـــۆ ئەمەی ـــی ب ـــە، كۆشش ـــی هەی ـــزی هونەرمەندێت ـــی بەهێ گیان
ـــتەكانەوە  ـــگای هەس ـــە ڕێ ـــووڵ ل ـــیی ق ـــی ڕۆمانس ـــكات، دیدێك ـــە ب ـــیعریدا گەاڵڵ ـــی ش ـــە فۆرمێك ل
بخەمڵێنـــێ، پاشـــان وەك نموونەیەكـــی نوێبەخـــش نیشـــانی بـــدات، ڕۆمانســـییەت دەربڕینـــە لـــە 
ـــی  ـــدەدا، پەیوەندی ـــازەی پێ ـــی ت ـــێواز و وێنەیەك ـــگ و ش ـــوون ڕەن ـــە ب ـــی، ك ـــتێكی ویژدان هەڵوێس
ـــە  ـــی پچـــڕ پچـــڕ و هەڵوێســـتە ل ـــە، بگـــرە پەیوەندی ـــوون نیی ـــان و جیهـــان و ب بەردەوامـــی لەگـــەڵ ژی
ـــەوە.  ـــەڕووی دەكات ـــاتباردا ڕووب ـــی كارەس ـــەڵ دۆخێك ـــت. لەگ ـــوون وەریدەگرێ ـــان و ب ـــان و جیه ژی
ـــوڕهێنەرەكان  ـــەرە سەرس ـــوون و هون ـــی ئەفس ـــەوە. چاوگ ـــا نابێت ـــع جی ـــە واقی ـــش ل ـــچ هونەرێكی هی

ـــتەمۆنەبوودا. ـــی دەس ـــەر ژیان ـــەوەن بەس ـــەوە و جوواڵن ـــن و كران ـــی واقیع قوواڵیی
ـــی  ـــدا بوون ـــە واقیع ـــەوەی ل ـــرە ل ـــی دواوە، زۆر كەمت ـــەوە و لێ ـــەدەب دۆزیویەتیی ـــەی ئ ـــەو جوانییان ئ
ـــدا  ـــتی توانایی ـــە ئاس ـــش ل ـــت. جوانیبەخ ـــەری دەبێ ـــان و كاریگ ـــاو ژیانم ـــە ن ـــەڕوو دێن ـــە. ڕووب هەی

ـــەن. ـــی دەك ـــدارەكان ڕێنوێن ـــە پەیام ـــرووش و ڕۆح ـــرە و س بەه
ڕۆمانســـییەت لـــە یـــەك ســـەرچاوەوە هێـــز وەردەگرێـــت. ئەمیـــش چاوگـــی خەمـــە، دواتـــر 
دەپەڕێتـــەوە بـــۆ تاراوگـــەی نـــاخ و بـــەردەوام لەنـــاو وێناكردنـــی ڕابـــردوودا دەژی، وێناكردنـــی 
ڕابـــردوو هۆكارێكـــی بنچینەیـــی و زاڵـــە. پلـــە بـــە پلـــەش ئـــەم هەســـتەی ال قـــووڵ و بەهێـــز 
ـــت  ـــان و هەس ـــە ژی ـــن ل ـــردوودا دەربڕی ـــاو ڕاب ـــەوە لەن ـــەاڵم مان ـــدن، ب ـــی دامەزران ـــا خاڵ ـــەوە، ت بووەت
ـــەر  ـــەر لەس ـــەوە. ه ـــت دەخولێنێت ـــرۆڤ و سروش ـــراوی م ـــنێكی دیاریك ـــاكات، چەش ـــازە ن ـــی ت و بینین
ـــی  ـــتێكی قووڵ ـــۆی داوە، هەس ـــتەقینەی خ ـــای ڕاس ـــە توان ـــی ب ـــەوە بەردەوام ـــا و بنچینەیەش ـــەم بنەم ئ

ـــەوە. ـــەوەی دەدۆزین ـــی بیركردن ـــە قووڵی ـــی ل ڕۆمانس
ئـــەو خاڵـــەی جێـــگای ســـەرنجە، كلتـــووری خۆماڵـــی ئـــەم شـــاعیرەی شـــەیدا و هۆگـــری 
ـــش و  ـــەو كێ ـــدووە. ئ ـــوردی پێگەیان ـــاعیرانی ك ـــە ش ـــێك ل ـــوورەی بەش ـــەم كلت ـــردووە، ئ ـــۆی ك خ
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ـــەوە.  ـــیعری كوردیی ـــاو ش ـــە ن ـــۆران( هێنایان ـــەوی و گ ـــاوازەی: )مەول ـــە و ئ ـــەروا و ترپ ـــە و س بڕگ
ئـــەم خـــۆی لـــێ النـــەدا و پـــەرەی بـــە پیتـــی پێـــدا، كردییـــەوە كەرەســـتەیەكی خـــاو و لەبـــار، 
ـــك  ـــاوازدا كۆمەڵێ ـــە و ئ ـــواری ترپ ـــە ب ـــاوە. ل ـــەكاری هێن ـــە ب ـــش و هاوچەرخان ـــی نوێبەخ بەجۆرێك
ـــەم ڕوودان و  ـــی ئ ـــە كات ـــەوە. ل ـــراوی دۆزیی ـــی دیاریك ـــدا و ڕەوتێك ـــەی پێ ـــانەی دیك ـــا و نیش هێم
ـــاد،  ـــد ..... ت ـــتەواژە و پەن ـــۆم و دەس ـــە و ئیدی ـــی وش ـــرۆك و ناوك ـــەت و ك ـــە ڕواڵ ـــەدا ل دۆزینەوەی
ورد بووەتـــەوە. لەگـــەڵ نوێبەخشـــی لەتەنیشـــت یەكتـــری وەســـتاندنی دوای تێڕامـــان و ناســـینی 
ـــەم ڕووەوە وەك نوێبەخشـــێك خـــۆی لەناوەنـــدی ئەدەبیـــدا  ـــی كـــردوون. ل دووری و ئاســـۆكانی تێكەڵ
ـــیعری  ـــە ش ـــاواز ل ـــە و ئ ـــی ترپ ـــاعیرەش دۆخ ـــەم ش ـــرا. دوای ئ ـــند ك ـــش پەس ـــاند و لەناوەندی ناس
ـــە  ـــەم تێكەڵكردن ـــەر ئ ـــی بەرانب ـــتن و وریای ـــەند. تێگەیش ـــەرەی س ـــر پ ـــە گوڕت ـــدا ب ـــی كوردی نوێبەخش
ـــی  ـــە جۆرێك ـــوردی ب ـــیعری ك ـــی ش ـــی نوێبەخش ـــی دووەم ـــاوازی قۆناغ ـــە و ئ ـــی ترپ ـــوو، واقیع هەب

ـــا.  ـــتەكانی ڕاهێن ـــەوت و هەس ـــە دەرك دیك
ترپـــە و ئـــاواز لەگـــەڵ زمانـــدا دێتـــە بـــوون، وێنـــەش ڕووناكییەكـــە لـــە وشـــەوە هەڵدێـــت و 
ـــارباژێڕی(  ـــال ش ـــی: )جەم ـــەڵ دەركەوتن ـــتەكاندا لەگ ـــە شەس ـــوردی ل ـــیعری ك ـــتیارە، ش ـــەواو هەس ت
ـــەم  ـــش ئ ـــە پێ ـــی، ك ـــۆوە بین ـــی بەخ ـــی دەگمەن ـــی وێنەی ـــا و هێڵێك ـــاواز و وێن ـــە و ئ ـــێواز و ترپ ش
بەخۆیـــەوەی نەبینیبـــوو. دەقـــی: )كـــردگار  - فرمێســـكی نهێنـــی، كـــۆ شـــیعر  - چاپخانـــەی 
كامـــەران، ســـلێمانی، ســـاڵی 1968، ل: 63 تـــا 67( لـــە ئەزموونـــی ســـەرەتاكانیەتی. مامەڵەیەكـــی 
نائومێدانـــەی لەگـــەڵ پرســـیارەكانی بـــوون و نەبـــوون كـــردووە، تێهەڵكێشـــی یەكتریـــان دەكات 
و لەســـەر بنـــەڕەت و چۆنیەتیـــی بیركردنـــەوەدا لێكیشـــیان جیـــا دەكاتـــەوە. گرینگیـــی شـــیعرەكە 
لـــە ڕایـــەڵ و هەڵســـووڕاندنی پرســـیارەكانیدایە، ڕووداوەكانیشـــی لـــە دەرەوەی كات و شـــوێنێكی 
ـــدا  ـــەڵ خەیام ـــۆی لەگ ـــۆ خ ـــەك ب ـــدا هاوتاییی ـــە دەرەوەی كات و شوێنیش ـــادەن. ل ـــراودا ڕوون دیاریك
ـــان پرســـیارەكانی خـــۆی  ـــۆ لێـــك تێگەیشـــتن، ی ـــدان ب ـــد، پاشـــان گفتوگـــۆ و هەوڵ ـــەر دی ـــە ب دەهێنێت
ـــام( و  ـــدەدات، )خەی ـــژەی پێ ـــام و درێ ـــیارەكانی خەی ـــاو پرس ـــەوە ن ـــدا دەبات ـــی درامی ـــەر هێڵێك لەس
)ئـــەو( هەردووكیـــان ئامـــاژە بـــە یـــەك خەســـڵەت و نیشـــانە و ســـەرچاوە دەدەن، لـــە خاڵێكـــی 
ـــەن.  ـــی دەك ـــوون و جیهانناس ـــیاری ب ـــە پرس ـــان ل ـــەن. گوم ـــەك دەگ ـــە ی ـــدا ب ـــەر و گرینگ ورووژێن
ـــەڵ و  ـــاو ڕای ـــە ن ـــۆزەوەش دەیبات ـــۆی س ـــە، بەه ـــۆزەوە هەی ـــەر س ـــان بەس ـــیارەكانیش كاریگەریی پرس
ـــت،  ـــە دەچێ ـــی نم ـــە باران ـــی ل ـــێ. داڕژان و ئاوازەكەش ـــتەكان و دەیخەمڵێن ـــۆش و هەس ـــۆی ه تانوپ
كاریگەریـــی زۆرە بـــۆ ئارامبوونـــەوەی دەروونـــی خەمبـــار. شێوازیشـــی بـــۆ قۆناغـــی ســـەرەتایی 
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شـــێوازێكی لەبـــار و گونجـــاو و داهێنەرانەیـــە، جۆرێـــك تـــۆوی نوێبەخشـــی تێـــدا وەشـــاندووە. 
ـــت.  ـــدا كاری پێدەكرێ ـــیعری كوردی ـــەوالی ش ـــال و ل ـــاوە و لەم ـــێوازە م ـــەم ش ـــتاش ئ ـــو ئێس تاك
ـــی و  ـــتێتیكییە، جوان ـــی ئێس ـــدا بەهایەك ـــتی داهێنان ـــە سروش ـــەش ل ـــە و مانەوەی ـــزاوت و جووڵ ـــەم ب ئ
ـــی  ـــاوە. بەهـــای ئێســـتێتیكیی بەهـــرە و ســـرووش دەبەخشـــێتە مرۆڤـــی نموونەی شـــێوازی بەرهـــەم هێن

ـــێ.  ـــایەتی دەخەمڵێن ـــگا و كەس ـــی كۆمەڵ ـــی ئاگای ـــەر پەروەردەكردن ـــت لەس ـــەری دەبێ و كاریگ
ـــڕان  ـــت. وەرگێ ـــت دەچێ ـــە دەس ـــیعرییەتی ل ـــای ش ـــدا بەه ـــە وەرگێڕان ـــاعیرە: ل ـــەم ش ـــیعری ئ ش
ناتوانێـــت كـــرۆك و ناوەرۆكـــی شـــیعر بەتەواوەتـــی نیشـــان بـــدات. شـــیعرێك وەردەگێڕدرێـــت، 
ـــازی  ـــدا وشەس ـــەی خۆی ـــە زمانەك ـــە ل ـــیعرەیە، ك ـــەم ش ـــد ئ ـــڕدراوە چەن ـــیعرە وەرگێ ـــەم ش ـــت ئ نازاندرێ
ــەی  ــوونە زمانییـ ــە و ئەفسـ ــا زمانییـ ــەو توانـ ــووە. ئـ ــدا بەكارهاتـ ــی تێـ ــوازە و لێكچوواندنـ و خـ
دەگوازرێتـــەوە، یـــان لەدەســـت دەچێـــت و مانـــا دەگوازرێتـــەوە. ڕەنگـــە وردەكاریـــی شـــێواز و 
ـــاڵ  ـــەر مەح ـــی، ئەگ ـــی خوازەی ـــەاڵم ڕوانین ـــەوە، ب ـــاش بگوازرێت ـــی ب ـــا ڕادەیەك ـــتی، ت ـــی گش ڕوانین
ـــە  ـــراوە، ل ـــە ك ـــەوە مووتورب ـــی دەق ـــوونی زمان ـــە ئەفس ـــك ب ـــە جۆرێ ـــاڵ. ب ـــە مەح ـــە ل ـــت نزیك نەبێ
ـــەڵ  ـــی. لەگ ـــای ڕووكار و ڕواڵەت ـــە مان ـــەوە ل ـــك دەبێت ـــت و نزی ـــزر دەبێ ـــوونەكە ب ـــدا ئەفس وەرگێڕان
ـــی  ـــەی كەناڵ ـــرێت، ئ ـــی دەق نانووس ـــە: زمان ـــك. وات ـــی دای ـــۆ زمان ـــا ب ـــیعر تەنی ـــدا ش ـــەم پێزانینەش ئ
ـــوونی  ـــی و ئەفس ـــا زمان ـــوان توان ـــی نێ ـــت. پەیوەندی ـــت دەبێ ـــۆن دروس ـــی دووەم: چ ـــڕان، زمان وەرگێ

ـــەن. ـــوە دەب ـــەكان بەڕێ ـــدا وردەكاریی ـــە چ بارێكی ـــی دووەم: ل ـــەڵ زمان ـــی دەق، لەگ زمان

 نیسانی 2008 هەولێر



چوار كتێب له باره ی شیعره وه        سه باح ڕه نجده ر

221

ـــە  ـــە: ب ـــین ئەوەی ـــە نووس ـــان ل ـــەر و ڕێزلێن ـــی نووس ـــۆ ژیان ـــەكان، ب ـــە گرینگ ـــە خاڵ ـــك ل یەكێ
ـــەم جـــۆرە  ـــەكاری بهێنێـــت. ئ ـــاش ب شـــێوەیەكی تەندروســـت و زانســـتی كاتـــی خـــۆی ڕێكبخـــات و ب
ـــش  ـــەری و خێزانی ـــی فەرمانب ـــرە وەك ژیان ـــی دەدات، بگ ـــەر یارمەت ـــەك وەك نووس ـــتنە ن ڕێكخس
ـــە  ـــەواو داهێنەرانەی ـــتێكی ت ـــەش هەس ـــان. ئەم ـــی ژی ـــدان و كارای ـــۆكاری یارمەتی ـــۆ و ه ـــە ه دەبێت
و پەیوەندیـــی بـــە داهێنـــان و پەیوەســـتبوون بـــە داهێنانـــەوە هەیـــە. بـــەم شـــێوەیە هەلومەرجـــی 
ـــەم  ـــت. ل ـــوو دەگونجێنێ ـــاش بەكارهات ـــی ب ـــەڵ كات ـــۆی لەگ ـــۆ دەڕەخســـێت و خ ـــی ب ـــوود وەرگرتن س
ـــە ڕووی  ـــت ل ـــدار دەبێ ـــێت و بەرهەم ـــەوە ڕادەكێش ـــە الی خۆی ـــەر ب ـــی نووس ـــوارەدا، كات دڵ باروب

ـــێت.  ـــین دەناس ـــی نووس ـــە قووڵ ـــەر ب ـــینەوە، نووس نووس
ـــەر،  ـــاعیر و خوێن ـــینی ش ـــر ناس ـــۆ یەكت ـــە ب ـــزی پەیوەندیی ـــی بەهێ ـــیعر، خاڵ ـــی ش ـــینی قووڵی ناس
ـــە ئەســـتێرەیەكی دوور، یـــان دەوروبەرێكـــی پارێـــزراو،  یـــان كۆمەڵـــگا. كەســـێك، كەســـێكی نەناســـراو ل
ـــە نزیكبوونـــەوەت دەكات، بـــە حـــەز و خولیـــای ئەدەبیـــی  یـــان بـــە ژاوەژاو و پـــڕ مەترســـی. هەســـت ب
ـــەرم  ـــەوە گ ـــەدەب و جیاوازییەكان ـــارەی ئ ـــان لەب ـــۆی نێوانت ـــێ و گفتوگ ـــت دادەنیش ـــەردەوە لەگەڵ بێگ

ـــوڕهێنەر.  ـــی و سەرس ـــی گەردوون ـــە دیاردەیەك ـــی كردووەت ـــە ئەدەب ـــەم ڕووداوەی ـــەر ئ ـــت. ه دەبێ
ئـــەو پرســـیارەی دەكەوێتـــە نێـــوان شـــیعر و كۆمەڵـــگا بـــە چ ڕێگایـــەك دەگاتـــە دۆخـــی شـــكۆمەندیی 
ـــگا  ـــیعر و كۆمەڵ ـــوان ش ـــۆی نێ ـــك ئاس ـــاری و پێوەرێ ـــە چ زانی ـــاعیر ب ـــان، ش ـــان و داهێن بەكارهێن
دەپێوێـــت. زمانـــی كۆمەڵـــگا كەمتـــر لەنـــاو ڕۆشـــنبیریی نوێبەخشـــدا كارا و چاالكـــە، بگـــرە لـــە 
ـــان كاتیشـــدا  ـــە هەم ـــێ. ل ـــۆی ڕادەگەیەن ـــزی خ ـــتەكاندا ئەفســـوون و هێ ـــتی دەستنیشـــانكردنی ش ئاس
ـــە و  ـــی تێدای ـــی زمان ـــای داهێنان ـــە، توان ـــرە پەیوەندیی ـــگ و ف ـــرە دەن ـــی ف ـــگا زمانێك ـــی كۆمەڵ زمان
ـــی ورد  ـــێك لێ ـــان و ترس ـــاعیر وەك گوم ـــە ش ـــت نیی ـــدەدات، پێویس ـــەرە پێ ـــن پ ـــی دەربڕی وزەكان
ـــە  ـــە هەم ـــگای داهێنان ـــە ڕێ ـــەردەوام ل ـــگا ب ـــت، كۆمەڵ ـــك بگرێ ـــار و تەری ـــێ ت ـــۆی ل ـــەوە و خ بێت
جۆرەكانییـــەوە وزەی زمانـــی بـــەرز دەكاتـــەوە، بـــەاڵم لـــە شـــیعردا زمانـــی، ســـۆزی بـــۆ خـــەون 
و داوا و پێشـــبینی و هەســـت ..... تـــاد، هەیـــە و ئاســـتێك دیـــاری دەكات و بەســـەر پێكهاتـــە 

ـــەوە. ـــی دەكرێت دەروونییەكان
ـــدوو  ـــا مان ـــت و مان ـــدا مەبەس ـــە بەكارهێنانی ـــتباوی ل ـــە. دەس ـــی كاكڵەكان ـــدا كاكڵ ـــە كرانەوەی ل

قەڵەمكێشی جەاللی میرزا كەریم بە وشە
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ـــا  ـــت و مان ـــان مەبەس ـــتیش دیس ـــە پێویس ـــاد ل ـــەوەی زی ـــدا چڕكردن ـــان بەكارهێنانیش ـــە هەم دەكات، ل
ـــت.  ـــی نامێنێ ـــتنی بێدەنگ ـــای پاراس ـــان توان ـــدا زم ـــاری بەكارهێنان ـــەردوو ب ـــە ه ـــدوو دەكات. ل مان
ـــە  ـــلێمانی ل ـــە س ـــگێڕدا، ل ـــر و شۆڕش ـــی سیاســـی و ڕووناكبی ـــە بنەماڵەیەك ـــم( ل ـــرزا كەری ـــی می )جەالل
ـــەوەی  ـــی نەت ـــنبیریی زمان ـــە ڕۆش ـــداری ل ـــەوەوە بەش ـــی پت ـــە بڕوایەك ـــووە، ب ـــك ب ـــاڵی 1935 لەدای س

ـــردووە. ـــدا ك خۆی
ـــاڵی 1970، ل: 60( و  ـــارە 4ی س ـــن، ژم ـــاری تووت ـــی دەروون - گۆڤ ـــی: )ڕازێك ـــە دەق ـــان ل زم
دەقـــی: )بـــڕوای شـــار - گۆڤـــاری ڕزگاری، ژمـــارە 9ی ســـاڵی 1969، ل: 17(دا ڕووداوێكـــی دەگمـــەن 
ـــە  ـــا دێت ـــێ ت ـــت و پێبەپ ـــیكی دێ ـــیعری كالس ـــەدوای ش ـــە دواب ـــەو زمانەی ـــەوەی ئ ـــە، درێژبوون نیی
ـــە و  ـــووە و پێكهات ـــتی وەرگرت ـــەك ئاس ـــۆی ی ـــدا ئاس ـــان تێی ـــەوە. زم ـــر دەبێت ـــوارەوە كاڵ و كاڵت خ
ـــەوە.  ـــێ ناكرێت ـــتی پ ـــەرلەنوێ هەس ـــە س ـــەوە. وات ـــان نابێت ـــەزە ڕووبەڕووم ـــااڵ و جەرب ـــتێكی ب سروش
ـــەی  ـــەم نوخت ـــاری ل ـــەوەی نادی ـــامی و دۆزین ـــە. سەرس ـــی چیی ـــت و نەزان ـــتێك بكەی ـــە ش ـــت ب هەس
ـــی  ـــی زەین ـــردراو فۆرم ـــێ نەب ـــەی پ ـــاو و پ ـــتەیەكی خ ـــەوە و وەك كەرەس ـــە كای ـــەدا دێت ـــن چیی نەزانی

ـــت. وەردەگرێ
زمانـــی لـــە خـــودی شـــیعرییەوە نەبردووەتـــە نـــاو خـــودی كۆمەڵـــگاوە، بگـــرە لـــە خـــودی كۆمەڵـــگاوە 
ـــەم  ـــی خســـتووەتەوە. ب ـــرس و تۆقان ـــژی و ت ـــك توندوتی ـــیعرییەوە، جۆرێ ـــودی ش ـــاو خ ـــە ن بردوویەتیی
ـــت  ـــەوە و هەس ـــاڵ دەبێت ـــنی بەت ـــە دەروونڕۆش ـــت، ل ـــدار نابێ ـــد و ئەزموون ـــان دەوڵەمەن ـــێوەیەش زم ش
ـــوردی و  ـــگای ك ـــی كۆمەڵ ـــی حەفتایەكان ـــی ژیان ـــدا بارودۆخ ـــەڵ ئەمەش ـــتێت. لەگ ـــونما دەوەس و نەش
ـــە  ـــكات. ل ـــی ب ـــت و قبووڵ ـــە وەربگرێ ـــەو زمان ـــوو، ئ ـــدا ب ـــەوەی تێ ـــی ئ ـــەی شیعریشـــی ئامادەی زەمین
ـــا  ـــتدا هێم ـــی پێویس ـــە قوواڵیییەك ـــتووە، ل ـــای نەپاراس ـــی هێم ـــدا قوواڵی ـــی هێماش ـــتی بەكارهێنان ئاس
ـــەوە  ـــاوی ڕوون دەبێت ـــەوە و لەن ـــە كای ـــك دەهێنێت ـــرە بەرهەمێ ـــاڕوات، بگ ـــو ن ـــی بزێ ـــەرەو ژیانێك ب
و بەشـــداری خـــۆی ڕادەگەیەنـــێ. لـــەم ڕاگەیاندنـــەدا زمـــان پێویســـتییەكی بنەڕەتـــی مرۆڤانەیـــە و 
ـــك  ـــن. كەڵ ـــێ وەردەگری ـــی ل ـــن و كەڵك ـــەكاری دەهێنی ـــەش ب ـــێوەیەكی هاوب ـــە ش ـــان ب هەمووم
ـــەو  ـــەت. ئ ـــە هەقیق ـــەوەی بەشـــێك ل ـــكۆمەندیی دۆزین ـــە ش ـــتكردن ب ـــراو و هەس وەرگرتنێكـــی دیاریك
ـــدا  ـــاری ئاخاوتن ـــت لـــە ڕەفت ـــت و دەبێ ـــەوەی دەوێ ـــی تاقیكردن ـــی بدوێ ـــەوێ لێ ـــەی دەت هەقیقەت
ـــاری دۆخ و  ـــان و جیهـــان لەب ـــی ژی ـــوو تاقیكردنەوەیەكیـــش كەرەســـتە خاوەكان ـــەدی بكرێــــت. هەم ب
ـــدا  ـــان كردەش ـــە هەم ـــز دەكات، ل ـــنیازكردن بەهێ ـــارەزووی پێش ـــەوە و ئ ـــازە دەكات ـــادا ت ـــێواز و وات ش
ـــەری  ـــەری داهێن ـــدراوە، هون ـــە ڕاگەیان ـــەم كات ـــت. ئ ـــان ڕادەگەیەنێ ـــان و جیه ـــژووی ژی ـــی مێ كاتێك
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ـــێت.  ـــان دەبەخش ـــان و جیه ـــە ژی ـــتییەكان ب ـــە پێداویس ـــێك ل ـــە. بەش هەقیقەت
ـــیعرێك  ـــوو ش ـــیت. هەم ـــاش بناس ـــیعر ب ـــت ش ـــت، دەبێ ـــیعردا زاڵ بی ـــەر ش ـــت بەس ـــەر بتەوێ ئەگ
ـــەوە  ـــت بیدۆزێت ـــدا دەگەڕێ ـــە دوای ـــەو ب ـــەرەی ئ ـــەو هون ـــدەگات و دەناســـرێت. ئ ـــە شـــوێنی خـــۆی پێ ل
ڕێـــك لەگـــەڵ ئـــەو شـــوێنەی شـــاعیرەكەی تێـــدا پێگەیشـــتووە گەشـــەی كـــردووە. پێگەیشـــتنی 
ـــەوە و  ـــە: بیركردن ـــتە. وات ـــوورەوە پەیوەس ـــوێن و كلت ـــی ش ـــە پێودانگ ـــیعر ب ـــەری ش ـــەی هون پێكهات
ـــووردا  ـــگ و كلت ـــە فەرهەن ـــە و ل ـــی بەردەوام ـــوێن هێڵێك ـــرن. ش ـــوێن وەردەگ ـــاكاری ش ـــاكان ئ وێن
ـــاعیریش  ـــاعیرێك. ش ـــوو ش ـــەوەی هەم ـــی بیركردن ـــە هێڵ ـــەوە و دەگات ب ـــژ دەبێت ـــتووە و درێ پێگەیش
ـــە  ـــۆی ب ـــوێنیش خ ـــدا دەكات. ش ـــەی لەگەڵ ـــان مامەڵ ـــنامەی داهێن ـــەرەكی و ناس ـــەی س وەك پێكهات

ـــەوە. ـــتووان دەڕازێنێت ـــاكاری دانیش ئ
ـــادەی  ـــاڵی 1974 ئام ـــووە . س ـــاعیرە ب ـــەم ش ـــی ئ ـــیعری یەكەم ـــو( كۆش ـــەی ڕاچەنی ـــی وش )كاروان
چاپـــی كـــردووە و بردوویەتییـــە چاپخانـــە و تەنانـــەت بووەتـــە فیلمیـــش. بـــە هـــۆی بارودۆخـــی 
ـــە  ـــتووە و بووەت ـــدای جێهێش ـــەدا بەغ ـــەم كات ـــاعیریش ل ـــەوە . ش ـــە وەرگیراوەت ـــە چاپخان ـــی ل سیاس
ـــە  ـــەم ب ـــیوە و ه ـــۆ نووس ـــەكی ب ـــم(، پێش ـــەال كەری ـــەدی م ـــراو: )محەم ـــی ناس ـــمەرگە، ئەدیب پێش
ئامانەتیـــش الی دانـــاوە. دوای نســـكۆی شۆڕشـــی ئەیلـــوول ســـااڵنێكی زۆر وەك پەنابـــەری دژە 
ـــگای  ـــاو كۆمەڵ ـــەوە ن ـــتان و هات ـــەوە كوردس ـــدا گەڕای ـــەڵ ڕاپەڕین ـــا و لەگ ـــكا ژی ـــە ئەمەری ـــەاڵت ل دەس
پـــڕ جووڵـــە و زینـــدووی خـــۆی و كانـــگای هەڵڕشـــتنی هەســـتەكانی. كوردســـتان و كۆمەڵـــگای 
ـــن.  ـــادەماری خوێنی ـــە و ش ـــیعرەكانیدا هەی ـــە ش ـــتەقینەیان ل ـــی ڕاس ـــن، بوون ـــاو و ناولێنانێك ـــوردی ن ك
ئەمیـــش لـــە هـــەر كوێیـــەك بووبێـــت خوێـــن بـــووە بـــۆ كوردســـتان، ماوەیەكـــی كـــەم تێیـــدا 
ـــە ســـەرە داوێكـــی  ـــەم ئامانەت ـــرد، كەچـــی ئ ـــر كۆچـــی ناكۆچـــی ك ـــە هەولێ ـــە 1993/1/14 ل ـــەوە، ل مای
ـــن  ـــە گرینگتری ـــەدراوە، ك ـــی ن ـــۆ چاپكردن ـــی ب ـــی دیاریش ـــچ هەوڵێك ـــەس و هی ـــت ك ـــە دەس نەدرای
ـــتنی  ـــێوازی داڕش ـــۆرم و ش ـــان و ف ـــە زم ـــن ل ـــە، دەربڕی ـــەوەی ڕوانگەی ـــیعری نوێبەخشـــی بزووتن كۆش
ـــی  ـــاو تەمومژێك ـــتی لەن ـــە گش ـــە ب ـــەم بزووتنەوەی ـــاعیرانی ئ ـــیعری ش ـــكات. ش ـــە ب ـــەم بزووتنەوەی ئ
ـــتە  ـــا پەیوەس ـــە ئایدۆلۆژی ـــش ب ـــارگاوی كراوی ـــیعری ب ـــا، ش ـــە ئایدۆلۆژی ـــوو ب ـــارگاوی ب ـــیارانەدا ب وش

ـــەرە.  ـــە هەڵخەڵەتێن ـــی نیمچ ـــدا دەژی و دۆخێك ـــە تێی ـــتایییەی، ك ـــە ئێس ـــەو دۆخ ب
ـــی  ـــك و ڕووناك ـــی تاری ـــدا هاتن ـــە دوای یەك ـــەزراو، ب ـــاوازی دام ـــە و ئ ـــك ترپ ـــە جۆرێ ـــەردوون ب گ
و وەرزەكان ..... تـــاد، هەڵدەســـووڕێنێ. ئـــەو جـــۆرە ترپـــە و ئـــاوازەی، كـــە گـــەردوون بەڕێـــوە 
ـــتووەتە  ـــكی خس ـــر و مێش ـــە بی ـــی زۆری ل ـــرۆڤ و وزەیەك ـــی م ـــاو دەروون ـــتراوەتەوە ن ـــات، گواس دەب
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ـــی  ـــی لەش ـــی دەمارەكان ـــتن. لێدان ـــان ڕێكخس ـــتێتیكییەكانی ژی ـــا ئێس ـــەی بەه ـــە كای ـــۆ هێنان ـــەڕ ب گ
ـــەوە  ـــە ڕۆیشـــتنی مرۆڤ ـــاواز ل ـــە و ئ ـــن ترپ ـــن. گرینگتری ـــاوازی بەڕێوەبردن ـــە و ئ ـــك ترپ ـــرۆڤ جۆرێ م

ـــیاربوونەوەیە. ـــی هۆش ـــك چاوگ ـــدووە و جۆرێ ـــدا گونجان ـــەڵ هەقیقەت ـــۆی لەگ ـــووە و خ ـــدا ب پەی
ـــاوازی  ـــە و ئ ـــە، ترپ ـــەرم هەی ـــتنێكی ن ـــڕی ڕۆیش ـــا دوا دێ ـــەوە ت ـــەم دێڕیی ـــە یەك ـــدا ل ـــە شیعریش ل
ـــە  ـــتێكی ترپ ـــی سروش ـــۆی بوون ـــە ه ـــاعیرەش ب ـــەم ش ـــیعری ئ ـــگ. ش ـــە ئاهەن ـــتنە دەبێت ـــەو ڕۆیش ئ
ـــگای  ـــە ڕێ ـــا ل ـــەاڵم تەنی ـــا دەكات، ب ـــتنی مان ـــەكان و دەرخس ـــارە بوونیی ـــن لەب ـــەوە، دەربڕی و ئاوازیی
ترپـــە و ئـــاوازەوە ناگەینـــە ناخـــی ئـــەدەب، ناخـــی ئـــەدەب خـــۆرە و زەوی وەك پێكهاتـــەی مـــەوداكان 
ـــەر  ـــە. ه ـــان پێكهاتەی ـــە و كامی ـــەرچاوە و بنەوان ـــان س ـــزانین كامەی ـــەوە. ناش ـــدا دەخولێت ـــە دەوری ب

ـــن. ـــین ون دەبی ـــن و بناس ـــە بزانی ـــەو زانیاریی ـــەواوی ئ ـــە ت ـــەوێ ب ـــش بمان كاتێكی
ـــەوە  ـــت، ئ ـــتگوێ بخرێ ـــت پش ـــت و ئەنقەس ـــە مەبەس ـــەردەمێكیش ب ـــەر س ـــەر، ئەگ ـــاعیری داهێن ش
ـــەوە  ـــز و شـــكۆوە دەیهێنێت ـــدا، زۆر بەهێ ـــی پێویســـتی خۆی ـــە ڕۆژ و ڕۆژگار و كات ـــان ل ـــژووی داهێن مێ
نـــاو ماڵـــی ڕاســـتەقینەی ئـــەدەب. لـــە تەنیشـــت گڵۆپـــی بـــە شـــەوق و ڕاســـتییە ڕوونـــەكان ڕایدەگرێـــت. 
ـــۆی  ـــی خ ـــرە و كۆشش ـــە بەه ـــەوە، ك ـــدوو دەكات ـــۆ زین ـــژووەی ب ـــەو مێ ـــەوەش، ئ ـــژووی بیركردن مێ
ـــەدەب  ـــژووی ئ ـــن. مێ ـــر كاریگـــەری دەرچی ـــە ژێ ـــن ل ـــی، ناتوانی ـــی بوونیەت دروســـتی كـــردووە و ڕەوای
كۆمەڵێـــك شـــتن بـــە یەكـــەوە دەڕۆن و تێكـــەڵ بـــە كـــرۆك و ناوكـــی داهێنـــان دەبـــن. لـــەم 
ـــت  ـــش ناتوانێ ـــەری هەمەجۆری ـــەوە. خوێن ـــۆی دەمێنێت ـــی خ ـــە داهێنەری ـــەر ب ـــەر ه ـــدا داهێن باروبوارەش
ـــوێنی  ـــان ش ـــوونی داهێن ـــوەری ئەفس ـــت. پێ ـــە دوور بگرێ ـــی ب ـــوون و كاریگەرییەكان ـــە ئەفس ـــۆی ل خ
ـــە  ـــەوە. ب ـــدراوەكان دەدۆزرێن ـــە داهێن ـــدا پەیوەندیی ـــەم دەستنیشانكردنەش ـــان دەكات. ل ـــۆ دەستنیش ب

ـــن. ـــارەوە دەكەی ـــەی لەب ـــە و قس ـــە هەی ـــن، ك ـــەوەدا دەگەڕێی دوای ئ
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ـــی  ـــە و خەڵكان ـــۆی وێڵ ـــایەتیی خ ـــاری كەس ـــۆ بەختی ـــە، ب ـــەیی مرۆڤ ـــی هەمیش ـــاری داخوازییەك بەختی
ـــتكەوتووە و  ـــیعردا دەس ـــی ش ـــە بەرزەكان ـــە ناوچ ـــا ل ـــە تەنی ـــەی ب ـــەو بەختیاریی ـــادات. ئ ـــازار ن ـــش ئ دیكەی
ـــودی  ـــودی، خ ـــی خ ـــووە. فۆرم ـــەوە گرت ـــی خۆشەویســـتی بەخۆی ـــك فۆرم ـــەدا، جۆرێ ـــوان دوو كەوان ـــە نێ ل
ـــاڵ و  ـــە ح ـــە ل ـــش هەمیش ـــەت و خەیاڵی ـــاڵ، هەقیق ـــەت و خەی ـــە هەقیق ـــەربەخۆ ل ـــاواز و س ـــیعر، جی ش
ـــقی  ـــی سەرمەش ـــەوە. ژیان ـــراوان دەبن ـــە و ف ـــر نیی ـــەدا جێگی ـــەوی دیك ـــاو ئ ـــەك لەن ـــدان. ی ـــاری گۆڕان ب
ـــە  ـــیعری كردووەت ـــەربەخۆ( ش ـــاواز( و )س ـــان، )جی ـــگوزەرانی ژی ـــۆڕان و خۆش ـــۆ گ ـــیعرەكانییەتی و ب ش
دروشـــمی گەشـــاوە و گەشـــانەوەی ژیـــان، هەمـــوو دەمـــارە پێكهێنەرەكانـــی پـــڕن لـــە گەشـــانەوە و 
ـــدا  ـــە زەینی ـــۆ ل ـــەری گفتوگ ـــوارەدا، هون ـــار وب ـــەم ب ـــان ل ـــۆ ڕێزلێن ـــتی. ب ـــان و ژیاندۆس ـــەوەی ژی بەرزكردن
ـــەك  ـــەرچاوە و بیروڕای ـــن، وەك س ـــیەتێكی زاڵ ـــدا خاس ـــە كارەكانی ـــۆ ل ـــەری گفتوگ ـــت. هون بەكاردەهێنێ
ـــەوە  ـــژووە، بەتاس ـــاالك و ڕۆحـــی مێ ـــی چ ـــە میللەت ـــی ل ـــار ڕووی دەم ـــاوی نادی ـــە ڕان ـــەوە الی، ب دەگەڕێت
لـــە ڕێـــگای هونـــەری گفتوگـــۆوە دەیاندوێنێـــت. ئـــەم هونـــەری گفتوگـــۆ بەكارهێنانـــە، كردارێكـــی 
ـــتی  ـــێوەیەكی گش ـــنبیرییە. بەش ـــاڵی ڕۆش ـــاو ڕیش ـــوو بەن ـــی ڕۆچ ـــی بیركردنەوەیەك ـــیارانەیە و بەرهەم هۆش
هێـــزی بیـــر و هەســـت بەســـەر هێـــزی زمـــان و هێـــزی داڕشـــتن و هێـــزی وێنـــەدا زاڵـــن. لـــە 
دەقـــی: )ســـاڵنامەی ســـەدەی بیســـتەم _ گۆڤـــاری نووســـەری كـــورد، ژمـــارە 3ی ســـاڵی1985، ل: 
ـــەت  ـــكێش دەكات. میلل ـــت پێش ـــەوە خۆی ـــە و ماناكانیی ـــوو پێكهات ـــە هەم ـــە ب ـــەم زاڵبوون ـــا170( دا، ئ 161ت
و نەخشـــی مێژوویـــی میللـــەت، هەمـــوو هەســـتەكانی بـــۆ ئاســـتی خرۆشـــان بەرزكردووەتـــەوە و لـــە 
دەقـــدا پێكـــەوە كاردەكـــەن. لەســـەرەخۆ و هەنـــگاو بـــە هەنـــگاو شـــاعیریەتی و تایبەتـــكاری خـــۆی 
ـــادەن،  ـــۆڕا ڕوون ـــە خ ـــۆڕان ل ـــی و گ ـــووە. نوێبەخش ـــتی وەرگرت ـــەی سروش ـــەوە و گەش ـــووڵ كردووەت ق
لـــە ڕێـــگای نیمچـــە كامڵبوونـــی هەســـتەكانی نووســـەرەوە دەبنـــە )ڕووداو( و )دیـــاردە( و ڕوودەدەن. 
ـــاندی،  ـــدا وەش ـــیعری كوردی ـــی ش ـــەرم و نەرم ـــە زەوی گ ـــاعیرە، ل ـــەم ش ـــییەی ئ ـــەو نوێبەخش ـــۆوی ئ ت
ـــرا و و  ـــنایییەكی ناس ـــە ڕۆش ـــوو ب ـــوو، ب ـــەوز ب ـــرد و س ـــرۆی ك ـــدا چ ـــانی دیكەیش ـــیعری كەس ـــە ش ل

ـــراو. ـــەت و دیاریك تایب
ـــە ئاســـتێكی  ـــی دا ل ـــەم هەوڵ ـــوو، ئ ـــااڵدا نەب ـــە ئاســـتێكی ب ـــدا ل ـــە شـــیعری كوردی ـــەوە ل ـــەزی گێڕان ڕەگ
ـــێ  ـــی ل ـــت و خوێنەریش ـــدا دەركەوێ ـــراوی تێ ـــی دیاریك ـــك خاڵ ـــت و كۆمەڵێ ـــەكاری بهێنێ ـــردا ب فراوانت

قەڵەمكێشی لەتیف هەڵمەت بە وشە
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ـــتگوێ  ـــی پش ـــیوە و تاوانەكان ـــۆر نەپۆش ـــی دیكتات ـــە ناپاكی ـــاوی ل ـــێوەیەك چ ـــچ ش ـــەوە. بەهی ـــك ببێت نزی
ـــەدەب  ـــی ئ ـــە: ویژدان ـــدا. وات ـــی خۆی ـــە ویژدان ـــووە و ل ـــەر وەرگرت ـــی بەرانب ـــتی ئەدەب ـــتوون، هەڵوێس نەخس
دادگایـــی كـــردووە. ئـــەم دادگاییكردنەشـــی بـــە مەبەســـتی ئاشـــكراكردنی خـــودی بـــەدە. تـــا لـــەوە 
تێبگەیـــن خـــودی بـــەد لەنـــاو كۆمەڵـــگادا چـــۆن ڕەفتـــار دەكات و چ گرفتێـــك دەنێتـــەوە، گفتـــار و 
ـــە  ـــت، ڕەنگ ـــاعیرەدا هەبێ ـــەم ش ـــی ئ ـــە ئەزموون ـــەك ل ـــەر نهێنیی ـــوێ دەگات. ئەگ ـــە ك ـــە و ب ـــرداری چیی ك
ـــە  ـــی ڕۆژان ـــین الی چاالكییەك ـــش نووس ـــچ پێزانینێكی ـــە هی ـــاكات و ب ـــنووردار ن ـــەت س ـــت باب ـــەوە بێ ئ
نییـــە. قەوارەیەكـــە لـــە دڵ و گیانیـــدا گۆڕانـــی بەســـەردا دێـــت و شـــێوەیەك وەردەگرێـــت، شـــێوەی 
نووســـین و دەقـــی خـــودی. لـــە قووڵییەكانـــدا پێبەپـــێ بـــەرز دەبێتـــەوە بـــۆ گـــۆڕان و گوێبیســـتی 
ـــی و  ـــۆ گەیاندن ـــت ب ـــێ وەرگرێ ـــی ل ـــا دۆخێك ـــە. ت ـــی هاواركردن ـــوو كات كات ـــراو، هەم ـــاواری كپك ه
ـــت  ـــگادا دروس ـــی كۆمەڵ ـــە دڵ و گیان ـــۆر ل ـــەاڵتی دیكتات ـــاوارەی دەس ـــەو ه ـــاوار، ئ ـــی ه ـــە بابەتكردن ب
ـــان،  ـــرۆك، ڕۆم ـــیعر، چی ـــردووە، وەك: ش ـــدا كاری ك ـــۆرە ئەدەبییەكان ـــۆرا و ج ـــوارە ج ـــە ب ـــردووە. ل ك
ـــای  ـــەواوی توان ـــان ت ـــێ وچ ـــاد، ب ـــی ..... ت ـــڕان، ڕۆژنامەنووس ـــەوە، وەرگێ ـــە و لێكۆڵین ـــانۆنامە، ڕەخن ش
ـــورددا  ـــی ك ـــی ژیان ـــە هەلومەرج ـــت ل ـــووڵ بێ ـــان قب ـــت ئەوەم ـــاوە. دەبێ ـــین بەكارهێن ـــۆ نووس ـــۆی ب خ
ـــەر  ـــەزار خەنج ـــت، ه ـــەر بووی ـــیندا داهێن ـــە نووس ـــە ل ـــر، ك ـــە. دوات ـــان نیی ـــی ئاس ـــەرایەتی كارێك نووس
لەســـەر پشـــتتە. لەبـــەر چـــاوی ڕوونـــی نیـــوەڕۆدا، وەك كردەیەكـــی جەســـتەیی نـــا. بگـــرە وەك 

ـــوژن.  ـــدا، دەتك ـــی و ڕۆحی ـــی ئەدەب ـــی ژیان ـــاو چاالكییەكان ـــایەتی لەن كەس
لـــە بنەماڵەیەكـــدا، یـــەك لـــە خەســـڵەتەكانی ئـــەم بنەماڵەیـــە ئەدەبپـــەروەری و خوێنـــدەواری بـــووە، 
لەناوجەرگـــەی گەرمیـــان: )كفـــری( لـــە ســـاڵی 1947دا، لـــە دایـــك بـــووە، نیشـــانەیەكی گرینـــگ، 
ــە  ــەوە و بـ ــدی و ڕووبەڕووبوونـ ــە، تونـ ــووە و بەردەوامیشـ ــدا هاتـ ــی لەگەڵیـ ــی ئەزموونـ ــە بەدرێژایـ كـ
ـــت،  ـــی بێ ـــدی لەدایكبوون ـــی مەڵبەن ـــوهەوایەی گەرمی ـــەم كەش ـــەوەی ئ ـــە كاردان ـــی. ڕەنگ گژداچوونەوەیەت
ـــی  ـــەدەب، وەك هێزێك ـــەاڵتی ئ ـــە دەس ـــت ل ـــێك بێ ـــت و بەش ـــێوەیە دەردەبڕێ ـــەم ش ـــەكانی ب ـــە تاس ك
ئامادەكـــراو و مەشـــق پێكـــراوی بیـــر و هەســـت، بەرانبـــەر لـــە دیكتاتـــۆر بگرێـــت. ڕاســـتەوخۆش 
ـــۆ  ـــت ب ـــەوە و دەیگۆڕێ ـــگا دادەڕێژێت ـــەاڵت و كۆمەڵ ـــوان دەس ـــەی نێ ـــێتەوە، هاوكێش ـــە نانووس توندییەك
ـــینەوە  ـــگای نووس ـــە ڕێ ـــە. ل ـــی داهێنان ـــە چاالك ـــت، ك ـــەی مەبەس ـــام و كاكڵ ـــج و پەی ـــتەی ئامان ئاراس
ـــەیری  ـــوونێكی س ـــا و ئەفس ـــەكردن و توان ـــی خۆپێناس ـــە دۆخ ـــینەوە و دێت ـــتەیە دەناس ـــەم ئاراس ـــن ل دەربڕی
ســـووربوون، بـــۆ ســـەركەوتن لـــەم خۆپێناســـەكردنەدا خـــۆی ئاشـــكرا دەكات. مرۆڤـــی یاخـــی، بـــۆ 
ـــان  ـــی ژی ـــی ماناداركردن ـــەوە، ئەزموون ـــەوە دەهێڵێت ـــی دڵنیاییی ـــە دۆخ ـــی ل ـــاری یاخیبوون ـــە ب ـــووربوون ل س
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ـــش  ـــە ئەدەببوونی ـــۆ ب ـــەوە، ب ـــۆی دەخوێنێت ـــوازی خ ـــی دڵخ ـــع وەك كتێب ـــای واقی ـــار و دنی ـــای دی و دنی
بەدنیـــای پەنهـــان و دنیـــای زەینـــدا تێیدەپەڕێنێـــت. فەرهەنگـــی ڕۆژهەاڵتـــی ئیســـالمی و زانســـت و 
ـــت.  ـــان ناهێنێ ـــش بەكاری ـــردووە، خراپی ـــینی ك ـــادی نووس ـــر و بنی ـــە بی ـــان ل ـــەكان كاریگەریی ـــە ئایینیی دەق

ـــتووە. ـــر جێهێش ـــەوەی وەرگ ـــر و بیركردن ـــە بی ـــی ل ـــی درەوشاوەش الیەن
ـــراوە و  ـــەك وەرگی ـــە چ مانای ـــدا ب ـــە ئەدەبیات ـــەوە ل ـــی بەگژداچوون ـــان چەمك ـــە، ی ـــەوە چیی ـــە گژداچوون ب
ـــرۆڤ  ـــوان م ـــە نێ ـــنووردارییەكە ل ـــە . س ـــەن نیی ـــی دەگم ـــدا ڕووداوێك ـــان بەالیەك ـــراوە. ئەمەی كاری پێك
ـــەر  ـــەاڵم ئەگ ـــە، ب ـــتنی مەرگ ـــتییە و دواخس ـــكی ژیاندۆس ـــۆر، واڕس ـــەت و دیكتات ـــان میلل ـــۆردا، ی و دیكتات
ئێســـتێتیكای ڕۆحـــی مـــرۆڤ و ڕۆحـــی میللـــەت بـــووە هێزێكـــی ئێســـتێتیكیی ڕەهـــا، ببیندرێـــت و 
ـــی  ـــە خەم ـــاعیرە ل ـــەم ش ـــەن. ئ ـــی دەگم ـــە ڕووداوێك ـــان دەبێت ـــت، ئەوەی ـــتی پێبكرێ ـــترێت و هەس ببیس
ـــەن و  ـــی دەگم ـــە ڕووداوێك ـــەی داوە و كردوویەتیی ـــەم دۆخگۆڕین ـــی ئ ـــە، هەوڵ ـــی خۆیدای ـــیعر و ئەدەبیات ش
ـــەوە  ـــر دەكات ـــراو بەرفراوانت ـــا و هێماپێك ـــنووری هێم ـــن، س ـــی بگەی ـــن پێ ـــراو و دەتوانی ـــی مەزندەك دیدێك
ـــیعر  ـــە ش ـــتەمی ل ـــا س ـــەوە، هەروەه ـــەرز دەكات ـــەر داوای دەكات ب ـــە خوێن ـــتێتیك، ك ـــا و ئێس و وزەی مان
ـــازە  ـــەی شـــێواز و ڕێب ـــەداوە، زۆرین ـــای ن ـــە بەهـــرە و توان ـــی ب ـــەك شـــێواز بەردەوام نەكـــردووە و لەســـەر ی
ـــە  ـــو ل ـــێوەیەكی خەمڵی ـــە ش ـــت ب ـــك بگەڕێی ـــێواز و ڕێبازێ ـــەر ش ـــۆ ه ـــردووە، ب ـــوون ك ـــیعرییەكانی ئەزم ش
ـــەزی دیكـــەی كارپێكـــردووە  ـــواردا ڕەگ ـــك باروب ـــە هەندێ ـــەوە، ل ـــف هەڵمـــەت(دا دەیدۆزیت ـــی )لەتی ئەزموون
ـــاوە، مرۆڤـــی وەك  ـــاز و شـــێوازە جۆربەجۆرەكانیشـــی بەكارهێن ـــاراوە، كـــە ڕێب ـــە ئ و لێزیادبوونیشـــی هێناوەت
ـــەم  ـــە، ئ ـــۆی زەوی هەی ـــۆ گ ـــی ب ـــین، چاوڕوون ـــەری نووس ـــە ڕووب ـــەك نەهێناوەت ـــان پەپوولەی ـــك، ی ڕۆبۆتێ
ـــە  ـــرۆڤ ل ـــێت. م ـــای دەكات و تێدەكۆش ـــاری تەماش ـــۆ بەختی ـــرۆڤ ب ـــتان م ـــە هێش ـــەی، ك ـــۆی زەویی گ
ـــامییەكانیەتی،  ـــرۆڤ و سەرس ـــتپێكردنی م ـــی هەس ـــارەزووی بەدیهێنان ـــت و ئ ـــدا دادەمێنێ ـــت نهێنییەكان ئاس
ـــەوە.  ـــی بكەین ـــۆكار و دەرئەنجامەكان ـــە ه ـــر ل ـــێت و بی ـــی ڕادەكێش ـــتی بەدیهێنانەكان ـــۆ ئاس ـــەرنجمان ب س
ـــان  ـــادەكانی ژی ـــە س ـــە جوانیی ـــن ل ـــە دەربڕی ـــەوەی هەی ـــی ئ ـــتییە و توانای ـــتێكی هەس ـــی سروش خاوەن
بـــكات، ســـادەیییەكە لـــە نوێبەخشـــی قـــووڵ بكاتـــەوە، الی نووســـەری پێگەیشـــتوو هەمـــوو شـــتە 
ـــگای  ـــە ڕێ ـــان ل ـــە، زم ـــی بەردەوام ـــان بیركردنەوەیەك ـــن. زم ـــادەیی دەردەبڕدرێ ـــە س ـــان ب ـــی ژی جوانەكان
ـــەوەی  ـــان و بەرزكردن ـــە ژی ـــووە، ل ـــدا فێرنەب ـــە فەرهەنگەكان ـــتنەوە ل ـــردن و گواس ـــان قۆپیەك ـــە، ی قوتابخان
ـــەو  ـــەكان و ئەشـــقی نووســـین، ئ ـــەوەی بەهـــا مرۆڤایەتیی ـــدەكان و ژیان ـــان، تائاســـتی ئەفســـانە و خوداوەن ژی
ـــێ گـــرێ  ـــە ڕســـتەدا ب ـــە پیـــت و وشـــە و ل ـــووە، هێـــزی داوەت ـــە فێرب ـــە گـــەرم و گـــوڕ و فرەپەیوەندیی زمان
ـــزی  ـــەوە و هێ ـــە دەدۆزێت ـــوان وش ـــی نێ ـــدەدات و پەیوەندییەكان ـــتێتیكی پێ ـــۆ و دووری ئێس ـــۆڵ ئاس و گ
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ـــەوە.  ـــی ئایین ـــە زمان ـــتە ب ـــك پێبەس ـــدا كەمێ ـــە زمان ـــان. ل ـــی زم ـــی و بوون ـــزی چییەت ـــدەدات، هێ پێ
ـــراودا  ـــانەی دیارك ـــاڵ و نیش ـــە خ ـــە، ب ـــی تاك ـــوارەوە و زمان ـــە خ ـــمانەوە هاتووەت ـــە ئاس ـــەی ل ـــەو زمان ئ
ـــیعرییەت و ئاســـۆی  ـــێ دەكات، سرووشـــی ش ـــت. وەك سرووشـــدەرێك داوای سرووشـــی ل ـــوە دەچێ بەڕێ
خەمڵیـــوی دنیایەكـــی شـــیعراوی، كـــە پەیمانـــی ژیانێكـــی لەگەڵـــدا دێـــت، ئاشـــتكردنەوەی هەمـــوو 
ـــی  ـــە ڕەوانبێژییەك ـــز دەكات، ب ـــان بەهێ ـــزی تێڕامانم ـــن و هێ ـــزی وەرگرت ـــووە، هێ ـــی هەڵگرت ناكۆكییەكان
ـــاعیر  ـــتنەدا ش ـــێوە دەرخس ـــەم ش ـــەكان دەدات. ل ـــە نوێبەخش ـــتنی پێكهات ـــە گەڕخس ـــی ب ـــەدارەوە هەوڵ چەش
ـــات و  ـــە ڕۆح دەریدەخ ـــكات، ك ـــا ب ـــەرە وێن ـــەو ڕووب ـــت و ئ ـــۆی هەبێ ـــی خ ـــیعر خۆبوون ـــەوڵ دەدات ش ه
ـــت.  ـــتەجێ بێ ـــدا نیش ـــە تێی ـــێنێت، ك ـــوارە دەڕەخس ـــەو باروب ـــدا دەكات و ئ ـــۆ پەی ـــەری ب ـــای خوێن ئینتیم
ـــە  ـــتەكانی بخات ـــت و هەس ـــت بێ ـــە پی ـــارەوە ب ـــتنی لەب ـــت و تێگەیش ـــندیش هەڵوێس ـــێوەیەكی پەس بەش

ـــاوە.  ـــتی هێن ـــان بەدەس ـــتانەی ژی ـــەو هەس ـــت، ئ بەردەس
ـــە  ـــتێت، ك ـــتیار دەبەس ـــی هەس ـــە دەروون ـــت ب ـــەر، پش ـــی خۆدامەزرێن ـــان و ناخ ـــان و ژی ـــوون و داهێن ب

ـــتێتەوە. ـــراو بووەس ـــی دیارك ـــەر گیروگرفت ـــت بەرانب ـــای هەبێ توان
ئـــەم  دەســـتی  پـــەروەردەی  و  دراو  پشـــت  لـــە  دەســـت  ســـەری،  )نـــۆ(  نووســـەری: 
ویـــژدان  و  خۆنەنـــاس  و  مـــردۆخ  و  كەمتەرخـــەم  یـــان  ســـواڵ،  كاســـەهەڵگری  و  ئـــەو  و 
ئەگـــەر  پیالنگێـــڕان:  بەرفەرمانـــی  و  ویســـت  ئافەریـــن  و  وەرگـــر  خـــەاڵت  و   ڕەق 
)نوێبەخش(تـــان بینـــی بیكـــوژن، چونكـــە بـــە بـــڕواوە ڕســـكاوە، )گۆڕانـــكار( و )دۆخگـــۆڕە(. دڵـــی 
ـــی دەكات.  ـــكار و نوێبەخش ـــە تایبەت ـــتگیریش ل ـــادات، پش ـــێ ن ـــتەی ل ـــار و جەس ـــن و دەم ـــە خوێ دوور ل
ـــوارییەكی  ـــراوە و شۆڕەس ـــەرەو خودێكـــی ك ـــات، ب ـــت دەب ـــەرەو كوێ ـــكار و نوێبەخـــش ب پشـــتگیریی تایبەت
تایبـــەت و ڕووبـــەری ئەدەبـــی بێگـــەرد، كـــە ویژدانـــی ئـــەدەب، تێیـــدا نافرۆشـــرێت و ناكڕدرێـــت و 

ـــە. ـــێ نیی ـــەری، ل ـــۆ( س ـــەری: )ن نووس
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كـــەس ناتوانێـــت وێنـــەی دواڕۆژ بكێشـــێت. ئـــەوەی هەمانـــە تەنیـــا وێناكـــردن و خواســـت و 
ـــە دەوری  ـــەی ل ـــەو پرســـیارە كاریگەران ـــوو ئ ـــت. هەم ـــەرەی پێدەدرێ ـــدا پ ـــە زەین مەرامێكـــی كەســـییە، ل
ـــارە  ـــردووە و دووب ـــان ك ـــی زیادی ـــۆیی و بازنەی ـــتوونی و ئاس ـــە س ـــەوە، ب ـــان كۆبوونەت ـــیاری ژی پرس
ـــە  ـــان. ب ـــەرەكی ژی ـــیاری س ـــەوە پرس ـــە، بوونەت ـــتییەكی دیك ـــا و كارا و بەرهەڵس ـــە خولی ـــەوە، ب بوونەت
ـــیعری  ـــی ش ـــەدا، بنەماكان ـــۆرە گەڕان ـــەم ج ـــاعیر ل ـــن. ش ـــەڕاون و دەگەڕێ ـــدا گ ـــتنی واقیع دوای تێگەیش
ـــوێنی  ـــە ش ـــان ل ـــاش دواندنی ـــت، پ ـــە دەدوێنێ ـــەو گرفتان ـــەوە ئ ـــە پەرۆش ـــت و ب ـــی پێكدەهێنێ نوێبەخش
ـــەم  ـــی ل ـــی تایبەت ـــان و بوون ـــی ژی ـــك چۆنیەت ـــد و وەك هەقیقەتێ ـــە ناوەن ـــیعردا، دەیانكات ـــەرەكی ش س

ـــكێش دەكات.  ـــدەدا پێش ناوەن
ـــن.  ـــدا نی ـــە كزبوون ـــڕ ل ـــڕای بب ـــن، بب ـــدا ڕووناكییەك ـــیعری كوردی ـــاو ش ـــار: لەن ـــە، زن ـــان، زایەڵ  زری
ـــۆ  ـــدا ب ـــازار و تالنەوەكانیان ـــاو ئ ـــردووە، لەن ـــان ك ـــی كۆمەڵگای ـــەیری ژیان ـــەوە س ـــی نزیك ـــە جوانییەك ل
داهێنـــان ژیـــاون و پـــڕن لـــە هێمـــای ژیـــان و بەرگریكـــردن لـــە ژیـــان. لەگـــەڵ پێچـــی ڕۆژ و 
ڕۆژگاردا بەهـــای شـــیعرییەتیان زیاتـــر ڕوون دەبێتـــەوە و باشـــەیان دەگوترێـــت. لـــە بەكاربردنێكـــی 
ـــاو  ـــە پێن ـــەوەی ل ـــێ ئ ـــەوە . ب ـــی كردووەت ـــینیان مشـــتوماڵ و تاق ـــان و نووس ـــی ژی ـــدا ئەزموون دەگمەن
ـــن  ـــوو ڕۆژ و ڕۆژگارەكان دەتوان ـــی هەم ـــن، مرۆڤ ـــاڵ و هێڵ ـــك خ ـــان كۆمەڵێ ـــرابن. خۆی دواڕۆژدا نووس
ـــراوەی  ـــی ك ـــیعر كتێب ـــن. ش ـــاو دانێ ـــی لەن ـــوودانی خۆیان ـــی و پش ـــی فەرامۆش ـــۆ و ماڵ ـــە تابل بیكەن
فەرامۆشـــی و پشـــوودانی مرۆڤـــی ئـــازادی ویســـت و تەنیایـــە، هەلومەرجـــی ژیانـــی بەشـــێوەیەكی 
ـــە نووســـینەوە  ـــوو ب ـــرۆڤ خ ـــۆ و ئامانجـــی ســـەرەكییە، م ـــەش ه ـــەر ئەم ـــت، ه ڕوون و ڕەوان دەردەبڕێ
ـــدا  ـــە ڕۆژ و ڕۆژگاری خۆیان ـــەی ل ـــە ئەدەبییان ـــەو دەق ـــاو الدەدات. ئ ـــاكاری ب ـــە ئ ـــۆی ل ـــت و خ دەگرێ
ـــۆ  ـــەوەی ب ـــی مان ـــوون دۆخ ـــد و چ ـــێ چەن ـــاوە، ب ـــت و تەنی ـــازادی ویس ـــری ئ ـــی وەرگ ـــە ناخ بچن
ـــادا  ـــا جی ـــی جی ـــە كات ـــش ل ـــتەبەر دەكات. خوێنەری ـــە دواڕۆژدا دەس ـــتەجێبوونی ل ـــێت و نیش دەڕەخس
ـــێت،  ـــدا دەنووس ـــتەقینەی تێ ـــیعری ڕاس ـــەی ش ـــەو ژیان ـــتەقینەوە. ئ ـــی ڕاس ـــاو وەرگرتنێك ـــەوە ن دەگوازێت
ـــارە  ـــۆرەوە دووب ـــێوازی هەمەج ـــا و ش ـــێوەی جی ـــت و بەش ـــەردەوام دەبێ ـــەردەمەكاندا ب ـــوو س ـــە هەم ل
ـــی  ـــۆ بەكاربردنێك ـــەوە ب ـــادە دەكات ـــۆی ئام ـــەوە خ ـــووك بچووك ـــتی بچ ـــی ش ـــە زیادبوون ـــەوە، ب دەبێت

ـــەرەوە.  ـــەی كاریگ دیك

قەڵەمكێشی ئەنوەر قادر محەمەد بە وشە
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ـــت،  ـــەد( دەكەوێ ـــادر محەم ـــوەر ق ـــەر: )ئەن ـــدا ب ـــیعری كوردی ـــە ش ـــكۆیەك ل ـــدی و ش  تایبەتمەن
ـــی  ـــاو ئەدەب ـــە ن ـــاوە و هێناویەت ـــازەی داهێن ـــوهەوای ت ـــك كەش ـــیعریدا، جۆرێ ـــۆ ش ـــێ ك ـــە هەرس ل

كوردییـــەوە . 
زریان: شیعری هەڵچوون و جۆرێك شكستی خودی و شكستی نەتەوایەتی. 

زایەڵە: شیعری لێوردبوونەوە و ڕامانی هێمن. 
زنار: شیعری لێوردبوونەوە و ڕامانی هێمن و عیرفان و غوربەتی ناخ.

ـــی  ـــانی دەتوان ـــە ئاس ـــكارە، ب ـــتەوەر و تایبەت ـــگار هەس ـــدا ئێج ـــی زمان ـــتن و بەكارهێنان ـــە تێگەیش ل
ــەك  ــە یـ ــیعری لـ ــۆ شـ ــێوازییەكانی هەرســـێ كـ ــیەتە شـ ــتن و خاسـ ــا بنەڕەتییەكانـــی داڕشـ بنەمـ
ـــی  ـــەڵ خـــوڕی و خاوی ـــە لەگ ـــە، ك ـــن دەســـكەوتی نووســـین و داهێنان ـــەش گرینگتری ـــەوە. ئەم جیابكەیت

ـــت.  ـــاوازدا بگونجێ ـــە و ئ ترپ
نووســـەری دەگمـــەن ئـــەم جیاكارییـــەی بەردەكەوێـــت، كـــەم وێنـــە و بـــە بەهایـــە بـــۆ ئاســـتی 
ـــكێش  ـــی پێش ـــەر نوێبەخش ـــی بەرانب ـــەواو و ڕوون ـــی ت ـــەوە. بۆچوون ـــەرز دەكات ـــی ب ـــە داهێنەرەكان ئەدیب
كـــردووە و هێڵەكانـــی لـــە دەقـــی: )وەرزی ســـەرهەڵدانی فەرهـــاد - گۆڤـــاری بەیـــان، ژمـــارە 8ی 
ســـاڵی 1973، ل: 30 تـــا 32( دا دەركەوتـــووە و خـــۆی نوانـــدووە، هەروەهـــا بۆچوونـــی لەبـــارەی 
ـــی  ـــە ڕەوت ـــت. ل ـــڵ ناگەیەنێ ـــی لێ ـــە تێڕوانینێك ـــە ب ـــە، ئێم ـــەرم و سەرنجڕاكێش ـــەوەش گ ـــوون و ژیان ب
ـــە و  ـــچ ئەڵق ـــاو هی ـــە ن ـــووە و نەچووەت ـــی گرت ـــگای داهێنان ـــمەندەوە ڕێ ـــی هۆش ـــە خودێك ـــیندا ب نووس
ـــووە.  ـــەاڵت نەب ـــی دەس ـــش ملنەرم ـــاوەیە، قەتی ـــدا درەوش ـــاو دەقەكانی ـــان لەن ـــەوە. ژی داو و گرووپێك
ـــی  ـــان ڕاگرتن ـــووری، ی ـــۆ پێویســـتیی ئاب ـــردووە ب ـــووڵ نەك بۆچـــوون و ئاراســـتەیەكی دیاریكراویشـــی قب
دڵـــی حزبێـــك، یـــان ڕێكخراوێـــك، یـــان دامەزراوەیەكـــی سیاســـی.....تاد، ســـێبەری ســـەكۆی 
ســـوڵتان و دیكتاتـــۆرەكان ڕەنگـــی پێاویـــان تاریـــك نەكـــردووە. دەزانێـــت هەنـــگاوی نووســـین 
ـــەز و  ـــپیی كاغ ـــەری س ـــەر ڕووب ـــین لەس ـــی نووس ـــگاو هەڵێنان ـــت. هەن ـــۆن هەڵدەگرێ ـــان چ و داهێن
ـــی بێگـــەرد و پەیامـــی  ـــە ئەدەب ـــە ل ـــە خـــۆی تێگەیشـــتنی پەتیی ـــەم زانین ـــە. ئ ـــەی كامێرای ـــە و هاوێن ئاوێن
ـــان  ـــی ئاس ـــە و هەڵبژاردن ـــن ڕێگای ـــەدا دژوارتری ـــگای ئێم ـــاو كۆمەڵ ـــەربەخۆیی لەن ـــەرد. س ـــی بێگ ئەدەب
ـــی  ـــەاڵتی پەتی ـــتەبەركردنی دەس ـــۆ دەس ـــەوڵ دەدات ب ـــەم ه ـــە. ئ ـــە نیی ـــت و كێش ـــێ گیروگرف و ب
ـــەاڵتی  ـــە دەس ـــە. دوورە ل ـــەی جوانیی ـــا هەتای ـــەری ت ـــەردە و كاریگ ـــەاڵتێكی بێگ ـــە دەس ـــەدەب، ك ئ
ـــەپێنێت،  ـــەر دەس ـــەر بەرانب ـــۆی بەس ـــی خ ـــوون و تێڕوانین ـــردن، بۆچ ـــەاڵتی بەڕێوەب ـــردن. دەس بەڕێوەب
چاودێـــرە لـــە ســـەر چۆنیەتـــی بیركردنـــەوە و هەنـــگاو هەڵێنانـــی. شـــاعیر ســـەربەخۆیی تـــەواوی 
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بـــۆ خـــودی خـــۆی و خـــودی خوێنەرەكانیشـــی دەســـتەبەر كـــردووە. بـــەوەی هیـــچ پانتایییەكـــی 
نووســـینی نەداوەتـــە ئـــەوی دیكـــە. واتـــا دەســـەاڵتی دیكتاتـــۆر. لـــەم جـــۆرە ئەدەبـــە بێگـــەردەدا 
ـــەن  ـــژی دەگم ـــا و چێ ـــی و خولی ـــی جوان ـــەرد و ویژدان ـــی بێگ ـــی ئەدەب ـــی دڵ ـــە لێدان ـــت ل ـــا گوێ تەنی
ـــەت(  ـــۆی، )عەرب ـــی خ ـــدی لەدایكبوون ـــەردانی مەڵبەن ـــردن س ـــۆ حەجك ـــاڵێك ب ـــوو س ـــت. هەم دەبێ
دەكات، بـــە بچووكتریـــن توخمـــە ناوچەیییەكانییـــەوە پێبەســـتە. جەژنـــی لەدایكبوونـــی ســـەر زەوی 
)1947/7/1( بۆنەیەكـــی ئەدەبـــی و نەتەوایەتییـــە، هەروەهـــا جەژنـــی لەدایكبوونـــی ژێـــر زەویشـــی 
ـــە  ـــی واڵت ب ـــتانی ناوداران ـــە گۆڕس ـــە ل ـــت، پێویستیش ـــی دەبێ ـــی و نەتەوایەت ـــەی ئەدەب ـــی دیك بۆنەیەك
ـــە و  ـــە ڕووەو گەش ـــیعرێكی دیك ـــۆ ش ـــۆ ك ـــیعرێك ب ـــۆ ش ـــە ك ـــیعری ل ـــی ش ـــپێردرێت. ژیان ـــاك بس خ
ـــی  ـــردووە، نوێبەخش ـــت ك ـــات دروس ـــی ئەدەبی ـــەواوی الی كتێبخوێن ـــەی ت ـــاكاری دەڕوات . متمان جی
ـــدا  ـــە كتێبخانەیەك ـــورد ل ـــاوداری ك ـــاعیرانی ن ـــی ش ـــەر دیوان ـــت. ئەگ ـــۆی دەپارێزێ ـــی خ و هاوچەرخیەت
ـــی:  ـــت دیوان ـــە تەنیش ـــێ ب ـــەوەی دەب ـــكۆی ئ ـــاعیرە ش ـــەم ش ـــی ئ ـــت. دیوان ـــۆ بكرێ ـــان ب ڕیزبەندیی
)جەزیـــری و نالـــی و مەحـــوی و مەولـــەوی و وەفایـــی و حاجـــی قـــادری كۆیـــی و گـــۆران و دیـــالن(

ـــت.  ەوە دابندرێ
ـــە،  ـــی تێدای ـــگار بەتین ـــی ئێج ـــردووە، پاراوییەك ـــەرقاڵ نەك ـــەوە س ـــۆز و لێڵ ـــەی ئاڵ ـــە وێن ـــۆی ب خ
ـــت زۆر  ـــات دەكات. دەتواندرێ ـــەوە دەستنیش ـــتی ناخیی ـــەت و هەس ـــە حیكم ـــە ب ـــی وێن پەیوەندییەكان
ـــە تێگەیشـــتنەوە  ـــی ب ـــاوازی داســـتان و بەیت ـــە و ئ ـــەم شـــاعیرەدا بناســـرێتەوە. ترپ خاســـیەتی شـــیعری ل
ـــەری  ـــیەتێكی كاریگ ـــدا خاس ـــە كارەكانی ـــە و ل ـــی ئاگاداریان ـــتییەكی نوێبەخش ـــووە، وەك پێویس وەرگرت
ـــەوە و ســـەرچاوەیەكی ڕوون  ـــۆ نوێبوون ـــە ب ـــاوازی داســـتان پێویســـتییەكی بنەڕەتیی ـــە و ئ شـــیعرین . ترپ
ـــەی  ـــینی ڕەگوڕیش ـــان و ناس ـــەربەخۆیی داهێن ـــۆر(ی س ـــتهێنانی )پەنجەم ـــۆ بەدەس ـــە ب ـــڕ بەهرەی و پ
دیـــاردە جیـــاوازەكان. ئـــەم شـــاعیرە لـــەم قەڵەباڵغـــی و هـــەرا و زەنایـــەی ئەمـــڕۆدا خـــۆی بەدوورگرتـــووە 
ــیعری  ــە ئامانـــج و دۆخێكـــی سروشـــتی وەرگرتـــووە. ڕووگەنمـــای شـ و دوورەپەرێـــزی كردووەتـ
ـــێ  ـــدات دەب ـــی الب ـــوو لێ ـــە م ـــان ب ـــكات، ی ـــزری ب ـــت. ب ـــاكات و دەیپارێزێ ـــزری ن ـــەوە و ب دۆزیوەت
كڕنـــووش بـــۆ ناڕەوایـــی، یـــان ســـاختەكاری ببـــات، توانایـــی نووســـینی لەناودەچێـــت. ئـــەم بـــە 
ـــات.  ـــین( دەب ـــی نووس ـــەرد( و )توانای ـــیعری بێگ ـــا( و)ش ـــودی تەنی ـــۆ )خ ـــووش ب ـــەس كڕن ـــا و ب تەنی
ـــە:  ـــات. وات ـــەر دەب ـــین. بەس ـــبەختیی نووس ـــوودان و خۆش ـــی پش ـــەوە، ماڵ ـــە ماڵ ـــی ل ـــەی كاتەكان زۆرب
ـــەن  ـــەوە و نووســـین. تەم ـــب و خوێندن ـــە دووری و ئاســـۆكانی كتێ ـــان ل ـــەڵ خـــۆ دانیشـــتن و تێڕام لەگ
ـــتنەوە  ـــزی بەتێگەیش ـــە دوورەپەرێ ـــەوە، ك ـــەكال كردووەت ـــان ی ـــدووە و بۆی ـــان تێگەیان ـــوون ئەوەی و ئەزم
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ـــە  ـــۆ پشـــتگیری ل ـــع ب ـــەردا. واقی ـــع و دەوروب ـــە واقی ـــڕان ل ـــەك گۆشـــەگیری و داب ـــكات. ن ـــەروەردە ب پ
ـــیاری  ـــك پرس ـــع وەك كۆمەڵێ ـــاكات. واقی ـــۆی ن ـــیارەكانی خ ـــی پرس ـــە دەربڕین ـــان ل ـــردن، گوم خۆك
ـــان  ـــەوە، ی ـــورت ناكات ـــدا ك ـــە واقیع ـــی ل ـــت و تێڕوانینیش ـــت و دەیدوێنێ ـــەردەوام ورووژاو وەردەگرێ ب
واقیـــع وەك تاكـــە بۆچوونێـــك لـــە بیركردنەوەیـــدا بـــااڵ نییـــە، بـــەاڵم بـــە توانـــا و مۆســـیقایەكی 
ـــرە و  ـــەرچاوە و بەه ـــە س ـــت و دەیكات ـــەی وەردەگرێ ـــەو ماوەی ـــل دەكات، ئ ـــۆ ش ـــی ب ـــەوە گوێ هێمن
ـــەر  ـــە خوێن ـــار نیی ـــەش دی ـــەو ماوەی ـــەوە. ئ ـــاعیر و واقیع ـــودی ش ـــوان خ ـــە نێ ـــە دەكەوێت ـــرووش، ك س
ـــرۆڤ  ـــی م ـــتنەوە، توانای ـــزی بەتێگەیش ـــای دەكات. دوورەپەرێ ـــدا وێن ـــەوەی خۆی ـــژ و بیركردن ـــە چێ ل
هەڵدەســـەنگێنێت و دەیداتـــەوە دەســـتی بـــۆ ئـــەوەی لەنـــاو كێـــش و پێوانـــەی لـــە مەحەكدانـــدا 
ـــارەی خـــۆی  ـــە و قەب ـــی هەبێـــت. كێـــش و پێوان ـــای خۆپێشـــكێش كـــردن و خۆدەستنیشـــان كردن توان
ـــرۆزی  ـــۆ نووســـین و چەمكـــی پی ـــاراوە ب ـــز و پ ـــزی خوێنێكـــی زۆر بەهێ ـــەوە دەســـت. دوورەپەرێ بدرێت
ـــا  ـــت، هەروەه ـــا دەپارێزێ ـــەرا و زەن ـــە ه ـــش ل ـــەوە، شـــیعری بێگەردی ـــووڵ دەكات ـــاڵ ق و ئاســـوودەیی م
ـــەن.  ـــدا هەڵدەك ـــەڵ یەك ـــی لەگ ـــە باش ـــەوە و ب ـــە پەیوەندیی ـــدا دەكەوێت ـــەرە زەینییەكانی ـــەڵ خوێن لەگ

ـــەن.  ـــا دەك ـــت وێن ـــڕوا و بۆچوون ـــە و ب ـــان هەی ـــای زانیاریی ـــش خولی ـــەری زەینی خوێن
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ـــە  ـــرێت، ك ـــت دەنووس ـــەی سروش ـــەو بەش ـــرۆڤ و ئ ـــۆ م ـــدا ب ـــی خۆی ـــرۆك و ناوك ـــە ك ـــەدەب ل ئ
ـــۆی  ـــی خ ـــدا بوون ـــڵەتی مرۆڤ ـــیما و خەس ـــە س ـــان ل ـــووە، ی ـــان وەرگرت ـــڵەتی مرۆڤی ـــیما و خەس س
ـــی  ـــەردوون و زەمینێك ـــی گ ـــە چەق ـــرۆڤ دەخات ـــەدەب م ـــێوەیە ئ ـــەو ش ـــت. ب ـــەوە و دایدەڕێژێ دەدۆزێت
ـــەد( ـــەالم محەم ـــیعرەكانی: )س ـــاو ش ـــەی لەن ـــرە تیژان ـــەو دێ ـــان دەكات. ئ ـــۆ تەرخ ـــایانی ب ـــاك و ش ت
ـــا  ـــی بەه ـــەوە داڕمان ـــن، ئ ـــەون و ون ناب ـــت. دەردەك ـــدا دەڕوانێ ـــی خۆی ـــت و چەپ ـــە دوای ڕاس دا، ب
ــراودا دەردەكـــەون و هاوســـەنگی  ــە بارێكـــی دیاریكـ و ناكۆكـــی و پەیوەندییـــە هاوســـۆزەكانن، لـ
ـــی  ـــەرەتا و كۆتای ـــتەی س ـــەر ڕس ـــری دەدەن. زۆر لەس ـــی یەكت ـــە تەواوكردن ـــك ب ـــا و هێماپێكراوێ هێم
ـــی  ـــن. گرژی ـــی دۆخگۆڕی ـــەی بینین ـــد و نوخت ـــە ناوەن ـــی بكات ـــەرەتا و كۆتای ـــی س ـــێ، وەك بڵێ ڕادەمێن
لـــە نێـــوان دێڕەكانـــی ســـەرەتا و كۆتاییشـــدا وەك هونەرێـــك دەمێنێتـــەوە، ئاســـۆ و دوورییـــەك 
ـــیعرەكە و  ـــی ش ـــەی واقیع ـــادی پێكهات ـــە بنی ـــێك ل ـــە بەش ـــی دەبێت ـــەرەتا و كۆتای ـــت. س وەردەگرێ
ـــەرەتا و  ـــاوەی س ـــن و ت ـــەم تی ـــت ئ ـــاوە. دەكرێ ـــەودا پێكهێن ـــی ل ـــی بنەڕەت ـــەڕوو، ئاڵوگۆڕێك دەخرێت
ـــە  ـــەم پەیوەندیی ـــەك. ئ ـــی پەیوەندیی ـــۆ دامەزراندن ـــە ب ـــی زۆر تایبەت ـــن جۆرێك ـــن، بڵێی ـــە وەربگری كۆتاییی
ســـەر بەدەقێكـــی دەستنیشـــانكراوە و هەوڵـــی دووبـــارە ڕێكخســـتنەوەی ڕەوت و مانـــای نـــاو دەق 
ـــوردی  ـــی ك ـــە: بەیت ـــە. نموون ـــووری خۆماڵیی ـــدراوی كلت ـــی پەرەپێ ـــێواز و فۆرمێك ـــۆی ش دەدات. خ
ـــێواز و  ـــەم ش ـــە: ئ ـــێ. كەوات ـــدا ڕادەمێن ـــەرەتا و كۆتایی ـــە س ـــۆی، زۆر ل ـــتەقینەی خ ـــتی ڕاس وەك هەس
ـــە  ـــێواز و فۆرم ـــەو ش ـــن ئ ـــوورەوە. دەتوانی ـــی كلت ـــی بەردەوامبوون ـــارەی ئاكام ـــیارێكە لەب ـــە پرس فۆرم
ـــی  ـــۆی بەدیهێنان ـــە ه ـــتردا بووەت ـــە پێش ـــەرەتا و ل ـــە س ـــن، چونك ـــی بزانی ـــی نوێبەخش ـــە هەقیقەتێك ب
ـــی.  ـــااڵی خۆیەت ـــی ب ـــی هەقیقەت ـــش خاوەن ـــی نوێبەخ ـــوو ئەدیبێك ـــی. هەم ـــتییەكانی نوێبەخش پێویس
ـــە  ـــەدەب زۆر ل ـــینەدا ئ ـــۆرە نووس ـــەم ج ـــینەكەیەتی. ل ـــی نووس ـــێواز و فۆرم ـــا ش ـــەش تەنی ـــەم هەقیقەت ئ
ـــی  ـــە وردەكارییەكان ـــەوە ل ـــێ. وردبوون ـــتێك پێكدەهێن ـــوو ش ـــەوە، هەم ـــع دوور ناكەوێت ـــەی واقی ڕۆژان
ـــدا پێشـــكێش و پەخشـــكراوە،  ـــە شـــێوەی جـــوواڵو تێ ـــدراوی ب ـــە، كـــە ئێســـتێتیكایەكی بین ـــی ڕۆژان ژیان
یەكێكـــە لـــە كانگاكانـــی بەهـــرە وەرگرتـــن و ختووكەدانـــی نـــاخ بـــۆ دۆخـــی شـــیعری، دۆخـــی 
ـــیعر  ـــت. ش ـــدا دەگیرێ ـــی تێ ـــزی ژیان ـــی ڕێ ـــە قووڵ ـــە و ب ـــی مرۆڤ ـــرۆك و ناوك ـــان و ك ـــیعریی جیه ش

ـــتە. ـــەش و یەكئاس ـــەردە ڕووك ـــرە و ب ـــێ بگ ـــرا، ب ـــدا نەگی ـــی تێ ـــزی ژیان ـــی ڕێ ـــە قووڵ ـــەر ب ئەگ

قەڵەمكێشی سەالم محەمەد بە وشە
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ــە  ــان لـ ــتەكانی داهێنـ ــن و كەرەسـ ــی دەربڕیـ ــە، ئامانجـ ــس وایـ ــان الی وەك موگناتیـ  زمـ
ـــەی  ـــوان وێن ـــی نێ ـــن. پەیوەندی ـــدن و خۆدەربڕی ـــۆ جوواڵن ـــە دەرەوە، ب ـــەر دێنێت ـــەوەی داهێن بیركردن
هەســـتی و وێنـــەی زەینـــی بـــەرەو هەڵوەشـــانەوە دەبـــا، وێنـــەی ویســـتی كۆمەڵـــگای كـــوردی 
دەكێشـــێ، كـــە ویســـتێكی كـــۆ واتایـــە و بـــە دوای داگیرســـانی هێڵێكـــی ســـەوز ســـەرگەردان و 
ـــرەوەش  ـــرەوە، جێگ ـــە جێگ ـــیعر دەكات ـــكات، ش ـــت ب ـــك دروس ـــان و گۆڕانێ ـــە وەرچەرخ ـــدووە، ك مان
دەكاتـــە شـــیعر و خـــۆی تێـــدا دووبـــارە دەكاتـــەوە، وەك چاالكییەكـــی بیندراویـــش بەشـــداربوونی 
ـــگ و  ـــەو بۆچـــوون و پێودان ـــت. ئەگەرچـــی ئ ـــە وەردەگرێ ـــاو پێشـــان دەدات و پێكهات كارای خـــۆی لەن
ـــی  ـــۆ بەرهەمهێنان ـــەردە. ب ـــیعری بێگ ـــەری ش ـــی هەڵخەڵەتێن ـــەڵ و تانوپۆیەك ـــۆرە ڕای ـــە ج جێگۆڕكێكردن
شـــیعری بێگـــەرد، هـــەزار ڕێـــگا هەیـــە بـــۆ خۆدەربڕیـــن و خۆهێنانـــە ســـەر دۆخـــی داهێنـــان و 

ـــیعردا. ـــەرزەمینی ش ـــاو س ـــوون بەن ـــتەكاندان و ڕۆچ ـــی ش ـــە دڵ ـــت ل دەس
ــە دڵدانێـــك  ــان و دڵ لـ ــەتیش بـــكات، بـــێ هیـــچ گومـ ــیعر بنووســـێت و سیاسـ مـــرۆڤ شـ
لـــە یەكێكیانـــدا ســـاختەكارە. بەشـــێك لـــە شـــاعیرانی ئەمـــڕۆ هێنـــدەی خەریكـــن لـــە ناوەنـــدە 

سیاســـییەكان نزیـــك دەبنـــەوە، كەمتـــر لـــەوە خەریكـــی شـــیعری بێگـــەردن.
هـــەر دەقێكـــی شـــیعری، بارێكـــی تایبەتـــی داهێنـــەر دەهێنێتـــە بـــەر ئاوێنـــەی بەرانبـــەر بـــۆ 
ـــە  ـــی تایبەت ـــە بارێك ـــە، ك ـــەو پێودانگ ـــە ب ـــەوە، پێویستیش ـــۆ و لێوردبوون ـــك گفتوگ ـــاندن و جۆرێ خۆناس
ـــەو هـــۆ و ئامانـــج و دەرهاوێشـــتەیەیە، دەقـــە شـــیعرییەكەی  ـــارە تایبەتەكـــە ئ لێـــی وردببینـــەوە، چونكـــە ب
ـــەم،  ـــە بەره ـــوو ب ـــە ب ـــش، ك ـــاری تایبەتی ـــدا . ب ـــە بوون ـــوون ل ـــە ئامادەب ـــووە و بووەت ـــەم هات ـــوە بەره لێ
ـــتی  ـــودی، سروش ـــتی خ ـــۆ سروش ـــك ب ـــە ئاكارێ ـــین و دەبێت ـــی نووس ـــتهێنانی ئاگای ـــە بەدەس دەگات ب
خودیـــش دڵگەرمـــی و هەســـتیاری لەبـــارە تایبەتییەكـــەی نووســـەر دەكاتـــە هێمـــا و هێماپێكـــراو 
و وێنـــەی گـــەورە كـــراو، یـــان بچووككـــراوی چۆنیەتیـــی بیـــر و بیركردنـــەوەی. لـــەم ئاڵوگـــۆڕ و 
ـــەوە.  ـــەدەب دەدۆزێت ـــی ئ ـــانەی هونەری ـــەدەب و نیش ـــودی ئ ـــە خ ـــەر دەبێت ـــودی نووس ـــەدا خ كردەی
ـــن  ـــە بااڵتری ـــت و ب ـــتن دەبێ ـــیاوی تێگەیش ـــەر ش ـــۆ بەرانب ـــەری دۆزراوە ب ـــارەدا هون ـــاڵ و ب ـــەم ح ل

ـــتووە.  ـــۆی گەیش ـــەی خ پل
ـــدا  ـــی خودایی ـــە ئازادی ـــت، ل ـــدا دەگەڕێ ـــی خودایی ـــە دوای ئازادی ـــدا ب ـــی خۆی ـــە دەروون ـــۆفی ل س
ـــارە 138ی ســـاڵی1987،  ـــان، ژم ـــاری بەی ـــاڵ ـ گۆڤ ـــی ت ـــی: )هەنگوین ـــە. دەق ـــەت داپۆشـــراو نیی هەقیق
ل: 62 تـــا 63(دا، بـــە شـــێوەیەكی پڕشـــنگدارانە دەربڕیـــن لـــە هەڵبـــەز و دابـــەزی ڕۆحێكـــی پـــڕ 
گومـــان و پەرێشـــان دەكات. زیـــاد و كەمـــی لـــە دەقەكـــەدا فڕێـــداوە و كاكڵـــەی هێشـــتووەتەوە. 
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ـــە  ـــە ل ـــان و لێخوردبوونەوەی ـــی تێڕام ـــی ئەزموونێك ـــتییەكان. خاوەن ـــەرەكی و پێویس ـــە س ـــە: جومگ وات
ـــە  ـــوون ل ـــە ئامادەب ـــەنە ل ـــتێكی ڕەس ـــۆی هەس ـــەڵ و تانوپ ـــی ڕۆح، ڕای ـــدا، ئەزموون ـــی جەنجاڵ ژیانێك
ـــەرەكان و  ـــارە كاریگ ـــە ڕوخس ـــە ل ـــیعرە تایبەتێك ـــەم ش ـــان. ئ ـــان و پەرێش ـــڕ گوم ـــی پ ـــدا، بوونێك بوون
ـــە دوای  ـــەوە ب ـــك ڕۆحیی ـــوێنێكی نزی ـــە ش ـــان ل ـــدا، ی ـــە ڕۆحی ـــاعیر ل ـــە ش ـــڕێ، ك ـــتە دەردەب ـــەو ش ئ

ـــتاوە. ـــوازیدا وەس ـــە پێش ـــاوەڕوان ل ـــام و چ ـــە و سەرس ـــەرهەڵدانیدا عەوداڵ س
ـــن  ـــە تی ـــە، ب ـــیعرە بژاردەی ـــەم ش ـــان. ئ ـــان و پەرێش ـــڕ گوم ـــی پ ـــەی ڕۆحێك ـــاندانی كاكڵ ـــۆ نیش ب
و تـــاو و ســـەرنجی تـــەواوەوە لـــە ڕیشـــاڵی دەروون دەڕوانێـــت، كـــرۆك و ناوكـــی هەســـتەكانی 
ـــەوە  ـــەدا دەیگوازێت ـــتە ئەزموونكراوەك ـــەڵ كەرەس ـــە لەگ ـــردن و مامەڵ ـــاش ئەزموونك ـــوون دەكات. پ ئەزم
ـــری  ـــن(ی نەم ـــەی بینی ـــە )نوخت ـــازادەوە ل ـــادە و ئ ـــار و ئام ـــی دی ـــە بوونێك ـــاندراو. ب ـــی پیش پانتایییەك
ـــت،  ـــۆ پێكدەهێنێ ـــدا گفتوگ ـــی خۆی ـــی بوون ـــەڵ بنەڕەت ـــۆفی لەگ ـــتێت. وەك س ـــانەوەدا دەوەس و درەوش
ـــاو  ـــت( بەن ـــود( و )سروش ـــیعر( وەك )خ ـــان( و )ش ـــەوەی دەدا، )زم ـــی بیركردن ـــۆش یارمەت گفتوگ
هەمـــوو شـــتەكاندا تێدەپەڕێنێـــت، بەرانبـــەر هەمـــوو شـــتەكانیش دەیانوەســـتێنێت، هەریەكەیـــان لـــە 
ـــااڵ. ـــی ب ـــی بوون ـــۆی ڕوودان و چاالك ـــە ه ـــت و دەبێت ـــت پێدەكرێ ـــەوە هەس ـــەوی دیكەیان ـــگای ئ ڕێ
ـــع  ـــاڵ واقی ـــێ. خەی ـــبڕكێ و ملمالن ـــۆ پێش ـــات ب ـــەڕ دەخ ـــع بەگ ـــاڵ و واقی ـــین خەی ـــی نووس ئامانج
ـــكی دەروون  ـــیعرەدا تیش ـــەم ش ـــد دەكات. ل ـــكدار و دەوڵەمەن ـــاڵ تیش ـــش خەی ـــاد و واقیعی ـــە ی دەهێنێت
ـــی دەرەوەی ڕزگار  ـــە كاریگەرییەكان ـــاعیر داوە، ل ـــە ش ـــی ب ـــزی و باوەڕبەخۆبوون ـــدی و بەهێ دەوڵەمەن
ـــۆی  ـــەوە، خ ـــانەی پەیوەندیی ـــتی و نیش ـــتی و نەس ـــۆری، ویس ـــی جۆراوج ـــە هێزێك ـــە ب ـــردووە. وێن ك
ـــۆی  ـــە ه ـــن، ب ـــش دەب ـــەكان پەخ ـــە وێن ـــان ل ـــتیارییەكی پەنه ـــاڵ زاخ دەدا، هەس زاڵ دەكات و خەی
ـــن و  ـــتیارییەكان بدەی ـــە هەس ـــت ل ـــن دەس ـــدا دەتوانی ـــی وێنەكان ـــە دوای یەك ـــەك ب ـــی ی زاوزێكردن
ـــۆرە  ـــەم ج ـــن. ب ـــەكان ببینی ـــی وێن ـــانەی پەیوەندی ـــتی و نیش ـــتی و نەس ـــوار دەوری، ویس ـــەزای چ ف
ـــەوەی  ـــاری خۆخواردن ـــە و دووچ ـــەڵ خۆیدای ـــێ لەگ ـــە ملمالن ـــان و پەرێشـــان ل ـــڕ گوم ـــایەتییەكی پ كەس
بەردەوامـــی دەكات. ئەنجـــام لەنـــاو گومـــان دێتـــە دەرێ و گومانەكـــە خـــاو دەكاتـــەوە، بـــە دەســـتەواژەی 
ـــەوەر و  ـــۆی بەخت ـــیمانم( خ ـــی پەش ـــۆ بەیان ـــان )ب ـــتم(، ی ـــۆ جێهێش ـــت ب ـــرەوەری ڕەش ـــدان بی )چەن
ـــەدا  ـــی دەقەك ـــە ڕەوت ـــەش ل ـــودی پیرۆزییەك ـــۆی دەدات، خ ـــە خ ـــەك ب ـــحاڵ دەكات و پیرۆزیی خۆش
ـــی  ـــەڕی بوون ـــتە دەكات، ئەوپ ـــۆی بەرجەس ـــی خ ـــی ڕۆح ـــدا هەقیقەت ـــت. تێی ـــت و ون نابێ دەردەكەوێ
ـــت  ـــی. سروش ـــی ئەدەب ـــازدانی جیهان ـــۆ س ـــدا ب ـــەم بەرجەستەكردنەش ـــەڵ ئ ـــەلمێنێت. لەگ ـــۆی دەس خ
ـــەڵ  ـــەی لەگ ـــەم مامەڵ ـــاعیرەدا ك ـــەم ش ـــی ئ ـــە ئەزموون ـــەت ل ـــت وەك باب ـــە، سروش ـــای مرۆڤ هاوت
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ـــارودۆخ  ـــە. ب ـــەوەی نیی ـــووڵ و قووڵبوون ـــتێكی ق ـــاو دەق و پەیوەس ـــە ن ـــەال هاتووەت ـــان الب ـــراوە، ی ك
ـــەر،  ـــەی نووس ـــان و پێكهات ـــۆی پێكهێن ـــە ه ـــوێن دەبن ـــی كات و ش ـــا جیاكان ـــەردەم و ڕووداوە جی و س
ـــەردەم و  ـــارودۆخ و س ـــە ب ـــەریان، ئەوكات ـــەوە س ـــینەوە گەڕای ـــگای نووس ـــە ڕێ ـــەر ل ـــە نووس ـــەاڵم ك ب

ـــین. ـــی نووس ـــە ئامانج ـــوێن دەبن ـــی كات و ش ـــا جیاكان ڕووداوە جی
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شـــیعری بـــاش وەك كانیـــی پـــاراو وایـــە، هەموومـــان لێـــی بخۆینـــەوە كـــەم نـــاكات. ئـــەو 
دەقانـــەی هاوچەرخـــی هەمـــوو ڕۆژ و ڕۆژگارێكـــن، ئەوەیـــان وەك ناوەندێـــك بـــۆ ئێمـــە هێشـــتووەتەوە، 
ـــكان و  ـــە دڵش ـــی( ل ـــەالل بەرزنج ـــە. )ج ـــەربارییەكانی ژیان ـــی و كەس ـــی نەهامەت ـــرای خوێن ـــیعر ب ش
ـــی. ـــوردی نووس ـــی ك ـــیعری جوان ـــی ش ـــی كەم ـــدا كەمەیەك ـــی خۆی ـــی ژیان ـــی و نەهامەتییەكان ناكام
شاعیریشـــمان هـــەن كـــوڕی ڕێزلێگیـــراوی دەســـەاڵتن و ژیانیـــان لێوانلێـــوە لـــە گەشـــت و 
ـــان.  ـــییەكانی ژی ـــت و خۆش ـــە گەش ـــردوون ب ـــوودەی ك ـــۆرە و ئال ـــەڕۆ و دانەخ ـــەاڵت خ ـــی، دەس خۆش
ـــدەن.  ـــۆ ب ـــەوەی ب ـــی پڕكردن ـــن و هەوڵ ـــدا تێبكۆش ـــە پێناوی ـــاوە ل ـــدا نەم ـــە ژیانیان ـــایییەك ل بۆش
ـــدەر و  ـــان و وەك هان ـــەر دەرەوەی خۆی ـــە ب ـــا ببەن ـــیعر پەن ـــی ش ـــەوەی هێڵ ـــۆ درێژكردن ـــارن ب ناچ
ـــاو  ـــە پێن ـــە شـــیعرە ل ـــان، ك ـــی خۆی ـــوو پیرۆزییەكان ـــن و هەم ـــك ســـاختەكاری بەكاربهێن هـــۆكار، جۆرێ
ـــەك  ـــی پیرۆزیی ـــێ ڕەچاوكردن ـــش ب ـــدەن. مرۆڤی ـــت ب ـــە دەس ـــەاڵت ل ـــۆرەی دەس ـــەڕۆ و دانەخ خ

ـــتەقینەیە.  ـــاعیری ڕاس ـــی ش ـــە پیرۆزی ـــیعرش تاك ـــە ش ـــژی، ك ـــەركەوتوو ب ـــت س ناتوانێ
ـــانیش  ـــوون، تێكۆش ـــۆی دانەخۆرەب ـــان. بەه ـــییەكانی ژی ـــتەبەركردنی خۆش ـــاو دەس ـــە پێن ـــان ل تێكۆش
ــێكی زۆری  ــێك، بەشـ ــەنگ دەكات. بەشـ ــان السـ ــەك یەكیـ ــەردە، یـ ــیعری بێگـ ــاو شـ ــە پێنـ لـ
ـــە. خـــەڕۆ و دانەخـــۆرە  ـــز نیی ـــەم ڕووەوە شـــوێنیان وەك شـــاعیری ڕاســـتەقینە بەهێ شـــاعیرانی ئێمـــە، ل
كـــراون، خۆشـــیان هەمـــوو پەیمانێكـــی نهێنـــی دەبەســـتنەوە بـــۆ خـــەڕۆ و دانەخۆرەیـــی. دەچنـــە 
ـــەاڵتخواز  ـــەاڵتن و دەس ـــی دەس ـــەن. زمانحاڵ ـــیان بك ـــێبەرانە سڕیش ـــەو س ـــەر ئ ـــێبەران، ئەگ ـــەر س ب
ـــێبەری  ـــەوە. س ـــێبەران دەمێنن ـــەر س ـــی ب ـــۆن وڕكەرەكان ـــاتە ب ـــە س ـــەش ل ـــۆ هەمیش ـــزراون. ب و بێ

ـــێبەرە.  ـــەر س ـــێریش، ه ش
ـــاڵی 1992، ل: 38  ـــارە 3و4ی س ـــورد، ژم ـــەری ك ـــاری نووس ـــۆس - گۆڤ ـــی ئەخیل ـــی: )باران دەق
ـــە  ـــن ل ـــتەكانی، وەك دەربڕی ـــی هەس ـــۆی و لەیەكدان ـــی خ ـــتۆی ناخ ـــی پاڵەپەس ـــە ئەنجام ـــا 46(دا، ل ت

ـــووە. ـــەم هات ـــندە بەره ـــی كوش نادیارییەك
 لـــەم شـــیعرەدا هێمـــای دووالیەنـــی بەكارهێنـــراوە، شـــەوقێكی كورتخایـــەن لـــە ئەزەلییەتـــی 
ـــە  ـــاوی و ب ـــە ن ـــەر بچێت ـــا خوێن ـــی، ت ـــێ كۆتای ـــی ب ـــە فەزایەك ـــتێتەوە ب ـــت و دەیبەس ـــان وەردەگرێ ژی
ـــت،  ـــایەتی خۆیشـــی دابڕێژێ ـــی ســـەرەكیی كەس ـــكات، ڕامان ـــر ب ـــە فراوانت ـــەم فەزای ـــارەزووی خـــۆی ئ ئ

قەڵەمكێشی جەالل بەرزنجی بە وشە
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ـــەی  ـــەش، پێوان ـــی دەقەك ـــە خوێن ـــوو ب ـــە ب ـــت، ك ـــۆ باوێ ـــدا پەلوپ ـــتەی دەقەكەش ـــەواوی جەس ـــە ت ب
ـــت. ـــی دەردەكەوێ ـــتی كاریگەرییەكەش ـــت و ئاس ـــان دەبێ ـــۆی ئاس ـــە ب ـــی دەقەك ـــی دڵ لێدان

ـــی كەســـیی  ـــەدوای ئەزموون ـــدا، ب ـــاو پێشـــبڕكێی ژیان ـــی ڕاز و نهێنـــی و لەن ـــە بەكارهێنان ـــی ل كارامەی
ـــەم  ـــردووە. ئ ـــار ك ـــی و نادی ـــی ئەزەل ـــە تۆیەك ـــۆی ل ـــیی خ ـــی كەس ـــیاری چییەت ـــەڕاوە، پرس ـــۆی گ خ
ـــزی  ـــە هێ ـــتێتەوە ب ـــدەكات و دەیبەس ـــت پێ ـــراوە و دەس ـــەوە ناس ـــەر خۆی ـــودی نووس ـــە خ ـــە ل تۆی
ـــەر  ـــات. بەه ـــەڕ دەخ ـــان بەگ ـــزەی ژی ـــەو هێ ـــەوە ل ـــی دەكات ـــتێتەوە نزیك ـــەر نەشیبەس ـــەوە. ئەگ ژیان
ئاراســـتەیەكدا ڕۆیشـــتبێت لـــەدوا خاڵـــدا گەڕاوەتـــەوە بـــۆ خاڵـــی بەهـــرەی بێگەردیـــی خـــۆی و 
)شـــیعربوون(ی كردووەتـــە ئاراســـتە و ئامانـــج. وشـــەكانی ئـــەم شـــیعرە لەنـــاو وشـــەی نامـــۆ و 
ـــا  ـــوو دەم پەن ـــی هەم ـــی كەس ـــەوە و زمان ـــاوی و بیركردن ـــیعری خەم ـــردراون. ش ـــاوی هەڵبژێ خەم
ـــە  ـــزی شـــیعری خـــودی خـــۆی دەخات ـــەرم، هێ ـــە و ئاوازێكـــی خـــاو و لەســـەرەخۆ و ن ـــەر ترپ ـــە ب دەبات
ـــن  ـــی كف ـــەڵ )خانم ـــی لەگ ـــدا، هاودەق ـــە دوو وێنەش ـــت. ل ـــەوەی دادەڕێژێ ـــی بیركردن ـــەڕ و مۆرك گ
ـــی(  ـــتی بوونی ـــی( و )خۆشەویس ـــی بوونی ـــی: )خەم ـــدا هاودەق ـــەی یەكەم ـــە وێن ـــردووە . ل دروو( ك
ـــت و  ـــەدا دەگونجێنێ ـــە وێنەك ـــی ل ـــە هاودەق ـــتە دەكات، داهێنەران ـــدا بەرجەس ـــدی بوون ـــەڵ ناوەن لەگ
ـــۆزێكی  ـــدا، س ـــەی دووەم ـــە وێن ـــەاڵم ل ـــت، ب ـــاش بەكاردەهێنێ ـــی ب ـــەری هاودەق ـــتەكانی هون كەرەس
ـــتەكانی  ـــی و كەرەس ـــتی بوونی ـــی خۆشەویس ـــی بوونی ـــۆ خەم ـــت ب ـــارەوە تێناپەڕێ ـــەم ب ـــە و ل ڕووكەش
هونـــەری هاودەقـــی بـــاش بـــەكار ناهێنێـــت. دەقەكـــە لـــە نیشـــانكار و نیشـــانكراودا ســـەرچاوە 
ـــوان نیشـــانكار و نیشـــانكراو، بنیادێكـــی  ـــی نێ ـــژە گەشـــە دەكات. پەیوەندییەكان ـــژە پەی ـــت و پەی دەگرێ
ــانكراو دەكات، یـــان لەگـــەڵ ئـــەوەی  ــانكار لەگـــەڵ نیشـ ــە نیشـ ــە، كـ بەهێـــزی ئـــەو ئاخاوتنەیـ
ـــانكاریش  ـــە، نیش ـــاواز نیی ـــانكراو جی ـــە نیش ـــانكار ل ـــەو. نیش ـــێك ل ـــە بەش ـــەوە و بووەت ـــدا تواوەت لەبوونی
ـــەو  ـــەك. ئ ـــەت و نادیاریی ـــە ئەزەلیی ـــن و دەڕوانن ـــی پێكدەهێن ـــە، هاوتای ـــاواز نیی ـــانكراو جی ـــە نیش ل
ـــاوی  ـــۆ و دووری خرۆش ـــە، ئاس ـــی نیی ـــانكراوێكی ڕۆمانس ـــانكار و نیش ـــانكراوە، نیش ـــانكار و نیش نیش
ـــەووفە،  ـــاعیرانی تەس ـــەی ش ـــووری لەمێژین ـــانكراوە كلت ـــانكار و نیش ـــی نیش ـــە پەیڤ ـــە، دان ـــاو دەقەكەی ن
بەشـــێوازی كێـــش و ســـەروا بەكارهێنـــراوە، لـــە ڕووبەرێكـــی فراوانـــی شـــیعریدا كاری پێكـــراوە، 
لـــە تەســـەووف و بەختەوەریـــی خوداییـــدا، ژیـــان لـــە دروشـــم و دەمامـــك و گەلحۆیـــی ڕزگار 
ـــیعرێكی  ـــە ش ـــڕۆ ل ـــاعیرێكی ئەم ـــوڕهێنەرە ش ـــووڵ و سەرس ـــەرنجی ق ـــەی س ـــەوەی مای ـــت. ئ دەبێ
ئـــازاد و شـــێوە پەخشـــاندا ئـــەم كلتـــوورە دوولەتبـــووە بەتـــاو و تینێكـــی داهێنەرانـــە دووبـــارەی 
ـــاڵی  ـــرم شمش ـــەوی ت ـــاوا، ئ ـــاوی ڕۆژئ ـــم گێچ ـــش قاچێك ـــت .)منی ـــەكاری بهێنێ ـــاش ب ـــەوە و ب بكات



چوار كتێب له باره ی شیعره وه        سه باح ڕه نجده ر

239

ـــەی  ـــە و نیوەك ـــاو نەبووندای ـــوەم لەن ـــۆفییانەیە: )نی ـــە س ـــەم دەربڕین ـــەوەی ئ ـــەاڵت(، پێچەوانەكردن ڕۆژه
ـــوون(.  ـــاو هەب ـــم لەن دی

ـــردووە،  ـــاوارەی ك ـــی ئ ـــدووە و هەســـتی نامۆی ـــاری مان ـــی دی ـــیعرەكەیدا، هاوواڵتییەك ـــە ش ـــاعیر ل ش
ئـــەم هەســـتە نامۆیییـــەی بـــە گـــەورە دەخاتـــە بەرچـــاو و هەســـتی نوێبەخشـــی لـــێ بەرهـــەم 
ـــت  ـــەو هەڵدەبژێرێ ـــك ئ ـــان بابەتێ ـــردن، ی ـــۆ ئەزموونك ـــت ب ـــش هەڵدەبژێرێ ـــە بابەتێكی ـــت، ك دەهێنێ
بـــۆ ئاشـــكراكردن و دەربڕینـــی هەســـتەكانی، لـــە نیـــازی خۆیـــدا پێیوایـــە: لـــەم ئەزموونكردنـــەدا 
ـــەر  ـــاعیر لەس ـــەكەیە، ش ـــودی ڕەگ و ڕیش ـــە خ ـــەم هاتووەك ـــینە بەره ـــە، نووس ـــە ڕەگ و ڕیش دەگات ب
ـــی  ـــە كەس ـــەی، ك ـــەو ژیان ـــتراوەتەوە ب ـــین بەس ـــی نووس ـــەوە. ژیان ـــی كردووەت ـــۆی تاق ـــتەكانی خ هەس
نووســـەر ئەزموونـــی كـــردووە، یـــان كەســـی نووســـەر بۆشـــایییەك لـــە ژیانـــی ئەزموونكردوویـــدا 
هەبـــووە و هـــەوڵ دەدات لـــە ژیانـــی نووســـیندا تـــەواوی بـــكات، شـــێواز و فۆرمێكـــی نیمچـــە 
ـــدا  ـــودی خۆی ـــدی خ ـــە ناوەن ـــە و ل ـــی پاڵەوانانەی ـــین، ژیانێك ـــاو نووس ـــی ن ـــدات. ژیان ـــەوەری پێب بەخت
ـــنا  ـــای ئاش ـــۆ و خولی ـــە دوای گفتوگ ـــینە. ب ـــدی نووس ـــە ناوەن ـــكنێت، ك ـــی دەپش ـــرە و قوواڵی چاودێ
ـــەرەكییەكانی  ـــاكارە س ـــە ئ ـــكات ب ـــت و دەیان ـــەدڵ دەیاندوێنێ ـــت و ب ـــی دەگەڕێ ـــنا نزیكەكان و ڕۆش

ـــین. نووس
ـــە  ـــدا زۆر قووڵ ـــان كات ـــە هەم ـــە. ل ـــدا ڕوون و ڕەوان ـــە دەربڕین ـــۆزدارە، ل ـــك س ـــیعرەكە كەمێ  ش
ــێوازی:  ــرێ وەك دەق و شـ ــەر دەوێ. دەكـ ــە خوێنـ ــان لـ ــراوان و ڕۆحانییەتیـ ــنبیریی فـ و ڕۆشـ
ـــەك  ـــەت و نادیاریی ـــە دەوری ئەزەلیی ـــەی ب ـــت. بابەتەك ـــا بكرێ ـــەداو( تەماش ـــتەوە ن ـــانایی خۆبەدەس )س
دەســـووڕێتەوە، لـــە ڕێـــگای )خەمـــی بوونیـــی( و )خۆشەویســـتی بوونیـــی( تاســـەی بـــۆ نادیـــاری مـــرۆڤ 
ـــبڕكێیەكی  ـــی پێش ـــتی بوونی ـــی و خۆشەویس ـــی بوونی ـــبڕكێی خەم ـــە پێش ـــت، ك ـــەردوون دەردەبڕێ و گ
ـــادی  ـــگای بنی ـــان جێ ـــی، ی ـــوێن و كەس ـــادی ش ـــە بنی ـــارە. دەبێت ـــی و نادی ـــی و ئەزەل ـــێ كۆتای ب
ـــان  ـــن، ی ـــتێتیكا دەبین ـــی ئێس ـــدا ڕۆڵ ـــە زیندووەتی ـــا و ل ـــە مان ـــەوە، دەبن ـــاری دەگرن ـــەت و نادی ئەزەلیی
ـــڵ،  ـــە هێ ـــت و دەیكات ـــدا دەهێنێ ـــی بەدوای ـــتی بوونی ـــاڵ و خۆشەویس ـــە خ ـــی دەكات ـــی بوونی خەم
ـــی  ـــۆی ڕۆحانییەت ـــا بەه ـــاندان، هەروەه ـــۆ پیش ـــادەی دەكات ب ـــۆ و ئام ـــە تابل ـــەم دەكات ـــەردوو خ ه
ـــەرەو  ـــت، ب ـــتنەوەیەك بێ ـــێت و گواس ـــار ببەخش ـــی و نادی ـــی ئەزەل ـــە مانایەك ـــەوە وادەكات وش زمان
ـــێواندنی  ـــی ش ـــدا، ئەرك ـــتەقینەی خۆی ـــتی ڕاس ـــە سروش ـــڕی ل ـــەزی كتوپ ـــڕی(. ڕەگ ـــەزی كتوپ )ڕەگ
ـــەرە،  ـــی خوێن ـــە، بگـــرە داڕشـــتنەوەی كپـــی و هێمنـــی دەروون ـــەر نیی ـــی خوێن كپـــی و هێمنـــی دەروون
ـــەی  ـــك پارچ ـــان كۆمەڵێ ـــە ژی ـــەی، ك ـــی و نادیارییەك ـــا ئەزەل ـــە بەمان ـــەوەی ژیان ـــەری ڕوونكردن هون
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ـــتی  ـــی و خۆشەویس ـــی بوونی ـــەن، خەم ـــت دەك ـــكرا دروس ـــی ڕوون و ئاش ـــن و بینایەك ـــك نزیك لێ
ـــەم  ـــە ل ـــتی بوونیی ـــی و خۆشەویس ـــە بوونی ـــەم خەم ـــێنن. ئ ـــی دەخرۆش ـــی ناخەك ـــە بارێك ـــی ل بوونی

ـــدراون. ـــك گرێ ـــێندراون و لێ ـــدا خرۆش ـــی و ڕەنگاوڕەن ـــێ كۆتای ـــی ب ـــە فەزایەك ـــەدا ل دەق
ـــت.  ـــەت بەكاردەهێنرێ ـــە جۆرێكـــی تایب ـــە شـــیعردا ب ـــەكارە، ل ـــە ڕۆحـــی نووســـەر دەســـت ب ـــان ل زم
ـــی  ـــە زمان ـــەوەی ل ـــەڵ ئ ـــاوازە لەگ ـــەوەی جی ـــە تێگەیشـــتن و لێكدان ـــت ل ـــن و گرف ـــی ڕوانی نهێنییەكان
ـــە شـــیعردا هێمـــا و ســـرووش  ـــەكار دەهێندرێـــت، چونكـــە زمـــان ل ـــەوە ب پەخشـــاندا، بەهەمـــوو لكەكانیی
وەردەگرێـــت، تـــا ئەوپـــەڕی ســـنووریش پەیوەســـتدار دەبێـــت بـــە ســـۆز و یـــادگاری ئەزموونـــی 
ـــەوە  ـــر و بیركردن ـــە بی ـــرووش ب ـــا و س ـــەوە هێم ـــۆی وێن ـــا بەه ـــاعیر، هەروەه ـــیی ش ـــی كەس ژیان
ـــری  ـــی قووڵت ـــە خاڵێك ـــت ل ـــان مەبەس ـــە هەم ـــت. ل ـــەت دەخوڵقێنێ ـــەی تایب ـــدا وێن ـــە زەین دەدات، ل

ـــاو دەدات. ـــۆش ت ـــر و ه ـــە بی ـــتی(دا وێن ـــەرنجی هەس )س
ـــی  ـــاعیر و وێناكردن ـــاوەوەی ش ـــزی ن ـــڕ هێ ـــی پ ـــی جیهان ـــك پەیوەندی ـــوان كۆمەڵێ ـــە نێ ـــە ل وێن
ـــەم  ـــەوە. ل ـــا دەكات ـــەوەوە وری ـــی لەرین ـــە دۆخ ـــوون ل ـــت و هەڵچ ـــاعیر دەخوڵقێنێ ـــی ش ـــی كەس ژیان
ـــی  ـــەوە. وەك ڕاز و نهێن ـــە دەگوازێت ـــی وێنەك ـــردن دەنگ ـــی بانگك ـــۆی پیت ـــە بەه ـــوارەدا، وێن باروب
ـــدا  ـــتێكی تێ ـــوو كۆس ـــازاری هەم ـــك ئ ـــوونی، وەك هاوارێ ـــوە ئەفس ـــی جی ـــە ئاوێنەیەك ـــوون دەكات ب
ـــامناك و  ـــی س ـــاڕادەی بێزارییەك ـــەوە ت ـــارەی دەكات ـــاندا دووب ـــە پاش ـــت. ل ـــەوە و دەریدەبڕێ كۆدەكات
ـــتە  ـــەو هەس ـــن. ئ ـــەردەوام دەب ـــدا ب ـــی خۆیان ـــە چاالك ـــی ل ـــی و خەیاڵ ـــی كەس ـــندە. وێناكردن كوش
ـــەو  ـــت ئ ـــەاڵم دەبێ ـــی داوە، ب ـــی ڕایەڵكردن ـــاعیر هەوڵ ـــە ش ـــت دەكات، ك ـــتێتكییەمان ال دروس ئێس
ـــە،  ـــدا پەنهان ـــیعرییەتی تێ ـــای ش ـــە بەه ـــتەكاندا بڕەخســـێندرێت، ك ـــی ڕس ـــە ڕەوت ـــی ل ـــتە بەتەواوەت هەس

ـــی(. ـــتی بوونی ـــی( و )خۆشەویس ـــی بوونی ـــەنگی: )خەم ـــت. هاوس ـــەنگییەك ڕادەگرێ هاوس
ـــكرا  ـــۆ ئاش ـــۆی ب ـــگای خ ـــە و ڕێ ـــوودەیە و پێگ ـــی ئاس ـــە پێ ـــێت، ك ـــێوەیە دەنووس ـــەو ش ـــاعیر ب ش
ـــی  ـــە خولیاكان ـــیعرییەتدا، ل ـــای ش ـــی ڕەه ـــە هەقیقەت ـــەدا ل ـــە و ڕێگای ـــەم پێگ ـــش ل ـــت. خوێنەری دەبێ
ـــاو  ـــە ن ـــەوە دێت ـــی زمان ـــاش بەكارهێنان ـــگای ب ـــە ڕێ ـــیعرییەت ل ـــی ش ـــەوە. گیان ـــك دەبێت ـــۆی نزی خ
ـــە شـــیعردا گونجـــاوە، جۆرێكـــە  ـــی ل ـــان خلیســـكانی زمان ـــان خـــزان، ی جەســـتەی شـــیعرەوە. الدان، ی
ـــی  ـــەك بۆچوونێك ـــە تاڕادەی ـــەم بۆچوون ـــەدا. ئ ـــی وش ـــە یاریپێكردن ـــاعیر ل ـــەی ش ـــری داهێنەران ـــە بی ل
ـــت.  ـــەدا تێناپەڕێ ـــەم نیمچـــە الدان ـــە ســـنووری ئ ـــە. ل ـــان نیی ـــەاڵم شـــیعر پێشـــێلكردنی ڕێزم ـــارە، ب لەب
لـــەم دەقـــەدا: )زمـــان( بەهێـــز نییـــە، )هەســـت( بەهێزتـــرە. هاوســـەنگ نەكردنـــی )زمـــان( و 
ـــوێندا  ـــە دوو ش ـــی ل ـــا وێنەیەك ـــیعرەكە داوە، هەروەه ـــادی ش ـــە بنی ـــی ب ـــك ناتەبای ـــت( جۆرێ )هەس
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دووبـــارە كردووەتـــەوە، بـــێ ئـــەوەی ترپـــە و ئاوازێـــك، یـــان دۆخێكـــی زەینـــی بگۆڕێـــت. لـــە 
ـــە  ـــە و ئاوازێكـــی ب ـــە، ترپ ـــەوەی وێن ـــاداردا، دووبارەكردن ـــوو و هێم ـــی و یەكگرت ـــیعرێكی وا یەكبابەت ش
ـــگ و  ـــا ڕەن ـــی هەناسەبڕكێشـــی دەكات، هەروەه ـــرە تووش ـــادات، بگ ـــیعرەكە ن ـــادی ش ـــە بنی ـــۆش ب ج

ـــە.  ـــی نیی ـــی تایبەت ـــاعیردا، دەركەوتەیەك ـــی ش ـــە جیهانبینی ـــتیش ل ڕووی سروش
ـــەدوای  ـــوڕ ب ـــە خ ـــە ب ـــی(، ك ـــتی بوونی ـــی( و )خۆشەویس ـــی بوونی ـــە )خەم ـــۆیی ل ـــی ئاس بینین
ـــی  ـــە خەم ـــراوە ل ـــان نەك ـــار و دەستنیش ـــی دی ـــە بوونێك ـــك، ك ـــە ناوەندێ ـــن و دەڕژێن ـــدا دەڕژێ یەك
ـــە،  ـــەدگار و پێكهات ـــە وەك: ئ ـــوەر و ناوەندێك ـــی پێ ـــرە بوونێك ـــی . بگ ـــتی بوونی ـــی و خۆشەویس بوونی
ـــە ڕۆژ و  ـــوە، دەبێت ـــۆی چنی ـــدا تانوپ ـــتەی بوون ـــوو جەس ـــاو هەم ـــە بەن ـــەرەكیی دەقەك ـــی س ـــە ڕامان ك
ـــەش  ـــە. دەقەك ـــیعرییەتی دەقەكەی ـــە و ش ـــی بوونەكان ـــە ڕۆحانییەت ـــزر، ك ـــی ب ڕۆژگار و ڕاز و نهێنییەك
لـــە ژیانـــی ئاســـایی خۆیـــدا، ئالـــوودەی تەنیایـــی خـــۆی بـــووە. وەك ئالوودەیـــی بـــە تەنیـــا 
ـــی  ـــی و نەهامەتییەكان ـــكان و ناكام ـــوو دڵش ـــە هەم ـــوو ل ـــردن( و پڕب ـــا )م ـــە تەنی ـــوون( و ب )لەدایكب

ـــان. ژی
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ـــە  ـــدا ب ـــان و خوێنەرانی ـــت زم ـــە ئاس ـــیاریەتی ل ـــێت، بەرپرس ـــەوە دەنووس ـــە دڵ ـــەی ل ـــەو كەس ئ
هێـــزە، وەك مەترســـییەكی بكـــوژ تەماشـــای كـــردەی نووســـین دەكات. ئەگـــەر نووســـینەكەی 
ـــوو،  ـــدا ب ـــزی تێ ـــش هێ ـــات، ئەگەری ـــاوی دەب ـــت و لەن ـــەوە كات دەیكوژێ ـــوو، ئ ـــدا نەب ـــزی تێ هێ
ـــیارەتی  ـــە بەرپرس ـــتكردن ب ـــەر، هەس ـــە نووس ـــین ب ـــی نووس ـــدەدات، ژیانپێدان ـــی پێ ـــەوە كات ژیان ئ

ـــینە. نووس
یـــەك لـــە خاســـییەتەكانی: )عوســـمان شـــەیدا( ئەوەیـــە: مانـــا لـــە وشـــەدا چـــڕ دەكاتـــەوە، 
تـــا ئاســـتی درەوشـــانەوە و جیهانبینییەكـــی بەتیـــن. وردەكاری و هەســـتیاریی لـــەال گرینگـــە 
ـــەرزی  ـــێوازدا ب ـــە ش ـــت. ل ـــان دەرببڕێ ـــی ژی ـــدی بەتین ـــاداری و ئومێ ـــتی مان ـــەوەی: هەس ـــۆ ئ ب
ـــتن( و  ـــە )ڕێكخس ـــی ل ـــەرز و نزم ـــاری ب ـــدا دووچ ـــی بابەت ـــە هەڵبژاردن ـــەاڵم ل ـــە، ب ـــی نیی و نزم
ـــی  ـــێوازی نوێبەخش ـــە ش ـــتن ب ـــۆ گەیش ـــیعریش ب ـــێوازەكانی ش ـــوو ش ـــەوە، هەم ـــە(دا دەبێت )وێن
و شـــكۆی نوێبەخشـــی بـــە خولیـــای بەدواداچـــوون و پێویســـت دەزانێـــت. ڕەنگـــە شـــیعر لـــە 
ـــی  ـــتكاری و پێداچوونەوەیەك ـــت، دەس ـــەواو ببێ ـــی ت ـــی یەكەم ـــتنێكدا ڕەشنووس ـــك و دانیش ڕۆژێ
ـــتپێكردنی  ـــیعرەكە هەس ـــان ش ـــوە، ی ـــەك ڕۆژدا نەخەمڵی ـــە ی ـــەی ل ـــەاڵم گەاڵڵەك ـــت، ب ـــی بووێ كەم
ـــەر  ـــە ب ـــە و كەوتووەت ـــایەتی خۆكردن ـــەر كەس ـــك كار لەس ـــە، جۆرێ ـــك نیی ـــەك ڕۆژ و ڕووداوێ ی
ـــتپێكردن  ـــەوە دەس ـــە خاڵ ـــك. وەك ل ـــۆری دوور و نزی ـــۆرا و ج ـــدان ڕووداوی ج ـــی چەن كاریگەری
ـــی  ـــی پارچەكان ـــك گرێدان ـــی لێ ـــە ئەنجام ـــن. ل ـــی بینی ـــی پارچەكان ـــك گرێدان ـــڵ و لێ ـــۆ هێ ب
ـــە  ـــە ل ـــەوە. وێن ـــۆی دەبینێت ـــای خ ـــان هاوت ـــۆی، ی ـــەواوی خ ـــی ت ـــەی بوونێك ـــۆی، وێن ـــی خ بینین
ـــی  ـــێوێندرێ و حوكم ـــەك ناش ـــك و توندڕەویی ـــاڵ و بارێ ـــچ ح ـــە هی ـــدراودا ب ـــی داهێن كاری ئەدەب
ـــا  ـــەوەدا وێن ـــەرم بیركردن ـــن و ن ـــاری هێم ـــاڵ و ب ـــە ح ـــە ل ـــت. وێن ـــارەوە نادرێ ـــوەختەی لەب پێش
ـــین  ـــووردە دەژی، نووس ـــتیخوازانە و لێب ـــێوەی ئاش ـــە بەش ـــتەقینە هەمیش ـــاعیری ڕاس ـــت. ش دەكرێ
ـــەر  ـــەوە. خوێن ـــدا درێژدەبێت ـــب و ئەدەب ـــوان ئەدی ـــە نێ ـــییە ل ـــی زۆركەس ـــەودا كردەیەك ـــدی ئ ـــە دی ل
ـــەوەدا  ـــەرم بیركردن ـــاری هێمـــن و ن ـــە حـــاڵ و ب ـــە ل ـــە ئارامـــی دەكات، ك ـــەدا هەســـت ب ـــەو وێنەی ل
ـــاوەری  ـــە جەم ـــیعر ڕوو ناكات ـــێواودا. ش ـــی ش ـــاری دۆخ ـــاڵ و ب ـــە ح ـــەك ل ـــووە. ن ـــەم هات بەره

قەڵەمكێشی عوسمان شەیدا بە وشە
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ـــزر و  ـــاڵ ه ـــە پ ـــتەبژێرە و ناچێت ـــە دەس ـــەت، ك ـــی تایب ـــە جەماوەرێك ـــرە ڕوو دەكات ـــتی، بگ گش
ـــراوە،  ـــۆ نووس ـــەی ب ـــە بەرهەمەك ـــەرەی، ك ـــەو خوێن ـــەك ئ ـــچ ئەلفوبێی ـــێ هی ـــواز. ب ـــەری باوخ هون
ـــرا،  ـــتی نووس ـــاوەری گش ـــۆ جەم ـــەر ب ـــا دەكات. ئەگ ـــان وێن ـــیتەوە، ی ـــدا دەناس ـــۆی تێ ـــەی خ وێن
ـــۆ  ـــش ب ـــا دەكات. ئەگەری ـــان وێن ـــێتەوە، ی ـــدا دەناس ـــۆی تێ ـــەی خ ـــتی وێن ـــاوەری گش ـــەوە جەم ئ
ـــدا  ـــۆی تێ ـــەی خ ـــتەبژێر وێن ـــەت و دەس ـــەری تایب ـــەوە خوێن ـــرا، ئ ـــتەبژێر نووس ـــەت و دەس تایب
ـــن و  ـــەك ڕووداودا ژیاب ـــە ی ـــش ل ـــەردوو جەماوەری ـــە ه ـــا دەكات . ڕەنگ ـــان وێن ـــێتەوە، ی دەناس
هەریـــەك ڕووداوەكـــە بەئاســـتی تاســـە و بیركردنـــەوەی خـــۆی بناســـێتەوە و وێنـــای بـــكات. 
ـــی  ـــی مێژووی ـــایی، پەیوەندی ـــینی ئاس ـــان نووس ـــت، ی ـــینی داهێندراوبێ ـــینەوە چ نووس ـــۆی نووس بەه
ـــە نێـــوان جەمـــاوەری گشـــتی و تایبـــەت و دەســـتەبژێرەوە دروســـت دەبێـــت، هاوكاریـــی یەكتـــری  ل
ـــتی  ـــاوەری گش ـــۆی جەم ـــدی و گفتوگ ـــان. پەیوەن ـــیی خۆی ـــەی كەس ـــینەوەی وێن ـــۆ ناس ـــەن ب دەك
ـــۆی  ـــدی و گفتوگ ـــا پەیوەن ـــووڕێتەوە، هەروەه ـــتیدا دەس ـــی گش ـــە چوارچێوەیەك ـــیعردا ل ـــەڵ ش لەگ

ـــووڕێتەوە.  ـــدا دەس ـــی تایبەت ـــە چوارچێوەیەك ـــتەبژێریش ل ـــەت و دەس ـــاوەری تایب جەم
هـــەر نووســـینێك بانگەشـــەیەكە بـــۆ پێشـــاندانی وێنەیـــەك، ئـــەو وێنەیـــەی نووســـین لـــە 

توانایەكـــی تایبەتـــدا لەگـــەڵ خۆیـــدا دەیكێشـــێت و دەیهێنێـــت. 
هەوڵدانـــی خوێنـــەر بـــۆ ناســـینەوەی وێنـــەی خـــۆی، كارێكـــی بـــێ هـــوودە نییـــە، بـــە 
پێچەوانـــەوە دەبێـــت نووســـین دەرفەتیـــان بـــدات بـــۆ ناســـینەوەی وێنـــەی كەســـیی خۆیـــان، 
ئـــەو خوێنـــەرەش خۆشـــبەختە وێنـــەی خـــۆی لـــە كارێكـــی ئەدەبیـــدا دەناســـێتەوە. توخمـــی 
ـــەی  ـــە چرك ـــا ل ـــت و تەنی ـــەت بێ ـــە. ڕەنگـــە بارێكـــی زۆر تایب ـــەم ناســـینەوەیەدا چیی ئیلهامبەخـــش ل
ـــۆ  ـــەوە ب ـــەرزی بكات ـــات و ب ـــەر دەریبخ ـــەی پێب ـــرەك و پ ـــتێكی زی ـــەوەدا هەس ـــەی خوێندن چەش

ـــت.  ـــكرا بێ ـــن و ئاش ـــتی بینی ئاس
ـــەوە  ـــرد، ئ ـــا ك ـــان وێن ـــییەوە، ی ـــدا ناس ـــی ئەدەبی ـــە كارێك ـــۆی ل ـــەی خ ـــەر وێن ـــەر خوێن ئەگ
بەرهەمهێنەرەكـــە زەینـــی بەرهەمهێنانـــی لەبـــارەی ئـــەو بەرهەمـــەی بەرهەمـــی هێنـــاوە، بەهێـــز 
ـــان  ـــە، ی ـــینەوەی وێن ـــتەیە. ناس ـــج و ئاراس ـــاوەن ئامان ـــی خ ـــی بەرهەمێك ـــت و بەرهەمەكەش دەبێ
ـــارەی  ـــین لەب ـــیاریەتی نووس ـــرێ بەرپرس ـــە پێیدەوت ـــتیاری دەوێ، ك ـــی هەس ـــردن كردەیەك وێناك

نووســـینەوە.
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 ژیـــان هەســـتێكی لێـــڵ بـــەو كەســـە نـــادات، هەمـــوو ڕۆژێ پرســـیاری خـــاوەن ئامانـــج و 
ئاراســـتە لـــە مـــەڕ ڕاز و نهێنـــی دەكات و گیرۆدەیـــە بەدەســـت سەرســـامییەكانی گـــەردوون و 
ـــەرم  ـــیاركار و دڵگ ـــی پرس ـــارەدا كەس ـــاڵ و ب ـــەو ح ـــەرەكان. ل ـــەر و داهێن ـــی پێغەمب ـــری و دانای ژی
بـــە سەرســـامییەكان، بووەتـــە بەشـــێكی زینـــدوو و كارا لـــە ڕاز و نهێنییـــەكان. شـــاعیر پـــەی 
ـــۆ  ـــر ب ـــیعری، دوات ـــی ش ـــۆ زمان ـــی ب ـــە دۆخگۆڕین ـــات ل ـــان دەب ـــەی ژی ـــوو ڕاز و نهێنیی ـــەو هەم ب
ـــیار  ـــە وەاڵم. پرس ـــكانە ل ـــە، خلیس ـــیار، وەاڵم نیی ـــتەقینەی پرس ـــای ڕاس ـــی. بەه ـــیعرییەت پێدان ش
ـــیعرـ  ـــە ش ـــی:)دوو پارچ ـــە دەق ـــت. ل ـــیارەتی دادەمەزرێ ـــرۆڤ و بەرپرس ـــكەوتنی م ـــەر پێش ـــە س ل
گۆڤـــاری نووســـەری كـــورد، ژمـــارە 3ی ســـاڵی 1985، ل: 187تـــا190(دا، ژیـــان بـــە تـــەواوی 
ـــۆ  ـــە ب ـــە تەوژم ـــز و ب ـــیاریەتی بەهێ ـــی بەرپرس ـــە، ژان ـــوڕی هەی ـــە گەرموگ ـــەوە ب ـــەی خۆی پێكهات
ــران و  ــی جەنـــگ دڵگـ ــات و ئەنجامەكانـ ــە كارەسـ ــگوزەران. بـ ــی خۆشـ ــی ژیانێكـ دامەزراندنـ
ـــی  ـــن لێ ـــك هەاڵت ـــەوە، وەك جۆرێ ـــی دوور كەوتووەت ـــووە و لێ ـــەربار و ورووژاو ب ـــەران و كەس نیگ
ـــام و  ـــە ئەنج ـــش ل ـــردووە، ئەمی ـــران ك ـــاعیرێك گ ـــەوی وەك ش ـــی ئ ـــگ مەینەت ـــووە. جەن هەاڵت
ـــە دوو تـــەوەری ســـەرەكی داوە. ئەوانیـــش خۆشەویســـتی  تاوانەكانـــی جەنـــگ نابوورێـــت. بایەخـــی ب
و مردنـــن. )خۆشەویســـتی - بـــوون، مـــردن – نەبـــوون(، هەروەهـــا بایەخـــی بەدیاریكردنـــی 
ـــی  ـــتییەتی ژیانێك ـــووە و خواس ـــتیمان ب ـــە نیش ـــەودا هەمیش ـــدی ئ ـــە دی ـــوێن ل ـــوێن داوە. ش ش
ـــۆڕ. ـــە گ ـــاڵ و باریشـــدا دەبێت ـــك ح ـــە هەندێ ـــت . ل ـــدا بەســـەر بەرێ ـــری تێ خۆشـــگوزەران و جێگی
ـــە و  ـــاوازە، ترپ ـــە و ئ ـــن ترپ ـــتی پێدەكەی ـــە هەس ـــت، ك ـــن ش ـــیعرەوە یەكەمی ـــی ش ـــارەی زمان لەب
ـــەوەی  ـــەوەی زرینگەدان ـــای دووبارەبوون ـــەر بنەم ـــە س ـــە ل ـــدووە. وێن ـــەداری خوڵقان ـــی زرینگ ئاوازەك
ترپـــە و ئاوازەكـــەدا بنیـــاد دەنێـــت. هەندێـــك وشـــە بەناخـــی ڕۆحـــی شـــاعیرەوە دەلكێـــن و 

ـــەوە. ـــە دەكات ـــۆی دیك ـــەوە و دووری و ئاس ـــژ دەبێت ـــدا درێ ـــەوەی ئەزموونی ـــەڵ درێژبوون لەگ
ـــر  ـــوات، دوات ـــیعر دەخ ـــیری ش ـــدا ش ـــراوی تەمەنی ـــی دیاریك ـــە ماوەیەك ـــتەقینە ل ـــاعیری ڕاس ش
ـــێكە  ـــێت. كەس ـــج دەكێش ـــدا ڕەن ـــەو پێناوەش ـــۆ دەكات. ل ـــدا هاتوچ ـــە خوێنی ـــەن ب ـــوو تەم ـــۆ هەم ب
ـــاری  ـــی نالەب ـــی دۆخێك ـــە تایبەت ـــی ب ـــدی ئەدەب ـــتی و ناوەن ـــە گش ـــگا ب ـــاو كۆمەڵ ـــەردەوام لەن ب
ـــۆ  ـــە و نام ـــش وەك بێگان ـــێ، دەوروبەری ـــۆ دەزان ـــە و نام ـــە بێگان ـــۆی ب ـــت و خ ـــت دەبێ ـــۆ دروس ب
ـــەو  ـــێت و ئ ـــەوە تێدەكۆش ـــە دڵ ـــدا ل ـــوور و زمان ـــەپێدانی كلت ـــاو گەش ـــە پێن ـــای دەكات، ل تەماش
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بێگانەیـــی و نامۆیییـــەی لـــەم تێكۆشـــانەدا دەڕەوێنێتـــەوە، دوای بەســـەرچوونی ســـەردەمێك بـــە 
ـــت.  ـــت دەبێ ـــۆ دروس ـــاری ب ـــی لەب ـــان(دا، دۆخێك ـــوور( و )زم ـــەپێدانی )كلت ـــە گەش ـــەرنجدان ل س
دۆخـــی شـــیكردنەوەی ڕۆشـــنبیری، لـــە ئاســـتێكی گەورەمەنـــدی دەیبینێـــت و ئـــەو بینینـــە 
ـــتەقینە و  ـــاعیری ڕاس ـــە، ش ـــوور و زمان ـــەی كلت ـــەوە گەش ـــت. ئ ـــیاوی دەگەیەنێ ـــی ش ـــە پلەیەك ب
ـــتن(  ـــتن لە)ڕێكخس ـــاڕادەی یەكخس ـــەوە ت ـــتیان دەكات ـــەوە، ئاش ـــك دەخات ـــك نزی ـــگا لێ كۆمەڵ
ـــوور و  ـــەی كلت ـــی گەش ـــت. بەردەوامبوون ـــندە پێكدێ ـــازە و بەخش ـــەواو ت ـــی ت ـــە(دا، ژیانێك و)وێن
زمـــان بەهێزتـــری دەكات. خوێنەریـــش وەك خـــاوەن بەهرەیەكـــی تایبـــەت لـــە دیدارەكانـــی 

ـــت. ـــد دەبێ ـــەڵ و بەهرەمەن ـــگادا گوێڕای ـــاعیر و كۆمەڵ ش

تشرینی یەكەمی 2008 هەولێر
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ـــی  ـــە دۆخ ـــەر ب ـــەر، نووس ـــی نووس ـــژی دەگمەن ـــا و چێ ـــە پەن ـــە تاك ـــین دەبێت ـــەی نووس ـــەو كات ئ
نووســـین گـــەرم دادێـــت، لەبـــارەی نووســـینەوە كەســـایەتییەكی بەهێـــز و ســـەركەوتوو و گەشـــبینی 
دەبێـــت. لـــەو بەهێـــزی و ســـەركەوتوویی و گەشـــبینییەیدا دەبێـــت هەڵســـوكەوت لەگـــەڵ تەنیاییـــدا 
ــە  ــەوە لـ ــا بیركردنـ ــین و تەنیـ ــی نووسـ ــازێنێت، پەیوەندیـ ــێوە بسـ ــی هاوشـ ــكات و پەیوەندییەكـ بـ
ـــی  ـــیندا هەیكەل ـــی نووس ـــە كات ـــینەوە. ل ـــی نووس ـــەر بەكات ـــیارانەی نووس ـــەوەی هۆش ـــین و لێكدان نووس
ـــردەی  ـــژە و ك ـــە درێ ـــوێ دەگات. ل ـــە ك ـــی ب ـــە و كۆتای ـــەرەتای چیی ـــە. س ـــین ڕوون نیی ـــتی نووس گش
ـــەو  ـــەی ئ ـــزاوت و جووڵ ـــت. ب ـــەردا دێ ـــان بەس ـــۆڕی بنەڕەتیی ـــن و ئاڵوگ ـــاكان دەگۆڕێ ـــیندا وێن نووس
ـــە  ـــێ ب ـــین. جێگۆڕك ـــی نووس ـــە ڕووداوی كات ـــە مێشـــكت نیشـــتوون و دەبن ـــە ل ـــە ڕوودەدەن، ك ڕووداوان
ـــن  ـــاوەوە گرینگتری ـــە ن ـــیندا ڕوودەدەن و دێن ـــی نووس ـــە كات ـــەی ل ـــەو گۆڕانان ـــەن. ئ ـــتەكانت دەك هەس
توخمـــی نووســـینن. لـــەو حـــاڵ و بارەشـــدا هێشـــتان نازانیـــت لـــە تـــەواوی نووســـنیەكەدا چـــی 
ـــین  ـــتی نووس ـــەاڵم هەس ـــت، ب ـــی دەبێ ـــین چ ـــێوازی نووس ـــە و ش ـــەرەكی چیی ـــی س ڕوودەدات. بابەت
ـــارە  ـــورد، ژم ـــەری ك ـــاری نووس ـــوون - گۆڤ ـــی: )تێكەڵب ـــە دەق ـــەپۆل دەدات. ل ـــەوژم ش ـــەردەوام و بەت ب
ـــە  ـــدا بووەت ـــوان وێنەكان ـــە نێ ـــدی ل ـــی ناوەن ـــی پەیوەندییەك ـــا 68(دا، هەبوون ـــاڵی 1980، ل: 65 ت 5ی س
ـــی  ـــی پەیوەندی ـــا پەرەپێدان ـــەوە، هەروەه ـــی لێكدان ـــە و زانین ـــی دەقەك ـــە و ناوەرۆك ـــتنی پێكهات یەكخس
ـــەكان  ـــاو وردەكاریی ـــە ن ـــتووە و چووەت ـــێكی زۆری ویس ـــری و كۆشش ـــتن پێداگ ـــان و داڕش ـــەزی زم ڕەگ
ـــەوت  ـــی ڕێك ـــارەدا، دەق ئاكام ـــاڵ و ب ـــەم ح ـــەپۆل. ل ـــە ش ـــڕ ل ـــر و پ ـــی دلێ ـــی دەقێك ـــۆ بەرهەمهێنان ب
ـــەت  ـــەی تایب ـــە ڕوانگ ـــتە و ل ـــرە مەبەس ـــە، بگ ـــاكاو نیی ـــە ن ـــەوەی ل ـــەن و دۆزین ـــاتی كورتخای و چركەس
ـــۆش  ـــتێكی بەج ـــیاوە. هەس ـــاو و ش ـــاری گونج ـــاڵ و ب ـــی ح ـــوە و بەرهەم ـــاكام گەیی ـــە ئ ـــاوازدا ب و جی
ـــە و  ـــاو پێكهات ـــش بەن ـــدەدات و دەبەخشـــێ. خوێنەری ـــەرە پێ ـــیاودا پ ـــاو و ش ـــی گونج ـــاڵ و بارێك ـــە ح ل
ـــرەدار دەكات.  ـــەوەی بەه ـــەی بیركردن ـــت و زەمین ـــك دەگرێ ـــەی ئاكامێ ـــت و گۆش ـــی ڕۆدەچێ ناوەرۆك
ـــوە  ـــاڵ بینی ـــەت و خەی ـــە هەقیق ـــی ل ـــە ڕۆڵ ـــدا هەمیش ـــی خۆی ـــەوە و نەمری ـــاری مان ـــە كەن ـــیعر ل ش
و هەمیشـــەش دەیبینێـــت و بـــە تـــەواوی وشـــە هەســـتییەكان، كـــە مـــرۆڤ تامەزرۆیییـــان دەكات. 
ـــك  ـــە زەینمـــان لێـــك نزی ـــی ل ـــژی دەگمـــەن و تەنیای ـــژ دەكات و چێ ـــاڵ تی ـــەت و خەی چەمكـــی هەقیق

ـــاعیر. ـــیعر و ش ـــوان ش ـــی نێ ـــاڕادەی یەكگرتن ـــەوە ت دەكات

قەڵەمكێشی سەاڵح شوان بە وشە
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 ئـــەم شـــاعیرە لـــە 1947/4/15 لـــە دێـــی مـــام ڕەش، ناوچـــەی شـــوان لەدایـــك بـــووە، ئـــەو 
ـــا و  ـــی چی ـــر باس ـــاعیردا كەمت ـــینی ش ـــی نووس ـــە ئەزموون ـــە، ل ـــتایی بەپیت ـــی دەش ـــە، ناوچەیەك ناوچەی
ـــوی وەك  ـــرە بەخەمڵی ـــراوە، بگ ـــاد، ك ـــوڕ..... ت ـــاری به خ ـــر و ڕووب ـــەالن و هەڵدێ ـــر و ڕەوەز و ت بەف
ـــوان  ـــكۆی ج ـــی و ش ـــی مات ـــەوەدا، باس ـــۆدا چوون ـــن و بەخ ـــەی بینی ـــە نوخت ـــن ل ـــێوەیەكی دەربڕی ش

ـــراوە. ـــتایی ك ـــاوی دەش ڕاكش
شـــیعر خۆنووســـی و ســـەربردە و تۆمـــاری ڕاز و نهێنیـــی مرۆڤایەتییـــە، شـــاعیران بـــە توانـــاوە 
توانایـــان لەناویـــدا بەكاردەهێنـــن و هێـــزی ڕۆحییـــان دەخەنـــە ســـەر زەویـــی واقیـــع و مێـــژوو، 
ـــی  ـــۆی دڵەڕاوكێ ـــە ه ـــانەیەی بوونەت ـــا و ئەفس ـــەو هێم ـــانە، ئ ـــا و ئەفس ـــۆ هێم ـــەوە ب ـــان دەگەڕێن پاش
ـــە  ـــی تاك ـــاری ڕاز و نهێن ـــەربردە و تۆم ـــی و س ـــاعیرە خۆنووس ـــەم ش ـــیعری ئ ـــی. ش زۆری مرۆڤایەت
ـــش  ـــی پەخ ـــیعرەكانیدا بوون ـــادی ش ـــە بنی ـــەم ل ـــی یەك ـــۆی وەك كەس ـــەردەوام خ ـــی و ب ـــی خۆیەت كەس
ـــە  ـــان. ل ـــك نزیكبوونەوەی ـــە و لێ ـــەوی دیك ـــە ئ ـــردن ب ـــۆ پەیوەندیك ـــش ب ـــك جاری ـــەوە. هەندێ دەبێت
ـــەرز  ـــە ب ـــە دەنگ ـــوود ل ـــك س ـــۆكار و هەوڵدانێ ـــدن. وەك ه ـــدن و پێكچووان ـــە و لێكچووان ـــا و وێن هێم

ـــت.  ـــا وەردەگرێ ـــی درام و نزمەكان
ئـــەم شـــاعیرە كاتێكـــی زۆری لـــە جوانتریـــن ســـااڵنی تەمەنـــی خـــۆی بـــۆ شـــیعر تەرخـــان 
ــی  ــە پێكهاتەیەكـ ــردووە، لـ ــدا كـ ــارەزایی پەیـ ــوون و شـ ــیدا ئەزمـ ــەو خۆتەرخانكردنەشـ ــردووە، لـ كـ
ـــە زمـــان و شـــێواز و تەكنیكـــدا. تۆڕێكـــی وردی  نوێبەخشـــدا كردوویەتییـــە خاڵێكـــی باشـــی پێگەیشـــتن ل
ـــترین  ـــەگیریش باش ـــژاردووە. گۆش ـــوە و گۆشـــەگیری هەڵب ـــێواز و تەكنیكـــی خـــۆی چنی ـــان و ش ـــۆ زم ب
ـــی  ـــی بوون ـــە واقیع ـــردن ل ـــگ و گومانك ـــووڵ و فرەدەن ـــی ق ـــینی دەق ـــۆ نووس ـــاوە ب ـــاوەی ڕەخس م
ـــت و  ـــە وەردەگرێ ـــەو گومان ـــەك ل ـــیعر ڕێچكەی ـــان دەورەدراوە. ش ـــە گوم ـــع ب ـــەزای واقی ـــان. ف جیه
دەچێـــت فـــەزای ژیـــان فراوانتـــر دەكات و پەیوەســـتت دەكاتـــەوە بـــە وردەكارییەكانـــی )زمـــان( و 
ـــەو  ـــۆ ئ ـــان دەدات ب ـــە و پەیم ـــوون مژدەبەخش ـــی ئەزم ـــەوە و خەمڵین ـــك(. قووڵبوون ـــێواز( و )تەكنی )ش
ـــكراكردن  ـــی ئاش ـــت و هەوڵ ـــەر بكەی ـــی لەس ـــووە، ڕاهێنان ـــە ب ـــەالت گەاڵڵ ـــە ل ـــەی، ك ـــتە ئەدەبیی هەس

ـــت. ـــینی بدەی و نووس
نوێبوونـــەوە و گـــۆڕان لـــە زمـــان و شـــێواز و ترپـــە و ئـــاوازدا، تیشـــكدانەوەی بنیـــاد و ڕۆنانـــە و 
تایبەتمەندیـــی شـــیعری نوێبەخشـــیان پێدەناســـرێتەوە، فەرامۆشـــكردن و پەراوێزخســـتنی نوێبوونـــەوە و 
گـــۆڕان لـــە زمـــان و شـــێواز و ترپـــە و ئـــاوازدا لێســـەندنەوەیەكی ســـەرچاوەیییە لـــە نوێبەخشـــی و 
داخرانـــی فـــەزا و كوشـــتنی ســـەدای خەیاڵـــە. نوێبوونـــەوە و گـــۆڕان لـــە زمـــان و شـــێواز و ترپـــە و 
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ئـــاوازدا ئـــەو توخمانـــەن، كـــە لـــە بەرهەمـــی چاكتریـــن شـــاعیرانی ئێمـــەدا جوانخـــوازی و ئـــاكار و 
ـــت  ـــان بەپی ـــدن. ئەزموونی ـــەت و تایبەتمەن ـــە تایب ـــەم توخمان ـــاعیرەش ئ ـــەم ش ـــیعرین. الی ئ ـــی ش بوونێك

و دەوڵەمەنـــد كـــردووە. 
ـــراوە.  ـــز نەنووس ـــی و پەراوێ ـــدا تێبین ـــچ دەقێكی ـــی هی ـــە دامێن ـــندە ل ـــەرنجی پەس ـــگای س ـــەوەی جێ ئ
ئـــەوەش تەندروســـتیی تـــەواوی گیـــان و ناوەرۆكـــی دەق و پێگەیشـــتنی نووســـەرە لـــە هونـــەری نووســـین. 
ـــە  ـــا و ترپ ـــی مان ـــا و سرووش ـــتێتیكای مان ـــە ئێس ـــۆی ل ـــقی خ ـــیدا ئەش ـــروڕا و بیركردنەوەش ـــتی بی لەئاس

ـــەوە.  ـــووڵ كردووەت ـــتوودا ق ـــت پێنەگەیش ـــی دەس ـــاواز و دنیایەك و ئ
كاری ترپـــە و ئـــاواز لـــە شـــێوازدا ئەوەیـــە پێكهاتـــەی وێنـــە ڕوون بكاتـــەوە. وێنـــە هەقیقەتێـــك 
ــك  ــەت و فۆرمێـ ــە هەقیقـ ــەوە دەكاتـ ــگای وێنـ ــە ڕێـ ــك لـ ــان خەیاڵێـ ــە ڕوو، یـ ــان دەخاتـ ــە ژیـ لـ
ـــدا  ـــی خۆی ـــاو تێڕوانین ـــاو لەن ـــتنی چ ـــە تێگەیش ـــتراوەتەوە ب ـــەش بەس ـــت. وێن ـــت و دایدەمەزرێنێ دادەڕێژێ
ـــوو  ـــە هەم ـــان ب ـــە و ژی ـــان هێمای ـــراو دەكات. زم ـــە هێماپێك ـــن ل ـــە دەربڕی ـــەك، ك ـــە هێمای ـــە ل و بریتیی

وەرچەرخانەكانییـــەوە هێماپێكـــراوە. 
ـــەوە،  ـــتێكیش دەمێنێت ـــوو ش ـــتێكە و وەك هەم ـــوو ش ـــوان(دا، هەم ـــەاڵح ش ـــیعری: )س ـــە ش ـــان ل زم
ـــەك  ـــە ی ـــت و ل ـــە دەبینێ ـــی وش ـــنبینیی ڕەگ ـــدا. ڕۆش ـــوان وێنەكان ـــە نێ ـــد ل ـــی ناوەن ـــە پەیوەندییەك دەبێت
ـــن،  ـــتی بینی ـــۆ ئاس ـــەوە ب ـــەرز دەكات ـــاعیر ب ـــی ش ـــە دەروونییەكان ـــەش داخوازیی ـــەوە. وێن ـــدا نامێنێت دۆخ
ئـــەو داخوازییـــە دەروونییانـــەی دەبێتـــە جیهانبینـــی و شـــاعیر خەونـــی پێـــوە دەبینـــێ، یـــان دەبێتـــە 
هـــۆی خەونبینینـــی، یـــان لـــە خەیاڵیـــدا پێـــی گەیشـــتووە و لـــە ڕەگـــە گشـــتییەكان الی دەدات و 
ـــیعری  ـــی ش ـــەوە دڵنیابوونێك ـــێواز و تەكنیك ـــان و ش ـــە ڕووی زم ـــەوە. ل ـــە تایبەتییەكان ـــتێتەوە بەڕەگ دەیبەس
ـــاڵ و  ـــەم ح ـــتووە، ل ـــی گەیش ـــی پێ ـــە خەیاڵ ـــە ل ـــەی، ك ـــە دەروونیی ـــەو داخوازیی ـــاعیر دەدات. ئ ـــە ش ب
ـــزاوت  ـــاوەن ب ـــی خ ـــە واقیع ـــووك ل ـــێكی بچ ـــە بەش ـــەوەی ببێت ـــۆ ئ ـــش دەكات ب ـــش ئی ـــارەدا، خەیاڵی ب

ـــەردا.  ـــە و كاریگ و جووڵ
ـــەوە.  ـــت و بدۆزێت ـــەوڵ دەدات بزانێ ـــدا دەژی و ه ـــاوی خۆی ـــە هەن ـــوون ل ـــتی ب ـــەر ئاس ـــاعیر لەس ش
ـــە  ـــزاوت و جووڵ ـــڕ ب ـــی پ ـــۆ بوون ـــە ب ـــت و ماناش ـــع دەنێ ـــە واقی ـــی ب ـــەرەو بەرزای ـــگاو ب ـــیعریش هەن ش
و كاریگـــەری، دەیگەیەنێـــت بـــە بوونێكـــی ڕوون، )بوونـــی ڕوون( بەئاســـانی ناكرێـــت بـــە نووســـین، 
ـــەوەش  ـــەڵ ئ ـــین. لەگ ـــتیاریی نووس ـــی هەس ـــۆ پەروەردەكردن ـــە ب ـــە هات ـــت و ب ـــە پی ـــی ب ـــەاڵم كێڵگەیەك ب
دەنگدانـــەوەی ئـــەم بوونـــە ڕوونـــە لـــە هەناومـــان دەبیســـتین. دەبێـــت لەگـــەڵ ئـــەم دەنگدانەوەیـــەدا 
ـــین و  ـــی نووس ـــوی هەقیقەت ـــە دی ـــن، چونك ـــەوە بدەی ـــن و دۆزین ـــی زانی ـــن و هەوڵ ـــن و بڕۆی هەڵبكەی
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ـــۆ و دەرهاوێشـــتە  ـــەڵ و تانوپ ـــە داو و ڕای ـــەی ب ـــا پ ـــەن ت ـــع ناگ ـــە واقی ـــرۆڤ زوو ب ـــە. نووســـین و م مرۆڤ
هاوچەرخەكانـــی نەبەیـــن. واقیـــع هێنـــدەی ئـــەوەی نووســـین مانـــای دەداتـــێ، لـــەوە زیاتـــر خـــۆی 
ـــن و  ـــە زانی ـــاعیر ل ـــەوە. ش ـــت و دەدۆزێت ـــە و دەزانێ ـــای هەی ـــەروەردە دەكات و مان ـــۆی پ ـــتیاری خ هەس
ـــڕێ و  ـــاو دەگێ ـــی و چ ـــی ئەزەل ـــاو كۆچێك ـــە ن ـــێ و دەكەوێت ـــان ڕادەمێن ـــە ژی ـــادا ل ـــا جی ـــەوەی جی دۆزین
ـــەت.  ـــە زانیـــن و دۆزینەوەكـــەی نای ـــەواوی ب ـــی ت ـــەاڵم قەناعەت ـــەوە، ب ـــەوە و دەزانێـــت و دەدۆزێت ورد دەبێت
ـــەوڵ  ـــە. ه ـــراوی نیی ـــی دیاریك ـــتپێكردنەوەیدا هێڵێك ـــە دەس ـــەوە، ل ـــت پێدەكات ـــە دەس ـــارە كردەك دووب
ـــت لەســـەر زەوی  ـــكات و بەرهـــەم بهێنێ ـــك ســـۆراغ ب ـــان، ڕۆحێ ـــۆ ژی ـــدا ب ـــە ڕامانێكـــی گەردوونی دەدات ل

ـــەوە.  ـــین( بمێنێت ـــەت( و )نووس )هەقیق
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ـــن دەدات،  ـــژی خۆبینی ـــە و چێ ـــاتەوەختێكی گەردوونیی ـــاعیر س ـــۆ ش ـــەرد ب ـــیعری بێگ ـــینی ش نووس
ـــەن.  ـــەرگ دەك ـــای م ـــۆن وێن ـــاڵ. چ ـــت، خەی ـــەون، هەس ـــن، خ ـــۆن كار دەكات و زەی ـــڵ چ ئەق

ـــان  ـــە ژی ـــە خـــۆی و ل ـــدا ل ـــە ڕوانگەیەكـــی تایبەت ـــە شـــاعیر داوە، ل ـــەی ب ـــز و بەهرەی ـــەو هێ خـــودا ئ
ـــت.  ـــتنەڕوو بێ ـــیاوی خس ـــە ش ـــت، ك ـــت بزانێ ـــە پێویس ـــە ب ـــەو دیاردەی ـــت و ئ ـــەردوون بڕوانێ و گ
ـــژدان و هێمـــای  ـــووە، هێمـــای وی ـــژدان و ئێســـتێتیكای پەســـندكراو ب شـــیعریش هەمیشـــە هێمـــای وی
ـــان و  ـــدی بەژی ـــڕ پەیوەن ـــێكی پ ـــڕ و كەس ـــیعری پ ـــە ش ـــەرڕێژ ل ـــی س ـــە خودێك ـــتێتیكا هەمیش ئێس
گەردوونـــەوە بەرهـــەم دەهێنـــن و مـــەودای ڕوونبینـــی بـــە پێشـــكەوتنی كۆمەڵـــگا دەبەخشـــێت. 
ـــای  ـــژدان و هێم ـــای وی ـــی هێم ـــی لێكدان ـــە ئەنجام ـــڕ، ل ـــعرییەتی پ ـــە: ش ـــش. وات ـــیعری فرەدەنگی ش
ـــت  ـــەوە، وا هەس ـــگ دەخوێنین ـــی ڕەوا و فرەدەن ـــار دەقێك ـــك ج ـــت. هەندێ ـــەم دێ ـــتێتیكادا بەره ئێس
ـــاو  ـــەش لەن ـــن، دەقەك ـــە دەكەی ـــكاوین و گەش ـــگ ڕس ـــووڵ و گرین ـــەدا ق ـــاو دەقەك ـــە لەن ـــن ئێم دەكەی
ئێمـــەدا قـــووڵ و گرینـــگ دەڕســـكێ و گەشـــە دەكات. هاوتایـــی و هاوســـەنگی و هاوشـــێوەیی 
ـــەم باروبـــوارەدا وا دەزانیـــن  دروســـت دەبێـــت. دووری و ئاســـۆی بەختەوەرییەكـــی ڕەهـــا دەكەینـــەوە. ل
ئێمـــە دەقەكەمـــان قـــووڵ و گرینـــگ ڕســـكاندووە و دەقەكـــەش وا دەزانێـــت ئێمـــەی قـــووڵ و 
ـــیوەتەوە  ـــان نووس ـــی خۆم ـــتەجێین، تواناكان ـــەدا نیش ـــەوی دیك ـــاو ئ ـــەك لەن ـــكاندووە. ی ـــگ ڕس گرین
ـــە:  ـــتێتیكی. وات ـــی ئێس ـــی دۆخ ـــاو گۆڕین ـــە پێن ـــن ل ـــتێتیكا دەدەی ـــی ئێس ـــۆ گەرمكردن ـــەوڵ ب و ه

ـــع.  ـــری واقی ـــێوەیەكی ت ـــۆ ش ـــین، ب ـــری نووس ـــێوازێكی ت ش
ـــەر  ـــی لەس ـــە: ژیان ـــۆ ئەوەی ـــراوە، ب ـــی بەخش ـــی پێ ـــەڵ بوون ـــرۆڤ لەگ ـــەی م ـــز و بەهرەی ـــەو هێ ئ
ڕێكبخـــات و پەیوەندییەكانـــی بەرجەســـتە بـــكات. وەك كەســـێكی تـــەواو جیـــاواز و نموونەیـــی لـــەو كار 
و كـــردەوە و داوایانـــەی ســـەركەوتوو بێـــت، كـــە پێشـــتر بیـــری لـــێ كردوونەتـــەوە و لەناخـــڕا كۆششـــی 
ـــی  ـــە ژیان ـــتنەی، ك ـــەو ڕێكخس ـــۆ ئ ـــە ب ـــتەیەتی. كلیلێك ـــەوە وابەس ـــوو توانای ـــە هەم ـــردووە. ب ـــۆ ك ب

ـــات.  ـــوە دەب ـــێ بەڕێ ـــەركەوتووی پ س
ـــی بەخشـــراوە. وەك كردارێكـــی  ـــەی پێ ـــز و بەهرەی ـــەو هێ ـــی و ئ ـــوو تواناكان ـــوارەدا هەم ـــەم باروب ل
ـــوێ دەســـت  ـــە ك ـــت ل ـــەوەی بزانێ ـــۆ ئ ـــی دەدەن ب ـــەن و یارمەت ـــەركەوتنی دەك ـــداری س ـــی بەش ڕۆح
پێـــدەكات و لـــە كوێـــش كۆتایـــی دێـــت، لـــە چیـــش دەســـت پێدەكاتـــەوە. دەقـــی ڕەوا گـــوێ 

قەڵەمكێشی دڵشاد مەریوانی بە وشە
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ـــە  ـــت و ب ـــۆی دەگرێ ـــی خ ـــە دڵ ـــوێ ل ـــا گ ـــاكات، تەنی ـــیش ن ـــەی كەس ـــرێ و بەقس ـــەس ناگ ـــە ك ل
ـــە  ـــی( ل ـــاد مەریوان ـــی: )دڵش ـــادی دەق ـــێكی زۆری بنی ـــت. بەش ـــوە دەچێ ـــۆی بەڕێ ـــی خ ـــەی دڵ قس
ـــە  ـــدا جووڵ ـــەك بابەتەكەی ـــەش و ی ـــەك ب ـــە ی ـــەاڵم ل ـــوون، ب ـــەت پێكهات ـــەك باب ـــەش و ی ـــەك ب ی
ـــڕ  ـــیعرییەتی پ ـــەرەكیش ش ـــی س ـــك و ڕامان ـــە و چەم ـــانكردنی بنیادەك ـــۆ دەستنیش ـــزاوت زۆرن ب و ب
بـــە تـــەواوی زەمینـــەی پێكهاتـــەكان پەخـــش دەكات، جووڵـــە و بزاوتـــەكان سروشـــتی شـــیعرەكە 
دەگـــۆڕن بـــۆ دروســـتكردنی هاوئاهەنگـــی پەیوەنـــدی كاكڵ و توێكڵـــی دەقەكـــە، پەیوەندییـــەكان 
دەبنـــە هـــۆ و هـــۆكار و ناوەنـــد، شـــتەكان ڕادەكێشـــێتە نـــاو خـــۆی. واتـــە: نـــاو بیركردنـــەوەی 

ـــن دەدا.  ـــەر زەمی ـــدا ڕۆڵ بەس ـــرۆڤ تێی ـــە و م ـــەرزەمینی واقیع ـــد س ـــین. ناوەن نووس
لـــە ئەزموونـــی ئـــەم شـــاعیرەدا زمـــان شـــكۆدارییەك بـــە شـــیعر دەدا. بـــەوەی دەربڕینەكانـــی 
ـــە  ـــادەیی ل ـــە: س ـــراو. وات ـــێوێنەر و داخ ـــتەی سەرلێش ـــی و ڕس ـــۆزی و لێڵ ـــە ئاڵ ـــادەن و دوورن ل س
ـــەر دەكـــەن و كـــراوەن،  ـــە خـــود و دەوروب ـــاش دەربڕیـــن ل ـــوە. ڕســـتەكانی كورتـــن و ب ـــدا پێگەیی ناخی
ـــی  ـــاكاری زمان ـــێواز و جی ـــاكاری ش ـــان( جی ـــتی زم ـــزی )هەس ـــن، بەهێ ـــزاركار نی ـــژ و بێ دوور و درێ
ـــیندا،  ـــواری نووس ـــە باروب ـــەش ل ـــان دراوە، ئەم ـــەك پیش ـــەدا وەك تایبەتمەندیی ـــی وش ـــە هەڵبژاردن ل
ـــا  ـــەوە، ت ـــژ دەكات ـــین درێ ـــی نووس ـــەپێنێت و ڕەوت ـــەیە دەس ـــی وش ـــەی هەڵبژاردن ـــەم كردەی ـــەت ئ باب
ـــە  ـــووە، ل ـــەوە ب ـــی نەت ـــی و نەمری ـــە ڕاز و نهێن ـــاگای ل ـــەوە ئ ـــوو بوونی ـــە هەم ـــن. ب ـــی خەمڵی خاڵ
ـــە  ـــدووە، ك ـــت گەیان ـــج و مەبەس ـــی ئامان ـــە هەقیقەت ـــەی ب ـــەم ئاگاییی ـــقدا، ئ ـــتی ئەش ـــاوەترین ئاس گەش
ـــاوی  ـــە ن ـــك، ك ـــۆرە ئەدەبێ ـــەرەو ج ـــاوە ب ـــان پێكهێن ـــكانی ئەوی ـــە و ڕس ـــڵەتی گەش ـــن خەس دیارتری
ـــتی  ـــە داوا و ویس ـــد ب ـــری، یـــان پابەن ـــگێڕی، یـــان بەرگ ـــی شۆڕش ـــوێ و ئەدەب ـــی ن بـــە ڕیالیزم
شۆڕشـــی ڕەســـەن و كۆمەڵـــگاوە ڕۆیشـــتووە، بـــەاڵم بەشـــێوەیەكی زانســـتی خاڵـــە پێكهێنـــەر و 
ـــی  ـــووە و بەتێكەڵ ـــی وەرنەگرت ـــنامەی تایبەت ـــراوە، ناس ـــان نەك ـــی دەستنیش ـــاواز و دامەزرێنەرەكان جی

ـــەوە.  ماوەت
ـــتە  ـــاد، پێویس ـــی ..... ت ـــڕواداری ئایین ـــی، نەب ـــە نەتەوەی ـــت، ن ـــی بێ ـــە ماركس ـــتە: ن ـــاعیر پێویس ش
گەردوونـــی و كـــوڕی هەتـــاو بێـــت و كڵۆڵیـــی ناوچـــە هـــەژار نشـــینەكان بەرجەســـتە بـــكات، 
ـــەوە، كرۆكـــی  ـــی بكات ـــی ئێســـتێتیكی تاق ـــد و دیدگایەك ـــە دی ـــۆر ل ـــی داپڵۆســـێنەرانەی دیكتات حوكمڕان
ـــە و  ـــەوەی بنەڕەتیی ـــە بیركردن ـــت، ك ـــدا بورووژێنێ ـــی تێ ـــوڕی هەتاوی ـــی و ك ـــەوەی گەردوون بیركردن

ـــینە.  ـــی نووس ـــانەوەی خەمڵین ـــەرەكی و گەش ـــۆكاری س ـــۆ و ه ه
مـــن بـــۆ خـــۆم، كـــە لـــە شـــیعری ئێســـتا وەڕس و بـــێ ئومێـــد دەبـــم، دەگەڕێمـــەوە الی 
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ـــەیر،  ـــی س ـــی ژیانی ـــێ و گومانێك ـــەوە، دڵەڕاوك ـــژەوە دەیانخوێنم ـــەڕی چێ ـــیك و بەوپ ـــیعری كالس ش
ـــەوی،  ـــوی، مەول ـــی، مەح ـــاعیرانی وەك: نال ـــە ش ـــی ل ـــە تایبەت ـــەوە، ب ـــش دەبێت ـــیكدا پەخ ـــە كالس ل
ـــاو  ـــت لەن ـــەرەی بێ ـــە پێكهێن ـــەو خاڵ ـــەش ئ ـــە ئەم ـــاد، ڕەنگ ـــی ..... ت ـــادری كۆی ـــی ق ـــی، حاج وەفای
ـــان(.  ـــل، قورئ ـــەورات، ئینجی ـــمانییەكانی وەك: )ت ـــە ئاس ـــە كتێب ـــن، ك ـــتێك دەگەڕێ ـــە ش ـــدا ل خۆیان
لەنـــاو هـــەر حەفـــت تەبەقـــەی ئاســـماندا ڕشـــتوویانە. مەیـــل و خوودانـــە ژیانجوانـــی، خەســـڵەتی 
ـــك  ـــاوە جۆرێ ـــادەیی نەم ـــی و س ـــە خاكەڕای ـــڕۆدا، ك ـــوودەیی لەم ـــەوەی ئاس ـــەاڵم دۆزین ـــە، ب داهێنان
ـــن و  ـــت و كەوت ـــە شكس ـــە دەبن ـــۆ و هۆكاران ـــەو ه ـــە، ئ ـــدا وێڵ ـــە دوای چی ـــرۆڤ ب ـــە. م گاڵتەجاڕیی

ـــوون.  ـــە لەناوچ نیمچ
ـــن،  ـــی دەكوژرێی ـــت، بۆچ ـــێ دەمانژیێنێ ـــن، ك ـــی دەژی ـــت، بۆچ ـــێ دەماندوێنێ ـــن، ك ـــی دەدوێی بۆچ
ـــتكاری  ـــووە و دەس ـــتانە داگرت ـــوو ش ـــەو هەم ـــەر ئ ـــتی بەس ـــێ دەس ـــەدی ك ـــت. ئ ـــێ دەمانكوژێ ك
ژیـــان و چارەنووســـمان دەكات. بـــێ ئـــەوەی بزانیـــن بـــۆ دەســـتكاری ژیـــان و چارەنووســـمان 
ـــان  ـــن. ژی ـــدا بكەی ـــاو ژیان ـــردن لەن ـــت بەم ـــا هەس ـــوژن، ت ـــەرەخۆ دەمانك ـــێ لەس ـــت. پێبەپ دەكرێ
پەیوەندییەكـــی نـــاڕوون و تـــووڕەی لەگـــەڵ مەرگـــدا هەیـــە، دواجـــار مـــەرگ بـــێ ناســـنامە دەمێنێتـــەوە، 
ـــەرگ  ـــن، م ـــان وەرنەگری ـــە ژی ـــژ ل ـــەرگ چێ ـــژی م ـــد و تی ـــی تون ـــە ئامادەبوون ـــان ب ـــان، ی ـــان ژی ی
ـــت  ـــت، بەدەس ـــە ناكرێ ـــۆ پێناس ـــان ب ـــادەیی دۆخەكەم ـــەرمانەوەیە و بەس ـــەر س ـــك بەس وەك چاودێرێ
مانـــەوەی ئـــەم دۆخـــە دەناڵێنیـــن و شـــێوازی چۆنێتـــی هەڵســـوكەوتكردنمان لەگـــەڵ دۆخەكـــەدا 
ـــتان،  ـــاری ڕۆژی كوردس ـــێ - گۆڤ ـــۆ دەب ـــەش نام ـــی: )پەلكەزێڕین ـــت. دەق ـــتە ناكرێـ ـــێ بەرجەس پ
ـــەوەی  ـــات ب ـــاو دەخ ـــش چ ـــار پێ ـــڵەتێكی زۆر لەب ـــا 42(دا، خەس ـــاڵی 1980، ل: 41 ت ـــارە 57ی س ژم
ـــی، زمانێكـــی دەســـتەمۆ قســـە  ـــەك ئاســـتی زمان ـــوو شـــتزان بەی ـــڕەرەوەی هەم ـــان گێ ـــی، ی پاڵەوانەكان
ـــان  ـــۆ دەستنیش ـــۆی ب ـــایەتی خ ـــتزان كەس ـــوو ش ـــڕەرەوەی هەم ـــان گێ ـــك، ی ـــەر پاڵەوانێ ـــەن. ه ناك
ـــارن و بنیادەكەشـــیان  ـــەم شـــاعیرەدا خەســـڵەتی دی ـــی ئ ـــە ئەزموون ـــی ل ـــەری حیكای ـــە هون ـــردووە، ك ك
تێكـــەڵ بەیەكتـــری دەبـــن. لەنـــاو هەمـــوو وێنەكانـــدا ئـــەم واقیعـــە جیـــاوازە كاریگەریـــی خـــۆی 
ـــەن،  ـــتە دەك ـــان بەرجەس ـــاوازی خۆی ـــۆر جی ـــەوەی ج ـــن و لێوردبوون ـــش ڕوانی ـــەوە، مرۆڤەكانی باودەكات
ـــاس  ـــاد، وەك ب ـــت ..... ت ـــوور و دابونەری ـــوور و كەلەپ ـــژوو و كلت ـــورد و مێ ـــودی ك ـــەوڵ دراوە خ ه
ـــاری  ـــەوێكە – گۆڤ ـــەوت ڕۆژ و ش ـــەی ح ـــەو هەفتەی ـــی: )ئ ـــا دەق ـــت، هەروەه ـــەڕەت وەربگرێ و بن
بەیـــان، ژمـــارە 143ی ســـاڵی 1988، ل: 41 تـــا 42(، خەمڵیوتریـــن دەق و ناخـــی پـــڕ ئەزموونـــی 
ـــی  ـــە دۆخگۆڕین ـــد(، ل ـــە )ناوەن ـــردووە ب ـــتی زۆری ك ـــاردە و هەڵوێس ـــوون و دی ـــاعیرەیە. ب ـــەم ش ئ
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كار و ئـــاكاردا بـــەكاری هێنـــاوە. هـــەر پێنـــج هەســـتەكە. هـــەر یـــەك بـــە پـــڕی بەجێهێنـــان و 
ـــی  ـــا ڕۆژەكان ـــد(، هەروەه ـــەوە )ناوەن ـــەی بردووەت ـــاون و هێڵەك ـــۆ كێش ـــی ب ـــۆی هێڵ ـــی خ ڕۆڵبینی
ـــن( و  ـــۆی )م ـــەوە. بەه ـــۆ دۆزین ـــانی دەكات ب ـــتەم زاڵ دەكات و دەستنیش ـــەش، ڕۆژی هەش هەفت
ـــۆ زۆر،  ـــەوە ب ـــە كەم ـــە بەخشـــینە ل ـــردووە. دۆخـــی گشـــتی دەقەك ـــی بەهەســـتەكان ك ـــۆ(، جێگۆڕكێ )ت

ـــری.  ـــۆ نەم ـــەوە ب ـــی زیندووان ـــە جیهان ل
مـــن و تـــۆ دەبنـــە )هەقیقـــەت( و )دۆزراوە(، هەقیقـــەت و دۆزراوەكـــە وەك ناوەنـــد دووبـــارە 
ـــان  ـــراوە. بەهەم ـــر و بیربۆك ـــە بی ـــە دەبێت ـــە: هەقیقەتەك ـــراوەكان. وات ـــۆ كێش ـــە ب ـــاو هێڵ ـــەوە ن دەبات
ـــیعرەكەش،  ـــی ش ـــەوە. جیهان ـــیان دەكات ـــش پەرش ـــت و هەمی ـــەم وەردەگرێ ـــتەكان ه ـــی، ئاراس خێرای
لـــە پانتایـــی هاوبەشـــەوە دەبێتـــە جیهانـــی پـــاراو، كـــە خاوەنـــی هەقیقەتـــی خۆیەتـــی و ئێمـــەی 

ـــن. ـــر دەبی ـــێ فێ ـــتی ل ـــرۆڤ ش م
ـــاڵ  ـــت، خەی ـــەون، هەس ـــن، خ ـــت: زەی ـــێكی دەخەمڵێنێ ـــع بەش ـــدا واقی ـــە ئەدەب ـــتێك ل ـــوو ش هەم
..... تـــاد، پەیوەندییەكـــی ناوەكییـــان بەواقیعـــەوە هەیـــە و لەنـــاو واقیعـــەوە هەڵدەســـووڕێن و ڕوودەدەن 
ـــەون،  ـــن، خ ـــع، زەی ـــەی واقی ـــە ناویەك ـــەو چوون ـــۆی ئ ـــەدەب. بەه ـــۆی ئ ـــەڵ و تانوپ ـــە ڕای ـــن ب و دەب
ـــارەی  ـــتمان لەب ـــی و دروس ـــەرزی و نزم ـــێ ب ـــتنێكی ب ـــن تێگەیش ـــاد، ناتوانی ـــاڵ ..... ت هەســـت، خەی
ـــن و  ـــەرد ڕازی ـــی بێگ ـــودی ئەدەب ـــە بەخ ـــت، چونك ـــاكات هەمانبێ ـــتیش ن ـــت. پێویس ـــەوە هەبێ ئەدەب

ـــتییە. ـــەواو سروش ـــتنێكی ت تێگەیش
ـــا  ـــەوە، تەنی ـــان و گەردوون ـــە ژی ـــدی ب ـــڕ پەیوەن ـــێكی پ ـــە: كەس ـــرە بەهرەی ـــەم ف ـــین الی ئ نووس
ـــرە  ـــوون، بگ ـــەختی و بەدواداچ ـــوڕمان و س ـــامی و سەرس ـــاو: سەرس ـــە ن ـــۆ چوون ـــە ب ـــەك نیی یاریی
ـــورد  ـــودی ك ـــی خ ـــوونی نوێ ـــەوەی ئەفس ـــۆ ئ ـــەوە ب ـــەرز دەكات ـــخەڵێك ب ـــدا مەش ـــە قوواڵیییەكان ل
و زمـــان و مێـــژوو و كەلتـــوور و كەلەپـــوور و دابونەریـــت ..... تـــاد، بدۆزێتـــەوە. لـــە ســـەرەتای 
ـــەس  ـــە ك ـــۆ دەدات ل ـــەوەی ب ـــی ئ ـــەك گەواه ـــی، تایبەتمەندیی ـــی كورت ـــی تەمەن ـــا كۆتای ـــی ت ئەزموون
ـــش  ـــەری مردنی ـــردووە، ئەگ ـــەی ك ـــە و تایبەتمەندیی ـــەس نەچوون ـــە ك ـــەو ل ـــی ل ـــووە و پارێزگاریش نەچ
لـــە ئەدەبیاتـــی ئـــەم شـــاعیرەدا ئامادەیـــی زۆری هەیـــە و پاســـاویش بـــۆ مـــەرگ دەهێنێتـــەوە. 

ـــۆ دەكات.  ـــی ب ـــەوەی سەرنجڕاكێشیش لێكدان
بەهـــۆی بەكارهێنانـــی ئامـــرازی پـــڕ ترپـــە و ئـــاواز خوێنـــەر بـــە دەربڕینەكانـــی دووچـــاری: 
ــەوڵ دەدات  ــدا هـ ــاو واقیعـ ــن. لەنـ ــوون دەبـ ــەختی و بەدواداچـ ــامی و سـ ــوڕمان و سەرسـ سەرسـ
ـــع  ـــاوازی واقی ـــی جی ـــە چوارچێوەیەك ـــت ب ـــش هەس ـــت. خوێنەری ـــاواز بخوڵقێنێ ـــە جی ـــی نیمچ واقیعێك
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ـــەری  ـــە وەك نوێن ـــی ڕەواش ئازادان ـــت. دەق ـــێوە دەگۆڕێ ـــدان ش ـــۆ چەن ـــاری ب ـــە ڕوخس دەكات، ك
ڕاســـتەقینە لەنـــاو چوارچێـــوەی واقیعـــی جیـــاوازدا بســـووڕێتەوە و دنیابینیـــی خـــۆی لـــە ئاســـتە 

جیاوازەكانـــی واقیـــع وەربگرێـــت.
ـــۆی  ـــیعرەی خ ـــێوە ش ـــەو ش ـــی ل ـــن توان ـــەوە دەزان ـــیعرن، ئ ـــاگاداری پرســـی ش ـــەی ئ ـــوو ئەوان هەم
ـــاو  ـــەك بەرچ ـــتپێكراو، ن ـــی هەس ـــۆرم(، گۆڕانكارییەك ـــەت( و )ف ـــتی: )باب ـــەر ئاس ـــێت، لەس دەینووس
بـــكات. واتـــە: دەســـتكارێكی بنەمـــای شـــیعری كـــرد، بـــەاڵم نەیتوانـــی بنەمایەكـــی نوێبەخشـــی 
ـــە  ـــع بهێنێت ـــری واقی ـــێوەیەكی ت ـــۆ ش ـــین، ب ـــێوازێكی نووس ـــر، ش ـــیعرێكی ت ـــۆرە ش ـــت و ج داڕێژێ

ـــاراوە.  ئ
ــەی  ــن و پێناسـ ــراودا دابنێیـ ــی دیاریكـ ــە فۆرمێكـ ــاعیرە لـ ــەم شـ ــن ئـ ــەدا ناتوانیـ ــەدوا وێنـ لـ
ـــیاوی  ـــیان ش ـــارێكە و هەمووش ـــە ڕوخس ـــر ل ـــری زیات ـــە هەڵگ ـــن، چونك ـــی بكەی ـــە تایبەتییەكان هێڵ
ـــەوە،  ـــە و لێكۆڵین ـــانۆنامە، ڕەخن ـــان، ش ـــرۆك، ڕۆم ـــیعر، چی ـــن: ش ـــەربەخۆ و تایبەت ـــەكردنی س پێناس
وەرگێـــڕان، زمانزانـــی ..... تـــاد، بـــەاڵم لـــە هەمـــوو باروبوارەكانـــدا كۆششـــی بـــۆ ئـــەوە بـــووە 
دووبـــارە جیهـــان لـــە بارێكـــی تەندروســـتدا ڕێـــك بخاتـــەوە و دووچـــاری: سەرســـوڕمان و سەرســـامی و 
ـــن،  ـــی دەژی ـــت، بۆچ ـــێ دەماندوێنێ ـــن، ك ـــی دەدوێی ـــكات. بۆچ ـــان ب ـــی ئەوەم ـــەختی و بەدواداچوون س
ـــان و پەیامـــی  ـــەاڵم ژی ـــرا، ب ـــت. شـــەهید ك ـــن، كـــێ دەمانكوژێ ـــت، بۆچـــی دەكوژرێی كـــێ دەمانژیێنێ
ـــە  ـــەرد، ئاوڕدانەوەی ـــینی بێگ ـــەوە. نووس ـــد مای ـــدرا و وەك ناوەن ـــی پێ ـــینەوە گرینگ ـــگای نووس ـــە ڕێ ل

ـــد. ـــی بەهرەمەن ـــی مرۆڤ ـــی ئەزەل ـــی و ژیان ـــی ئەزەل ـــۆت. ڕۆح ـــە خ ل
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ـــووە،  ـــەاڵت ب ـــری دەس ـــراوەوە ڕەخنەگ ـــاو و ك ـــی گونج ـــە دیدێك ـــە ب ـــەرد هەمیش ـــنبیری بێگ ڕۆش
ـــۆ  ـــرە ب ـــا، بگ ـــردن ن ـــردن و بەالڕێداب ـــۆ دژایەتیك ـــتاوەتەوە. ب ـــەرەوڕووی وەس ـــیاریەتییەوە ب ـــە بەرپرس ب
ـــە  ـــەك، ك ـــەر ڕێگای ـــەوە س ـــەاڵت ببات ـــتوویەتی دەس ـــیاریەتی و ویس ـــە بەرپرس ـــری ب ـــتكردنی زیات هەس
ـــنبیرییەوەی  ـــاری ڕۆش ـــە ب ـــەوە ل ـــتێتیكای نەت ـــەروەری و ئێس ـــەت و دادپ ـــە و هەقیق ـــگای زۆرینەی ڕێ
ـــەن. ڕاســـتییەكی بەڵگـــەدارە  ـــا دەك ـــە وێن ـــت. ســـیما و خەســـڵەتی داهێنەران ـــدەگات و دەخەمڵێ ـــدا پێ تێ
ـــی  ـــەت بردن ـــەرەو دیكتاتۆری ـــە ب ـــووە ل ـــان هەب ـــەوە ڕۆڵی ـــە زۆر الیەن ـــش زۆرن، ل ـــتەی ملكەچی دەس

ـــەن. ـــا ناك ـــە وێن ـــڵەتی داهێنەران ـــیما و خەس ـــەت. س ـــی دیكتاتۆری ـــەاڵت و بەهێزكردن دەس
پێویســـتە بەچـــاوی گومانـــەوە ســـەیری ئـــەو ڕۆشـــنبیرانە بكەیـــن، كـــە بەرپرســـیار نیـــن لـــە 
ئـــاكاری ڕۆشـــنبیریی خۆیـــان و دۆخگۆڕینـــی واڵت، بگـــرە لـــە ڕیـــزی دەســـەاڵتی ســـتەمكاردا 
وەســـتاون، لەنـــاو لەپـــی ســـتەمدا هێڵەكانـــی بینینـــی خۆیـــان دەناســـن. ئـــەو هێانـــە هێـــز و 
ســـۆمای چاویـــان تـــا ســـنووری كوێربـــوون دەبـــەن. پەیوەندیـــی نێـــوان ڕۆشـــنبیری بێگـــەرد، 
ـــردار و  ـــەرد ك ـــیعری بێگ ـــە. ش ـــا نەبوون ـــاوڕێ و تەب ـــێوەیەك ه ـــچ ش ـــە هی ـــۆر ب ـــەاڵتی دیكتات دەس
ـــنبیری  ـــی ڕۆش ـــە و بزاوت ـــن جووڵ ـــۆر و یەكەمی ـــەاڵتی دیكتات ـــە دەس ـــە ل ـــی دووركەوتنەوەی بەرەنجام
ـــەت  ـــەم هەقیق ـــتێتیكا(. ئ ـــەروەری( و )ئێس ـــەت( و )دادپ ـــی )هەقیق ـــاو دۆخ ـــە ن ـــۆ چوون ـــەرد و ب بێگ
ـــاعیر  ـــەوە ش ـــێ گومانیی ـــەڕی ب ـــەردن. بەوپ ـــی بێگ ـــوەری ئەدەب ـــتێتیكایەی پێ ـــەروەری و ئێس و دادپ
بوویەكـــی ئەفســـانەیی نێـــوان زەوی و ئاســـمان نییـــە. بوونێكـــی نـــاو سروشـــت و كۆمەڵگایـــە. 
ـــرە  ـــە بەه ـــێك ل ـــرە بەش ـــە، بگ ـــەدەر نیی ـــت ب ـــە خواس ـــی ل ـــاراوە و چاالكییەك ـــزی ش ـــیعریش هێ ش
و سرووشـــی خوداوەنـــد و هێـــزی شـــاراوە یارمەتـــی دەدات بـــۆ گفتوگـــۆی كـــرۆك و نـــاوك 
و چاالكـــی خواســـت و ویســـت، كـــە تاڵـــە دەزووی بابـــەت لـــە واقیـــع و زەیـــن و خـــەون و 
ـــەی  ـــە پااڵوگ ـــان ب ـــەوە، پاش ـــەرنجداندا دایڕێژێت ـــی و س ـــوەی تێبین ـــە چوارچێ ـــت، ل ـــاڵ وەربگرێ خەی
ـــدا. ـــتی مرۆڤ ـــی هەس ـــە ڕواڵەت ـــەقڵێكە ل ـــە ش ـــی دەكات، ك ـــێ و پێشكێش ـــەوەدا تێیدەپەڕێن لێوردبوون
ـــە  ـــان ژینگ ـــییە، ی ـــڕ مەترس ـــاوی پ ـــت، هەن ـــاو دەبیندرێ ـــە چ ـــە ب ـــە، ك ـــتە نیی ـــەو ش ـــا ئ ـــع تەنی واقی
ـــەكۆی  ـــەر س ـــەرمانە لەس ـــێ ش ـــە. ب ـــەوە بنووس ـــا لەبارەی ـــە، ئەوج ـــزراوە. بیناس ـــی پارێ و دەوروبەرێك
مەوەســـتە و خـــۆت مەخـــەرە داوی ستایشـــییەوە، چونكـــە پـــاش بەســـەرچوونی ماوەیـــەك، جـــا 

قەڵەمكێشی سەاڵح محەمەد بە وشە
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ـــت و  ـــژدان دەبی ـــوودەیی وی ـــی نائاس ـــەوە و تووش ـــیمان دەبیت ـــژ پەش ـــان درێ ـــورت، ی ـــی ك ماوەیەك
ـــەوە.  ـــڕا دەتلێیت لەناوەوەت

ـــە  ـــەواو ل ـــڕوای ت ـــی و ب ـــی زەین ـــاو كەش ـــە ن ـــە دەچێت ـــە، ك ـــەو كاتەی ـــاعیر ئ ـــی ش ـــن كات بەپیتتری
ـــار  ـــت، ناچ ـــۆی وەرناگرێ ـــی خ ـــع وەك هەبوون ـــە: واقی ـــت. وات ـــع نامێنێ ـــی واقی ـــە هەقیقەت ـــەواوی ب ت
ـــی  ـــی بنیادنان ـــی هەوڵ ـــی و كارامەی ـــەوە و بەهێمن ـــێ ڕیشـــاڵی هەقیقەتێكـــی دیكـــە بدۆزێت ـــەزرۆ دەب تام
بـــدات، كـــە هەقیقەتـــی واقیـــع لـــە ڕێـــگای زەیـــن و خـــەون و خەیـــاڵ دێتـــە نـــاو هەقیقەتـــی 
ـــیعر و  ـــرووش و ش ـــرە و س ـــی بەه ـــرت و فێڵ ـــێ ف ـــەواو و ب ـــی ت ـــە هەقیقەت ـــەم هەقیقەت ـــین، ئ نووس
ـــێنێتەوە. ـــی هەڵدەوەش ـــی چاوەڕوان ـــتپێكردندا چەمك ـــتن و دەس ـــای ڕێكخس ـــەر بنەم ـــاعیرە. لەس ش

ـــی  ـــا و هەقیقەت ـــە مان ـــت بگەیەنێت ـــەر یەكڕاس ـــت خوێن ـــخاپەرۆك دەیەوێ ـــاویلكە و پاش ـــاعیری س ش
ـــت.  ـــڕكەر تێیبپەڕێنێ ـــێوازی س ـــەز و ش ـــپێتی كاغ ـــای س ـــایی و هێم ـــە بۆش ـــەوەی ب ـــێ ئ ـــاوەرۆك، ب ن
ـــی  ـــی چاوەڕوان ـــە هێڵ ـــەوە، ل ـــن دایڕێژێت ـــەوەی دەربڕی ـــی و گۆڕین ـــی چاوەڕوان ـــای چەمك ـــەر بنەم لەس
ـــێوازی  ـــا و ش ـــی مان ـــە ئەدەبیبوون ـــان ب ـــدات. پاش ـــان ب ـــەوەی پێش ـــی لێوردبوون ـــەوە و خاڵ بیهێڵێت

ـــت. ـــی بگەیێنێ ـــە ئەدەبیبوونیش ـــێوازی ب ـــا و ش ـــە مان ـــت و ب تێبگەیێنێ
ژیانـــی )ســـەاڵح محەمـــەد( بەبـــێ شـــیعر نووســـینیش شـــیعرە، شـــیعری بێگـــەرد. گەلێـــك 
ـــین.  ـــی نووس ـــە دۆزەرەوەی واقیع ـــی دەبێت ـــە پاك ـــۆی، چونك ـــی خ ـــەوەی پاكی ـــە مان ـــی داوە ب گرینگ
ـــەكاری  ـــینیش ب ـــە نووس ـــی دەدوا، ل ـــایەتی پێ ـــتی كەس ـــەر ئاس ـــەی لەس ـــێ زەرەر و زیان ـــە ب ـــەو زمان ئ
ـــاڵی  ـــدا دەڕوێ. س ـــە ناخ ـــە ل ـــی دینامیكیی ـــی هێزێك ـــەواوە، پاك ـــی نات ـــێ پاك ـــان بەب ـــا. ژی دەهێن
ـــی  ـــرد و خۆش ـــەر ب ـــدا بەس ـــەوقی تێ ـــۆر و ش ـــە ش ـــی ب ـــووە، تەمەن ـــك ب ـــە دای ـــلێمانی ل ـــە س 1954 ل
ویســـت. جۆرێـــك مامەڵـــەی گیانیـــی لەگـــەڵ باڵندەكانـــی نـــاو شـــار و دەوروبـــەری شاریشـــدا 
كـــردووە، بـــە هۆگـــر و بـــرادەری گیانیـــی خـــۆی زانیـــون. تـــا لـــە 2009/4/26 تێیـــدا كۆچـــی 
بـــۆ دواماڵـــی كـــرد. دەقـــی: )ماڵەكەم-گۆڤـــاری ڕۆژی كوردســـتان، ژمـــارە 78ی 1989، ل:47(دا 
ـــت و  ـــینی ئاس ـــتییەكان و بەخش ـــە هەس ـــە وێن ـــەوە ل ـــە لێوردبوون ـــە ل ـــاوەوە بریتیی ـــاوازی ن ـــە و ئ ترپ

ـــر. ـــە وەرگ ـــی ب ـــتەیەكی گیان ئاراس
ـــە نـــاوەرۆك شـــتێكی نوێبەخشـــیان  ـــە زمـــان، نـــە لـــە شـــێواز، نـــە ل شـــیعرەكانی ئـــەم شـــاعیرە نـــە ل
ـــتگۆیی  ـــە ڕاس ـــتەكانی ب ـــە: هەس ـــە، ئەوەی ـــەرنج و تێبینیی ـــگای س ـــەوەی جێ ـــرە ئ ـــتووەتەوە، بگ نەخس
ـــتووەتەوە.  ـــتی خس ـــی هەس ـــاوازدا جیاوازییەك ـــە و ئ ـــە ترپ ـــاوە، ل ـــەكار هێن ـــڵ ب ـــرت و فێ ـــێ ف و بەب
ـــۆ و  ـــەم ه ـــەرگ، ئ ـــەوەی م ـــۆ ڕووبەڕووبوون ـــاوە ب ـــەم هێن ـــۆكاری بەره ـــۆ و ه ـــك ه ـــان كۆمەڵێ ژی
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ـــەرەو  ـــیان ب ـــەری خەیاڵیش ـــا ڕووب ـــردووە، هەروەه ـــاد ك ـــەریان زی ـــی نووس ـــزی داهێنان ـــەش هێ هۆكاران
ـــانكردنی  ـــۆ دەستنیش ـــاوكارە ب ـــە ه ـــەوە، ك ـــۆ كردووەت ـــۆیەكیان ب ـــردووە و دووری و ئاس ـــی ب فراوان
ـــە  ـــارە جووڵ ـــی دەدات دووب ـــتەكان یارمەت ـــزی هەس ـــین. هێ ـــتەی نووس ـــەوە و ئاراس ـــای بیركردن بنەم
ـــەرگ  ـــی م ـــەوە. ئەگەرچ ـــەكان بدۆزێت ـــانی جیهانبینیی ـــە ئاس ـــەوە، ب ـــەم بهێنێت ـــاكان بەره ـــاراوە و وێن ش

ـــردووە.  ـــان زاڵ ك ـــێكی زۆری ژیانم ـــەر بەش ـــۆی بەس ـــە خ دیاردەیەك
لـــە هەیكەلـــی تـــەواوی شـــیعرێكیدا، هەســـت دەكەیـــت وێنـــەی ئاســـایی و مۆركـــی بـــاوت 
پێشـــكێش دەكات، دووچـــاری سەرســـوڕمان و ڕاچەنینـــی هەســـتەكانت نابیـــت، بـــەاڵم لـــە پـــڕ 
ـــی  ـــوڕمان و ڕاچەنین ـــاری سەرس ـــرە دووچ ـــزی بەه ـــك ڕوودەدات و هێ ـــدا وەرچەرخانێ ـــە وێنەیەكی ل
ـــوان و  ـــك ج ـــااڵ گەلێ ـــەاڵتێكی ب ـــچ دەس ـــە هی ـــن ل ـــی وەرگرت ـــێ یارمەت ـــەوە، ب ـــتەكانت دەكات هەس
ـــەن  ـــەی دەگم ـــەن و وێن ـــەرم، دیم ـــی گ ـــوون و هاوئاهەنگ ـــە هەڵچ ـــڕە ل ـــت و پ ـــییانە دادەڕژێ ڕۆمانس
بەرانبـــەر مـــەرگ دەبەخشـــێت. دەڵێـــی شـــیعر بـــە ڕێـــگا و هێزێكـــی ڕوونـــاك دەزانێـــت بـــۆ 
ـــت  ـــە تەنیش ـــتان ل ـــاوەوە، وەس ـــاوەی ن ـــی درەوش ـــە هێزێك ـــان ب ـــەرگ و پاش ـــەالی م ـــتن ب ڕۆیش

ـــان. ـــقانی ژی ئاش
هەســـتەكان، كـــە بنەمـــای ســـەرەكیی ئەزموونـــی ئـــەم شـــاعیرە پێكدەهێنـــن. وەك یەكەمیـــن 
ـــاڵ  ـــە خ ـــتەكان ل ـــی هەس ـــت، پەیوەندی ـــۆ دەكرێ ـــەوەی ب ـــیعری لێكدان ـــەی ش ـــن پێكهات و دوایەمی
و ڕەوتـــی گفتوگـــۆی كـــرۆك و نـــاوك و چاالكـــی خواســـت و ویســـتی بـــە یـــەك دەگـــەن و 
هاودەقیـــی هێزیـــان لـــە نێوانـــدا ڕوودەدات و یەكتـــری دەناســـن. هیـــچ هەســـتێك بـــە تەنیـــا 
ـــن  ـــتیش نەب ـــەر بەگش ـــرە ئەگ ـــردووە، بگ ـــاعیرەی نەك ـــەم ش ـــیعری ئ ـــی ش ـــە پێكهێنان ـــداری ل بەش
ـــەم دەكات،  ـــەی یەك ـــت قس ـــەك هەس ـــەاڵم ی ـــی دەق، ب ـــە پێكهێنان ـــن ل ـــدار دەب ـــە بەش ـــە زۆرین ب
ئەوانـــی دیكـــە دەبـــن بـــە بەردەنـــگ. ژیـــان هێـــزی نووســـین دەجووڵێنـــێ و بـــۆ خـــۆی دەق 
ـــدا  ـــە دەقێك ـــتەكان ل ـــەی هەس ـــە. زۆرین ـــودی ژیان ـــتەی خ ـــش دەرهاوێش ـــت، دەقی ـــەم دەهێنێ بەره
ـــادە دەبـــن و بەشـــداری دەكـــەن و ڕەنـــگ دەڕێـــژن. ڕایـــەڵ و تانوپـــۆی لـــە كـــۆی شـــێوە  ئام
ـــەون و  ـــن و خ ـــع و زەی ـــەرچاوەی واقی ـــەوەی س ـــە خوێندن ـــەش ل ـــت. چنینەك ـــەكان دەچنێ دەربڕین
خەیـــاڵ دەكەوێتـــەوە. كەســـیش ناتوانێـــت خـــۆی بـــە خاوەنـــی ســـەرچاوە گشـــتییەكان بزانێـــت، 
ـــت،  ـــت دەكەوێ ـــێك دەس ـــێكی الی كەس ـــەر بەش ـــووە، ه ـــێك پێكهات ـــد بەش ـــە چەن ـــە گشـــت ل چونك

ـــت . ـــك دەدرێ ـــەوەدا لێ ـــە و لێكدان ـــتی پێكهات ـــەر ئاس ـــر لەس دوات
ـــگا و  ـــەر و كۆمەڵ ـــوان نووس ـــی نێ ـــۆ پەیوەندی ـــەوە ب ـــتەكان دەگەڕێت ـــی هەس ـــوون و ورووژان گەرمب
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ـــەوەی  ـــۆ ئ ـــع دەكات ب ـــە واقی ـــەوەی ل ـــتی نزیكبوون ـــە پێویس ـــت ب ـــرۆڤ هەس ـــوور. م ـــع و كلت واقی
كـــرۆك و ناوكـــی ژیـــان بـــاش بناســـێت و بچێتـــە دۆخـــی گۆڕینـــەوەی دەربڕیـــن و ناســـینی 
بۆچوونـــی ئەوانـــی تـــر. بپرســـین چ پێودانگێـــك پێویســـتە بـــۆ ناســـینی هەســـتەكان لەناودەقـــی 
ئەدەبیـــدا، ئایـــە هەســـتەكان درێژكـــراوە و هەڵقـــواڵوی بنەمـــای واقیعـــن، یـــان درێژكردنـــەوە و 
ـــاوازن  ـــن، زۆر جی ـــی و هـــۆ و هـــۆكارە سەرســـوڕهێنەكانی مرۆڤ ـــی نهێن ـــواڵوی چەمـــك و ڕوانین هەڵق
ـــن  ـــی بەتی ـــی گرینگییەك ـــاعیرە خاوەن ـــەم ش ـــتەكان الی ئ ـــع. هەس ـــی واقی ـــك و ڕوانین ـــەڵ چەم لەگ
و تایبەتـــن. لـــە ســـێ الوە تێكەڵـــی چییەتـــی دەبـــن و پـــەرە بـــە ئەزموونـــی دەدەن. الیەنـــی 
ـــد  ـــەو خوداوەن ـــش ئ ـــدە. ناوەندی ـــێیەم: ناوەن ـــی س ـــەوە. الیەن ـــی دووەم: ژیان ـــردن، الیەن ـــەم: م یەك
ـــین  ـــۆ نووس ـــن ب ـــن و دەمانجووڵێن ـــێ ڕادەگەیەن ـــان پ ـــی چییەتیم ـــرۆك و ناوك ـــە ك ـــتانەن، ك و فریش
و مانـــەوە لـــە دۆخـــی بیركردنـــەوەدا. نهێنییەكانـــی هەقیقـــەت و دادپـــەروەری و ئێســـتێتیكامان 

پێڕادەگەیەنـــن.
هەســـتەكان بەگـــوڕ دێـــن، هێڵەكانـــی بیركردنـــەوەی شـــیعر پێكدەگەیەنـــن، ســـەرچاوەی 
ـــەی ویســـتی  ـــزاوت و جووڵ ـــرن و ب ـــۆرم وەردەگ ـــن و ف ـــەش دەب ـــدا داب ـــە پێكگەیاندن ـــتەكانیش ل هەس
ـــە شـــیعردا خـــاوەن پێكهاتەیەكـــی  ـــە: هەســـتەكان ل ـــەی دەق دەســـەپێنن. كەوات ـــان بەســـەر پێكهات خۆی
)ناوەنـــد(ن و لەســـەر ئاســـتی بنەمـــا جیـــاوازەكان و بەپلـــەی جیـــا جیـــا لـــە یەكترناســـین و بـــە 
ـــە،  ـــان هەی ـــی بنەڕەتیی ـــەوەدا بوون ـــە و لێكدان ـــتی پێكهات ـــەردوو ئاس ـــەر ه ـــان لەس ـــی پەیوەندیی هێزبوون
لـــە گۆڕانكارییەكـــی بەردەوامدانـــە و چەمـــك و ڕامانـــی ســـەرەكییان بـــە هەمـــوو الوە قـــووڵ 

ـــەوە.  دەبێت
                     

ئایاری 2009 هەولێر
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نامەی كراوە و 

كتێبى چوارەم 
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هەمـــوو نووســـینێك الی مـــن بـــە یەكئاســـتی نووســـیندا بەڕێـــوە دەچێـــت. چ شـــیعر، یـــان 
ـــیندا  ـــی نووس ـــە فۆرم ـــە ل ـــر، ك ـــتێكی ت ـــەر ش ـــە و ه ـــان نام ـــیعر، ی ـــارەی ش ـــی لەب ـــەرنج و تێبین س
ـــاتی  ـــەڵ س ـــەم لەگ ـــەوە مامەڵ ـــوو توانام ـــە هەم ـــە: ب ـــتییەش ئەوەی ـــەم یەكئاس ـــت. ئ ـــان بكرێ دەستنیش
ــادەوەری و  ــزی یـ ــە و هێـ ــەون و ڕوانیـــن و چەشـ ــەرم ڕاگرتنـــی هەســـت و خـ ــین و گـ نووسـ
ـــی  ـــە فۆرم ـــین ل ـــوێنی نووس ـــەدی، ش ـــدا بێت ـــە زەینم ـــوێنێك ل ـــا ش ـــردووە، ت ـــۆم ك ـــەوەی خ بیركردن
ـــینە  ـــی نووس ـــەرم ڕاگرتن ـــەم هەڵســـوكەوت و گ ـــی ئ ـــت شـــوێن پێ ـــانیش دەتواندرێ ـــە ئاس ـــیندا. ب نووس
ـــم و  ـــەڕەی دڵ ـــن پ ـــە ب ـــیبێت چوومەت ـــم نووس ـــەر چییەكیش ـــت. ه ـــی ببیندرێ ـــە باش ـــم ب ـــە ژیان ل
ـــیوە،  ـــم نووس ـــی مرۆڤ ـــرۆڤ و كرۆكیجوان ـــی م ـــاو بەختیاری ـــە پێن ـــرۆڤ و ل ـــی م دژی بەدبەختییەكان
ـــەش  ـــان و وش ـــامكاری زم ـــزی سەرس ـــەداوە، هێ ـــەم ن ـــان و وش ـــازاری زم ـــێوەیەكیش ئ ـــچ ش ـــە هی ب
وایانكـــردووە، هەمیشـــە ماڵێكـــم لـــە ڕووبـــەری زمـــان و وشـــەدا هەبێـــت. تاكـــە مـــاڵ و ماڵـــە 
ـــردەی  ـــاو ك ـــتنەی، لەن ـــەو داڕش ـــت و ب ـــۆ بێ ـــم ب ـــەوای خۆبوونی ـــەوە ه ـــە دەرگا و پەنجەرەی ـــەورە، ل گ

ـــكات. ـــم ب ـــم یاوەری ـــی ژیان ـــەوە و بەدرێژای ـــیندا دامڕێژێت ـــی نووس ـــە فۆرم ـــە ل ـــیندا پەنهان نووس

پێشچاو
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خـــودا هەندێـــك هێـــزی نهێنـــی و تایبەتـــی خـــۆی هەیـــە. دەیبەخشـــێتە مرۆڤـــی داهێنـــەر بـــۆ دۆزینـــەوەی 
بەهـــا ونبووەكانـــی مـــردن و ژیـــان و ئاســـۆ و دووریـــی بیـــر و بیركردنـــەوە و بـــە )كرۆكیجوانـــی- 
ـــان و  ـــە زم ـــەوە ل ـــەوە و قووڵبوون ـــۆ وردبوون ـــان دەكات ب ـــتێتیكا كۆمەكم ـــۆڕبوونەوە، ئێس ـــتێتیكا(دا ش ئێس
ـــەوانی  ـــە ش ـــەوێك ل ـــەی: )ش ـــی چام ـــی یەكەم ـــی 1977 بەش ـــرینی یەكەم ـــی دەق. تش ـــەڵ و تانوپۆكان ڕای
ـــۆ  ـــاوەی ب ـــی و درەوش ـــی نموونەی ـــەوە. ناوبانگێك ـــارە )44( باوكرای ـــان، ژم ـــاری بەی ـــە گۆڤ ـــیمرخ( ل س
ـــی شـــیعری  ـــە خـــاڵ و هێڵ ـــۆرم و شـــێواز و زمانێكـــی هەســـتی ل ـــەوەی ف ـــرد. ب )ســـەاڵح شـــوان( پەیداك
ـــەرەی  ـــەو خوێن ـــگ، ئ ـــێ دەن ـــی ب ـــوو خوێنەرێك ـــی هەم ـــوێنی بایەخ ـــە ش ـــوو ب ـــدا، ب ـــە پێ ـــوردی گەش ك
ـــانە  ـــان ئەفس ـــانەدا، ی ـــەڵ ئەفس ـــردن لەگ ـــە و جێگۆڕكێك ـــن. هاووێن ـــدا دەب ـــدا پەی ـــی دەق ـــە بوونگۆڕین ل
ـــەم  ـــانە. ل ـــەودای ئەفس ـــۆ م ـــاعیر ب ـــتەكردنی ش ـــان ئاراس ـــاعیر، ی ـــاوەوەی ش ـــی ن ـــاو هەقیقەت ـــە ن هێنان
ـــەك گەیشـــتوون  ـــی بەی ـــرن و دووانەیەك ـــری وەردەگ ـــتەی یەكت ـــاعیر و ئەفســـانە ئاراس ـــەدا ش جێگۆڕكێكردن

ـــن. ـــزی بزواندن ـــی هێ و هەقیقەت
ـــەوارەی  ـــەوەی ق ـــاو دۆزین ـــە پێن ـــتەكانیەتی ل ـــاعیر و هەس ـــوان ش ـــی نێ ـــی ناوەك ـــە، گفتوگۆیەك ـــەم دەق ئ
زەینـــی ئـــازاد و ڕامانـــی ســـەرەكیدا. دوورە لـــە لێڵیـــی ناپێویســـت، ڕوخســـار و ناخـــی تـــا دواخاڵـــی 
ـــۆی  ـــاعیر خ ـــین، ش ـــان و نووس ـــی زم ـــاوە. ئازادی ـــت هێن ـــەواوی بەدەس ـــی ت ـــنە، ئازادییەك ـــن ڕۆش بینی
ـــی  ـــە تەنیای ـــاس ل ـــەوە. ب ـــەوداكان دەگوازێت ـــدەكات و م ـــەیان پێ ـــەكانە و قس ـــۆی كەس ـــە دەكات و خ قس
ـــۆی دەكات،  ـــی خ ـــێ زیان ـــودی ب ـــاو خ ـــتن لەن ـــۆی و خۆپاراس ـــودی خ ـــۆ خ ـــەوەی ب ـــرۆڤ و گەڕان م
ـــە،  ـــی مۆنۆدرامیی ـــكات. دەقێك ـــن ب ـــەرەكییەكانی زەی ـــزە س ـــۆی و هێ ـــودی خ ـــە خ ـــڕوا ب ـــدەكات ب وای لێ
ـــە،  ـــتەقینە نیی ـــی دووەم: ڕاس ـــتەقینەكەیەتی، كەس ـــە ڕاس ـــی بوون ـــەم: هەقیقەت ـــی یەك ـــە: كەس ـــی. وات تاك
ـــكدانەوەی  ـــۆی تیش ـــوكەوت دەكات، بەه ـــدا هەڵس ـــۆی چاوەڕوانی ـــە ئاس ـــی دووەم: ل ـــی كەس ـــان بوون ی
وێنەكانـــەوە قـــەوارەی بوونەكـــەی دەستنیشـــان دەكرێـــت. شـــێوازی مۆنۆدرامـــی تەنیـــا تەكنیكێكـــی 
شـــیعری نییـــە، بگـــرە هـــۆ و ئامانـــج و ڕۆشـــنایییەكە لـــە ڕێگایـــەوە بـــە قووڵـــی بـــە دوای دۆخ و 

ـــت. ـــەم بكەوێ ـــی یەك ـــە: كەس ـــاك. وات ـــی ت ـــی ویژدان ـــەوەی دەنگ دۆزین
ئەفســـانە وەك دەربڕینێكـــی كلتـــووری، یـــان ئەســـتێرەی ئەدەبـــی. فەنتازیـــا جـــۆرە ئاســـۆ و ســـەرچاوەیەكە 
بـــۆ باشـــتركردنی جیهـــان، لـــە ســـەرەتای بوونـــدا بـــۆ ئـــەوە بەكارهێنـــدراوە، تـــا لـــە ڕێگایـــەوە بـــە 

سەرنجێك لەبارەی كۆشیعری شەوێك لە شەوانی سیمرخ
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ـــەت گەیشـــتنیش  ـــە هەقیق ـــی ب ـــەن، هۆیەكان ـــەت هەڵســـوكەوت نەك ـــەی هەقیق ـــەت بگـــەن و پێچەوان هەقیق
بزانـــن و ســـەرچاوەكانی بناســـن. دواتـــر ئەفســـانە چـــۆن پەیوەندیـــی بـــە ڕاســـتەقینەوە هەیـــە، یـــان 
ــەرچاوەكەدا چ  ــۆ و سـ ــە ئاسـ ــانەدا دروســـت دەكات. لـ ــەڵ ئەفسـ ــۆن پەیوەندیـــی لەگـ ــتەقینە چـ ڕاسـ
ڕوودەدات. مـــرۆڤ چـــۆن وێنـــای ئاســـۆ و ســـەرچاوە و ڕووداوەكـــە دەكات. لـــە هەمـــان كردەشـــدا 
ـــای  ـــا و بنەم ـــت. بەه ـــەكاری بهێنێ ـــوان ب ـــەر، ج ـــی داهێن ـــاڵ دەكات، خەیاڵێك ـــی خەی ـــان چاوەڕوان زم
ئەفســـانەی كـــۆن و نوێـــی لەنـــاو هەقیقەتـــە تاكییەكـــەدا، یـــان ئاســـۆی چاوەڕوانـــی ژیاندووەتـــەوە. 
ســـووڕی بەردەوامبـــوون ئـــەو گرینگیدانـــەی الی شـــاعیر بـــە پێویســـت زانیـــوە. لـــەم گرینگیدانـــەدا 
ســـەرنج دەبێتـــە تێڕامـــان. دوو بنەمـــای ســـەرەكیی شـــیعری مۆنۆدرامـــی لـــەم ئەزموونـــەدا پەخـــش 
كـــراون، ئەوانیـــش )وێنـــە( و )ئاراســـتەكردن(ن. لـــە كـــۆی ناوەنـــد و خاڵـــی دەقەكـــەدا، ئـــەم دوو 
بنەمایـــە بـــە شـــێوەی بازنەیـــی دووبـــارە دەبنـــەوە و لـــە گەشـــەكردندا ئاســـتێكی هەســـتی پـــەروەردە 
ـــەوەی  ـــە دەدات، گۆڕین ـــی پەروەردەكردنەك ـــە ئاســـت و چۆنیەت ـــڵەت ب ـــی دەق خەس ـــزی نهێنی ـــەن، هێ دەك
ـــتی  ـــەر ئاس ـــەوە، لەس ـــك دەبن ـــك نزی ـــادا لێ ـــتی مان ـــەر ئاس ـــراو لەس ـــا و هێماپێك ـــوان هێم ـــی نێ پەیوەندی
ـــە و  ـــێواز و ترپ ـــاد و ش ـــە بنی ـــیعرییەت ل ـــكی ش ـــتەیەدا تیش ـــەم دوو ئاراس ـــەوە. ل ـــش دوور دەكەون زمانی
ـــتەوخۆ  ـــن، ڕاس ـــانەكانی دۆخگۆڕی ـــە نیش ـــانەیەكە ل ـــان نیش ـــدا زم ـــی ئەدەبی ـــە دەق ـــاد دەكات. ل ـــاوازدا زی ئ

ـــە.  ـــن نیی ـــی دۆخگۆڕی كرۆك
ـــدا دەستپێشـــخەر و  ـــە شـــیعری نوێبەخشـــی كوردی ـــەم شـــاعیرە ل ـــم، ئ ـــەو ســـنوورەی مـــن ئاگادارب ـــا ئ ت
ـــەم شـــیعرەوە  ـــەاڵم ل ـــەر، ب ـــد بگرێتەب ـــەرەو ناوەن ـــگا ب ـــوو، ڕێ ـــە. پێویســـت ب داهێنـــەری شـــیعری مۆنۆدرامیی
هێڵـــی كۆتایـــی كێشـــا و گەشـــەی پـــێ نـــەدا، یـــان نەیتوانـــی بیكاتـــە وەرچەرخـــان و دیاردەیـــەك، 
ـــەم  ـــی ك ـــەوەش هەوڵدانێك ـــەڵ ئ ـــدا. لەگ ـــی كوردی ـــیعری نوێبەخش ـــەر ش ـــراوە بەس ـــی ك ـــان ئەزموونێك ی
ـــەرد.  ـــتێتیكا(ی بێگ ـــی ـ ئێس ـــی )كرۆكیجوان ـــا و بەرهەمهێنان ـــە ئایدیۆلۆژی ـــوون ل ـــۆ ئازادب ـــوو ب ـــە ب وێن
ـــان  ـــرە داهێن ـــت، بگ ـــان ناگەیەنێ ـــی داهێن ـــا و دۆخ ـــەم زۆری، مان ـــین و بەره ـــە نووس ـــوون ل بەردەوامب
خـــۆی شـــكۆمەندیی ئەدەبـــی و دۆخێكـــی شـــكۆمەندیی مرۆڤانەیـــە. خوداوەنـــدەكان لـــە سروشـــتی 
ـــەم  ـــە، ئ ـــی و پیرۆزیی ـــی گرینگ ـــا و خاوەن ـــەم هێن ـــانەیان بەره ـــتبوون، ئەفس ـــن دروس ـــەرەتایی یەكەمی س
ـــەوە،  ـــكراكردنی تەقاندووەت ـــتی ئاش ـــانە داوە و هەس ـــی ئەفس ـــانە و نهێنی ـــە ئەفس ـــی زۆری ب ـــە بایەخ دەق
ـــدە  ـــەم ناوەن ـــووە. ئ ـــەنگییەك ڕاگرت ـــد و هاوس ـــەكان وەك ناوەن ـــوان وێن ـــە نێ ـــی ل ـــی هەستیش پەیوەندی
ـــا، ســـەمەندەر، ئاگـــردز،  ـــەوەی ئەفســـانەیی و هاووێنەیـــی وەك: ســـیمرخ، هوم ـــدان قووڵبوون خەمڵیـــوی چەن
ـــكەوتی  ـــپی، ئەش ـــاوی ڕەش و س ـــو، ئ ـــك كێ ـــوی مەم ـــەر، دەڵەدێ ـــەوت س ـــای ح ـــری، ئەژدیه ـــای نەم گی
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ـــەوەی  ـــاد، ئ ـــپی ..... ت ـــەل س ـــی چوارپ ـــاز، ئەسپەڕەش ـــی تەنافب ـــدان، پاڵەوان ـــندووقی ئەجن ـــان، س پەریی
ـــت. ـــدا دەگەڕێ ـــان و پێكهاتەكانی ـــی ژی ـــا و دۆخ ـــە دوای مان ـــانەكاندا ب ـــوو ئەفس ـــاو هەم ـــە لەن گرینگ

ـــت  ـــوون دروس ـــی ب ـــان و چۆنیەت ـــی ژی ـــە ناخ ـــی ل ـــنەكاندا، ڕاچڵەكان ـــە چەشناوچەش ـــە فۆرم ـــانە ل ئەفس
ـــگا و چاالكییەكـــی  ـــە ڕوخســـاری زەوی نەخشـــاندووە، دیاردەیەكـــی كلتووریـــی كۆمەڵ كـــردووە، بزەیەكـــی ل
ـــاو  ـــتی لەن ـــی هەس ـــەدا زمان ـــەم بەردەوامیی ـــت. ل ـــەواو بووبێ ـــت و ت ـــە بووبێ ـــە، ك ـــتێك نیی ـــتییە. ش گش
ـــتە  ـــە جەس ـــانە ل ـــی ئەفس ـــی ڕۆح ـــی و بەهێزكردن ـــە جاویدان ـــتن ب ـــۆ گەیش ـــەوە ب ـــژ دەكات ـــانەوە درێ ئەفس
ـــەرچاوەی  ـــرۆڤ. وەك س ـــی م ـــد و هاووێنەی ـــتی خوداوەن ـــۆ ئاس ـــەوەی ب ـــرۆڤ و بەرزكردن ـــی م و دەروون
ـــەوە،  ـــكاری دەكات ـــەرەو گۆڕان ـــەش الی ب ـــت، هەمیش ـــەكاری دەهێنێ ـــگا ب ـــووری كۆمەڵ ـــۆ كلت ـــی ب بنەڕەت
ــە، وەك  ــگاوە هەیـ ــتییەكانی كۆمەڵـ ــتن و پێویسـ ــە تێگەیشـ ــی بـ ــانەش پەیوەندیـ ــی ئەفسـ بەردەوامیـ
هاوئاهەنگـــی نێـــوان بەشـــەكانی نووســـین ســـوودی لـــێ وەردەگرێـــت و بەردەوامـــی بـــە ســـووڕی 

ـــەوەی دەدات.  مان
ـــی  ـــەوەی كرۆكیجوان ـــی بەجـــێ بهێنێـــت. ب ـــی ئەفســـانەدا وا دەكات ئەفســـانە پەیامـــی نوێ ـــە بەكارهێنان ل
بـــە هەمـــوو كـــەس بگەیەنێـــت، داب و نەریـــت دەپشـــكنێت و لێـــی دەكۆڵێتـــەوە و مەشـــقی كرۆكیجوانییـــان 
ـــانەش  ـــانەوە. ئەفس ـــەوەی ئەفس ـــی درێژبوون ـــەر هێڵ ـــە س ـــۆی دەخات ـــی خ ـــەش بەرهەم ـــەر دەكات، بەم لەس

ـــت.  ـــدا بكرێ ـــەی لەگەڵ ـــت و مامەڵ ـــی بڕواندرێ ـــەوە لێ ـــە وریایییەكـــی بەردەوام پێویســـتە ب
ـــوون  ـــەواوی ب ـــمان بەت ـــمان، ئاس ـــتەكانی ئاس ـــەڵ كەرەس ـــان لەگ ـــب و گونج ـــاوازی هاوتەری ـــە و ئ ترپ
و بوونەوەرەكانییـــەوە، ڕۆڵێكـــی ئێجـــگار كاریگـــەر لـــەم ئەزموونـــەدا دەبینـــن. دەیانهێنێتـــە دوانـــدن و 
ـــەنگ و  ـــییەتەكان هاوس ـــدەدات خاس ـــت. هەوڵ ـــدا دەكات و دەیانورووژێنێ ـــدا پەی ـــان تێ ـــییەتی مرۆڤی خاس
ـــتبوونیەوە  ـــەرەتای دروس ـــە س ـــانە ل ـــرۆڤ. ئەفس ـــەواوی م ـــی ت ـــرۆڤ و هەقیقەت ـــەڵ م ـــكات لەگ ـــەراورد ب ب
ـــە  ـــەپاندووە، ك ـــۆی س ـــی خ ـــگا و كاریگەری ـــاو كۆمەڵ ـــە ن ـــۆرەوە هاتووەت ـــی جۆراوج ـــێوە و فۆرم ـــە ش ب
ســـەردەمی نووســـین داهـــات، لـــە شـــێوە و فۆرمـــی جیاوازتـــردا داڕێژرایـــەوە، بـــەاڵم لەنـــاو هەمـــوو 
ـــەن  ـــی تەم ـــەوە وەك بوونێك ـــە و ڕەگەزەكانیی ـــە پێكهات ـــتووە، ب ـــۆی پاراس ـــی خ ـــینەكاندا تایبەتمەندی نووس
ـــۆی  ـــراوە و بەه ـــتە ك ـــاش ئاراس ـــێوەیەكی ب ـــە ش ـــانە ب ـــی ئەفس ـــرێتەوە. ڕۆح ـــەر دەناس ـــژ و كاریگ درێ
ـــنیاز دەكات و  ـــەوە پێش ـــردووە و ڕازی زیندووبوون ـــتەبەر ك ـــیاوی دەس ـــی ش ـــوازەوە وردەكاری ـــا و خ هێم

ـــین.  ـــەوە ناناس ـــی زیندووبوون ـــەواوی چەمك ـــە ت ـــەاڵم ب ـــن، ب ـــەر زەی ـــە ب دەیهێنێت
ـــەوەی  ـــاپ و باوكردن ـــی چ ـــە بەڕێوەبەرێتی ـــرد، ل ـــادەم ك ـــردەوە و ئام ـــم كۆك ـــاڵی 2012 چیرۆكەكانی س
ســـلێمانی، وەك كۆچیرۆكێـــك بـــە ناونیشـــانی: )ئەســـتێرە بـــەرزە( چـــاپ كـــرا، كـــۆی چیرۆكـــەكان 
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ـــرۆك.  ـــۆ چی ـــت و ن ـــە بیس ـــن ل بریتی
 )دڵدارەكـــەم پایـــزە گەواڵەیـــەك نییـــە ـ 1978(. وەك كۆشـــیعری چاپكـــراو، ئەزموونـــی یەكەمـــی: 
ـــدا دوای  ـــە و گۆڤارەكان ـــە ڕۆژنام ـــە ل ـــیعرانەن، ك ـــەو ش ـــۆی ئ ـــەش ك ـــەم ئەزموون ـــوان(ە. ئ ـــەاڵح ش )س
ئەزموونـــی یەكەمـــی بـــاوی كردوونەتـــەوە. لـــەو ســـاتەوەی شـــیعرەكانیم ناســـیوە، وەك شـــاعیرێكی 
ـــەوەی  ـــیعر ئ ـــقی ش ـــۆم و ئەش ـــی خ ـــژی تایبەتی ـــۆ چێ ـــیومە. ب ـــان ناس ـــكۆی داهێن ـــڕ ش ـــتەقینە و پ ڕاس
ـــە نێوانیانـــدا خوێنەرانـــە  پێدەكـــردم، هـــەر شـــیعرێكی باودەكـــردەوە لـــە كتێبخانـــەی خـــۆم دەمپاراســـت و ل
ـــا چ  ـــم ت ـــەم و بزان ـــت بك ـــی مەبەس ـــا و كاكڵ ـــرۆك و بنەم ـــری ك ـــەوەی چاودێ ـــۆ ئ ـــام ب ـــان ڕادەم تێی

ـــەوە. ـــك كۆبوون ـــام وەك كتێبێ ـــم. ئەنج ـــدا دەیبین ـــەوە و داكەوتن ـــە بەرزبوون ـــەك ل ڕادەی
ــە  ــە دوور لـ ــەدەرە. ڕەنگـ ــان دەربـ ــتیمان دەژی، یـ ــە دەرەوەی نیشـ ــتا لـ ــەرە ئێسـ ــەم داهێنـ ئـ
ـــاد، بەگۆڕغەریبـــی و پشـــتگوێخراوی  ـــی، حاجـــی قـــادری كۆیـــی، وەفایـــی ..... ت نیشـــتیمانیش، وەك: نال
ـــرد،  ـــن نەك ـــۆ دابی ـــی ب ـــتییەكانی ژیان ـــادەترین پێداویس ـــی، س ـــەاڵتی نەتەوەی ـــتیمان: دەس ـــت، نیش بمرێ
ـــە  ـــان تاك ـــكۆی داهێن ـــوات. ش ـــی دەخ ـــكۆی داهێنان ـــڕ ش ـــۆڕی پ ـــۆ گ ـــەم ب ـــی خ ـــەاڵم دوای مردن ب
ـــان و  ـــكۆی داهێن ـــاو ش ـــە لەن ـــەوە. پێویستیش ـــێ بكات ـــری ل ـــی بی ـــەاڵتی نەتەوەی ـــتە دەس ـــتێكە پێویس ش
ـــر و  ـــرە ئاماژەكوێ ـــی لێخنبی ـــەكار و بەدگۆی ـــەر چەواش ـــەر لەب ـــەر، ئەگ ـــن. داهێن ـــمیدا بژی ـــەژاوە و ڕێوڕەس ك
ـــت،  ـــتەبەر نەكرێ ـــۆ دەس ـــی ب ـــتییەكانی ژیان ـــادەترین پێداویس ـــدا س ـــتیمانی خۆی ـــە نیش ـــخاپەرۆكەكان ل پاش

ـــە.  ـــەر باوەش ـــت ه ـــش نەبێ ـــەر گەرمی ـــك، ئەگ ـــی زڕ دای ـــان باوەش ـــە، ی ـــان فراوان جیه

كانوونی دووەمی 2013 هەولێر
ئەم نووسینە وەك پێشەكی بۆ كۆشیعری: )شەوێك لە شەوانی سیمرخ( نووسراوە.
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ـــان  ـــی خۆمانم ـــازە بەرپێ ـــتایەكاندا ت ـــەرەتای هەش ـــەكان و س ـــی حەفتای ـــە كۆتای ـــان ل ئێمەمان
ـــە  ـــین و بچین ـــندەكان بناس ـــت بەخش ـــاندبووین، دەمانویس ـــیعر دایگیرس ـــای ش ـــی و خولی دەبین
نـــاو ئەزموونـــی پـــاراوی شـــیعری بێگـــەردەوە. وزەی دەركەوتـــووی ئـــەم كۆشـــیعرانە بـــۆ 
ــانازیبەخش و جۆرێكـــی  ئێمەمانـــان ئەزموونـــی داهێنـــان و خەونـــی الوی بـــوون. وەك شـ
ـــەد.  ـــادر محەم ـــوەر ق ـــان ـ ئەن ـــەوە. زری ـــەاڵت دەمانخوێندن ـــژی خ ـــەاڵت و چێ ـــە خ ـــەت ل تایب
ـــاكەلی.  ـــاد ش ـــی - فەره ـــی نهێن ـــرۆژەی كوودەتایەك ـــەت. پ ـــف هەڵم ـــپی ـ لەتی ـــی س گەردەلوول
ڕێژنـــە – ڕەفیـــق ســـابیر. ســـەمای بەفـــری ئێـــواران ـ جـــەالل بەرزنجـــی. دوو ســـروودی 
ـــە  ـــە ـ ســـەاڵح شـــوان. شـــەو نیی ـــەك نیی ـــزە گەواڵەی ـــەم پای ـــوی ـ شـــێركۆ بێكـــەس. دڵدارەك كێ
ـــەر  ـــاد، ه ـــی ..... ت ـــە باق ـــەد حەم ـــێو . ژوان ـ محەم ـــا پەش ـــم ـ عەبدوڵ ـــوە نەبین ـــان پێ خەونت
ـــەوە. كارێكـــی  ـــاپ كراونەت ـــك چ ـــە جارێ ـــر ل ـــیعرە، زیات ـــەم كۆش ـــە ل ـــیعرانە جگ ـــەم كۆش ـــەك ل ی
ـــینیان  ـــتی ناس ـــەر خواس ـــووش، ئەگ ـــتا و داهات ـــەرەی ئێس ـــەوەی ب ـــۆ ئ ـــە ب ـــت و بەجێی زۆر پێویس
ـــەی  ـــن. ئەڵق ـــن و بیانناس ـــان ببین ـــە خۆی ـــەرەی پێش ـــی ب ـــن و بناغەكان ـــنایان بب ـــت ئاش هەبێـ
ـــدا  ـــەر پەی ـــەوە و خوێن ـــژ ببن ـــن و درێ ـــەوە بلكێ ـــر پێك ـــش زیات ـــی بەردەوامی ـــە دوای یەك ـــەك ل ی
ـــی  ـــۆ خەمڵین ـــر ب ـــانی ت ـــی كەس ـــە ئەزموون ـــە ل ـــوودوەرگرتنی داهێنەران ـــوون و س ـــەوە. بەئاگاب بكەن
كەســـایەتی ئەدەبیـــت، پێویســـتی و كارامەیییـــە. جۆرێـــك هێـــز و جوواڵنـــەوەی ئێســـتێتیكی 
ـــەوە،  ـــی ناكات ـــووڵ دەكات، ڕەت ـــەوە قب ـــی ئ ـــی ئەدەب ـــەوە، دۆخ ـــەك دەگرن ـــدا ی ـــە جیهانبینی ل
ـــە و  ـــان، بناغ ـــی و بنەم ـــە نوێبەخشـــییەكی بناغەی ـــەم بەرەی ـــەك دەدەن. ئ ـــەرەكان ســـرووش بەی ب
ـــن،  ـــەوە و واقیعێكـــی مێژوویی ـــارە دەبن ـــەردەوام دووب ـــن، وەك پێویســـتییەك ب ـــاش كـــۆن ناب بنەم
ـــا  ـــەوە، هەروەه ـــژ دەبێت ـــتێنێت و درێ ـــەرە دەس ـــتیانەوە پ ـــا و دەس ـــر و توان ـــە بی ـــی ل نوێبەخش
ـــردووە،  ـــتندا ك ـــان و داڕش ـــێواز و زم ـــاد و ش ـــە بنی ـــنیان ل ـــووڵ و هەمەچەش ـــتكارییەكی ق دەس
ـــەر  ـــژی خوێن ـــی چێ ـــوردی و پەروەردەكردن ـــی نوێبەخشـــیی شـــیعری ك ـــە چییەت ـــۆ تێگەیشـــتن ل ب
ـــەن  ـــین دەك ـــی نووس ـــۆ هێماكان ـــەوە ب ـــە لێكدان ـــگ، ك ـــێ دەن ـــی ب ـــی و ئەدەب ڕووەو نوێبەخش
ـــت  ـــنەكان دروس ـــی چەش ـــتی پەیوەندی ـــیاری و هەس ـــەوە، هۆش ـــری جیادەكەن ـــی ت ـــە هێماكان و ل

سەرنجێك لەبارەی كۆشیعری
 دڵدارەكەم پایزە گەواڵەیەك نییە
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ـــەن.  دەك
ـــدن  ـــینگ دەرپەڕان ـــد و س ـــی تون ـــەكان دەربڕینێك ـــی حەفتای ـــیعری قۆناغ ـــێكی زۆری ش بەش
ـــرێ  ـــژی و بم ـــی ب ـــن و دانەپەیڤ ـــە دەربڕی ـــژ ل ـــەر و لێوڕێ ـــی ڕووخێن ـــەر دیكتاتۆریەت ـــوون بەرانب ب
ـــەاڵح  ـــەاڵم: )س ـــەربازییانە، ب ـــی س ـــك بۆچوون ـــاندانی جۆرێ ـــتكەرەوە و نیش ـــە و دروس و بڕووخێن
ـــۆزی  ـــی و ئاڵ ـــەت و لێڵ ـــڵەتی تایب ـــاو خەس ـــە ن ـــی دەبات ـــدا ئەزموون ـــەی خۆی ـــاو بەرەك شـــوان( لەن
ـــكۆی  ـــج، تیش ـــە ئامان ـــەری كردووەت ـــاكاریی هون ـــی و س ـــت، ڕوون ـــدا دەتەكێنێ ـــە دەوری خۆی ل
ـــیعرین.  ـــتێتیكای ش ـــی و ئێس ـــتیاریی ئەدەب ـــی هەس ـــەوەی ملكەچ ـــرە و بیركردن ـــی بەه گرینگ
ـــن،  ـــت دەب ـــیعریدا دروس ـــتێتیكای ش ـــی و ئێس ـــتیاریی مرۆی ـــە هەس ـــا ل ـــەرەكی تەنی ـــی س ڕامان
ـــردن  ـــت بەجوانیك ـــڕن و هەس ـــی دەگێ ـــەر ڕووەو نوێبەخش ـــژی خوێن ـــی چێ ـــی پەروەردەكردن ڕۆڵ

و كرانەوەی هەستەكانی تێدا لەدایك دەبێت.   
هـــەر لـــە ڕووتەختـــی ئـــەم پێویســـتییەوە هەوڵـــم دا ئـــەم كۆشـــیعرەش چـــاپ بكرێتـــەوە. 
ـــتمەوە  ـــتا و خس ـــی ئێس ـــەر ڕێنووس ـــتمە س ـــرد و خس ـــم ك ـــپ و هەڵەچنی ـــن تای ـــەوەی م دوای ئ
بەردەســـتی شـــاعیر خۆیـــەوە. ئەویـــش چەنـــد شـــیعرێكی لـــێ الداوە و دوو شیعریشـــی لـــە 
ـــی  ـــی چاپ ـــە كات ـــەوە، ل ـــاو كردوونەت ـــە( ب ـــراوەی )ڕوانگ ـــارە 2: 1971 و 3: 1972ی باوك ژم
یەكەمیـــدا دەزگای سانســـۆر ڕەتـــی كردوونەتـــەوە. لـــەم چاپەیـــدا لـــە شـــوێنی خۆیانـــی داناونەتـــەوە، 
هەروەهـــا دەســـتكاریی كەمەیەكـــی كەمـــی ناونیشـــان و چەنـــد ڕســـتەیەكی كۆشیعرەكەشـــی 

ـــردوون. ك
ـــەم كۆشـــیعرە  ـــی ئ ـــەوەڵ نیگاكان ـــراو و ه ـــا و هێماپێك ـــەی هێم ـــاوەرۆك و زەمین ـــەی ن پێكهات
بریتیـــن: لـــە خـــەون و بەهـــرە و بیركردنـــەوەی گەرمـــی ئەزموونكارێـــك و ئەزموونكردنـــی 

ـــتییەوە. ـــی هەس ـــی و دەربڕین ـــوون و تووڕەی ـــە و هەڵچ ـــی وش ـــە هەڵبژاردن ـــتێتیكییانەی ل ئێس
ـــدا  ـــە خاڵێك ـــە. ل ـــی و بازنەییی ـــەك تانوپۆی ـــراوە و ی ـــیعرێكی تێكهەڵكێش ـــی، ش ـــی یەكەم بەش
ـــل  ـــە چ ـــتپێكردنەوە. ل ـــی دەس ـــان خاڵ ـــەوە هەم ـــێت و دەگەڕێت ـــدەكات و هەڵدەكش ـــت پێ دەس
كۆپلـــە پێكهاتـــووە. هـــەر چـــل كۆپلەكـــەش گەڕانـــن بـــەدوای ئەشـــقێكی پـــڕ حەســـرەت و 
ـــە تـــەواوی شـــێواز و شـــاعیریەتی شـــاعیردا دەبیندرێـــن و دەبیســـترێن،  تاســـەدار و غوربەتئامێـــز. ل
ـــی  ـــانەیی و گەردوون ـــار و ئەفس ـــی نادی ـــڵەتی كەس ـــدارە خەس ـــك و پۆپ ـــقە ل ـــەو ئەش ـــا ئ هەروەه
داوەتـــە دڵدارەكـــەی. شـــاعیر بـــۆ هـــەر كۆپلەیـــەك ناونیشـــانێكی دانـــاوە، وەك شـــیعرێكی 
ـــتێكی  ـــە مەبەس ـــە ئەم ـــتە، ئای ـــتەیەك پێویس ـــرەدا هەڵوەس ـــردووە. لێ ـــی ك ـــەربەخۆش پێشكێش س
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ـــاوە  ـــیعری م ـــەك ش ـــدا ی ـــی خۆی ـــە بنەڕەت ـــە. ل ـــكانێكی ئەدەبیی ـــت پێدانەش ـــان هەس ـــە، ی ئەدەبیی
ـــەدا  ـــەك زەمین ـــە ی ـــەی ل ـــتن و فۆرمەك ـــان و داڕش ـــدا(، زم ـــە: )1970  - 1975 بەغ ـــژ خایەن درێ
گەشـــەیان كـــردووە و دەچنـــە نـــاو یـــەك بۆتـــەی هونەریشـــەوە. پەیوەندییـــە مانایییەكانیـــش 
ـــان  ـــەك ناونیش ـــیعرەكە ی ـــدووە. ش ـــیعرییەكەش زۆری خایان ـــە ش ـــوون و ڕژان ـــەدوای یەكداهات ب
وەردەگرێـــت، ئەوانـــەی تـــر هەموویـــان زیـــاد و ناپێویســـتن، تاڕادەیەكیـــش بەشـــێك لـــە 

ـــەوە. ـــان كاڵ كردووەت ـــتێتیكای ئەزموونەكەی ئێس
لـــە بەشـــی یەكـــەم و دووەمـــدا، بـــۆ بنـــەڕەت و چۆنیەتـــی شـــێواز لەنـــاو ئەزموونـــی دوو 
شـــاعیردا: )جەمـــال شـــارباژێڕی و جەاللـــی میـــرزا كەریـــم( دەگەڕێـــت. دواتـــر لـــە درێژبوونـــەوەی 
ـــەت  ـــێوازی تایب ـــی ش ـــەڕەت و چۆنیەت ـــەوە. بن ـــێیەمدا دەیدۆزێت ـــی س ـــە بەش ـــۆی، ل ـــی خ ئەزموون
لـــە دەرەوەی بیركردنـــەوەی خـــۆت نادۆزرێتـــەوە. دۆزینـــەوەی بنـــەڕەت و چۆنیەتـــی شـــێواز، 
ـــۆراغ  ـــە س ـــەر بچێت ـــت و خوێن ـــەكان بێ ـــووڵ و گران ـــە ق ـــری پرس ـــت هەڵگ ـــی وا دەخوازێ زمانێك
ـــی  ـــەڕەت و چۆنیەت ـــت. بن ـــووی بڕوانێ ـــۆ داهات ـــوێن ب ـــەر و ش ـــێ س ـــی و دوور و ب و بەدواداچوون

ـــەروەردە دەكات. ـــادە و پ ـــۆی ئام ـــاعیردا، خ ـــی ش ـــگا و زەین ـــە نی ـــێواز ل ش
بەشـــی ســـێیەم، بنەمـــا و دەركەوتـــەی بنـــەڕەت و چۆنیەتـــی شـــێوازە، تێیـــدا بـــە خۆئامادەكـــردن 
و شـــێنەیییەوە بیـــری لـــە بنـــەڕەت و چۆنیەتـــی شـــێواز كردووەتـــەوە، پرســـی خەســـڵەت و 
تایبەتمەنـــدی و گواســـتنەوەی خـــۆی دادەڕێژێـــت و شـــیعری بێگـــەرد بـــە ئەزموونـــی پـــاراو 
ـــیعرییەتی  ـــیعریدا ش ـــازادی ش ـــەواو ئ ـــاتی ت ـــە س ـــت، ل ـــی دەگەیەنێ ـــە ئاكامێكیش ـــت و ب دەزانێ
ــات و  ــتێتیكایی دەردەخـ ــیاری ئێسـ ــتی و وشـ ــوونێكی هەسـ ــوون، وەك ئەفسـ ــەر و بـ جەوهـ

ـــاخ.  ـــە ن ـــەوە ل ـــاخ و وردبوون ـــی ن ـــە دەنگ ـــاواری دەرەوە دەبێت ه
گوزارشـــتكردن لـــە وردبوونـــەوەی نـــاخ زمانێكـــی هەســـتی و چاالكـــی دەوێـــت. واتـــە: 
ـــەوەی  ـــەر چڕبوون ـــت لەس ـــا جەخ ـــی. ت ـــكرای گەردوون ـــی ڕوون و ئاش ـــەدوای زمانێك ـــەڕان ب گ
شـــیعرییەت و حیكمەتـــی مانـــا بـــكات، بواریـــش بڕەخســـێنێت بـــۆ تێگەیشـــتن و چێـــژ و 

هەســـتپێكردن.
ـــا  ـــت، هەروەه ـــك دەبێ ـــدا خەری ـــی بوون ـــرۆك و ناوك ـــەڵ ك ـــدا لەگ ـــەم پێزانینەی ـــی ئ ـــە ڕێ ل
ـــی  ـــی كەس ـــەڕ بوون ـــیار لەم ـــت، پرس ـــۆ پێكدەهێنێ ـــی گفتوگ ـــی هەل ـــی و نادڵنیای ـــەڵ نیگەران لەگ
خـــۆی دەهێنێتـــە ئـــاراوە، تێكـــەڵ بـــە كەســـی نادیـــار و ئەفســـانەیی و گەردوونـــی دەكات، 
دەیەوێـــت وەاڵمـــی ئامانجـــی بوونـــی خـــۆی و كەســـی نادیـــار و ئەفســـانەیی و گەردوونـــی دەســـت 
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ـــای  ـــن وەك مان ـــە ســـەر، دەربڕی ـــی بخات ـــت، وەك ڕامانێكـــی ســـەرەكی ڕووناكـــی دەربڕین بكەوێ
ـــە  ـــە مەیل ـــدا، ل ـــی و نادڵنیایی ـــە نیگەران ـــی ل ـــایەتیی خـــۆی و ڕزگاركردن ـــدن و ناســـینی كەس ئەفران
ـــە  ـــەوە هێناویەت ـــە قوواڵییی ـــدووە و ل ـــتێتیكای پێگەیان ـــەكردووەكاندا ئێس ـــاراوە و گەش ـــەرە ش ه
ـــدراوی  ـــی داهێن ـــە ماڵ ـــەدان ل ـــان هەناس ـــتووە. پاش ـــردووە و دەریخس ـــتەی ك ـــەرەوە، بەرجەس س
ـــەرد  ـــی بێگ ـــت خۆیەك ـــتەقینە ناتوانێ ـــاعیری ڕاس ـــەوە. ش ـــۆی دەدۆزێت ـــتەی خ ـــیعرەكانیدا ئاراس ش
ـــی تـــر. شـــیعر لـــەم بـــارە بێگەردەیـــدا نهێنییـــەك ئاشـــكرا  بێـــت، هەمـــان كاتیـــش خەڵكان
ـــوڕمان  ـــەی سەرس ـــان و گەش ـــوڕمان. ژی ـــەی سەرس ـــاژە و گەش ـــری ئام ـــە هەڵگ دەكات و دەبێت

ـــەرەكین. ـــی س ـــد و ڕامان ـــەرد، ناوەن ـــیعری بێگ ـــۆ ش ب
ـــۆی  ـــی خ ـــەر و بوون ـــە جەوه ـــن ل ـــی و ناتوانی ـــایەتیی خۆیەت ـــەكانی، كەس ـــەدا وش ـــەم بەش ل
ـــەم  ـــی. ه ـــایەتیی خۆیەت ـــەوەی كەس ـــەوە و داهێنان ـــارە ئەفراندن ـــە: دووب ـــەوە. وات ـــای بكەین جی
ــر دەكات و  ــەكەر و گوێگـ ــە قسـ ــۆڕ و جێگۆڕكـــێ بـ ــر. ئاڵوگـ ــەكەرە و هەمیـــش گوێگـ قسـ
ــت  ــدا ڕادەچەنێنێـ ــی تێـ ــەی شیعرییەتیشـ ــزی خودییانـ ــەوە، هێـ ــووڕی خەمڵینـ ــە سـ دەیانخاتـ
و گەشـــە بـــە چركـــەی سەرســـوڕمان دەدات، هەروەهـــا خواســـتی گەشـــە و درێژبوونـــەوەی 
سەرســـوڕمانمان تێـــدا دروســـت دەكات. لـــە دۆخـــی زمانـــدا وەك جەوهـــەر و بوونـــی هەقیقەتێـــك 
ـــیعری.  ـــی ش ـــی هەقیقەت ـــەر و بوون ـــش جەوه ـــی و هەمی ـــی كەس ـــەم هەقیقەت ـــەوە. ه دەردەكەوێت
ـــە جـــۆش  ـــدا زاوزێ دەكات، ب ـــان تێیان ـــێنێت و زم ـــدا دەخرۆش ـــە و فۆرم ـــاو وێن ـــان لەن ڕۆح و ژی
ـــت. ـــارام دەگرێ ـــدا ئ ـــە دڵیان ـــدەدات و ل ـــەكان پەرەپێ ـــی نێوان ـــدی و هارمۆنی ـــێنەیییەوە پەیوەن و ش
ـــت  ـــت دەریببڕێ ـــەش بتوانێ ـــن و ڕووك ـــا زمانێكـــی یەكبی ـــە، ت ـــەش نیی ـــن و ڕووك ـــع یەكبی واقی
ـــك  ـــتوور و تەن ـــی ئەس ـــدان چین ـــە چەن ـــع ب ـــەوە. واقی ـــی بكات ـــدا پێشكێش ـــی ئەدەبی ـــە دەق و ل
و لێـــڵ و ڕوون خـــۆی پێچاوەتـــەوە، لـــە هەندێـــك بـــاردا دەچێتـــە ئەودیـــوی لێكدانـــەوە و 
ـــەكان  ـــكات، چین ـــە ب ـــدان چین ـــەو چەن ـــت ب ـــت هەس ـــان دەبێ ـــزی زم ـــەوە. هێ ـــی مرۆڤ زانینەكان
ــش  ــەوە. وەرگریـ ــەوە و بیانخوێنێتـ ــان هەڵبداتـ ــارەی خۆیـ ــش و قەبـ ــوون و كێـ وەك هەبـ
ـــی  ـــدا ڕوو دەدەن و بۆچوون ـــە واقیع ـــە ل ـــگات، ك ـــەوە و تێیانب ـــە بكۆڵێت ـــەو ڕووداوان ـــت ل ڕابهێنێ
ـــان و  ـــی زم ـــە گۆڕانكاری ـــوون ل ـــە بەردەوامب ـــە ل ـــع بریتیی ـــكات. واقی ـــز ب ـــدا بەهێ ـــۆی تێیان خ
ـــت،  ـــاڵ وەردەگرێ ـــە خەی ـــر ل ـــی ت ـــع و هەندێك ـــە واقی ـــڤ ل ـــك دانەپەی ـــاعیر هەندێ ـــوون. ش هەب
ـــڕ  ـــی پ ـــكا و خەون ـــع و میتافیزی ـــۆی و واقی ـــی خ ـــی تایبەتی ـــە ژیان ـــت ب ـــی پش ـــۆ بەكاربردنیش ب

ڕووداو دەبەســـتێت.
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ـــەی  ـــۆرم و گەش ـــی ف ـــان و جیاوازی ـــتێتیكای ناونیش ـــانەوەی ئێس ـــگای درەوش ـــە نی ـــە گۆش ل
ـــی  ـــرۆڤ دەقێك ـــیۆس وەك م ـــری پرۆمیس ـــدا. ئاگ ـــتنی زمان ـــا و پرشنگهاوێش ـــوڕمانیی مان سەرس
كراوەیـــە و بـــە ناوەندێكـــی كاریگـــەری دەچوێنێـــت، هەمـــوو ژیانـــی تێـــدا كـــۆ دەكاتـــەوە 
و ئامـــادەی دەكات بـــۆ بەگەڕخســـتن و بینینـــی قووڵییەكانـــی ناخـــی خـــۆی و قووڵییەكانـــی 
پانتایـــی زەوی، هـــەردوو جیهـــان: لـــە ترۆپكـــی جەســـتەی پـــاراوی جوانییـــەوە ڕژاون و لـــە 
ـــت،  ـــان دەكات و ڕایاندەگرێ ـــەدا بەراوردی ـــتداریی وش ـــاو ئاس ـــەش لەن ـــی و هاوب ـــی جوان ئەزموون
ـــدا  ـــی تێ ـــی ژیان ـــت و وردەكارییەكان ـــی ببڕێ ـــوو نێوانەكان ـــەر هەم ـــتە داهێن ـــەی پێویس ـــەو جیهان ئ
بدرەوشـــێنێتەوە، بـــەرەو خاڵـــی بااڵمـــان ببـــات. خاڵـــی بـــااڵ بەمانـــای ســـاتی دۆزینـــەوەی 
ـــۆ  ـــەرەكان ب ـــارەدا دەرگا و پەنج ـــەم ب ـــەرد، ل ـــیعری بێگ ـــەرەكی ش ـــی س ـــی ڕامان ـــان و خاڵ ژی
ـــتی  ـــەون. هەڵوێس ـــتەكان دەردەك ـــی ش ـــەر و بوون ـــەوە و جەوه ـــان دەكرێن ـــەوە و تێڕام بیركردن
ـــرۆڤ و  ـــتی م ـــۆ ویس ـــت، ب ـــت دەبێ ـــەوە دروس ـــیعر خۆی ـــی ش ـــازادی و یاخیبوون ـــە ئ ـــاعیر ل ش
ـــە  ـــوو ب ـــەونم و گەرمب ـــە ش ـــڕ ل ـــی پ ـــە بەیانییەك ـــێت ل ـــەوە تێدەكۆش ـــەدەب و ئ ـــەاڵتی ئ دەس
گزینـــگ و بۆنوبەرامـــەی پاكـــی و هەمەچەشـــن، لەنـــاو ئاگرەكـــەی پرۆمیســـیۆس تێبپەڕێـــت، 
تـــا ژیانێـــك وێنـــا بـــكات. ئـــەو ژیانـــەی بەنـــاو ئاگـــری پرۆمیسیۆســـدا تێپەڕیبێـــت، لـــە 
ـــیعرەكانیدا  ـــاو ش ـــا لەن ـــەوە، ئینج ـــن كرابێت ـــت و خاوێ ـــراو بێ ـــك پااڵوت ـــی و خڵتێ ـــوو پیس هەم

ـــكات. ـــوون ب ـــەر و ب ـــیعرییەتی جەوه ـــی ش ـــت و نوێنەرایەت دایبمەزرێنێ
ـــی  ـــدا دەربڕینێك ـــچ دەقێكی ـــە هی ـــە. ل ـــی نیی ـــان حزب ـــی، ی ـــاعیرێكی سیاس ـــاعیرە ش ـــەم ش ئ
ـــی  ـــێوە و فۆرم ـــە ش ـــی ل ـــەوەی سیاس ـــر و بیركردن ـــەاڵم بی ـــەوە، ب ـــێوەیەم نەخوێندووەت ـــەم ش ل
ـــۆی.  ـــتیمانییەكانی خ ـــی و نیش ـــەر ڕووداوە نەتەوەی ـــتیارە بەرانب ـــش هەس ـــە، زۆری ـــتێتیكی هەی ئێس
ـــەوە، وەك  ـــە شـــێوازی چەشناوچەشـــن و جـــودای دەربڕین ـــوول ب ـــە نســـكۆی شۆڕشـــی ئەیل نموون
ـــبینیی  ـــردووە. چ وەك پێش ـــێ ك ـــی ل ـــین، دەربڕین ـــە نووس ـــەر ب ـــیار بەرانب ـــەرێكی بەرپرس نووس

ـــۆڕش.  ـــانەوەی ش ـــۆ خرۆش ـــوردی ب ـــگای ك ـــی كۆمەڵ ـــت گەرم ـــكۆكە و چ وەك هەس نس
چش وەك گەشە و ڕوودانی كارەساتی خۆبەخۆیی دوای نسكۆ و خرۆشانەوەش.

مـــن ڕێـــز لەئەزمـــوون و توانـــای ئـــەم شـــاعیر و چیرۆكنووســـە دەگـــرم، كـــە زمـــان و 
ـــی  ـــەرەو خاڵ ـــردووە و ب ـــد ك ـــتێتیكییەوە دەوڵەمەن ـــی ئێس ـــێوە و فۆرم ـــە ش ـــوردی ل ـــی ك ئەدەب
ـــەك  ـــزە گەواڵەی ـــەم پای ـــیعری: )دڵدارەك ـــتە كۆش ـــام پێویس ـــەوەش دڵنی ـــردووە. زۆر ل ـــااڵی ب ب
ـــەرزە(،  ـــتێرە ب ـــی: )ئەس ـــۆ چیرۆك ـــیمرخ( و ك ـــەوانی س ـــە ش ـــەوێك ل ـــیعری: )ش ـــە( و كۆش نیی
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ــەوەی،  ــر خوێندنـ ــی تـ ــین و جارێكـ ــە ناسـ ــینەوە. بـ ــەوە و بیناسـ ــر بخوێنینـ ــی تـ جارێكـ
ـــە  ـــر دەكەون ـــن. دوات ـــتر دەبین ـــەو، باش ـــای ئ ـــوون و توان ـــوردی ئەزم ـــەی ك ـــدە ئەدەبییەك ناوەن
ـــە.  ـــدا هەی ـــی ئەدەبەكەی ـــە هەقیقەت ـــەی ل ـــە قووڵ ـــەو بوون ـــەڵ ئ ـــەی لەگ ـــی ئەنجامەك بەراوردكردن
ـــتیی  ـــتێتیكی ڕاس ـــەی ئێس ـــاو جووڵ ـــە لەن ـــەو بەراوردكردن ـــردووە. ئ ـــكرای ك ـــك ئاش وەك ڕووداوێ

ـــت. ـــۆ دادەندرێ ـــەی ب ـــت و پێوان ـــت و دەردەكەوێ ـــت دەبێـ ـــدا دروس بوون
                

 كانوونی دووەمی 2014 هەولێر 

ئـــەم نووســـینە وەك پێشـــەكی بـــۆ چاپـــی دووەمـــی كۆشـــیعری: )دڵدارەكـــەم پایـــزە 
گەواڵەیـــەك نییـــە( نووســـراوە.
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ـــەم  ـــۆز و تاس ـــوێ، س ـــاڵی ن ـــتنی س ـــۆ ئاواتخواس ـــەڕاج، ب ـــا س ـــتا عەبدوڵ ـــز: مامۆس ـــتای بەڕێ مامۆس
ـــێ دەخـــوازم.  ـــەڕی ل ـــت و ف ـــەم و داوای پی ـــاچ دەك ـــری چـــاوت، دەســـتت م ـــەم. لەب پێشـــكێش دەك
ـــە  ـــەوەی كردووەت ـــی گێڕان ـــك ئەدەب ـــیوە و خەرمانێ ـــەی نووس ـــە ژیانیی ـــەم ڕۆمان ـــتانەی ئ ـــەو دەس ئ
دیـــاری خودایـــی، مـــرۆڤ كـــە دەبێتـــە مرۆڤێكـــی كامـــڵ و تـــەواو، ئەوجـــا دیـــاری خودایـــی 
ـــت،  ـــەرم بێ ـــی و دڵگ ـــت خاك ـــا دەتوانێ ـــی تەنی ـــاری خودای ـــەر دی ـــراویش بەرانب ـــێت، پێبەخش دەبەخش
چونكـــە تـــۆ لـــە دروســـتكردنی كەســـایەتی نـــاو نووســـینەكانتدا گەلێـــك خاكـــی و دڵگەرمیـــت و 

ـــردووە.                       ـــۆی ك ـــی خ ـــی نقوم ـــوو ژیان ـــەت هەم ڕۆمانەك
ـــەدران  ـــەردانی: )ب ـــان ڕۆژ س ـــرت و هەم ـــە( وەرگ ـــۆرە فاتم ـــە: )دكت ـــم ل ـــی ڕۆمانەكەت دەستنووس
ئەحمـــەد حەبیـــب( ی دەزگای ئاراســـم كـــرد. ئەویـــش جوامێرانـــە وەریگـــرت و بەبـــەر چـــاوی 
ـــیش  ـــی باش ـــا ڕێكەوتێك ـــەوە، هەروەه ـــتییە كاری چاپ ـــەر و خس ـــی كۆمپیوت ـــە كارمەندێك ـــەوە دای خۆم
ـــی: )شـــكور  ـــە زمان ـــژم ل ـــژ، چێ ـــەی چێ ـــا دوا پل ـــدا ت ـــەرەتای خوێندنەوەم ـــە س ـــەر ل ـــن، ه ـــۆ م ـــوو ب ب
ـــر  ـــم بەژێ ـــدەوە. هێڵ ـــەوە دەخوێن ـــی بەتین ـــە و ئارەزوویەك ـــە تاس ـــم ب ـــرت و كارەكانی مســـتەفا( وەردەگ
ـــرم  ـــەری و بی ـــەوە س ـــان دەگەڕام ـــی زم ـــوون و ڕاهێنان ـــۆ فێرب ـــا و ب ـــی دەكێش ـــە زمانییەكان دەربڕین
ـــەك  ـــاوەی ی ـــوو م ـــەوەم هەب ـــی ئ ـــم و بەخت ـــەوێ بینی ـــردەوە. ل ـــەكان دەك ـــی بۆچوون ـــە لەدایكبوون ل
ـــووڵ و  ـــادە و ق ـــی هەتـــا بڵێـــی س ـــرد. پیاوێك ـــتم و گفتوگۆمـــان ك ـــی دانیش دوو كاتژمێـــر لەگەڵ
ـــەوە  ـــە تاس ـــەوە زۆر ب ـــیكی كوردیی ـــیعری كالس ـــی ش ـــارەی زمان ـــە، لەب ـــاوەن دنیابینیی ـــی و خ خاك
ـــووە  ـــتەم بب ـــوو جەس ـــش هەم ـــت، منی ـــڕ دەڕژێ ـــی پ ـــە گوان ـــیرە ل ـــوت ش ـــەیركرابووەوە، دەتگ دوا و س
ـــی  ـــك لێ ـــچ لەخۆدەرچوونێ ـــێ هی ـــوو، بەب ـــەكانی دەب ـــارەی قس ـــم لەب ـــش بۆچوون ـــار جاری ـــوێ و ج گ
ـــدا ناڕســـكێ و خـــۆی بەڕێـــوە  ـــاو زمان ـــا لەن ـــە تەنی ـــەدەب ب ـــە كـــردم، ئ ـــەوەی ال گەاڵڵ وەردەگرتـــم و ئ
نابـــات، بەڵكـــو ســـەرەتا فیكـــر، ئەوجـــا زمـــان لـــە ڕێـــگای هەســـتەكانەوە كاری ئـــەدەب بەڕێـــوە دەبـــات 
و واقیـــع و مێـــژوو و خـــەون و پێشـــبینی بەشـــداری تێـــدا دەكـــەن. دوای ئـــەم دانیشـــتن و گفتوگۆیـــە 
ـــوەرم  ـــی پێ ـــن و زمان ـــزی خوێندنەوەم ـــەر مێ ـــان لەس ـــیكیی خۆم ـــاعیرانی كالس ـــی ش ـــە دیوان هەمیش
تێیانـــدا دۆزیوەتـــەوە، قـــوڕی حـــەوت گـــۆڕ بەســـەری ئـــەو شـــاعیرەی خـــۆی خەریكـــی شـــیعر 
ـــم  ـــدی و هاوڕێیەتی ـــزاوەم پەیوەن ـــت و ن ـــە و دەس ـــە تاس ـــەوە، ب ـــوەری نەدۆزیبێت ـــی پێ ـــكات و زمان ب

نامەیەكی كراوە بۆ عەبدوڵا سەڕاج 
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ـــەی ڕۆح  ـــەدەب دەركەوت ـــەوە، ئ ـــتام بمێنێت ـــێوەی ئێس ـــە ش ـــم ب ـــیكیدا تامردن ـــی كالس ـــەڵ ئەدەب لەگ
ـــی  ـــوو جووڵەیەك ـــەوە. هەم ـــراوە دوور بكەوێت ـــە دیاریك ـــێ خان ـــەم س ـــت ل ـــە، ناتوانێ و زەوی و ژیان

ـــت.                                               ـــێنێت و وەردەگیرێ ـــدی دەناس ـــۆی بەوی ـــە دەكات و خ ـــەدا گەش ـــێ خانەی ـــەم س ـــش ل مرۆڤی
ـــیوە و  ـــان نووس ـــا ڕۆم ـــۆ و میت ـــی ت ـــارەی ئەزموون ـــی لەب ـــید( لێكۆڵینەوەیەك ـــاد ڕەش ـــۆر فوئ  )دكت
ـــۆوە  ـــی ت ـــە ئەزموون ـــان ل ـــا ڕۆم ـــرۆك و میت ـــا چی ـــەوە دەدات میت ـــاژە ب ـــی ئام ـــە ڕوون و ڕەوان زۆر ب
ـــیدای و  ـــەوە و بەردەوامیـــش لـــە ئەزموونـــی گۆڕانـــدن و نوێبەخش ـــاو ئەدەبـــی كوردیی هاتووەتـــە ن
ـــەك  ـــاش لووتكەی ـــەری ب ـــت، لێكۆڵ ـــۆت دەپارێزی ـــی خ ـــزی داهێنان ـــش هێ ـــی دوور و درێژی تاماوەیەك
ـــا و  ـــاو دادەخ ـــك چ ـــرۆڤ كاتێ ـــم. م ـــدا بتبین ـــەم لەوێ ـــت: حەزدەك ـــەر دەدات و دەڵێ ـــانی نووس پێش

ـــت. ـــە دەبینێ ـــەو ئاواتان ـــەی ئ ـــا وێن ـــاڵ دەكات تەنی خەی
ـــرادەرەی لەالتـــەوە هاتبـــوو گوتـــی:  ـــەو ب ـــەاڵم ئ ـــۆ بنێـــرم، ب ـــوو گۆڤارەكـــەت ب بەالمـــەوە گرینـــگ ب
ـــە،  ـــۆ بنووس ـــتی ب ـــم بەدروس ـــانی خۆت ـــرد. ناونیش ـــی ك ـــەم، داوای بووردن ـــم بیب ـــڕە و ناتوان ـــام پ جانت
ـــی: )كاروان  ـــەواوی بەرهەم ـــەوڵ دەدەم ت ـــەدا ه ـــەڵ گۆڤارەك ـــرم. لەگ ـــۆت بنێ ـــت ب ـــە پۆس ـــو ب بەڵك
ـــۆ  ـــەالح(ت ب ـــەی ف ـــارام كاك ـــەد و ئ ـــا محەم ـــب و عەت ـــال غەری ـــار جەم ـــوور و جەب ـــە س ـــەر كاك عوم
ـــانی  ـــەڵ چیرۆكنووس ـــان لەگ ـــەم جیاوازیی ـــت دەك ـــەوە و هەس ـــەوردی دەیانخوێنم ـــۆم ب ـــە خ ـــرم، ك بنێ
ـــانی  ـــەن( و كەس ـــق حەس ـــە فەری ـــری، حەم ـــەد موك ـــەرد، محەم ـــەڕاج، ڕەوف بێگ ـــا س وەك: )عەبدوڵ
ـــەر  ـــاد لەس ـــم زی ـــارەی پۆستیش ـــا پ ـــان. ب ـــین و داهێن ـــتەكانی نووس ـــە ئاس ـــتێكن ل ـــە، ئاس دی هەی
ـــەوەی دوای  ـــەی ن ـــەو داهێنەران ـــاگاداری ئ ـــۆ ئ ـــتە ت ـــەوە مەبەس ـــەس بەالم ـــە ب ـــت نیی ـــت. گرف بكەوێـ
خـــۆت بیـــت و هێڵـــی داهێنانیـــان ببینیـــت و بەبوونیـــان دڵخـــۆش بیـــت. مـــن نـــەوەی دوای 
ـــاش دەكات،  ـــتیم ب ـــان تەندروس ـــەوە. خوێندنەوەی ـــۆم دەخوێنم ـــە خ ـــەوەی پێش ـــە ن ـــر ل ـــۆم وردت خ
ـــە  ـــەرانەی، ك ـــوو نووس ـــەو هەم ـــی ل ـــكات. چ ـــۆی ب ـــیارە لەخ ـــەو پرس ـــت ئ ـــش دەبێ ـــا الوی هەروەه
ـــێ و  ـــزاوەم، دڵەڕاوك ـــت و ن ـــە و دەس ـــە تاس ـــەوە. ب ـــای دەكات ـــەن جی ـــوون و ه ـــەو هەب ـــش ئ پێ
دوودڵـــی و هەســـتی كێبەركـــێ داتنەگرێـــت بـــە ئۆخـــەی گیانییـــەوە بیانخوێنیتـــەوە، چونكـــە الی 
ـــەوە  ـــی ئ ـــن، پیالن ـــان بكەی ـــەوەی دوای خۆم ـــە ن ـــان ل ـــەوەی دەستخۆشـــی داهێن ـــش ئ ـــان پێ ئێمەمان
ـــوون.  ـــین و بەردەوامب ـــەر نووس ـــن بەرانب ـــاردیان بكەی ـــكێنین و دڵس ـــان بش ـــۆن ملی ـــەوە چ دادەنێین
ئەگەرچـــی بـــاش تـــۆ دەناســـم لـــەو جـــۆرە كەســـانە نیـــت لـــە داهێنانـــی كەســـانی تـــر ســـڵ 

ـــە. ـــدا نیی ـــرووی تێ ـــار و مێ ـــرۆڤ و م ـــەم زەرەری م ـــەیەكە دەیك ـــەاڵم قس ـــەوە، ب بكەیت
ـــدەوە،  ـــم خوێن ـــەش دەفتەرەكەی ـــەر ش ـــرت. ه ـــووم، وەرمگ ـــۆ ناردب ـــتنامەكەت ب ـــی یاداش دەستنووس
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ـــێ  ـــەوەت ل ـــین، داوای ئ ـــكۆی نووس ـــە ش ـــڕە ل ـــە و پ ـــی جوان ـــا بڵێ ـــین هەت ـــێوازی نووس وەك ش
ـــە  ـــم، ب ـــۆ نەكەوت ـــش ت ـــن پێ ـــەر م ـــدەم. ئەگ ـــی ب ـــی چاپ ـــردن(ت هەوڵ ـــزم. )دوای م ـــردووم بیپارێ ك
ـــەی  ـــەو ماوەی ـــێكی زۆری ئ ـــی بەش ـــت. ئەگەرچ ـــێ دەبێ ـــەوال جێبەج ـــەم ال و ئ ـــێ ئ ـــەوە ب دڵنیاییی
ـــتەكاندا،  ـــە شەس ـــمەرگایەتیت ل ـــاوەی پێش ـــی م ـــاوم. بەتایبەت ـــدا نەژی ـــن تێی ـــت م ـــی دەكەی ـــۆ باس ت
ـــنیاز  ـــووڕەی. پێش ـــژ و ت ـــد و تی ـــەردا زۆر تون ـــەڵ دەوروب ـــەم لەگ ـــت دەك ـــت، هەس ـــەاڵم وەك هەس ب
ـــۆرە  ـــان ج ـــت، ی ـــە الیبدەی ـــوون هەی ـــك بۆچ ـــەوە. هەندێ ـــدا بچیت ـــد پەرەگرافێك ـــە چەن ـــەم ب دەك
ـــش  ـــت، بەهێمنی ـــاوار دەگوترێ ـــە ه ـــەیەی ب ـــەو قس ـــە: )ئ ـــم وای ـــن پێ ـــت. م ـــتكارییەكی بكەی دەس
ـــت  ـــەر دەكەوێـ ـــای داهێن ـــدا فری ـــك الیەن ـــە هەندێ ـــودا ل ـــە خ ـــەدم هەی ـــڕوای سەداس ـــت(. ب دەگوترێ
ـــاون،  ـــت دان ـــۆ پاراســـتن الی من ـــەو دەستنووســـانەی ب ـــاو ئ ـــدان. لەن ـــی پێ ـــۆ وشـــیاركردنەوە و ئاگای ب
ـــدا  ـــەرەتای حەفتاكان ـــە س ـــە ل ـــۆر(، ك ـــەرەو خ ـــگاو ب ـــێ هەن ـــانی: )س ـــە ناونیش ـــە ب ـــیعرێكی تێدای كۆش
ـــی  ـــاراوە ڕێنوێن ـــی ش ـــارە ڕۆحێك ـــردووە. دی ـــت نەك ـــەاڵم چاپ ـــووە، ب ـــۆ وەرگرت ـــت ب ـــی چاپ ڕەزامەندی
كـــردووی و ئـــاگاداری كردوویەتیـــەوە دەنـــا دەبـــووی بـــە خاوەنـــی كتێبێكـــی خـــراپ. وەی بـــە حاڵـــی 

ـــێنێت.                                                           ـــەران بناس ـــە خوێن ـــۆی ب ـــراپ خ ـــی خ ـــە كتێب ـــەرەی ب ـــەو نووس ئ
ــە  ــەوەی لـ ــە. ئـ ــی و جوامێرییـ ــەڕی خۆبوونـ ــەوە، ئەوپـ ــۆی بداتـ ــی خـ ــەرزی ناخـ ــرۆڤ قـ مـ
یاداشـــتنامەكەت وەك مژدەیـــەك پێـــم گەیشـــت و لـــەو چەشـــنەدا بینیـــم و تێـــم ڕوانـــی و دڵـــی خـــۆم 
ـــی  ـــت و جوامێرییەك ـــر( دەكەی ـــد دلێ ـــی )خالی ـــە كاریگەری ـــاس ل ـــە ب ـــەو بڕگەیەی ـــەوە. ئ ـــدا دای تێی
ـــی  ـــی عەرەب ـــە كوردێك ـــر نەبوای ـــد دلێ ـــەر خالی ـــت: )ئەگ ـــدووە و دەڵێی ـــەر نوان ـــت بەرانب ـــا ئەوپەڕی ت
ـــۆڕێ  ـــە گ ـــدا نەهێنابوای ـــی ئەدەبیت ـــە ژیان ـــەت ل ـــەو گۆڕان ـــەر ئ ـــەوە ئەگ ـــە دڵنیاییی ـــووم(. ب ـــووس دەب ن
ـــۆم  ـــن گ ـــی ب ـــر، وەك بڵق ـــە كۆت ـــووی ب ـــە دەب ـــەل. ن ـــە ق ـــووی ب ـــە دەب ـــە. ن ـــڕەوت نەكردبوای و پەی
دەمایتـــەوە. هـــەر بـــۆ ئـــەوەی زیاتـــر بـــاوەڕ بـــەوە بكەیـــت، بـــەو گوێڕایەڵییـــەت ئااڵیەكـــی پـــڕ شـــكۆت 
ـــە هەمـــوو زەیـــن  ـــداوە و ســـێبەری پـــڕ ڕووداو و خەڵكـــی هـــەوادار و پێشـــوازی كارە، تەماشـــاكە، ب هەڵ
ـــی  ـــۆن كارت ـــەی، چ ـــە جیهانیی ـــان و ناوبانگ ـــەم داهێن ـــال( دوای ئ ـــار كەم ـــاكە: )یەش ـــەوە تەماش و دڵت
ـــەی  ـــتچوون دەكات. )نەك ـــۆ خۆلەدەس ـــۆ ب ـــڕ سفتوس ـــی پ ـــت و چ هاوارێك ـــۆی دەردەهێنێ ـــی خ ناخ
ـــۆت  ـــی خ ـــواڵوی ناخ ـــە هەڵق ـــیت، چونك ـــر بنووس ـــی ت ـــچ زمانێك ـــە هی ـــت. ب ـــی دایك ـــە زمان ـــە ل جگ
ـــەك  ـــە ی ـــاخ دەكات ـــان و ن ـــو زم ـــەوە، بەڵك ـــاخ دەدۆزێت ـــان و ن ـــی زم ـــەك پەیوەندی ـــە ن ـــت(. بزان نابێ

ـــكرا دەكات. ـــێ ئاش ـــی پ ـــوون و نەبوون ـــی ب ـــتە و نهێنی ئاراس
ـــی  ـــیوە. بزووتنەوەیەك ـــتان پرس ـــە كوردس ـــەوەت ل ـــەر و خوێندن ـــی خوێن ـــۆر و چۆنیەت ـــارەی ج لەب



سه باح ڕه نجده رچوار كتێب له باره ی شیعره وه        

278

ـــەی  ـــە هەفت ـــارن. لەوانەی ـــێ ئەژم ـــڕدراو ب ـــی وەرگێ ـــە و بەرهەم ـــە كاردای ـــڕان ل ـــی وەرگێ ـــگار باش ئێج
ـــارەی  ـــەم لەب ـــان. قس ـــی ڕۆم ـــەوە، بەتایبەت ـــەی كوردیی ـــە كتێبخان ـــك بێت ـــد كتێبێ ـــە چەن ـــر ل زیات
چۆنیەتـــی و جـــۆری هەڵبژاردنیـــان نییـــە، بـــەاڵم لـــە ڕووی خوێندنـــەوەدا پشـــێوییەكی ترســـناك 
ناوەندەكـــەی داگیركـــردووە. دەمـــەوێ شـــتێكت بـــۆ بـــاس بكـــەم، وەك بابەتـــی گاڵتەجـــاڕی و 
ـــزاری  ـــواڵوەی بێ ـــاوە ك ـــەو ئ ـــاو ئ ـــش لەن ـــی كورتی ـــۆ ماوەیەك ـــكات و ب ـــت ب ـــن دڵخۆش پێكەنینهێ
ــڕكەر و  ــی دڵ سـ ــەوەش، هەواڵێكـ ــب و خوێندنـ ــتدانی كتێـ ــی لەدەسـ ــت. وەك بابەتـ دەرتبهێنێـ
ـــێلینەوە  ـــان بیش ـــزی گی ـــر بەهێ ـــی ت ـــان جارێك ـــت ئێمەمان ـــە دەبێ ـــیدارە، قوڕێك ـــەنگ و مەترس الس

ـــەوە.               ـــی بكەین و خۆش
بـــە بۆنـــەی دەرچـــوون و پیرۆزباییكردنـــی كتێبـــی: )مەولـــەوی شـــاعیری ئـــازار و خەمـــە(، قتوویـــەك 
ـــەی  ـــرد، دن ـــی(م ك ـــم هەورام ـــە كەری ـــی: )حەم ـــەردانی ماڵ ـــرت و س ـــدا هەڵگ ـــەڵ خۆم ـــیرینیم لەگ ش
ـــت  ـــتاش بیبینێ ـــەوەی ئێس ـــو ن ـــەوە، بەڵك ـــاپ بكات ـــر چ ـــی ت ـــانۆیییەكانی جارێك ـــە ش ـــەوەم دا دەق ئ
ـــزەوە  ـــی ئامێ ـــی گلەی ـــات و بزەیەك ـــی م ـــە چاوێك ـــش ب ـــانۆوە. ئەمی ـــەر ش ـــە س ـــر بخرێن ـــاری ت و ج
ـــۆم  ـــە خ ـــك، ك ـــە بارێ ـــەوە دەمخەیت ـــی ئەدەبیی ـــی پاك ـــۆ بەنیازێك ـــم ت ـــان دەزان ـــەباح گی ـــی: س گوت
ـــیعرێكی.  ـــش كۆش ـــۆم و ئەوی ـــن كتێبێكـــی خ ـــەت(. م ـــەوزاد ڕەفع ـــەڵ )ن ـــی: لەگ ـــم، گوت ـــتر ببین باش
ـــەوە  ـــۆراغی ئ ـــەكان س ـــەوە كتێبخان ـــی زۆر چووین ـــاش ماوەیەك ـــلێمانی. پ ـــی س ـــە كتێبخانەكان بردمان
ـــەك  ـــان ی ـــە هەردووكم ـــمان ب ـــی باش ـــە بەخت ـــەوە. ل ـــدی ماوەت ـــراوە و چەن ـــد فرۆش ـــن چەن بكەی
خوێنەرمـــان هەبـــوو. واتـــە: لـــە هـــەردوو كتێبەكـــەدا یـــەك دانـــە فرۆشـــرابوو، جـــا نازانـــم ئـــەم 
ـــۆ  ـــدا ب ـــگای گەڕانەوەمان ـــەو. لەڕێ ـــیعرەكەی ئ ـــە كۆش ـــوو، ن ـــن ب ـــەی م ـــە كتێبەك ـــە ن ـــەك دانەی ی
ـــە  ـــش ب ـــەوە. منی ـــاوی دووكان ـــە ئ ـــۆی فڕێدای ـــی خ ـــوو كتێبەكان ـــەت( هەم ـــەوزاد ڕەفع ـــر )ن هەولێ
ـــان تووشـــی چ دڵەڕاوكـــێ  ـــكات، ی ـــۆ ب ـــم ب ـــی دووەم چی ـــەوە. ئاخـــۆ چاپ ـــەوە ماڵ دڵشـــكاوییەوە هێنام
ـــچ  ـــاكات و هی ـــان ن ـــەر قبووڵم ـــان خوێن ـــان ئێمەمان ـــم دەكات، ی ـــی دەروونی ـــات و هەژانێك و كارەس
ـــە ڕووداوی  ـــە. تەماشـــاكە ڕووداو ل ـــە ناوەندەكـــەدا جـــێ نەهێشـــتووە و نیی كاریگەرییەكـــی ئەدەبیمـــان ل
كتێـــب فڕێـــدان كارەســـاتبارتر دەبـــێ چـــی بێـــت. دەشـــزانم كتێبـــی گەنـــدە و بـــێ نـــرخ لـــە 

ـــەن.                   ـــاب نای ـــە حیس ـــدا ل كتێبخانەكان
ـــت و  ـــۆی دەردەچێ ـــتی خ ـــە پێس ـــێت ل ـــی وا دەبیس ـــە هەواڵ ـــرۆڤ، ك ـــەڕاج: م ـــا س ـــە عەبدوڵ كاك
دەمـــی دەبێتـــە قاڵبێـــك ســـابوون و كـــەف دەكات، كەفـــی فێگرتـــن. كتێـــب ڕێـــز و شـــكۆی شـــكاوە، 
ـــدا تەماشـــای چـــاوی كتێـــب بكەیـــت، چاوەكانیـــان ســـیس و ســـارد و ســـڕ و ژاكاون.  ـــە كتێبخانەكان ل
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ـــە  ـــەك ل ـــەد( ی ـــادر محەم ـــوەر ق ـــەن. )ئەن ـــش ه ـــزە و دەگمەنی ـــودی پاكی ـــدا خ ـــان كاتیش ـــە هەم ل
 شـــاعیرە پەســـندەكانی منـــە، ســـاڵی 2004 ســـێ كۆشـــیعری لـــە بەرگێكـــدا چـــاپ كـــرد بـــە ناونیشـــانی:
)زریـــان و زایەڵـــە و زنـــار( لـــە كتێبخانەكانـــی هەولێـــر دەســـتم نەكـــەوت، ســـەفەرێكی تایبەتـــی 
ـــتیش  ـــاوازن و ئاش ـــرۆڤ جی ـــی م ـــا خولیاكان ـــە. ج ـــەم كتێب ـــتهێنانی ئ ـــۆ بەدەس ـــرد ب ـــلێمانیم ك س
ـــی  ـــووە. ئەگەرچ ـــۆ پەیداب ـــری ب ـــای جیاوازت ـــتا خولی ـــورد ئێس ـــی ك ـــە. مرۆڤ ـــی ئەدەبیی ـــن كتێب نایابتری
ـــی  ـــی ئەدەب ـــەاڵم داهێنان ـــت، ب ـــۆ بگرێ ـــرۆڤ لەخ ـــی م ـــی ژیان ـــوو بارەكان ـــت هەم ـــەدەب ناتوانێ ئ
ـــرێ  ـــگاو هەڵگ ـــر هەن ـــگاش چاالكت ـــان و كۆمەڵ ـــاندنی ژی ـــۆ نەخش ـــت ب ـــج بێـ ـــۆ و ئامان ـــتە ه پێویس
ـــدن  ـــەری خوڵقان ـــتی هون ـــاوەوە، ئاس ـــە ن ـــتێكیش بهێنێت ـــرژی، ئاس ـــەوەی گ ـــی و خاوكردن ـــەرەو جوان ب

ـــكات.                                ـــان ب ـــی ژی ـــوار و جموجووڵەكان ـــن لەباروب و دەربڕی
ـــدا  ـــی خۆی ـــە جێ ـــش ل ـــا ڕادەیەكی ـــو ت ـــەیرە، بەڵك ـــتا زۆر س ـــەری ئێس ـــەر بەخوێن ـــت بەرانب بۆچوون
ـــتەی  ـــێ هەڵوێس ـــاوە. دەب ـــتا وانەم ـــت ئێس ـــۆش نەبی ـــی دڵخ ـــە. پێ ـــۆ هەت ـــییەی ت ـــەم پەرۆش ـــە. ئ نیی
ـــی  ـــە ڕۆح ـــی ل ـــڕۆ، ئەدەب ـــەی ئەم ـــارە جەنجاڵ ـــەو ب ـــەوە، ئ ـــەر نەمانخوێنێت ـــە خوێن ـــن، ك ـــەوەش بكەی ئ
ـــەری  ـــی خوێن ـــەوە ڕۆح ـــەدەب بگەڕێنین ـــن ئ ـــەوەدا بی ـــی ئ ـــە هەوڵ ـــەش ل ـــتووە و ئێم ـــەردا كوش خوێن

ـــتەوە.  تەندروس
ـــەردوو  ـــب. ه ـــی ئەدی ـــە ژیان ـــێكە ل ـــۆش بەش ـــی ك ـــۆ، ژیان ـــی ك ـــە ژیان ـــێكە ل ـــب بەش ـــی ئەدی ژیان
ـــش  ـــەوە. پێ ـــن و دەمێنن ـــی بەرجەســـتە دەب ـــەڕوون و ڕەوان ـــدا ب ـــی ئەدەب ـــر و یادەوەری ـــە بی ـــش ل ژیانی
ـــۆڕێ،  ـــە گ ـــان هێنای ـــەد( زۆر ڕووداوی ئەدەبیم ـــەالم محەم ـــەڵ: )س ـــۆن لەگ ـــە تەلەف ـــك ب ـــد ڕۆژێ چەن
ـــەڕاج و  ـــا س ـــەكان: )عەبدوڵ ـــەرەتای حەفتای ـــە س ـــان، ك ـــی گفتوگۆكەم ـــردە سەرباس ـــەو ڕووداوەی ك ئ
ـــان  ـــی كەركووكت ـــورد - لق ـــەرانی ك ـــی نووس ـــۆی یەكێت ـــەد( تابل ـــەالم محەم ـــەت و س ـــف هەڵم لەتی
ـــارتان داوە.  ـــوێنێك حەش ـــە ش ـــان ل ـــەوە، ی ـــاری خاس ـــە ڕووب ـــان داوەت ـــوارەوە و فڕێت ـــە خ هێناوەت
ـــیوە و  ـــییەوە نووس ـــوون و نوێبەخش ـــارەی یاخیب ـــان لەب ـــتێكی ئەدەبیت ـــە، مانیفێس ـــەر دوای كردەك ه
ـــی  ـــەلەفییەكان پڕكێش ـــڕەش و س ـــە دڵ ـــەم ڕووداوە، ئەدیب ـــردووە. دوای ئ ـــان ك ـــێكتان ئیمزات هەرس
ـــەو  ـــە ئ ـــەن. خۆزگ ـــووكایەتی پێبك ـــدەن و س ـــی ب ـــتوویانە لێ ـــردووە و ویس ـــان ك ـــف هەڵمەت(ی )لەتی
ـــاوەڕێ  ـــێ چ ـــان ل ـــۆرە كارانەی ـــەو ج ـــەر ئ ـــەلەفی ه ـــڕەش و س ـــە دڵ ـــە، چونك ـــان بكردبوای نامەردییەی
ـــاو  ـــە لەن ـــەم نامەردیی ـــڕۆش ئ ـــا ئەم ـــین. ت ـــزی نووس ـــەك بەهێ ـــەوە، ن ـــەش ماونەت ـــت و هەربەم دەكرێ
ئەدیبـــە ڕەســـمییەكان درێـــژەی هەیـــە. بـــە هـــەزار جـــۆری نامـــەردی داتدەپەڵۆســـن و قۆرتـــی 
مـــل شـــكاندنت بـــۆ هەڵدەكۆڵـــن. بـــە هەرحـــاڵ ئـــەو مانیفێســـتەتان تاكـــو ئێســـتا شـــوونبزرە، 
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ـــدا ڕوون  ـــوەی تێ ـــی ئێ ـــی بینین ـــیوتانە و خاڵ ـــروڕا نووس ـــاد و بی ـــە و بنی ـــەر وەك پێكهات ـــە ئەگ ئای
ـــاوی  ـــی ب ـــژەرن، بۆچ ـــا داڕێ ـــووە و بنەم ـــەی هەتانب ـــە ئەدەبیی ـــەو ناڕازیبوون ـــەر ئ ـــەوە بەرانب كراوەت
ـــت و  ـــە و هەڵوێس ـــا قس ـــەوە تەنی ـــووە، ئ ـــك ب ـــی و هەڵچوونێ ـــتێكی كات ـــش هەس ـــەوە. ئەگەری ناكەن
ـــتێكی  ـــە ئاس ـــەدەب ببەن ـــتووە ئ ـــە و نەتانویس ـــی ناوەندەك ـــەر بەڕێوەبردن ـــووە بەرانب ـــەك ب هەڵزەقینەوەی
ـــەی  ـــەرەو ونگ ـــەوە و ب ـــەم بكەن ـــەدەب ك ـــەر ئ ـــەت لەس ـــتۆی سیاس ـــتێتیكی و پاڵەپەس ـــتری ئێس باش
ـــەو  ـــەواوی ئ ـــت، ت ـــی نەبێ ـــی ڕوون ـــێت و بیرێك ـــەوێ بنووس ـــك بی ـــەر كاتێ ـــن. نووس ـــی تێبكۆش ئەدەب

ـــت. ـــتی دەچێ ـــت و لەدەس ـــردووە، دەڕووخێ ـــای ك ـــین وێن ـــۆ نووس ـــەی ب جیهان
ـــەرەتای  ـــی س ـــتە خەون ـــەم مانیفێس ـــەرەتایییەكانیەتی. ئ ـــە س ـــری خەون ـــدا هەڵگ ـــە پیری ـــرۆڤ ل  م
ئێوەیـــە. باوكردنـــەوەی لـــە ئێســـتادا پێویســـتییەكی هەرســـێكتانە، كـــە كەوتوونەتـــە تەمەنێكـــی 
دیاریكـــراوەوە، هەروەهـــا دەزگای ئـــاراس داوای ئـــەوەی لـــێ كـــردووی لـــەم ســـەفەرەی 
ـــوو  ـــاپ دەكات. هەم ـــۆ چ ـــدا ب ـــە بەرگێك ـــت ل ـــت. هەموویان ـــادە بكەی ـــت ئام ـــەوە كۆچیرۆكەكان دێیت
ـــاو  ـــە ن ـــە نەكەوتوونەت ـــە، ك ـــە ئامادەبك ـــەو چیرۆكان ـــا ئ ـــۆ تەنی ـــەن. ت ـــن ه ـــت الی م كۆچیرۆكەكان
ـــەرەتای  ـــە س ـــەاڵم ل ـــدەكات، ب ـــت پێ ـــاكان دەس ـــتی پەنج ـــە ناوەڕاس ـــۆ ل ـــەرەتای ت ـــەوە. س كتێبەكانت
حەفتاكانـــدا لـــە چیرۆكەكانتـــدا ئاســـۆ و دووریـــی خـــۆی وەردەگرێــــت و دەبێتـــە دۆخێـــك لـــە 
ـــۆن  ـــا ب ـــكاندووە، ت ـــەردا ڕس ـــە خوێن ـــتیارت ل ـــی هەس ـــدا لووت ـــە چیرۆكەكانت ـــەت، ل ـــی تایب دۆخەكان

بـــكات، بۆنـــی بەهەشـــتی داهێنـــان و گوڵەكانـــی بـــا.    
بـــە هیـــوام ســـاڵی نوێـــت، ســـاڵێكی گـــەرم و گـــوڕی نووســـین بێـــت و هەموومـــان بـــەرەو 
ـــە  ـــین، ك ـــۆ نووس ـــێوازێك ب ـــی ش ـــە دامەزراندن ـــەوە ل ـــان كۆبكەین ـــن و توانام ـــەدەب بڕۆی ـــەی ئ ونگ
ـــتی  ـــار و هەس ـــاراوەی دەم ـــت و وزەی ش ـــدا بپارێزرێ ـــی تێ ـــن و داهێنان ـــرووش وەرگرت ـــی س نهێنی

ـــكات. ـــكرا ب ـــرۆڤ ئاش م
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ـــی  ـــتە و ئامرازەكان ـــە و كەرەس ـــتەقینە چیی ـــیعری ڕاس ـــت ش ـــۆ دەزانی ـــام ت ـــەوە دڵنی ـــەالم ل ـــە س كاك
ـــت.  ـــای دەكەی ـــاك تەماش ـــی پ ـــەرم و ویژدان ـــی گ ـــوودەبوونی ناخ ـــی ئاس ـــیت و وەك كردەیەك دەناس
ئـــەم نامەیـــەی منیـــش هەســـتی دوای خوێندنـــەوەی ئـــەو كتێبەیـــە لەبـــارەی ئەزموونـــی تـــۆوە: 
)لـــە كەركووكـــەوە بـــۆ ڤێســـتەرۆس(، كـــە )بەڕێوەبەرێتیـــی چـــاپ و باوكردنـــەوەی ســـلێمانی(، 
ـــخەڵ(  ـــلێمان مەش ـــا س ـــە: )عەبدوڵ ـــردووە و كاك ـــی ك ـــەورەدا چاپ ـــارە گ ـــەڕەی قەب ـــە )619( الپ ل
پێـــوەی مانـــدوو بـــووە و لەســـەر خوانێكـــی بێگـــەرددا پێشكێشـــی ئێمەمانانـــی كـــردووە، بەشـــی 
ـــنایانی  ـــەش ئاش ـــەكەی دیك ـــیوتە، بەش ـــی نووس ـــی و ژیان ـــی ئەدەب ـــۆت وەك ئەزموون ـــەرەكی خ س
شـــیعرت. مایـــەی دڵخۆشـــی ئێمەمانانـــە و سوپاســـیش بـــۆ ئامـــادەكارە. دووجـــار چـــاو و دڵـــم 
بەتـــەواوی الپەڕەكانیـــدا ڕوون كـــردەوە، لـــە ڕۆحـــی خۆمـــی نزیكتـــر كردمـــەوە. زیاتـــر لـــە دە 
ـــە  ـــووم و چووم ـــوودمەند ب ـــیدا س ـــرد، تێش ـــان ك ـــۆ تەرخ ـــم ب ـــەوەی خۆم ـــی خوێندن ـــش كاتەكان ڕۆژی
نـــاو ئاســـۆ و دوورییـــە قووڵەكانـــی بوونـــەوە، بوونـــی شـــیعری بێگـــەرد. پێـــم وایـــە هەموومـــان، 
ئەوانـــەی خەریكـــی شـــیعرین پێویســـتە بیخوێنینـــەوە و لـــە نێـــوان دێڕەكانیـــدا وردببینـــەوە. زۆر 
ـــە وەك  ـــەم كارە نایاب ـــەدارم ئ ـــین. خۆزگ ـــی نووس ـــع، واقیع ـــە واقی ـــێ دەبێت ـــان ل ـــی ئەزموونم خەون
نوختـــەی ســـەرەتا و دەســـپێك ببێتـــە نەریتێـــك بـــۆ ئەزموونـــی شـــاعیرانی تریـــش بـــەردەوام 
ـــی  ـــەوە و هەوڵ ـــدام و دەخوێنم ـــنبیریی كوردی ـــاو ڕۆش ـــن لەن ـــاڵەی م ـــج س ـــی و پێن ـــەو س ـــت. ل بێ
ـــت  ـــۆی بێ ـــە خ ـــڕوای ب ـــاوا ب ـــۆ ئ ـــیوە وەك ت ـــەرێكم نەناس ـــاعیر و نووس ـــچ ش ـــینی دەدەم. هی ناس
و خراپـــە و چاكـــەی خـــۆی بـــێ پێـــچ و پەنـــا و خۆحەشـــاردان لەســـەر لەپـــی دەســـتان بخاتـــە 
ــانكردندا بێبـــاك بێـــت و لەدەســـتی  ڕوو. ئـــاواش بـــێ حـــەزەر و پارێزییـــەك لەخـــۆ دەستنیشـ
ـــرۆڤ،  ـــە، م ـــای هەقیقەت ـــرە بنەم ـــە، بگ ـــەت نیی ـــێوەی هەقیق ـــووس ش ـــەكات، چارەن ـــووس ڕان چارەن
ـــوپاس  ـــت. س ـــش فێردەبێ ـــای هەقیقەتی ـــی بنەم ـــدا چۆنیەت ـــوو، لەخۆی ـــەت فێرب ـــی هەقیق ـــە چۆنیەت ك
ـــتەكانی  ـــەوە هەس ـــلێمان(ی دایكت ـــمەر س ـــی )ئەس ـــە مەمك ـــەی ل ـــە نمەك ـــەرم و ب ـــیرە گ ـــەو ش ـــۆ ئ ب
پـــەروەردە كـــردووی و دواتـــر تێكـــەڵ بـــە شـــیری گەورەمەنـــدی شـــیعرت كـــردووە، شـــیری 
ـــك  ـــیری دای ـــیعر و ش ـــیری ش ـــت. ش ـــێ تێكنەچێ ـــاباتمان ل ـــی. حیس ـــت گەرم ـــتێتیكا و هەس ئێس
ـــەرقەڵەمانەی  ـــت و س ـــە هەقدەس ـــاعیران ب ـــەی ش ـــی زۆرب ـــەرچاوەوە، كەچ ـــەك س ـــە ی ـــەن ل دوو نم

نامەیەكی كراوە بۆ سەالم محەمەد
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ـــدە و  ـــە گەن ـــن. ئەمان ـــەن، دەژی ـــاری بك ـــەو ب ـــەم و ئ ـــەوەی ئ ـــۆ ئ ـــۆڕكردنەوە ب ـــان ش ـــیعر و ش ش
ـــزڕكاو  ـــیری هەڵب ـــە، ش ـــری بوون ـــی فیك ـــی و كەوتن ـــی ڕۆح ـــی لەرزینێك ـــیعرن. تووش ـــوڕی ش زڕ ك
ـــێ  ـــیری ل ـــاعیرەی ش ـــەو ش ـــی ئ ـــر. وەی بەحاڵ ـــە ژەه ـــش دەبێت ـــیری هەڵبزڕكاوی ـــەوە. ش دەخۆن
ـــە  ـــوو ل ـــكی زگچ ـــان وەك مش ـــژوودا دەژی، ی ـــتخانەی مێ ـــە ئاودەس ـــركە ل ـــر، وەك سیس ـــە ژەه ببێت
ـــی  ـــش خەاڵت ـــیعری بێگەردی ـــێ تێكچـــووە. ش ـــی ل ـــەوری خواردن ـــەی چ ـــدا پێوان ـــكە پارێزراوەكان كۆش
ـــكانە  ـــەو ڕس ـــكێت. ئ ـــدا بڕس ـــان تێ ـــەی تۆم ـــەو بوێریی ـــان ئ ـــەدارم هەمووم ـــێ، خۆزگ ـــی دەدات گەمژەی
ـــوپاس  ـــتت. س ـــێ مەبەس ـــێ گوناهــــ و ب ـــەی ب ـــت هەڵ ـــە لەئاس ـــەڕی بێباكیی ـــە. ئەوپ ـــەڕی پاكیی ئەوپ
ـــتە  ـــودا نەخواس ـــە. خ ـــدا نیی ـــی وای تێ ـــەدا دەربڕینێك ـــەواوی كتێبەك ـــە ت ـــەرەكان، ل ـــودا و نووس ـــۆ خ ب
ـــرد  ـــم ك ـــۆم تێبینی ـــەوەی الی خ ـــەاڵم ئ ـــر، ب ـــێكی ت ـــچ كەس ـــی هی ـــۆ ئەزموون ـــت ب ـــج بێ ـــر و توان تی
ـــی  ـــتیار( هەواڵ ـــەرزان هەس ـــە )ب ـــاعیر و زۆر خۆشەویســـتم كاك ـــرادەری ش ـــینەكەی ب ـــە نووس ـــە ل ئەوەی
ـــیعری:  ـــی بەش ـــەت(ە ئاماژەش ـــان مەدح ـــش )كەنع ـــێت. ئەوی ـــگ دەپرس ـــزر و بێدەن ـــاعیرێكی ب ش
ـــا و  ـــووە خولی ـــانە ب ـــەم ناونیش ـــان( داوە. ئ ـــراق گی ـــەی عێ ـــار، ئ ـــۆی ڕووب ـــەر ت ـــار، ه ـــەاڵم ڕووب )ب
ـــم دا  ـــا، هەوڵ ـــدا داگیرس ـــكراكردنم تێ ـــوون و ئاش ـــەزی بەدواداچ ـــرەوتنم. ح ـــك نەس ـــە و جۆرێ كەڵكەڵ
ـــاری  ـــارە )25(ی گۆڤ ـــە ژم ـــیعرەكە ل ـــۆی ش ـــی خ ـــەم. كات ـــدا بك ـــژی لەگەڵ ـــم و ڕاوێ ـــاعیر بناس ش
بەیـــان، مایســـی 1975 باوكراوەتـــەوە. خـــودا و ڕاســـتان بەهـــۆی كاكـــە )لەتیـــف هەڵمـــەت(ەوە 
ـــدا تۆمارێكـــی  ـــارە )8(ی ـــان لەژم ـــاری بەی ـــەوە و ناســـیم. ئەگەرچـــی ســـاڵی 1973 گۆڤ شـــاعیرم دۆزیی
ـــەم  ـــتەوە(ی ئ ـــە باوەش ـــواڵوە ل ـــۆزێكی هەڵق ـــیعری: )س ـــردەوە، ش ـــوێ ك ـــیعری ن ـــۆ ش ـــی ب تایبەت
ـــەم  ـــاو و ســـەرەتایەك ناســـیمان. ئ ـــەو شـــیعرەوە وەك ن ـــگای ئ ـــان لەڕێ ـــوو، ئێمەمان شاعیرەشـــی تێداب
ـــۆران( دەكات.  ـــیعری دوای )گ ـــی ش ـــی قۆناغ ـــێوازی زۆر تایبەت ـــگ و ش ـــی دەن ـــارە نوێنەرایەت تۆم
ـــووڵ( ـــتەفا ڕەس ـــن مس ـــۆر عزەدی ـــوو، )دكت ـــادەی كردب ـــم( ئام ـــرزا كەری ـــی می ـــە: )جەالل تۆمارەك
ـــی و  ـــە بێدەنگ ـــیبوو، ل ـــیعرەكانەوە نووس ـــارەی ش ـــەرپێیی لەب ـــی س ـــەرنج و تێبینییەك ـــد س ـــش چەن ی
ـــە  ـــە ل ـــردم، ك ـــكێش ك ـــۆی پێش ـــیعری خ ـــد و دوو كۆش ـــی نوان ـــی گەورەی ـــی. كەچ ـــم پرس بزربوونی
ـــێ  ـــی ب ـــە و لێ ـــە منەوەی ـــە ل ـــووە، كەمتەرخەمییەك ـــگ و بزرنەب ـــم بێدەن ـــردوون. زانی ـــی ك ـــوێد چاپ س
ـــار  ـــوو، زۆر ج ـــاری بب ـــە واڵت دووچ ـــوو، ك ـــەوە ب ـــەو بارەی ـــۆی ئ ـــەش بەه ـــەو بێئاگاییی ـــاگام. ئ ئ
ـــش  ـــك جاری ـــن و هەندێ ـــێك دەكەی ـــی كەس ـــارەی ئەزموون ـــە لەب ـــدا قس ـــی خۆمان ـــە بێئاگای ـــە ل ئێم

ـــە. ـــاری هەڵ ـــتی بڕی ـــە و ئاس ـــە پل ـــەكانمان دەگات قس
كۆشیعری یەكەم: گەڕان لە بەهجەت حیكمەت، ساڵی 1987. 
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كۆشیعری دووەم: چلەی شۆڕش و زیندووكردنەوەی چەرخی میرنشینان، ساڵی 2001. 
ـــە  ـــەوە. پێشـــدەچێت شـــیعر ل ـــەردوو كۆشـــیعرەكەدا ورد بووم ـــی ه ـــاڵ و بینینەكان ـــە خـــەون و خەی ل
ـــان و  ـــە زم ـــت و ل ـــك وەریگرتبێ ـــی تەن ـــت، وەك ئارەزوویەك ـــری نەكردبێ ـــەواوی داگی ـــە ت ـــاوەوە ب ن
ـــۆ تەرخـــان  ئێســـتێتیكای شیعریشـــدا وەك پێویســـت ورد نەبووبێتـــەوە، بەشـــێكی ســـەرەكی ژیانیشـــی ب
نەكردبێـــت. لەگـــەڵ ئەوەشـــدا ڕەمـــز زۆر بـــە قووڵـــی بەكاردەهێنێـــت. ئەوەشـــم بـــۆ دەركـــەوت 
ئەزموونـــی لەگـــەڵ شـــاعیران: )لەتیـــف هەڵمـــەت و فەرهـــاد شـــاكەلی(یەوە دەســـت پێـــدەكات. 
هاوشـــار و بـــرادەری نزیكیـــان بـــووە، بـــەاڵم ئەزموونـــی ئـــەو دواكـــەوت و كـــەم دەركـــەوت و 

ـــەوە.  ـــەواوی مای ـــك نات بەجۆرێ
ـــیعری  ـــە كۆش ـــان( ل ـــراق گی ـــەی عێ ـــار، ئ ـــۆی ڕووب ـــەر ت ـــار، ه ـــەاڵم ڕووب ـــانە: )ب ـــەم ناونیش ئ
یەكەمیـــدا بووەتـــە )بـــەاڵم ڕووبـــار، هەرتـــۆی ڕووبـــار، ئـــەی كوردســـتان( لـــە هـــۆكاری ئـــەم 
ـــكرتێری نووســـینی گۆڤـــاری بەیـــان، )مســـتەفا نەریمـــان(  گۆڕینـــەم پرســـی، شـــاعیر گوتـــی: س
ـــەڵ  ـــە گێچ ـــا ل ـــدا، ت ـــی من ـــە بەرژەوەندی ـــك ل ـــاری و چاكەكردنێ ـــۆی وەك هاوش ـــازی خ ـــوو، بەنی ب
ـــا،  بمپارێزێـــت بەبـــێ ئاگاداركردنـــەوەم گۆڕیویەتـــی و خـــەاڵت و بەراتـــی كـــردووم، هـــەر ناونیشـــانەكە ن
ـــۆ  ـــە ب ـــتێكیش پاكان ـــچ ش ـــردووە. هی ـــتكاری ك ـــوە و دەس ـــی گۆڕی ـــەی تریش ـــەك دوو وێن ـــرە ی بگ
ـــی  ـــەوە دۆخ ـــیعرەكەمدا گەڕاندوومەت ـــە كۆش ـــن ل ـــاكات. م ـــر ن ـــێكی ت ـــینی كەس ـــتێوەردانی نووس دەس
ـــووم  ـــی ب ـــی ڕۆح ـــی لەرزینێك ـــاڵدا تووش ـــان س ـــە هەم ـــی ل ـــە هۆیەكان ـــەك ل ـــە هۆی ـــۆی. ڕەنگ خ
و واڵتـــم بەجێهێشـــت، ئـــەم ناونیشـــان گۆڕینـــە بێـــت. بەغەدرێكـــی گـــەورەم زانـــی و بەرگـــەی 
ـــك  ـــیعریمەوە و جۆرێ ـــی ش ـــارەی ئەزموون ـــەكردن لەب ـــۆ قس ـــش ب ـــووە بوارێكی ـــرت. ب ـــەوەم نەگ مان

ـــین. ـــوون و نووس ـــە بەردەوامب ـــم ل ـــاردبوونەوە و سڵەمینەوەش س
ـــەرەوە  ـــك بك ـــۆت نزی ـــی دوور لەخ ـــارە وەك خاڵێك ـــاڵ و ب ـــەو ح ـــاكە و ئ ـــەالم تەماش ـــە س  كاك
ــتم  ــە مەبەسـ ــەو بابەتـ ــی ئـ ــە گۆڕێـ ــە هێنانـ ــش لـ ــرە، منیـ ــەی وەربگـ ــی كاردانەوەكـ و گرانایـ
دەستنیشـــانكردنی كەســـێكی دیاریكـــراو نییـــە. هێنـــدەی ئـــەوەی مەبەســـتم كاریگەریـــی ڕووداو 
ـــە  ـــندە دەخات ـــاردییەكی كوش ـــت س ـــەك بێ ـــەر بەهانەی ـــۆر و بەه ـــتكاری، چ ج ـــە. دەس و دیاردەكەی
ـــیری  ـــوڕی ش ـــووس ك ـــتە ڕۆژنامەن ـــە زۆر پێویس ـــەوە. بۆی ـــەوەی لێدەكەوێت ـــەرەوە و ئ ـــی نووس دەروون
ـــارەوە  ـــەرنجیان لەب ـــە س ـــك، ك ـــەوەی بابەتێ ـــت. باونەكردن ـــد بێ ـــەك و گەورەمەن ـــە نم ـــۆی و ب خ
هەبێـــت، بەتایبەتـــی ســـەرنجی فیكـــری زۆر باشـــتر و نمەكدارتـــرە لـــەوەی بـــە دەســـتكارییەك 
ـــەڕی  ـــیعر لەوپ ـــكرێت ش ـــۆ دەش ـــەوە. خ ـــراوی باوبكرێت ـــوودی و ئەتكك ـــە بێنم ـــت و ب ـــك بكرێ ئەت
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ـــە  ـــش ل ـــا دژەكانی ـــت، هێم ـــا دژەكان بێ ـــوو هێم ـــتنی هەم ـــی بەیەكگەیش ـــدا خاڵ ـــتێتیكی واقیعی ئێس
ـــی  ـــەوە. واڵت ـــان بكات ـــدا كۆی ـــە هێڵێك ـــكات و ل ـــی ب ـــای ڕۆح ـــت و مان ـــڕ هەس ـــوازەدا پ ـــە و خ وێن
ـــۆش  ـــی ت ـــار ئەزموون ـــك ج ـــت. هەندێ ـــاوە و دەژێ ـــیدا ژی ـــەورەی سیاس ـــی گ ـــە گێژەنێك ـــە ل ئێم
چاودێـــری و چاوشـــاركێ لەگـــەڵ كێشـــە كۆمەاڵیەتـــی و سیاســـییەكان دەكات. ئەمـــە الیەنێكـــی 
ـــت.  ـــەوە هەڵبقورتێنێ ـــەت و بارەی ـــەو باب ـــۆی ل ـــە خ ـــاعیرێكە، ك ـــەر ش ـــۆ و ه ـــی ت ـــی ئەزموون خراپ
ـــی  ـــن. ماڵ ـــك بی ـــتكردنی ماڵێ ـــی دروس ـــن و خەریك ـــتان پێبكەنی ـــەڕووی فریش ـــان ب ـــا هەمووم ب
ـــاد،  ـــەد ..... ت ـــادر محەم ـــوەر ق ـــۆران و ئەن ـــی و گ ـــاعیرانی وەك: نال ـــك ش ـــەرد، ماڵێ ـــیعری بێگ ش
ـــەی لەماڵـــی شـــیعری بێگـــەرددا نیشـــتەجێن شـــاعیری هەمـــوو ســـەردەمەكانن،  تێیـــدا نیشـــتەجێن. ئەوان
ـــیعری  ـــی ش ـــد(. ماڵ ـــاعیر و خوداوەن ـــن: )ش ـــان بڵێی ـــن پێی ـــژ، دەتوانی ـــەردەمێكی دوور و درێ ـــان س ی
بێگـــەرد ماڵـــی گـــەرم و ڕوونـــاك و پـــڕ حیكمـــەت و مۆســـیقای هەمـــوو ئـــەو هەســـتپەروەرانەیە 
دەیانەوێـــت پشـــووی ئێســـتێتیكی تێـــدا بـــدەن. خـــودا نەخواســـتە نـــەك ئـــەو شـــاعیرانەی ئـــەم 
ـــە  ـــەڵ و كۆیل ـــە گوێڕای ـــەن ب ـــەن و دەیانك ـــەوە دەك ـــیریان بەدەم ـــەكر و ش ـــەو دەســـت ش دەســـت و ئ

ـــەچ.  ـــت و ملك ـــد پەرس و بەرژەوەن
ـــدا  ـــە كۆتاییش ـــرد، ل ـــتم پێك ـــام دەس ـــەوە دڵنی ـــی ل ـــە دانەپەیڤ ـــەرەتا ب ـــۆن س ـــەالم چ ـــە س كاك
ـــە  ـــت ب ـــڕ نابێ ـــڕای بب ـــد بب ـــاعیری گەورەمەن ـــام ش ـــەوە دڵنی ـــەوە: ل ـــارە دەكەم ـــن دووب ـــان دەربڕی هەم

ـــەچ. ـــت و ملك ـــد پەرس ـــە و بەرژەوەن ـــەڵ و كۆیل گوێڕای
ـــۆ وەرگـــرت  ـــە ت ـــم ل ـــەری و پەرســـتگای مـــن، هەمیشـــە سوپاســـت دەكـــەم. یارمەتی ـــەی پ شـــیعر ئ

و بەهێـــزت كـــردم.                                                   

شوباتی 2014 هەولێر
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ـــە: 2015/6/18.  ـــە، ســـایەی گـــەورەی یەكـــەم ڕۆژی ڕەمەزان كاكـــە ئەحمـــەد ڕۆژێكـــی خۆشـــی هاوین
ـــان  ـــۆ ژی ـــنم ب ـــی هەمەچەش ـــەت و بینین ـــەر زەینیی ـــەری لەس ـــەیە. كاریگ ـــان و گەش ـــڕ ژی ـــی پ ڕۆژێك
ـــدا  ـــە ماڵەكەم ـــەوەی ل ـــتەكردن. ب ـــن و خۆبەرجەس ـــۆ ڕوانی ـــە ب ـــەكۆیەكی بەرهەمهێن ـــاوە، س ـــا دان و دنی
ـــدەدا  ـــر فێنكایـــی موبەری ـــازدە ڕۆژ لەژێ ـــە پ ـــر ل ـــووەوە. زیات ـــە هێالنەكـــەی بەربب بەچكـــە كێشـــكەیەك ل
ـــا  ـــرد، ت ـــژ دەك ـــی ڕەنگڕێ ـــقی خودای ـــە ئەش ـــم ب ـــووم و بەرچاوی ـــەوە ب ـــە و بەدەوری ـــم دەدای ـــاو و دان ئ
ـــپ و  ـــە ك ـــە ماچ ـــەم ب ـــە تاس ـــاو ب ـــكەی چ ـــە كێش ـــەڕا. بەچك ـــدا گ ـــان تێ ـــزی فڕینی ـــی هێ باڵەكان
ـــە  ـــی هێلك ـــە ژان ـــت ب ـــردەوە دەبێ ـــەوە دەك ـــم ل ـــرد، بیریش ـــەورە ك ـــمدا گ ـــە باوەش ـــم ل ـــێ دەنگەكان ب
ـــی  ـــی تین ـــە دۆخ ـــبەینەیە ل ـــەم س ـــەوە، ئ ـــد تالبێت ـــەوە چەن ـــی لەدایكبوونی ـــە ژان ـــە: ب ـــی. وات ترووكان
ـــدام و  ـــۆ لێ ـــی ب ـــیقای باڵەكان ـــەك، مۆس ـــە ی ـــت ب ـــدا دەبی ـــی خۆت ـــەڵ دڵ ـــە لەگ ـــدا، ك ـــۆز و ڕۆحانی س
ـــردە  ـــم ك ـــەوە بەڕێ ـــە دڵ ـــش ل ـــتی بەخشـــی، منی ـــوهەوای ئاش ـــە كەش ـــی ب ـــن و ماڵئاوای ـــی پێزانی گۆران
ـــەت و  ـــەر زەینیی ـــەری لەس ـــەی كاریگ ـــەو دنیای ـــودا. ئ ـــەورەی خ ـــایەی گ ـــۆی و س ـــی خ ـــای ئازادی دنی
ـــاكاری كارەكـــه م هێنـــدەی  ـــە پەیـــام و ئ ـــاوە و نەرمـــە شـــەپۆلی لێـــم دەدا. ب بینینـــی هەمەچەشـــنەم دان
نووســـینی كۆشـــیعرێك دڵخـــۆش بـــووم و جوانـــی و دڵباشـــی و پشـــووی دەروونیـــم دۆزییـــەوە. 
هەمـــان ڕۆژیـــش مووچـــەم وەرگـــرت، لەگـــەڵ خێزانەكـــەم خۆمـــان ئامادەكـــرد بچینـــە بـــازاڕ و 
ـــتمان  ـــەوە دەس ـــی گۆشتفرۆش ـــە دووكان ـــن، ل ـــە بكڕی ـــەم مانگ ـــی ئ ـــتییەكانی خواردن ـــەواوی پێویس ت
ـــەم  ـــم. ئ ـــێ دزی ـــان ل ـــەواوی مووچەكەی ـــم و ت ـــان بڕی ـــتپێكردنەوە گیرفانی ـــەم دەس ـــە یەك ـــرد، ل پێك
كارە نەتـــەی پـــێ بەرنـــەدام، گەشـــە و خۆشـــی و جـــۆش و تـــەزووی خســـتە دەمـــار و خوێنـــم. 
ـــۆ  ـــوم ب ـــی بڕی ـــەوەی گیرفان ـــە ئ ـــەوە و دەمگـــوت: لەوانەی ـــەوە دەدای ـــم ب ـــزان و منداڵەكان ـــی خێ دڵنەوای
ـــەم  ـــەوەی ئ ـــم هەڵزەقین ـــت. نازان ـــان بكڕێ ـــەم مانگەی ـــی ئ ـــا پێویســـتییەكانی خواردن ـــت ت ـــەوەی بووبێ ئ
ـــوو،  ـــدا هەب ـــە ماڵ ـــان ل ـــی خـــۆی. هەرچـــی پارەم ـــكاری و هەســـت پێكردن ـــان خۆبەخت ـــوو، ی ڕووداوە ب
ـــت و  ـــی شەس ـــەر، بای ـــان گرتەوەب ـــگای بازاڕم ـــارە ڕێ ـــەوە، دووب ـــاو جانتاكەی ـــتییە ن ـــەم خس خێزانەك
ـــم  ـــی خۆم ـــوو منداڵەكان ـــرد، هەم ـــاڵی ك ـــەك و دە س ـــوان ی ـــە نێ ـــەن ل ـــی تەم ـــی مندااڵن ـــج قات پێن
لەگـــەڵ خـــۆم بـــرد و بەســـەر خیوەتـــگای منداڵـــە ئاوارەكانـــی كوردســـتانی ڕۆژئاوامـــان دابـــەش 
ـــە  ـــێ ل ـــان پ ـــش بەنزینم ـــەوە، ئەوی ـــدا مای ـــە پارەكەمان ـــار ل ـــەزار دین ـــج ه ـــت و پێن ـــا بیس ـــرد. تەنی ك

نامەیەكی كراوە بۆ ئەحمەد تاقانە
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ـــی زۆرەوە  ـــە بەخت ـــوو، ب ـــیاو ب ـــی ش ـــاو و دۆخێك ـــی چ ـــەردانە وەرزش ـــەم س ـــرد، ئ ـــان ك ئۆتۆمبێلەكەم
ـــە  ـــردووە ب ـــان ك ـــەی نایلۆنی ـــدااڵن عەالگ ـــم من ـــرت، بینی ـــم وەرگ ـــی خۆم ـــەورەی منداڵی ـــی گ خەاڵت
ـــوون و  ـــۆت، بەهرەمەندب ـــودی خ ـــە خ ـــنابوونەوە ب ـــداوە. ئاش ـــوارەدا هەڵیان ـــی ئێ ـــە فێنكای ـــۆالرە و ل ك

ـــت.                                                               ـــدەوار دەبی ـــاوە ئومێ ـــە دنی ـــر ب ـــییە، زیات ـــت باش بەخ
ـــەی  ـــدووەوە وێن ـــی زین ـــە زەینێك ـــۆم(. ب ـــدی گ ـــم )دەربەن ـــوڕە الدێیی ـــن ك ـــەد م ـــە ئەحم كاك
ـــە  ـــووە ڕامكێشـــاوەتە ناخـــی خۆمـــەوە، كـــە ئێـــوارەی هاویـــن دەیدای ـــدم گرت دیمەنەكانـــی ئێوارانـــی گون
فێنكـــی مەگـــەر چـــۆن، ئەگـــەر نـــا هەمـــوو ڕۆژێـــك دەچوومـــە ســـەربان و هـــەر منـــداڵ و مێرمنداڵێـــك 
ـــەوە و  ـــان كۆدەبووین ـــی یەكم ـــان دوو دوو و ســـێ ســـێ لەســـەربانی ماڵ ـــان، ی ـــی خۆم لەســـەربانی ماڵ
ـــگ،  ـــە مان ـــرە ل ـــاو جوانت ـــرد: هەت ـــان دەك ـــە، هاوارم ـــان دەدای ـــدەدا و داوم ـــان هەڵ ـــۆالرەی خۆمانم ك

ـــەو.  ـــە ش ـــرە ل ڕۆژ جوانت
ـــددا ڕەت  ـــەواوی گون ـــەر ت ـــدەدا بەس ـــەم هەڵ ـــە كۆالرەك ـــوو، ك ـــد ب ـــەڕی گون ـــە الپ ـــە ل ـــی ئێم ماڵ
ـــە  ـــی كۆالرەك ـــەوەی وام دەزان ـــی ب ـــم دەنووس ـــك و باوكم ـــاوی دای ـــەش ن ـــەر كۆالرەك ـــوو، لەس دەب
ـــزووری  ـــە ح ـــەن ب ـــتەنگێك دەگ ـــی و ئاس ـــچ دوودڵ ـــێ هی ـــم بەب ـــك و باوكیش ـــەوە و دای ـــەرز دەبێت ب
ـــی  ـــیاوی بوون ـــد و ش ـــە ئومێ ـــە ب ـــان ئێم ـــزا و داوایەكانی ـــە ن ـــەوە، ب ـــك دەبن ـــودا نزی ـــە خ ـــودا و ل خ

ـــەوە. ـــۆ دەدۆزێت ـــراودا ب ـــی نەناس ـــەڵ كەس ـــمان لەگ ـــی گیانیش ـــن، پەیوەندی ـــی دەگەیەن ئەزەل
 

ـــات و دەســـتی خـــۆی وەشـــاند، لەگـــەڵ نســـكۆی  ـــەوە ه ڕۆژگار بـــە ڕوخســـاری پـــڕ دەمامكی
ــە  ــەر زەبـــری دڕندانـ ــران، ئێمـــەش بـ ــران كـ ــران و وێـ ــدەكان داگیـ ــدا، گونـ شۆڕشـــی ئەیلوولـ
كەوتیـــن و ڕاگوێزراینـــەوە هەولێـــر. تەممـــووزی 1978 لـــە گۆڤـــاری )ڕۆژی كوردســـتان(، ژمـــارە 
)50( شـــیعرێكی كورتـــت بـــە ناونیشـــانی )كـــۆالرە( بـــاو كـــردەوە. ئـــەم شـــیعرە خـــەاڵت و 
نیشـــانەیەكی شـــانازی بـــوو، لـــە شـــوێنی تایبەتـــی خۆیـــدا پێشـــكێش بـــە منـــی دڵشـــكاو كـــرا 
و ژیانـــی ژیاندمـــەوە. لـــەو ئازارانـــە دەدوا، كـــە مـــن هەســـتم پێدەكـــردن و پێیـــان دەتالمـــەوە، 
ـــەم ال  ـــەو بڕوای ـــتی پێـــدەكات: ئ ـــرۆڤ هەس ـــندەترن، كـــە م ـــەوە بەخش ـــت زۆر ل خودایـــە ڕێگاكان
ـــگا  ـــەڵ و كۆمەڵ ـــۆ كۆم ـــۆی ب ـــی خ ـــتی و پەیام ـــز و پێویس ـــینێك هێ ـــوو نووس ـــوو، هەم ـــت ب دروس
ـــوو كات  ـــا هەم ـــیبوومەوە، ت ـــەدا نووس ـــی قوتابخان ـــوو دەفتەرەكان ـــی هەم ـــەڕەی یەكەم ـــە الپ ـــە. ل هەی
لەگەڵمـــدا بێـــت و لێـــم جیـــا نەبێتـــەوە. وام دەزانـــی هەمـــوو ئـــەو هاوڕێیانەمـــە، كـــە لـــە گونـــد 
ـــێواوبم و  ـــل و ش ـــت ش ـــدەدا و ناهێڵێ ـــان هەڵ ـــەربان كۆالرەم ـــەك لەس ـــەوە هەری ـــە یەك ـــواران ب ئێ
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ـــت  ـــتم ڕاس ـــەن و كۆس ـــم دەك ـــۆزەكانمن، كۆمەك ـــە دڵس ـــن و هاوڕێی ـــم بهێڵ ـــەوە، بەجێ ـــا ببن ـــم جی لێ
ـــەرەتادا  ـــە س ـــە: )ل ـــتەیە وای ـــەو ڕس ـــت وەك ئ ـــەی ناهێڵێ ـــون. وش ـــتەكانم دەپاڵێ ـــەوە و هەس دەكەن
ـــە  ـــەوە و چرك ـــر دەكردم ـــتی قووڵت ـــووم و هەس ـــدا ڕۆدەچ ـــە و دەنگەكان ـــاو وش ـــوو(. بەن ـــە هەب وش
ـــتمەوە و زەینیشـــی گـــەرم دەكردمـــەوە. ئـــەو هەمـــوو كپـــی و  دڵگیرەكانـــی منداڵـــی بـــۆ دەهێش
خورپەیـــەی شـــیعرەكە بـــۆی پەیـــدا كردبـــووم، ئێســـتا ناتوانـــم دەربڕینـــی لـــێ بكـــەم، مەگـــەر 
ـــە.  ـــزی دەربڕین ـــی هێ ـــش مەحاڵێك ـــام. ئەوی ـــدا دەژی ـــەی تێی ـــە برینداران ـــەو چرك ـــۆ ئ ـــەوە ب بگەڕێم
ئـــەی لـــە مـــۆخ و دەمـــاری پیـــت و وشـــە و ڕســـتەوە بـــرای پشـــتم: بزانـــە شـــیعر چـــۆن 
ـــەوەش  ـــە ڕیش ـــت، ل ـــی دەپارێزێ ـــراوە و یادەكانیش ـــرد و خەیاڵك ـــی خەیاڵك ـــە مرۆڤێك ـــرۆڤ دەكات م
ـــەرم  ـــی گ ـــەوە و وەك چەمكێك ـــاددا دەهێڵێت ـــە ی ـــت( ل ـــەی )ناهێڵێ ـــوڕمانی وش ـــەوە، سەرس دەیڕوێنێت
ـــە  ـــە، كـــە ل ـــی ڕاســـتەقینە ئەوەی ـــی بەختەوەری ـــەر دەخوڵقێنێـــت. حیكمەت چ شـــەرم و شـــانازییەكی بەرانب
ـــتی  ـــە دەس ـــەوە و ببێت ـــۆی و بیالوێنێت ـــە خ ـــت بگرێت ـــكاندا یادەوەری ـــەخت و دڵش ـــی زۆر س بارودۆخ

ـــەردڵت. ـــی س گەرم

كۆالرە

نامیلكەیەكم لە چاپ دا. 
دانەیەكم بەخشی بە منداڵێكی ناو گوندەكەمان 

_ مندااڵنی گوندەكەم هیچیان خوێندەوارییان نەبوو_! 
پەڕی نامیلكەكەی كردم بە كۆالرە و..

هەڵیفڕاند. 
لە نێوان نامیلكە كۆالرەكەم و دەستی بچكۆڵەی منداڵی گوندەكەمدا 

دەزوویەكی سپی. پردە!! 
كە دەزوو دەپسێ و كۆالرە سەر هەڵدەگرێ 

منداڵەكە بەدوایدا ڕادەكا و. دەگری. 
دەیدۆزێتەوە و. دەیهێنێ 

دەینووسێنێ بە سینگیەوە و. 
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بە كۆاڵنی گوندەكەمدا، 
هەنگاو دەنێ..

ـــەری  ـــان و بزوێن ـــە ژی ـــەرڕێژ ل ـــمەند و س ـــڕوا و هۆش ـــە ب ـــی ب ـــتدار، دڵێك ـــن و ئاس ـــن چی ـــیعری چی ش
ـــش.  ـــە ژیانی ـــەرڕێژ ل ـــمەند و س ـــڕوا و هۆش ـــە ب ـــی ب ـــێت، دڵێك ـــەوە دەینووس ـــوون و نهێنییەكان ـــە ب ـــان ب ژی
ـــەرم و  ـــیری گ ـــۆی و ش ـــزادەی خ ـــە حەاڵڵ ـــكات ب ـــدەكات و دەی ـــتی پێ ـــی هەس ـــەری نموونەی ـــە: خوێن وات
ـــی،  ـــە ڕووی زمانەوان ـــەم ل ـــە، ه ـــی تۆی ـــاوەی ئەزموون ـــەی درەوش ـــیعرە، لووتك ـــەم ش ـــی. ئ ـــەوری دایك چ
هەمیـــش لـــە ڕووی ئێســـتێتیكی و بیـــری فەلسەفیشـــەوە. لـــە هەمـــان كاتیشـــدا ماڵئاواییكردنـــە لـــە 

ـــۆ. ـــی ت ئەزموون
ســـەرەتا، تێگەیشـــتنی مـــن بـــۆ شـــیعرەكە تەنیـــا یـــاد و یـــادەوەری و خۆخواردنـــەوە و ســـەكۆیەكی 
ـــەوە و بەراوردكـــردن، زەمینـــە و ڕایـــەڵ و تانوپـــۆ و وردەكارییەكانـــی،  ـــوو، بـــەاڵم دوای پێداچوون پشـــوودان ب
ـــتووە  ـــی داڕش ـــژوو و شۆڕش ـــوان مێ ـــی نێ ـــێ دەورووژێ، پەیوەندی ـــی ل ـــی ئەیلوول ـــی نســـكۆی شۆڕش چەمك
ـــان  ـــدی بیركردنەوەم ـــە ناوەن ـــت و ل ـــای دنیابینییەكـــەی دەردەكەوێ ـــت، بنەم ـــە هەســـتەكانماندا ڕەت دەبێ و ب
ـــەوە، ڕووداوی  ـــك دەكات ـــان نزی ـــۆی و خۆم ـــتی خ ـــت و نەس ـــوون و هەس ـــاد و ب ـــە ی ـــت، ل ـــر دەبێ جێگی
نســـكۆ خێـــرا لـــە شـــیعری نوێـــی كوردیـــدا گەشـــەی كـــرد، كەمێـــك شـــیعری بـــاش و شـــیعری 
ـــەوەی هەســـت،  ـــۆ قووڵكردن ـــت دەكات ب ـــاوكاری و ڕێنمایی ـــە: شـــیعر ه ـــا. بزان ـــەم هێن خراپیشـــی زۆر بەره
چیـــرۆك و ڕۆمانیـــش هـــاوكاری و ڕێنماییـــت دەكات بـــۆ خۆشـــكردن و زیاتـــر بینینـــی زەمینـــەی 
ـــش  ـــرۆك و ڕۆمانی ـــەوە، چی ـــت قووڵدەكات ـــیعر هەس ـــە، ش ـــە ئەوەی ـــەو دوو جیاوازیی ـــوونی ئ ـــت. ئەفس هەس
هەســـت ئـــاگادار دەكەنـــەوە، لـــەو نەرمـــە لـــەرزە شـــاراوەیەی لـــە كات و ناكاتـــدا مـــرۆڤ دەگرێـــت. 
ـــەرد  ـــیعری بێگ ـــە ش ـــڵەتە، ك ـــەرەكیترین خەس ـــز دەكات، س ـــەوەش بەهێ ـــت، بیركردن ـــەوەی هەس قووڵكردن
ـــی  ـــەاڵم هێمایییەك ـــە، ب ـــیعرێكی هێماییی ـــدا ش ـــاوەرۆك و پێكهاتەی ـــە ن ـــیعرەكە ل ـــان دەكات. ش دەستنیش
خـــودی لێـــڵ نییـــە، هێمایەكـــە دەبێتـــە گەشـــە و پەیوەندیـــی گشـــتی كۆمەڵـــگا و پرســـێكی بـــاو و 
ـــاو  ـــێ و لەن ـــی دەهێن ـــگا بەرهەم ـــتی كۆمەڵ ـــی گش ـــەیەك پەیوەندی ـــە: گەش ـــاز، وات ـــدراو و چارەنووسس زان
ـــێوەیەش  ـــەو ش ـــە ب ـــێ، ك ـــنامەی دەدات ـــان ناس ـــنامەی، ی ـــە ناس ـــێ و دەبێت ـــدا دایدەمەزرێن ـــەوەی خۆی مان
ـــەوە.  ـــدا دەخوالی ـــی گشـــتی تێ ـــدا، گیان ـــارد و زیندووەكانمان ـــە س ـــاو هەناس ـــر خۆشویســـترا. لەن ـــرا، زیات ناس
ئـــەو زەمینـــەت خـــۆش كـــردووە و دەســـەاڵت و هێـــزی دەربڕینـــی خـــۆت تێـــدا تاقیكردووەتـــەوە، 
لـــەو خاڵـــە تاقیكراوەشـــدا پێوانـــەت بـــۆ بـــوون و شـــادبوونەوە بـــە خـــودا و شـــادییەكی بـــۆ كۆتایـــی 
دانـــاوە، یـــان ژیـــان لەگـــەڵ هەقیقەتـــدا بەڕێـــوە دەبەیـــت. ئـــەو هەقیقەتـــە ئەندێشـــە كـــراوەی لـــە 
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ـــوون  ـــەوە، بڕواب ـــدا ڕوون كردووەت ـــۆت تێی ـــی خ ـــاوە و بینین ـــۆی دان ـــت ب ـــەوە خاڵ ـــی خۆت ـــزی دەربڕین هێ
ـــەوە.  ـــر نەبردووەت ـــتەقینەت لەبی ـــی ڕاس ـــی بەختەوەری ـــردووە، حیكمەت ـــت ك ـــدا دروس ـــە خۆت ـــۆت، ل ـــە خ ب
ـــە  ـــەردڵمە، ڕەنگ ـــەی س ـــتە گەرمەك ـــەر دەس ـــیعرەكە ه ـــەاڵم ش ـــەرنجدانم، ب ـــان و س ـــی ڕام ـــە تەمەن ـــتا ل ئێس
ـــت. ـــی هەبێ ـــتێت و بەردەنگ ـــەر ببیس ـــەردڵم ه ـــەی س ـــتە گەرم ـــەو دەس ـــی ئ ـــش دەنگ ـــاڵی تری ـــدان س چەن
ـــۆ  ـــتییەكانی ب ـــرۆڤ و پێویس ـــتەكانی م ـــی هەس ـــۆ نەمركردن ـــرازە ب ـــەم ئام ـــن و یەك ـــین گرینگتری نووس
ـــییەوەش.  ـــاری ناخۆش ـــە ب ـــەم ل ـــی و ه ـــاری خۆش ـــەم لەب ـــدا. ه ـــەر قۆناغێك ـــە ه ـــان ل ـــی ژی بەڕێوەبردن
ـــی  ـــەوە و ئەزموونیان ـــت و بیركردن ـــردووە، هەس ـــر ك ـــی نەم ـــی مرۆڤ ـــی و لێهاتووی ـــینە كارامەی ـــەر نووس ه
پاراســـتووە و هێشـــتوونییەتەوە، ناهێڵێـــت ئێمـــە لـــە یادیـــان بكەیـــن، لـــە ڕیشـــەوەش دەیانڕوێنێتـــەوە. 
ـــەری  ـــەر س ـــی بەس ـــای ڕاگرتن ـــان توان ـــا داهێن ـــێكە تەنی ـــان و زرێپۆش ـــت قەڵغ ـــەی ناهێڵێ ـــوڕمانی وش سەرس
ـــتترە  ـــەدار و ڕێ ڕاس ـــر تاس ـــی ت ـــوو ئاوێنەكان ـــە هەم ـــان ل ـــەی داهێن ـــە. ئاوێن ـــەوەی هەی ـــە مەزنەكان مرۆڤ
ـــت،  ـــەك دەربكەوێ ـــڕێ و بەڵ ـــاوی ڕێ ـــەدا دەموچ ـــەر ئاوێن ـــەرەی لەب ـــەو نووس ـــوار ئ ـــتگۆیی، ڕێ خ ـــۆ ڕاس ب

ـــێنێتەوە . ـــێ بناس ـــۆی پ ـــاوی خ ـــی دەموچ ـــەی درۆزن ڕەنگ ـــان ئاوێن ی
ـــە( و  ـــەكان: )ڕوانگ ـــە حەفتای ـــداوە، ل ـــەری هەڵ ـــی س ـــەوەی نوێبەخش ـــدا دوو بزووتن ـــی كوردی ـــە ئەدەب ل
ـــا  ـــاری جی ـــە دوو وت ـــۆت ل ـــی خ ـــەدا بۆچوون ـــەردوو بزووتنەوەك ـــە ه ـــڕەو(. ل ـــتایەكانیش: )پێش ـــە هەش ل
ـــە  ـــاڵی )1971(دا، ب ـــارە )35(ی س ـــاوكاری، ژم ـــەی ه ـــە ڕۆژنام ـــەوە ل ـــارەی ڕوانگ ـــوە، لەب ـــادا دەربڕی جی
ـــارە )1082(ی  ـــەدا، ژم ـــان ڕۆژنام ـــە هەم ـــارەی پێشـــڕەویش ل ـــوێ(، لەب ـــی هەڵبەســـتی ن ناونیشـــانی )ڕواڵەت
ـــەردوو  ـــە ه ـــوە(. ل ـــیعری نوێ ـــی ش ـــی هونەری ـــك الیەن ـــارەی هەندێ ـــانی )لەب ـــە ناونیش ـــاڵی )1989(دا، ب س
ـــی  ـــە خاڵ ـــەم دوو بزووتنەوەی ـــدا ئ ـــە كاتێك ـــی، ل ـــش دژی و توندیش ـــت. تاڕادەیەكی ـــدا نی ـــاردا لەگەڵیان وت
ـــەم  ـــا. ل ـــەدی هێن ـــدا ب ـــەوەی خوێنەریش ـــە بیركردن ـــان ل ـــك گۆڕانكاریی ـــن، جۆرێ ـــووڕان و دۆخگۆڕین وەرس
ـــان  ـــێ بڕوام ـــر و ب ـــن داگی ـــا نەزانی ـــوەر، ئەگەرن ـــە پێ پێودانگـــەدا پێویســـتە نوێبەخشـــیی كار و بەرهـــەم بكرێت
دەكات. لـــەم بۆچوونانەتـــدا بـــە ڕوونـــی دژی نوێبەخشـــی، نوێبەخشـــیی ئـــەم دوو بزووتنەوەیـــە، نـــەك 
ـــە هـــەردوو وتاریشـــدا بنەمـــای دژبوونـــی خـــۆت ڕوون نەكردوونەتـــەوە. تـــا بەرانبـــەر  نوێبەخشـــی بەگشـــتی. ل
ـــەلمێنیت  ـــەوەی بیس ـــێ ئ ـــن، ب ـــاژەی ڕۆژنامەوانی ـــەر ئام ـــو ه ـــت، بەڵك ـــت بهێنێ ـــە بۆچوونەكان ـــەت ب قەناع
ئـــەوە ڕاســـتیی مـــن و ئـــەوەش هەڵـــەی ئـــەوان. ئەگەرچیـــش تێگەیشـــتن لـــە شـــێواز و پێكهاتـــەی 
نوێبەخشـــی لـــە پلـــەی جیاوازدایـــە. ئـــەم جیاوازییـــەش بووەتـــە بابەتـــی ســـەرنجدان و پێداچوونـــەوە و 
ـــە  ـــە 2004/12/26 ل ـــب، ل ـــۆ كتێ ـــاراس ب ـــی دەزگای ئ ـــەی خەاڵت ـــەم بۆن ـــە یەك ـــا ل ـــردن، هەروەه بەراوردك
ـــەدار،  ـــارف خەزن ـــران: )د. م ـــەاڵت ك ـــەرانە خ ـــەم نووس ـــە ئ ـــیراتۆن، ك ـــل ش ـــی ئوتێ ـــە هۆڵ ـــر، ل هەولێ
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حەمـــە ســـەعید حەســـەن، ئەحـــالم مەنســـوور، فەلەكەدیـــن كاكەیـــی، د. مونزیـــر فـــەزل(. بەشـــێكی 
زۆری ئەدیبانـــی كوردیـــش بانگهێشـــتی ڕێوڕەســـمی خەاڵتكردنەكـــە كرابـــوون، كۆمەڵێـــك نووســـەری 
كەركووكـــی لەگـــەڵ )ســـەباح ئیســـماعیل( لەســـەر مێزێـــك دانیشـــتبوون، ناســـینی خوالێخۆشـــبووان: 
ـــۆ مـــن خۆشەویســـتی  ـــەد ســـابیر مەحمـــوود(. نایشـــارمەوە ب ـــاس عەســـكەر، ئەحـــالم مەنســـوور، محەم )عەب
ـــە  ـــردەوە و ب ـــەرز ك ـــی ب ـــاوازدارەوە، دەنگ ـــی ئ ـــە دەنگێك ـــكەر ب ـــاس عەس ـــوون. عەب ـــوێ ب ـــاكاری ن و ئ
ـــەرم و  ـــاوەی گ ـــك ق ـــینماندا ڕیزێ ـــحاڵیی ناس ـــە خۆش ـــورد(. ل ـــەیابی ك ـــورد، س ـــەیابی ك ـــی وت: )س من
ـــی  ـــوو كتێبێك ـــی پێچ ـــرد. ماوەیەك ـــی ك ـــی ئامادەبووان ـــی پێشكێش ـــتی خۆش ـــە دەس ـــرد، ب ـــیرینی داوا ك ش
ـــۆ  ـــوردی ب ـــاعیری ك ـــت ش ـــیعری بیس ـــرد، ش ـــاپ ك ـــع( چ ـــو الینابی ـــدو نح ـــات تغ ـــانی )كلم ـــە ناونیش ب
ـــان دەزگا و  ـــی هەم ـــەی دووەم ـــە بۆن ـــیبوون، ل ـــارەوە نووس ـــەرنج و تێبینیشـــی لەب ـــوو، س ـــی وەرگێڕاب عەرەب
ـــوت:  ـــەوە پێیگ ـــە و تەوس ـــە زەردەخەن ـــەڕاج( ب ـــا س ـــااڵنە. )عەبدوڵ ـــووە نەریتێكـــی س ـــە بب ـــدا، ك خەاڵتكردن
ـــۆدا شـــكانەوەیەك  ـــڵەمینەوە و بەخ ـــژاردووە، وەك س ـــوردت هەڵنەب ـــەیابی ك ـــیعری س ـــرە ش ـــەوە خێ ـــەرێ ئ ئ
ـــۆ  ـــی ب ـــی پێهێنان ـــد و كۆتای ـــی ناوەن ـــژە پێدان ـــەرەتا و درێ ـــی س ـــۆزن و دامەزراندن ـــیعرەكانی ئاڵ ـــی: ش گوت
ـــۆزی و  ـــوان ئاڵ ـــە نێ ـــاوازی ل ـــی: جی ـــوود( گوت ـــابیر مەحم ـــەد س ـــی: )محەم ـــە، كەچ ـــار نیی ـــن ڕوون و دی م
ـــن  ـــن. م ـــو قووڵ ـــن، بەڵك ـــۆز نی ـــیعرەكانی ئاڵ ـــردووە. ش ـــەكان نەك ـــە جیاوازیی ـــتت ب ـــۆ هەس ـــی زۆرە، ت قووڵ
ـــاری  ـــڕام. ج ـــیعری وەرگێ ـــار ش ـــا دوو ج ـــا جی ـــە جی ـــوو ب ـــڕم، واب ـــەوە وەریدەگێ ـــحاڵی و لێزانیی ـــە خۆش ب
ـــەوەی  ـــردەوە، ئ ـــاوی ك ـــی 2007 ب ـــارە )150(ی حوزەیران ـــر( ژم ـــوت اآلخ ـــاری )الص ـــە گۆڤ ـــەم، ل یەك
ـــەری.  ـــەوە س ـــم ناچێت ـــوورە زەین ـــوو، بب ـــر ب ـــی ت ـــان گۆڤارێك ـــوو، ی ـــار ب ـــان گۆڤ ـــە هەم ـــان ل ـــش، ی تری
ــت و  ــم هەسـ ــیوم، ناتوانـ ــێ بەخشـ ــەی پـ ــی بێوێنـ ــی و تایبەتمەندییەكـ ــیرپاكیی ئەدەبـ ــودا شـ خـ
ـــەم ڕووەوەش تووشـــی  ـــااڵ و ئێســـتێتیكی بشـــارمەوە، ئەگەرچـــی ل ـــی ب ـــەر ئەدەب سەرســـامبوونی خـــۆم بەرانب
ئـــا و نـــا و لێپێچینـــەوە و لێپرســـینەوەش بوویمـــە. حوزەیرانـــی 2015 لـــە گۆڤـــاری ڕامـــان، ژمـــارە 
)206( شـــیعرێكی )ئـــازاد ئەحمـــەد ئەســـوەد( بـــە ناونیشـــانی: )ســـوبحی و ســـوهەیلە( بـــووە مایـــەی 
ـــادەوەری  ـــی ی ـــیعرە هێزێك ـــەم ش ـــی ئ ـــم. زمان ـــەوە و بەراوردكردن ـــاوەوە و پێداچوون ـــەرەو ن ـــەوە ب داگەڕان
ـــوباتی 2013  ـــا ش ـــەوە، هەروەه ـــدا دەهێڵێت ـــۆی ئەزەلی ـــە گفتوگ ـــاددا ل ـــە ی ـــەكان ل ـــت دەكات و وێن دروس
لـــە گۆڤـــاری 23، ژمـــارە )10( شـــیعرێكی )ئەدیـــب نادر(یـــش بـــە ناونیشـــانی: )ســـەرگۆن پۆڵـــس( 
ـــەی  ـــتێكی بێوێن ـــش هەس ـــم. ئەمی ـــەوە و بەراوردكردن ـــاوەوە و پێداچوون ـــەرەو ن ـــەوە ب ـــەی داگەڕان ـــووە مای ب
ـــژی  ـــی چێ ـــۆ بەدواداچوون ـــەوە ب ـــادە دەكات ـــت ئام ـــتێتیكی و یادەوەری ـــژی ئێس ـــردم و چێ ـــت ك ـــۆ دروس ب
ـــەوە.  ـــاو یادەوەرییەكانت ـــە ن ـــس دەكەوێت ـــەرگۆن پۆڵ ـــاعیریەتی س ـــی ش ـــت و بوون ـــتێتیكیی یادەوەرییەكان ئێس
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گفتوگـــۆی  و  قســـە  دانیشـــتبووین،  مەچكـــۆ  چایخانـــەی  لـــە  شـــاعیر  ســـێ  ئێمـــە 
)مەولـــوود  بـــوو.  ئـــەدەب  كاریگـــەری  و  ئـــەدەب  پێویســـتیی  لەبـــارەی  نێوانمـــان 
ســـاڵی  )101(ی  ژمـــارە  نـــوێ،  كوردســـتانی  ڕۆژنامـــەی  لـــە  حەســـەن(   ئیبراهیـــم 
ـــۆ و  ـــەڵ و تانوپ ـــووەوە، ڕای ـــەگ( باوكردب ـــی س ـــانی: )مەرگ ـــە ناونیش ـــی ب ـــی نایاب )1992(دا چیرۆكێك
ـــینی  ـــی نووس ـــی ڕۆڵ ـــوو، گرینگییەت ـــتان ب ـــی كوردس ـــی گوندەكان ـــە ڕاگوێزان ـــەرەكی چیرۆكەك ـــی س ڕامان
ـــاد  ـــتە بنی ـــزی جەس ـــزی ڕۆح و هێ ـــوردی وەك هێ ـــاوی ك ـــی ڕووخ ـــە گیان ـــێك ل ـــەوەی بەش ـــد، ب ورووژان
نایـــەوە. كاری داهێنـــدراو بەالیەنـــی كەمـــەوە گرینگییـــەك دەورووژێنێـــت. لـــە دۆخـــی خوێندنـــەوەدا 
ـــەدا مەســـت  ـــاس و ستایشـــی چیرۆكەك ـــە ب ـــدا ل ـــاو سەرســـامیی خۆمان ـــوو، لەن هەرســـێكمانی سەرســـام كردب
و ئاســـوودە بوویـــن و ســـامانی دنیامـــان لەدەســـت بـــوو، چیرۆكەكـــە هـــی مـــن بـــوو، بـــەاڵم ئـــەم 
ـــاز و شـــوێنی  ـــە چـــاو نی ـــە دەرگای مەچكـــۆوە دەركـــەوت. هـــەر ب ـــەدا چیرۆكنـــووس ل ـــەو كات دایڕشـــتبوو. ل
ـــە  ـــەوێ هۆی ـــەوەی بیان ـــە وەك ئ ـــرد، دوو برادەرەك ـــان ك ـــەدا دەستنیش ـــوان ئێم ـــە نێ ـــۆی ل ـــتنی خ دانیش
ـــە دەموچاوێكـــی  ـــاو و ســـڵەمینەوە و ب ـــە پڕت ـــت، زۆر ب ـــی نەزاندرێ ـــرۆژەی شۆڕشـــێكی نهێن ـــی پ بنەڕەتییەكان
ـــە  ـــازێ، ك ـــەوە نەن ـــا بەخۆی ـــن، ت ـــگ بی ـــن، بێدەن ـــە البدەی ـــەم بابەت ـــان ل ـــا خۆم ـــان: ب ـــەوە گوتی خامۆش
ـــە  ـــدان. قس ـــەركەڵەبابی بانگ ـــە س ـــەرمانەوە ببێت ـــیوە و بەس ـــەركەوتووی نووس ـــەر و س ـــی كاریگ چیرۆكێك
ئاكارێكـــی خودییـــە و كردنـــی ئاســـانە. لـــە هەمـــان كاتیشـــدا پەیوەســـتە بـــە كەســـایەتیتەوە، بـــەاڵم 
ـــنامە  ـــەت ناس ـــەدا قس ـــەم ئەنجام ـــەوە، ل ـــرت كردبێت ـــی بی ـــە قووڵ ـــت ب ـــە بكەی ـــەوەی قس ـــش ئ ـــتە پێ پێویس
و كەســـایەتییەكت بـــۆ بەجـــێ دەهێڵێـــت. ئایـــە لـــە دۆخـــی شـــتەكاندا خـــاوەن بڕیـــاری تەندروســـتی، 
ـــەوە،  ـــەم دەكرێت ـــان ك ـــی داهێن ـــە بایەخ ـــە ل ـــەڵ خۆكردن ـــەم درۆ لەگ ـــۆ ب ـــزڕكاو. ئاخ ـــەی هەڵب ـــان قس ی
ـــەت  ـــن خراپ ـــاردنەوە و خۆبەزلزانی ـــاخ ش ـــا. ن ـــن بەكارهێن ـــۆ خۆبەزلزانی ـــاردنەوەیان ب ـــاخ ش ـــەو ن ـــان ئ ی
ـــی  ـــاخ ئاشـــكراكردن ئازایەت ـــەوە ن ـــە پێچەوان ـــەوە، ب ـــاودا دەپووكێنێت ـــت لەن ـــی داهێنان ـــە ڕێ و ئازایەت دەهێنێت
ـــان،  ـــۆ دۆخـــی نووســـین و داهێن ـــادە دەكات ب ـــوو هەستەكانیشـــت ئام ـــەوە هەم ـــاودا دەتەقێنێت ـــت لەن داهێنان
ـــان  ـــی داهێن ـــاو ئازادی ـــە پێن ـــانە ل ـــات و تێكۆش ـــدا خەب ـــە دەق ـــتكردن ل ـــیارانە و هەســـت دروس ـــازی هۆش نی

ـــدا. ـــی ئەدەب ـــەدەب و كاریگەری ـــتیی ئ ـــەدەب و پێویس ـــی ئ و ئازادی
كاكـــە ئەحمـــەد تاقانـــە لـــە ژیانـــی ئەدەبیاتـــی تـــۆدا ئـــەوەی زۆر جێـــگای پەســـندیی منـــە و 
ئەفســـوون لێكـــراوم بـــۆی، ئەوەیـــە ژیـــان بـــە چەشـــنێكی باوەڕپێنەكـــراو دەبینـــی. هەمیشـــەش 
ـــگاو و  ـــەوڵ و هەن ـــی و ه ـــۆی ڕۆژنامەوان ـــە و گفتوگ ـــە دیمان ـــت ل ـــی، خۆش ـــەد زاڵ ـــودی ب ـــەر خ بەس
ـــاوی  ـــڵەتەكانی پی ـــەرەكیترین خەس ـــە س ـــك ل ـــە و یەكێ ـــەش كاكڵەی ـــتووە، ئەم ـــی پاراس ـــكۆی كات تیش
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بـــێ نیـــاز و بـــێ نـــاز و دان بەخۆداگـــرە، یـــان ئـــەو پیـــاوە متەســـەووفانەی لـــە بیركردنـــەوەی 
وشـــەدا، دەگـــەن بـــە سیســـتەمی كەمـــاڵ و قووڵتریـــن پەیوەنـــدی دادەمەزرێنـــن و كاریگەریـــی 
ــە و  ــە دەمەبۆڵـ ــەك لـ ــێت، نـ ــەس نەیانناسـ ــن و كـ ــت نادیاربـ ــەوە. دەیانەوێـ ــن دەدۆزنـ ئاخاوتـ
ـــان و ســـەرچاوەی  ـــی ژی ـــە وێناكردن ـــەی ل ـــەو ڕســـتە و وێنان ـــەوەڕی و دڵڕەشـــی و دەستپیســـی. ئ هەڵ
ـــردوون و ویســـتووتە  ـــندت ك ـــدا پەس ـــە ژیان ـــتانەن ل ـــەو ش ـــان گەیشـــتووی، ئ ـــەوە پێی ـــی خەیاڵ بێگەردی
ـــچ  ـــە هی ـــدا نیی ـــە توانای ـــیعر ل ـــی ش ـــت، ئەگەرچ ـــكرای بكەی ـــەوە و ئاش ـــێ بدۆزیی ـــان پ نەزاندراویی
ـــاژەی  ـــن و ئام ـــەر زەی ـــە ب ـــە بیهێنێت ـــەاڵم لەوانەی ـــكات، ب ـــكرای ب ـــەوە و ئاش ـــك بدۆزێت نەزاندراوێ
پێبـــدات، بـــۆ خۆدۆزینـــەوەش جۆرێـــك پێشـــوازیت لـــێ بـــكات و یارمەتیـــت بـــدات پرســـیاری 
ـــییەوە  ـــوێ و نوێبەخش ـــی ن ـــەردەم تاقیكردنەوەیەك ـــە ب ـــەوە و بتخات ـــدا بخولێنیت ـــە دەوری خۆت ـــر ل زیات
ـــرۆڤ  ـــن م ـــەوەدان، بزان ـــگاوی ئ ـــەوڵ و هەن ـــە ه ـــتەكانیش ل ـــكات، هەس ـــە پێب ـــتەكان گەش و هەس

ـــەوە. ـــر دەكات ـــی وا بی بۆچ

حوزەیرانی 2015 هەولێر
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ـــە  ـــرۆڤ ب ـــش م ـــادگاری، یادگاری ـــە ی ـــت. دەبێت ـــەردا دەچێ ـــی بەس ـــە ماوەیەك ـــك، ك ـــەر ڕووداوێ ه
ـــوو،  ـــراو هەب ـــەك داپۆش ـــە هێڵ ـــەورەی داری ب ـــی گ ـــدا پەنجەرەیەك ـــە ماڵەكەمان ـــت. ل ـــی دەبینێ ڕوون
ـــپی  ـــی س ـــە پەردەیەك ـــوو، ب ـــدا ب ـــەورەی تێ ـــە گ ـــەیی نیمچ ـــی الكێش ـــتییەوە دەالقەیەك ـــە تەنیش ب
ـــێ  ـــەوی ل ـــز و ك ـــا و مام ـــگ و چی ـــەی مان ـــگ وێن ـــە دەزووی ڕەنگاوڕەن ـــەش ب ـــرابوو، پەردەك داپۆش
ـــەوە  ـــە، بەداخ ـــی منیش ـــەواو قوواڵی ـــد. ت ـــم خالی ـــە كاك ـــوو ب ـــەت ب ـــە تایب ـــەم دەالقەی ـــابوو. ئ نەخش

ـــرد.  ـــەهیدیان ك ـــر ش ـــە هەولێ ـــەعبی، ل ـــی ش ـــە 1988/8/25دا جەیش ـــەم ل ـــەو برای ئ
ــازاری  ــەوت و ئـ ــن كـ ــی مـ ــەر ڕۆحـ ــندەبوو بـ ــی كوشـ ــەم گورزێكـ ــەم برایـ ــەهیدبوونی ئـ شـ
ـــم،  ـــەردا بەكاربهێن ـــی كاریگ ـــاو پێكهاتەیەك ـــەم ڕووداوە لەن ـــووم، ئ ـــدا ب ـــۆ ئامادەكردن ـــەوە. لەخ هێناكای
تـــا ئێســـتاش بـــۆم نەكـــراوە. لەبـــەر ئـــەوەی مـــن لـــە ســـەرەتای شـــیعردا بـــەدوای ئاكامێكـــی 
نەزانـــدراودا دەڕۆم و لـــە درێژبوونەوەیـــدا دەیدۆزمـــەوە. لـــە بینینـــی دۆزراوەكـــەدا بەئاگادێمـــەوە، 

نایابتریـــن دۆزینـــەوەش ئەوەیـــە لـــە ئاكامـــدا دەربكەوێـــت. 
لـــە ســـەرەتادا ئاكامـــی ئـــەو ڕووداوەم دەزانـــی و لـــە كۆتاییشـــدا نەمتوانـــی بیدۆزمـــەوە. واتـــە: 
ـــە(  ـــەو )لەوانەی ـــەوڵ دەدەم ئ ـــدات. ه ـــە ڕووب ـــەداوە. لەوانەی ـــتا ڕووی ن ـــم هێش ـــك دەدوێ ـــە ڕووداوێ ل

ـــە.  ـــەوەی بیركردنەوەی ـــەوە ڕوونكردن ـــەوە، دۆزین ـــدا بەئاگابێم ـــە دۆزینەوەی ـــەوە و ل بدۆزم
ـــەر و  ـــوان خوێن ـــە نێ ـــەی ل ـــەو پەیوەندیی ـــان ئ ـــدا، ی ـــەڵ كتێب ـــم لەگ ـــگا و بەركەوتن ـــەرەتای ڕێ س
ـــوون و ســـەرچاوەی درەوشـــاوەی  ـــی ب ـــەوە خاڵ ـــەم دەالقەی ـــەوە. ل ـــدا دروســـت دەبێـــت و دەمێنێت كتێب
ـــدان. كۆمەڵێـــك كتێـــب و  ـــە ئەفســـوونێكی بەهێـــز و نەشـــكاو و قـــەاڵی پشـــت پێ ـــوو ب وەرگـــرت و ب
ـــەم پاركەرێكـــی بیســـت  ـــەوی دی شـــین و قەڵ ـــان ڕەش و ئ ـــی، یەكێكی ـــی چین ـــە مەرەكەب دوو شووش
ـــی  ـــم ئەدەب ـــتا نازان ـــوون. ئێس ـــی ب ـــان عەرەب ـــەكان زۆربەی ـــوو، كتێب ـــی تێداب ـــگ جەرگ ـــی ڕەن و یەك
ـــاو  ـــاد، لەن ـــی ..... ت ـــی، ئایین ـــی، پەروەردەی ـــی، مێژووی ـــی، سیاس ـــەفی، كۆمەڵناس ـــان فەلس ـــوون، ی ب
ـــای  ـــە كەڵەگی ـــوو، هەمیش ـــراوی هەب ـــەرگ تێگی ـــە ب ـــی( ب ـــادری كۆی ـــی ق ـــی: )حاج ـــدا دیوان كتێبەكان
ـــەم  ـــەوە. ئ ـــارە دایدەنای ـــۆڕی و دووب ـــوو، دەیگ ـــك دەب ـــە وش ـــە گیایەك ـــا، ك ـــاو دادەن ـــی لەن بۆنخۆش
ـــن و  ـــە دامێ ـــوو. ل ـــان ب ـــەی گوندەكەم ـــتای قوتابخان ـــوو، مامۆس ـــم ب ـــی باوك ـــی ئامۆزایەك ـــە ه كتێب
ئـــەم ال و ئـــەوال ســـپییەكانی بۆنـــە و ڕێكەوتەكانـــی بنەماڵەكەمانـــی هەمـــووی تێیـــدا تۆماركردبـــوو، وەك: 

ناسینی كتێب
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ـــكردنمان  ـــەوە و ناونووس ـــەج و گەڕان ـــۆ ح ـــوون ب ـــان و چ ـــوون و ژنهێن ـــردن و لەدایكب ـــی م ڕێكەوت
ـــاد. ـــە ..... ت ـــە قوتابخان ل

ســـاڵی 1973 جگـــە لـــە كتێبەكانـــی قوتابخانـــە، یەكەمیـــن كتێـــب بـــەر هەســـت و نەرمایـــی 
پەنجەكانـــم كـــەوت ئـــەم دیوانـــە بـــوو. كاكـــم بـــە دەنـــگ و ڕۆحێكـــی ئاهەنگســـازییەوە دەیخوێنـــدەوە. 
ـــە  ـــتێكی واش ل ـــچ ش ـــەوەی هی ـــێ ئ ـــرت. ب ـــووك و ڕوون ڕادەگ ـــم س ـــی گوێ ـــی و ئارام ـــە وریای ب
شـــیعرەكان حاڵـــی ببـــم، بـــەاڵم لەنـــاو چێـــژ و دەنـــگ و مۆســـیقایەكەیدا ون دەبـــووم و بـــڕوام 
ـــووم،  ـــڵ دەب ـــدا وێ ـــی خۆم ـــاراوەی زەین ـــەی ش ـــە دوای گەنجین ـــا، ب ـــار دەهێن ـــتێكی نادی ـــە هەس ب
ـــم  ـــای ژیان ـــن مان ـــەرەخۆ، دوایی ـــەوە س ـــت و بمهێنێت ـــتم بگرێ ـــەوت دەس ـــەر ڕێك ـــك مەگ وێڵبوونێ
پێبـــدات، كـــە مەرگـــە. مەرگیـــش یارمەتـــی تـــەواوی ئـــازارەكان دەدات. ئێســـتا بـــە گەشـــە و 
خۆشـــحاڵی و چێـــژی ئەوكاتـــم لـــە كتێبخانەكەمـــدا لـــە ڕیـــزی دیوانـــی شـــاعیرانی كالســـیكی 
ـــە  ـــی دی ب ـــردووە و ئەوان ـــد ك ـــوان ڕیزبەن ـــن دی ـــم یەكەمی ـــادری كۆیی ـــی ق ـــی حاج ـــدا، دیوان كوردی

ـــدا.  دوای
ـــكابوو،  ـــدا ڕس ـــی تێ ـــۆ گۆران ـــووناویم ب ـــە و ئەفس ـــێ پێوان ـــی ب ـــدا حەزێك ـــەرەتای منداڵیم ـــە س ل
ڕادیۆیەكـــی نیمچـــە گەورەمـــان هەبـــوو، ســـندووقەكەی فایبـــەر بـــوو، بـــە پێســـتێكی قاوەیـــی 
ـــە دەزووی  ـــوو، ب ـــۆ كراب ـــپی ب ـــی س ـــاش بەرگێك ـــە قوم ـــە ل ـــش وەك دەالقەك ـــوو، ئەمی ـــرا ب داپۆش
ڕەنگاوڕەنـــگ وێنـــەی مانـــگ و چیـــا و مامـــز و كـــەوی لەســـەر نەخـــش كرابـــوو، هەمیشـــەش 
گوێـــم لێـــی ڕادەگـــرت و لـــە كەنـــاری مۆســـیقاوە دەجـــوواڵم، لـــە شـــەڕەبەرد و ئـــاژاوە و ڕاوە 
ـــەو  ـــەوەی ئ ـــەوە، وەك ئ ـــی دووری دەكردم ـــتیك و هەڵەپاس ـــە دارالس ـــكاندن ب ـــكە و نیشانەش كێش
ئـــاواز و نەوایـــەی گوێـــم نەرمـــە بارانێـــك بێـــت بەســـەر خـــاك و خۆڵـــی دەوروبەرمـــدا بڕژێـــت 
و هەنـــاوی فێنـــك و دەموچاویشـــی نـــەرم بكاتـــەوە. زۆر جـــاران بـــێ ئاگاداریـــی خوشـــك و 
ـــوون  ـــووڕە نەدەب ـــم ت ـــەم لێ ـــەم كردەی ـــتم، ب ـــرد و دەڕۆیش ـــەوەم وەدەك ـــانی خۆم ـــە ش ـــم ب برایەكان
ـــوو،  ـــەوە ناودێرب ـــاوی باپیرم ـــوو، بەن ـــان هەب ـــت ماڵم ـــە پش ـــك ل ـــردم، گردێ ـــتیان نەدەك و سەرزەنش
ـــە  ـــاران گوڵ ـــوو، بەه ـــی دڵبەرب ـــەدڵ گردێك ـــی( ب ـــلێمان وەل ـــەن س ـــەك. حەس ـــەنە ل ـــردی: )حەس گ
ـــای  ـــتم و تەماش ـــردەدا دادەنیش ـــەم گ ـــی ئ ـــە تەختای ـــووم ل ـــت. دەچ ـــە دایاندەپۆش ـــە و حاجیل دەرزیل
ـــەی  ـــە بەرنام ـــم ل ـــرد و گوێ ـــم دەك ـــران و زەردەی ئێواران ـــینایی دەمەوعەس ـــەوال و ش ـــەم ال و ئ ئ
گۆرانـــی داواكـــراو ڕادەگـــرت، هەمـــوو ڕۆژێـــك دەمەوعەســـران دووبـــارە دەبـــووەوە و لەگەڵیـــدا 
ـــم  ـــتی خۆم ـــردم، هەس ـــۆ دروســـت دەك ـــی ب ـــرد. جیهانێك ـــەرمدا هەڵیدەك ـــەت بەس ـــی ڕەحم نەرمەبایەك
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ـــە  ـــەڕام، ك ـــدا دەگ ـــەم ڕێگایەش ـــا، ل ـــەكان دەهێن ـــی دەنگ ـــە جیاوازی ـــم ب ـــد. بڕواش ـــاو دادەمەزران لەن
ـــە  ـــە ل ـــوو، ك ـــان( ب ـــوو، ناوی:)دەب ـــۆم. ســـەگێكی بەوەفاشـــمان هەب ـــە: ناخـــی خ ـــووم. وات ـــدا هاتب پێی
ـــگاو  ـــش دوو هەن ـــا و نایەكی ـــچ ئ ـــە هی ـــردم. ب ـــەوانی دەك ـــات و پاس ـــم دەه ـــووم لەگەڵ ـــاڵ دەردەچ م
لێـــم دوورنەدەكەوتـــەوە. وەك ئـــەوەی گەورەیەكـــم بێـــت و پێـــی گوترابـــێ چاودێریـــم بـــكات. نازانـــم 
ـــی  ـــە تایبەت ـــەاڵح داودە(وە، ب ـــی: )س ـــوونی دەنگ ـــر ئەفس ـــە ژێ ـــوو، كەوتبووم ـــی ب ـــوونە چ ـــەم ئەفس ئ
گۆرانـــی: )كوێســـتانان خاڵخـــاڵ(، كـــە لـــە بەرنامـــەی گۆرانـــی داواكـــراودا زۆر داوا دەكـــرا. هەركاتێـــك 
ـــكۆیم  ـــای ش ـــامەوە و تەماش ـــی دەكش ـــك لێ ـــا و دوومەترێ ـــەم دادەن ـــە ڕادیۆك ـــی بگوتبووای ـــەو گۆران ئ
ـــە خۆشـــی و شـــادی  ـــڕ ل ـــە پ ـــە و حاڵەت ـــەم حـــاڵ و جەزب ـــت ئ ـــەوەی تەلیســـمێك بێ ـــرد. وەك ئ دەك
ـــۆ  ـــژەدا ب ـــەم گۆرانیبێ ـــی ئ ـــەرەی دەنگـــی گەرم ـــەڵ ل ـــا لەگ ـــەم، تەنی ـــەرەو ناخ ـــە و داكشـــانەوە ب و ژیان
ـــووتێنەر  ـــۆزی س ـــتمدا س ـــە هەس ـــەڕام و ل ـــۆی دەگ ـــادا ب ـــەپۆلەكانی ب ـــاو ش ـــان لەن ـــوو، پاش ـــدا بب پەی
ـــەر  ـــوو. ه ـــدی ب ـــەڕی تایبەتمەن ـــە ئەوپ ـــووی ناخ ـــەوە و پش ـــەو دۆزین ـــەوە، ئ ـــدم دەدۆزیی ـــڕ ئومێ و پ
ـــی  ـــەر چینەكان ـــەرەتاییم لەس ـــارەزایییەكی س ـــرت. ش ـــی دەگ ـــە گۆران ـــم ل ـــەوەی زۆر گوێ ـــۆی ئ بەه
ـــەوە.  ـــی بڵێم ـــژان گۆران ـــە گۆرانیبێ ـــێك ل ـــێوازی بەش ـــەر ش ـــی لەس ـــوو، دەمتوان ـــدا كردب ـــش پەی دەنگی
ـــت.  ـــدا دەبێ ـــۆی پەی ـــت ب ـــوو، تواناش ـــۆی هەب ـــارەزووت ب ـــت و ئ ـــە و خواس ـــە تاس ـــتێك، ك ـــەر ش ه
بەهیـــچ جۆرێكیـــش حـــەزم لـــە گۆرانـــی زرم و كـــوت نەبـــوو، هەمیشـــە حـــەزم لـــەو گۆرانییانـــە 
ـــەوە  ـــدا مای ـــە لەگەڵم ـــقی گۆرانیی ـــەم ئەش ـــەوە. ئ ـــژ دەكەن ـــاڵ درێ ـــك خەی ـــە وەك هێڵێ ـــرد، ك دەك
و گەشـــەی كـــرد و پێكهاتـــە و بنچینـــەی خـــۆی دامەزرانـــد، ئێســـتاش گۆرانـــی هاوســـەنگیم 
ـــەوە،  ـــم دەكات ـــحاڵ و قووڵ ـــوودە و خۆش ـــكۆمەند و ئاس ـــندە و ش ـــۆم بەخش ـــەڵ خ ـــت و لەگ دەپارێزێ

ـــم.                         ـــەرم بژی ـــیقایەكی ن وەك مۆس
ســـاڵی 1978 لـــە پۆلـــی یەكەمـــی ناوەندیـــدا مامۆســـتای وانـــەی كوردیمـــان، كـــە ئەمـــڕۆ بـــە 
سوپاســـەوە نـــاوی دەبـــەم: )شـــێركۆ ئەحمـــەد حەوێـــز( بـــوو، لـــە ڕۆژێكـــی زســـتانی بارانـــاوی 
و ســـارددا لـــە پـــۆل داوای لێكردیـــن داڕشـــتنێك لەبـــارەی )سروشـــتی الدێ( بنووســـین. بـــەو 
ـــتەم.  ـــەم سروش ـــارەزای ئ ـــر ش ـــك زیات ـــی دی كەمێ ـــووم لەوان ـــی ب ـــن كوڕەالدێی ـــە م ـــەی، ك پێودانگ
ـــۆی  ـــیاوی خ ـــرەی ش ـــەكان نم ـــوو قوتابیی ـــۆ هەم ـــەوە و ب ـــتنەكەی هێنای ـــوو داڕش ـــەی داهات ـــۆ هەفت ب
ـــی  ـــە كارخراپییەك ـــتی ب ـــەوەی هەس ـــوو، وەك ئ ـــەر دانەناب ـــرە لەس ـــی نم ـــەوەی من ـــا ئ ـــوو، تەنی داناب
مـــن كردبێـــت، بـــە تووڕەیییـــەوە گوتـــی: )ســـەباح ســـابیر حەســـەن( كێیـــە و بێتـــەدەرێ، بـــێ 
ــتایە،  ــەم مامۆسـ ــم. ئـ ــەكەدا ڕایگرتـ ــە تەنیشـــت تەختەڕەشـ ــكات لـ ــەیەك بـ ــچ قسـ ــەوەی هیـ ئـ
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مامۆســـتایەكی بەجـــەرگ و دەگمـــەن و مالومـــل پـــەروەردەكار و خـــۆش سروشـــت بـــوو، تـــا 
ـــەوەی  ـــۆ خوێندن ـــی ب ـــی قوتاب ـــوردی و دنەدان ـــەی ك ـــەڵ وان ـــوو، لەگ ـــەدەرەوە ب ـــش دڵب ـــەو پەڕی ئ
ـــە  ـــی خۆمان ـــوردی زمان ـــەی ك ـــووەی وان ـــەو بیان ـــی. ب ـــی ئەدەب ـــی گۆڕانكارییەك ـــەدەب و دامەزراندن ئ
و پێویســـتە لەناویـــدا بكوڵێیـــن و بـــە دۆخەكانـــی ســـاردبوونەوە ڕەتببیـــن، لـــەم نێوانـــەدا بگەیـــن 
بـــە دۆخـــی دۆزینـــەوە و بـــاش لـــە پێكهاتـــە و بنچینەكانـــی شـــارەزابین. زمانیـــش هەســـتێكی 
ـــەك  ـــەر قوتابیی ـــكات. ه ـــت ب ـــدا دروس ـــە مرۆڤ ـــوودرێژ ل ـــەن و پش ـــك و دەگم ـــەرم و خۆڕس گەرماوگ
ـــەوەی  ـــرد. دوای ئ ـــدا دەك ـــەوەی لەگەڵ ـــی دەدا و لێپێچین ـــە لێ ـــری وەربگرتبوای ـــت كەمت ـــە شەس ل
ئافەرینـــی بەشـــێكی كـــرد و لـــە بەشێكیشـــی دا. ڕووی لـــە مـــن كـــرد و گوتـــی: كـــێ بـــۆی 
ـــوارد و  ـــم دەخ ـــدا خول ـــتر تێی ـــەك پێش ـــد چركەی ـــەرەی چەن ـــتە تۆقێن ـــەو هەس ـــش ل ـــیوی. منی نووس
ـــدا  ـــە پۆل ـــەدی مامۆســـتا ل ـــم: ئ ـــەوە گوت ـــە ئارامیی ـــووم. زۆر ب ـــارۆی داب ـــاو گەم ـــەرت و ب بیرۆكـــەی پ
ـــی  ـــووەوە و خوێنێك ـــاو ب ـــەی خ ـــۆی و تووڕەیییەك ـــی خ ـــاو زەین ـــووەوە ن ـــك چ ـــی. نەختێ نەماننووس
ـــش  ـــتنەكەی منی ـــەر داڕش ـــرەی لەس ـــا نم ـــەڕا. ئینج ـــتیدا گ ـــۆش سروش ـــاوی خ ـــە دەموچ ـــیی ل خۆش
ـــە  ـــری دەتبات ـــای ژێ ـــە دنی ـــای چـــۆن ســـەركەوتنێكی بچـــووك ل ـــن )ســـەد(. ئ ـــی: ئافەری ـــا و گوت دان
ـــووم.  ـــۆ هێناب ـــی ب ـــك و ڕوون(ی هێمن ـــیعری: )تاری ـــەوە كۆش ـــی هات ـــەروو. ڕۆژی دوای ـــای س دنی
ـــیری  ـــەیدای ش ـــدە ش ـــو هێن ـــووم، نی ـــە ب ـــەو ئافەرین ـــەدووی ئ ـــردە و دڵ ـــەیدا و دڵب ـــدە ش ـــش هێن منی
ـــەی  ـــران و زەردەی ئێواران ـــەو دەمەوعەس ـــەر ئ ـــووم. مەگ ـــان نەب ـــەی گوندەكەم ـــی كێڵگ ـــاو گوڵەگەنم ن
ـــراو  ـــی داواك ـــەی گۆران ـــە بەرنام ـــم ل ـــناییم گوێ ـــردی ئاش ـــان گ ـــان، ی ـــت ماڵم ـــردی پش ـــەر گ لەس
ڕادەگـــرت و دەچوومـــەوە نـــاو زەینـــی خـــۆم و لـــە خـــودام دەخواســـت ناولـــەپ و ناوچەوانـــم 

ـــە.  ـــان بكردبووای ـــدا هاتوچووی ـــژەكان بەناوی ـــە، گۆرانیبێ ـــان بوونای ڕێگاوب
ســـەرەتای ڕێـــگا و بەركەوتـــن و یەكەمیـــن پەیوەندیـــم لەگـــەڵ خانمـــی كتێبـــدا لـــەم ڕووداو و 
خۆشـــبەختییەوە دەســـتی پێكـــرد و بـــووە هێـــڵ و هێمـــای بوونـــم. ئـــەو هەفتەیـــە بـــە هەمـــوو 
ـــان  ـــە مانەوەی ـــەووفەكان ل ـــەس متەس ـــەر ب ـــك مەگ ـــام، ژیانێ ـــیعرەكەدا ژی ـــاو كۆش ـــەوە لەن بوونێكم
ـــت  ـــان وەرگرتبێ ـــدە چێژی ـــەوەدا، هێن ـــرد بەرزكردن ـــتن و وێ ـــەونوێژ و چاوداخس ـــورد و ش ـــەر دووگ لەس
ـــە:  ـــان. وات ـــی خۆی ـــە ناخ ـــتبن ب ـــەوە و گەیش ـــك بووبێتن ـــان نزی ـــە خۆی ـــودا و ل ـــی خ ـــە بوون و ل
ـــدەوە.  ـــۆ گەڕان ـــیعرەكەم ب ـــوو كۆش ـــەی داهات ـــۆ هەفت ـــەدەب. ب ـــزی ئ ـــودا و هێ ـــەڵ خ ـــوون لەگ یەكب
ـــش  ـــرد. منی ـــەت ك ـــدا پەل ـــە خوێندنەوەی ـــان ل ـــوو، ی ـــت نەب ـــەوە. بەدڵ ـــاوا زوو هێنات ـــۆ ئ ـــی: ب گوت
ـــەرە.  ـــەم لەب ـــتا زۆرین ـــم: مامۆس ـــتنەوە گوت ـــە خۆهەڵخس ـــەرزی و ب ـــە هەواب ـــك ب ـــی و نەختێ ـــە بێباك ب
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وەك ئـــەوەی بـــڕوام پێنـــەكات و لـــە قســـەكەم بـــە گومـــان و دوودڵ بێـــت گوتـــی: دەفەرمـــوو 
ئەگـــەر دەمـــت ســـپییە وەرە بـــەر تەختـــەڕەش و ئـــەوەی لەبەرتـــە بیڵـــێ. منیـــش گوتـــم كامـــە 
شـــیعر. دیســـان هەڵوەســـتەیەكی تـــری كـــرد و چـــووەوە نـــاو زەینـــی خۆیـــەوە. وەك ئـــەوەی 
ـــوون و خۆهەڵخســـتنەكەم دڵنیابێـــت.  ـــڕوا بەخۆب ـــە ب ـــەوە و ل ـــەر ڕووناكییەكـــی هێمن ـــە ب ـــت بمخات بیەوێ
ـــیعرم  ـــن ش ـــوو. م ـــە ب ـــل چرك ـــە، چ ـــەواوی وانەك ـــوت. ت ـــانێكی دەگ ـــەوە و ناونیش ـــەڕەی هەڵدای الپ
ـــی  ـــە كۆتای ـــەوە، ل ـــت دەكردم ـــۆی ڕاس ـــرد، ب ـــەم دەك ـــك هەڵ ـــردن كەمێ ـــە گۆك ـــدەوە. ل ـــدا خوێن تێی
وانەكـــەدا پێمـــی گـــوت: بەهرەیەكـــی دەگمـــەن و كـــەم وێنـــەی، ئـــەو وزەیـــەی هەتـــە بـــاش 
ـــم(  ـــەی )تەئمی ـــە كتێبخان ـــی ب ـــان ڕۆژ من ـــەر هەم ـــانت دەدات. ه ـــاالك نیش ـــە، چ ـــتوماڵی بك مش
ـــوون،  ـــۆش ب ـــەرەخۆ و ڕووخ ـــن و لەس ـــی هێم ـــە دوو مرۆڤ ـــەد(، ك ـــە و ئەحم ـــی: )جومع و خاوەنەكان
ـــن  ـــۆ نووســـیم. یەكەمی ـــی ب ـــی دەرچوونیان ـــەكان و كات ـــارە كوردیی ـــە و گۆڤ ـــاوی ڕۆژنام ئاشـــناكرد و ن
كتێبیـــش، كـــە كڕیـــم كتێبـــی: )كاروانـــی شـــیعری نوێـــی كـــوردی( كاكـــەی فـــەالح بـــوو، 
ـــاوە  ـــتاش ناوەن ـــوو، ئێس ـــزار ب ـــازاد دڵ ـــەهۆڵ(ی ئ ـــەی س ـــیعری: )خونچ ـــش كۆش ـــەدوای ئەمی دواب

ـــەوە.                  ـــەوە هەڵدەبژێرم ـــاكردنەوە و خوێندن ـــۆ تەماش ـــەم و دووەم ب ـــی یەك كتێب
ـــەزۆ  ـــەڵغەم و لەوزینەگ ـــەو و ش ـــە و كەوك ـــە و بەدەمچ ـــەڕا، لەف ـــەر گ ـــەم لەس ـــەو بیرۆكەی ـــەو ڕۆژەوە ئ   ل
ـــار  ـــە و گۆڤ ـــی ڕۆژنام ـــووە خەرج ـــەم ب ـــا. ڕۆژانەك ـــواردن نەم ـــاد، خ ـــۆك ..... ت ـــەكرلەمە و فەریكەن و ش
ـــارم  ـــی نادی ـــردم و جیهان ـــتەی ك ـــەوە و ئاراس ـــدا بدۆزم ـــە خۆم ـــا ل ـــەوەی دام توان ـــی ئ ـــب، یارمەت و كتێ

ـــەڕ.  ـــە گ كەوت
دوای ئـــەوەی چوومـــە نـــاو خوێندنـــەوە و بـــە ڕۆژنامـــە و گۆڤارەكانـــی حەفتایـــەكان داهاتمـــەوە 
و ئاشـــنای نـــاوی نووســـەران بـــووم. بـــۆم دەركـــەوت ئـــەم مامۆســـتایەم لـــە ماوەیەكـــی كورتـــدا 
ـــاوكاری،  ـــەی ه ـــە ڕۆژنام ـــە ل ـــەم لێكۆڵینەوەی ـــینی ئ ـــن نووس ـــووە، دیارتری ـــاالك ب ـــەرێكی كارا و چ نووس
ژمـــارە )تایبـــەت( لـــە 1972/1/1 بـــە ناونیشـــانی: )حاجـــی قـــادری كۆیـــی: شـــاعیری ســـەردەمی 

ڕاپەڕینـــی نەتـــەوەی كـــورد( بـــاوی كردووەتـــەوە. 
ـــی  ـــین( من ـــەم( و )نووس ـــوان )ئ ـــووە نێ ـــایییەی كەوتب ـــەو بۆش ـــوو، ئ ـــەوە ب ـــن ئ ـــەی بەم ـــەو بایەخدان ئ
ـــدا  ـــەم هەڵبژاردنەی ـــۆی ل ـــبووی خ ـــای خامۆش ـــرە و توان ـــی بەه ـــژارد، وەك بڵێ ـــەوەی هەڵب ـــۆ پڕكردن ب

ـــدا. ـــدا پەرەپێ ـــە من ـــۆی ل ـــی خ ـــەوە و بەردەوامبوون دۆزیی
ــەی:  ــە ڕۆژنامـ ــی لـ ــینێكی ڕۆژنامەوانـ ــدار( نووسـ ــوود زامـ ــتایەكاندا: )مەحمـ ــتی هەشـ ــە ناوەڕاسـ لـ
ــەو  ــی. لـ ــڕەو(دا نووسـ ــی: )پێشـ ــوردی و گرووپـ ــیعری كـ ــی شـ ــارەی نوێبەخشـ ــاوكاری(دا لەبـ )هـ
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ـــوو:  ـــی داب ـــەو ڕوونكردنەوەش ـــوو، ئ ـــن بەكارهێناب ـــۆ م ـــب(ی ب ـــی كتێ ـــتەواژەی: )كرم ـــینەیدا دەس نووس
ـــك  ـــەدا. حاڵەتێ ـــەوەدا الن ـــەی خوێندن ـــەر زەمین ـــی لەس ـــەر پێ ـــژە. ئەگ ـــی درێ ـــەم الوە خەونێك ـــی ئ خەون

بـــە شـــیعری هاوچەرخـــی كـــوردی دەبەخشـــێت.                            
ـــە  ـــووە. ب ـــك ب ـــدا لەدای ـــۆی تێی ـــە خ ـــدەی دەدا، ك ـــەو گون ـــی ئ ـــژی زمان ـــن( چێ ـــیعرەكانی: )هێم   ش
ـــووە.  ـــدا هەب ـــتنی لەگەڵیان ـــتان و دانیش ـــە هەس ـــاوە، ك ـــەی كێش ـــەو خەڵك ـــی ئ ـــەی ژیان ـــادەییش وێن س
ـــی  ـــك الدێی ـــیعرەكان كەمێ ـــی ش ـــان و زمانڕەوان ـــی. زم ـــی خۆیەت ـــان و گوزەران ـــی ژی ـــە: دەرەنجام وات
ـــە  ـــژ، بردمی ـــەڕی چێ ـــا ئەوپ ـــرت، ت ـــڕی ڕادەگ ـــە پ ـــی ب ـــای من ـــی ئەوس ـــن و ئەقڵییەت ـــاو و زەی ـــوون. چ ب
ـــە  ـــت. ڕەنگ ـــە بەهەش ـــان بكات ـــە بیاب ـــە توانایدای ـــب ل ـــژی كتێ ـــی. چێ ـــژی خودای ـــی چێ ـــی دۆخ وەرگرتن
ـــاری  ـــتەی: )ش ـــەو بەهەش ـــە ئ ـــی ال كردم ـــت زمان ـــە بووبێ ـــان پاراویی ـــە و زم ـــادەیی و بریق ـــەو س ـــەر ئ ه
ـــم  ـــاری ناخ ـــە و گوت ـــە ڕوانگ ـــەم ب ـــاوی و بیك ـــە ن ـــەم، بچم ـــۆ دەك ـــەونوێژی ب ـــتن و ش ـــۆر( پەرس خ
ـــان  ـــتەكانی ژی ـــەواوی ئاراس ـــی ت ـــدەم. وەرچەرخانێك ـــدا ب ـــاوی تێ ـــەی گونج ـــەوەی وش ـــی دۆزین و هەوڵ
ـــی  ـــە كوێ ـــان ل ـــزی زم ـــێ هێ ـــز و ب ـــم هێ ـــێ، بزان ـــتەیەی دام ـــەو ئاراس ـــەك ئ ـــا تاڕادەی ـــوو، هەروەه ب
دەقـــدا دەردەكەوێـــت و بـــە ئەدەبیبوونـــی دەقیـــش لـــە چ بەكارهێنانێكـــدا ئاســـتەكانی دەردەكەوێـــت. 
ـــان و  ـــزی زم ـــان هێ ـــە، ی ـــزی زمان ـــاری و هێ ـــی، زانی ـــی ئەدەب ـــە بابەت ـــك دەكات ـــەوەی بابەتێ ـــە: ئ وات

ـــەت.              ـــی باب كاریگەری
ـــی  ـــی بابەت ـــە تێڕوانین ـــت. ل ـــان ناكرێ ـــتداری دەستنیش ـــەوە ئاس ـــی زمان ـــە تێڕوانین ـــا ل ـــە تەنی ـــیعر ب  ش
ـــە و  ـــەر گەاڵڵ ـــی الی خوێن ـــتی و زمانی ـــانەوەی هەس ـــەوە، گەش ـــەی زمان ـــی ئەدەبییان ـــتی و بەكارهێنان هەس
ـــی  ـــی زمان ـــە بەكارهێنان ـــان ل ـــە زم ـــای ئەوەی ـــتەیەك مان ـــەر ڕس ـــیعربوونی ه ـــە ش ـــت. ب ـــتە دەبێ بەرجەس
ـــی  ـــە دەق ـــە ل ـــی وش ـــا كارلێكردن ـــەوە، هەروەه ـــی ئەدەب ـــاو زمان ـــە ن ـــووە و هێندراوەت ـــەدا دەرهات ڕۆژان
ئەدەبیـــدا، چـــۆن هێـــزی وشـــە وشـــەیەكی دیكـــە ڕادەكێشـــێت و دروســـتی دەكات و تـــۆڕی زمـــان 

ـــت.           دەچنێ
  ئەگەرچـــی )هێمـــن: 1921 - 1986/4/17( وەك تەمـــەن حەڤـــدە ســـاڵ دوای )گـــۆران: 1904 - 
1962/11/18( لەدایـــك بـــووە. حەفـــت ســـاڵیش لـــەم زیاتـــر ژیـــاوە، بـــەاڵم نوێبوونـــەوەی شـــیعری كـــوردی 
ـــەو  ـــووە، ب ـــایی دەرنەچ ـــیعری ئاس ـــی ش ـــە چەمك ـــن ل ـــدەكات. هێم ـــت پێ ـــەوە دەس ـــە گۆران ـــەی ل چاوگەك
ـــروڕا و دەربڕیـــن  ـــەاڵم وەك بی ـــوو، ب ـــە: وەك شـــێواز كۆنەخـــواز ب ئاســـت و ئاراســـتەیەش دەینووســـی. وات
ـــن،  ـــدا دەجووڵێ ـــاو زەینم ـــەواوی لەن ـــە ت ـــێبەرەكانی ب ـــە و س ـــە الم ئامادەی ـــەی ل ـــوو، دیوانەك ـــواز ب نوێخ
ـــی  ـــە دیوان ـــكێش ب ـــێوازی پێش ـــی ش ـــی نوێ ـــی و توخم ـــۆرم و نوێبەخش ـــكاری ف ـــی گۆڕان ـــچ خاڵێك هی
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شـــیعری كـــوردی نەكـــردووە. لـــە دەقـــی: )بەهـــاری كوردســـتان(، بـــە شـــیعر لەبـــارەی سروشـــتی 
ـــڕی  ـــی پ ـــیعرییەت و خەیاڵ ـــەاڵم ش ـــە، ب ـــیعری تێدای ـــەوەی ش ـــڵەتەكانی هۆنین ـــوو خەس ـــیوە، هەم نووس
ـــارەی  ـــارەزایەك لەب ـــاس و ش ـــە ڕووەك ن ـــو ب ـــت، بەڵك ـــاعیر داناندرێ ـــە ش ـــدا ب ـــەم دەقەی ـــە. ل ـــدا نیی تێ
ـــیعری  ـــی( ش ـــەی جودای ـــیعری: )ناڵ ـــیعرەكانی كۆش ـــە ش ـــێك ل ـــەاڵم بەش ـــت. ب ـــی الدێ دادەندرێ ژیان
ـــیعری:  ـــش ش ـــن. بەتایبەتی ـــی كوردی ـــی ئەدەب ـــەرە دەگمەنەكان ـــیعرە ه ـــە ش ـــن و ل ـــورت نی ـــدان ك مەی
ــه  و   ــی ڕۆمانتیكیانـ ــی و بێگه ردییه كـ ــه  پاكـ ــتووه ته  بـ ــدا گه یشـ ــیعرێكه  تێیـ ــز(، شـ ــوارەی پایـ )ئێـ

ـــاوە.                                                         ـــڕ خوڵق ـــیعرییەتی پ ـــڕ و ش ـــیعری پ ـــەی ش ـــە زەمین ـــتییە، ل ـــەواو هەس ت
ـــەوە  ـــی دڵ ـــە ناخ ـــردووم و ل ـــەڕ ك ـــی ت ـــەد ڕۆح ـــۆ ئەب ـــتوویەتی ب ـــەی ڕش ـــاوە ڕوون و ڕەوان ـــەو ئ  ئ
ـــتی  ـــەاڵم هەس ـــان، ب ـــی ژی ـــۆ و ئاهەنگ ـــزی گفتوگ ـــرد و مێ ـــە مێزگ ـــردووم ب ـــی ك ـــم دەدوێ و ناخ لەگەڵ
شـــیعریی مـــن لەســـەر هەســـتی شـــیعری ئـــەو دانەمـــەزرا، هەروەهـــا بەهیـــچ ڕێبازێكـــی سیاســـی و 
ـــیعری  ـــت، ش ـــۆی نەبێ ـــیعر خ ـــە ش ـــە ل ـــم، بێجگ ـــە ڕێ ڕوونی ـــە و نەبوونەت ـــەر نەبوویم ـــش كاریگ ئایدیۆلۆژی
بێگـــەرد. دوای ئەوەنـــدە ســـاڵە و بڕینـــی هـــەزار و یـــەك ڕێـــگای دوور و نزیـــك، نازانـــم چـــۆن دەربڕیـــن 
ـــتت  ـــرم و دەس ـــت دەگ ـــە باوەش ـــی دڵ ل ـــە كام ـــەوە. ب ـــتت بدەم ـــەم و پاداش ـــۆ بك ـــای ت ـــە و بەه ـــە پای ل
ـــەل  ـــدا ه ـــەم بۆنەی ـــەر ل ـــا ه ـــرم، هەروەه ـــە ڕازت دەگ ـــڕ ل ـــاوی پ ـــیما و چ ـــە س ـــز ل ـــەم و ڕێ ـــاچ دەك م
ـــازاری  ـــە ئ ـــران و ب ـــاری گ ـــرم و ب ـــم هەڵگ ـــان و ڕۆح ـــەر ش ـــك لەس ـــا گوناهێ ـــرم ت ـــك وەردەگ و بوارێ
ـــم  ـــە تەمەن ـــەوە. ل ـــر گەڕای ـــە خێ ـــەرەكەی ب ـــۆ نووس ـــر ب ـــك، دوات ـــەم. گوناهێ ـــووك بك ـــم س ـــان و ڕۆح ش
یـــەك جـــار كتێبـــم لـــە كتێبخانـــە لـــە غەفڵەتـــی خاوەنەكەیـــدا بـــردووە، ئەویـــش لـــە 1985/10/14، 
ـــاو  ـــان بەن ـــەقامدا دەڕۆم، ی ـــە ش ـــی ب ـــوو، نەمدەزان ـــی ب ـــەن قزڵج ـــەدا(ی حەس ـــی گ ـــی: )پێكەنین كۆچیرۆك
ـــێ دەكات،  ـــەم ل ـــران هەڕەش ـــە و هەڵدێ ـــێدا گیربوویم ـــاخێكی عاس ـــە ڕەوەزە ش ـــان ل ـــر، ی ـــك ئاگ تونێلێ
ـــەوەم  ـــگای گەڕان ـــوەی ڕێ ـــە نی ـــەوە. ل ـــی بێئامان ـــاو چاڵێك ـــە ن ـــر دەكەوم ـــگاوی ت ـــا، دوو هەن ـــتا ن ـــا ئێس ه
بـــۆ ماڵـــەوە، یەكڕاســـت بـــە ڕەنگـــی زەرد و هەڵبـــزڕكاو و دەروونـــی مانـــدوو و نیـــوەڕۆح بوومـــەوە 
ـــتیان  ـــش دەس ـــردووە. ئەمانی ـــەم ك ـــەم كارە خراپ ـــا ئ ـــم پێدان ـــەد(، دان ـــە و ئەحم ـــەوە الی: )جومع گەڕام
ـــتان  ـــە، هێش ـــان خۆش ـــب و ژی ـــە كتێ ـــان ب ـــە دڵم ـــان: بۆی ـــەوە و گوتی ـــان دام ـــا و دڵی ـــانم دان ـــەر ش لەس
ـــەوە  ـــە ناخ ـــتپێكردن ل ـــن هەس ـــە بچووكتری ـــاوە، ب ـــۆی تێدام ـــۆی وەك ت ـــی خ ـــاوەڕ بەپاكی ـــی ب مرۆڤ
ـــە  ـــیان ب ـــی: )مەحوی(ش ـــەوە و دیوان ـــێ وەرنەگرتم ـــان ل ـــم و كتێبەكەی ـــان بووری ـــگات. لێی ـــازاری پێب ئ
دیـــاری وەك ڕەفتـــار و كردەوەیـــەك پێـــدام. لـــەم بـــارەی لێبووردنـــەدا هـــەر ئەوەتـــا لـــە خۆشـــیدا 
ـــتم.  ـــی ڕۆیش ـــی دەروون ـــەرەو ئارامی ـــەوە و ب ـــاك بووم ـــەوە پ ـــی بوونم ـــە قوواڵی ـــەوە، ل ـــكە نەیدەبردم گەش
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كتێبەكـــەم هـــەر لـــەال مایـــەوە و هەمیشـــەش لێـــی دەســـڵەمیمەوە. تـــا ســـاڵی 2010، پێشـــنیازم بـــۆ 
ـــەم  ـــێیەمی ئ ـــی س ـــە چاپ ـــرد، ك ـــب( ك ـــەد حەبی ـــەدران ئەحم ـــاراس: )ب ـــراوەی ئ ـــاپ و باوك دەزگای چ
ـــی  ـــەیدای زمان ـــی: ش ـــا و گوت ـــدی دان ـــاوی ڕەزامەن ـــەر چ ـــتی لەس ـــەردوو دەس ـــەوە. ه ـــە بكەن كۆچیرۆك
ـــووە،  ـــەی وەرگرت ـــگار زیندووەك ـــە ئێج ـــەی زمان ـــە و بنچین ـــە پێكهات ـــم ل ـــەم و سوودیش ـــەو چیرۆكنووس ئ
ـــەوە  ـــگای كوردیی ـــی كۆمەڵ ـــە ژیان ـــی وشـــەی پەیوەســـت ب ـــە بەكاربردن ـــە ل توانایەكـــی سەرســـوڕهێنەری هەی
و زمـــان تائەوپـــەڕی دەناســـێت و بـــاش لـــە ناوكـــی وشـــەش تێـــدەگات، فەرهەنگـــی وەك خاكـــی 
ـــش دوای هـــەوڵ و كۆشـــش و پەیوەندیكـــردن،  ـــت چـــۆن بنووســـێت. ئەمانی ـــژە و دەزانێ ســـوارچاكان پاگ
ـــدا،  ـــەم: 1967 - بەغ ـــی یەك ـــی: چاپ ـــاڵ چیرۆكەكان ـــتە پ ـــیان خس ـــری چیرۆكنووس ـــی ت ـــەش چیرۆك ش

ـــەوە.         ـــتە كتێبخان ـــێیەمیان خس ـــی س ـــاڵی 2010 چاپ ـــدا، س ـــی دووەم: 1985 - بەغ چاپ
ـــاعیر  ـــە ش ـــك ل ـــی زۆرێ ـــای زەین ـــتپێكراو و دنی ـــی هەس ـــەڵ خەم ـــەوە لەگ ـــی كتێب ـــە ڕێ ڕوون ـــەر ب ه
ـــدن و  ـــە خۆڕاچڵەكان ـــەوان ل ـــای ئ ـــەم و زۆر توان ـــە، ك ـــت بوویم ـــەوە پەیوەس ـــنا و پێیان ـــەران ئاش و نووس
ـــزی ڕۆح و  ـــە و هێ ـــن، گەنجین ـــی م ـــا و بینای ـــتنی بین ـــاڵ و داڕش ـــڵ و خەی ـــی ئەق ـــە و پەروەردەكردن گەش
ـــدا  ـــی خۆم ـــە ئەزموون ـــە. هەمیشـــەش ل ـــاراوە بوون ـــۆزی ش ـــاوە و س ـــەرچاوەی درەوش ـــیاو و س ـــەی ش پێوان
ـــۆم  ـــزادەی خ ـــردی حەاڵڵ ـــگا(ی خۆك ـــی فرەنی ـــووە، )ئەدەبێك ـــەوە ب ـــەم ئ ـــێ پێوان ـــەم و ب ـــتی یەك ویس
ـــی  ـــە چ ـــش ئەوەی ـــەی مرۆڤی ـــەری پێكهات ـــیوە. جەوه ـــەوەم نووس ـــوە، ئ ـــم زانی ـــم. چیش ـــەم بهێن بەره
ـــار  ـــین یەكج ـــە نووس ـــەی، چونك ـــینت داخ ـــەری نووس ـــە دەفت ـــر وای ـــا چاكت ـــێت. دەن ـــەوە بنووس ـــێ ئ دەزان
ـــەوت  ـــەوەی ئ ـــی دوای خوێندن ـــت و زانین ـــۆ هەس ـــە ت ـــرە، ك ـــینە نەم ـــەو نووس ـــە: ئ ـــت. وات ـــر( دەبێ )نەم
ـــەوە، نووســـینێكی  ـــی دوای خوێندن ـــە: ســـەرچاوەی یەكـــەم. نووســـینی هەســـت و زانین ـــەو. وات نووســـیوە، ئ
ـــە  ـــا زۆر زەحمەت ـــاو، هەروەه ـــە بەرچ ـــدا بێت ـــت تێ ـــی خۆت ـــە. ناتوان ـــكۆمەند نیی ـــەاڵتە و ش ـــز و بێدەس بێهێ
ـــە  ـــەتەوە، ك ـــی سیاس ـــاو گێژەن ـــە ن ـــت و نەكەویت ـــاعیر بی ـــتان، ش ـــڵەژاوی وەك كوردس ـــی ش ـــە واڵتێك ل
ـــی  ـــت، ئەگـــەر بیشـــكێنیت نان ـــارۆی داوی ـــۆ ســـاتمە و خلیســـكان گەم ـــەوە ب ـــە هـــەر چـــوار الت سیاســـەت ل
ـــگوزەرانییە.  ـــەو خۆش ـــۆم الدا ل ـــن خ ـــن. م ـــت ڕادەپچڕكێن ـــت و دەم ـــوان دەس ـــەی نێ ـــەودا كورت ـــەو م ئ
ـــووم  ـــش ب ـــام. بێباكی ـــەوە و ژی ـــەرد( مام ـــیعری بێگ ـــی )ش ـــاو بەدیهێنان ـــتگۆیانە لەپێن ـــی ڕاس لەخەباتێك
ـــۆ و دووری  ـــە ئاس ـــار ل ـــی نادی ـــەردان. وەك نوختەیەك ـــی نام ـــە و بوختان ـــە و داو و بۆس ـــت تەڵ ـــە ئاس ل

ـــم. ـــیعردا دەركەوت ش
تشرینی یەكەمی 2015 هەولێر 
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ـــیعر  ـــیعرییەتی ش ـــە ش ـــر ل ـــە و بی ـــەاڵ و قولل ـــە ق ـــیعر دەكەم ـــەپۆلە گەورەكانیشـــدا ش ـــژەن و ش ـــاو گێ لەن
ـــت،  ـــدا دەگەڕێ ـــەدوای خۆی ـــۆی كارا دەكات و ب ـــەوە: خ ـــاو مەتاهات ـــە ن ـــە دەچێت ـــرۆڤ، ك ـــەوە، م دەكەم
ـــدەر  ـــرووش پێ ـــیاركردنەوەیەش كاری س ـــەم وش ـــەوە. ئ ـــیار دەكات ـــار وش ـــەڕان نادی ـــۆدا گ ـــە دوای خ ب
ـــودا،  ـــە: خ ـــار. وات ـــەڕێ، نادی ـــاردا دەگ ـــەدوای نادی ـــاعیرەی ب ـــەو ش ـــدراوە. ئ ـــری پەیامپێ ـــادی ژی و بنی
ـــۆ  ـــە ب ـــوون، گەڕانەوەی ـــكۆ و ب ـــن ش ـــەدوای دێرینتری ـــەڕان ب ـــە. گ ـــكۆ و بوون ـــن ش ـــوداش دێرینتری خ
ـــكابوون  ـــەواو نەڕس ـــتان ت ـــرۆڤ هێش ـــەی م ـــی پێكهات ـــەی دەمارەكان ـــە: ئەوكات ـــەرەتاكان. وات ـــەرەتای س س
ــا  ــوون، هەروەهـ ــان نەكرابـ ــۆ دەستنیشـ ــی بـ ــان بەڕوونـ ــن بردنیـ ــان و خوێـ ــۆری خوێـــن هێنـ و جـ

ـــوون.  ـــانكردندا ب ـــۆ دەستنیش ـــی كار ب ـــە چاوەڕوان ـــش ل ـــی زەوی دەمارەكان
شـــاعیر، شـــاعیرێك، كـــە لەرزینێـــك بخاتـــەوە و كاریگـــەری لەســـەر ئاینـــدەی شـــیعر هەبێـــت: 
لـــە ئاســـتی خەیاڵەكانـــی خۆیـــدا دەڕوات و ڕەنگـــە هەســـتیارەكان و بۆنـــە هەســـتیارەكان بـــۆ كاتـــی 
ـــان  ـــی تێڕام ـــەگیری، كات ـــی گۆش ـــی، كات ـــی بێدەنگ ـــین، كات ـــی نووس ـــێ: كات ـــۆی دەورووژێن ـــی خ تایبەت
ـــی  ـــژەوی تایبەت ـــەدا دەق ڕێ ـــەم كاتان ـــەوە. ل ـــان دەكات ـــان و ســـاتی نووســـیندا، كۆی ـــاو ئ و شـــۆڕبوونەوە بەن

ـــت. ـــان وەردەگرێ داهێن
پێـــش كتێبـــە ئاســـمانییەكان شـــیعر ســـەرەتای هەســـتپێكردن بـــووە، هەســـتپێكردنەكانی مرۆڤـــی 
دەستنیشـــان كـــردووە و بووەتـــە گوتـــاری زینـــدووی. )ســـوهراب ســـپێهری( دەمانباتـــە ســـەر ئـــەو 
ئاماژەیـــە: )ئـــەم كتێبـــە ئاســـمانییەی ئێمـــە: )قورئـــان( ســـەرەڕای الیەنـــە خودایـــی و پیرۆزییەكـــەی، 

یەكێكـــە لـــە بەنرختریـــن شـــاكارە ئەدەبییـــە جیهانییـــەكان(.
ســـاڵی 1980 لـــە ژمـــارە )62(ی گۆڤـــاری )بەیـــان(دا، شـــیعرێكی: )نـــەژاد عەزیـــز ســـورمێ(م 
ـــەم  ـــەری ل ـــەرهاتی كاریگ ـــوان و ڕووداو و بەس ـــری ج ـــەوێ(. بی ـــوە ش ـــانی: )هەی ـــە ناونیش ـــدەوە ب خوێن
ـــڕاوە  ـــی وەرگێ ـــیوە و هەرچیش ـــی نووس ـــەوە، هەرچ ـــەم خوێندنەوەیەم ـــاوە. دوای ئ ـــەدا دان ـــیعرە كورت ش
خوێندوومەتـــەوە. كەواتـــە: ماوەیەكـــی زۆرە ئـــەم شـــاعیر و وەرگێـــڕە ئاشـــنا و ڕۆشـــنامە، ســـەرنجم 
لەبـــارەی بەرهەمەكانـــی هەبـــووە، بـــەاڵم لێـــی بێـــزار نەبوویمـــە. دڵنیاشـــم تـــا بمێنـــم، ئەگـــەر ئـــەو ئەشـــقی 
نووســـینە ئـــەو بەرنـــەدات، بەدوایـــدا بچـــم و دەق و وەرگێڕانەكانـــی بخوێنمـــەوە لێـــی بێـــزار نابـــم، چونكـــە 
ـــانەیە.  ـــگ و نیش ـــك دەن ـــان كۆمەڵێ ـــە، زم ـــان هەی ـــردی مانەوەی ـــەردەمەكانە و پ ـــوو س ـــیعری هەم ش

ڕێزگرتن لە شیعر
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دەتوانێـــت چاوەڕوانـــی پێچەوانـــە بكاتـــەوە، زمانـــی پێـــوەری لـــە توانـــای زەینیـــدا بەكاردەهێنێـــت. 
ـــوردەوە  ـــی ك ـــتان و مرۆڤ ـــی كوردس ـــتی ژیان ـــە و سروش ـــە كاكڵ ـــاعیرە ل ـــەم ش ـــیعری ئ ـــنگەكانی ش پرش
ڕســـكاوە و بیروبۆچوونـــی نامـــۆ و دیمەنـــی ناتەبـــای تێـــدا نییـــە، بـــە ئاراســـتەیەك دەڕوا و ناكەوێتـــە بـــاری 
ـــووە.  ـــنووردارەكەی وەرنەگرت ـــا س ـــە مان ـــی ب ـــتێتیكا - كرۆكیجوان ـــی ئێس ـــا چەمك ـــەوە، هەروەه دۆخگۆڕین
واتـــە: ڕوو و چینـــی یەكەمـــی ئێســـتێتیكای وەرنەگرتـــووە. بەڵكـــو پەیوەنـــدی لەگـــەڵ فۆرمەكانـــی 
ـــاوە دروســـت  ـــەم هێن ـــی ئێســـتێتیكای بەره ـــەی ناوك ـــەو بیركردنەوان ـــی و ئ ـــی زەین هەســـت و چاالكبوون
ـــا  ـــت ت ـــت دەبێ ـــەوە دروس ـــە كاكڵ ـــەی ل ـــەو چینان ـــەوەی ئ ـــكڵ. دۆزین ـــا توێ ـــەوە ت ـــە كاكڵ ـــردووە، ل ك
ـــەت  ـــتە و باب ـــدا فرەئاس ـــە بابەت ـــیعرەكان ل ـــەی ش ـــی پێداڕۆیشـــتنی. خاســـیەت و پێكهات ـــكڵ و چۆنیەت توێ
دەگـــۆڕێ، لـــە هەندێـــك شوێنیشـــدا دەبێتـــە فرەدەنـــگ، بـــەاڵم فرەدەنگییەكـــە بەشـــداری دەنگـــی 
ـــی  ـــی وەك چین ـــی دەنگ ـــە چینێك ـــەم، ب ـــی یەك ـــی كەس ـــە، دەنگ ـــان دەنگ ـــە، هەم ـــر نیی ـــێكی ت كەس
ـــاوەرۆك و  ـــەی ن ـــیەت و پێكهات ـــۆڕی خاس ـــا و ت ـــاو بین ـــە ن ـــە دەكات و دێت ـــداری دەنگەك ـــیقا بەش مۆس
ـــاعیرە  ـــەم ش ـــت. الی ئ ـــن وەردەگرێ ـــت ڕاگرت ـــەنگی ئاس ـــە س ـــەت، ب ـــی باب ـــی یەكێت ـــەڵ و تانوپۆكان ڕای

ـــە.  ـــی هەی ـــێوازە بەردەوام ـــت و ش ـــەو ئاس ئ
شـــاعیرێكی دەمـــار و خوێـــن داچـــۆڕاو و درەوشـــاوەیە لـــە باســـكردنی ژیانـــی كوردســـتاندا، هەمیشـــەش 
ـــت و  ـــان هەلپەرس ـــاج، ی ـــت و ت ـــاری تەخ ـــەی، ی ـــارە دوو كەڵبان ـــەو م ـــەركۆنەی ئ ـــووكایەتی و س س
ـــەوەش:  ـــەڵ ئ ـــردووە. لەگ ـــەوە، ك ـــەاڵتی كوردیی ـــاو دەس ـــتووەتە ن ـــان خس ـــوازان و گەندەڵیی بەرژەوەندخ
ـــی  ـــدا كۆشش ـــاو دەسەاڵتیش ـــە لەن ـــەاڵم هەمیش ـــووە(، ب ـــەاڵت ب ـــراوی دەس ـــز لێگی ـــوڕی ڕێ ـــۆی ك )خ
ـــی  ـــاوەن دەربڕین ـــەوە خ ـــرە تاكان ـــەو بی ـــاو ئ ـــردووە، لەن ـــاك ك ـــری ت ـــی بی ـــتنی كاریگەری ـــۆ پاراس ب
ـــاو  ـــوو كـــردووە، )لەن ـــە: خۆبوونـــی ئەدەبـــی خـــۆی ســـەنگ ڕاگرت ـــووە. وات كەســـایەتی ئەدەبیـــی خـــۆی ب
ـــتووەتەوە(.  ـــی هێش ـــە پاك ـــۆی ب ـــایەتیی خ ـــی كەس ـــی و بوون ـــی ئەدەب ـــەدا، بوون ـــوو ئاژاوان ـــەو هەم ئ
كـــوڕی ڕووكەشـــی ئـــەم نیشـــتیمانە نییـــە. لـــە دەمـــار و خوێنیـــەوە نیشـــتیمانییە. تاكـــی وشـــیار 
ـــی،  ـــووی خۆیەت ـــۆی و داهات ـــودی خ ـــتی خ ـــدا پەیوەس ـــترین باروبواری ـــە باش ـــتیمانی ل ـــەواو نیش و ت
ناهێڵێـــت ئەوانـــی دی، مافیاكانـــی دەســـەاڵتی ئەدەبـــی لـــە نـــاوەوە داگیـــری بكـــەن و ئاراســـتەی 

ـــۆڕن. ـــایەتی بگ ـــی كەس ـــی و خۆبوون ـــی ئەدەب خۆبوون

)لە وچانێكی كورتدا 
دڵم بە مەوسیمی گواڵن سپارد..
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لەگەڵ هەمووان بەخشندە. 
بێبەختی دەرچوو 

داوی بێبەختیی نامەردان(.
ل: 32 )دەقی: هەندێ وردە تێبینی(

)لە ژێر قوببەی ئومێددا،
چاو دەبڕینە بنمیچ

كەسمان لە حیكمەتی قیبلەنما ناگەین. 
كە دێین كەسمان، ساوێك

تەنیا ساوێك،
لە چیمەنی حەوشە ناكەین
كە هەمیشە باكگراوەندی

خۆهەڵخستن و درۆكانمانە..(
ل: 186 - 187 )دەقی: لەژێر قوببەی ئومێددا(

)ئەو دەمە 
مەیخانە پاڵی بەمەیخانەوە دابوو. 

كەس نەیدەزانی مەرگ چییە..
گەلگامێش لە مەیخانە دادەنیشت، 

سێوی بە پەلكەوە دەخوارد. 
گوێی بۆ حیكایەتی

ئەو سەردەمانە ڕادەدێرا 
هێشتا نەهاتبوون. 

حیكایەتی 
ئەوەی پاشان، 

ناوی لێنرا بێهوودەیی...(
ل: 228 - 229 )دەقی: بەرپابوونەوەی شەو(
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ـــی  ـــەوان تەمەن ـــە: پاڵ ـــە. وات ـــدا نیی ـــتێرەی تێ ـــەاڵم ئەس ـــە، ب ـــی زۆر تێدای ـــوردی پاڵەوان ـــیعری ك ش
كورتـــە و زوو بـــێ شـــوێنەوار دەمێنێتـــەوە و دەمرێـــت، بـــەاڵم ئەســـتێرە تەمەنـــی درێـــژە و شـــوێنەواری 

ـــەوە دەژی. ـــە ڕووناكیی ـــڕ ب ـــی پڕاوپ ـــەوە و وەك نموونەیەك ـــگا دەمێنێت ـــاو كۆمەڵ لەن
ـــەواو  ـــەوە ت ـــەڕووی ناوەرۆك ـــوو - 2015( ل ـــدا نەگوتراب ـــی برایان ـــە دوا خوان ـــەوەی ل ـــیعری: )ئ كۆش
ـــی  ـــواردەوە - 2010(، جیهانێك ـــەم خ ـــەو كانییان ـــم ل ـــەدا تێپەڕی ـــەو ڕێیان ـــیعری: )ب ـــە كۆش ـــاوازە ل جی
ـــا  ـــا و هێم ـــی ڕوون هێم ـــەر ئاوێك ـــن و لەس ـــاس و بینی ـــە بەرب ـــوی هێناوەت ـــە خەمڵی ـــتێتیكی ب ئێس
ـــن  ـــكدانەوەی یەك ـــیعر تیش ـــەردوو كۆش ـــێواز ه ـــان و ش ـــەاڵم وەك زم ـــان دەدات، ب ـــراوەكان نیش بۆك
ـــن  ـــن و دەربڕی ـــتن و بینی ـــا تێگەیش ـــە. تەنی ـــن هەی ـــاوەی خەمڵی ـــاڵ م ـــج س ـــیاندا پێن ـــە نێوانیش و ل
ـــۆردا.  ـــەرچاوەی جۆراوج ـــوێ و س ـــەوەی ن ـــەڵ خوێندن ـــۆڕاون. لەگ ـــەكان گ ـــارودۆخ و زانیاریی ـــە ب ل
ـــەی  ـــدا مامەڵ ـــی كوردی ـــاو ئەدەب ـــاو لەن ـــی ب ـــە وەك هەڵەیەك ـــێواز و زمان ـــەی ش ـــك نزیكیی ـــەم لێ ئ
ـــە  ـــەوە. ب ـــەر داهێنەران ـــاڕەواش بەس ـــی ن ـــار و حوكم ـــە بڕی ـــار بووەت ـــك ج ـــت، هەندێ ـــدا دەكرێ لەگەڵ
ـــەم  ـــاندەدەن. ك ـــەركەوتوو نیش ـــی زۆر س ـــە ڕوویەك ـــێواز و زمان ـــكدانەوەی ش ـــەم تیش ـــەوە ئ پێچەوان
شـــاعیر دەگاتـــە ئـــەم پلـــە و بـــارە پێگەیشـــتووە. ئەمـــەش ئەوەیـــە شـــاعیریەتی پێگەیشـــتووە و 
ـــەوە  ـــك بووەت ـــوو، نزی ـــۆ دروســـت ب ـــە ناوەندێكـــی ب ـــد(ی. نووســـەرێك، ك ـــە )ناوەن شـــێوازێك بووەت
ـــەوە و  ـــر و لێكدان ـــاو بی ـــێتە ن ـــتپێكردن ڕادەكێش ـــنگەكانی هەس ـــدەدا پرش ـــەو ناوەن ـــڵ. ل ـــە تەكام ل
ـــووە و زوو  ـــت نەب ـــۆ دروس ـــان ب ـــاعیرانەی ناوەندێكی ـــەو ش ـــۆی. ئ ـــی خ ـــی ئەدەب ـــی خۆبوون دەربڕین
زوو لـــە شـــێوازێكەوە دەپەڕنـــەوە شـــێوازێكی تـــر. ئەوانـــەن نەگەیشـــتوون بـــە ناوەنـــد و شـــێواز 
ـــر و  ـــان و بی ـــی خۆی ـــی ئەدەب ـــە خۆبوون ـــتوون ب ـــە و نەگەیش ـــتی دوای خوێندنەوەی ـــیان هەس گۆڕینیش

ـــە.  ـــان ڕفۆك ـــەی دەروونیی ـــاوەڕ و زەمین ب
ـــیعر  ـــك كۆش ـــڕ، هەندێ ـــی پڕاوپ ـــەوە. دوای خوێندنەوەیەك ـــاری ڕوون ورد دەبم ـــن زۆر لەڕوخس م
ـــزی  ـــەوە ڕێ ـــە دڵ ـــا ل ـــەوە. ئینج ـــی ورد دەبم ـــەم و لێ ـــا دەك ـــاری ڕوون تەماش ـــێوه ی ڕوخس ـــه  ش ل

ـــم. ـــۆی دادەنێ ـــیاوی خ ـــوێنی ش ـــە ش ـــدا ل ـــاو كتێبخانەكەم ـــم و لەن لێدەنێ
لە كتێبخانەكەمدا سێ خانەم بۆ شیعر تەرخان كردووە :

خانەی یەكەم: شاعیرانی داهێنەر.
ـــان  ـــە خوێندنەوەی ـــەی شـــایەن ب ـــڕ و كۆپل ـــەی دێ ـــەر، ئەوان ـــەی دووەم: شـــاعیرانی نیمچـــە داهێن خان
ـــێ  ـــان و ل ـــە ڕام ـــەك ل ـــواڵون، ن ـــاوە هەڵق ـــوون و تراژیدی ـــە هه ڵچ ـــش ل ـــڕ و كۆپلەكانی ـــە، دێ هەی

ـــاعیرانە. ـــەوەی ش وردبوون
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خانەی سێیەم: شاعیرانی هیچ لەبار نەبوو، ئەوانەی پاشخاپەرۆكی شیعری كوردین.
بـــرازا و خوشـــكزا و كەســـوكار و هـــەر ئاشـــنا و ڕۆشـــنایەكم، كـــە دێنـــە ماڵـــم داوای كتێبـــم 
لێدەكـــەن. هەمیشـــە كۆشـــیعرەكانی خانـــەی ســـێیەمیان دەدەمـــێ. ئەگەرچـــی هـــەر كتێبێـــك 
ـــش  ـــن كتێبی ـــم خراپتری ـــەر بزان ـــڕم. ئەگ ـــەك و دوو دەیك ـــێ ی ـــت. ب ـــیعرەوە هەبێ ـــە ش ـــدی ب پەیوەن
ـــە  ـــم ل ـــەوە دەب ـــی ئ ـــم و چاوەڕوان ـــێیەمی دادەنێ ـــەی س ـــە خان ـــیعر ل ـــۆ ش ـــك ب ـــت. وەك ڕێزێ بێ
ـــدە و  ـــا و گەن ـــێ مان ـــووچ و ب ـــی پڕوپ ـــم: كتێبێك ـــراویش دەڵێ ـــە پێبەخش ـــم. ب ـــدا بیبەخش دەرفەتێك

ـــخاپەرۆكە. ـــرخ و پاش ـــێ ن ب
ـــی خـــۆی دەرخســـت  ـــزی كاریگەری ـــوو( هێ ـــدا نەگوتراب ـــی برایان ـــە دوا خوان ـــەوەی ل كۆشـــیعری: )ئ
ـــەوە و  ـــی وردبووم ـــرد و لێ ـــام ك ـــاری ڕوون تەماش ـــێوه ی ڕوخس ـــه  ش ـــەودا، ل ـــی ش ـــە درەنگانێك و ل
ـــەری  ـــەوە س ـــاوە دەگەڕێم ـــاوە ن ـــم ن ـــا، دڵنیاش ـــم دان ـــەی یەكەم ـــە خان ـــان ل ـــە داهێن ـــان ل ـــۆ ڕێزلێن ب
و خاڵـــی لێكچووانـــدن و جووڵـــەی كاتـــی ئاینـــدەی بـــە پیتتـــری لـــێ دەدۆزمـــەوە و ئاســـۆی 

ـــت. ـــر دەبێ ـــی بەرینت چاوەڕوان

كانوونی یەكەمی 2015 هەولێر
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كاكـــە بیمـــار ســـاو: نزیكـــەی دە ســـاڵێكە خووێكـــم گرتـــووە، هەمـــوو مانگـــی یەكـــی ســـاڵێكی 
ـــەوە.  ـــوێ دەكەم ـــەڵ ن ـــان لەگ ـــی خۆمی ـــم و كات ـــەم دەردەهێن ـــە كتێبخانەك ـــە ل ـــج كتێب ـــەم پێن ـــوێ، ئ ن

ـــە. ـــا ئەدەب ـــە. تەنی ـــۆر نیی ـــەم هەمەج كتێبخانەك
1 - دیوانی مەحوی.

2 - كۆچیرۆكی الكێشە ڕووناكەكانی عەبدوڵا سەڕاج.
ـــی  ـــارف كردوویەت ـــی م ـــی حاج ـــۆر ئەوڕەحمان ـــۆلۆخۆڤ، دكت ـــزادی ش ـــی ئادەمی ـــی چارەنووس 3 - نۆڤلێت

ـــوردی. ـــە ك ب
4 - دیوانی گۆران.

5 - كۆچیرۆكی گەلەگورگی حوسێن عارف.
ـــێواز  ـــە ش ـــەوە و ل ـــدا دێم ـــە زۆرینەیان ـــەاڵم ب ـــەوە، ب ـــان بخوێنم ـــەرلەبەر هەمووی ـــە س ـــش نیی مەرجی
ـــێ  ـــان بەگەل ـــی داهێن ـــەوە. ڕەنگەكان ـــان ورد دەبم ـــزی خوڵقێنەری ـــی و هێ ـــای گیان ـــازی و بنەم و بیناس
شـــێوەوە خۆیـــان نیشـــان دەدەنـــەوە، پاشـــان هێـــواش هێـــواش لەچـــاو ون دەبنـــەوە، ونبوونێكـــی 
ـــم  ـــاراوە و زەین ـــەوە ئ ـــین دێن ـــی نووس ـــان، پابەندییەكان ـــن و گێڕانەوەی ـــوون و ڕاگرت ـــاش تێپەڕب ـــووڵ، پ ق
ـــایەتی  ـــاو ش ـــت و چ ـــەكان دەبڕێ ـــنایە، بارودۆخ ـــتپێكراو و ئاش ـــە هەس ـــن ورووژان ـــەم زەی ـــن. ئ دەورووژێن

بارودۆخەكانیشـــە. 
ـــەردەم  ـــۆم لەب ـــرد. خ ـــۆ ك ـــی ت ـــوو بەرهەمەكان ـــۆ هەم ـــم ب ـــرد، كۆخوێندنەوەیەك ـــەوەم نەك ـــاڵ ئ ئەمس

ـــدەوە:  ـــیعرەكەتم خوێن ـــج كۆش ـــەر پێن ـــەوە، ه ـــە دڵ ـــەت، زۆر ل ـــەوە، تایب ـــراوەدا بینیی ـــی ك پێكهاتەیەك
1 - دیوانی بنەوشەكان - 1981. 

2 - دڵداری ئێمە – 1982. 
3 - كانیلە و خۆشەویستی – 1984. 

4 - ناوچەوان – 2000. 
5 - ڕۆژانێك بوو – 2006. 

ئەگەرچـــی تـــاك تـــاك لـــە كاتـــی دەرچوونیانـــدا، خوێندوومنەتـــەوە، نازانـــم بـــۆ لـــە یەكـــەم خوێندنەوەمـــدا 
ـــیعر  ـــوونی ش ـــە ئەفس ـــەوێ. ل ـــدا دەردەك ـــە كوێ ـــە ل ـــەم جیاوازیی ـــی ئ ـــووم، قوواڵی ـــان نەبب ـــاوا هۆگری ئ

نامەیەكی كراوە بۆ عەبدولڕەزاق بیمار
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ـــەاڵم  ـــتپێكراو، ب ـــتپێكردن و هەس ـــە هەس ـــیمەبوونە ب ـــش سەراس ـــەزی هۆگربوونی ـــن ڕەگ ـــدا. گرینگتری خۆی
تشـــرینی دووەمـــی )1969(، لـــە گۆڤـــاری بەیـــان ژمـــارە )1(، شـــیعرێكت بـــە ناونیشـــانی )ئەســـپی 
ـــارە  ـــورد، ژم ـــەری ك ـــاری نووس ـــە گۆڤ ـــش، ل ـــی )1986(ی ـــا ئەیلوول ـــەوە، هەروەه ـــی(، باوكردووەت وال
ـــوونی  ـــم ئەفس ـــەوە. نازان ـــدە(. باوكردووەت ـــە(. 2 - )داڵ ـــانی. 1 - )بەچرپ ـــە ناونیش ـــیعرت ب )5( دوو ش
ـــەڕی  ـــەوە و بەوپ ـــا نابن ـــم جی ـــدان و لێ ـــەوە لەگەڵم ـــی خوێندنەوەم ـــە تەمەن ـــە و ل ـــیعرەت چیی ـــەم ســـێ ش ئ
ـــم و زۆر دوورم  ـــە گوێ ـــوێ دەچرپێنن ـــەوای ن ـــەش ن ـــەوە، هەمیش ـــدا ماومەت ـــیعرییەوە لەناویان ـــادەیی ش س
ـــی  ـــە هەرێم ـــەم ب ـــەرگ و ناگ ـــە م ـــەم ب ـــام دەگ ـــە دڵنی ـــیعر، ك ـــی ش ـــی بێدەنگ ـــۆ هەرێم ـــەن، دوور ب دەب

ـــیعر.  ـــی ش بێدەنگ
ـــیعری  ـــتەكانی ش ـــەر ئاراس ـــەری لەس ـــە و كاریگ ـــە الی ئێم ـــااڵكان ل ـــە ب ـــە نموون ـــە ل ـــۆران یەكێك گ
ـــە  ـــن، ك ـــان دەكرێ ـــانی دەستنیش ـــە ئاس ـــۆدا ب ـــی ت ـــاو ئەزموون ـــەودا لەن ـــك م ـــووە. هەندێ ـــدا هەب كوردی
ـــەودا  ـــەرچاوەیەك و ل ـــە س ـــت ب ـــۆران دەكەی ـــزانم گ ـــۆران دەكات، دەش ـــیعری گ ـــی ش ـــە هێڵ ـــن ل دەربڕی
ـــت  ـــاواز دەدەی ـــە جی ـــانكراوێكی نیمچ ـــانكار و نیش ـــەاڵم نیش ـــت، ب ـــیعر وەردەگری ـــانەی ش ـــز و نیش هێ
بـــە زمانـــی شـــیعر و بـــە شـــەرمێكی زۆرەوە ســـەرچڵی ئـــەوە ناكەیـــت تـــەواو لێـــی جیـــا ببیتـــەوە. 
ئـــەم بۆچوونـــەش بـــە تـــەواوی لـــە زمـــان و پێكهاتـــەی شـــیعری )دووكانەكـــەی مـــام حوســـێن( 
ـــراو  ـــیعری داهێن ـــراوە ش ـــەی گوت ـــەو پێودانگ ـــت، ب ـــان دەكرێ ـــتەكانی دەستنیش ـــەوە و ئاراس ڕوون دەبێت
ـــتووە،  ـــیعرت پاراس ـــی ش ـــەوە و بێدەنگ ـــەدا ماویتیی ـــەم بێدەنگیی ـــی ئ ـــەر هێڵ ـــۆ لەس ـــە، ت ـــەری بێدەنگیی هون
ـــدارییەكی كارا و  ـــی زۆرەوەش بەش ـــە ڕوونییەك ـــدا ڕوودەدات، ب ـــە دەوروبەرت ـــبینیت چ ل ـــەوە دەش بەئاگاداریی
ـــۆت  ـــی خ ـــی دەق ـــۆی چاوەڕوان ـــردووە، ئاس ـــیعر ك ـــی ش ـــی بێدەنگ ـــاو هەرێم ـــە ن ـــە چوون ـــت ل ئەندازەیی
ـــەربەخۆ و  ـــی س ـــت ژیانێك ـــكار. دەبێ ـــگ و ژاوەژاوی جاڕس ـــە دەن ـــڕ دەنگ ـــەك پ ـــووە، ن ـــگ ڕاگرت بێدەن
ـــت.  ـــیعر بكەی ـــە ش ـــت ب ـــدا هەس ـــی تێی ـــە قووڵ ـــا ب ـــت، ت ـــزت هەبێ ـــە دوورەپەرێ ـــەن و نیمچ ـــێ الی ب
ـــدە  ـــەرە گەن ـــەربردنی نووس ـــۆ كات بەس ـــوێنێكن ب ـــتییەكان، ش ـــوێنە گش ـــغ و ش ـــوێنی قەرەباڵ ـــەكۆ و ش س

ـــنبیری.  ـــی ڕۆش ـــز و كارمەندەكان و پەراوێ
ئـــەم هەســـتپێكردنە دوورم دەبـــات، دوور بـــۆ هەرێمـــی بێدەنگـــی شـــیعر، مەغدوورتریـــن شـــاعیر 
لەبـــارەی لەبارەنووســـینەوە تۆیـــت، كانوونـــی یەكەمـــی )1984( لـــە گۆڤـــاری بەیـــان، ژمـــارە )101 
- 102( بابەتێكـــی ڕەخنەیـــی دكتـــۆر كەمـــال غەمبـــارم بـــە ناونیشـــانی: )كانیلـــە و خۆشەویســـتی( 
ـــە  ـــیعرەكانەوە، ك ـــی ش ـــاو واقیع ـــە. لەن ـــی هەی ـــی تایبەت ـــا و گرینگییەك ـــینە بەه ـــەم نووس ـــدەوە، ئ خوێن
ــارەی  ــینە لەبـ ــە نووسـ ــت، تاكـ ــۆی دادەمەزرێنێـ ــی خـ ــاری ڕەخنەیـ ــەوە گوتـ ــی ڕەخنەگرانـ بەڕوانینێكـ
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ـــۆ یەكێكـــی  ـــەوە ســـەری. ت ـــن ســـەرچاوەش پێویســـتە بگەڕێین ـــۆ خوێندبێتمـــەوە، وەك یەكەمی ـــی ت ئەزموون
ـــەوە  ـــەوە و نابیت ـــت و ناكرێیت ـــەردەوام نەبووی ـــی ب ـــەاڵم ئەزموونگەرێك ـــەنگەكان، ب ـــەرە پێش ـــە ئەزموونگ ل
چەنـــد ڕووبەرێكـــی تـــر. واتـــە: بـــە پانوپـــۆڕی ئەزموونـــی نوێبەخشـــی نەچوویتـــە پێشـــێ. پابەنـــدی 
ـــە. زۆر  ـــۆدا نیی ـــی ت ـــە ئەزموون ـــتیش ل ـــی هەس ـــووریت، لێڵ ـــی س ـــە سەریش ـــەپ و ل ـــاوەڕی چ ـــە بیروب ب
ـــای  ـــت وێن ـــە هەس ـــەوەی ل ـــت. ئ ـــەكاری دەبەی ـــەش ب ـــری، وردبینان ـــەكانت هەڵدەبژێ ـــش وش ـــە وردی ب
ـــەك لەســـەر شـــاعیر دروســـت  ـــۆ وێنەی ـــی ت ـــت. ئەزموون ـــە سروشـــتی شـــیعردا پیشـــانی دەدەی ـــت، ل دەكەی
ـــە و  ـــی فەنتازیی ـــری هەقیقەتێك ـــاعیر هەڵگ ـــدا ش ـــە. لەكاتێك ـــی هەقیقەت ـــاری گران ـــری ب ـــە هەڵگ دەكات، ك
ـــە دەكات،  ـــەوە قس ـــی فەنتازیی ـــگای هەقیقەتێك ـــە ڕێ ـــرە ل ـــاكات، بگ ـــە ن ـــەوەش قس ـــگای هەقیقەت ـــە ڕێ ل
ـــا  ـــێ فەنتازی ـــیعر ب ـــە، ش ـــەكردنی ئەدەبیی ـــێوەی قس ـــن ش ـــاوە بااڵتری ـــگای فەنتازی ـــە ڕێ ـــەكردنیش ل قس
ـــە  ـــاعیر ل ـــت، ش ـــزر دەبێ ـــەوە ب ـــۆزی واقیع ـــۆی ئاڵ ـــتێك بەه ـــە. ش ـــەری نیی ـــتی و هون ـــی هەس مانایەك

ـــا. ـــت فەنتازی ـــاوی دەنێ ـــەوە و ن ـــت و دەیدۆزێت ـــتە دەبینێ ـــەم ش ـــدا ئ ـــی زەینی دۆخ
 شـــیعر و خوێندنـــەوەی، تاكـــە بـــرادەری نزیـــك و باوەڕپێكراومـــە، ســـاڵە باشـــەكانی خوێندنـــەوە 
ـــۆر  ـــۆ دكت ـــۆم ب ـــراوی ت ـــڕ و كارای لەبیرك ـــی پ ـــا و ئەزموون ـــی توان ـــی )2014( باس ـــون، هاوین تێنەپەڕی
ـــی  ـــە زانكۆكان ـــدارت ل ـــەوەی بەرهەم ـــە بیركردن ـــرد، ك ـــم ك ـــنیازی ئەوەش ـــرد و پێش ـــتی ك ـــمان دەش عوس
ـــەو  ـــەك ئ ـــاش ماوەی ـــۆرا، پ ـــان دكت ـــتەر، ی ـــی ماس ـــە قوتابییەك ـــت ب ـــكات و بدرێ ـــاس ب ـــتان ب كوردس
ـــۆی  ـــوردی، زانك ـــی ك ـــتی، بەش ـــەی زانس ـــە لێژن ـــنیازەكەم ل ـــە پێش ـــدم ك ـــێ ڕاگەیان ـــایانەی پ ـــە ش هەواڵ
كۆیـــە، پەســـند كـــراوە و قوتابییـــەك نامـــەی ماســـتەر لەبـــارەی ئەزموونـــی بەرهەمـــدارت پێشـــكێش 

دەكات. 
ســـەركەوتن لەنـــاكاودا ڕوونـــادات، دوای چەنـــدان تاقیكردنـــەوە و چاودێریكردنـــی ئەزمـــوون دێتـــە 
ـــەڕووی  ـــن، ڕووب ـــەی بینی ـــە نوخت ـــەڕێ ل ـــۆی دەگ ـــاڵە ب ـــدان س ـــە چەن ـــەی، ك ـــتە ئەدەبیی ـــەو هەس دی. ئ
ـــەم  ـــەوە ئ ـــان و بەخۆداچوون ـــاش تێڕام ـــەوە. پ ـــندەییدا دەیدۆزێت ـــەی بەخش ـــە چرك ـــەوە و ل ـــەر دەبێت داهێن
ـــووە  ـــد و چ ـــۆی دامەزران ـــدی خ ـــاعیر ناوەن ـــە ش ـــت، ك ـــك وەردەگرێ ـــندەیییە وەك ناوەندێ ـــە بەخش چرك

ـــر. ـــی ت ـــد ڕووبەڕێك ـــەوە چەن ـــەوە و دەبێت ـــر دەكرێت ـــەوە، ئیت ـــندەیی خۆی ـــەی بەخش ـــاو چرك ن
ـــوون  ـــتی ب ـــە ڕاس ـــرد و ل ـــتێكم بزرك ـــوو ش ـــدا هەم ـــوو، لەمەرگی ـــەرگ ب ـــم جوانەم )2012/12/8( برایەك
ـــك  ـــی نزی ـــەاڵم لێ ـــەوە، ب ـــەودا بتوێم ـــی ل ـــە نەمتوان ـــی ڕووناكییەكان ـــودا: كرۆك ـــەوە. خ ـــتم و توام گەیش
بوومـــەوە. دوای ڕووداوەكـــە بـــەدوای ئاگـــری جـــەرگ دەگـــەڕام و ڕوونیـــی ئـــاو و ئاســـمانم تـــەی 
ـــیم  ـــی( نووس ـــانی )دواتاریك ـــە ناونیش ـــر ب ـــم، دوات ـــەك بنووس ـــە و الوانەوەی ـــم دا مەرگنام ـــرد، هەوڵ دەك
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ـــە.  ـــدە بژیم(دای ـــەم ئەوەن ـــەز دەك ـــیعری: )ح ـــە كۆش و ل
دیـــوان و كۆشـــیعری زۆربـــەی شـــاعیرانی خۆمانـــم هەڵگێـــڕ و وەرگێـــڕ كـــرد، مەرگنامـــە و الوانەوەكانـــم 
بـــە دڵگەرمییـــەوە خوێندنـــەوە، لـــەم پانتایییـــەدا، كـــە پانتایییەكـــی پـــڕ و كارایـــە لـــە شـــیعری نوێـــی 
ـــە  ـــت ب ـــەوە و كرابێ ـــع دوورخرابێت ـــە واقی ـــە ل ـــەوە، ك ـــەك دوو دەق بووم ـــەڕووی ی ـــا ڕووب ـــدا، تەنی كوردی
ـــانی:  ـــە ناونیش ـــد، ب ـــوودی حەفی ـــێخ مەحم ـــۆ ش ـــالن ب ـــەی دی ـــە و الوانەوەك ـــین، مەرگنام ـــی نووس واقیع
ـــەوە،  ـــووڵ و سەرنجڕاكێشـــترین مەرگنامـــە و الوان ـــە هـــەر هەمووشـــیان ق ـــدوو(. ل )شـــێخ مەحمـــوودی زین
ـــەت  ـــوڕە جوانەمەرگەك ـــۆ ك ـــە ب ـــەیدەوان(، ك ـــیوەنی س ـــانی: )ش ـــە بەناونیش ـــەی تۆی ـــە و الوانەوەك مەرگنام
ـــە الیەنـــی مەرگنامـــە و الواندنـــەوەوە، شـــیعرەكەی  نووســـیوە. بـــەو تێگەیشـــتنەی مـــن بـــۆ شـــیعر هەمـــە، ل
ـــات  ـــی كارەس ـــە واقیع ـــوو، ل ـــوڕهێنەر ب ـــڕ و سەرس ـــی كتوپ ـــدا، دەقێك ـــی كوردی ـــیعری نوێ ـــاو ش ـــۆ لەن ت
دوورخراوەتـــەوە و مـــەودای واقیعـــی نووســـینی وەرگرتـــووە و گەڕاویتـــەوە ســـەر ڕەگ و ڕیشـــەی كلتـــووری 
ـــانی  ـــانەوەی ڕووداو و هەڵكش ـــۆ درەوش ـــرووش ب ـــژەی س ـــە پەی ـــەیدەوانت كردووەت ـــی س ـــوردی، بەیت ك

ـــی.     ـــی درام ـــی دەق ـــەڵ و تانوپۆكان ـــی و ڕای ـــەرەو بەرزای ب
ســـاڵی )1998( ڕۆژنامەنووســـان: مەحمـــوود زامـــدار و ئـــازاد عەبدولواحیـــد چاوپێكەوتنێكـــی تێروتەســـەلیان 
ـــتێتیكادا(  ـــر و ئێس ـــان و فیك ـــاو زم ـــتێك بەن ـــتەفا: گەش ـــكور مس ـــانی: )ش ـــب بەناونیش ـــێوەی كتێ بەش
ـــروڕای  ـــتاوە و بی ـــن وەس ـــی م ـــەر ئەزموون ـــدا لەس ـــەم چاوپێكەوتنەی ـــوو، ل ـــتەفا كردب ـــكور مس ـــەڵ ش لەگ
ـــرد  ـــان ك ـــی یەكتریم ـــان ڕێكەوت ـــی هەورام ـــە ئوتێل ـــر، ل ـــە هەولێ ـــدا ل ـــە بۆنەیەك ـــوە. ل ـــارەوە دەربڕی لەب
ـــەك  ـــەوە، ن ـــان دەخوێنیت ـــی ئێمەمان ـــەوە بەرهەم ـــەم تەمەن ـــە ب ـــرد، ك ـــم ك ـــەرمێكی زۆرەوە سوپاس و بەش
هـــەر دەیخوێنیتـــەوە، بگـــرە قسەشـــی لەبـــارەوە دەكەیـــت. بەخاكەڕایییـــەوە دووبـــارە قســـەی خـــۆی 
ـــارەزای  ـــار ش ـــڕەزاق بیم ـــت وەك عەبدول ـــان دەبێ ـــی وەك ئێوەمان ـــاعیری گەنج ـــی: ش ـــردەوە و گوت ك
ـــە  ـــیوە، بۆی ـــاش ناس ـــۆی ب ـــی ت ـــرە و توانای ـــارە بەه ـــت. دی ـــوردی بێ ـــی شـــیعری كالســـیكی ك هونەرەكان
ـــی  ـــی ئێمەمانان ـــەوە ئامۆژگارییەك ـــەم هەڵبژاردنەی ـــگای ئ ـــە ڕێ ـــژاردووی و ل ـــااڵ هەڵیب ـــی ب وەك نموونەیەك

ـــم. ـــووم و دەب ـــی ب ـــەوە گوێڕایەڵ ـــەالی خۆم ـــن ل ـــرد، م ك
مـــن وردودرشـــتی الیەنەكانـــی ئەزموونـــی تـــۆم بـــەدڵ نییـــە، بـــەاڵم لـــە هەموویانـــدا شـــاعیرانە 
ـــتم  ـــت، دەوەس ـــەاڵو دەكەی ـــن تێك ـــت و بینی ـــە هەس ـــانەی، ك ـــە گەش ـــەو خاڵ ـــەوە و ل ـــرت كردووەت بی
و دەچمـــە نـــاو چوارچێوەیەكـــی شـــیعرییەوە. بەتایبەتـــی شـــیعری )ئەســـپی والـــی(. لەگـــەڵ ئـــەم 
ـــیعری  ـــە ش ـــوێ ل ـــە ن ـــێوازێكی نیمچ ـــەرەتای ش ـــی س ـــیوتە، كرۆك ـــاڵی )1966( نووس ـــە س ـــیعرەدا، ك ش
ـــاعیری  ـــك ش ـــتی كۆمەڵێ ـــەر دەس ـــر لەس ـــت. دوات ـــك نابێ ـــەواوی لەدای ـــەاڵم بەت ـــۆڕێ، ب ـــدا دێتەگ كوردی
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ـــیعرەكەت  ـــرەی ش ـــەد فیك ـــی سەداس ـــدەگات، ئەگەرچ ـــە دەكات و پێ ـــت و گەش ـــك دەبێ ـــەدا لەدای دیك
ـــە  ـــێواز ل ـــت. ش ـــێوازدا وەردەگرێ ـــە ش ـــەخ ل ـــی و بای ـــەاڵم گرینگ ـــووە، ب ـــوردی وەرگرت ـــووری ك ـــە كەلەپ ل

ـــردووە. ـــز ك ـــۆت بەهێ ـــیعری خ ـــێوازی ش ـــتەدا ش ـــەو مەبەس ـــووە. ل ـــت ب ـــۆدا مەبەس ـــودی ت خ
ـــێیەمین  ـــە س ـــەرچڵییە. ل ـــری و س ـــەر، بوێ ـــان و داهێن ـــڵەتەكانی داهێن ـــە خەس ـــەك ل ـــار: ی ـــە بیم كاك
میهرەجانـــی شـــیعری كـــوردی لـــە هەولێـــر، لـــە )1986/9/11(دا شـــیعری: )قوڕقوشـــمی تـــاڵ(ت 
خوێنـــدەوە و پێشكێشـــی شـــاعیری شـــەهید: )جەمیـــل ڕەنجبـــەر(ت كـــرد. لـــەم شـــیعرەتدا گوێگـــر 
ـــدا  ـــی كوردی ـــە ئەدەب ـــەی ل ـــە باوخوازان ـــیعرە بەرگریی ـــەو ش ـــەڵ ئ ـــەوت لەگ ـــاواز ك ـــی جی ـــەر دنیابینییەك ب

هەبـــوون.
ـــەاڵم  ـــە ڕوودەدەن، ب ـــۆرە بۆنان ـــەم ج ـــە ل ـــتن، ك ـــتنی خۆدەرخس ـــتنانە، خۆهەڵخس ـــۆرە خۆهەڵخس ـــەم ج ئ

ـــتن. ـــتن و خۆدەرخس ـــەك خۆهەڵخس ـــوو، ن ـــە ب ـــان و داهێنەران ـــەرچڵیی داهێن ـــری و س ـــۆ بوێ ـــەوەی ت ئ
ـــە نێـــوان دوو شـــاعیر دانیشـــتبووم، كـــە پێشكێشـــەكەت خوێنـــدەوە، هـــەردوو شـــاعیرەكە  ـــە هۆڵەكـــەدا ل ل
وەك ئـــەوەی لـــە گەرمەشـــەڕی ســـەنگەردا شـــكابن و تفەنگیـــان فڕێدابێـــت، هەاڵتـــن و هۆڵەكەیـــان 
ـــە  ـــە، بۆی ـــدا نیی ـــان تێ ـــان و داهێنەری ـــەرچڵیی داهێن ـــری و س ـــاعیرە بوێ ـــەم دوو ش ـــە: ئ ـــت، كەوات جێهێش
ـــدا  ـــی خۆیان ـــە شـــوێن پێ ـــەوە و ل ـــز ماونەت ـــەر وەك پەراوێ ـــاڵە ه ـــە چـــل س ـــر ل ـــینیان زیات ـــژووی نووس مێ
پێكوتـــە دەكـــەن، هـــەر مانگێكیـــش دەربكەوێـــت، ئـــەوان دەشـــڵەژێن و چەنەیـــان بەرانبـــەری شـــل 

ـــوول. ـــە عەبەل ـــن ب ـــت، دەب دەبێ
ـــەوە  ـــار و كتێب ـــە و گۆڤ ـــە ڕۆژنام ـــۆم ل ـــینی ت ـــی نووس ـــەرچڵییەتەوە، هەرچ ـــری و س ـــەم بوێ ـــەدوای ئ ل
ـــز  ـــێ هێ ـــتەیەكی ب ـــەوە. جەس ـــەوە و دەیخوێنم ـــەریدا دەكرێم ـــر بەس ـــی ت ـــش ئەوان ـــاو، پێ ـــە بەرچ كەوتبێت
ـــز و وردی و  ـــەڕی هێ ـــەدەب لەوپ ـــۆ ئ ـــەرچڵیت ب ـــری و س ـــارەش بوێ ـــەم ب ـــەرباری ئ ـــە، س و الوازت هەی

ـــتیدایە. ـــژی تەندروس ـــەس درێ نەف
ـــیعر  ـــم. ش ـــۆ دەنووس ـــەت ب ـــەو نامەی ـــەوە ئ ـــك، زۆر نزیك ـــی نزی ـــە دڵێك ـــار: ل ـــڕەزاق بیم ـــە عەبدول كاك
ـــتێك  ـــن ش ـــان ناتوانی ـــت، ی ـــێ ناگوترێ ـــان پ ـــەوە هیچم ـــش لەبارەی ـــڕای ببڕی ـــراوە، بب ـــە نەناس تاهەتای
بڵێیـــن. ئـــەوەی هەیـــە دوور لـــە هەمـــوو پاڵەپەســـتۆ و چاووڕاوێـــك دان بـــەوەدا دەنێـــم ملكەچـــی 
ـــەوە،  ـــی زەینیی ـــتە دۆخ ـــاعیری خس ـــا و ش ـــە خرۆش ـــیعر، ك ـــتی ش ـــن. هەس ـــیعری بێگەردی ـــەاڵتی ش دەس
ـــیعردا  ـــەڵ ش ـــەوە لەگ ـــوون و توانام ـــڕی ب ـــرە، بەپڕاوپ ـــاڵ زیات ـــج س ـــی و پێن ـــن س ـــەوە، م ڕەت ناكرێت
ـــم  ـــك زانی ـــعر(، هەركاتێ ـــي الش ـــاء ف ـــه - الفن ـــي الل ـــاء ف ـــدا تواومەتەوە.)الفن ـــووە و لەناوی ـــم گرت یەك
ـــتا  ـــا ئێس ـــم ت ـــۆ خۆش ـــەاڵم دڵ بەخ ـــم، ب ـــی و ناینووس ـــی بێدەنگ ـــە قوواڵی ـــر دەچم ـــە. ئیت ـــیعر چیی ش
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ـــچ  ـــە، هی ـــوو مانایەكان ـــیعر هەم ـــن. ش ـــن چی ـــر دەزاندرێ ـــینەكانی ت ـــم، نووس ـــە و دەینووس ـــم چیی نازان
ـــەك. ـــە مانای ـــۆ تاك ـــی ب ـــن، بچووككردنەوەیەت ـــارەوە زانی لەب

ـــەوە و  ـــرۆك و لێكۆڵین ـــانۆنامە و چی ـــدەكات، ش ـــەت پێ ـــە كام ـــە كام ـــتێك هەی ـــیعردا، ش ـــاڵ ش ـــە پ ل
ـــەری  ـــاعیری داهێن ـــت. ش ـــش دەكەی ـــی و وەرگێڕانی ـــیت و كاری ڕۆژنامەوان ـــی دەنووس ـــەی ئەدەب ڕەخن
تریـــش بوونەتـــە قوربانـــی ئـــەم كامـــە كامەكردنـــە، ئایـــە دەتـــەوێ فـــۆرم و شـــێوازی ژیـــان لـــە چ 
ئەدەبێكـــدا دابڕێژیـــت و بەهـــرە لـــە كامیانـــدا بنوێنیـــت، یـــان دەتـــەوێ وەك فەلســـەفەیەك ئـــەوە 
بەكاربهێنیـــت، كـــە تێڕوانینێكـــی گشـــتگیرت بـــۆ ئـــەدەب هەیـــە. ئەمـــەش یـــەك لـــە مەحاڵەكانـــی 
ـــەی  ـــووم، وان ـــەداردا ب ـــارف خەزن ـــۆر م ـــی دكت ـــە ماڵ ـــان ل ـــدە. جارێكی ـــە ناوەن ـــدی و نەگەیشـــتن ب تایبەتمەن
ـــە وشـــە و  ـــوو، چـــۆن شـــیعری ل ـــردەوە ب ـــارەی پیرەمێ ـــەی لەب ـــەوە. وانەك ـــۆرا دەگوت ـــی دكت ـــە دوو قوتاب ب
ـــردی  ـــدا و ك ـــردی پەرەپێ ـــەم كارەی پیرەمێ ـــش ئ ـــردووە. گۆرانی ـــە بژارك ـــتەواژەی بێگان ـــن و دەس دەربڕی
ـــەد  ـــار و ئەحم ـــڕەزاق بیم ـــرد و عەبدول ـــاوی: پیرەمێ ـــە ن ـــی ب ـــەوە. ئاماژەش ـــۆ نوێبوون ـــك ب ـــە بنەڕەتێ ب
ـــدا  ـــە بنەڕەتیش ـــەوە و ل ـــاعیرەتییاندا كراوەت ـــەر ش ـــینەكانیان بەس ـــە نووس ـــاكەلی دا، ك ـــاد ش ـــە و فەره تاقان
ـــر  ـــینێكی ت ـــچ نووس ـــی هی ـــە. ئەگەرچ ـــایەتی ئەدەبییان ـــانەی كەس ـــان و نیش ـــاعیرایەتییان، نیش ـــزی ش هێ
ـــە،  ـــی بوون ـــی و جوانكردن ـــەری بێدەنگ ـــیعر هون ـــە ش ـــكات، چونك ـــر ب ـــیعر داگی ـــكۆمەندیی ش ـــت ش ناتوانێ
ـــت  ـــدا دەگەڕێ ـــەش بەدوای ـــەم بەش ـــۆڕ، ئ ـــی پانوپ ـــەك جەماوەرێك ـــێكە ن ـــەری بەش ـــیعر، هون ـــیعرییەتی ش ش
ـــتی  ـــدا هەس ـــە ژیانی ـــە ل ـــتنێك، ك ـــت، خۆشویس ـــی دەوێ ـــەت خۆش ـــی تایب ـــەوە، وەك كارێك و دەیدۆزێت

ـــت. ـــت دادەماڵێ ـــەری هەس ـــە ڕووب ـــۆڵ ل ـــرێ و گ ـــدەكات و گ پێ
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ـــاو ئەفســـانەكەیدا  ـــی لەن ـــە ئارام ـــرۆڤ ب ـــەوێ م ـــە و دەی ـــانەیەكی هەی ـــەردار ئەفس ـــوو درەختێكـــی ب  هەم
ـــان  ـــاخ هەمووی ـــی ب ـــم: درەختەكان ـــرێ دەبین ـــۆش دەك ـــاخ خ ـــۆ ب ـــەی ب ـــەو خاك ـــۆم وەك ئ ـــژی. خ ب
ـــەر  ـــش ه ـــەن. بەرهەمەكانی ـــكێش دەك ـــەم پێش ـــن و بەره ـــەوە دەژی ـــە یەك ـــراودا ب ـــی دیاریك ـــە خاكێك ل
ـــی  ـــا و تایبەت ـــی جی ـــش كات ـــەر یەكی ـــە، ه ـــۆی هەی ـــە خ ـــەت ب ـــەوارەی تایب ـــێوە و ق ـــام و ش ـــەی ت یەك
ـــاوك  ـــك و ب ـــەك دای ـــرای ی ـــان وەك ب ـــەی، هەمووی ـــكردنی بەرهەمەك ـــتن و پێشكێش ـــە پێگەیش ـــە ل هەی

ـــت. ـــدا هەڵنابزڕكێ ـــەوی دی ـــی ئ ـــی پێبردن ـــە ئیرەی ـــیان ل ـــن و هیچیش ـــەوە دەژی بەیەك
هەمـــوو دەقێكـــی ڕەســـەن و دڵنیـــا. پـــڕ لـــە گـــرژی و ملمالنێیـــە، ئـــەو گـــرژی و ملمالنێیـــە 

ــان دەدا. ــەاڵتی دەق پێشـ دەسـ
ـــە  ـــاو دێ پێكـــەوە ل ـــان دەدا، هەت ـــە هەمووی ـــاران دێ پێكـــەوە ل ـــان دەدا، ب ـــە هەمووی ـــا دێ پێكـــەوە ل ب
ـــا  ـــەرم ت ـــش داهێن ـــاد، منی ـــان دەدا ..... ت ـــە هەمووی ـــەوە ل ـــگ دێ پێك ـــی مان ـــان دەدا، ڕووناك هەمووی
ـــاوات و  ـــەڕی ئ ـــەوە، ئەوپ ـــك بخوێنم ـــە داهێنەرێ ـــك ل ـــەر بابەتێ ـــۆش دەوێ. ه ـــتی خ ـــەی خۆشەویس دواپل
ـــم و  ـــی دانێ ـــان لەســـەر شـــانی خۆم ـــاوی بنووســـم، ی ـــااڵن ن ـــوو م ـــی هەم ـــی خوان ـــە، لەســـەر نان دڵڕوونیم
ـــگای كـــوردی  ـــاو شـــاردا بیســـووڕێنمەوە. وەك درەوشـــانەوەی هێمایـــەك پێشـــانی دەســـتەبژێری كۆمەڵ بەن
ــاغ و پاشـــخاپەرۆكێكم  ــەر و تەمبـــەڵ و ناوه جـ ــە ناداهێنـ ــێوەیەكیش بـ بـــدەم، بـــەاڵم بـــە هیـــچ شـ
ـــەش  ـــەر ش ـــی ه ـــەر مەرگ ـــدوویی لەس ـــتخۆش، خۆش ـــە و دەس ـــۆت هەی ـــی خ ـــی تایبەت ـــووە، بوون نەگوت
ـــەرد  ـــی بێگ ـــەر دەق ـــم بەرانب ـــامیی خۆم ـــش سەرس ـــڕای ببڕی ـــەم، بب ـــیعر نایك ـــەر ش ـــەم. لەس ـــم بك منداڵ
ـــان  ـــەری خۆی ـــی دەوروب ـــەورە و تایبەتمەندەكان ـــرە گ ـــە بەه ـــۆران( ب ـــی و گ ـــام: )نال ـــاردووەتەوە. دڵنی نەش
ـــدا  ـــاری منیش ـــت و دەم ـــن و گۆش ـــاو خوێ ـــۆت( و بەن ـــە خ ـــە ب ـــە و بب ـــی زاڵ بك ـــۆ كۆشش ـــووە: )ت گوت
ـــە  ـــتە ل ـــەش پێویس ـــرێت، قس ـــدا بنووس ـــتێتیكای زمان ـــۆت و ئێس ـــاو خ ـــە پێن ـــتە ل ـــیعر پێویس ـــەڕە، ش تێبپ
ـــە شیعریشـــدا  ـــا ل ـــەكان و تەنی ـــوو دەربڕین ـــی هەم ـــە زمان ـــت، مـــن شـــیعرم كردووەت ـــدا بكرێ ـــاو هەمووان پێن
ـــژی  ـــردووە. چێ ـــین نەك ـــاری نووس ـــۆم ناچ ـــودی خ ـــش خ ـــچ جۆرێكی ـــە هی ـــن، ب ـــژی دەربڕی ـــە چێ دەگەم

ـــم. ـــی دەیبین ـــە باش ـــە ب ـــەون و خەونم ـــەوەی خ ـــف و ئ ـــە بالی ـــۆ دەكات ـــەورم ب ـــن ه دەربڕی
ـــۆ  ـــی ب ـــك نزیك ـــدی لێ ـــرەوەری و پەیوەن ـــك بی ـــۆش دەوێ، هەندێ ـــۆی خ ـــەی خ ـــەو بەندان ـــودا ئ خ
ـــروەی  ـــەر س ـــە ب ـــان دەیانخات ـــەوە، پاش ـــان دەكات ـــاندا كۆی ـــی خرۆش ـــەك خاڵ ـــە ی ـــەوە و ل ـــر دەكات نزیكت

كتێبی: )پووشكین: ژیان و بەرهەمی شاكاری( و شیعری مووتوربە
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ـــام. ئیله
ـــاكەلیدا  ـــاد ش ـــان(ی فەره ـــەی ژی ـــەی نوونەك ـــیعری: )نوخت ـــە دوای كۆش ـــدا، ب ـــە بچووكەكەم ـــاو كتێبخان لەن
دەگـــەڕام، پێویســـتم بـــوو، بـــۆ شـــێوە بەراوردكردنێـــك لەگـــەڵ شـــاعیرێكی هاونـــەوەی خـــۆی بـــۆ 
جیـــاوازی و بەكارهێنانـــی هێـــڵ و هێماكانـــی ئەزموونـــی ئێســـتایان. بـــێ ویســـت و بیرلێكردنـــەوە 
ـــەال  ـــەدی م ـــەوە: محەم ـــە عەرەبیی ـــی ل ـــاكاری(، وەرگێڕان ـــی ش ـــان و بەرهەم ـــكین: ژی ـــی: )پووش كتێب
ـــتم  ـــەوە دەس ـــە ئاهێك ـــاوم و ب ـــی چ ـــاو ڕووناك ـــە ن ـــدا، كەوت ـــوادث( 1983 بەغ ـــەی )الح ـــم، چاپخان كەری
ـــاوی  ـــاندم و خ ـــەوە ڕایوەش ـــە ناخ ـــم و ل ـــانی گرت ـــەردوو ش ـــك ه ـــی یادێ ـــام و مووچڕك ـــرد. س ـــۆی ب ب
ـــت.  ـــدا خنكابێ ـــە ناوی ـــگ ل ـــاردەوە و مان ـــی س ـــی ئاوێك ـــاو قوواڵی ـــە ن ـــەوەی كەوتبم ـــەوە، وەك ئ كردم
ـــە  ـــەم. ب ـــان بك ـــی خامۆش ـــە جیهان ـــرد ڕوو ل ـــودا ك ـــە خ ـــنییەمدا، داوام ل ـــڕ دەروونڕۆش ـــە پ ـــەو چرك ل

ـــتم. ـــی بەس ـــت و پێ ـــااڵ و دەس ـــم ئ ـــەو ڕۆژە تێ ـــاوی ئ ـــدی خۆرەت تون
ـــی  ـــە 1985/11/23، كۆڕێك ـــر( ل ـــاوەری هەولێ ـــنبیری جەم ـــی ڕۆش ـــە )هۆڵ ـــوود ل ـــدر مەول ـــەد خ محەم
ـــماعیل  ـــن و )ئیس ـــۆڕەدا م ـــەو ك ـــكرد، ل ـــەت پێشكێش ـــەوزاد ڕەفع ـــی( ن ـــیعری: )نیگەران ـــارەی كۆش لەب
ـــوو،  ـــك ڕاگەیەندراب ـــد ڕۆژێ ـــش چەن ـــە پێ ـــانی كۆڕەك ـــتبووین، ناونیش ـــەوە دانیش ـــت یەك ـــە تەنیش ـــا( ب تەنی
ـــەت بەڕێوەدەچێـــت. منیـــش كۆشـــیعرەكەم  ـــە باب ـــارەی فان ـــەو ناونیشـــانەوە لەب ـــە ڕۆژ، كۆڕێـــك ب كـــە فان
ـــم  ـــی كوردی ـــیعری نوێ ـــاگاداری ش ـــوو ئ ـــە م ـــوو ب ـــی م ـــووەوە، ئەگەرچ ـــەوە خوێندب ـــەڕی وردەكاریی بەوپ
ـــەوە.  ـــەوە دەخوێنم ـــت و بایەخ ـــەك ئاس ـــە وردی و ی ـــووی ب ـــاوازی، هەم ـــێ جی ـــەوە و ب ـــدا توایم و لەناوی
ـــتپێكردنە  ـــەو هەس ـــوون. ئ ـــتم كەوت ـــن و هەس ـــەر زەی ـــەوە ب ـــە دەیخوێنم ـــێكی، ك ـــرد بەش ـــتم ك هەس
ـــن و  ـــەر زەی ـــوێ ب ـــە ك ـــەوە، ل ـــم ڕوون بكەم ـــەڕان و زەین ـــی بەدواداگ ـــەر هێڵ ـــە و س ـــتمیە كەڵكەڵ خس
ـــەدا  ـــە كۆڕەك ـــۆ ل ـــداریی گفتوگ ـــۆ بەش ـــردن. ب ـــم تۆمارك ـــەرەقەڵەم دۆزراوەكان ـــوون. وەك س ـــتم كەوت هەس
ئامادەیییەكـــم ال دروســـت بـــوو، ئەگەرچـــی بـــە سروشـــتی خـــۆم لـــە كـــۆڕ و دانیشـــتندا حـــەزم لـــە 
ـــم:  ـــەم الی برادەران ـــەم بابەت ـــەكان دەدەم. ئ ـــتومڕ و باس ـــە مش ـــۆم ل ـــر خ ـــەرنجدانە، كەمت ـــن و س گوێگرت
ـــەڵ  ـــان و فەیس ـــعوود پەرێش ـــار و مەس ـــد جووتی ـــەن و خالی ـــم حەس ـــوود ئیبراهی ـــام بەرزنجـــی و مەول )حس
ـــگای  ـــەدار و جێ ـــە بەڵگ ـــم ببێت ـــەوەی بۆچوونەكان ـــۆ ئ ـــرد، ب ـــنیازەیان ك ـــەو پێش ـــرد. ئ ـــاس ك ـــی( ب دێهات
بـــڕوا، ئـــەو ســـەرچاوانە لەگـــەڵ خـــۆم بهێنمـــە كۆڕەكـــە. وام كـــرد و هەمـــوو ســـەرچاوەكانم لەگـــەڵ 
خۆمـــدا بـــردە بـــەردەم میكرۆفۆنـــی ســـەر مێزەكـــە، هەرچـــی دۆزیبوومـــەوە، كـــە بـــە وەرگیـــراوم 
ـــەرچاوە  ـــەڕەی س ـــەم الپ ـــیعرەكە و ه ـــەڕەی ش ـــەم الپ ـــەرچاوە، ه ـــە و س ـــە و نموون ـــی وەك: بەڵگ دەزان
ـــتبوو، دوای  ـــەوە دانیش ـــزی پێش ـــە ڕی ـــەدا ل ـــە كۆڕەك ـــاعیریش ل ـــاوەر دا. ش ـــانی جەم ـــەم پێش لێوەرگیراوەك
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ـــی  ـــەاڵم ڕەنگ ـــوو، ب ـــی نەب ـــچ وەاڵمێك ـــاعیر هی ـــرد، ش ـــكێش ك ـــم پێش ـــتپێكردنەكانی خۆم ـــەوەی هەس ئ
ـــا  ـــوو، تەنی ـــتەیەك نەب ـــت و ئاراس ـــچ ویس ـــە هی ـــەرەقەڵەمەكان ب ـــۆڕا. س ـــە گ ـــی هەی ـــوو ڕەنگەكان ـــە هەم ب

ـــت. ـــەرم نەبێ ـــێكی گ ـــی و جۆش ـــی ئەدەب ـــەیدایییەكی قووڵ ـــەز و ش ـــا ح و تەنی
ـــە  ـــە ل ـــاد، ك ـــەوە ی ـــەواو دێت ـــەم ت ـــەم دا، دوو وێن ـــاوەری كۆڕەك ـــانی جەم ـــەی پێش ـــدان وێنەی ـــەم چەن ل

ـــوون. ـــەد وەرگیراب ـــادر محەم ـــوەر ق ـــان(ی ئەن ـــیعری: )زری كۆش
)ترووسكە ترووسكی ئاگری شوانی شەو بە كێو دامركا(، نەوزاد

)هێشتبێتم تەزرەی ناوەخت گوڵە حاجیلەت بكوتێت(، نەوزاد
 )تەرزەی ناوەخت، بەسەر سەرما دائەبارێ

تۆ ئاگری ماڵە كوردێكی كۆچەر بووی(، ئەنوەر
ـــەوەی  ـــەم. ب ـــكرا نەك ـــومارە ئاش ـــێ ش ـــاوەرە زۆر و ب ـــەو جەم ـــاوی ئ ـــە لەبەرچ ـــەو حەقیقەت ـــە ئ دەبووای
ـــە:  ـــت، خودای ـــی ببێ ـــڵەژان و نیگەران ـــاخ ش ـــاری ن ـــەوە دووچ ـــۆی من ـــك بەه ـــچ گیانلەبەرێ ـــت هی نابێ
ـــەو  ـــی ئ ـــە گوتن ـــەرخەی(. داوای بەخشـــندەییش ل ـــاش س ـــە كاری ب ـــوو دۆســـت و دوژمنەكانیشـــم ل )هەم
ـــڵەژان  ـــاخ ش ـــاری ن ـــك دووچ ـــی، مرۆڤێ ـــە گوتن ـــە ب ـــە، ك ـــودی حەقیقەتەك ـــە: لەخ ـــەم. وات ـــە دەك حەقیقەت
ـــاوی:  ـــە ن ـــن ب ـــەرەقەڵەمەكانی م ـــۆم. س ـــەی خ ـــێ پەڵ ـــتی ب ـــە هەس ـــم ل ـــێ گومانیش ـــوو، ب ـــی ب و نیگەران
ـــۆی،  ـــراوی خ ـــی ناس ـــی و مۆرك ـــتپێكردنانە لەخۆبوون ـــەم هەس ـــوو، دوای ئ ـــەوە ب ـــاعیری قۆپیەچی(ی )ش
ـــت،  ـــەالوەم خس ـــزەوە و ب ـــە پەراوێ ـــدا كەوت ـــی من ـــەوە و بایەخ ـــی خوێندن ـــە هێڵ ـــووم و ل ـــد ب ـــێ ئومێ ب
ـــەردەوە. ـــیعری بێگ ـــەر ش ـــارە بەس ـــدا و ب ـــی كوردی ـــیعری نوێ ـــە ش ـــردووە ل ـــی م ـــم خانەیەك ـــەوەی زانی ب
ــەرحی  ــاڵی 2008 هەرســـێ بەرگـــی كتێبـــی: مەحرەمـــی ڕاز: شـ ــە: سـ ــدگا دەگۆڕێـــت. نموونـ دیـ
غەزەلیاتـــی حافـــز  - ی )ئەكـــرەم عەنەبـــی(م خوێندووەتـــەوە، چەنـــد شـــوێنێكم بـــەالوە گرینـــگ و 
ـــە  ـــڵ ب ـــەوە هێ ـــر دەیخوێنم ـــردا كێشـــاون. ئێســـتا، 2016 جارێكـــی ت ـــە ژێ ـــم ب ـــووە، هێڵ ـــەرنجڕاكێش ب س
ـــە،  ـــەم دۆخگۆڕین ـــە. ئ ـــگ و سەرنجڕاكێش ـــەالوە گرین ـــم ب ـــوێنی تری ـــم و ش ـــری دەكێش ـــوێنی ت ـــر ش ژێ

ـــە. ـــەوەی ژیان ـــوون و پوختكردن ـــەوە و بەردەوامب ـــن و دۆزین ـــی بینی ـــۆڕان و خاڵ گ
دوای 33 ســـاڵ ئەزمـــوون وام لـــێ دەكات بڵێـــم: شـــێوەی دەربڕینەكـــەم هێمنیـــی بیركردنـــەوەی 
ـــە  ـــوو ل ـــڕ ب ـــتزان و پ ـــكێنانە و خۆبەش ـــك ڕووش ـــی كەمێ ـــان یاخیبوونێك ـــت، ی ـــر دەویس ـــك زیات كەمێ
هەســـتی گەنجانـــە، زیاتـــر لـــە قـــەوارەی ڕۆشـــنبیریی ئەوســـام. ئەگەرچـــی ئـــەو بەراوردانـــەی، كـــە 
كردبـــووم. هەموویانـــم وەك: بەڵگـــە و نموونـــە و ســـەرچاوە پیشـــان دا، دەســـتەواژەی: )شـــاعیری 
ــانكار و  ــی هەراسـ ــتەواژە و دەربڕینێكـ ــك دەسـ ــە دڵدانێـ ــان و دڵ لـ ــچ گومـ ــێ هیـ ــی( بـ قۆپیەچـ
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دڕدۆنگانەیـــە. )قۆپیەچـــی( ناوێكـــی بـــە توێكڵـــە بـــۆ )دز(، دەكـــرا ئـــەو حەقیقەتـــەی دۆزیبوومەتـــەوە 
ـــەرنجێكی  ـــاعیر س ـــم ش ـــە بینی ـــی، ك ـــە تایبەت ـــە. ب ـــكرام بكردبووای ـــر ئاش ـــەرم و نیانت ـــێوەیەكی ن ـــە ش ب
ـــۆم  ـــۆڕا. خ ـــە گ ـــی هەی ـــوو ڕەنگەكان ـــە هەم ـــی ب ـــی دام و ڕەنگ ـــە دڵ ـــە ل ـــز و كین ـــژی ڕكئامێ دوورودرێ
ـــد،  ـــووی دڕان ـــم هەم ـــەرەقەڵەمەكانی خۆم ـــازار دا و س ـــۆم ئ ـــرد، خ ـــازاردەر هەســـت پێك ـــی ئ وەك گەنجێك
ـــە  ـــك ل ـــی زۆرێ ـــگای بایەخ ـــە جێ ـــەكان بوون ـــتەوە، بۆچوون ـــەوە دامنەڕش ـــۆ باوكردن ـــینێك ب وەك نووس
ـــم  ـــرد، بینی ـــم دەك ـــای ئامادەبووان ـــەرنجەكانم تەماش ـــكردنی س ـــی پێشكێش ـــە كات ـــەوەی ل ـــووان، ب ئامادەب
ـــڵەژام  ـــن ش ـــابوون. م ـــەك خرۆش ـــە ی ـــەك ب ـــان ی ـــا گەورەی ـــەوە ت ـــە بچووكیان ـــوو ل ـــە هەم ـــوو ل هەم
و حەپەســـام، دوای تەواوبوونـــی كۆڕەكـــە لـــە دەرەوەی هۆڵـــدا زیاتـــر لـــە نیـــو كاتژمێـــر بەشـــێكی 

ئامادەبـــووان لەگەڵـــم وەســـتان و گفتوگـــۆی ســـەرنجەكانمیان كـــرد، ســـێ لەوانـــە. 
یەكـــەم: )عەبدوڵـــا ســـەڕاج( بـــوو، گوتـــی: )لـــەم ڕووەوە، دەردی گـــران و بـــاری گرانـــی چیرۆكنووســـانی 
ـــادەم و  ـــان ن ـــاوەردا لەڕووی ـــاو جەم ـــاو و لەن ـــوێنی نەگونج ـــە ش ـــن ل ـــەاڵم م ـــە، ب ـــانی من ـــە ش ـــورد ل ك

ـــەم.(  ـــكێنیان ناك ڕووش
ــێ  ــتت پـ ــی پێویسـ ــەت هێزێكـ ــەم ورد خوێندنەوەیـ ــی: )ئـ ــوو، گوتـ ــوود( بـ ــازاد مەولـ دووەم: )ئـ

ــێت.(   دەبەخشـ
ـــنا  ـــد ئاش ـــە ئومێ ـــەی ل ـــی: )ئ ـــەوە گوت ـــڕ هاندان ـــی پ ـــە نەوایەك ـــوو، ب ـــدار( ب ـــوود زام ـــێیەم: )مەحم س
ـــت  ـــت ویس ـــان، كامیان ـــاری بەی ـــان گۆڤ ـــاوكاری، ی ـــەی ه ـــە ڕۆژنام ـــا ل ـــە ت ـــەوە و بیهێن ـــر، بینووس وردت
بـــاوی بكەینـــەوە بـــە خەندەیەكـــی گاڵتەئامێـــز و پـــڕ تەوســـەوە دەنگـــی بەرزكـــردەوە و دەســـتی 

ـــە.( ـــاعیرە ئەوەی ـــەم ش ـــا ئ ـــای، چم ـــای ه ـــاند: ه ڕاوەش
ئـــەم دەروازە و زەمینـــە خۆشـــكردنە بـــۆ ســـوێی یادێكـــە: لەنـــاو كتێبخانەكەمـــدا بـــووم، هەمـــوو 
ـــی  ـــە بەكارهێنان ـــان(، ل ـــەی ژی ـــەی نوونەك ـــیعری: )نوخت ـــی كۆش ـــاو ئەزموون ـــۆڕببووەوە ن ـــتەكانم ش هەس
ـــە  ـــەڕان ب ـــەدی و گ ـــی ئەب ـــان و حیكمەت ـــەك دان ـــوو ڕووناكیی ـــەرچاوەی هەم ـــە س ـــاخ ب ـــتەكانی و ن هەس
دوای: )كەســـێكی تـــر( لـــە خۆیـــدا، لـــە ئەزموونـــی هیـــچ شـــاعیرێكی هاونـــەوەی خـــۆی ناچێـــت. 
ـــی  ـــە بوون ـــوون ب ـــە بڕواب ـــادارە ب ـــادە و مان ـــدا ئام ـــی خودایی ـــاو نادیارییەك ـــۆی، لەن ـــادەیی خ ـــان لەس ژی
بەختەوەرییەكـــی نادیـــار و ئاســـۆیەكی كـــراوەی نادیاریـــش. ئـــەم چەمـــك و تێمایـــە لەنـــاو شـــیعری 
ـــت  ـــەوە دێ ـــەوی و وەفایی(ی ـــوی و مەول ـــری و مەح ـــەالی جەزی ـــە: )م ـــی ل ـــدا ڕەگ ـــیكی كوردی كالس
ـــردووە،  ـــر ك ـــنووری فراوانت ـــەوە و س ـــدا دۆزیوەت ـــراوی تێ ـــی وێناك ـــش بەختەوەرییەك ـــەم، ئەمی و دەگات ب
ـــت،  ـــت ال دەردەكەوێ ـــی كوردی ـــی زمان ـــەدا جوانی ـــۆرە بەكارهێنان ـــەم ج ـــاوە، ل ـــە بەكارهێن زمانیشـــی كارامان
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ـــت و  ـــەوە دەچێ ـــەرەو پێش ـــی ب ـــە پاك ـــۆی، ب ـــەنزادەی خ ـــی ڕەس ـــتی داهێنەران ـــەر دەس ـــۆن لەس ـــە چ ك
ـــەاڵم زۆر  ـــاو، ب ـــی خ ـــا ئیقاعێك ـــان، هەروەه ـــە زم ـــۆی دەبێت ـــت، خ ـــان دەپچڕێنێ ـــەڵ زم ـــت لەگ پەیوەندی

ـــاوە.  ـــیحراوی بەكارهێن س
ـــاردووی،  ـــەت ن ـــۆ ئیمێڵەك ـــی ب ـــا(، نامەیەك ـــە )ئیســـماعیل تەنی ـــی: باب ـــە الم و گوت ـــوڕم هات ـــاد(ی ك )ی
ـــێ  ـــت ل ـــتوبرد وەاڵمێك ـــەوەك دەس ـــەوە، ن ـــەر دەیخوێنیت ـــەی كۆمپیوت ـــەر شاش ـــم لەس ـــۆت بێن ـــەر ب ئەگ

ـــادات.  ـــم ن ـــم یارمەتی ـــەم چاویش ـــرم و ه ـــەوە وەرناگ ـــە خوێندن ـــژ ل ـــە چێ ـــەر شاش ـــكات. لەس داواب
ـــك  ـــی نزی ـــتم. گەنجێك ـــۆم دانیش ـــوێنی خ ـــە ش ـــوارێ و ل ـــە خ ـــانۆكە هاتم ـــەر ش ـــەوەی لەس دوای ئ
ـــتبوو،  ـــەوە دانیش ـــانی چەپم ـــییەكەی ش ـــە كورس ـــوو، ل ـــە ب ـــیمایەكی مندااڵن ـــی س ـــۆم، خاوەن ـــی خ ـــە تەمەن ل
ـــە  ـــاعیرەت ل ـــەم ش ـــوو، ئ ـــتییەكی ڕاچڵەكێنەرب ـــن و ڕاس ـــت گرت ـــتانە و دەس ـــی دۆس ـــی: )ڕەخنەیەك گوت

ـــتنەوە(. ـــۆ سەرخس ـــرت ب ـــتت گ ـــدا دەس ـــی ڕەش ـــی چاڵێك ـــە قوواڵی ـــردەوە، ل ـــاگادار ك ـــە ئ هەڵ
ـــە  ـــد و ل ـــاخ دەوڵەمەن ـــە ن ـــەو ل ـــوو، ئ ـــیار ب ـــڕ پرس ـــد و پ ـــەوە دەوڵەمەن ـــە ناخ ـــەر و ل ـــی داهێن مرۆڤێك
چارەنـــووس پرســـە: )فوئـــاد كەریـــم( بـــوو، لـــە چارەنووســـی دەپرســـی، دوای ئـــەم یەكترناســـینەمان 
ـــوت:  ـــۆی دەگ ـــە تابل ـــوو، ب ـــاندا ب ـــە خرۆش ـــە ل ـــوودەی هەمیش ـــێ ه ـــتی ب ـــرادەر و هەس ـــە ب ـــن ب بووی
ـــكات.  ـــی ڕازی ب ـــۆ ڕۆح ـــت تابل ـــوو، دەیویس ـــان نەب ـــە ژی ـــی زۆری ل ـــەم(، چاوەڕوان ـــە وەفاك ـــە ب )هاوڕێی
ـــی  ـــە ژیانێك ـــەزی ل ـــوون و ح ـــووە یاخیب ـــە بب ـــی یەكپارچ ـــدا ژیان ـــێوەكاری و ئەدەب ـــەری ش ـــاو هون ـــە پێن ل
ـــك.  ـــە ترۆپ ـــێوەكاریدا بگات ـــەری ش ـــە هون ـــت ل ـــوو، دەیویس ـــەنی هەب ـــی ڕەس ـــوو، بەهرەیەك ـــڕ ڕووداو ب پ
ـــت.  ـــان دەویس ـــتی جیه ـــەر ئاس ـــێوەكاری لەس ـــوو، ش ـــد ب ـــێ ئومێ ـــورد ب ـــێوەكارانی ك ـــە ش ـــەش ل هەمیش
ـــوت:  ـــوون، دەیگ ـــەی هەڵچ ـــتە پل ـــووەوە و دەگەیش ـــەرز دەب ـــی ب ـــد و داوای داهێنان ـــار ئومێ ـــك ج هەندێ
ـــتێكی  ـــووەوە و دەس ـــن دەب ـــورت هێم ـــی ك ـــە، دوای ماوەیەك ـــێوەكاری نیی ـــە، ش ـــی هەی ـــورد وێنەكێش ك

ـــق.( ـــمكۆ تۆفی ـــە )س ـــووردن ل ـــەڵ داوای لێب ـــوت: لەگ ـــا و دەیگ ـــاوی دادەهێن ـــە دەموچ ب
پـــاش ماوەیـــەك شـــیعرێكم بـــە ناونیشـــانی )مووتوربـــە( لـــە گۆڤـــاری نووســـەری كـــورد، ژمـــارە 
ـــی  ـــۆرە پەیڕەوێك ـــایییە و ج ـــێوازی ئاس ـــین، ش ـــێوازی نووس ـــەوە، وەك ش ـــاڵی 1986 باوكرای )4(ی س
ـــا دەبمـــەوە و شـــێوازی  ـــاوەوەی شـــیعرەكەدا جی ـــە ن ـــەاڵم ل ـــەوەی پێشـــە خـــۆم و باوخـــوازە، ب شـــاعیرانی ن
ـــراوەدا  ـــە فۆرمێكـــی ك ـــو ل ـــردووە. بەڵك ـــەش نەك ـــەدا داب ـــە: دەنگـــم بەســـەر وێن ـــاوە. وات ـــم بەكارهێن دەنگی
بەســـەر وشـــەدا دابەشـــم كـــردووە. لـــە شـــێوەی باوكردنەوەكەیـــدا بایەخێكـــی زۆری پێدرابـــوو، لـــە 
ـــەم  ـــی ك ـــان الیەن ـــدات، ی ـــە ڕووب ـــێوە باوكردنەوەی ـــەم ش ـــوو ئ ـــار ب ـــەم ج ـــدا یەك ـــی كوردی ڕۆژنامەگەری
ـــی  ـــە ڕەنگ ـــاواز ل ـــی جی ـــە ڕەنگێك ـــوو ب ـــوو، كراب ـــیعرەكەی تێداب ـــەی ش ـــد الپەڕەی ـــەو چەن ـــم. ئ ـــن بیبین م
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ـــیعر  ـــارەی ش ـــاگاداری وردی لەب ـــەاڵم ئ ـــوو، ب ـــێوەكار ب ـــم ش ـــاد كەری ـــە. فوئ ـــری گۆڤارەك ـــی ت الپەڕەكان
ـــەم  ـــی ئ ـــاكاری( دیاری ـــی ش ـــان و بەرهەم ـــكین: ژی ـــە: )پووش ـــەم كتێب ـــوو، ئ ـــیعرەوە هەب ـــەری ش و هون
شـــێوەكارە كۆچكردووەیـــە، كـــە هەمیشـــە ســـەرخۆش بـــوو بـــە هاڕمۆنییەتـــی ڕەنـــگ. لـــە پاداشـــتی 
ـــە  ـــە ڕۆمان ـــاڵی 1988، ك ـــدا، س ـــەم وەفایەی ـــی ئ ـــە نواندن ـــش ل ـــە(دا. منی ـــیعری )مووتورب ـــتنی ش خۆشویس
ـــێت  ـــك دەنووس ـــاعیر كاتێ ـــرد. ش ـــەو ك ـــكێش ب ـــەم پێش ـــن دان ـــرد، یەكەمی ـــاپ ك ـــوان(م چ ـــیعری )زێ ش
ـــیعرەی  ـــەم ش ـــاو ئ ـــەو لەن ـــی ئ ـــوو خەم ـــت. دیارب ـــە دەیورووژێنێ ـــی دیك ـــۆی و كاریگەرییەكان ـــی خ خەم
ـــن،  ـــری نەبینی ـــەك یەكت ـــەر هەفتەی ـــەك، ئەگ ـــینماندا هاوڕێیەتیی ـــەم یەكترناس ـــە یەك ـــەر ل ـــوو، ه ـــدا هەب من
ـــەو  ـــەم الو ئ ـــی ئ ـــن خەم ـــش وەك م ـــوو، خۆشـــبەختانە ئەوی ـــان پەیدابب ـــە نێوانم ـــن. ل ـــر بكەی ـــری یەكت بی
ـــەرد و  ـــیعری بێگ ـــن ش ـــی م ـــوو، خەم ـــەری نەبب ـــدگای هون ـــی دی ـــا تێكەڵ ـــە: ئایدیۆلۆژی ـــوو. وات الی نەب

ـــەرد. ـــۆی بێگ ـــش تابل ـــی ئەوی خەم
ـــێ پرســـی  ـــوو، گۆڤارەكـــە ب ـــە )ڕەفیـــق ســـابیر( كردب ـــە(م پێشـــكێش ب ـــدا شـــیعری )مووتورب ـــە بنەڕەت ل
ـــوو،  ـــتنەكەی تێكداب ـــا و تێگەیش ـــدازەی مان ـــاد و ئەن ـــەش بنی ـــوو. الدانەك ـــكردنەكەیان الداب ـــن پێشكێش م
ـــەزن(  ـــەاڵح م ـــرادەرم: )س ـــەڵ ب ـــرانێك لەگ ـــیعرەكە، عەس ـــەوەی ش ـــورت دوای باوبوون ـــی ك ـــە ماوەیەك ب
لـــە قاوەخانـــەی مەچكـــۆ دانیشـــتبووین باســـی شـــیعرەكە و الدانـــی پێشكێشـــكردنەكەمان دەكـــرد. 
ـــە  ـــەوەی: دوو الو ب ـــوو ب ـــاو بب ـــوو تەنگەت ـــان دانیشـــت، دیارب ـــە نێوانم ـــا یووســـف( هات ـــاس عەبدوڵ )عەب
ـــدا  ـــزی داهێنەران ـــە پەراوێ ـــەوەی ل ـــی ئ ـــە ئەنجام ـــە ل ـــرد، چونك ـــان دەك ـــی كوردیی ـــی داهێنان ـــە باس باش
ماوەتـــەوە. ناتوانێـــت دان بـــە داهێنـــان و دەركەوتـــن و ڕوونـــی و كامڵبـــوون بنێـــت، دەركەوتـــن و 
ڕوونـــی و كامڵبوونـــی داهێنـــەران كابووســـە بەســـەر ســـینگییەوە. داننـــان بـــە داهێنانـــی ئـــەوی دی، 
داهێنـــان و دەركەوتـــن و ڕوون و كامڵبوونـــە. لـــە گەرمـــەی گفتوگۆیەكەمانـــدا بۆچوونـــی منـــی داوا 
ـــە  ـــش ب ـــم. منی ـــەو، نازان ـــارەی ئ ـــرد لەب ـــی داواك ـــی من ـــەاڵح بۆچوون ـــان س ـــۆی، ی ـــارەی خ ـــرد لەب ك
ـــت و  ـــەرە بدەی ـــە كۆس ـــۆ ل ـــاكاری وەك ت ـــاعیری ن ـــم: دە ش ـــڕی گوت ـــۆم دەرب ـــی خ ـــكاوی بۆچوون ڕاش
ـــق  ـــە(ی ڕەفی ـــەم مرۆڤ ـــیعری: )ئ ـــیعرێكی وەك ش ـــت ش ـــێ پێكبێ ـــاعیرێكی كارای ل ـــا ش ـــیت، ت بیتراش
ـــێت.  ـــرۆڤ دەكات، بنووس ـــی م ـــای بەهێزی ـــە توان ـــن ل ـــدا و دەربڕی ـــاو ژیان ـــە پێن ـــتە ل ـــە هەڵوێس ـــابیر، ك س
ـــن و  ـــە دڵڕاگرت ـــتیم ب ـــەوە پێویس ـــەو بارەی ـــتەڕوو. ل ـــردا خس ـــی زب ـــی زمان ـــاو فۆرمێك ـــەم لەن بۆچوونەك
ـــڕی،  ـــەوە دەرب ـــە بارەی ـــەم ل ـــەم بۆچوون ـــاعیرەی ئ ـــەم ش ـــی ئ ـــوو، ئەگەرچ ـــر هەب ـــی ت ـــێوەی دەربڕین ش
ـــی خـــۆش  ـــی پێ ـــەر دڵ ـــووە شـــاعیرێكی چـــاالك و كاریگـــەر، خوێن ـــە شـــیعردا( نەب ئێســـتا و ئێســـتاش )ل
ـــردوو  ـــی م ـــز و خانەیەك ـــەر وەك پەراوێ ـــد. ه ـــیعردا نەڕوان ـــەی ش ـــە زەمین ـــی ل ـــی داهێنان ـــت، هیوایەك بێ
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ـــەی  ـــواری پێكهات ـــە ب ـــە، ل ـــی و مەنگۆلیی ـــەوە و ئەزموونێكـــی جەڵەب ـــدا ماوەت ـــە جەســـتەی شـــیعری كوردی ل
ـــدا  ـــیعرم تێ ـــە، ش ـــۆش و خاووخلیچك ـــی نەخ ـــدا بڕگەیەك ـــە بنیادیش ـــتە، ل ـــۆڵ و بێهەس ـــۆڕەوەش كڵ میتاف
ـــەواو  ـــیعرێكی ت ـــەاڵم ش ـــەوە، ب ـــدا دۆزیوەت ـــیعرم تێ ـــە ش ـــەی نیمچ ـــڕ و كۆپل ـــە: دێ ـــەوە. وات نەدۆزیوەت
ـــتن و  ـــی تێگەیش ـــە حەقیقەت ـــەم بۆچوون ـــت. ئ ـــامكار بێ ـــەخت و سەرس ـــەوە، س ـــدا نەدۆزیوەت ـــیعرم تێ ش
ـــم  ـــەوەش دەزان ـــە، ئ ـــەم بابەت ـــك و ل ـــە نزی ـــتێكی لەم ـــان ش ـــە، ی ـــدا نیی ـــی تێ ـــە، ناحەق ـــەوەی من بیركردن
ـــندی  ـــر پەس ـــی ت ـــە و خەڵكان ـــەش هەی ـــیعری دیك ـــەم. ش ـــندی دەك ـــن پەس ـــیعرەی م ـــەو ش ـــاڵ ئ لەپ

ـــەوە. ـــش بكەین ـــی جیاوازی ـــێوەی داهێنان ـــە ش ـــر ل ـــت بی ـــاوازەدا دەبێ ـــێوە جی ـــەم ش ـــەن. ل دەك
ـــی  ـــەم كاریگەری ـــەم دوو بۆچوون ـــەوت ئ ـــۆم دەرك ـــا ب ـــی زۆر، ئەوج ـــی ڕۆژ و ڕۆژگارێك دوای تێپەڕبوون
خراپـــی لەســـەر دەروونـــی ئـــەم دوو بـــرادەرە دروســـت كـــردووە و شـــڵەژاندوونی. بـــەوەی: لـــە شـــارۆچكەی 
ـــدەوە،  ـــیعرم خوێن ـــیعریدا ش ـــی ش ـــە كۆڕێك ـــدان، 2013/6/15 ل ـــنبیری كل ـــەی ڕۆش ـــە بنك ـــكاوە، ل عەن
ـــەت(،  ـــەوزاد ڕەفع ـــا یووســـف و ن ـــاس عەبدوڵ ـــرادەرە: )عەب ـــەم دوو ب ـــانۆ، ئ ـــە سەرش ـــگ كرام ـــە بان هەرك
ـــەداوان  ـــە و هەڵ ـــتبێت. بەپەل ـــان پێگەیش ـــێوەی بوومەلەرزەی ـــە ش ـــییەكی ل ـــی مەترس ـــەوەی هەواڵ وەك ئ

ـــرن. ـــم لێبگ ـــی گوێ ـــە دەرەوە و نەیانتوان ـــەدا چوون ـــە هۆڵەك ل
ـــی  ـــێ دۆخێك ـــتی. دەب ـــی و هەس ـــی خودای ـــم، مرۆڤێك ـــا مرۆڤب ـــو تەنی ـــاعیربم. بەڵك ـــەك ش ـــن ن  م
ـــن  ـــە م ـــەر ب ـــەنگەی بەرانب ـــر و ناهاوس ـــە ناجێگی ـــە دەروونیی ـــەم دۆخ ـــەم و ل ـــت بك ـــۆ دروس ـــان ب تری
ـــە  ـــەم، ك ـــۆم دەك ـــتی خ ـــە هەس ـــندەیش ل ـــم. داوای بەخش ـــە، دەریانبهێن ـــووە و هەیان ـــت ب ـــان دروس بۆی
ـــت،  ـــێ دەگرێ ـــی ل ـــی تایبەت ـــیعر دەكات و ڕێزێك ـــی ش ـــەڵ و تانوپۆكان ـــۆ ڕای ـــوون ب ـــەوە بەدواداچ ـــە دڵ ل
ـــە  ـــیش ل ـــكات، باش ـــەاڵتێك ب ـــەزراوە و دەس ـــراو و دام ـــەس و ڕێكخ ـــچ ك ـــدووی هی ـــزانێت خۆش ناش
ـــە  ـــە ب ـــتەقینە، ن ـــتێكی ڕاس ـــە سروش ـــم ب ـــتووە، دڵڕوون ـــش گەیش ـــان و ناداهێنەری ـــی داهێن ـــەی دڵ خورپ
ـــۆك  ـــە چ ـــۆم، ن ـــو دەخ ـــە فری ـــاد، ن ـــەملە ..... ت ـــەی پاش ـــۆرە و لۆم ـــە ناوونات ـــە ب ـــەڕوو، ن ـــی ڕووب هەڵنان
ـــا  ـــم، ت ـــەوە بیناس ـــتی ئ ـــا ئاس ـــەوڵ دەدەم ت ـــم. ه ـــەس دەناس ـــگای ك ـــە ڕێ ـــیش ل ـــە كەس دادەدەم، ن
ـــی و وردی  ـــە: وریای ـــكڵ. ئەمەی ـــە توێ ـــە و كام ـــە كاكڵ ـــم كام ـــت، بزان ـــدا دەبێ ـــەوە پەی ـــم لەبارەی بۆچوون

و وردەكاری و بیركردنـــەوەی نووســـین. 
ـــن.  ـــادە دەبووی ـــۆڕەكان ئام ـــە ك ـــك ل ـــە زۆرێ ـــوو، ل ـــی زۆر بەڕێوەدەچ ـــۆڕی ئەدەب ـــتایەكان ك ـــە هەش ل
ـــازاڕ  ـــەرەو ب ـــان ب ـــاڵ، ی ـــەرەو م ـــان ب ـــۆوە، ی ـــەدەم گفتوگ ـــە و ب ـــە پیاس ـــۆڕەكان ب ـــی ك دوای تەواوبوون
ـــه كان  ـــی ڕۆح ـــی و دۆنایدۆن ـــی و ڕۆحان ـــی ڕۆمانس ـــارەی جیهان ـــووی لەب ـــان هەم ـــەوە. گفتوگۆم دەهاتین
ـــەدەدا. ئەمـــەش  ـــی و الی ن ـــە الی شـــیعرەوە دەڕۆی ـــر ب ـــوو، زۆرت ـــە الی شـــێوەكارییەوە ب ـــر ب ـــوو، كەمت ب
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ـــدە  ـــن ئەوەن ـــوو، م ـــیعرەوە هەب ـــەری ش ـــارەی هون ـــاری لەب ـــەو زانی ـــدەی ئ ـــوو، ئەوەن ـــی هەب هۆكارێك
ـــاكاری(  ـــی ش ـــان و بەرهەم ـــكین: ژی ـــی: )پووش ـــوو، كتێب ـــێوەكارییەوە نەب ـــەری ش ـــارەی هون ـــم لەب زانیاری
ـــارەزووی  ـــە ئ ـــێو( ب ـــا پەش ـــیعرانەی )عەبدوڵ ـــەو ش ـــوت: ئ ـــتیەوە، دەیگ ـــووە دڵ و هەس ـــی چووب ـــە قووڵ ب
ـــاكار  ـــەوە، ش ـــاوی كردوونەت ـــدا ب ـــە و گۆڤارەكان ـــە ڕۆژنام ـــژاردوون و ل ـــی ب ـــڕان هەڵ ـــۆ وەرگێ ـــۆی ب خ
ـــڕاون.  ـــم( وەریگێ ـــەال كەری ـــەدی م ـــەر داوای: )محەم ـــەدا لەس ـــەم كتێب ـــیعرانەی ل ـــەم ش ـــرن ل و نایابت

ــتی:  ــەر خواسـ ــەك: لەسـ ــڕان. یـ ــۆر وەرگێـ ــە دوو جـ ــان(ی بـ ــۆ هاوڕێیـ ــیعری: )بـ ــە شـ هەمیشـ
)محەمـــەدی مـــەال كەریـــم(. دوو: لـــە هەڵبژاردنـــی چێـــژی ئەدەبـــی وەرگێـــڕ، بـــەراورد دەكـــرد.
ـــی  ـــوو ڕەگەزەكان ـــت. هەم ـــردووە وەریبگێڕێ ـــاری ك ـــی ناچ ـــژی ئەدەب ـــی چێ ـــیعرانەی هەڵبژاردن ـــەو ش ئ
ـــەوێ  ـــیعرییەت دەردەك ـــدا ش ـــەك كارلێكەكان ـــردووە، لەی ـــك ك ـــان لێ ـــدا كاری ـــاو پێكهاتەیەكی ـــین لەن نووس

ـــی دەق. ـــە ناوك ـــت و دەبێت ـــوون زاڵ دەبێ ـــی ڕۆح و ئەزم ـــی زمان و خۆبوون
ئێوە هێشتا لەو ڕۆژە زێڕین و 

شەوە زێڕینانەتان ماوە، 
كە خوداوەندەكان پێیان بەخشیون.

ئێوە هێشتا شایانی ئەوەن كچانی شۆخ
بەوردی چاوتان تێ ببڕن. 

یاری بكەن، بچن، هاوڕێیانم!
شەوانی كورت بەبادەن، 

منیش لە كەلێنی فرمێسكمەوە 
خۆشبەختیی بێ پەروای ئێوە ئەبینم و بزە ئەمگرێ

پووشكین: ژیان و بەرهەمی شاكاری، ل: 216

لەو ڕۆژ و شەوە زێڕینانەتان هێشتا زۆر ماوە، 
كەوا خەاڵتی خواوەندەكانن.

هێشتا شایانی ئەوەن كیژوكاڵ 
بە چاوی تینوو تێتان بڕوانن!

دەسا هاوڕێیان، 
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بە بەزم و گەمە و گۆرانی گوتن 
شەوانی كورتی تەمەن بەڕێكەن 

بە شادیی خۆتان مۆمی خەندەیەك 
لە پشت تنۆكی فرمێسكم پێكەن!

گۆڤاری كاروان: ژمارە )3(، كانوونی یەكەمی 1982 ل: 34

تووڕەیییەكـــی خوداوەندانـــە هەمیشـــە لـــە ناوچەوانیـــدا هێمـــای نائومێدییەكـــی گـــەورە بـــوو، ئـــەم 
ـــە  ـــا، ل ـــە ئەوروپ ـــوژی ڕابكات ـــه ڕی براك ـــووی ش ـــتانی نقوومب ـــە كوردس ـــە ل ـــە پەل ـــی دا ب ـــە هان نائومێدیی

ـــكات. ـــەهیدی ب ـــێنێت و ش ـــێ بوەش ـــتی ل ـــر دەس ـــەوەی بەف ـــگادا ش ڕێ
ـــاكات.  ـــووڵ ن ـــر قب ـــە كاتژمێ ـــو، ن ـــە زی ـــڕ، ن ـــە زێ ـــە. ن ـــدا هەی ـــتەی من ـــە جەس ـــە ل ـــك ئارەق جۆرێ
ـــووەوەی هـــەر شـــەش منداڵەكـــەم  ـــەی هاوســـەرگیریم و ناوكـــی وشـــك ب ـــارەی باوكـــم و ئەڵق ـــۆدی جغ ق
ـــی  ـــاو پەڕۆیەك ـــم لەن ـــاد كەریمیش ـــەی فوئ ـــەم دیاریی ـــووە. ئ ـــدا هەڵگرت ـــوێنێكی تایبەت ـــە ش ـــەوە ل ـــە بایەخ ب
كەتـــان پێچایـــەوە، لـــەو شـــوێنە تایبەتییـــەم دانـــا، كـــە قـــۆدی جغـــارە و ئەڵقـــە و ناوكـــی وشـــك 
بـــووەوەی هـــەر شـــەش منداڵەكەمـــم تێیـــدا پاراســـتووە، هەمـــوو خۆشەویســـتان وەرنـــە خەونـــم، تـــا 
ـــت  ـــوو ڕەنگێك ـــش هەم ـــە. ژیانی ـــراوی ژیان ـــەون پوختەك ـــە، خ ـــە خەونبینیندای ـــتەقینە ل ـــی ڕاس ـــن ژیان بزانی

ـــە.      ـــییەكی بەدەمەوەی ـــی و ناخۆش ـــۆرە خۆش ـــوو ج ـــان هەم ـــەوە، ی ـــەڕوو دەكات ڕووب
ئایاری 2016 هەولێر
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دوای وەســـتانی شـــەڕی ناوخـــۆ، كوردســـتان دابـــەش بـــوو بەســـەر دوو دەڤـــەر و دوو دەســـەاڵتدا. لەهـــەر 
ـــەم  ـــەكان. ئ ـــراوی بۆن ـــازدار و ڕێزلێگی ـــوڕی ن ـــە ك ـــوون ب ـــرد و دەب ـــان داوەت دەك ـــدا ئەدیبەكانی بۆنەیەكیان
ـــی  ـــی تایبەت ـــوو، بەڵكـــو دەســـەاڵتەكان وەك مەرام ـــی نەب ـــە وەك ڕێزگرتنێكـــی بەخششـــی ئەدەب داوەتكردن
ـــۆ  ـــی. ب ـــەكان ڕەوا دەبین ـــە ئەدیب ـــان ب ـــا و خوانەی ـــەو مەرحەب ـــك، ئ ـــك تاكتی ـــتنێك و جۆرێ و خۆدەرخس
ـــاگاداری  ـــی و ئ ـــدا دەبین ـــان تێ ـــوو، یەكتری ـــاوازە ب ـــكێن و ن ـــی تاسەش ـــك ڕێكەوت ـــش جۆرێ ئەدیبەكانی
ـــەك  ـــرد، پەیوەندیی ـــری دەك ـــیان پێشـــكێش بەیەكت ـــازەی خۆش ـــی ت ـــوون. بەرهەم ـــری دەب ـــی یەكت بەرهەم
ـــان  ـــارەكان هاتوچۆكردنی ـــی زۆر ش ـــا ڕادەیەك ـــەوكات، ت ـــا ئ ـــی. ئ ـــی ئەدەب ـــوو، پەیوەندی ـــتە دەب بەرجەس

ـــوو. ـــدا قەدەغەب تێ
ـــاڵی 1996  ـــە س ـــە ل ـــتان(دا، ك ـــی كوردس ـــی دیموكرات ـــی: )پارت ـــاڵەی دامەزراندن ـــا س ـــەی پەنج ـــە بۆن ل
ـــی  ـــان داوەت ـــۆك، زۆربەی ـــووك و ده ـــلێمانی و كەرك ـــر و س ـــی هەولێ ـــوو، ئەدیبەكان ـــیف بەڕێوەچ ـــە مەس ل
ئـــەم بۆنەیـــە كرابـــوون. ئـــەوكات هەولێـــر لەژێـــر دەســـەاڵتی: )یەكێتـــی نیشـــتیمانی كوردســـتان(دا 
ـــە  ـــێ بچن ـــان دەب ـــن. گوتی ـــە كرابووی ـــەم بۆنەی ـــتی ئ ـــن بانگهێش ـــب بووی ـــك ئەدی ـــە كۆمەڵێ ـــوو، ئێم ب
ـــی  ـــر و قایمقامیەت ـــی هەولێ ـــزگای كۆن ـــوێنی پارێ ـــە ش ـــەاڵم ل ـــاوە(، ب ـــر نەم ـــم لەبی دەزگای..... )ناوەكەی
ـــەو  ـــا. ب ـــان ن ـــن، ی ـــدەدا بچ ـــان پێ ـــە ڕێگات ـــا بازگ ـــت، ئینج ـــێ بێ ـــان پ ـــووڵەی ڕێپێدانت ـــوو، پس ـــتا ب ئێس
پێیـــەی: )محەمـــەد موكـــری( هـــەم هاوڕێمـــان بـــوو، هـــەم ئەدیبێكـــی ســـەدا ســـەد یەكێتـــی بـــوو، 
لەنـــاو حیزبەكەیـــدا گوێـــی لێڕادەگیـــرا. داوامـــان لێـــی كـــرد كارئاســـانییەكمان بـــۆ بـــكات. ئێمـــە: 
)عەبدوڵـــا ســـەڕاج، كەمـــال غەمبـــار، خاڵـــە حەمریـــن، بۆتـــان جـــەالل، ســـامان دزەیـــی، ئەحمـــەد 
ـــۆ  ـــن ب ـــرت و چووی ـــان گ ـــوو، یەكم ـــمان لەگەڵداب ـــل كاكەوەیس(یش ـــم: )جەلی ـــن(. وابزان ـــران و م حەی
ـــە  ـــە چووین ـــوو، ك ـــەد موكریشـــمان پێب ـــن و ســـاوی محەم ـــان دەستنیشـــان كردبووی ـــەی بۆی ـــەو دەزگای ئ
ـــران و  ـــەد حەی ـــكات: )ئەحم ـــانمان ب ـــا هەراس ـــەوەی گەرم ـــۆ ئ ـــڕی، ب ـــان ب ـــای ژوورەكەی ژوورەوە كارەب
ـــەیەك  ـــەوەی قس ـــێ ئ ـــرد و ب ـــەی ك ـــان خورپ ـــەدا دڵی ـــگەی دەزگاك ـــش پرس ـــە پێ ـــی( ل ـــامان دزەی س
لەگـــەڵ ئێمـــەدا بكـــەن، كـــە پێكـــەوە هاتوویـــن و چ ئەركێكمـــان بەســـەر یەكترەوەیـــە، بـــە خشـــكە 
ـــە دەرەوە  ـــووڕەوە هاتین ـــە دڵشـــكاوی و دەموچاوێكـــی ت ـــە ب ـــە ئێم ـــەوە، ك ـــان جـــێ هێشـــت و گەڕان ئێمەی
ـــان  ـــان درا لەگەڵم ـــەر ڕێگام ـــرد، ئەگ ـــان دەك ـــری ئێمەی ـــی( چاودێ ـــو موكریان ـــدی: )گی ـــك دیواربەن ـــە نزی ل

شیعر و دەمانچەی ئاوی
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بێـــن، ئەگـــەر ڕێگاشـــمان نـــەدرا ئـــەو ســـاغ و ســـەالمەت. نـــە ئـــاو شـــێلوو بـــووە، نـــە بەفریـــش 
ـــوو،  ـــك ب ـــتێرەی تاری ـــڕ ئەس ـــانی پ ـــە ش ـــەكە، ك ـــام بەرپرس ـــاوە. ئەنج ـــێ م ـــەردا ج ـــی لەس ـــوێن پێیەك ش
ـــەكە  ـــۆ بەرپرس ـــدا قســـەی ب ـــی خۆی ـــە و لەجێ ـــە و لۆژیكان ـــار( بوێران ـــال غەمب ـــن، )كەم ـــێ نەدای ـــگای پ ڕێ
ـــەم  ـــە قەڵ ـــە ل ـــەی هەرزەكاران ـــەت و هەڵەش ـــین و دیكتاتۆری ـــە داپڵۆس ـــەی ب ـــۆرە كردەوان ـــەم ج ـــرد و ئ ك
دا، بەرپرســـەكە بەشـــێوەیەكی ناشایســـتە وەك ئـــەوەی هەڵســـوكەوت لەگـــەڵ كۆمەڵێـــك دەســـتگێڕی 
ـــش  ـــی تری ـــام ئەوان ـــرد. ئەنج ـــەڕێ ك ـــەی ب ـــت، ئێم ـــەرپێچییەكیان كردبێ ـــە س ـــكات، ك ـــازاڕ ب ـــاو ب ن
ـــی  ـــە خاڵ ـــژوو، ل ـــاو مێ ـــی ن ـــاوە گەورەكان ـــارم وەك پی ـــال غەمب ـــرد. كەم ـــێ ك ـــان ل ـــەوە و پەرتەی گەڕان
ـــرەوە  ـــاعیریەتی لێ ـــی: سەركێشـــی ش ـــردم و گوت ـــێ ك ـــەك ڕووی ت ـــی، وەك مەیدانخوازیی ـــتدا بین هەڵوێس
ـــارم دا  ـــی بڕی ـــێ دوودڵ ـــش ب ـــرۆڤ. منی ـــە م ـــوو ب ـــتدا ب ـــە هەڵوێس ـــوون ل ـــە: مەیم ـــت. وات دەردەكەوێ
ـــاڵ  ـــە پ ـــەم ڕووداوەدا ل ـــت. ل ـــەریش بێ ـــی س ـــەر باج ـــت، ئەگ ـــا ببێ ـــت ب ـــی دەبێ ـــم: چ ـــم و گوت بچ
ـــەرگ  ـــە ج ـــی ب ـــت و ئەدیبێك ـــاوی هەڵوێس ـــار پی ـــال غەمب ـــەوت، كەم ـــۆ دەرك ـــەوەم ب ـــی، ئ ـــای ئەدەب توان
ـــگای  ـــووە جێ ـــەدواوە ب ـــاتە ب ـــەم چركەس ـــدی ل ـــی. ئی ـــەی خۆیەت ـــاوەن قس ـــە و خ ـــرس و واقیعیی و چاونەت
هەمـــوو بڕوایەكـــی مـــن و بـــرا و پشـــت و پەنـــام، باشـــیش لـــە بیركردنـــەوەی خۆمـــان گەیشـــتم و 

ـــن. ـــەی پێبدەی ـــن و گەش ـــەر بخەی ـــتەنگێكدا س ـــوو ئاس ـــەر هەم ـــان بەس ـــایەتی ئەدەبیم ـــت كەس دەبێ
ـــان  ـــیف(دا ڕێگای ـــر - مەس ـــەی: )هەولێ ـــە بازگ ـــرت. ل ـــان گ ـــی تایبەتم ـــەراج و قەمەرەیەك ـــە گ چووین
ـــری  ـــە زۆر هۆگ ـــی، ك ـــەدا بین ـــە بازگەك ـــم ل ـــی خۆم ـــی نزیك ـــدەوە. برادەرێك ـــان گەڕان ـــن و ئێمەی لێگرتی
ـــە  ـــە ل ـــاخ(، ك ـــەی ش ـــیپان و هەناس ـــی س ـــیعرم: )چنگەڕنێ ـــە دوو ش ـــی ب ـــوو، بەتایبەت ـــن ب ـــیعرەكانی م ش
ـــە  ـــن(، ل ـــیعری: )داباری ـــەوە. ش ـــژی 1984دا، باوكراوەت ـــۆس(، گەالوێ ـــراوەی )ئاس ـــارە )2(ی باوك ژم
ـــاڵەی  ـــی دە س ـــادی بۆردومان ـــە ی ـــەوە. ل ـــانی 1986دا، باوكراوەت ـــاری )كاروان(، نیس ـــارە )43(ی گۆڤ ژم
ـــاوی  ـــوو، ن ـــووری ب ـــڕی و ئاب ـــژی كارگێ ـــی كۆلێ ـــانۆكار و قوتاب ـــرادەرەم ش ـــەو ب ـــیومە. ئ ـــدا نووس قەاڵدزێ
ـــرد.  ـــۆی دەك ـــەڕی ناوخ ـــدار، ش ـــووە چەك ـــتبوو بب ـــێ هێش ـــژی بەج ـــانۆ و كۆلێ ـــوو، ش ـــین( ب )موحس
ـــە  ـــەر ب ـــوت: ئەگ ـــی گ ـــی. بەمن ـــووە قوربان ـــژ ب ـــی دوورهاوێ ـــە تۆپ ـــەدا ب ـــان بازگ ـــە هەم ـــەر ل ـــەوە ه بەداخ
ـــڵەتی  ـــە خەس ـــوە ل ـــوت: )ئێ ـــردەوە و پێمگ ـــەم ڕەت ك ـــش پیاوەتییەك ـــگات دەدەم. منی ـــت ڕێ ـــا دەچی تەنی
ـــا گوتـــی:  ـــر هیـــچ قســـەیەكی نابەجێـــی نەكـــرد. تەنی ـــەم وەك بەرپرســـەكەی ت ـــدراون(. ئ ڕۆشـــنبیری داماڵ
ـــەن،  ـــەت دەك ـــێكیان سیاس ـــش بەش ـــە، ئەدیبەكانی ـــە مەك ـــی دیك ـــای خەڵك ـــەوە تەماش ـــازی خۆت ـــە نی ل
ـــش وەك  ـــڕای ببڕی ـــەم و بب ـــەت ناك ـــەری سیاس ـــە هون ـــەز ل ـــن ح ـــم: م ـــكاوانە گوت ـــە ڕاش ـــش زۆر ب منی
پراكتیـــك بەالیـــەوە ناچـــم، بـــەاڵم هەوڵـــدەدەم جیهانبینیـــی سیاســـیم هەبێـــت، داهێنـــان هونـــەری 
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ـــاوم  ـــا م ـــەم و ت ـــیعر دەك ـــەری ش ـــە هون ـــەز ل ـــن ح ـــە. م ـــەر و مرۆڤ ـــی هون ـــیعریش ڕۆح ـــە، ش ڕۆح
خزمەتكاریـــم، بـــەاڵم بـــەڕووی دەســـەاڵتی ڕۆشـــنبیریی ڕەســـمی هەڵدەشـــاخێم و نابووتـــی دەكـــەم. 
ـــی  ـــەت و هەڵچوون ـــە سیاس ـــراو ب ـــی بارگاویك ـــی ئەدەب ـــە تایبەت ـــوو، ب ـــات ب ـــی وردی ئەدەبی خوێندەوارێك
ــبینم،  ــوت: نەگەشـ ــش دەمگـ ــبینی. منیـ ــبینی، نەڕەشـ ــۆ نەگەشـ ــوت: تـ ــی دەگـ ــگێڕانە. بەمنـ شۆڕشـ
ـــم،  ـــد كتێبێك ـــتاش چەن ـــت، ئێس ـــدا بەڕێوەدەچێ ـــزی هەردووكیان ـــە پەراوێ ـــن ل ـــیعری م ـــبینم. ش نەڕەش
ـــز  ـــەوە: )عەزی ـــە ئینگلیزیی ـــی ل ـــۆڤ. وەرگێڕان ـــووڵ هەمزەت ـــن(ی ڕەس ـــتانی م ـــی: )داغس ـــەردوو بەرگ ه
ـــك(ی  ـــی: )دای ـــەاڵ و ڕۆمان ـــگای ب ـــل. 2 - كان ـــی: )حســـام بەرزنجـــی(، 1 - زەلی ـــەردی( و دوو ڕۆمان گ
ـــەو  ـــەوە. ئ ـــدا مای ـــە كتێبخانەكەی ـــامی( ل ـــی حس ـــییەوە: )كەریم ـــە فارس ـــی ل ـــی. وەرگێڕان ـــیم گۆرك مەكس
ـــی  ـــرە و توانایەك ـــی بەه ـــە خاوەن ـــی، ك ـــە(وە ناس ـــم مین ـــادر ئیبراهی ـــاعیر: )ق ـــگای ش ـــە ڕێ ـــرادەرەم ل ب
ـــیعری  ـــی ش ـــچ توانایەك ـــتا هی ـــاڕی، ئێس ـــادری ه ـــەت ق ـــی سیاس ـــەی زاڵم ـــەوە مەكین ـــوو، بەداخ ـــاراوە ب ش
ـــك  ـــەوە و كۆمەڵێ ـــۆن بكات ـــی خـــۆی ب ـــر ناولەپ ـــت، جارێكـــی ت ـــووە بچێ ـــەوە(. نەچ ـــاوە، )بەداخ ـــدا نەم تێ

ـــمان. ـــە ئاس ـــر هەڵدات ـــتێرەی ت ئەس
ـــە مشـــتومڕی  ـــارەی شـــوفێرەكەمان دا، كـــە ب ـــە گـــەراج پ ـــەوە هـــەر ل ـــرەوەری الم مای ـــەوەی وەك بی ئ
ـــی  ـــان و پارەكەش ـــی خۆم ـــش ماڵ ـــەوە پێ ـــەك هێنای ـــەی هەری ـــە ئێم ـــی، جوامێران ـــەی زان ـــە و بازگ ئێم

ـــەوە. ـــۆ گەڕاندین ب
لەوكاتـــە كورتـــەی لەگەڵیـــدا بوویـــن، كاســـێتێكی: )حەســـەن گەرمیانـــی( خســـتبووە ســـەر موســـەجیلەكەی، 
ـــوارەوە  ـــە خ ـــە هاتم ـــووم، ك ـــووم بب ـــل(دا نق ـــەرە ش ـــی )كەم ـــەدای گۆران ـــاواز و ئ ـــگ و ئ ـــاو دەن لەن
ـــە  ـــی: بازگ ـــرم. گوت ـــی وەرنەگ ـــم دا لێ ـــیم، هەوڵ ـــێ بەخش ـــاری پ ـــێتەكەی وەك دی ـــرد. كاس ـــیم ك سوپاس
ـــە  ـــۆر ب ـــە فۆلكل ـــی گۆرانیبێژێك ـــەن گەرمیان ـــكێنە، حەس ـــن مەش ـــی م ـــۆش دڵ ـــكاند، ت ـــوەی ش ـــی ئێ دڵ
ـــەاڵتێك،  ـــەوەی دەس ـــێ ئ ـــووە. ب ـــت نەب ـــۆوە دروس ـــە، لەخ ـــەوە و دەگمەن ـــۆر دەڵێت ـــەنایەتی فۆلكل ڕەس
ـــۆ  ـــمانێكە ب ـــت و ئاس ـــۆی دەفڕێ ـــۆ خ ـــەوە، ب ـــەرزی بكات ـــێك ب ـــان كەس ـــیقی، ی ـــی مۆس ـــان تیپێك ی
ـــاری  ـــان گەیشـــتبوون و گۆڤ ـــە ئەدیب ـــەدا بەشـــێك ل ـــەم بۆنەی ـــت. ل ـــدا بفڕێ ـــی تریشـــی تێ ـــەوەی خەڵكان ئ
تێڕامانیـــان بەســـەردا دابـــەش كرابـــوو، لـــە دانیشـــتنی ناوخۆیانـــدا گفتوگۆیـــەك لەبـــارەی شـــیعرێكی 
ـــت  ـــارف( دروس ـــم ع ـــە كەری ـــی و حەم ـــوان: )قەرەداخ ـــە نێ ـــی( ل ـــیب قەرەداخ ـــیعرێكی: )حەس ـــن و ش م
ـــەوە.  ـــووزی 1996دا، باوكراونەت ـــان(، تەمم ـــان - ڕام ـــاری )تێڕام ـــارە )1(ی گۆڤ ـــە ژم ـــە ل ـــت، ك دەبێ
ـــانی: )دروودی  ـــە ناونیش ـــش ب ـــیعرەكەی منی ـــق( و ش ـــری عەش ـــانی: )فەج ـــە ناونیش ـــەو ب ـــیعرەكەی ئ ش

ـــە(. ئاوێن
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)حەمـــە كەریـــم عـــارف( لـــە گفتوگۆكەیـــدا بەراوردێـــك لـــە نێـــوان هـــەردوو شـــیعرەكەدا دەكات. 
ـــەوەی ال دروســـت  ـــت. هەڵزەقین ـــووڵ ناكرێ ـــێ قب ـــرێ و بەراوردكردنەكـــەی پ ـــاری دەگی قەرەداخیـــش دەم
ـــن  ـــی م ـــە ئەزموون ـــش ل ـــی ڕاســـت و چەپی ـــەوە تانەیەك ـــۆی گێڕام ـــی( ب ـــت. وەك: )فەیســـەڵ دێهات دەبێ
ـــە:  ـــەر عوســـمان( داوا ل ـــەد عوم ـــان دانیشـــتندا: )محەم ـــۆ و هەم ـــی گفتوگ ـــەواوی الوان دەدات. لەكات و ت
ـــش  ـــدات. قەرەداخی ـــام ب ـــدا ئەنج ـــان، لەگەڵ ـــاری ڕام ـــۆ گۆڤ ـــی ب ـــی ئەدەب )ع. ح. ب( دەكات گفتوگۆیەك
ـــدە(. ئەویـــش  ـــە شـــیعرەكەی ســـەباح ب ـــاژە ب ـــژ و سەرلێشـــێوان ئام ـــە تەموم ـــت: )ب ـــە: )ع. ح. ب( دەڵێ ب
الیەنگـــری بۆچوونەكـــەی دەبێـــت و داواكـــەی بەجـــێ دەهێنێـــت. چاوپێكەوتنەكـــە لـــە ژمـــارە )3(ی 
ـــە  ـــت: )شـــیعرێك مـــن تێینەگـــەم ب ـــدا دەڵێ ـــەوە و تێی ـــی 1996دا، باوكراوەت ـــان، 5ی ئەیلوول ـــاری ڕام گۆڤ
ـــەت.  ـــدەر(م بەرچاوك ـــەباح ڕەنج ـــیعرێكی: )س ـــدا ش ـــی ڕامان ـــە ژمارەیەك ـــەر ل ـــتە ه ـــم. ئێس ـــیعری دانانێ ش
ـــێ  ـــە مەرج ـــەم، ب ـــی تێناگ ـــن لێ ـــژە م ـــەو تەموم ـــەاڵم ئ ـــیعرە، ب ـــن ش ـــە چاكتری ـــێ ئەم ـــە بڵ ـــە هەی لەوانەی

ـــەوە.(  ـــم و دەخوێنم ـــیعر دەنووس ـــاڵە ش ـــاڵەهای س س
ـــەم  ـــۆدە، ب ـــاوەن میت ـــی خ ـــە ڕەخنەگرێك ـــی(، ك ـــر بەرزنج ـــا تاهی ـــووان: )عەبدوڵ ـــە ئامادەب ـــەك ل ی
هەڵســـوكەوتە دڵتونـــد دەبێـــت و لـــە خەســـڵەتی ڕۆشـــنبیری دایدەماڵێـــت، پـــاش ئـــەوەی ڕووبـــەڕوو 
ســـەركۆنەی ئـــەم داوا و بەڵێیـــەی هەردووكیـــان دەكات، پێـــی ڕاگەیانـــدم: ع. ح. ب هیـــچ بەرهەمـــی 
ـــەی  ـــەدەب دەرچوون ـــەی ئ ـــەم لەخان ـــووە. ئ ـــاو نەكەوت ـــەر ناویشـــتی بەرچ ـــرە ه ـــەوە، بگ ـــۆی نەخوێندووەت ت
ـــەر  ـــوو، بەرانب ـــەك ب ـــەوە و دژە دیاردەی ـــەوە و كاردان ـــی و هەڵزەقین ـــتی داكۆك ـــراوە، وەك هەڵوێس ـــی ك پێ
بەراوردكـــردن و گفتوگۆیەكـــە. بۆچوونـــی جیـــاواز و جۆراوجـــۆر پەیوەنـــدی بـــە ڕایـــەڵ و تانوپـــۆی 

ـــا. ـــا جی ـــەراوردی جی ـــەوە و ب ـــۆ لێكدان ـــێنێ ب ـــوار دەڕەخس ـــە. ب ـــەوە هەی ـــیعرەكە، خۆی ش
ـــادا: )ع. ح. ب(  ـــی میدی ـــە هۆڵ ـــر ل ـــە هەولێ ـــی 1997/6/16دا، ل ـــە ڕێكەوت ـــەرچوو، ل ـــی بەس ماوەیەك
ـــی ســـەعید( خۆمـــان پێـــی ناســـاند  ـــا عەل ـــان جـــەالل و دان ـــوو، )مـــن و بۆت مێوانـــی بۆنەیەكـــی ئەدەبـــی ب
ـــتام  ـــی وەس ـــت لەگەڵ ـــە. وەك مەبەس ـــی مندای ـــە ئەلبووم ـــە ل ـــتا وێنەك ـــرت. ئێس ـــدا گ ـــان لەگەڵ و وێنەم
ـــدا  ـــەوەم لەگەڵ ـــراوی ئ ـــە دیاریك ـــت و ب ـــرد. وەك مەبەس ـــدا ك ـــارەی ئەدەب ـــان لەب ـــی كورتم و گفتوگۆیەك
ـــش  ـــیعرێكی نەمری ـــچ ش ـــەرە، هی ـــی خوڵقێن ـــتێتیكییە و هێزێك ـــتییەكی ئێس ـــژ پێداویس ـــرد، تەموم ـــاس ك ب
ـــە  ـــەوەی داهێنەران ـــی لێكدان ـــە بایەخ ـــش ل ـــە، لێڵی ـــتتە لێڵیی ـــۆ مەبەس ـــەوەی ت ـــە. ئ ـــی نیی ـــژ خاڵ ـــە تەموم ل
ـــم: مامۆســـتا  ـــە پێشـــەوە و گوت ـــم هێنای ـــی چاوپێكەوتنەكەی ـــە. بابەت ـــان نیی ـــەوە. ماكـــی داهێن دووركەوتووەت
ـــت،  ـــن دەدەی ـــاژە بەم ـــاعیرێك ئام ـــەوە وەك ش ـــدا باوكراوەت ـــاری ڕامان ـــە گۆڤ ـــەی ل ـــەو چاوپێكەوتن ل
ـــەورەی  ـــك گ ـــی دەن ـــش تەزبیحێك ـــیوە. ئەمی ـــیعرم نەنووس ـــەت ش ـــم، ق ـــرۆك دەنووس ـــن چی ـــی م كەچ
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ـــی:  ـــە قوواڵیییەكـــی زۆرەوە گوت ـــڕا و ب ـــەوە ڕووی لەمـــن وەرگێ ـــەدەم پەنجـــە جوواڵندن ـــوو، ب بەدەســـتەوە ب
ـــوت(. ـــان گ ـــۆ وای ـــەی ب )ئ

لـــە نـــاوەرۆك و جەوهـــەری خۆیـــدا دانـــی پێدانـــا و لـــە ڕاســـتییەكە تـــەواو دڵنیابـــووم. منیـــش 
ـــۆن  ـــیبێت، چ ـــاش ناس ـــت ب ـــەر ئەدەب ـــم: ئەگ ـــوت و گوت ـــكاوانە گ ـــی و ڕاش ـــە پاك ـــم ب ـــی خۆم بۆچوون
دەتوانیـــت مەودایـــەك وەربگـــری و بۆچوونێكـــی جەڵەبـــی لـــەم شـــێوەیە دەرببڕیـــت. دڵـــم ئێشـــاند. 

)گیانـــی گیانـــان: داوای بـــووردن لـــەم دڵئێشـــانە و هەمـــوو دڵئێشـــانەكان دەكـــەم.(
ـــی  ـــد( چاوپێكەوتنێك ـــازاد عەبدولواحی ـــاردا: )ئ ـــان گۆڤ ـــە هەم ـــەرداچوو ل ـــاڵێكی بەس ـــد س ـــاوەی چەن م
دیكـــەی لـــە ژمـــارە )33(، 5ی ئـــازاری 1999 لەگەڵـــدا ئەنجـــام داوە، لەوێـــدا دەڵێـــت: )لـــە هەولێـــر 

ـــێ(. ـــاش دەنووس ـــتی ب ـــدەر( ش ـــەباح ڕەنج ـــە، )س ـــی هەی ـــتی جوان ـــم ش ـــتی( دەبین ـــم دەش )كەری
ـــاوی دراوی.  ـــەی ئ ـــر و دەمانچ ـــەی كوێ ـــەر گولل ـــش ب ـــتی و چەندی ـــد هەس ـــی چەن ـــیعر: چیایەك ـــەی ش ئ
ڕەنگـــە ڕەخنەگرێـــك، یـــان خوێنەرێـــك وەك شـــاعیرێكی بـــە ئەزمـــوون، كـــە نیـــو ســـەدەیە شـــیعر 
دەنووســـێت، گوێـــی لـــێ بگرێـــت. ڕەنگیشـــە لـــە چاوپێكەوتنـــی دووەمیشـــیدا منـــی نەخوێندبێتـــەوە و 
ـــەوەی  ـــت، لەبەرئ ـــی دابێ ـــی دووەم ـــی، بۆچوون ـــی یەكەم ـــاودانەوەی بۆچوون ـــۆ پاس ـــا ب ـــیبم. تەنی ـــی نەناس بەرهەم

مـــن بەهەڵەبردنەكەیـــم زانیـــوە.
ـــە  ـــەم خاڵ ـــدا ئ ـــە كاتێك ـــە. ل ـــتنی یەكتریی ـــی كوش ـــری دان، مەیدان ـــارەی یەكت ـــوون لەب ـــین و بۆچ نەناس
ـــە ژیانـــی ئەدەبیـــی خـــۆم دەهێنمـــەوە یـــاد و ئـــەوەش دەزانـــم. ئـــەو وردە بیرەوەرییانـــە پەناگـــەی ڕۆحـــن  ل
ـــدا  ـــە ماوەكان ـــۆت ل ـــش خ ـــتووی. چۆنی ـــش دانیش ـــتووی و چۆنی ـــۆن ڕۆیش ـــت، چ ـــدا دەبینی ـــی تێ و خۆت
ـــە زمانـــی دەســـتەمۆ.  ـــۆ گەشـــەی ڕۆحیـــت و خـــۆالدان ل ـــە ب دەناســـیتەوە. هەقیقەتـــی مـــاوەكان چـــی بوون
ـــر كاریگـــەری  ـــە ژێ ـــت كەســـێك بچێت ـــێ هـــۆی چـــی بێ ـــەوە بپرســـم: دەب ـــراوی مەبەســـتمە ئ ـــە دیاریك ب
ـــی  ـــردن چ بارودۆخێك ـــوەر ونك ـــان پێ ـــت، ی ـــۆی نەبێ ـــوەری خ ـــی پێ ـــێكی دی و خاوەن ـــی كەس بۆچوون

ـــوون. ـــۆ بۆچ ـــەرە ب خنكێن
ـــدەوە،  ـــم خوێن ـــەواوی دیوانەكەی ـــینی، ت ـــاش ناس ـــۆ ب ـــاندمی، ب ـــینە خرۆش ـــەم نووس ـــتی ئ ـــە پێویس ك
ـــەورەدا  ـــەوارە گ ـــەڕەی ق ـــە 850 الپ ـــلێمانی ل ـــەوەی س ـــاپ و باوكردن ـــی چ ـــاڵی 2013 بەڕێوەبەرێت ـــە س ك

ـــردووە. ـــی ك چاپ
ـــادە  ـــینیش س ـــێوازی نووس ـــە ڕووی ش ـــیویەتی، ل ـــی نووس ـــە زمانێكـــی میلل ـــایییە، ب ـــاعیرێكی زۆر ئاس ش
ـــەالح  ـــەی ف ـــەردی، كاك ـــری، ه ـــەران موك ـــالن، كام ـــۆی وەك: دی ـــەوەی خ ـــاعیرانی ن ـــە ش ـــاوە. ل و خ
ـــە،  ـــە و تەنك ـــەم تێدای ـــەوەی ك ـــی بیركردن ـــرە. قوواڵی ـــاكارا و بێكاریگەرت ـــان ن ـــە هەمووی ـــاد، ل ..... ت
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ـــدا  ـــاو بیركردنەوەكەی ـــڕ و كۆپلەشـــدا قوواڵیـــی بیركردنەوەشـــی تێدابێـــت، كـــەم لەن ـــە هەندێـــك دێ ئەگـــەر ل
ـــت. ـــی دەهێڵێ ـــە، بەجێ ـــی داهێنەران ـــان و خۆبینییەك ـــاری تێڕام ـــە ب ـــەوە و نایگەیەنێت دەمێنێت

ـــی  ـــرۆڤ و دۆخ ـــیعر و م ـــتنی ش ـــۆ بەیەكگەیش ـــتێتیكییە ب ـــی ئێس ـــەو(ی خاڵێك ـــیعری: )ش ـــەرەتای ش س
ئێســـتێتیكی مـــرۆڤ لەنـــاو شـــیعردا، بـــەاڵم لـــە ناوەڕاســـتیدا سیاســـەت دەهێنێتـــە نـــاوە و هەســـتە 
ئێســـتێتیكییەكە لەنـــاو دەبـــات و دەبێتـــە )مانـــا و گواســـتنەوە(، ئەمـــەش جۆرێكـــە لـــە ناشـــارەزایی 

ـــە. ـــتنەوە نیی ـــە، گواس ـــا مانای ـــان تەنی ـــتێتیكیدا زم ـــی ئێس ـــە ئەدەب ـــدا. ل ـــتێتیكای ئەدەبی ئێس
فریشتەی خەم سەری سوڕماوە ئەمشەو
ئەوەندەی خەم بەم و بەو داوە ئەمشەو

لەبەر لێشاوی تیپی مەینەتیدا
سوپاسی خۆشی شكستی داوە ئەمشەو

ـــان و  ـــی زم ـــگای هەســـت و هەناســـەی قووڵ ـــە ڕێ ـــم، ل ـــی دەگریێ ـــە پێ ـــە دەنووســـم، ك ـــەو زمان ـــن ب م
ـــیعری  ـــە ش ـــێك ل ـــوازی بەش ـــی باوخ ـــر كاریگەری ـــە ژێ ـــۆفییانەوەش نەكەوتم ـــەتەحات(ی س ـــاو - ش )پەرت
كوردییـــەوە، جیـــاوازم لـــە: )ئامانـــج( و )ئێســـتێتیكا( و )ئاراســـتە(دا، شـــیعری ئاوێتـــە: جیـــاوازە لـــە شـــیعری 
ـــەر(  ـــی )نووس ـــەر( و زەین ـــی )خوێن ـــوان زەین ـــە نێ ـــە ل ـــی داهێنەران ـــە پەیوەندییەك ـــیعری ئاوێت ـــوڕگ. ش ق
ـــە.  ـــەوە نیی ـــیعری كوردیی ـــەی ش ـــە باوخوازەك ـــە نموون ـــەوەم ل ـــێواز و بیركردن ـــە: ش دروســـت دەكات. كەوات
بۆیـــە پرســـی تێنەگەیشـــتن و تێگەیشـــتن. ویســـت و داوایەكـــە لـــە شـــێوازی باوخـــوازدا. پەیوەنـــدی 
ـــە  ـــدی ب ـــدەی پەیوەن ـــت. ئەوەن ـــتن وەردەگرێ ـــاكام گەیش ـــە ئ ـــە ب ـــی ل ـــژ، خۆش ـــە. چێ ـــژەوە نیی ـــە چێ ب
)پێكهاتـــەی نـــوێ( و )بـــوون( و )چییەتی(یەوەیـــە، پێكهاتـــەی نـــوێ و بـــوون و چییەتـــی، خۆیـــان 
ـــی  ـــواز و گوێ ـــدی باوخ ـــدەدەن دی ـــەوە هەوڵ ـــە ناخ ـــەن و ل ـــت دەب ـــەرەو قوواڵیی ـــن و ب ـــد و تەوەرێك ناوەن
باوخـــواز بگـــۆڕن و ئاگایییەكـــی ئەندازەییـــت بدەنـــێ، كـــە چـــۆن مامەڵـــە لەگـــەڵ بارودۆخـــی ئـــەم 
ـــگای  ـــە ڕێ ـــاوازی دەق ل ـــزی جی ـــەت و هێ ـــی باب ـــت، ڕوانین ـــەوە بكەی ـــوون و چیەتیی ـــە و ب ـــە نوێی پێكهات

ـــت. ـــەوە ببینی ـــی زمان ـــەی ڕۆح سۆس
پووشكین فەرموویەتی: 

ئەگەر ژین درۆی لەگەڵدا كردی
خەفەت مەچێژە و دڵت نەڕەنجێ.

لەڕۆژی ڕەشا. باوەڕت وابێ، 
كە هێندە نابا خەونت دێتەجێ.
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* * *
دڵ بۆ دواڕۆژ لێدەدا. 

ئێستای مرۆڤ خەم و ژانە.
هه رچی هەیە ڕادەبوورێ
ڕابردووش هەمیشە جوانە!

پاشكۆی عێراق: ژمارە )45(، ئه یلوول و تشرینی یەكەمی 1981 ل:16
هێـــزی نـــزا لـــەم شـــیعرە وەردەگـــرم و ئـــەم داوایـــە لـــە هێـــزی نادیـــار و هەبوونـــی ڕاســـتەقینە 
ـــدا  ـــوورم و لەگەڵی ـــی دەب ـــن لێ ـــردووم م ـــدا ك ـــوكەوتی لەگەڵ ـــش هەڵس ـــەوەی وەك دوژمنی ـــەم، ئ دەك
ـــەڵ  ـــتەقینە. لەگ ـــی ڕاس ـــار و هەبوون ـــزی نادی ـــی هێ ـــت و بەخشش ـــاوی سروش ـــێبەر و هەت ـــاو س ـــە ن دەچم
ـــەاڵم  ـــت، ب ـــەر دەكوژرێ ـــە داهێن ـــەم هەی ـــەو بڕوای ـــە ئ ـــم، چونك ـــدا ناجەنگ ـــەری ئەدەبیش ـــزی ڕووخێن هێ

ـــە. ـــەی بەتاڵ ـــە. قەواڵ ـــگ نیی ـــەر، جەن ـــە داهێن ـــەبارەت ب ـــەوی دی س ـــی ئ ـــت. جەنگ ناڕووخێندرێ
ـــە وردی،  ـــان. ب ـــان ژی ـــاش مردنم ـــەوە، پ ـــی دەمێنێت ـــە زیندووی ـــان ب ـــا ژی ـــن، تەنی ـــان دەڕۆی هەمووم
زۆر بـــە وردی دەمانبینێـــت و پارســـەنگمان دادەنێـــت. ســـەرەتا ئـــەم بۆچوونـــەم لـــە: )ع. ح. ب(دا 
ـــتم  ـــی دەس ـــرد، وامزان ـــك ك ـــە غەدرێ ـــتم ب ـــەوە. هەس ـــم ال بچـــووك بوون ـــنوورە فراوانەكان ـــدەوە، س خوێن
ـــاڵیش  ـــۆزدە س ـــوە. ن ـــەردا تێپەڕی ـــاڵی بەس ـــت س ـــتا، بیس ـــەاڵم ئێس ـــدان، ب ـــۆ لێ ـــەوە ب ـــێ بەرزكراوەت ل
ـــی: )ع. ح. ب(،  ـــی دوای ـــەر كۆچ ـــاڵیش بەس ـــازدە س ـــی(، ش ـــیب قەرەداخ ـــی: )حەس ـــی دوای ـــەر كۆچ بەس
ـــكاوێكدا  ـــەری دڵش ـــك و بەس ـــە چەترێ ـــت ب ـــت دەكەی ـــت و دڵ ـــۆن دەس ـــەم، وەك چ ـــەوە دەك ـــەی ئ تاس
ـــاوی سروشـــت و بەخششـــی  ـــێبەر و هەت ـــاو س ـــە ن ـــەم دڵشـــكاوەكە دەچن ـــۆت و ه ـــەم خ ـــت، ه هەڵیدەدەی
هێـــزی نادیـــار و هەبوونـــی ڕاســـتەقینە. هـــەزار جـــار لـــەوە زیاتـــر، تاســـە لـــە هەمـــوو هەســـتەكانم 
ـــم  ـــان دابهێن ـــەر كێلەكانی ـــت بەس ـــینە، بچـــم دەس ـــەم نووس ـــاتەوەختی ئ ـــەوە، س ـــی ش ـــەم درەنگ ـــدەدا، ب پل
و بـــە خۆڵـــی گۆڕەكانیـــان تەیەمومێـــك بەجـــێ بهێنـــم و شـــەونوێژێك بكـــەم. نوێـــژی شـــیعر و 
ـــارەی داوای دەكـــەم. ـــەو ب ـــە ئ ـــی ڕاســـتەقینە، بمگەیەن ـــار و هەبوون ـــزی نادی ـــەی هێ ـــان. ئ ـــەڕی داهێن ئەوپ
حوزەیرانی 2016 هەولێر
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پێشچاو

ئـــەم نووســـینە بیســـت و پێنـــج ســـاڵ پێـــش ئێســـتا، لەبـــارەی شـــیعری: شـــتێك 
ژمـــارە  لـــە  نووســـراوە.  ســـورمێ(،  عەزیـــز  )نـــەژاد  ی:   - ئاوابـــوون  مێـــژووی   لـــە 
ـــە  ـــەوەی ڕۆژنامەك ـــەر ئ ـــەوە. لەب ـــی 1991 باوكراوەت ـــرینی یەكەم ـــن(دا، تش ـــەی )ڕاپەڕی )2(ی ڕۆژنام
زۆر ناوخۆیـــی بـــوو، لـــە شـــەقاوە دەردەچـــوو، بەشـــێوەیەكی دیاریكراویـــش دابـــەش دەكـــرا. 
ـــە  ـــتنەوەی، ب ـــەرلەنوێ داڕش ـــك س ـــتكاری و جۆرێ ـــردن و دەس ـــە لێزیادك ـــەوەی، ب ـــارە باوكردن دووب
پێویســـتییەك دەزانـــم بـــۆ پیشـــاندانەوەی تێڕوانینـــی ســـەرەتاییم بـــۆ ئـــەدەب و بـــە ئەدەببوونـــی 
ـــەك  ـــدا ی ـــە بنەڕەت ـــەوەی دواوم. ل ـــە بارەی ـــەوەی مـــن ل ـــرە ل ـــە فراوانت ـــەم خۆبوونیی ـــان. ئ گەرمایـــی ژی
ـــان  ـــادا نووســـراون، ی ـــا جی ـــی جی ـــە كات ـــەاڵم ل ـــۆ، ب ـــان تابل ـــە، ی ـــە پەنجـــا پارچ ـــە ل ـــە. بریتیی خۆبوونیی
ـــیعرییەت  ـــن و ش ـــیعر و دەربڕی ـــزی ش ـــراون. هێ ـــاندا پێشـــكێش ك ـــر ســـێ ناونیش ـــە ژێ كێشـــراون. ل
ـــی و  ـــزی هاوئاهەنگ ـــەاڵم هێ ـــتدان، ب ـــەك ئاس ـــە ی ـــەدا ل ـــا پارچەك ـــەر پەنج ـــە ه ـــر ل ـــەرزی بی و ت
ـــز  ـــە هێ ـــوون(دا ب ـــەی: )ئەزم ـــج پارچ ـــت و پێن ـــە بیس ـــان ل ـــە و زم ـــێوەكاری و وێن ـــی ش دەقئاوێزان

ـــر.            ـــەكەی ت ـــە دوو بەش ـــتەترە ل و بەرجەس
ـــە گۆڤـــاری  ـــە بیســـت و پێنـــج پارچـــە. ســـاڵی 1985 - 1987 نووســـراوە، ل 1 - ئەزمـــوون: بریتییـــە ل

)ڕۆژی كوردســـتان(، ژمـــارە )72(ی ســـاڵی 1986 باوكراوەتـــەوە.
ـــە  ـــراوە، ل ـــاڵی 1989 نووس ـــە. س ـــازدە پارچ ـــە ی ـــە ل ـــوون: بریتیی ـــژووی ئاواب ـــە مێ ـــتێك ل 2 - ش

ـــەوە. ـــاڵی 1990 باوكراوەت ـــارە )166(ی س ـــان(، ژم ـــاری )بەی گۆڤ
ـــراوە.  ـــاڵی 1986 نووس ـــە. س ـــج پارچ ـــە پێن ـــە ل ـــەم بریتیی ـــی یەك ـــە، بەش ـــز: دوو بەش 3 - پەراوێ
ـــان(،  ـــاری )بەی ـــە گۆڤ ـــراوە، ل ـــاڵی 1988 - 1989 نووس ـــە س ـــواردە پارچ ـــە چ ـــە ل ـــی دووەم بریتیی بەش

ـــەوە.  ـــاڵی 1989 باوكراوەت ـــارە )157(ی س ژم
ـــیعری  ـــە ش ـــەك ل ـــۆرە تاقیكردنەوەی ـــاو ج ـــە ن ـــۆ چوون ـــن ب ـــەكە، هەوڵێك ـــێ بەش ـــەر س ـــۆی ه ك
نوێـــی كوردیـــدا، كـــە بـــە تێڕوانینێكـــی شـــێوەكاری نووســـراون و جێگۆڕكێـــی زمـــان و وشـــە 
ـــە ســـەرەتای  ـــا ســـەڕاج( ل ـــەردا ڕوودەدات: )عەبدوڵ لەگـــەڵ هێـــڵ و ڕەنـــگ و شـــێوە و هێمـــا و ڕووب

شیعر و شێوەكاری
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ـــە  ـــی ل ـــە تایبەت ـــردووە، ب ـــتە ك ـــەواو بەرجەس ـــدا ت ـــە چیرۆكەكانی ـــێوەكاری ل ـــەری ش ـــەكان هون حەفتای
ـــم  ـــیوژاڵە، برای ـــەو، ش ـــوی ش ـــت و نی ـــی - هەش ـــوی بەیان ـــت و نی ـــەوز، هەش ـــی س ـــی: مانگ چیرۆك
ـــران  ـــارە )68( ی حوزەی ـــە ژم ـــا ل ـــاد، هەروەه ـــرن ..... ت ـــگ ژوان دەگ ـــە و ڕەن ـــە وش ـــۆراوی، ك ش
ـــڵ  ـــگ و هێ ـــی ڕەن ـــاری )ڕۆشـــنبیری نوێ(شـــدا بەناونیشـــانی: )میهرەجان ـــووزی 1978ی گۆڤ و تەمم
ـــدا  ـــیكی كوردی ـــیعری كالس ـــە ش ـــك ل ـــاردە و ڕووداوێ ـــەی وەك دی ـــی دا( ئەم ـــەنگای نال ـــە پێش ل
ـــوودی  ـــی( س ـــە )نال ـــەوە، ك ـــی كۆڵیوەت ـــراوە، لەمەش ـــەری ك ـــن و ڕووب ـــەر هەســـت و بینی ـــە ب هێناوەت
ـــە ســـوود وەرگرتـــن، بەڵكـــو  ـــەژاد جیـــاوازە ل ـــە هونـــەری شـــێوەكاری وەرگرتـــووە. ئـــەم ئەزموونـــەی ن ل
ـــێوەكاری  ـــی ش ـــت، زمانێك ـــێوەكاریش نەبێ ـــەر ش ـــیعر ئەگ ـــراوە، ش ـــێوەكاری نووس ـــی ش ـــە جیهانبینی ب
ـــەنگای  ـــەش پێش ـــتاش ش ـــو ئێس ـــردووە، تاك ـــكێش ك ـــنەی پێش ـــەم دوو چەش ـــی ئ ـــە. گونجان هەی
كۆالژیشـــی كردووەتـــەوە. وەك هاوگونجاندنـــی چەشـــن لـــە مـــاڵ و كتێبخانەكانـــدا ڕووبـــەری 
بـــوون دەكاتـــەوە و هەڵدەگیرێـــت و دەمێنێتـــەوە، هەمـــوو دیـــاردە و ڕووداوێكیـــش ڕووبەرێكـــی كـــراوە 
ـــەاڵم  ـــق دەكات، ب ـــدا مەش ـــردووە و تێی ـــۆڵ بژارك ـــرێ و گ ـــە گ ـــۆی ل ـــۆ خ ـــی ب ـــی تایبەت و چاالك
ـــەرەی  ـــتێنێت و پ ـــەك دەوەس ـــەی تاڕادەی ـــدا ئەزموونەك ـــەی یەكەم ـــج پارچ ـــت و پێن ـــاش بیس ـــە پ ل

ـــت. ـــا بكرێ ـــرێت و تەماش ـــك بناس ـــاردە و ڕووداوێ ـــا وەك دی ـــادات، ت پێن

2016/10/1 هەولێر

)وەكو پەمۆ:
لە قۆزاخە و
لە مەكینە و

لە دار هەنەیشدا دەژی
تا ئەوەی لە پەرداخێكیش نقوم دەبێ

دەریا هەستێ ناگاتە گوێزینگانی.(

ـــاوی ســـپی  ـــەرفرازی و چ ـــە لووتكـــەی س ـــدا، بەفریشـــم ب ـــەوخۆ و زۆر تایبەت ـــی ڕاس ـــە پەیوەندییەك  ل
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ـــاخ و  ـــەی ن ـــۆ و چپ ـــاوی ژیلەم ـــەوەم وەك الف ـــتیمان و نەت ـــكداری نیش ـــای تیش ـــی دنی و هەمەڕەنگ
ـــازی  ـــە نی ـــووم ب ـــەیانەوە دەن ـــوارێ، بەتاس ـــە خ ـــان دێم ـــوە و بۆی ـــان دی ـــۆی ژی ـــان و ك ـــەرزەی گی ل
ـــان  ـــم، لێوت ـــدا دەتانبین ـــی هەمەڕەنگ ـــە واقیعێك ـــەی ل ـــەوەم، ك ـــتیمان و نەت ـــتگیر. نیش ـــی دەس خەونێك
ـــی  ـــەوەكان و جیهان ـــی لێكدان ـــی جیهان ـــژدەی پەیام ـــان م ـــاچ و زمانت ـــژی م ـــدە و چێ ـــێ خەن باوەش

ـــت. ـــەكان بگەیەنێ جیاوازیی
ـــە  ـــێ ل ـــە دوێن ـــەوە،  ك ـــتایان بكەن ـــی ئێس ـــە لێڵی ـــر ل ـــێ بی ـــڕۆ كەم ـــەی ئەم ـــە تخلیتان ـــەم كەس ـــا ئ ت
ـــدا نەشـــازی  ـــی قەڵەم ـــە زۆربڵێی ـــەوە خـــزان و ل ـــەی مێژووییی ـــان و زەمین ـــۆی ژی ـــی ك ـــی كتێب الپەڕەكان
ـــە  ـــڕوای ب ـــێ ب ـــكات دەب ـــە ب ـــەوەی هەڵ ـــەكان. ئ ـــی دەنگ ـــە: نەگونجان ـــمایەیانە. وات ـــی دەس هارمۆن
ـــتا  ـــوون، ئێس ـــەاڵت ب ـــی دەس ـــەی كراس ـــە یاخ ـــەی، ك ـــەم ڕووە هەڵبزڕكاوان ـــی ئ ـــت. كەچ ـــزاش هەبێ س
ـــە  ـــە قەڵەم ـــەوەدا نیی ـــش ل ـــەن، الری ـــژ دەك ـــەڕێ تی ـــەرا و كاروان ـــی كاروانس ـــە قەڵەمتراش ـــان ل قەڵەمی
ـــی  ـــە بوون ـــان ل ـــەوە، بەردەوامیی ـــدا دەتاوێن ـــی ئەدەب ـــەت و كرۆكیجوان ـــی هەقیق ـــە گەرمای ـــاردەكان ل س

ـــرە. ـــان نەزۆكت بێزراوی

)ئاوێنەكان بە دیوارەوە شكاون..
هەتاو ڕووتە، سایە بۆشە 
پێینگانی كچی ئاسمان 

داری حەسرەتی لێ ڕوواوە.(
نـــاخ پەرتكـــردن، كارە ســـەرەكییەكەت ڕووەو كـــزی و ئاوارەیـــی دەبـــات. ڕوونتـــر مەبەســـت 
دیـــار بكەیـــن، لەبارتـــرە ئەدیـــب لـــە كارە ســـەرەكییەكەی خۆیـــدا جێگۆڕكـــێ نـــەكات، چونكـــە 
ـــتنی  ـــكێنێت و ڕێكخس ـــەرەكییەكەت دادەش ـــی كارە س ـــە گرینگییەتی ـــەوالدا ل ـــەم الوب ـــاردن ب ـــان ن ڕام
ـــۆ  ـــە: ت ـــۆ وێن ـــت. ب ـــۆی داناندرێ ـــوێنی خ ـــە ش ـــەی ل ـــەر یەك ـــكدا، ه ـــە مێش ـــتانە ل ـــوو ش ـــەو هەم ئ
ـــت  ـــدازەی دوورییەكان ـــردووە و ئەن ـــتەمۆ ك ـــدا دەس ـــە ڕامانت ـــت ل ـــیعرێكی نوێبەخش ـــەوەی ش جوواڵن
ـــەوەر  ـــان ت ـــە هەم ـــاوە، ل ـــڵ دان ـــانی هێ ـــۆ كێش ـــت ب ـــەوە و خاڵ ـــەرەكانت كۆكردووەت ـــواوە و جەمس پێ
ـــی  ـــۆ ماڵ ـــوەی ب ـــدا بەڕێ ـــیعرەی تێ ـــەم ش ـــینی ئ ـــەی نووس ـــوێنی چرك ـــگاوی كات و ش ـــەم هەن و یەك
نووســـین. خەریكـــی وەرگێڕانـــی شـــیعرێكی، ئـــەم وەرگێڕانـــە، بەشـــێك لـــە بنەڕەتیـــی شـــیعرە 
نوێبەخشـــەكەی خـــۆت لەنـــاو شـــیعرە وەرگێڕدراوەكـــەدا دەتوێنێتـــەوە. وەرگێڕیـــش ئـــەم دەقـــە 
ئەدەبییـــە وەردەگێڕێـــت، لەگـــەڵ ناخـــی خۆیـــدا لـــە چەنـــد خاڵێكـــدا یەكگرتنەوەیەكـــی گیانییـــان 
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ـــی. ـــی ڕامانییەت ـــووی بەرزایییەكان ـــتییەكانی قاڵب ـــدووە هەس ـــە كارە زین ـــێك ل ـــە و بەش نێوان
ـــدا  ـــی ئەدەبی ـــد كارێك ـــە چەن ـــی ل ـــرای تێڕوانین ـــكی چ ـــەی فرمێس ـــەو ئەدیب ـــر، ئ ـــی ت ـــە ڕوویەك ب
دەڕژێنـــێ، بـــای ڕۆشـــنبیرییەكی كاریگـــەر بەروبوومـــی ڕەز و بێســـتانی هەوڵەكانـــی دەخاتـــە الر 
و لەنجـــەی بەردەوامـــی، دەنـــا كارەكانـــی دەچنـــە خانـــەی ئەدەبـــی ڕۆژانـــە و هەناســـەی ئاینـــدە 
ـــارێكی  ـــەوە و ڕوخس ـــاڵ دەمێنێت ـــەوڵ بەت ـــدا ه ـــژووی داهێنان ـــە مێ ـــەرەنجام، ل ـــت دەدەن و س لەدەس

ـــەن. ـــدا ناك ـــان پەی ـــە خۆی ـــەت ب تایب
ـــی  ـــە ڕووناك ـــتوومە پەنج ـــەوێ و ویس ـــتمە، دەم ـــەوەی مەبەس ـــۆ ڕوونكردن ـــەم ب ـــد ئاماژەی ـــەم چەن ئ
ئـــەم چەنـــد هێمـــا جێگیرییانـــە بكـــەم هـــەر لـــە ســـەرەتای خوێندنـــەوەم، الم دروســـت بـــووە. 
ـــە  ـــەرەكییەوە و ل ـــتیار و س ـــی هەس ـــە قۆناغێك ـــوون( چووەت ـــژووی ئاواب ـــە مێ ـــتێك ل ـــاعیری: )ش ش
ـــی  ـــەاڵم داهێنان ـــردووە، ب ـــەرت ك ـــەدا پ ـــەم الیەنان ـــی ب ـــش كار دەكات و ناخ ـــی تری ـــد لكێك چەن
ـــەرەو  ـــەردەخا ب ـــر س ـــی ڕووەو ڕەنگڕێژت ـــی داهێنان ـــردووە و نیانی ـــی زەرد نەك ـــی، گیان ـــارە و تارمای دی
ـــی  ـــەزە پێكهێنەرەكان ـــی ڕەگ ـــڕای جیاوازییەكان ـــەرەكان و تێك ـــە كاریگ ـــدی بابەت ـــەوەی ناوەن بڵندبوون
ـــیعری  ـــە ش ـــا ل ـــیویەتی، هەروەه ـــتهێناوە و ناس ـــە دەس ـــۆی ب ـــاری خ ـــاڵ و ب ـــە: ح ـــەردوون. كەوات گ
ـــت  ـــان و سروش ـــەیری ژی ـــتیاری س ـــی و هەس ـــە قووڵ ـــۆن ب ـــووە چ ـــەوەش فێرب ـــیكی كوردیی كالس

ـــكات.  ب
ـــر  ـــێبەری فیك ـــە س ـــی ل ـــت و توانیویەت ـــین دەتوانێ ـــەی نووس ـــەم پەنج ـــە، ك ـــەش كۆكردنەوەیەك ئەم
و دەســـەاڵتی داهێنانـــدا ئەمانـــە كۆبكاتـــەوە و وەك داهێنانیـــش وەربگیرێـــت و لێكدانـــەوەی بـــۆ 

ـــت: بكرێ
1 ــ شیعر
2 - كۆالژ

3 ــ ڕۆژنامەگەری
4 ــ وەرگێڕان

5 ــ سەرنج و بۆچوونی ئەدەبی
6 ــ لێكۆڵینەوەی ڕۆژنامەگەری و ئاركیۆلۆژی.

ـــە  ـــوون، ب ـــار كەوت ـــەدا دی ـــورمێ(ی ئێم ـــز س ـــەژاد عەزی ـــە: )ن ـــییەتانەی ل ـــڵەت و خاس ـــەم خەس ئ
هەمـــان شـــێوە لـــە: )پـــۆل شـــاوڵ(ی عەرەبیشـــدا دیـــارن. هەردووكیـــان ڕۆحـــی كۆمەڵـــگا و 
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ـــان ئارەزووشـــكێنن. كەســـی دووەم، كـــە  ـــەی دڵخۆشـــین و دەقەكانی ـــان ناســـیوە و مای ـــووری خۆی كلت
ـــەن. ـــووڕمان دەك ـــی و سەرس ـــەوەی گیان ـــان و وردبوون ـــاری ڕام ـــەرە. دووچ خوێن

ـــە خۆشـــییاندا چـــاوم زەوی نابینـــێ، ئەگەرچـــی  كـــە شـــیعرێكی جـــوان و نوێبەخـــش دەخوێنمـــەوە، ل
ـــیعری:  ـــینگی كۆش ـــە س ـــەی ل ـــە. ئەوكات ـــەواوی زەویی ـــن ت ـــش الی م ـــوان و نوێبەخ ـــیعری ج ش
ـــەوەم  ـــد - 1987( دا هەناســـەی ئۆخـــەم خـــواردەوە و مەشـــخەڵی هەســـتی دوای خوێندن )تاڤگـــەی مەن
ـــر  ـــردەوە، لەژێ ـــرد ك ـــدا گ ـــد الپەڕێك ـــە چەن ـــم ل ـــەرنج و تێڕوانین ـــاری س ـــمان، ب ـــە ئاس ـــدا هەڵدای تێی
ـــتێتیكیم  ـــاداری ئێس ـــی توان ـــە و پەڕەمووچ ـــد(دا، فلچ ـــەی مەن ـــە تاڤگ ـــد ل ـــەی مەن ـــانی: )وێن ناونیش
لـــە شـــیعرەكاندا جوواڵندبـــوو، لـــە هێڵـــی ئـــەم ڕاوە وردانـــە گەڕابـــووم، تیشـــكدانەوەی ئاوێنـــە و 
ـــەرەی  ـــووس دەف و دای ـــەاڵم ئەفس ـــوون، ب ـــیعر ب ـــااڵی ش ـــەری ب ـــەی هون ـــر و نموون ـــێبەری فیك س
ـــتەگەڕ و  ـــینیان خس ـــی داپڵۆس ـــراق(، چەرخ ـــكۆی عێ ـــەی: )پاش ـــاوكاری( و هەفتەنام ـــەی: )ه ڕۆژنام

ـــكات. ـــە ب ـــە و نووك ـــت جووك نەیانهێش

كێ تااڵوی خوارد؟
كێ تااڵوی خو؟؟

كێ تااڵو..؟؟؟
كێ تاڵ..؟؟؟؟
كێ ت..؟؟؟؟؟
ك..؟؟؟؟؟؟؟

ئـــەم شـــیعرە ڕســـتەیەكی ئاماژەیییـــە. خـــۆی، خـــۆی ده كرتێنێـــت و كرتاوه كـــه  لـــه  ناو خۆیـــدا 
ــی  ــی ڕۆحـ ــەوە دۆخـ ــی و ئاگایییـ ــە وریایـ ــێوازییە. بـ ــی و شـ ــگار ئەندازەیـ ــارێته وه . ئێجـ ده شـ
كۆمەڵـــگای كـــوردی و كوردســـتانمان وەك تەالرێكـــی نیشـــتەجێبوون لەنـــاو شـــەڕی ناوەخـــۆدا 
ـــك.  ـــاردە و ڕووداوێ ـــە دی ـــە ل ـــووە، وردبوونەوەی ـــدا بەكارهات ـــازی تێ ـــان دەدات، وردەكاری بیناس پیش
ـــك،  ـــە ناوێ ـــیار ل ـــیارە، پرس ـــتپێكدا پرس ـــە دەس ـــاخە، ل ـــۆی ش ـــەڕی ناوەخ ـــەش ش ـــاردە و ڕووداوەك دی
)كـــێ تـــااڵوی خـــوارد(. لـــە پێكهاتـــەی شـــیعرەكەدا وشـــە وشـــە ده كرتێنێـــت و كرتاوه كـــه  
ــۆ  ــە بـ ــەوە، هێمایـ ــەی )ك( دەمێنێتـ ــا وشـ ــدا تەنیـ ــە كۆتاییشـ ــارێته وه، لـ ــدا ده شـ ــه  ناو خۆیـ  لـ

ناوی:)كوردستان(، بە زمانی نهێنی وەاڵمێكی هێمنە بۆ پرسیاری دەستپێك.
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)ئەوان تینی كوورەی دەفیو
ئێمە شەختە..

ئەوان گیا
ئێمەش بەرخی دوو باقەگیا...(

ئەمـــە ئاماژەیـــە بـــۆ برایەتـــی: )كـــورد و عـــەرەب(، لـــە دوو نیشـــتیمانی بـــەزۆر ســـەپێندراو و 
ـــە  ـــش ل ـــری، هەمی ـــەی فیك ـــی و مامەڵ ـــی مێژووی ـــتی بوون ـــە ئاس ـــەم ل ـــدراودا. ه ـــەوە لكێن بەیەك
ـــەت(  ـــف هەڵم ـــۆران و لەتی ـــەی: )گ ـــەو برایەتیی ـــاوازە ل ـــیعرییەتدا، جی ـــان و ش ـــی زم ـــتەی نیانی ئاراس
ـــاویان  ـــە و پاس ـــان، بەهان ـــی ژی ـــگ و هاوگونجاندن ـــی و هاوئاهەن ـــدا وەك تەبای ـــی خۆیان ـــە دەقەكان ل

ـــەوە. ـــەدا بیخەن ـــەالی چاك ـــەوێ ب ـــەوە و دەیان ـــۆ هێناوەت ب
دەقـــی: چیرۆكێكـــی برایەتـــی، دیوانـــی گـــۆران، محەمـــەدی مـــەال كەریـــم، بەرگـــی یەكـــەم، 

چاپخانـــەی كـــۆڕی زانیـــاری عێـــراق، بەغـــدا، 1980، ل:320.
ـــەی  ـــەم، چاپخان ـــی یەك ـــەت، چاپ ـــف هەڵم ـــی لەتی ـــار، دیوان ـــی دوو ڕووب ـــتانی برایەت ـــی: داس دەق

ـــاران، 2014 ل: 495. ـــاران، ت ت

)ئەوە هەناسەدان نەبوو
ئەوە ڕمانی چیا بوو..

چەخماخەی هەورەتریشقە و 
فڕینی هەموو چۆلەكە و كۆترەكانی دنیا بوو..

ئەوە هەناسەدان نەبوو.(

ـــوون.  ـــۆ یاخیب ـــە ب ـــە، بەهایەك ـــاتی هەڵەبجەی ـــی كارەس ـــیاركردنەوە و ڕاگەیاندن ـــی وش ـــەش خاڵ ئەم
ـــیعریش  ـــووە. ش ـــان ب ـــتیمان و نەتەوایەتیم ـــۆری نیش ـــاتی هەمەج ـــەری كارەس ـــوردی ب ـــیعری ك ش
لـــە هەمـــوو بـــار و ســـەردەمەكاندا وەك بوونێكـــی فیكـــری لـــە ئاســـت ڕووداوە دیـــار و نادیـــار 
ــاوەرۆك و  ــوەی نـ ــە ڕەوت و چوارچێـ ــۆی لـ ــی خـ ــەوەدا، بوونـ ــتیمان و نەتـ ــی نیشـ و مەییوەكانـ

ئێســـتێتیكادا نمایـــش كـــردووە.
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بەشـــێك لـــە شـــاعیران، دەستەوەســـتان نەبـــوون لـــە ئاســـت ئـــەم بەگژداچوونـــە فیكرییـــەدا، 
ـــەم  ـــۆر ل ـــەی دیكتات ـــووە، هەمـــوو كات گولل ـــەردی شـــوورەی ســـەنگەر ب بەهەمـــان شـــێوە شـــیعریش ب
ـــەردە  ـــەو ب ـــاعیرێك ئ ـــد ش ـــدا چەن ـــی ئێمەش ـــاو ئەدەب ـــووە. لەن ـــەچ ب ـــەوە و ملك ـــارد بووەت ـــەردەدا س ب
ـــاكەلی،  ـــاد ش ـــم، فەره ـــرزا كەری ـــی می ـــی، جەالل ـــاد مەریوان ـــەر، دڵش ـــل ڕەنجب ـــە، وەك: جەمی بوون
ـــوڵ،  ـــەر گ ـــارف عوم ـــابیر، م ـــق س ـــی، ڕەفی ـــە باق ـــەد حەم ـــۆڕش، محەم ـــامی ش ـــەس، س ـــێركۆ بێك ش
ئه بووبه كـــر خۆشـــناو، هەندرێـــن ..... تـــاد، بـــەاڵم بۆچوونـــی ڕەهـــای مـــن ئەوەیـــە: فیكـــری 
ـــق و  ـــە بری ـــەك ل ـــێ، ن ـــاوەرۆك و ئێســـتێتیكادا خـــۆی دەخەمڵێن ـــوەی ن ـــە ڕەوت و چوارچێ ـــەر ل داهێن
ـــگا و  ـــە كۆمەڵ ـــە ب ـــە، ن ـــد نیی ـــان، پابەن ـــی داهێن ـــدە بەكرۆك ـــەر پابەن ـــاعیری داهێن ـــی دروشـــمدا. ش باق
ـــتەوخۆ  ـــتەوخۆ و ناڕاس ـــان ڕاس ـــدا، داهێن ـــەی داهێنان ـــێوە تایبەتییەك ـــە ش ـــەی. ل ـــەتی واڵتەك ـــە بەسیاس ن

ـــە. ـــگا و واڵتدای ـــی كۆمەڵ ـــە خزمەت ل
ـــیعردا  ـــە ش ـــن ل ـــە م ـــێ، ك ـــەی دام ـــەو مووچڕك ـــوون( ئ ـــژووی ئاواب ـــە مێ ـــتێك ل ـــیعری: )ش ش
ـــەوەی  ـــنووری جوواڵن ـــە س ـــم و ل ـــاوەوەم ڕابمێن ـــە ن ـــەوە، ل ـــێ ڕوونكردم ـــی پ ـــەوێ و چاویش دەم
ـــادی شـــێوەكاری  ـــای هاوئاهەنگـــی و بنی ـــڵ و مان ـــی ئێســـتێتیكای خـــاڵ و هێ ـــەردا، یەكانگیربوون ڕووب

ـــم. ـــگ ببین ـــی ڕەن ـــان ڕوونی و زم
ـــت  ـــوونی پی ـــە دەدا و ئەفس ـــە وش ـــر ب ـــی ت ـــەاڵم ڕۆڵێك ـــاو، ب ـــە ب ـــایی و نیمچ ـــەی ئاس 1 ـــــ وش
گـــوێ ئـــارام دەكات و شـــەپۆلی ئاوازیـــش پشـــوو بەچـــاو دەدات، زمـــان لـــە زەینـــدا پـــەروەردە 
دەبـــێ و قووڵبوونەوەیەكـــە بـــۆ هەســـتی بـــوون، شـــیعری بێگەردیـــش بـــە وشـــەی نـــاو ژیـــان 
ـــە  ـــە، ئەم ـــە وش ـــز دەدات ـــەوە و هێ ـــە دەدۆزێت ـــوان وش ـــی نێ ـــدی و گونجاندن ـــرێت و پەیوەن دەنووس
ـــەر  ـــێت، ئەگ ـــگان بنووس ـــاو فەرهەن ـــەی ن ـــە وش ـــەوەی ب ـــان، ئ ـــۆ داهێن ـــە ب ـــی بینین ـــن خاڵ گرینگتری
ـــە،  ـــا نووســـین و خـــۆ بەفیڕۆدان ـــكات. تەنی ـــە ب ـــب كەڵەك ـــك كتێ ـــت و ژوورێ ـــی نووحیشـــی هەبێ تەمەن

ـــە. ـــان نیی داهێن
2 ـــــ وێنـــەی ڕوون و تـــا ڕادەیـــەك ئاشـــكرا، بنیـــاد و كەشـــوهەوای وێنـــەكان نادەســـتەمۆ و 
خورپـــەدار دەكات و شـــوێنی ســـەرەتای دەســـتپێكردن و سەرنجڕاكێشـــانی تێـــدا بـــە كراوەیـــی 

جێدەهێڵێـــت.
ـــڕ  ـــاالك و پ ـــەدا چ ـــەكانی وێن ـــە بەش ـــی، ل ـــرێ و پێوانەی ـــێ گ ـــی ب ـــە فۆرمێك ـــێوازی ل 3 ـــــ ش

ـــی. ـــی یەكەمیەت ـــیەت و ڕژان ـــش خاس ـــە بیری ـــكراو ب ـــۆزێكی خۆش ـــردووە، س ـــت ك هەس
ـــادا،  ـــەت بەرن ـــەرەداوی باب ـــی س ـــا كۆتای ـــیعردا، ت ـــەرەتای ش ـــە س ـــەت ل ـــی باب ـــەك گیانی 4 ـــــ ی
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ـــێ. ـــی دەهێڵ ـــی جێ ـــەری نموونەی ـــۆ خوێن ـــەرەداوەكە ب ـــەم كات س ـــێ، ئ ـــەری دەگەیەن ـــە خوێن ـــا ب ت
ـــە  ـــەوە، ل ـــە دەگرێت ـــگای وش ـــیقا جێ ـــی مۆس ـــیعرەكانیدا، نەرمی ـــێكی ش ـــە بەش ـــار ل ـــك ج 5 - هەندێ

ـــرن. ـــان ڕۆڵ وەردەگ ـــگ هەم ـــڵ و ڕەن ـــاڵ و هێ ـــك شـــوێنی تریشـــدا ئەفســـوونی خ هەندێ
ـــێوەدا  ـــر و ش ـــتی فیك ـــە پێویس ـــیعر ل ـــە. ش ـــەر نیی ـــەت، هون ـــەوەی باب ـــژدادڕی و درێژكردن 6 - درێ
ـــدا  ـــەوەی بابەت ـــە درێژبوون ـــتن ل ـــۆ پاراس ـــات، لەخ ـــار دەب ـــژدادڕی دەق لەب ـــێ، درێ ـــی پێدەهێن كۆتای
بەهـــرە و كارامەیـــی نیشـــان داوە، بـــەاڵم لـــە ڕەوتـــی دەقـــدا ئـــاواز دووبـــارە دەكاتـــەوە. ئـــەم 

ـــن. ـــژ وەرگرت ـــۆ چێ ـــەر دەدات ب ـــتی خوێن ـــی هەس ـــاوازەش یارمەت ـــەوەی ئ دووبارەكردن
ئـــەم چەنـــد جوواڵنـــەوە شـــیعرییە هێمائامێـــزە ڕووی دیـــار و نادیـــاری كێشـــە ســـەرەكییەكانی 

داهێنـــان و پێویســـتییە نیشـــتیمانی و نەتەوایەتییەكانمانـــە:
ئا ــ هێڵی داهێنان، شیعر و كۆالژ.

ب  ـــــ هێڵـــی پێویســـتییە مێژوویـــی و ڕۆژانەیییـــەكان و هێـــزی خۆڕســـكی داهێنـــەر لـــە چركـــە زۆر 
ـــی نووســـین و بەرجەســـتەكردندا. تایبەتییەكان

ــاوە بـــۆ  شـــیعری: )شـــتێك لـــە مێـــژووی ئاوابـــوون(، هـــەردوو هێڵەكـــەی هاوشـــان كێشـ
نادیارییەكـــی ئێســـتێتیكی و خـــۆی لـــەم خـــاڵ و هەســـتە ئێســـتێتیكییەدا دووپـــات كردووەتـــەوە، 
ـــەدەب. ـــتیی ئ ـــازادی سروش ـــۆ ئ ـــە ب ـــە پێداگریی ـــگ و دەركەوتەی ـــەدا گرین ـــە دووپاتكردنەوەك ـــەوەی ل ئ

1991/8/28 شەقاوە
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كاكـــە جـــەالل بەرزنجـــی، كـــە گوێـــت لـــە هـــاوار بـــوو، ئاگـــرت كـــردەوە. ئاگـــر زەوی لـــە 
ـــن(،  ـــەوە تەنیای ـــیعری: )بەیەك ـــەوە. كۆش ـــەرز دەكات ـــاو ب ـــی داگیرس ـــەوە و هێڵێك ـــاك دەكات ـــی پ پیس
ـــم،  ـــرا. هەســـتی ڕاگرت ـــاپ ك ـــەوە، چ ـــۆ چـــاپ و باوكردن ـــی ب ـــەی موكریان ـــە خان ـــاڵی 2015 ل ـــە س ك
هەســـت هەمـــوو توانـــا نیشـــتووەكانی لـــە قوواڵیییەكانـــەوەن پاڵیـــان پێـــوە دەنێـــت و ســـەریان 
ـــی  ـــت. فۆرم ـــدراش فۆرمێكـــی گونجـــاو وەردەگرێ ـــە بین ـــن، ك ـــۆ بینی دەخـــات و ئاراســـتەیان دەكات ب
ـــك  ـــرد كۆمەڵێ ـــتم ك ـــرد. هەس ـــۆم ك ـــتەكانی خ ـــتەی هەس ـــەكردنەم ئاراس ـــەم گەش ـــە ئ ـــین، ك نووس
ـــراون و  ـــیعرەتدا دوا خ ـــەم كۆش ـــەردەكەونەوە. ل ـــتوون و س ـــدا نیش ـــتەكانی من ـــە هەس ـــۆ ل ـــیعری ت ش
ـــوێنانەی  ـــەو ش ـــەر ئ ـــەوە س ـــم دەیبردم ـــی و زەین ـــی ئەدەب ـــەاڵم ئەمەك ـــەن، ب ـــدا ناك ـــۆم لەگەڵ گفتوگ

ـــەوە.  ـــیعرم دۆزیی ـــج ش ـــەڕام پێن ـــدا گ ـــتانی نوێ ـــەی كوردس ـــە ڕۆژنام ـــوون، ل ـــم كەوت ـــەر زەین ب
1 -  هەڵبزڕكانی بڵندایی 

2 -  ئاشتبوونەوە 
3 -  شەوێكی تر نەچوومەوە گوێ چەمی منداڵیم

4 -  وەرە تا زووە شوێنێك لە مردن بۆ خۆمان بكەینەوە 
5 -  شتە ئاسایییەكان و شتە نائاسایییەكان 

تایـــپ و هەڵەگـــری و ڕێنووسیشـــم كـــردوون. ئـــەوە بـــۆ ئیمێلەكەتـــی دەنێـــرم. خۆزگـــە لـــەو 
ـــە  ـــیپان دوو( ل ـــەی )س ـــە یان ـــن ل ـــۆ و م ـــورمێ و ت ـــز س ـــەژاد عەزی ـــە ن ـــتنەی 2017/1/18، ك دانیش
ـــاو  ـــە ن ـــۆ نەكەوتوونەت ـــیعرانە ب ـــەم ش ـــا ئ ـــۆڕێ، ئای ـــە گ ـــیارەم بهێنابووای ـــەو پرس ـــتین ئ ـــر دانیش هەولێ
ـــیعرانەی  ـــەم ش ـــەواوی ئ ـــە ت ـــەوە ل ـــی ڕوون ـــن. بەدڵنیایییەك ـــیعری جوانیش ـــە ش ـــیعرەكەتەوە، ك كۆش
ـــە  ـــە ب ـــە و هەمیش ـــك هەی ـــەردا ئامانجێ ـــاعیری داهێن ـــی ش ـــە ژیان ـــرن. ل ـــیعرەكەتدان جوانت ـــە كۆش ل
ـــاو  ـــە پێن ـــا، ل ـــەدا ن ـــە لووتك ـــتن ب ـــاو گەیش ـــە پێن ـــەڕێ. ل ـــادا هەڵدەگ ـــە چی ـــت و ب ـــدا دەچێ دوای

ـــەوە.  ـــۆدا كران ـــەر خ ـــی و بەس ـــایەتیی ئەدەب ـــی كەس ـــكردن و بنیادنان ـــەردەوام كۆشش ب
ـــی  ـــە ئەزموون ـــاڵی 1995 ل ـــۆ س ـــایییەكان( ب ـــا ئاس ـــتە ن ـــایییەكان و ش ـــتە ئاس ـــێوازەی )ش ـــەم ش ئ
ـــۆدا  ـــرەی ت ـــە بەه ـــتێك ل ـــە: ش ـــەوە. وات ـــاو دنیاكەت ـــە ن ـــر هاتووەت ـــتێكی ت ـــە و ش ـــۆدا خۆگۆڕینێك ت
ـــاوت  ـــا ن ـــە تەنی ـــاوە، ك ـــەكار هێن ـــە ب ـــەم دژان ـــوان ئ ـــە نێ ـــوونیت ل ـــی ئەفس ـــداوە. گونجاندنێك ڕووی

نامەیەكی كراوە بۆ جەالل بەرزنجی



سه باح ڕه نجده رچوار كتێب له باره ی شیعره وه        

340

ـــەوە گـــەرم و هەســـتیار  ـــە ڕووی دەروونیی ـــە: وشـــەكەت ل ـــە ناوەكەشـــدا ئیحـــات داوە. وات ـــردوون و ل ب
ـــۆی  ـــیعری خ ـــتەیەكی ش ـــەكەش وەك ڕس ـــت و وش ـــا بدرێ ـــەدا ئیح ـــە وش ـــت داوە ل ـــردووە و هەوڵ ك
ـــەوە  ـــەرز دەكات ـــەكە ب ـــاوە و وش ـــی ن ـــای ئەدەب ـــادی توان ـــاعیرێكە بنی ـــی ش ـــكات، كارای ـــكێش ب پێش

ـــی. ـــڕ ئیحاكردن ـــژاردن و پ ـــۆ هەڵب ـــردن ب ـــدن و بژارك ـــتی خۆدركان ـــا ئاس ت
ـــتێكی  ـــان هەس ـــاو، ی ـــتیمانێكی دیارنەم ـــەدوای نیش ـــەڕان ب ـــادی گ ـــە بنی ـــە ل ـــیعرەت بریتیی ـــەم كۆش ئ
ســـەرگەردان و بزربـــوو تێیـــدا. تـــۆ و عەبدوڵـــا پەشـــێو بەشـــێكی زۆری شـــیعرەكانتان لـــە دەرەوەی 
واڵت نووســـیوە، پێچەوانـــەی ئەزموونـــی تـــۆ، ئـــەو بنیـــادی نیشـــتیمانێك دیـــار دەكات و هەســـتی 
ـــەدوای  ـــە ب ـــۆ گەڕان ـــی ت ـــە. ه ـــەش نیی ـــدا هاوب ـــی هەردووكتان ـــە ئەزموون ـــنامه  ل ـــێنێت. ناس ـــدا دەجۆش تێ
ـــەدوای  ـــەڕان ب ـــە گ ـــت ل ـــی. هەس ـــنامه ی بەڵگەی ـــكردنی ناس ـــەو پێشكێش ـــی ئ ـــتی و ه ـــنامه ی هەس ناس
ـــەن  ـــوون دەك ـــای ب ـــە مان ـــت ل ـــان گوزارش ـــكردن. هەردووكی ـــنامه  پێشكێش ـــە ناس ـــرە ل ـــنامه دا بەهێزت ناس

ـــی.  ـــی بەڵگەی ـــر بوونێك ـــەوی ت ـــتی و ئ ـــی هەس ـــەك بوونێك ـــەن. ی ـــام دەك ـــەر سەرس و خوێن
كۆشیعری یەكەمت: )سەمای بەفری ئێواران – 1979(. دوو تایبەتمەندیی گرینگی تێدایە: 

ـــە  ـــتر وەك تاڵ ـــت. پێش ـــەواو دەردەكەوێ ـــوردی ت ـــیعری ك ـــانە ش ـــیعرەدا پەخش ـــەم كۆش ـــەم: ل یەك
ـــت  ـــیعری: )هاتی ـــر ش ـــتپێكە. دوات ـــیعرە دەس ـــەم كۆش ـــن ئ ـــەاڵم وەك دەركەوت ـــووە، ب ـــك هەب تیش
– ی محەمـــەد موكـــری – گۆڤـــاری بەیـــان، ژمـــارە )59( 1980 و ســـووتانی ڕەنگـــەكان - ی 
دڵشـــاد عەبدوڵـــا – گۆڤـــاری بەیـــان، ژمـــارە )95( 1984 تیشـــكی زیـــاد و بەهێزتریـــان خســـتە 

ـــوردی. ـــیعری ك ـــانە ش ـــەر پەخش س
ـــان  ـــە خۆی ـــاعیرانی پێش ـــوهەوای ش ـــە كەش ـــەواو ل ـــە ت ـــەوەی ئێوەی ـــیعری ن ـــەم كۆش دووەم: یەك
ــەم  ــی، لـ ــییەكی خۆماڵـ ــەوە و نوێبەخشـ ــۆ خۆجیاكردنـ ــت بـ ــك بێـ ــە دەرەوە و قەڵەمبازێـ چووبێتـ

كۆشـــیعرەدا، شـــیعری كـــوردی پرســـیاری قووڵتـــر لـــە خـــۆی دەكات. 
ـــە  ـــوودوەرگرتن ل ـــە س ـــت ب ـــان وەرگری ـــی ژی ـــە بەهرەكان ـــرە ل ـــت بەه ـــە، دەتوانی ـــڕ بەهرەی ـــان پ ژی
ـــە  ـــەم توانین ـــدان، ئ ـــیارێتی و قوربانی ـــی بەرپرس ـــانەی كاركردن ـــت و نیش ـــە پاڵپش ـــت ب ـــت بیكەی توانایییەكان
ـــە  ـــدان. دەســـت ب ـــیارێتی و قوربانی ـــی وشـــەی بەرپرس ـــڕ ئیحاكردن ـــۆ پ هێزێكـــی پێگەیشـــتووی پێویســـتە ب
ـــەوەی  ـــااڵ دەیانهێڵمـــەوە و دەیانهێنمـــەوە بەرچـــاوی ن ـــەی ب ـــەوە دەگـــرم و وەك نموون ـــە جوانەكانمان داهێنان
ـــۆ  ـــی ت ـــەم. ئەزموون ـــتەقینەكان بك ـــە ڕاس ـــە جوانیی ـــت ل ـــم پش ـــەت ناتوان ـــی. ق ـــەری نموونەی ـــوێ و خوێن ن
ـــی  ـــەری نموونەی ـــی خوێن ـــی ڕاســـتەقینەیە، گەیشـــتووەتە زەین ـــدا جوانییەك ـــاو شـــیعری هاوچەرخـــی كوردی لەن
ـــی  ـــۆش و گەڕان ـــۆ ج ـــردووم ب ـــاوكاری ك ـــی داوم و ه ـــاندووە، هان ـــۆی نەخش ـــی خ ـــی جیهان و بەهێمن
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ـــواز.  ـــی باوخ ـــان و فۆرم ـــە زم ـــۆالدان ل ـــیعر و خ ـــۆ ش ـــرم ب ـــتی زیات ـــرەوت و خۆشەویس بێس
ـــت،  ـــم خۆشـــدەوێ و زۆریـــش بەتاســـەیەوەم، شیعریشـــم یەكجـــار خـــۆش دەوێ كاكـــە جـــەالل: ژیان
ـــە  ـــەاڵم ب ـــەوە، ب ـــدا تواومەت ـــەوە لەناوی ـــا ڕادەی توان ـــە. ت ـــودی خۆم ـــە و خ ـــی بنەچ ـــە خوێن چونك
دەســـتی ئەوانـــەی هونـــەری نووســـین نازانـــن و قســـە و قســـەڵۆكەكانیانەوە ئـــازاری زۆرم تێیـــدا 
چەشـــت و ســـتەمیان لـــێ كـــردووم و بەدەســـتیانەوە مانـــدوو بـــووم و مانـــدووم. ئێمـــە ئـــازاری 
زۆری ئەوانـــە دەدەیـــن، كـــە مەوداكانـــی كاركردنـــی شـــیعرییان دۆزیوەتـــەوە و داهێنـــەرن. لـــەو 
مەیلـــە ناقۆاڵیـــەوە چەنـــدان بەهـــرە و خولیـــا خانـــە بـــە خانـــە جەســـتەیان داچـــۆڕا و ڕۆحیـــان 
ـــودا  ـــە خ ـــە، ك ـــی هەی ـــەی خودای ـــە تۆڵ ـــڕوام ب ـــك ب ـــن وەك بڕوادارێ ـــەاڵم م ـــوو، ب ـــەال ب هەاله
پارێـــزەری هەموومانـــە. ئـــەوەی چاكـــەی لەگەڵـــدا كـــردووم، لەبـــەر چاومـــە. ئـــەوەی خراپەشـــی 
لەگەڵـــدا كـــردووم. لەبیـــری ناكـــەم، بـــەاڵم هـــەوڵ دەدەم لـــە خۆمـــی دوور بخەمـــەوە. بەرانبـــەر 

شـــیعر چاوەكانـــم كردوونـــەوە و ئەویـــش ســـەیری مـــن دەكات. 
ـــەوە.  ـــاو كرابوون ـــدا ب ـــە و گۆڤارەكان ـــە ڕۆژنام ـــەرەتاییم ل ـــیعرێكی س ـــد ش ـــازە چەن ـــە 1983/1/4 ت ل
ـــا و  ـــی ئ ـــوو: )قوواڵیییەكان ـــاوم ناب ـــیبوومنەوە. ن ـــوداو نووس ـــە دڵ ـــمانیدا ب ـــەرگ ئاس ـــی ب ـــە دەفتەرێك ل
ـــەت  ـــارەكەم، مەدح ـــی ش ـــاعیرە بەئەزموونەكان ـــە ش ـــەك ل ـــانی ی ـــان(. پێش ـــا = ژی ـــردن، ن ـــا = م ـــا: ئ ن
بێخـــەوم دا. بـــاری ســـەرنجی لـــە قوواڵیییـــەوە نەبـــوو، بـــە جۆرێـــك ئاســـتی بـــە شـــیعرەكان دا، 
هـــەر هێنـــدەم مابـــوو خـــۆم لـــێ بگۆڕێـــت و خـــۆم بـــە پاشـــای بـــێ تەخـــت و تـــاج بزانـــم. 
ـــەراج  ـــە گ ـــدا. ل ـــە بەغ ـــرت و چووم ـــم وەرگ ـــەوەی كوردی ـــنبیری و باوكردن ـــانی دەزگای ڕۆش ناونیش
ـــم.  ـــەژوور كەوت ـــرت و ب ـــگە وەرگ ـــە پرس ـــم ل ـــرت و یارمەتی ـــراو گ ـــانی وەرگی ـــۆ ناونیش ـــییەكم ب تەكس
ـــی و ســـادە و ســـاكاریی  ـــەم ئەزموون ـــە ك ـــەوە، ب ـــەرز بووم ـــااڵ ب ـــەڕووی پیاوێكـــی ب ـــەدا ڕووب ـــە ڕاڕەوەك ل
ـــەم(.  ـــی بك ـــەوێ چاپ ـــە دەم ـــم هەی ـــووم و دیوان ـــرەوە هات ـــە هەولێ ـــاعیرم و ل ـــن ش ـــم: )م ـــۆم گوت خ
ـــك  ـــد هەنگاوێ ـــكات، چەن ـــدا ب ـــەیەكم لەگەڵ ـــدا و قس ـــێ ب ـــم پ ـــچ بایەخ ـــەوەی هی ـــێ ئ ـــش بەب ئەمی
ـــزەوە،  ـــاوی و گاڵتەئامێ ـــی تەوس ـــە دەنگێك ـــرت، ب ـــدا گ ـــە ژوورێك ـــەری ب ـــەوە و س ـــن دووركەوت ـــە م ل
ـــە(.  ـــم هەی ـــاعیرم و دیوان ـــێ ش ـــووە و دەڵ ـــە هات ـــە هەولێریی ـــەو گەنج ـــوو ئ ـــوو، مەحم ـــی: )مەحم گوت
ـــوو.  ـــوو، یـــان هـــەر خـــۆی مێـــوان دۆســـت ب ـــاوە ب ـــەو پی ـــە هەڵزەقینـــەوەی گاڵتەئامێـــزی ئ ـــم ل جـــا نازان
ـــتی  ـــە دەس ـــی ب ـــام و چایەكیش ـــۆی داین ـــەی خ ـــە ژوورەك ـــرت و ل ـــوڕی وەرگ ـــە گەرموگ ـــی زۆر ب من
ـــدەوە و  ـــی خوێن ـــد الپەڕەیەك ـــەوێ چەن ـــرە و ل ـــم، لێ ـــێ وەرگرت ـــەی ل ـــام. دەفتەرەك ـــۆ هێن ـــۆی ب خ
ـــت  ـــا هەس ـــەوە، ت ـــۆت و بخوێن ـــی خ ـــڕۆرەوە ماڵ ـــۆزن، ب ـــە س ـــن، ئەمان ـــیعر نی ـــە ش ـــی: )ئەمان گوت
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ـــت  ـــتی پێ ـــرد پێویس ـــتت ك ـــە هەس ـــە، ك ـــیت مەینووس ـــە بینووس ـــە تۆی ـــتی ب ـــیعر پێویس ـــت ش نەكەی
ـــەوە:  ـــارە گوتیی ـــە شـــەڕدابێ دووب ـــەوەی ل ـــاوێ بێدەنگـــی، وەك ئ ـــە بینووســـیت بینووســـە(. دوای ت هەی
ـــەر  ـــدەم. ئەگ ـــوو، دەت ـــت ب ـــەك پێویس ـــی یارمەتیی ـــووی، هەرچ ـــەر ب ـــەر داهێن ـــك ئەگ )وەك گەنجێ
ـــۆزی  ـــە ئاڵ ـــەاڵم ب ـــوو، ب ـــی ب ـــم ناڕەزای ـــرد، زانی ـــی ك ـــە بڵم ـــەك دوو بڵم ـــووی، ی ـــش نەب داهێنەری
ـــی كاریگـــەر  ـــش پێ ـــە و زۆری ـــوت جوان ـــە ناونیشـــانەكەی گ ـــا ب ـــن تێیبگـــەم(. تەنی ـــی، نەیهێشـــت م گوت
بـــوو، یـــەك دووجـــار ناونیشـــانەكەی بـــە چ وزە و هەســـت و واقوڕمانێكـــەوە لەبەرخۆیـــەوە دووبـــارە 

ـــە.  ـــە جوان ـــای ك ـــە، ئ ـــی: جوان ـــر گوت ـــردەوە و دوات ك
ـــارە  ـــە دەرگاوە دووب ـــە دەرەوە. ل ـــەی چووم ـــە ژوورەك ـــی ل ـــێ ماڵئاوای ـــكاو و ب ـــی ش ـــش بەدڵ منی
تەكســـییەكی تـــرم گـــرت و یەكســـەر بـــۆ گـــەراج. لـــە ڕێـــگادا، هـــەر لـــە بەغـــداوە تـــا هەولێـــر هەرچـــی 
ـــا هـــەژدە پشتیشـــی. ئێســـتاش  ـــەك هـــەر خـــۆی ت ـــدارم دا، ن ـــە مەحمـــوود زام ـــە ب ـــا هەی ـــی دنی جوێن
دەفتەرەكەمـــم پاراســـتووە، وەك شـــیعری خـــراپ و تایبـــەت بـــە تەمەنـــی دەســـت پێكردنـــەوە 
ـــدار چ  ـــوود زام ـــم مەحم ـــا دەزان ـــەوە. ئەوج ـــای دەكەم ـــك تەماش ـــد جارێ ـــەر چەن ـــەم. ه ـــەیری دەك س
ـــۆ  ـــی نووســـین. ســـوپاس ب ـــوو لەگـــەڵ ئەزموون ـــی تازەكـــوورەی داوە و چ ڕاســـتگۆ ب یارمەتییەكـــی من
ـــەو،  ـــۆ ئ ـــدا ڕۆیشـــتم و دروود ب ـــگای خۆم ـــە ڕێ ـــدا. ب ـــەی لەگەڵم ـــە هەڵســـوكەوت كردن ـــە ڕەقیی ـــەو ب ئ
ـــەك  ـــم. دوای ماوەی ـــرۆز دەزان ـــە پی ـــەكانی ب ـــین. قس ـــی نووس ـــەڵ ئەزموون ـــتگۆیی لەگ ـــۆ ڕاس دروود ب
كارەكـــەی گواســـتەوە لقـــی هەولێـــری دەزگای ڕۆشـــنبیری و باوكردنـــەوەی كـــوردی، بەشـــی 
ـــی،  ـــیرپاكی نوێبەخش ـــیعر و ش ـــزادە(ی ش ـــم: )حەاڵڵ ـــی گوت ـــان دا، پێ ـــوان(م پێش ـــی )زێ پێنجەم

ـــووی.  ـــدا زاڵ ب ـــێواز و زمان ـــەر ش ـــاك بەس چ
ـــەی  ـــی و پەل ـــی كات ـــەم هەڵچوون ـــە هەســـت دەك ـــەی، ك ـــە جـــۆش و بۆچوون ـــەو ســـۆزە ب ـــەڵ ئ لەگ
تێدابـــوو، لـــە زێوانـــدا هێشـــتان شـــێوە زار و دەربڕینـــی ناوچەیـــی، یـــان شـــێوە زاری الدێیـــی 
ـــك.  ـــزی خۆڕس ـــی توانـــا و هێ ـــتابووم، هێڵ ـــت ڕاوەس ـــی ڕاس ـــەر هێڵێك ـــوو، لەس بەســـەرمدا زاڵ ب

ـــوو.  ـــم نەب ـــی زمان ـــی ڕووناك ـــەاڵم بیرێك ـــوو، ب ـــم هەب ـــی پەتی ـــە: زمانڕەوانییەك وات
ـــەو  ـــەكان ئ ـــە گرینگ ـــا كەس ـــت، تەنی ـــك دەبێ ـــە دای ـــەكردن ل ـــی قس ـــە زمان ـــین ل ـــی نووس زمان
ـــوان  ـــی نێ ـــە: پەیوەندی ـــووم. وات ـــەرە نەب ـــەو بەرهەمهێن ـــا ئ ـــن ئەوس ـــەم. م ـــە بەره ـــە دەهێنن لەدایكبوون

ـــد.  ـــت دەیورووژان ـــا هەس ـــم تەنی ـــزی بەكاربردن ـــان و هێ ـــزی زم ـــتی هێ ـــتە، ئاس ـــەم دوو ئاس ئ
ــی  ــە هۆڵـ ــە 1983/2/16 لـ ــیعرییان لـ ــی شـ ــاس كۆڕێكـ ــا عەبـ ــوان و عەبدوڵـ ــەاڵح شـ سـ
ـــم  ـــا زانی ـــەدا، ئەوج ـــە كۆڕەك ـــرد. ل ـــر پێشـــكێش ك ـــە هەولێ ـــاوەری ل ـــنبیریی جەم ـــی ڕۆش بەڕێوەبەرایەت
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ئـــەو پیـــاوەی لـــە ڕاڕەوەكـــەدا پرســـیارم لێـــی كـــرد عەبدوڵـــا عەبـــاس بـــوو، ئـــەو شـــاعیرەی 
ـــی  ـــوان كۆچ ـــە نێ ـــۆ ل ـــروود. 2 - ت ـــەش س ـــەمفۆنیە و ش ـــێ س ـــیعریم. )1 - س ـــتر دوو كۆش پێش

شـــەو و ماچـــی ڕۆژدا(م خوێندبـــووەوە و خۆشـــم ویســـتبوو.                                                                                            
ئێســـتا خەریكـــی ئامادەكردنـــی ســـەرجەم شـــیعرەكانی خۆمـــم و تەنكـــە دەستكارییەكیشـــم كـــردوون 
ـــەرجەم  ـــەوەی س ـــە خوێندن ـــەم. ل ـــان بك ـــت چاپی ـــۆ هەڵكەوێ ـــم ب ـــازم دەرفەتێك ـــە. بەنی و دوا بژاركردنم
ـــەوەر  ـــاژەڵ و گیان ـــەوەر و ئ ـــدە و پەل ـــەوە. باڵن ـــەوە بووم ـــەڕووی ئ ـــی ڕووب ـــە ڕوون شـــیعرەكانمەوە زۆر ب
ـــاوە و  ـــان دان ـــایی خۆی ـــن و قورس ـــی من ـــەرەكیی ئەدەب ـــەری س ـــرۆڤ كارەكت ـــانی م و ڕووەك شانبەش
ـــرد،  ـــەدی ك ـــم ب ـــی وێنەش ـــك غەفڵەت ـــن. هەندێ ـــادەیی جوانی ـــای س ـــوون و هێم ـــەوە دەركەوت بەبایەخ

ـــیوه :  ـــۆ نووس ـــچاوییه ك ب ـــره م وه ك پێش ـــد دێ ـــه م چه ن ـــردوون، ئ ـــارە ك ـــم چ ئەوانیش
ـــە  ـــژاردەی من ـــەش هەڵب ـــە. ئەم ـــە هەی ـــی وش ـــی و ئازادی ـــە ئازای ـــاوەڕم ب ـــن ب )م
ـــدوون،  ـــیعرەكانمدا زین ـــاو ش ـــەی لەن ـــەو بوونەوەران ـــرۆڤ و ئ ـــینی م ـــان و ناس ـــۆ ژی ب
شـــیعر لەبـــارەی هەمـــوو شـــتێكەوە دەپرســـێت و كات و شوێنیشـــی بـــۆ نییـــە، 
لـــه  خۆبه خولگه كردنێكـــی بەردەوامـــە لـــە ئاســـۆ و دوورییـــەك، كـــە هەموومـــان 
ـــاڵ و  ـــتیاریی خەی ـــە هەس ـــن و ل ـــزر ببی ـــدا ب ـــا لەناوی ـــن، ت ـــۆ دەهاوێی ـــگاوی ب هەن
ـــوارەدا شـــیعر خاســـییەتەكانی بێگەردیـــی  ـــەم باروب شـــیعرییەتدا خۆمـــان بناســـینەوە. ل

خـــۆی دەپارێزێـــت و ڕێنماییمـــان دەكات بـــۆ قووڵكردنـــەوەی هەســـتەكانمان.
ــك  ــۆكار و ڕووداو. كاتێ ــۆ و ه ــەك ه ــم، ن ــت و خەون ــاعیری هەس ــر ش ــن زیات  م
ــتێتیكای  ــەم، ئێس ــا دەك ــۆم وێن ــی خ ــت و خەونبینین ــە هەس ــان ب ــەردوون و ژی گ

ــەوە.  ــان دەكەم ــەڕووی زم ــوون ڕووب ــی ب ــە پانای ــێواز ب ش
ئــەی شــیعر ســیحری حه اڵڵــت لــێ كــردووم و حه جــی وشــه م كــردووی. 
كەســێكی دینــدارم بــە تــۆ، دیندارێكــی سەرمەســت و تــەواو هۆگــر پێتــەوە. ئەوەتــا 
ــە  ــكەی ل ــەو تیش ــاوە، ئ ــڕوام پێتهێن ــم و ب ــۆری ناوچەوان ــە م ــم كردووەت ڕووناكیت
ــی ڕاســتەقینە. ــاو چێــژی ژیان ــە ن ــەوە و دەمبات  شــیعردا دەردەچێــت، گەرمــم دەكات
ــە،  ــی ئەزموونم ــتكاری و ناوك ــردن و دوا دەس ــان و دوا بژارك ــی بڕواهێن ــە كتێب ئەم
گرینگتریــن پرســی نووســینی خــۆم تێیــدا داڕشــتووه . پێــش ئــەم دەستنیشــانكردنەش 
گۆڤارەكانــدا  و  ڕۆژنامــە  لــە  هەوڵێكــم  چەنــد  دەســتپێكردن،  ســەرەتای  وەك 
ــەوە  ــەاڵم گەڕاومەت ــەوە، ب ــەم كتێب ــاو ئ ــەوە ن ــاودەق نەهاتوونەت ــەوە. دەق باڵوكردووەت
ــەوەی  ــر و وەرگرتن ــە و بی ــە و وێن ــڕ و كۆپل ــیعرییەت و دێ ــی ش ــان و وەك گیان الی
ــارە  ــردا دووب ــە ئاراســتەیەكی دامەزراوت ــەوە كەرەســتەی خــاو و ل ــرە، كردوومنەت بەه
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بەكارمهێناونەتــەوە. واتــە: بــە شــێوەی شــاقووڵی و قووڵبوونــەوە هەمــوو ئــەو شــیعرانەی 
دەرخســتووەتەوە، كــە لــە ســەرەتا و درێژبوونــەوەی نووســینمدا ئەزموونــم كــردوون، 
بــە ســادەییش بــە تــەك ژیانــدا تێنەپەڕیــوم. بێگومــان ئــەو ژیانــەی لێــی بــە ئــاگام و 
تاڕادەیــەك ئاســۆ و دوورییەكانــی دەناســم و بــڕوام پێهێنــاوە و وای لێكردووم بنووســم(.

ـــە  ـــم، ن ـــزار دەب ـــە بێ ـــە. ن ـــاڵ و منداڵەوەی ـــتنەكانی م ـــاو دانیش ـــینم لەن ـــەوە و نووس ـــەی خوێندن زۆرب
ـــەرێ  ـــەن. ئ ـــم دەك ـــدا بانگ ـــە ناوەخت ـــار ل ـــدێ ج ـــا هەن ـــایییەوەش. تەنی ـــی نائاس ـــە بارێك دەكەوم
قاوەیەكـــت بـــۆ بكەیـــن، یـــان میوەیەكـــت بـــۆ بهێنیـــن. حـــەزم لـــەو بانگكردنـــە نییـــە، بـــەاڵم 
بێزاریـــم بەڕوویانـــەوە دەرنەبڕیـــوە. تـــا هەســـت بـــە تووڕەییـــم، یـــان دڵگرانیـــم بكـــەن. تەنیـــا 
قەڵەمەكـــەم بـــەرز دەكەمـــەوە خۆیـــان دەزانـــن ئامـــاژەی بەڵێیـــە، هه روه هـــا هێنـــده ی شـــیعریش 

ـــرم. ـــان ڕاده گ ـــم ده ده م و دڵی ـــاڵ و منداڵ ـــه  م ـــه خ ب بای
چەنـــد ســـاڵێكە تووشـــی چـــوار نەخۆشـــیی درێـــژ خایـــەن، هەناســـە تەنگـــی و شـــەكرە و پاڵەپەســـتۆی 
ـــان  ـــییەكەم زیانی ـــۆ نەخۆش ـــەی ب ـــن، ئەوان ـــوە دادەنێ ـــك می ـــە. كاتێ ـــی دڵ بوویم ـــن و لەرزەیەك خوێ
ـــۆم.  ـــتوانم بیخ ـــێ و نەش ـــەزم بچیت ـــن ح ـــەك م ـــۆن. ن ـــن نایخ ـــە م ـــە پێش ـــان ل ـــن، ی ـــە داینانێ هەی

ـــن.  ـــنامە و ئەدەبیاتم ـــان و ناس ـــم: زم ـــەن، منداڵەكان ـــم دەك ـــەوە زۆر دڵڕاگری ـــەو بارەی ل
نزیكـــەی 1000 الپەڕەیـــەك شـــیعر و 500 الپەڕەیەكـــم لەبـــارەی شـــیعرەوە نووســـیوە. لـــە هیچیـــان 
نـــەك پەشـــیمان نیـــم، بەڵكـــو دوودڵیـــش نیـــم. تەنیـــا لـــە هەڵبژاردنـــی ئـــەو پاشـــناوەم نـــەك 
هەردوودڵـــم، بەڵكـــو پەشیمانیشـــم. وەك ئـــەوەی دەســـتبەرداری ڕەچەڵـــەك و شـــكۆی باوكـــم 
ـــە ڕەگـــی  ـــار ب ـــەوەی توورەگەیەكـــی بزم ـــا، وەك ئ ـــاوم دەب ـــە پاشـــناوەكەم ن ـــم، كـــە برادەرێـــك ب بووب
ـــابیر  ـــەباح س ـــیقییە. )س ـــیانیم زۆر مۆس ـــاوی س ـــت. ن ـــران دەبێ ـــم گ ـــە، دڵ ـــكات وای ـــەوە وەب دڵم
ـــە  ـــت ل ـــێ وامزانیبێ ـــەوە ب ـــە ئ ـــوی دام، ڕەنگ ـــوو فری ـــی ب ـــە چ ـــە ناقۆاڵی ـــەو مەیل ـــم ئ ـــەن(. نازان حەس

ـــكێنم.  ـــدا دەڕس ـــە خۆم ـــاعیرانە ل ـــڵەتێكی ش ـــناوەوە خەس ـــگای پاش ڕێ
ـــۆ و مـــن دانیشـــتبووین. دانیشـــتنێكی ئێجـــگار ڕۆشـــنبیری  ـــەژاد و ت ـــەو شـــەوەی هەرســـێكمان: ن ئ
بـــوو، ئامـــادەی گوێگرتـــن و ئامـــادەی گۆڕانیـــش بوویـــن. دوای هـــەر گفتوگۆیەكـــی ڕاســـتەقینە 
گـــۆڕان هەیـــە. هەرســـێكمان بـــە هێمنییەكـــی ئەدەبییـــەوە لـــە ئەزموونـــی یەكتـــری و شـــیعری 
ـــك  ـــا كەمێ ـــەوە، هەروەه ـــمان دەهێنای ـــەو نموونەش ـــەم و ل ـــتن ل ـــێ خۆپاراس ـــن، ب ـــوردی دەدوای ك
ـــای  ـــە دەری ـــاالن( ل ـــی )ئ ـــۆ خنكان ـــیعرتان ب ـــان ش ـــە هەردووكت ـــرد، ك ـــمان ك ـــیعری بۆنەش باســـی ش
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ـــیعرانەی  ـــەو ش ـــاوەری. ئ ـــە جەم ـــە ببێت ـــە ئەوەی ئیجـــەدا نووســـیبوو، مەرجـــی ســـەركەوتنی شـــیعری بۆن
ـــوو،  ـــازار نەب ـــاعیرەكان ئ ـــۆ ش ـــی ب ـــاوەری، چونك ـــە جەم ـــان نەبوون ـــران هیچی ـــەدا نووس ـــەم بۆنەی ل
ـــی  ـــەری چـــۆن بیروبۆچوون ـــوو. هون ـــەر وەرگیراب ـــە دەوروب ـــازار ل ـــە: ئ ـــوو. وات ـــە ئازاركـــردن ب هەســـت ب
ـــەدا.  ـــان ڕووی ن ـــە گفتوگۆكانم ـــەك ل ـــچ بارگرژیی ـــرا. هی ـــەم دانیشـــتنەدا پەیڕەوك ـــڕی ل ـــۆت دەردەب خ
ـــراوە و  ـــردن ك ـــە بەڕێوەب ـــۆاڵ ل ـــی ناق ـــە گەندەڵی ـــوو، ك ـــەاڵت هەب ـــە دەس ـــت ل ـــۆ گلەیییەك ـــا ت تەنی
ـــە  ـــەڵ ب ـــەك تێك ـــەاڵت وەك تراژیدیای ـــۆت. دەس ـــینییەكەی خ ـــە خانەنش ـــش ل ـــتەم و كەمتەرخەمی س
كۆمیدیـــا دەبێـــت، كوردســـتان گەیشـــتووەتە قۆناغێكـــی پـــڕ گیروگرفـــت و تەنـــگ و چەڵەمـــەی 

ـــییەوە .  ـــی سیاس ـــژاوی قووڵ ـــی و گێ ـــووری و ناڕوون ئاب
قـــەت خـــەم لـــەو كەمتەرخەمییـــە مەخـــۆ، كـــە بەرانبـــەر یـــەك لـــە داهێنـــەرەكان ڕوویـــداوە و 
ـــەك،  ـــەرزی و نزمیی ـــدان و ب ـــە دڵ ـــچ دڵ ل ـــێ هی ـــراوە. ب ـــش ك ـــی داوە و زیندانی ـــی زۆریش قوربانی
ـــە  ـــار بوونەت ـــە بڕی ـــەوان ب ـــت. ئ ـــەركردەیەكی ئەدەبی ـــۆش س ـــین و ت ـــەركردەیەكی سیاس ـــەوان س ئ
ســـەركردە. تـــۆش بـــە بەهـــرە و ســـرووش. دەســـەاڵتی ئەدەبـــی لـــە دەســـەاڵتی سیاســـی زۆر 
ـــی  ـــت بەرپرس ـــە ئاس ـــوە ل ـــاعیرم دی ـــە. ش ـــدا بكێش ـــە ڕوویان ـــەك ب ـــە و فیكەی ـــار ب ـــرە. بەختی گرینگت
پلـــە پـــازدەدا لێـــوی تەتەڵـــەی كـــردووە. ئەمانـــە نـــەك ناتوانـــن بێگـــەرد و خـــاوەن خۆبوونـــی 
خۆیـــان بـــن، بەڵكـــو ناتوانـــن لەنـــاو پانتۆڵەكـــەی خۆشـــیاندا تڕێكـــی بـــە ئیســـراحەت بكـــەن و 

تەماشـــای دەوروبـــەری خۆیـــان نەكـــەن. 
ـــەوە، بەڵكـــو  ـــە ڕووی ئابووریی ـــەك هـــەر ل ـــرەم(. ن ـــە، )منیـــش لێ ـــان گران كوردســـتان واڵتێكـــی ژی
ـــژاردووە و  ـــۆم هەڵب ـــۆ خ ـــۆفییانەم ب ـــی س ـــۆرە ژیانێك ـــەوەش، ج ـــەڵۆكی نامەردان ـــە ڕووی قسەوقس ل
لـــە دەوروبـــەر دوور كەوتوومەتـــەوە. خـــۆم كـــردووە بـــە ناوەندێـــك هەمیشـــە بـــۆ ئـــەو ناوەنـــدە 
ـــەڵ  ـــە: لەگ ـــەم. وات ـــدا كار دەك ـــەڵ خۆم ـــدام و لەگ ـــەی ڕۆحی ـــە جووڵ ـــش ل ـــەوە و بەردەوامی دەگەڕێم
ـــۆ  ـــودا ب ـــوە خ ـــان نەیانتوانی ـــە قورئ ـــل، ن ـــە ئینجی ـــەورات، ن ـــە ت ـــودادا، ن ـــەوە و خ ـــین و خوێندن نووس
ـــە  ـــەو بیركردنەوەی ـــەش ئ ـــێ. هەمیش ـــان بدەن ـــەی خودام ـــان دوا وێن ـــەن، ی ـــاف بك ـــەوەر ئیكتیش بوون
ـــە  ـــا ل ـــمان ت ـــە ئاس ـــۆالرە هەڵدەدەم ـــك وەك ك ـــوو داهێنەرێ ـــتیار دەكات، هەم ـــەرم و هەس ـــام گ خولی
ـــووە  ـــوو، نەبب ـــۆی ب ـــی خ ـــاوەن خۆبوون ـــەرد و خ ـــەر بێگ ـــەر ئەگ ـــەوە، داهێن ـــك ببن ـــتێرەكان نزی ئەس

ـــتێرە.  ـــە ئەس ـــت ببێت ـــەاڵت، دەتوانێ ـــتی دەس پێخوس
ـــڕی  ـــیعرێكی پڕاوپ ـــاران(دا ش ـــاری )ب ـــارە )3(ی گۆڤ ـــە ژم ـــا( ل ـــاد عەبدوڵ ـــەدا: )دڵش ـــەم ڕۆژان ل
بـــاو كردووەتـــەوە و خۆگۆڕینێكـــە لـــە خـــۆی، وردەكاریـــی گـــەرم و هەســـتیاری تێـــدا بـــەكار 
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ـــەدام وەك  ـــەو بڕوای ـــی و ل ـــدەی بیبین ـــۆش هەوڵ ـــەم ت ـــوو. حەزدەك ـــۆش ب ـــی خ ـــم پێ ـــاوە، دڵ هێن
ـــت.  ـــۆش دەبێ ـــی خ ـــت پێ ـــاش دڵ ـــی ب نموونەیەك

ـــك وەردەگـــرم و قســـەیەك دەكـــەم: هیـــچ وشـــە و دەســـتەواژە و  هـــەر لـــەم دەرفەتـــەدا هەلێ
ـــە  ـــەم بۆچوون ـــۆ ئ ـــر ب ـــی ت ـــێ ڕوانینێك ـــت. دەب ـــزراو نابێ ـــوانیدا بێ ـــە س ـــوێ و ل ـــك ناس دانەپەیڤێ

بەرهـــەم بهێندرێتـــەوە. ســـوان و نەســـوان لـــە هێـــزی بەكاربردنیـــدا دەردەكەوێـــت.  
ـــم(،  ـــۆ باوك ـــەك ب ـــژاردووە: )گۆرانیی ـــیعرەكەی هەڵب ـــۆ ش ـــواوی ب ـــار س ـــانێكی یەكج ـــاد ناونیش دڵش
ـــوانێكی  ـــتی س ـــا ئاس ـــەوە. ت ـــارە دەبێت ـــانانە دووب ـــەم ناونیش ـــاوازی ئ ـــە و ئ ـــاڵە ترپ ـــدان س ـــە چەن ك
بێـــزاركار، بـــەاڵم ناونیشـــان لـــەم شـــیعرەدا هێزێكـــی ئەفســـووناوی لـــە بابەتـــەوە وەرگرتـــووە و 
كردوویەتـــی بـــە خـــوێ و ڕۆنـــی نانێكـــی گـــەرم و لـــە هەمـــوو ســـوانێك دەربـــازی كـــردووە، 
ـــاعیری  ـــت دەكات، ش ـــرۆدەی ئەفســـوونی خۆی ـــت و گی ـــتەیە دەبیندرێ ـــەم ڕس ـــارە ئ ـــەم ج ـــی یەك دەڵێ
ـــی  ـــە پەیوەندی ـــوون ل ـــە و ئەفس ـــە وش ـــز دەدات ـــە و هێ ـــە قوواڵیییەوەی ـــەرنجی ل ـــاری س ـــۆڕ ب دۆخگ

ـــت.  ـــەدا دادەنێ ـــتی دیك ـــەڵ ئاس ـــی لەگ ـــدا دەكات و پەیوەندی ـــەكان پەی ـــوان وش نێ
كاكـــە جـــەالل: ســـاڵی 1985، كـــە كۆشـــیعری: )گـــەرم نەبوونـــەوە(ت چـــاپ كـــرد. هەڵـــەی 
ـــەر  ـــەكان لەس ـــن و هەڵ ـــت بدەی ـــرد یارمەتی ـــی ك ـــەڵ دێهات ـــن و فەیس ـــە م ـــوو، داوات ل ـــی تێداب چاپ
ـــە  ـــتن ب ـــێ دانیش ـــە س ـــەی. ب ـــی بك ـــەر كتێبخانەكان ـــی س ـــا دابەش ـــەوە، ئەوج ـــت بكەین ـــە ڕاس كتێبەك
ـــەو كات )ئێـــوار( منداڵێكـــی  ـــەم ڕاســـت كـــردەوە. ئ ـــدا هاتینـــەوە و هەڵەكانمـــان بەقەڵ هەمـــوو كتێبەكان
ـــدم  ـــە، ئومێ ـــودی تۆی ـــوو. خ ـــات و دەچ ـــان دەه ـــن لەناوم ـــكێكی خرپ ـــوو، وەك كەروێش ـــووك ب بچ
ـــدات.  ـــت و وزەی پێب ـــرە بگرێ ـــدا ئۆق ـــی لەڕووناكی ـــوو تەمەن ـــە هەم ـــگات و ل ـــی پێب ـــە قووڵ ـــە ب ئەوەی
ـــرەم  ـــەو ئاگ ـــی ئ ـــەوە، گەرمای ـــدا دێم ـــەر دڵم ـــەم و بەس ـــزا دەك ـــە ئیم ـــە نامەك ـــە. خەریك وا بەرەبەیان
ـــاوەم  ـــم. ق ـــراوەش جێدەهێڵ ـــیارێكی ك ـــانەی پرس ـــووتێت، نیش ـــدا دەس ـــی تێ ـــە داهێنەری ـــدەگات، ك پێ
ـــس  ـــل كاكەوەی ـــە جەلی ـــس، ك ـــۆس كازانتزاكی ـــۆفیگەرێتی نیك ـــی س ـــر، كتێب ـــەر ئاگ ـــتووەتە س خس
ـــوونی  ـــای ئەفس ـــه وه . ئ ـــەوەی بكەم ـــە خوێندن ـــت ب ـــاری دووەم دەس ـــۆ ج ـــم. ب ـــڕاوە دادەنێ وەریگێ
ـــار  ـــێ ج ـــار و س ـــەن دوو ج ـــارت دەك ـــە ناچ ـــۆت نیی ـــە خ ـــت ل ـــوژن. ئاگاش ـــد بك ـــە چەن ـــەو كتێبان ئ
بیانخوێنیتـــەوە، یـــان دەبنـــە كتێبـــی هەمـــوو تەمـــەن. تەنیـــا ئـــەو كتێبانـــەن دەتوانـــن وەاڵمـــی 
ـــۆ  ـــەوە ب ـــدا دێم ـــەر دڵم ـــار بەس ـــەزار ج ـــەوە، ه ـــماندا بێن ـــەر دڵیش ـــەوە و بەس ـــیارەكانی دڵ بدەن پرس

ـــم.  ـــتەیەك بنووس ـــەوەی ڕس ئ
2017/4/19 هەولێر 
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ـــی  ـــاخ فەرمان ـــنایی ن ـــن و ڕۆش ـــووم، ڕوانی ـــب فێرنەب ـــە كتێ ـــین ل ـــیعر نووس ـــی ش ـــن پێودانگ م
ـــیزانم  ـــەوەی ناش ـــەم، ئ ـــدا بك ـــی تێ ـــدەدەم داهێنان ـــم و هەوڵ ـــم دەینووس ـــەوەی دەیزان ـــردم، ئ پێك
بیـــری لـــێ دەكەمـــەوە و هەوڵـــدەدەم بیزانـــم و لـــە داهێنانـــدا بـــەكاری بهێنـــم، زوو زووش لـــە 
ـــەوەی  ـــۆ خوێندن ـــی زۆرم ب ـــەش مەیلێك ـــەوە. هەمیش ـــەریدا دێم ـــەوە و بەس ـــۆم دەپێچم ـــی خ ئەزموون
ـــتیان  ـــڕن و ش ـــیعری پ ـــردووە ش ـــتم ك ـــووە، هەس ـــە و وزە هەب ـــڕ جووڵ ـــاعیرانی پ ـــی ش ـــی باش زەین
ـــی  ـــە بوون ـــاڵ ل ـــان و خەی ـــە، ژی ـــان و خەیاڵم ـــن ژی ـــەرمایەی م ـــە. س ـــوون تێدای ـــژ و فێرب ـــۆ چێ ب
ـــت  ـــم. هەس ـــان نەنووس ـــەوە، ی ـــەوە نەخوێنم ـــان و خەیاڵ ـــارەی ژی ـــە لەب ـــەر ڕۆژان ـــن، ئەگ ـــن دوور نی م

ـــەم. ـــاوان دەك ـــێ و ت ـــە گوناهــــ و دڵەڕاوك ب
ســـاڵی 2004 دەزگای چـــاپ و باوكردنـــەوەی ئـــاراس. كۆشـــیعری: )هەڵســـانەوە(ی ســـامی 
ـــووە  ـــم ب ـــاوی یەكەم ـــە چ ـــیعر هەمیش ـــی، ش ـــە دووتوێ ـــیعری خراوەت ـــرد. دوازدە ش ـــاپ ك شۆڕشـــی چ
ـــت  ـــووە، هەس ـــم ب ـــی باس ـــار و جێ ـــی دی ـــە دەرەوە، كتێب ـــپی بردوومیەت ـــی ڕەش و س ـــە جیهان و ل
ـــەرم  ـــازە س ـــە ت ـــن. ك ـــتییەكانم دەخەمڵێ ـــە هەس ـــوو ئۆخ ـــەم و هەم ـــتییەكانم دەك ـــە هەس ـــە پەیوەندیی ب
ـــدا  ـــە دەفتەرێك ـــۆم ل ـــقی خ ـــۆ ئەش ـــم ب ـــامی شۆڕش ـــیعرەكانی س ـــوو، ش ـــیعردا جووقاب ـــەی ش ـــە هێلك ل
ـــاعیرانی  ـــیعری ش ـــا ش ـــتێران(، هەروەه ـــەی ئەس ـــوو )گەنجین ـــاو ناب ـــەم ن ـــوو. دەفتەرەك ـــت كردب یاداش
ـــەوڕۆ  ـــل ش ـــی و فازی ـــە باق ـــەد حەم ـــە و محەم ـــەد تاقان ـــم و ئەحم ـــرزا كەری ـــی می ـــری وەك: جەالل ت

ـــە.  ـــیان هەی ـــی هاوبەش ـــردارە دوو تایبەتمەندی ـــەم ك ـــش. ئ ـــاعیرانی تری ـــی و ش ـــەالل بەرزنج و ج
1 - مانەوەی چێژ لە شیعرییەتی پڕدا. 

2 - درێژكردنەوەی هەستەوەرییەكی بەردەوام لە ناخی خوێنەردا.
ـــی  ـــێواندم و خەیاڵ ـــرەوەری ش ـــژ و بی ـــی چێ ـــی، كەموكورتییەكان ـــم بین ـــیعرە چاپكراوەكەی ـــە كۆش ك
ـــە  ـــتن ب ـــژاردن و گەیش ـــی هەڵب ـــادی ئەقڵ ـــرەوەری و بنی ـــە بی ـــووەوە ل ـــڕ ب ـــەم پ ـــدام، دەفتەرەك تێك
ڕەگوڕیشـــەی هۆشـــیاریی ئەدەبـــی و خاڵـــی ناوەنـــدی دەق. تەنیـــا شـــیعری: )بووكـــی ئـــاو(م 
ـــارەی  ـــەرچاوە و ژم ـــاوی س ـــش ن ـــرد. ئەمی ـــۆڕش( ك ـــی ش ـــە: )لوتف ـــم ل ـــیاری ئەمیش ـــوو، پرس النەب

ـــام. ـــۆی هێن ـــد و ب ـــی نوان ـــۆی گەورەی ـــەر خ ـــان ه ـــم و پاش ـــەی پێگوت گۆڤارەك
ـــەد  ـــەدران ئەحم ـــاراس: )ب ـــەری دەزگای ئ ـــە بەڕێوەب ـــردم داوا ل ـــێ ك ـــتێكی ڕاســـتەوخۆ داوای ل هەس

   لە پەراوێزی كۆشیعری: )هەڵسانەوە(دا 
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حەبیـــب( بكـــەم. بـــە لێزیادكردنـــی هەشـــت شـــیعر، چاپـــی دووەمـــی بكاتـــەوە. پێشـــنیازەكەی 
ـــردەوە. ـــی ك ـــی دووەم ـــاڵی 2012 چاپ ـــە س ـــم و ل وەرگرت

دوای چاپی دووەم بە ماوەیەكی كورت، ڕێكەوتی دوو شیعری تریشیم كرد. 
1 - باوەشم دە: ڕۆژنامەی هاوكاری، ژمارە )52(، 1970/1/2. 

2 - لە دەفتەری عاشقێكی هەتاوەوە: ڕۆژنامەی هاوكاری، ژمارە )176( 1973/7/20. 
ئـــەوەی وای كـــرد ئـــەو دوو شـــیعرە لـــە ڕۆژنامـــەی هەولێـــر، ژمـــارە )2770( 2018/1/21 دا 
ـــیعرێكی  ـــاران( 2017 دا، ش ـــاری )ب ـــارە )4(ی گۆڤ ـــە ژم ـــەت ل ـــەوزاد ڕەفع ـــە، ن ـــەوە. ئەوەی باوبكەم
ـــە شـــیعری  ـــووردن ل ـــە ناونیشـــانی: )تیـــری ئایـــرۆس(، )ئامادەكـــردووە( و باوكردووەتـــەوە، داوای ب ب

ـــم. ـــیعر بەكاردەهێن ـــۆ ش ـــردن ب ـــتەواژەی ئامادەك ـــینەدا دەس ـــەم نووس ـــەم، ل ـــەرد دەك بێگ
دەســـتپێك و نـــەوا و هەڵدانـــی بانگـــەوازی شـــیعرەكەی، لـــە دەســـتپێك و نـــەوا و هەڵدانـــی 
ـــەوت  ـــەر ح ـــیوە. ه ـــۆ نووس ـــی ب ـــەوت پەراوێزیش ـــووە. ح ـــانەوە( وەرگرت ـــیعری: )هەڵس ـــەوازی ش بانگ
ـــە  ـــی ل ـــی ئەمیش ـــوو. كەچ ـــت ب ـــز پێویس ـــەك پەراوێ ـــاون. ی ـــدراو و ب ـــتی زان ـــادن و ش ـــز زی پەراوێ
ـــت  ـــدرێ. پێویس ـــناك دەبین ـــی ترس ـــینەدا نائومێدییەك ـــەم نەنووس ـــیوە، ل ـــودا نەنووس ـــی دوو دی ئاگای
ـــتپێك  ـــە دەس ـــیعرەكەی، ل ـــەوازی ش ـــی بانگ ـــەوا و هەڵدان ـــتپێك و ن ـــە دەس ـــدات، ك ـــاژە ب ـــوو ئام ب
ـــەر  ـــووە. ئەگ ـــی ب ـــا چ ـــووە، دەی ج ـــانەوە( وەرگرت ـــیعری: )هەڵس ـــەوازی ش ـــی بانگ ـــەوا و هەڵدان و ن
ـــی  ـــە یارمەت ـــەم ئاماژەی ـــەوە، ئ ـــیعرەكەی باوبكات ـــەرد(دا ش ـــی بێگ ـــە )ئاگای ـــر ل ـــی ت ـــتی جارێك ویس
ـــۆ  ـــتن ب ـــە بڕش ـــۆوی ب ـــی(، ت ـــی( و )چییەت ـــینی دەدات، )خۆبوون ـــی( نووس ـــی( و )چییەت )خۆبوون
ـــی  ـــەش یەكێت ـــەڵ ئەم ـــەوەی. لەگ ـــەوەی هاوســـەنگی لەدەســـتدراو و ئاســـت پێدان بەخشـــش و وەرگرتن

ـــان. ـــەك جی ـــە ی ـــیعریش ل ـــەردوو ش ـــادی ه بنی
لـــە ئاگایییەكـــی بێگەردتـــردا )نـــەوزاد ڕەفعـــەت( لـــە ژمـــارە، )189(ی گۆڤـــاری )ڕامـــان( 2013/2/5 
ـــەوە.  ـــردووە( و باوكردووەت ـــان ڕۆشـــن(، )ئامادەك ـــە میوان ـــك ب ـــە ناونیشـــانی: )ماڵێ ـــیعرێكی ب دا، ش
ـــدەر(، 2005  ـــەباح ڕەنج ـــاڵە – س ـــل س ـــەڕی چ ـــیعری: )ش ـــەڕە )66(ی كۆش ـــە الپ ـــانەكەی ل ناونیش

ـــووە.  ـــر. وەرگرت ـــەروەردە، هەولێ ـــی پ ـــەی وەزارەت چاپخان
)مرۆڤی خەیاڵپەروەریش

بەناو دەغڵدا دێت و ڕێگای دەكرێتەوە 
ڕەنگی دەرگای ماڵە دانیشتووان ڕۆشنەكەی

لە دڵی نیشت(.
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قســـەی ســـووڕاندووە و بـــە هێـــز و تەوژمـــەوە هەوڵـــی بەرهەمهێنانـــی چەواشـــەكاری دا. بـــۆ 
ـــااڵن  ـــت س ـــوری حەف ـــن خ ـــۆاڵی لەب ـــی ناق ـــان قۆپیەیەك ـــتنەوە، ی ـــان گواس ـــن، ی ـــەوەی، وەرگرت ئ
بشـــارێتەوە، لەمـــال و ئـــەوالدا هەقیقەتەكـــەی ڕێـــك ســـەد و هەشـــتا پلـــە هەڵگەڕاندووەتـــەوە و 

مایكرۆفۆنێكـــی شـــەش دەمیشـــی بـــە دەســـت و دەمـــەوە گرتـــووە.
ـــن.  ـــیعری م ـــە ش ـــدارە ب ـــەك بایەخ ـــت ئامادەبووی ـــتی كردبێ ـــە هەس ـــتنێكیدا، ك ـــەر دانیش ـــە ه ل
ـــە  ـــەوە و لۆم ـــك هێناوەت ـــە و بەراوردێ ـــی وەك بەهان ـــتەیەی من ـــەم دوو ڕس ـــۆی و ئ ـــانەكەی خ ناونیش

ـــووە.(  ـــی وەرگرت ـــە من ـــەباح ل ـــی: )س ـــردووم و گوتوویەت ـــتی ك و سەرزەنش
ـــە  ـــاڵ( ل ـــاد پیرب ـــتنێكیدا: )فه ره ـــە دانیش ـــی ل ـــەڵۆكە و ئامادەبوون ـــەم قسەوقس ـــی ئ ـــە بەرەنجام ل
ـــی  ـــە ناواخن ـــك ل ـــی: بیرێ ـــه وه ( گوت ـــی زیره كان ـــه  په یبردنێك ـــردم، )ب ـــۆ ك ـــی ب 2017/6/1 تەلەفۆن
ــەرەوە،  ــه كارییه  بكـ ــا و چه واشـ ــز و بێتوانـ ــه  بێهێـ ــه  و پـــالن و پیالنـ ــه  نه خشـ ــە بـ ــەم یارییـ ئـ
گوتیشـــی: ئـــەو شـــاعیرانەی لـــە بارەیانـــەوە دەنووســـیت. تـــۆ زیاتـــر پەیوەســـتبوونێكی ڕۆحیـــت 
لەگـــەڵ شـــیعردا هەیـــە و بـــەرەو خاڵـــی بـــااڵت بـــردووە، بیرێـــك لەمـــەش بكـــەرەوە، پێویســـتە 
تـــۆ لەبـــارەی شـــاعیرە هـــەرە داهێنەرەكانـــه وه   بنووســـیت، هه روه هـــا 2017/8/16 بـــۆ هه مـــان 

پێوه كـــردم.  په یوه نـــدی  ســـاڵح(یش  مـــه ال  )حه كیـــم  مه به ســـت: 
ئـــەم دوو پەیوەندییـــە تەلەفۆنییـــە بـــووە هـــۆكاری ئـــەوەی مێـــژووی نووســـینی شـــیعرەكان 
تۆمـــار بكـــەم و ســـەرچاوەكانیش دەستنیشـــان بكـــەم، بـــەاڵم مـــن بـــۆ لۆمـــە و سەرزەنشـــت و 
ـــای  ـــە هێم ـــە دەبێت ـــەم كردەی ـــە ئ ـــەوە ئای ـــەوە بكات ـــك ل ـــەوەی بیرێ ـــۆ ئ ـــا ب ـــا. تەنی ـــن ن تەنگپێهەڵچنی
ـــادی  ـــە( و )بنی ـــتگۆیی دلێران ـــەی: )ڕاس ـــتنە تایبەتیی ـــێوە ڕێكخس ـــەم ش ـــامم ب ـــش سەرس ـــی، زۆری چ

بیركردنـــەوە( و )ئیـــرادەی دروســـتكردنی چەواشـــەكاری(. 
ـــە  ـــە هەقیقەتەك ـــتا پل ـــەد و هەش ـــك س ـــۆ 2013، ڕێ ـــوان 2005 ب ـــژووی نێ ـــانكردنی مێ دەستنیش
ـــی  ـــی ڕوودان ـــكاری چۆنیەت ـــەم داوەر و تاوتوێ ـــە، ه ـــەوەی پڕوپاگەندەك ـــی بەتاڵكردن ـــەوە دۆخ دەگەڕێنێت

ـــە.                                                 ـــی ببین ـــە جوان ـــتێك ب ـــوو ش ـــەكان و هەم پرس
ـــان  ـــەوە، ی ـــە خوێندن ـــەرەو هەڵ ـــردن ب ـــۆ پڕوپاگەندەك ـــم: ب ـــە دا بڵێ ـــۆ ئەم ـــا ب ـــەم تەنی ـــەم ئاماژەی ئ
ـــۆڵ  ـــە گرێوگ ـــێكی ب ـــەر گوریس ـــك. لەس ـــەر ئەزموونێ ـــتنە س ـــان خس ـــان گوم ـــردن، ی ـــۆ لەكەدارك ب
ـــەوە و ته نیـــا  ـــڕ و هاودەنگـــی بـــۆ كـــۆ نەكرای و كورتـــدا یارییەكـــی بەتاڵـــی كـــرد و هـــاوڕا و پێ
ــەر  ــێ، ئەگـ ــگاو هه ڵده هێنـ ــت هه نـ ــكاو پشتاوپشـ ــاچ شـ ــی قـ ــی وه ك مێرووله یه كـ ــۆی بینـ خـ
پێناســـەیەكی تاڕادەیـــەك ورد لـــە ڕووبەڕووبوونەوەیەكـــی خودیـــدا بخەینـــەڕوو، ئـــەو بـــارە چ مانـــا 
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ــا لـــە هونـــەری  ــاكاری چ كلتوورێـــك ئاشـــكرا دەكات، هەروەهـ و لێكدانەوەیەكـــی دەبێـــت و ئـ
ـــمەوێ  ـــت. دەش ـــە( دەبێ ـــە )وش ـــە( ل ـــڵكردنەوەی )وش ـــی س ـــراوەی خەاڵت ـــدا ب ـــی ویژدان وردەكاری
ــای  ــەودا و مانـ ــتكاری مـ ــراودا دەسـ ــۆرم و تەكنیكێكـــی پەیڕەوكـ ــتیار و فـ ــە ڕامانێكـــی هەسـ لـ

پەندێكـــی بـــە )مـــاك( و )ڕەگ( بكـــەم و ڕووبـــەڕووی نیگەرانییەكـــی زۆرتـــری بكەمـــەوە. 
ـــان  ـــی هەراس ـــاوەن خەرمان ـــانكار خ ـــا، هەراس ـــانكاری ن ـــان ڕاوەدووی هەراس ـــاوەن خەرم ـــا خ هەت
كـــرد. خەرمانـــی گـــەورەش هەمیشـــە هەراســـانكاری بـــە دەورەوەیـــە. ئـــەی شـــیعری بێگـــەرد، 
ـــی  ـــەوە. پەیوەندی ـــەكۆی )ناچاری(ی ـــەر س ـــە س ـــارە دێم ـــار ج ـــەم. ج ـــێ دەك ـــت ل داوای لێبووردن
ـــی  ـــتەكان ڕابردوویەك ـــوو ش ـــژە، هەم ـــەری درێ ـــژە، ب ـــەوە نوێ ـــە: ئ ـــەزای باپیران ـــۆی گوت ـــەڵ و تانوپ ڕای
ـــەودای  ـــانی: )م ـــم بەناونیش ـــانە كتێبێك ـــەم وردە پرس ـــۆ ئ ـــەوە. ب ـــدا هاتوومەت ـــە و پێیان ـــان نیی نادیاری
ـــیومە،  ـــتوومە نووس ـــەوەی ویس ـــتاوم، ئ ـــدا وەس ـــەكۆی )ناچاری(یەكان ـــەر س ـــیوە و لەس ـــا( نووس مان
ئـــەو شـــوێنانەی هەڵـــەم تێیانـــدا كـــردووە، پێیانـــدا هاتوومەتـــەوە و پێداچوونـــەوەم بۆیانكـــردووە. 
ســـەرەتا و كۆتایـــی هـــەر نووســـینێكیش خوێنەرەكەیەتـــی، خوێنـــەری نموونەیـــی تەنیـــا ڕووكاری 
ـــە  ـــی ل ـــت، نامۆی ـــەكاری وەرناگرێ ـــە و چەواش ـــك هەڵ ـــچ پێودانگێ ـــە هی ـــاكات، ب ـــی ن ـــەت ڕێنمای باب
ـــاك و ڕەگ  ـــا م ـــەرە، هەروەه ـــی داهێن ـــان و ڕەگ ـــی داهێن ـــەزای زاڵ ماك ـــاكات، ف ـــش ن هەقیقەتی

ـــە. ـــینی دنیاش ـــی ناس ـــەم كلیل ـــە، ه ـــی خوێنەریش ـــی دەق و جیهان جیهان
ـــە،  ـــوان بوونەوەرەكان ـــی نێ ـــا هێشـــتووەتەوە، ناكۆكی ـــە جەســـتەی دنی ـــی ل ـــە گەرم ـــی ب ـــەوەی خوێن ئ
ـــك  ـــاو نزی ـــە چ ـــتێك ل ـــوو ش ـــش هەم ـــەوە. دژایەتی ـــرۆڤ دەكات ـــاوی م ـــی چ ـــی. ناكۆك ـــەك دژایەت ن
ـــی خـــۆت  ـــەت ناولەپ ـــوازت دەكات، تەنان ـــدە خۆخ ـــرێ، ئەوەن ـــاوت دەگ ـــەری چ ـــەواو ب ـــا ت ـــەوە ت دەكات
و ناوچەوانـــی خوداوەندیـــش نەبینـــی. ئەمـــە خەســـڵەتی یەكـــەم و كۆتایـــی دژایەتییـــە. دژایەتـــی 

ـــاوە. ـــت هێن ـــە دەس ـــی زۆری ب ـــش بایەخ ـــت داوە و ناكۆكی ـــە دەس ـــی زۆری ل بایەخ
ـــتە  ـــەكار ئاراس ـــودی خراپ ـــۆ خ ـــەی ب ـــر و هێڵەك ـــدا تی ـــی كورت ـــە مەودایەك ـــتەیەكە ل ـــی ئاراس دژایەت
ـــە  ـــەر بچین ـــەوە، ئەگ ـــەرمەزارێك دەیهێڵێت ـــت و وەك ش ـــەدا ڕایدەگرێ ـــر و هێڵەك ـــاو تی ـــەوە و لەن دەبێت
ـــیارییەوە،  ـــەی هۆش ـــە ڕەگوڕیش ـــن، دەگەین ـــی بدەی ـــی مێژووی ـــە بەردەوامێت ـــەرنجێك ل ـــد( و س )ناوەن
ـــن،  ـــوێن( و )كات(ە بپارێزی ـــەو )ش ـــن ئ ـــش دەتوانی ـــان دەوێ، چۆنی ـــان چیی ـــەدەب و داهێن ـــۆ ئ ئاخ
ـــان و  ـــت و داهێن ـــۆی دەمانپارێزێ ـــودا خ ـــپاردووین. خ ـــی س ـــان پێ ـــی ناخم ـــی نموونەی ـــە جیهان ك

ـــەن.  ـــرازی پێوان ـــا و ئام ـــان، بەه ـــی ناخم ـــی نموونەی جیهان
                          كانوونی دووەمی 2018 هەولێر
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خاڵ لە هێڵی یاداشتدا

خـــۆم لـــه  پێشـــه كی پاراســـتووه ، چونكـــه  ثيمـــه:  )ڕامانـــی ســـه ره كی( نووســـین ده كـــوژێ و 
ڕه زامه نـــدی خوێنـــه ری نموونه یـــی وه رناگرێـــت، ناشـــبێته  ڕووداو لـــه  نووســـیندا.

ـــماعیل  ـــرد، دانەیەكـــم پێشـــكێش بـــە: )ئیس حوزەیرانـــی 1988 نامیلكـــەی )زێـــوان(م چـــاپ ك
ـــوود  ـــەد مەول ـــەی: )محەم ـــۆ كتێبخان ـــەك ب ـــدەرێ، ی ـــەی تریشـــم ب ـــی: دوو دان بەرزنجـــی( كـــرد، گوت

ـــەدار(. ـــارف خەزن ـــۆر م ـــۆ: )دكت ـــر ب ـــەوی ت ـــەم( و ئ م
ـــی و  ـــەریف(ەوە دەناس ـــە ش ـــازاد حەم ـــۆر ئ ـــۆی: )دكت ـــەم(م بەه ـــوود م ـــەد مەول ـــتر: )محەم پێش
ـــش  ـــەی: )شـــەوانی هەولێر(ی ـــە چایخان ـــوو، ل ـــر كردب ـــە شـــەقامەكانی هه ولێ ـــان ل پیاســـەی دوورودرێژم
چەنـــد جارێـــك بـــە ســـێ قۆڵـــی دانیشـــتبووین و چەنـــد جارێكیـــش لەماڵـــەوە نـــان و نمەكمـــان كردبـــوو، 
ـــاری )كاروان(، بابەتێكـــی  ـــە گۆڤ ـــە ژمـــارە )183(ی ســـاڵی 2004 ل ـــازاد حەمـــە شـــەریف( ل ـــۆر ئ )دكت
نووســـیوە بەســـەر نـــاوی: )چـــۆن مەمـــم ناســـی( باســـی ئـــەو دانیشـــتنانە دەكات و بۆچوونـــی مەمیشـــی 
ـــی  ـــارەی چیرۆك ـــەك دەرب ـــتنەدا گفتوگۆی ـــەو دانیش ـــەر ل ـــت: )ه ـــەوە و دەڵێ ـــەوە هێناوەت ـــارەی من لەب
ـــە وردی  ـــوو، كاك ســـەباح ب ـــەم( دروســـت ب ـــوان كاك )ســـەباح ڕەنجـــدەر( و )م ـــە نێ ـــەوە( ل )دۆزین
 پرســـیاری لەســـەر چیرۆكەكـــە لـــە )مـــەم( كـــرد و باســـی لـــە الیەنـــی بەهێـــز و كاریگـــەری چیرۆكەكـــەی
ـــی:  ـــش گوت ـــدە(. ئەوی ـــت چەن ـــی: )تەمەن ـــەباح(ی پرس ـــە كاك )س ـــش ل ـــرد. )مەم(ی ـــەم(ی ك )م
ـــدی  ـــووە و ئومێ ـــت كەوت ـــش تەمەن ـــنبیریت پێ ـــی ڕۆش ـــوت: )تەمەن ـــی گ ـــەم( پێ ـــاڵ(. )م ـــۆزدە س )ن

ـــەن(. ـــان بب ـــەرەو داهێن ـــان ب ـــاری ئەدەبیم ـــە ب ـــوە هەی ـــو ئێ ـــە الوی وەك زۆرم ب
ـــاوا  ـــاوی ئ ـــە، پی ـــوردی بوویم ـــنبیری ك ـــدی ڕۆش ـــە ناوەن ـــەڵ ب ـــاڵەی تێك ـــده  س ـــل و ئه وه ن ـــەو چ ل
ـــێوە  ـــەو ش ـــیوە، ب ـــەڕاج(م نەناس ـــا س ـــەم( و )عەبدوڵ ـــوود م ـــەد مەول ـــووردووی وەك: )محەم لەخۆب
پاكـــه  و لـــه  دڵ و گیانـــه وه  پاڵپشـــتی بەهـــرە و لێهاتوویـــی الوان بكـــەن و دڵ و گیانیـــان بـــە 

ـــەن. ـــۆر و نموون ـــت، ج ـــە ویس ـــن ل ـــت و پێكهاتەیەكب ـــۆش بێ ـــان خ داهێنانی
دوای چەنـــد ڕۆژێـــك لەگـــەڵ: )ئیســـماعیل بەرزنجـــی( ڕێكەوتـــی یەكمـــان كـــرد و گوتـــی: 
ـــر  ـــا هەولێ ـــێ، ئەوس ـــەی دام ـــانی ماڵەك ـــت، ناونیش ـــه  بتبینێ ـــی خۆش ـــەدار( پێ ـــارف خەزن ـــۆر م )دكت
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ـــەوە.  ـــانكراوەكان دەدۆزران ـــوێنە دەستنیش ـــانی ش ـــە ئاس ـــوو، ب ـــۆز نەب ـــژ ئاڵ ـــتا ق ـــارێكی وه ك ئێس ش
ـــووەوە.  ـــەیان كراب ـــم، دەرگای حەوش ـــەڕێ كەوت ـــان ب ـــەرەو ماڵی ـــەرمەوە ب ـــە ش ـــرانێك زۆر ب عەس
بەرانبـــەر دەرگا لەبـــەر هەیوانەكـــەی لەســـەر ئەســـكەمبیلێكی تەختـــە دانیشـــتبوو، لبادێكـــی ســـپی 
ـــوو  ـــوون، دیارب ـــەری داندراب ـــە دەوروب ـــدان ل ـــك گوڵ ـــوو، كۆمەڵێ ـــرا ب ـــەری ڕاخ ـــی، لەس ـــش قاوەی نەخ
ـــوو،  ـــەربەكەدا دادراب ـــی ش ـــەر دەم ـــپی بەس ـــی س ـــە تافتەیەك ـــەربەیەك، ك ـــەڵ ش ـــوون، لەگ ـــازە ئاودراب ت
ـــر  ـــمێڵ، ڕەش زیات ـــەر و س ـــرچ و س ـــی پ ـــوو، پیاوێك ـــەڕ داب ـــی ت ـــتێك قوم ـــاو بارس ـــی لەن ژێرەوەش
ـــی  ـــوور هێڵ ـــی س ـــە قەڵەم ـــوو، ب ـــتەوە ب ـــی بەدەس ـــردم. كتێبێك ـــێ ك ـــووی ل ـــكۆدار فەرم ـــپی ش ـــە س ل
ـــانی:  ـــوو. بەناونیش ـــەردان( ب ـــێن م ـــی: )حوس ـــە ه ـــا. كتێبەك ـــی دادەهێن ـــد بڕگەیەك ـــر چەن ـــە ژێ ب
ـــە  ـــم ب ـــاو و دڵ ـــی: )چ ـــین. گوت ـــن و یەكترناس ـــة(. دوای بەخێرهات ـــل الصاعق ـــورق داخ ـــار ت )األزه
بەهـــرە و لێهاتوویـــی الوان ڕوون و گه رمـــه (. پێشـــتریش شـــاعیرانی الوی هەولێـــر بـــەردەوام 

ـــش. ـــی تری ـــێو( و زۆران ـــا پەش ـــەر و عەبدوڵ ـــل ڕەنجب ـــردووم. وەك: )جەمی ـــەردانیان ك س
ـــوان  ـــە نێ ـــوو ل ـــی بڕیب ـــی باریكیش ـــە كاغەزێك ـــد پارچ ـــووەوە، چەن ـــوان(ی خوێندب ـــوو )زێ ـــار ب دی
ـــره و  ـــه م، ب ـــه دی ده ك ـــدا ب ـــه ری تێ ـــاعیرێكی داهێن ـــی ش ـــی: له دایكبوون ـــوو گوت ـــی داناب الپەڕەكان
بـــه  نوێخـــوازی شـــیعری كوردیـــی بـــدات. نوێخوازیـــش جووڵێنـــەر و دیارینەكـــراوە، هەڵوێســـت 
ـــی  ـــر بەپێ ـــردم. دوات ـــتنەدا ك ـــەو دانیش ـــی ل ـــی ڕێنماییەك ـــە،  هەرچ ـــەوەی خۆت ـــوون و كران و بۆچ

ـــوون. ـــت دەرچ ـــدا ڕاس ـــی خۆی ـــوێن و جێ ـــە كات و ش ـــووی ل ـــوون، هەم ـــانی ئەزم هەڵكش
ــوو  ــەرنج بـ ــگای سـ ــەوەی زۆر جێـ ــە(. ئـ ــیبووم )چامـ ــوان نووسـ ــی زێـ ــەر بەرگـ ــن لەسـ مـ
ـــەوە  ـــە هەقیقەت ـــتێك ل ـــی ش ـــە، هەرچ ـــە شیعر(ـ ـــە. )ڕۆمان ـــە نیی ـــوان چام ـــی: زێ ـــن. گوت ـــۆ م ب
بیڵێـــی زەرەرت پێناگەیەنـــێ. لـــە كـــەم ئەزموونـــی و ڕۆشـــنبیری ســـاكارم، یەكـــەم جـــار بـــوو 
دەســـتەواژەی ڕۆمانـــە شـــیعرم گـــوێ لـــێ بێـــت و ببیســـتم. ئـــەو كات مـــن چەنـــد ڕۆمانێكـــی 
دیارترینیـــان  بـــۆ كـــوردی خوێندبـــووەوه .   كـــوردی و چەنـــد ڕۆمانێكـــی وەرگێـــڕدراوم 
ـــه   ـــێخانی ب ـــم ش ـــوو، عەبدولكەری ـــی ب ـــۆس كازانتزاك ـــوژی( نیك ـــارف و )براك ـــێن ع ـــار(ی حوس )ش
ـــوردی.  ـــە ك ـــووی ب ـــادی، كردب ـــی هێن ـــادی و خه یاڵم ـــی ده هێن ـــی زمان ـــه  خولیاكان ـــه ك، ك كوردیی
ســـاڵی 2012 دكتـــۆر عەبدوڵـــا ڕەحمـــان كتێبێكـــی بەناونیشـــانی: )ڕۆمانـــە شـــیعر: مێـــژوو 
و ســـەرهەڵدان( چـــاپ كـــرد. لـــەم كتێبـــەدا )زێـــوان( بـــە یەكـــەم ڕۆمانـــە شـــیعری كـــوردی 

دەستنیشـــان كـــراوە.
ـــردم  ـــی ك ـــە بەڕێ ـــات و خانەدانان ـــم ه ـــە لەگەڵ ـــا دەرگای حەوش ـــڕۆم ت ـــتام و ب ـــەالی هەس ـــە ل ك
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ـــە  ـــووە ماڵ ـــە ب ـــەو ماڵ ـــورت ئ ـــی ك ـــەدە(. دوای ماوەیەك ـــە دەرگا م ـــش ل ـــە و قەتی ـــی: )دیارب و گوت
ـــی  ـــۆ دووەم ئەدیب ـــی: ت ـــردووە. زووش گوت ـــووم ك ـــەردەوام هاتوچ ـــی ب ـــی دوای ـــا كۆچ ـــاوك و ت ب
ـــوو.  ـــەهید نەكراب ـــەو كات ش ـــە. ئ ـــاد مەریوانی(ی ـــاڵ: )دڵش ـــوڕی م ـــەم ك ـــاڵ. یەك ـــوڕی م ـــە ك دەبیت
ـــه  و پرســـم  ـــی كات بیب ـــێ دیاریكردن ـــه  ب ـــدا، ب ـــە كتێبخانەكەم گوتیشـــی: هـــەر كتێبێكـــت پێویســـت ل
ـــۆ  ـــە. ب ـــێ مەك ـــی پ ـــوە و جێگۆڕكێ ـــۆی دایبنێ ـــوێنی خ ـــە ش ـــەوەی ل ـــەس دوای گەڕان ـــە. ب ـــێ مەك پ
ـــاوە  ـــا و ق ـــترا. چ ـــی دەبەس ـــۆڕی ئەدەب ـــەممان ك ـــوو چوارش ـــەدا هەم ـــەو ماڵ ـــژ ل ـــی دوورودرێ ماوەیەك

ـــرا. ـــكێش دەك ـــادە و پێش ـــیرنەمەنیش ئام ـــا ش ـــاو و جۆرەه و خۆش
ـــی پێشـــكێش كـــراو دەكـــرد.  ـــارەی بابەت ـــان لەب ـــووان گفتوگۆی ـــەوەی بابەتەكـــە ئامادەب دوای خوێندن
ـــت، دوای  ـــن وەربگرێ ـــی م ـــەوەی بۆچوون ـــێ ئ ـــوو، ب ـــارم ب ـــت ی ـــەمموانە بەخ ـــەو چوارش ـــەك ل ی
ـــی  ـــوو كۆڕەكان ـــۆ هەم ـــەوە. ب ـــك دەخوێنێت ـــەباح دەقێ ـــوو س ـــەممەی داهات ـــی: چوارش ـــە گوت كۆڕەك
ـــه ،  ـــێ ئاماده ی ـــە و ك ـــۆرەی كێی ـــوو ن ـــەممەی داهات ـــی چوارش ـــۆڕەكان دەیپرس ـــەدوای ك ـــوو، ل داهات
ئامادەیـــی ئەدیبەكـــەی وەردەگـــرت، بـــەاڵم ئامادەیـــی منـــی وەرنەگـــرت و یەكســـەر ڕایگەیانـــد 

ـــە. ـــوو فان ـــەممەی داهات چوارش
ـــۆڕەی  ـــەم ك ـــاژەی ب ـــەڕەی )212( ئام ـــە الپ ـــن - 2014( ل ـــی: )ڕۆژگاری م ـــی حەفتەم ـــە بەرگ ل
مـــن داوە، لـــەدوای خوێندنەوەكـــە: )محەمـــەد موكـــری و ســـەاڵح شـــوان و فیكـــرەت عـــزەت( 
گفتوگۆیـــان لەبـــارەی شـــیعرەكەمەوە كـــرد، بۆچوونەكانـــی ســـەاڵح شـــوان لەبـــارەی زمـــان و 
ـــۆ  ـــەك ب ـــوون. ن ـــاری ب ـــرە زانی ـــی و ف ـــڵ و پێوانەی ـــژدا كام ـــیعری درێ ـــه  ش ـــێواز ل ـــیعرییه ت  و ش ش

ـــووان. ـــەواوی ئامادەب ـــۆ ت ـــو ب ـــن، بەڵك م
ـــی و  ـــی ئەدەب ـــە ڕێنمای ـــش هەمیش ـــو باوكێكی ـــی. وەك ـــم ناس ـــد ئەدیبێك ـــەدا چەن ـــەو ماڵ ـــەر ل ه
ـــه   ـــیكیم  ب ـــی كالس ـــە ئەدەب ـــێك ل ـــی. بەش ـــە ڕێنماییەكان ـــە ل ـــوودمەند بوویم ـــردووم و س ـــی ك ژیان

ـــی. ـــەوەوە ناس ـــه ی ئ ـــگای كتێبخان ـــە ڕێ ـــه و و ل ـــی ئ چاوڕوون
ــی  ــەر خەڵكـ ــكێن لەسـ ــندە و پەلوپۆشـ ــی كوشـ ــە گەمارۆیەكـ ــەوەدەكان، كـ ــتی نـ ــە ناوەڕاسـ لـ
ـــداری:  ـــك مێوان ـــەوت. ڕۆژێ ـــك دەســـت نەدەك ـــوو ماڵێ ـــە هەم ـــاش ل ـــی ب ـــوو، خواردن كوردســـتان هەب
ـــی  ـــەم بین ـــە خواردنەك ـــن ك ـــوو. م ـــاهانە خەماب ـــی ش ـــرد. خوانێك ـــی ك ـــوود( و من ـــاڵ مەحم )پیرب
ـــەمی  ـــتی شەش ـــەوەی هەس ـــاوم. وەك ئ ـــش چ ـــە پێ ـــم هاتن ـــەر و منداڵەكان ـــورا و هاوس ـــم نەخ پێ
ـــە  ـــەر خوانەك ـــە. لەس ـــەنگە دای ـــارە الس ـــاڵ و ب ـــەم ح ـــەت ل ـــت مێوانەك ـــی گوتبێ ـــت و پێ كاری كردبێ
هەســـتا و دوای ماوەیەكـــی كـــورت هاتـــەوە گوتـــی: ســـەباح بـــە بنیـــادی بـــۆ ماڵـــەوەم نـــارد. 
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ـــوو. ـــی ناردب ـــۆ منداڵەكانم ـــادەوە ب ـــە زی ـــوو، ب ـــە ب ـــەر خوانەك ـــەوەی لەس ئ
ـــان  ـــی: هـــەر یەكەم ـــا و گوت ـــی: )محەمـــەد ســـاڵح دیـــالن(ی هێن ـــاوە. دیوان ـــان و چـــا و ق دوای ن
ـــیعرەكانی  ـــوو ش ـــن، دیارب ـــە بچی ـــەوەی ئێم ـــش ئ ـــەوە. پێ ـــە بخوێنین ـــاعیرە بلیمەت ـــەو ش ـــیعرێكی ئ ش
ـــوو،  ـــپی داناب ـــی س ـــە كاغەزێك ـــیعرێكدا پارچ ـــەر ش ـــوان ه ـــە نێ ـــم ل ـــەوە زانی ـــوو. ب ـــان كردب ده ستنیش
ـــیعری  ـــش ش ـــاعیر(. منی ـــودی ش ـــیعری: )بێخ ـــوود ش ـــاڵ مەحم ـــلێمانی(، پیرب ـــیعری: )س ـــۆی ش خ

ـــدوو(. ـــوودی زین ـــێخ مەحم )ش
ـــدەوە.  ـــگ خوێن ـــیعرەت له ن ـــەو ش ـــەاڵم ئ ـــزە، ب ـــەرم و بەهێ ـــات ن ـــۆ ئیلق ـــوت: ت ـــی گ ـــە پیرباڵ ب
ـــەوە  ـــۆ ئ ـــتنەی ب ـــەم دانیش ـــتنی ئ ـــرد ڕێكخس ـــتم ك ـــوو، هەس ـــش نەب ـــەی منی ـــە خوێندنەوەك ڕای ل
بـــوو توانایـــی دیـــالن بـــە مـــن ئاشـــنا بـــكات. هـــەر لـــەم دانیشـــتنەدا بـــە باشـــی لەبـــارەی 
ـــاعیر و  ـــاكەلی( دوا، وەك ش ـــاد ش ـــەد و فەره ـــادر محەم ـــوەر ق ـــه  و ئەن ـــه د تاقان ـــی: )ئه حم ئەزموون

وەك لێكۆڵـــەر.
بـــۆ نووســـینی: )مێـــژووی ئەدەبـــی كوردی(یه كـــه ی داوای هـــەر دوو بەرگـــی چیرۆكەكانـــی: 
ـــۆ كاری  ـــەك ب ـــەاڵم قوتابیی ـــە، ب ـــۆم هەم ـــی خ ـــردم. گوتیش ـــێ ك ـــەم(ی ل ـــوود م ـــەد مەول )محەم
ــە  ــەم ڕێكەوتـ ــە 2001/1/15. ئـ ــان دەكەوتـ ــەوە. ڕێكەوتنەكەمـ ــی و نەیگەڕاندووەتـ ــتی بردوونـ زانسـ
ـــۆ  ـــم ب ـــم. 2001/1/18 كتێبەكان ـــەم دوا كەوت ـــە بەڵێنەك ـــەوە ل ـــەو هۆی ـــی. ب ـــودا بەخش ـــان خ منداڵێكم
ـــەوە  ـــۆ بیركردن ـــی: ت ـــت. گوت ـــێ وەرگرێ ـــم ل ـــكات و كتێبەكان ـــم ب ـــەوەی بەخێرهاتن ـــش ئ ـــرد. پێ ب
ـــی.  ـــۆ دوا كەوت ـــۆت، ب ـــاری خ ـــە و بڕی ـــە قس ـــدی ب ـــە و زۆر باپەن ـــەت هەی ـــی ئەوروپیان و هەڵكەوت
ـــە  ـــوو، ئەمەی ـــك ب ـــە دای ـــان ل ـــژان، كوڕێكم ـــێ كی ـــەدوای س ـــم ل ـــوت و گوت ـــەم پێگ ـــش واقیعەك منی
ـــودای  ـــی و سوپاســـی خ ـــەڕا و پیرۆزبای ـــاوی گ ـــە دەموچ ـــادمانی ل ـــی ش ـــەم. بزەیەك ـــۆی دواكەوتنەك ه
ـــێ  ـــە )سەعدییە(س ـــان كات دای ـــە. هەم ـــەم نیی ـــێكی كەمتەرخ ـــەی كەس ـــرادەرە هەڵبژاردراوەك ـــرد، ب ك
ـــە  ـــن ل ـــی م ـــە جیات ـــی: ل ـــڕی و گوت ـــان ك ـــك ماڵی ـــەی نزی ـــوپەر ماركێتەك ـــە س ـــیرینی ل ـــەت ش پاك
ـــش  ـــە. خەزنەداری ـــوڕەزای من ـــە ك ـــە. ئەم ـــەش بك ـــی داب ـــەر مندااڵن ـــۆت بەس ـــان، خ ـــی خۆت كۆاڵن
گوتـــی: باجـــی دواكەوتنەكـــەت ئەوەیـــە، مـــن نـــاوی لـــێ دەنێـــم، له گـــه ڵ ئـــه وه ش بۆچوونـــی 
خـــۆی زاڵ نه كـــرد، ڕه زامه نـــدی مـــن و هاوســـه ره كه می وه رگـــرت، ئینجـــا نـــاوی نـــا )یـــاد(، 

ــه . ــه  فڕۆكه وانییـ ــه زی لـ ــاڵه  و حـ ــه ژده  سـ ــتا ته مه نـــی هـ ئێسـ
*       *          *   

لـــە ژمـــارە )43(ی 1997/9/18 لـــە )برایەتـــی پاشـــكۆی ئەدەبـــی(، برادەرێكـــی ڕاهێنـــدراو و 
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به نازپه روه رده كـــراو بـــه  شـــه كر و شـــیر بـــۆ په المـــار و كاری تایبـــه ت و ده ستنیشـــانكراو. 
ـــه و و  ـــه ن ئ ـــه  الی ـــدا(. ل ـــاو وەهمێك ـــود لەن ـــەوەی خ ـــانی: )زەقبوون ـــی بەناونیش ـــینێكی نووس نووس
براده رانـــی تـــره وه ،  زیاتـــر پـــازدە نووســـینی بەكـــوردی و عەرەبـــی بـــەدوا داهـــات، دەســـتەوایی 
ــەی  ــا و دوو قسـ ــەد و حەفتـ ــینانەدا سـ ــەم نووسـ ــوو، لـ ــدا ببـ ــان پەیـ ــە نێوانیـ و ڕێكەوتنێـــك لـ
ـــتاندبوومەوە  ـــێ س ـــی ل ـــڵەتی مرۆڤیش ـــە خەس ـــەو برادەران ـــەك ل ـــم. ی ـــتەیان پێگوت ـــۆاڵ و ناشایس ناق
ـــترم  ـــەوە دڵخۆش ـــی ل ـــم ڕێكەوت ـــی ئەدەبی ـــە ژیان ـــش ل ـــووم. منی ـــانی كردب ـــاژەڵ( دەستنیش وەك: )ئ
ــەدڵ  ــان بـ ــی منیـ ــۆرە، به رهه مـ ــەم جـ ــك لـ ــۆرە و نزیـ ــەم جـ ــتی لـ ــەوە. ئاسـ ڕووبەڕوونەبووەتـ
ـــە  ـــۆم، ل ـــتی خ ـــێ ویس ـــەم ب ـــرادەرە بك ـــەو ب ـــی ئ ـــەقام ڕێكەوت ـــە ش ـــەر ل ـــتاش ئەگ ـــت. ئێس نەبێ
هێـــزی ئەدەبـــی بێگـــەردەوە خەندەیەكـــی ڕه زامه نـــدی دەمگرێـــت و تـــا ئه وپـــه ڕی دڵخـــۆش 
دەبـــم، خۆشـــییه كه  هیـــچ خۆشـــییه ك پێـــی نـــاگات، ده بـــێ سوپاســـی خـــودا و هـــه ر ســـه د 
و چـــل و چـــوار هـــه زار پێغه مبـــه ر بكـــه م. ئـــەم ئاســـتە بازاڕیانـــە به رهه مـــی منیـــان بـــەدڵ 
نەبێـــت، خـــۆ ئه گـــه ر به رهه مـــی منیـــان بـــه  دڵ بێـــت، ده بـــێ گومـــان لـــه  توانایـــی ئه ده بـــی 

ـــه م. ـــۆم بك خ
ئـــەم ئاماژەیـــەم تەنیـــا بـــۆ ئـــەوەدا، دوای ئـــەوەی قوڕولیتـــەی ئـــەم گەلەكۆمەكییـــە نیشـــتەوە، 
ــه وه   ــه  یه كـ ــك بـ ــن نانێـ ــوەڕۆ وەرە الی مـ ــردم، نیـ ــۆ كـ ــی بـ ــەدار تەلەفۆنـ 1997/11/11 خەزنـ
ـــان:  ـــن، ناوی ـــێ ده گوت ـــه ی پ ـــوون وان ـــۆرای ال ب ـــی دكت ـــی قۆناغ ـــووم دوو قوتاب ـــە چ ـــن. ك بخۆی
)محەمـــەد( و )شـــنۆ( بـــوو، ئه وانیـــش لـــه  خوانه كـــه دا به شـــداربوون، هەمـــوو ئـــەو ڕۆژنامانـــەی 
ـــی  ـــك، زمان ـــە زمانێ ـــەوە. ب ـــدا باوكرابوون ـــینەكانی تێ ـــە نووس ـــوون، ك ـــه  كردب ـــەك كه ڵه ك ـــەر ی لەس
ـــش  ـــتە، منی ـــەرز ڕاوەس ـــەریان و ب ـــڕۆرە س ـــه ره  وه  و ب ـــێ مه ك ـــه  پ ـــت  ل ـــی: پێاوه كان ـــان گوت فەرم
زەردەخەنەیەكـــی شـــەرمنم بـــۆ كـــرد و گوتـــم، ببـــوورە، گوتـــی: ئاخـــر هەمـــووی گێره شـــێوێنی 
ئه ده بـــی و به دگۆیـــی و قسه هه ڵبه ســـتن و تانـــە و جوێنـــن بـــۆ تـــۆ و ئەدەبـــی تـــۆ. گوتـــم: 
لەپـــاڵ به دگۆیـــی و قسه هه  ڵبه ســـتن و تانـــە و جوێنەكانـــی ئـــەوان، بابەتـــی نووســـەرانی تـــری 
ـــۆی  ـــوێنی خ ـــە ش ـــێ ل ـــەن. یەكپ ـــوردی دەك ـــی ك ـــی ئەدەب ـــكۆوه  باس ـــه  ش ـــەوە ب ـــدا باوكراوەت تێ
ـــتووی و  ـــەدەب گەیش ـــە ئ ـــی ل ـــە گەورەی ـــاوا ب ـــی ئ ـــا. گوت ـــانم دان ـــەر ش ـــتی لەس ـــتایەوە و دەس هەس
ـــە. ـــتریا بوون ـــی هیس ـــاوا تووش ـــه  ئ ـــه ره تا و كۆتایییان ـــێ س ـــەو ب ـــە ئ ـــووردەی، بۆی ـــن و لێب ڕوونبی

لەنـــاو كتێبخانەكەیـــدا لەگـــەڵ كتێـــب، كەلوپەلـــی بەنـــرخ و دەگمەنـــی دانابـــوون. كووپێكـــی 
ـــە  ـــكینی ل ـــەی پووش ـــەوە و وێن ـــۆی هێنابووی ـــەڵ خ ـــیا لەگ ـــە ڕووس ـــە ل ـــردم، ك ـــكێش ك ـــای پێش چ
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ـــە  ـــە ل ـــەش یەكێك ـــی: ئەم ـــتبووی، گوت ـــوو پاراس ـــاڵ ب ـــل س ـــە چ ـــر ل ـــوو، زیات ـــش كراب ـــەدی نەخ ق
ـــدا  ـــه  دوای خه ونه كانت ـــه  ب ـــی و ئازادان ـــا دەكوژرێ ـــە ت ـــۆش بەهێزب ـــەر زەوی و ت ـــی س ئازاردراوەكان

ـــڕۆ.  ب
ـــه ك  ـــی بڕوای ـــوو. هه رچ ـــڕوای هه ب ـــه  ب ـــرۆڤ ك ـــه وه ، م ـــۆم دۆزیوه ت ـــیوه  و خ ـــۆم ناس ـــن خ م
ـــاوه .  ـــاراو و بێگـــه رد هێن ـــه  شـــیعری پ ـــڕوام ب ـــه وه . مـــن ب بێـــت. خـــۆی ده ناســـێت و خـــۆی ده دۆزێت

ـــۆت(ی. ـــه  )خ ـــی و كام ـــه  كوێ ـــوێنه كاندا ل ـــه  ش ـــی ل ـــده كات بزان ـــڕوا وات لێ ب
ـــرد.  ـــكێش ك ـــم پێش ـــرد. دانەیەك ـــاپ ك ـــد(م چ ـــی خواوەن ـــیعری: )ڕووەكەكان ـــماوەیەك كۆش پاش
ـــه  و  ـــان تێدای ـــه زی مرۆڤی ـــیعرەكان ح ـــی: ش ـــرد و گوت ـــڕی ك ـــڕ و وەرگێ ـــایەكی ورد و هەڵگێ تەماش
ــه ره و  ــده ده ن و بـ ــان هه ڵـ ــه ر خوێنه رانیـ ــوونكاری به سـ ــێوازی ئه فسـ ــری شـ ــه رن. چه تـ كاریگـ
ـــەی زۆر  ـــەاڵم چاپەك ـــه ی، ب ـــۆت ده ك ـــیعری خ ـــی ش ـــه  جیهان ـــه رم ل ـــۆ ش ـــه ن. ت ـــان ده ب قواڵییی

ســـادە و ســـه ره تاییییه  و خوێنـــه ر هاننـــادات بـــۆ خوێندنـــه وه ی.
ــیعری  ــە كۆشـ ــی لـ ــی خودایـ ــانی: )خەونـ ــی بەناونیشـ ــینێكی نووسـ ــەك نووسـ دوای ماوەیـ
ـــردەوە.  ـــاوی ك ـــان( ب ـــاری )ڕام ـــارە )45(ی 2000/3/5ی گۆڤ ـــە ژم ـــد( دا، ل ـــی خواوەن ڕووەكەكان
ـــارە )148(ی 2009/9/5 بابەتێكـــی  ـــان(، ژم ـــاری )ڕام ـــە گۆڤ ـــوو، ل ـــۆك نەب ـــوێ ك ـــەڵ شـــیعری ن لەگ
ـــێ  ـــەوە دادەن ـــان( دان ب ـــن و ڕام ـــەری و م ـــرەوەری ڕۆژنامەگ ـــدێ بی ـــانی: )هەن ـــیوە بەناونیش نووس
ناوەنـــدی ڕۆشـــنبیری كـــوردی چاوەڕوانـــی ئەوەیـــان لـــێ نەكـــردووە لەبـــارەی شـــیعری نوێـــوە 
ـــۆرە  ـــیویەتی: )بەمج ـــدا نووس ـــە وتارەكەی ـــیكی. ل ـــیعری كالس ـــە ش ـــدە ل ـــە تایبەتمەن ـــێت، چونك بنووس
ـــەردەم  ـــی س ـــیعرەی الوان ـــد ش ـــەو چەن ـــاو ئ ـــە ن ـــدەر( كەوت ـــەباح ڕەنج ـــیعرەی )س ـــە ش ـــەو پارچ ئ

ـــوو(. ـــەدڵ ب ـــیعرەكەم ب ـــیویانە و ش نووس
*          *          *  

ســـێزدە ســـاڵ و هەشـــت مانـــگ و یـــازدە ڕۆژ لـــە گۆڤـــاری )ڕامـــان(دا كارم كـــردووە. لـــە 
ژمـــارە )3( تـــا )153(، ئـــەو كاتـــەی كاركردنـــەم چ وەك تەمـــەن و چ وەك توانایـــی ئەدەبـــی 
ـــە  ـــیوە و ل ـــڕی نووس ـــه  پ ـــەم ب ـــەم ماوەی ـــتی ئ ـــەدەب. یاداش ـــەن و ئ ـــەی تەم ـــی گەش ـــە قۆناغ دەبێت
ـــوو،  ـــە ب ـــەری گۆڤارەك ـــد( سەرنووس ـــازاد عەبدولواحی ـــەم. )ئ ـــی دەك ـــەربەخۆدا چاپ ـــی س نامیلكەیەك
ـــۆرەوە.  ـــدا بخ ـــم لەگەڵ ـــی: وەرە قاوەیەك ـــەم و گوت ـــا ژوورەك ـــه رێكی كێش ـــی: 2008/10/10 س بەیان
ـــایی  ـــەواو نائاس ـــاوی ت ـــوو. دەموچ ـــد نەبینیب ـــه  تون ـــدار و هه ناس ـــاوا برین ـــەت ئ ـــاوەم ق ـــەو پی ـــن ئ م
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بـــوو، لەناخـــەوە هـــەژا بـــوو، هەســـتی بـــە پیـــالن و غەدرێـــك لـــە مـــن كردبـــوو. نموونـــەی 
داهێنەرانـــی بـــۆ دەهێنامـــەوە چ تـــۆڕ و داوێكیـــان بـــۆ داندراوەتـــەوە، نموونـــەی: )بـــه در شـــاكر 
ـــارەی  ـــكات. بەردەوامیـــش دووب ـــاس ب ـــۆ ب ـــا بابەتەكـــەم ب ـــەوە و دڵیشـــی نەدەهێن ســـەییاب(ی دەهێنای
ـــتن  ـــی كوش ـــۆ پالن ـــێ خ ـــم بڵ ـــووە پێ ـــی ب ـــم چ ـــای(. گوت ـــو وری ـــاعیرێكی: )وت ـــۆ ش ـــردەوە ت دەك
نییـــە. بڕێـــك ڕوون بـــووە و زانـــی لەســـەرخۆم و بەســـەرخۆم زاڵـــم و لـــه  هێـــزی چاوه كانمـــدا 
ـــك  ـــە. كۆمەڵێ ـــت و ڕۆح ـــتنی توانس ـــان كوش ـــی: ئەوەی ـــم. گوت ـــه  گوتیت ـــه وه م، ك ـــڕوا و ئ ـــی ب خاوه ن
ـــرد و  ـــی دەك ـــایەكی كاغەزەكان ـــن دەدوا و تەماش ـــۆ م ـــوو، ب ـــا ب ـــەی دان ـــەر مێزەك ـــی لەس كاغەزیش
ـــك  ـــێ پەرداخێ ـــرد، وەك ببین ـــی دەك ـــەیری من ـــك س ـــە چاوێ ـــان. ب ـــەر دادەن ـــی لەس ـــتی ناڕەزای دەس
ـــدرێ.  ـــواردم ب ـــان ده رخ ـــەوە، ی ـــێ بیخۆم ـــكات نەهێڵ ـــەو ڕێگـــری ب ـــت و ئ ـــرا بێ ـــۆ ئامادەك ـــرم ب ژەه
ـــل  ـــەر و ئیمێ ـــە كۆمپیوت ـــە ل ـــت، زۆركارا و كارامەی ـــوو بێ ـــت ب ـــە برادەریش ـــك، لەوانەی ـــی: مرۆڤێ گوت
ـــردووە و  ـــت ك ـــی دروس ـــراو ئیمێل ـــەرانی  ناس ـــای نووس ـــا جی ـــاوی جی ـــت ن ـــە هەش ـــتكردن. ب دروس
ـــردووە  ـــاردووە، وای ك ـــی ن ـــاری ڕامان ـــی گۆڤ ـــۆ ئیمێل ـــت دەدا و ب ـــاڵ و منداڵ ـــۆت و م ـــە خ ـــن ب جوێ
ـــتە  ـــودا نەخواس ـــەك خ ـــە ن ـــم نای ـــی: دڵ ـــەوە. گوت ـــا بیانخوێنم ـــدەرێ ب ـــم: بم ـــم. گوت ـــن بیبین م
ـــووس و  ـــووە، وەك ڕێن ـــدا ڕاگرت ـــم لەبەریەك ـــوو ڕاپۆرته كان ـــی هەم ـــدا. گوتیش ـــت ب ـــەی دڵ لێ جەڵت
شـــێواز و وشـــه  و فه رهه نـــگ و زاراوه  یـــەك كـــەس، كه ســـێكی كرچـــوكاڵ و كۆیلـــه  و كڵۆڵـــه  
ـــه   ـــك، ڕه نگ ـــت. مرۆڤێ ـــم كردبێ ـــم و چی ـــی ب ـــن چ ـــێ م ـــە دەب ـــیویەتی: خودای ـــه ده ب نووس ـــه  ئ ل
ـــا  ـــا جی ـــی جی ـــە هەشـــت ئیمێل ـــدا ب ـــۆی ب ـــە خ ـــت، ڕێ ب ـــوو بێ ـــرادەر و هاوكاریشـــم ب ـــك ب ڕۆژگارێ
ـــەڵ  ـــەم لەگ ـــەك خراپ ـــی خـــۆم ن ـــە ژیان ـــە كاتێكـــدا ل ـــۆ هەڵبەســـتێ. ل ـــم ب ـــدا و بوختان ـــێ ب ـــم پ جوێن
مرۆڤێـــك نەكـــردووە، بەڵكـــو كشـــەم لـــە مێشـــێكیش نەكـــردووە، به بـــێ دوودڵـــی هه میشـــه ش 
ـــت  ـــه  چاوانیشـــمدا حوكمـــی مابێ ـــا ســـۆما ل ـــووه  و ستایشـــم كـــردووه، ت ـــزی نووســـینی باشـــم گرت ڕێ

ــم. ــه رده وام ده بـ ــه م بـ ــه م قه ناعه تـ ــه ر ئـ له سـ
ـــه   ـــت ب ـــه ك بێ ـــان چ ڕێویی ـــت، ی ـــەدا كواڵندبێ ـــەو پلەی ـــەی ل ـــەو مرۆڤ ـــی ئ ـــی ڕق ـــێ چ ـــۆ دەب ئاخ
نـــاوی نووســـه رانی ناســـراو ئـــاژاوه  و گێره شـــێوێنی بنێتـــه وه،  تـــا مـــن له گـــه ڵ نووســـه ره كان 
ـــردووە،  ـــۆری ك ـــاوەوە كل ـــە ن ـــی ل ـــكات. كۆیلەی ـــوون دروســـت ب ـــه ودای گرژب ـــت و م ـــاری گرف دووچ
ـــم  ـــاڵێك پێ ـــد س ـــام دوای چەن ـــەدات. ئەنج ـــر ن ـــێكی ت ـــازاری كەس ـــا ئ ـــدە ت ـــی ب ـــە یارمەت خودای
زانـــی نووســـەرێكی بازاڕییـــە، بـــه   خـــۆی به هه شـــتی داهێنانـــی نییـــه . لـــه  به هه شـــتی 
ـــه رم  ـــێ  ش ـــاندن و ب ـــك خووس ـــه  هه رمیش ـــت و ده م ب ـــردا ده ژی. دوای ده س ـــی ت ـــی ئه وان داهێنان
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ئاماده كـــراو، بـــە چاوڕوونـــی برادەرێكـــی )شـــاعیر(م، كـــە مـــن لـــە ژمـــارە )32(ی گۆڤـــاری 
ـــە  ـــتن ل ـــتن و تێنەگەیش ـــەی تێگەیش ـــانی: )كێش ـــە ناونیش ـــدا ب ـــە مێزگردێك ـــان(ی 1999/2/5 ل )ڕام
ـــەو  ـــۆ ئ ـــراوەم ب ـــی ك ـــردووە. نامەیەك ـــاوم ب ـــا ن ـــاوەن ڕوئی ـــاعیری خ ـــە ش ـــەردا(. ب ـــەدەب و هون ئ
ـــش  ـــوە. پێ ـــۆم دەربڕی ـــی خ ـــر بۆچوون ـــەدار و بارت ـــەدا ب ـــە نامەك ـــیوە و ل ـــاعیرەم نووس ـــرادەرە ش ب

ـــۆی.  ـــە خ ـــدەم ب ـــەوە دەی ـــی بكەم ـــەوەی باویش ئ
لـــه  په ره گرافێكـــی نامه كـــه دا نووســـیومه : )ئه ده بـــی پـــاراو و بێگـــه رد بـــه  سروشـــتی خـــۆی 
دوژمنـــی دیكتاتۆرانـــه  و ڕه نـــگ و ڕوخســـار و كرۆكـــی واقیـــع ده ســـتكاری ده كات، بـــه اڵم لـــه  
ـــۆ خۆشه ویســـتی،  ـــت ب ـــزان وه رگێڕێ ـــه ی ئازی ـــت ڕك و كین ـــه اڵم ده توانێ ـــت، ب ـــه  بیگۆڕێ ـــدا نیی توانای
ــاوی بینینـــت  ــا چـ ــوو برینه كانـــت بكولێنـــه وه ، ئه وجـ ــزان ببینـــی، هه مـ ئه گـــه ر ویســـتت ئازیـ

ـــه (. پاراوك
ـــری  ـــزی داوای یەكت ـــە و ڕێ ـــدەوە هەی ـــازاد عەبدولواحی ـــەر ئ ـــەری بەس ـــەدار كاریگ ـــی خەزن دەمزان
دەگـــرن. چوومـــە الی و بابەتەكـــەم تێگەیانـــد، بەڵكـــو ڕاپۆرته كانـــم بـــۆ وەربگرێـــت. بـــه  لـــه  
ـــێ داوی،  ـــان پ ـــاوی خواســـتراوەوە جوێنی ـــی: بەن ـــۆرە  تەوســـێكەوە گوت ـــڕوا و ج ـــڕ ب خۆڕازیبوونێكـــی پ
ـــەردە(.  ـــت، )نام ـــاڕەوا بەكاربهێنێ ـــۆ كاری ن ـــتراو ب ـــاوی خواس ـــەك ن ـــەر ی ـــی: ه ـــێ. گوت ـــم بەڵ گوت
ـــە،  ـــەر هەڵۆی ـــی داهێن ـــەم. گوتیش ـــێ ناك ـــەت جێبەج ـــە داوایه ك ـــە، بۆی ـــی نیی ـــاوەن ڕەئ ـــش خ نامەردی
ـــژی  ـــگای درێ ـــی ڕێ ـــزێ. هەڵۆیان ـــواران دەپارێ ـــژەكان دەكات و ڕێب ـــگا درێ ـــای ڕێ ـــۆش تەماش هەڵ

ـــزن.  ـــۆ دەپارێ ـــش ت ـــی كوردی ئەدەب

*          *          *   

)دكتـــۆر لەتیـــف محەمـــەد حەســـەن( شـــیعری: )ســـروودی بـــاران(ی بـــەدر شـــاكر ســـەییابی 
وەرگێـــڕا بـــوو، لـــە ژمـــارە )93(ی گۆڤـــاری كاروان، ئـــاداری 1992 بـــاوی كردبـــووەوە. زۆر 
ــدا  ــیعرییه تی تێـ ــەی و شـ ــرێ و گۆڵەكـ ــێ گـ ــە بـ ــیعرەكە و وەرگێڕانـ ــە شـ ــووم بـ ــام بـ سەرسـ
ـــۆن  ـــە چ ـــرد، ك ـــۆ ك ـــەم ب ـــەم وەرگێڕان ـــی ئ ـــە . باس ـــدا كامڵ ـــاعیری تێ ـــی ش ـــكاندووه و دنیابین ڕس
خەیاڵـــی جوواڵنـــدم و دەقـــە عەرەبییەكـــەی بـــە چییەتـــی خۆیـــەوە بەســـتاوەتەوە. ئەویـــش بـــە 
ـــەوە.  ـــەوە گێڕای ـــە و لەدڵ ـــەییاب زۆر بەتاس ـــەڵ س ـــۆی لەگ ـــوون و ڕۆژگاری خ ـــژی تێكەاڵوب دوورودرێ
گوتـــم: ئـــەو زانیارییانـــە بـــۆ خوێنـــەری كـــورد زۆر گرینـــگ و پێویســـت و خولگـــە و مەبەســـتە، 
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ـــە  ـــردی ب ـــت. ك ـــتێك دەبینی ـــووت ش ـــەردانی داهات ـــە س ـــی: ل ـــیت. گوت ـــه م  بیاننووس ـــنیاز ده ك پێش
ـــی ده دا  ـــی براده رایه ت ـــه  بنه ماكان ـــژه  ب ـــاری، درێ ـــڕ زانی ـــێوازێكی پ ـــه  ش ـــۆی و ب ـــەوەی خ بیركردن
ـــارە )53(ی 2000/11/5ی  ـــە ژم ـــەییاب(. ل ـــۆران و س ـــن و گ ـــانی: )م ـــی بەناونیش ـــی نووس و بابەتێك

ـــەوە. ـــان باوكرای ـــاری ڕام گۆڤ

*       *          *   

2001/11/22 لـــە گفتوگۆیەكـــدا باســـی: )محەمـــەد ســـاڵح دیـــالن(ی كـــرد، كـــە خـــاوەن تیـــۆری 
ـــكات  ـــار ب ـــەوە وەك نووســـینێك تۆم ـــۆرە و بیركردن ـــە تی ـــەم هەســـت ب ـــێ كـــرد ئ شـــیعرییە، هـــەم داوام ل
ـــرد  ـــە ك ـــۆ تیۆرەك ـــۆی ب ـــتنی خ ـــت. تێگەیش ـــی بگەیەنێ ـــی ئه ندازیاری ـــە پێودانگ ـــە ب ـــدازەی تیۆرەك و ئەن

ـــەوە. ـــان باوكرای ـــاری ڕام ـــارە )79(ی 2002/1/5ی گۆڤ ـــە ژم ـــیعر(. ل ـــانی: )ش ـــك بەناونیش ـــە بابەتێ ب

*       *          *   

ـــوو،  ـــار ب ـــەكان دی ـــە گفتوگۆی ـــوون، ل ـــی ب ـــی مێوان ـــم(ی خێزان ـــارف و خان ـــێن ع 1999/8/17)حوس
ـــی  ـــم پرس ـــش لێ ـــوو. منی ـــتنەكە ب ـــی دانیش ـــرۆك، بابەت ـــی چی ـــەوە. باس ـــك دەمان ـــد ڕۆژێ ـــۆ چەن ب
ـــوردی  ـــی ك ـــەوەی چیرۆك ـــە لێكۆڵین ـــۆ ل ـــی، ب ـــێكی باش ـــۆت چیرۆكنووس ـــی خ ـــە قۆناغ ـــۆ ل ـــۆ ت خ
ـــە چیرۆكنووســـیم كـــردووە.  ـــی لێكۆڵینـــەوەم غـــەدری ل وەك پێویســـت باســـت ناكـــرێ. گوتـــی: الیەن
ـــووس،  ـــەوە وەك چیرۆكن ـــە. ئ ـــەوەی زانســـتی نەدابوای ـــینی لێكۆڵین ـــە نووس ـــم ب ـــدە بایەخ ـــەر ئەوەن ئەگ
ڕه نگـــه  چیرۆكنووســـێكی باشـــیش بـــاس دەكـــرام. گوتـــم: بـــۆ ئـــەم غـــەدر لەخۆكردنـــەت وەك 
ـــن و  ـــانی: )م ـــی بەناونیش ـــی نووس ـــه وه ، بابه تێك ـــی ڕوون بكه یت ـــۆ خوێنه ران ـــی ب ـــك نانووس بابەتێ

ـــەوە.  ـــان باوكرای ـــاری ڕام ـــارە )41(ی 1999/11/5ی گۆڤ ـــە ژم ـــوردی(. ل ـــی ك چیرۆك

*       *          *   

ـــەوە  ـــیعرەكانی من ـــارەی ش ـــەرنجی لەب ـــی( س ـــاد عەل ـــۆر دڵش ـــەدار )دكت ـــی خەزن ـــە ماڵ 2006/8/6 ل
ـــش  ـــی و منی ـــی دەزان ـــی من ـــە ئەزموون ـــاییەك ل ـــە بۆش ـــم و ب ـــدی بەكارناهێن ـــە خاڵبەن ـــوو، ك هەب
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ـــەی  ـــان قس ـــاری ڕام ـــارە )50(ی 2000/8/5ی گۆڤ ـــە ژم ـــە و ل ـــەم كارەم هەی ـــۆ ئ ـــم ب ـــم زانین گوت
ـــە: ـــردووە و گوتووم ـــەوە ك ـــەم بارەی ـــۆم ل خ

ـــنبیری  ـــوور و ڕۆش ـــە كەلەپ ـــتێتیكم ل ـــەودای ئێس ـــر و م ـــی و بی ـــی پەت ـــەت و گیان ـــك حیكم )كۆمەڵێ
ـــد و  ـــەربەند و ناوبەن ـــراوە، س ـــڕەو نەك ـــدی پەی ـــدا خاڵبەن ـــە حەیران ـــە: ل ـــەوە. نموون ـــۆ ماوەت ـــوردی ب ك
كرانـــەوەی دوا بەنـــد هەیـــە. بـــە گوێگرتـــن و هۆشـــیارییەكی ڕاســـتەقینەی ترپـــە و ئـــاواز، هەســـتی 
ـــیعری  ـــوردی و ش ـــی ك ـــیعری میلل ـــە ش ـــا ل ـــت. هەروەه ـــت دەبێ ـــاس دروس ـــدی الی حەیرانن خاڵبەن
ـــرە  ـــە. بگ ـــن نیی ـــن نەزانی ـــدی الی م ـــی خاڵبەن ـــراوە. پەیڕەونەكردن ـــڕەو نەك ـــدی پەی ـــیكی خاڵبەن كالس

ـــوور. ـــەنایەتیی كەلەپ ـــوردی و ڕەس ـــەرەتایی ك ـــتی س ـــۆ هەس ـــە ب ـــەر گەڕانەوەی ـــت و هون وەك مەبەس
لـــە ســـپێتی كاغـــەز و دابەشـــكردنی وێنـــەدا، هەســـت و نیشـــانەكانی خاڵبەنـــدی لـــە ئاســـتەكانی 

دەربڕیـــن لـــە خەیـــاڵ و زەینـــی خوێنـــەری خـــود وریـــا دەستنیشـــان دەكـــەم.
ـــان سەرســـوڕمانم  ـــەر نیشـــانەی پرســـیار، ی ـــەم ڕســـتەیە، ئەگ ـــت. ئ ـــۆ كـــوێ دەچی ـــە: ڕســـتەی ب  نموون
ـــش  ـــوڕمان. ئەگەری ـــان سەرس ـــیارە، ی ـــەم. پرس ـــان دەك ـــتەكە دەستنیش ـــان ڕس ـــەوە بێگوم ـــا. ئ ـــۆ دان ب
هیـــچ نیشـــانەیەكم بـــۆ دانەنـــا و بـــە كراوەیـــی هێشـــتمەوە لـــەم بـــار و بـــوارەدا ڕســـتەكە دەبێتـــە 

ـــی(. ـــۆڕ و زەین ـــتدار و دۆخگ ـــتەیەكی ئاس ڕس
ـــە  ـــە بەڵگ ـــت ببن ـــا بۆچوونەكان ـــم: ب ـــش گوت ـــرد، منی ـــن ك ـــەی م ـــە بۆچوونەك ـــزگاری ل ـــەدار پارێ  خەزن
ـــرد.  ـــار ك ـــەوە تۆم ـــارەی خاڵبەندیی ـــی لەب ـــە بۆچوونەكان ـــە دوو ئەڵق ـــن: ب ـــدا ب ـــتی خوێنەران ـــەر دەس و لەب

ـــان( 2006/12/5  ـــاری )ڕام ـــارە )115(ی گۆڤ ـــە ژم ـــدا، ل ـــە شـــیعری كالســـیكی كوردی ـــدی ل 1ـ خاڵبەن
ـــەوە. باوكرای

2ـ خاڵبەنـــدی لـــە شـــیعری نوێـــی كوردیـــدا، لـــە ژمـــارە )119(ی گۆڤـــاری )ڕامـــان( 2007/4/5 
باوكرایـــەوە.

*       *          *   
ـــتێكی  ـــاو تەش ـــی لەن ـــم پێیەكان ـــرد. بینی ـــەردانیم ك ـــوو، س ـــەرم ب ـــەواو گ ـــی ت 2009/5/17 ڕۆژێك
ـــە  ـــەو قوم ـــاو ئ ـــردووە و لەن ـــووت ك ـــت ج ـــۆ پێیەكان ـــەوە ب ـــم: ئ ـــوو، گوت ـــا ب ـــوم دان ـــڕ ق ـــە پ نمیچ
ـــە. ـــەم مێروولەیەی ـــارەی ئ ـــە چ ـــەن. ئەم ـــە دەك ـــاوە مێروول ـــاوە ن ـــی ن ـــت. گوت ـــە دەیانجووڵێنی گەرم
فایلەكـــی پەمبـــەی لـــە تەنیشـــت خـــۆی دانـــا بـــوو، دایـــە دەســـتم، چیرۆكـــی: )ســـڤێتالنە(
ی تێـــدا بـــوو. گوتـــی: ئـــەم چیرۆكـــەم دوای چـــل و دوو ســـاڵ ئەمـــڕۆ لەنـــاو دەستنووســـەكانم 
ـــم:  ـــەوە و گوت ـــە. خوێندم ـــی بب ـــەڵ خۆت ـــەوە لەگ ـــۆ باوكردن ـــوو، ب ـــت ب ـــەر بەدڵ ـــەوە، ئەگ دۆزیومەت
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ـــرۆك  ـــە چی ـــان ل ـــۆ، ی ـــی ت ـــوو، گوت ـــدا نەب ـــی خۆی ـــە جێ ـــێ ل ـــی پ ـــە. بۆچوونەكەم ـــن چیرۆكت جوانتری
ـــەوە.  ـــەوەت( نەخوێندوومەت ـــە و دڵ و نەت ـــوردی و بووكەشووش ـــان ك ـــی: )ئەڵه م ـــان چیرۆك ـــی، ی نازان
ـــتا و  ـــكاند. هەس ـــی نەدەش ـــی مێوان ـــەت دڵ ـــۆی ق ـــی خ ـــە ماڵ ـــرد. ل ـــەك ك ـــە ناڕەزایی ـــتم ب هەس
منـــی بەجێهێشـــت و چـــووە نـــاو كتێبخانەكـــەی. زانیـــم نیشـــانه ی ناڕازیبوونـــه  . لـــه  فایله كـــه دا 
ــكه مبیله كه دا  ــه ر ئه سـ ــیعره كه م له سـ ــوو، شـ ــی تێدابـ ــان فوئاد(یشـ ــۆر ئیحسـ ــیعرێكی: )دكتـ شـ
ــه   ــوت بووه تـ ــوو، ده یگـ ــران ببـ ــدە گـ ــم ئەوەنـ ــتم، دڵـ ــرت و ڕۆیشـ ــەم هەڵگـ ــا و چیرۆكەكـ دانـ
ـــارە )145(ی 2009/6/5  ـــە ژم ـــان(. ل ـــاری )ڕام ـــردە گۆڤ ـــەم ب ـــی چیرۆكەك ـــار. بەیان ـــه ی بزم تووره گ
دا باوكرایـــەوە. هەمـــان ڕۆژ تەلەفۆنـــی بـــۆ كـــردم گوتـــی: دایكـــت خواردنـــی تایبەتـــی ئامادەكـــردووە. 
ـــە  ـــە چیرۆكەك ـــگ، ك ـــن دەن ـــە م ـــگ و ن ـــەو دەن ـــە ئ ـــوارد و ن ـــەم خ ـــۆ. نانەك ـــك بخ ـــرە نانێ وەرە ئێ
باوكرایـــەوە لەنـــاو خوێنـــەران دەنگدانەوەیەكـــی تایبەتـــی هەبـــوو، بـــە زەردەخەنەیەكـــەوە گوتـــی: 

ـــێ.  ـــوو ب ـــت ب ـــەت ڕاس ـــی بۆچوونەك پێدەچ
*       *          *  

ــكێش  ــەرزەڕۆم(ی پێشـ ــۆ ئـ ــتێك بـ ــكین: گەشـ ــاندەر پووشـ ــی: )ئەلێكسـ ــە 1999/6/5 كتێبـ لـ
ـــی  ـــە زمانێك ـــوو. ب ـــوو، وەرم نەگرتب ـــدا ب ـــەو و من ـــتی ئ ـــوان دەس ـــە نێ ـــتان ل ـــە هێش ـــردم. كتێبەك ك
ـــە،  ـــی چیی ـــەر دەمزان ـــم: )ئەگ ـــش گوت ـــە. منی ـــیعر چیی ـــیم: ش ـــی پرس ـــز لێ ـــێ ئامێ ـــە دڵه ڕاوك نیمچ
ـــی  ـــوو زمانان ـــە هەم ـــەیە ل ـــن پێناس ـــی: )جوانتری ـــتم و گوت ـــە دەس ـــەی دای ـــی(. كتێبەك نەمدەنووس

ـــا(.  دنی

كانوونی یه كه می 2018 هه ولێر

تێبینی:
• وەك مەبەست بە زمانێكی ساكار ئەم یاداشتانه م تۆماركردووە. 

ـــاوی  ـــاد، بەكارناهێنـــم، تەنیـــا ن ـــە هیـــچ نووســـینێكدا بەڕێـــز و كاك و مامۆســـتا و هێـــژا ..... ت • ل
ـــم. ـــە هەمـــوو ئاوەڵناوێـــك گەورەتـــر و شـــایاندارتر دەزان ـــان ل خۆی
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