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كاكــە ســەباح ڕەنجــدەر: ســاڵو و خۆشەویســتی زۆرم قبــووڵ 
بفەرمــوون. ئەوكاتــەی لــە هەولێــر لــە كۆلێــژی ئادابــدا قوتابــی 
بەشــی كــوردی بــووم، تــۆم دەبینــی لــە كــۆڕە شــیعرییەكانی 
بــە گــوڕ و  لــە هەموویــان  الوان شــیعرت دەخوێنــدەوە و 
تینتــر بــووی، حەماســێكی ســەیرت تێدابــوو، هیــوای زۆرم 
برادەرانــم:  لەگــەڵ  زۆرجاریــش  دەكــرد.  چــاوەڕوان  لێــت 
عەبــدول  فەرەیــدوون  دكتــۆر  و  عەلــی  دڵشــاد  )دكتــۆر 
بەرزنجــی( باســی ئــەو توانایــەی تۆمــان دەكــرد. زوو زووش 
ــم ئاشــقی كیژێكــی  ســەردانی كۆلێــژی ئادابــت دەكــرد، وابزان
كۆلێژەكەمــان ببــووی. جــا نازانــم ئەشــقەكەت چــی پێكــردی. 
لــەم ڕۆژانــەدا كۆمەڵــە شــیعرێكتم لــەالی مامۆســتا: )ئــەژی 
بەڕاســتی  لێــم خواســت.  بــۆ خوێندنــەوە  و  بینــی  گــۆران( 
ئــەو هیوایــەی لــە گەنجییەتــەوە لێــم چــاوەڕوان دەكردیــت، 
لــەم كۆمەڵــە شــیعرەتدا: )ڕووەكەكانــی خوداوەنــد( هێناوتــە 
دی. بــە هیــوام ببیتــە ڕەمزێكــی گرینــگ لــە شــیعری نوێــی 
كوردیــدا، زۆریــش پشــت قایمــم بــەو هیــوا خواســتنەم. لەگــەڵ 
توانایــەی  ئــەو  باســی  شــارباژێڕی(ش  )جەمــال  مامۆســتا: 
تــۆم كــرد، ئەمیــش بۆچوونــی لەبارەتــەوە زۆر بــاش بــوو، 
چاپكراویــم:  كتێبــی  یەكــەم  هەشــتاكاندا  لــە  مــن  گوتیشــی 
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)زێــوان( خوێندووەتــەوە، توانــای دەناســم. دوای خــۆم بــۆ 
خوێندنــەوە دام بــە: )عوســمان شــەیدا(ش ئەمیــش بۆچوونــی 
ئێجــگار بــاش بــوو، وەك شــاعیرێكی بــە دەســەاڵت و خــاوەن 
ئەزمــوون تەماشــات دەكات و دەڵێــت: جیهــان لــە زەینیــدا 
خــۆی چڕكردووەتــەوە، بــەاڵم پێكهاتــەی ڕوون نییــە. زۆر 
شــیعرەكەتەوە  كۆمەڵــە  لەبــارەی  تریشــی  وردی  تێبینــی 

هەبــوو، حەزیشــی دەكــرد بتناســێت.
دەبینرێــت.  تــۆدا  بەرهەمــی  لــە  ئیجابــی  زۆر  دیاردەیەكــی 
بــەر  كەوتوونەتــە  گەنجــەكان  شــاعیرە  ئەوەیــە  ئەمیــش 
شــەپۆلی الســاییكردنەوەی شــیعری فارســی. تــۆ خــۆت لەمــە 
پاراســتووە و بــە خەتــی شــێواز و بیــر و بیركردنــەوەی خۆتدا 
دەڕۆیــت. هەمــان دیــاردە لــە شــیعری قۆناغی حەفتایەكانیشــدا 
ــر كاریگــەری شــێوازی  ــە ژێ ــان كەوتبوونەت ــوو، زۆرینەی هەب
شــیعری عەرەبــی، كەچــی: )ئەنــوەر قــادر محەمــەد( بــە خەتــی 
شــێوازی خۆیــدا دەڕۆیشــت و خــۆی پاراســتبوو لــە شــەپۆلی 
الســاییكردنەوە. ئەگــەر كۆمەڵــە شــیعرەكەت ال مــاوە چەنــد 
دانەیەكــم بــۆ بنێــرە تــا لێــرە بیــدەم بــەو كەســانەی شــیعر 
دەناســن و شــەپۆلی ئەو الســاییكردنەوەیەی شــیعری فارســی 
میزاجــی كــوردەواری تێكــداون. بەهیــوام گــەرم و گوڕتــر بیــت 
لەگــەڵ شــیعردا و هــەر بــە ڕێــگای خۆتــدا بڕۆیــت و بگــەی بــە 

خوێنــەری خــۆت.
هیدایەتی عەبدوڵاڵ حەیران   
1999/3/1 سلێمانی   
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بــرا و ئازیــز كاكــە ســەباح ڕەنجــدەر: بــە گەرمــی دەســتەكانت 
دەگوشــم و چاوەكانــت مــاچ دەكــەم، ئومێــد دەكــەم هەمیشــە 
لەگــەڵ  چاوبڕكــێ  شــیعردا  پێچەكانــی  پێچــاو  كۆاڵنــە  لــە 
تەمومــژدا بكەیــت و بــەدوای ســێبەری گومــان و ڕاڕاییــدا 
بڕۆیــت، هەرچەنــدە هەمــوو كووچــە و كۆاڵنەكانیــش بــە یەقین 

ــە. ــە وەهــم هیچــی دی نیی ــراون، یەقینێــك جگــە ل تەن
بــرای خــۆم، ســوپاس بــۆ ئــەو یــەك دوو وشــەی لــە كــۆڵ 
ــن  ــە كەمی ــێ بخەیت ــان پ ــە ویســتووتە منی ــە، ك خــۆ كردنەوەی
و قــەرزدارم بكەیتــەوە. بەهــەر حــاڵ بــڕوا بكــە منێــك، كــە 
زاكیــرەم فیــراق و تەنیایــی و غوربەتــی لــێ دەتكــێ، ئێــوەم 
هــەردەم لــە خەیــاڵ بــووە و ئێوارانــی مەچكــۆ و پیاســەی 
شەســتیم هەمیشــە لەگەڵــدان و ئــەو دیوانــە نوێیەشــت پیــرۆزە 
و هەرچەنــدە هێشــتا نازانــم الپەڕەكانــی ئاســمانن بــۆ فڕیــن، 
یــان دەبنــە هەنوایــەك بــۆ منێــك، كــە شەســتەبارانی تەنیایــی 
خەریكــە كەوەڕێــم دەكات. بــەو ئومێــدەی بــۆم ڕەوان بكەیــت. 
ڕێــزی زۆرم هەیــە بــۆ براژنــم و چــاوی )خــەون و وەرز 
و شــایی( مــاچ دەكــەم و دایكــی هاوێــر بــە هەمــان شــێوە 
هەواڵتــان دەپرســێت و )هاوێر(یــش دەســتەكانتان مــاچ دەكات.
بــرای خــۆم، لەگــەڵ )بورهــان( كــە الی مــن بــوو، ئێســتاش 
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تەنیــا دوازدە ســەعات بــە شــەمەندەفەر لــە مــن دوورە. زۆر 
باســمان كــردی و بــە وردی لــە هەواڵــم پرســی، دەزانــم ئــەو 
ڕووبــەرەی، كــە لــەوێ ئەدیبــان ئیشــی تێــدا دەكــەن چۆنــە و 
زەحمەتــە تــۆ بتوانــی لــەو جــۆرە فەزایانــە هەڵبكــەی، لــە ڕێــی 
شــیعرەوە هەناســە هەڵكێشــە و گــوێ مــەدە ڕەشــەبا. دەزانــم 
ــڕۆ قاچــی  ــی، ئەم ــان بەنوێخــواز دەزان ــێ خۆی ــەی دوێن ئەوان

نوێخــوازان دەگــرن.
تەنیــا لــە ڕێــی هەندێــك ژمــارەی گۆڤارەكانــەوە ئــاگام لــە 
وەزعــی ڕۆشــنبیریی الی ئێوەیــە و ئــەو شــتانەی دیومــن 
و  كورتخایەنــن  خەونــی  و  كەنــار  لــە  مەلەكردنێكــن  تەنیــا 
نەیانتوانیــوە لەگــەڵ خۆیــان بمبــەن بــۆ ســەفەر، كــە مــن ئــەوەم 

ــە. ــە شــیعردا داوای ل
قســە زۆرن بــۆ كــردن و ئــەم چەنــد وشــەیەم تەنیــا وەكــو 
دەســت گوشــینێك لــێ وەربگــرە، چونكــە هەڵگــری نووســراو 
دەكــەم  ســەفەر  گوتــی  یەكســەر  و  كــردم  لــێ  غــەدری 
دەرفەتێكــی بــۆ نەهێشــتمەوە تێیــدا بیــر بكەمــەوە و لــەو دیــو 
دارســتانە نائاســایییەكانی وشــەوە لەگەڵتــدا بدوێــم. چاوەكانت 

ــان. ــت بۆم ــەم و بمێنی ــاچ دەك م

  

قادر مینە
2000/2/2 ئەڵمانیا
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هاوڕێــی بەڕێــز و خۆشەویســت كاكــە ســەباح ڕەنجدەر: ســاڵوی شــیعر 
و داهێنــان: دنیایــەك ڕێــز و خۆشەویســتیم لــێ وەرگــرن. هەواڵتــان 
دەپرســم، لــە جەنجاڵــی ڕۆتینــی ڕۆژانــە و مردنــی زۆر و لەدایكبوونــی 

كەمــدا.
كتێبەكەتانــم پــێ گەیشــت، بــە ڕێــگای: )محەمــەد كــوردۆ(ی هاوڕێمانــدا. 
دەمێكــە دووراودوور بــە وردی موتابەعــەی ئەزموونــی ئێــوە دەكــەم. 
پێــم خۆشــە لــە نزیكــەوە بتانبینــم و بتناســم و قســەی زۆرتــر بكەیــن.

لەگــەڵ ئــەو تێبینییانــەی لەبــارەی ئەزموونــی ئێــوە دەوترێــت، بــە باش و 
بــە خراپــەوە، لــە نــەوەی ئێــوەدا زیاتــر لــە هەمــووان تــۆ بوویتــە جێــگای 
لەدایــك  لــە بەرهەمەكانتــدا  بــەردەوام  مــن و گۆڕانــكاری  شــانازیی 
دەبێــت. لەكۆتایــی هەشــتایەكاندا: )زێــوان(م لــە بەغــدا لە هاوڕێــم: )نەژاد 
عەزیــز ســورمێ( خواســت بــۆ خوێندنــەوە. تاكــو ئێســتاش الم ماوەتەوە 
و بــۆم نەگەڕاندووەتــەوە، داوای لێبووردنــی لــێ دەكــەم. مــن زۆر ڕێــز 
لــەو هێمنــی و جیاوازییــەی داهێنانــی ئێــوە دەگــرم و لێشــی دڵنیــام. بــە 
هیــوای دۆزینــەوەی دنیــای تــازە و دیــدگای تازەتــر و خەونــی گــەورە 

و میهرەبــان و ئەزەلــی.
ڕەنگــە ئەمــە تەنیــا بەســەركردنەوەیەك بێــت، سوپاســێك بێــت. تــا 
شــادبوونمان بــە دیدارتــان. حورمــەت و خۆشەویســتیی بــێ تخووبمــان 

بفەرمــوون.
عیسا چیایی
2000/6/6 دەربەندیخان
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ــی، خۆشــخوانی خــەون و  ــوان(ی پاك ــەت و )زێ ــی بەرائ درەخت
شــیعر و ســبەینێ، كاكــە ســەباح ڕەنجــدەر: وەك هەمیشــە مــاچ 
و گــوڵ و ڕووبارێــك لــە خۆشەویســتی، بــە هیــوای شــاد و 
بێــوەی بــن. ڕێــزم بــۆ ماڵەوە و چــاوی منداڵە خۆشەویســتەكانت 
)خــەون و وەرز و شــایی( مــاچ دەكــەم، كــە دڵنیــام ئێســتا بوونــە 
ســێ درەختــی هەڵكشــاو، بااڵبــەرز و هیــوای تەمەندرێژییــان بــۆ 

دەخــوازم.
كاكی شیرینم كاكە سەباح: زۆرم قسە پێیە، بەاڵم چۆن دەخرێنە 
ســەر قاقــەز، زەمــەن دێــت و دەڕوا، تەمــەن هەڵدەكشــێ، خــەون 
و پــڕۆژەم یەكجــار زۆرن، بــەاڵم بــۆ شەشــەمین ســاڵ دەچێــت 
مــن تەنیــا لەنــاو خوێندنــی ئەكادیمیــدا دەژیــم، بــواری نووســینم 
یەكجــار كەمــە و هێشــتان چــوار پێنــج ســاڵی دیكەشــم مــاوە 
ــردووە،  ــم ك ــك كاری وەرگێڕان ــردن، هێندێ ــدن تەواوك ــۆ خوێن ب
شــانۆگەری مێشــەكان - ی )ســارتەر(م كردووەتــە كــوردی، 
بەهیــوام ئەمســاڵ باڵوبێتــەوە. لێكۆڵینەوەیەكــی مێژووییشــم بــە 
دەســتەوەیە، بــڕوام پێبكــە شــتی چــاك هێنــدە زۆرە، كــە تــەواو 
نابێــت. وەكــی دیكــە نازانــم تــۆ بــە چییــەوە خەریكــی. پــڕۆژەی 
نوێــت چیــن. تــۆ لەنــاو دەقــی: )كۆاڵنەكانــی ڕۆژهەاڵت(تــدا زۆر 
بــە بەرائەتــەوە هەنــگاوی گــەورە گــەورە دەهاوێیــت. لــە بیرتــە 
مــن هــەر زوو، لــە ســەرەتای دەســتپێكردنمانەوە پێــم گوتــی: تــۆ 
دواڕۆژ شــاعیرێكی زۆر چــاك و داهێنــەرت لــێ دەردەچێــت، 
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ئێســتا ئەمــڕۆ بــااڵی شــیعرت هێنــدە هەڵكشــاوە، گەلێــك گەلێــك 
لــە خــۆت بەرزتــر. بــەدڵ ســەربەرزم ئــاوا بــە هێمنــی و دوور لــە 
هیــچ خــۆ بردنــە پێشــێك هەنــگاوی گــەورە دەهاوێیــت. شــاعیرە 
گەورەكانــی خۆمــان و دنیــاش هــەروەك ئــەو هێمنییــەی تۆیــان 
هەڵبــژاردووە و ژیــاون. ئەگــەر جارناجــارە كاتــت بــوو، پێــم 
خۆشــە هەواڵتــان بزانــم و گەلێــك دڵشــاد دەبــم. بڕوابكــە زەمــەن 
لــە ڕووی جوگرافیــاوە زۆر دووری كردینــەوە، بــەاڵم مــن دڵــم 
هــەر لــە تــۆ نزیكــە و لەنــاو: )كۆاڵنەكانــی ڕۆژهــەاڵت(دا پیاســە 
ــك،  ــداری نزی ــوای دی ــە هی ــم و ب ــان دەهێڵ دەكات. جــارێ بەجێت

ماڵئــاوا.

نەجاتی عەبدوڵاڵ
2000/7/12 پاریس
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و  ســاڵو  ئاســمانێك  ڕەنجــدەر:  ســەباح  كاكــە  هاوڕێــم 
ــدووی  ــر مان ــوادارم ئێســتا كەمت ــە، هی ــۆت هەی خۆشەویســتیم ب
دەســتی مافیاكانــی نــاو ئەدەبــی كــوردی بیــت. هاوڕێــم تەنیــا 
وەاڵمێــك و ســوكنایییەك بــۆ ڕۆحــی خــۆت، ڕەنگــە هــەر ئــەوە 
بێــت بــە بێدەنگــی خەریكــی نووســین و عەشــقی خــۆت بیــت، لــە 
بیــرت نەچێــت ئــەوەی، كــە ســبەینێ دەمێنێتــەوە تەنیــا بەرهەمــی 
جوانــە، چونكــە بەرهەمــی جــوان ئــەو گەوهەرەیــە، كــە لــە بــەرد 

قایمتــر و بــە تەمەنتــرە.
مــن باشــم و ژیــان جارییــە، ئەگــەر شــەپۆلی لەپــڕی خەمۆكــی 
زۆر نەمهێنــێ و نەمبــا. زۆرجــار نووســین بــە كارێكــی عەبەس و 
هیــچ دەزانــم و ڕێ بــە خــۆم دەدەم تەنیــا ئــەو حاڵەتە شــیعرییانە 
وەك لەزەتێكــی ڕۆحــی خــۆم تــا دواتنــۆك هەڵیمــژم و لەگەڵیــدا 
بژیــم، بــەاڵم خــۆت دەزانیــت ئــەو دەســتەاڵتە نادیارەش هەمیشــە 
قایــل نابێــت بێدەنــگ بێــت و بــڕوات. بەهــەر حــاڵ هەنــدێ وردە 
پــڕۆژەی نووســینم هــەن، بــەاڵم وەك ئەســپی بــەر عەرەبانــە 
بــە هێمنــی دانیشــم  لەخــۆم بكەمــەوە و  قایــش  نییــە  مــاوەم 
بنووســم. ژیانــی ئــەم مەنفایــە كوشــندەیە، لێــرە هەمــوو شــتێك 
بەهــای پــارەی هەیــە، كــە نەتبێــت ناتوانیــت بژیــت، كــە هەشــتبێت 

ناتوانیــت نووســەر بیــت.
خەنــی لــە ئێــوە، كــە دەتوانــن وەك نووســەر بژیــن و بنووســن، 
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هیــچ نییــە ئــەو شــەڕانەی تــر، كــە پێــت دەفرۆشــرێن، بــەس نییــە 
ــەوە  ــاوی ئەدەب ــەی، كــە بەن ــاوە بچووكان ــەو پی ــن ئ دەزانیــت كێ
شــەڕ دەفرۆشــن، چمــا ئــەدەب جوانكردنــی ژیــان و عەشــق نییــە، 
كەواتــە: خەمــی ناوێــت هەڵبەتــە دەبێــت درزێكــی گــەورە لــە 
ڕۆحــی ئــەو باوەعەمرانــەدا هەبێــت، خــۆ لێــرە هاوڕێــم ئــەوەی 
شــەڕت پــێ دەفرۆشــێت سیســتەمێكە و دەموچــاوی كەســەكان 
نابینێــت، لــە درزی دەرگای پۆســتەكەی ماڵــەوە خــۆی دەكات بــە 

ژووردا و بــێ خوێــن دەتكوژێــت.
هــاوڕێ گیــان، ببــوورە، كــە وەاڵمــی پرســیارەكانتم زۆر درەنــگ 
ــە كوردســتان  ــەوە ل ــە گەڕام ــوو، ك خســت، بەدەســت خــۆم نەب
نەمپــەرژا وەاڵمــی پرســیارەكانت تەواوكــەم، كــە گەیشتیشــمەوە 
فەوتــان،  وەاڵمەكانیشــم  هەمــوو  تێكچــوو  كۆمپیوتەرەكــەم 
چاوەڕوانــی ئــەو وەاڵم و پرســیارانە بــووم، كــە لــە كوردســتان 
تــەواوم كــردووە،  لەبیــرم كردبــوون، دەمێكیشــە  لــە ماڵــەوە 
بــەاڵم هــەم تەمەڵــی و هــەم نەبوونــی قاســیدێك وا وەاڵمەكانــی 
دواخســت بگــەن بەدەســتت. ئەگــەر پرســیارێكت لــەال دروســت 
بــوو دوای خوێندنــەوەی وەاڵمــەكان بــە ئیمەیــل، یــان فاكــس بۆم 
بنێــرە و مــن بــە زووتریــن كات وەاڵمــت دەدەمــەوە. ئەگــەر نــاش 
ــم  ــا دڵنیاب ــۆ بكــە ت ــم ب ــەك ئیمەیل لەگــەڵ گەیشــتنی بەدەســتت ی

چاوەكــەم.
وا لەگــەڵ ئــەم دیســكەدا شــیعرێكی كۆنــی خۆشــمت بــۆ دەنێــرم، 
لــە هــەر  ئــەرك نەبێــت  بــە  كــە هێشــتا بــاڵوم نەكردۆتــەوە، 
گۆڤارێــك خــۆت پێــت بــاش بــوو، بــۆم دابەزێنــە. بــەو زووانــەش 
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ــە كوردســتان  ــان ل ــرە، ی ــە لێ ــە ڕەنگ نامیلكەیەكــی شــیعریم هەی
چاپــی بكــەم، جــارێ بزانــم چــۆن دەبێــت.

ئــاگات لــە خــۆت بێــت هــاوڕێ گیــان، ســاڵوم بگەیەنــە بــە گەرد و 
خۆڵــی تــۆزاوی هەناســەكانی قــەاڵ، بــە كچــە جوانەكانــی هەولێــر، 
كــە هەرگیــز لــە مــاڵ نایەنــە دەرێ، بــە شــێتەكانی ســەر جــادە، 
كــە جوانتریــن ئینســانەكانی شــارن، بــە هەمــوو هاوڕێیــەك كــە 

منــی لەبیــر مــاوە.
و  داهێنــان  ئومێــدەی ســاڵی  بــەو  پیرۆزبێــت،  تــازەت  ســاڵی 

دەوێیــت و خۆشــمان  دەكــەم  ماچــت  بێــت.  نووســینت 
 

هیوا قادر
2001/12/18 ستۆكهۆڵم 
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بــرا و خۆشەویســتم كاكــە ســەباح ڕەنجــدەر: ئــەم كاتــەت شــاد 
و بەختــەوەر. بــە هیــوام تەندروســتیت بــاش بێــت و ناســاغی 

ــت. نەبینی
چاوەكــەم: ســوپاس بــۆ هەســتی جوانــت، ئــەو هەســتەی لەنــاو 
شــیعرەكانتەوە پێمــان دەگات. دنیایــەك خــۆم بــە قەرزارباری تۆ 
دەزانــم، بەرانبــەر بــە دڵســافی و ئــەو خۆشەویســتییەی بەرانبــەر 
وەرگێڕانەكانــم دەینوێنیــت. لێــت ناشــارمەوە هەندەی سەرســامم 
بــە شــیعرەكانت، چەندیــن هێنــدەی ئەوەش سەرســامم بە ڕەفتار 
و ئــاكاری جوانــت. وەك ئاشــقێكی ئــەدەب و شــیعر خۆشــم 
دەوێیــت و ڕێــزت لــێ دەگــرم. بــەردەوام لــە هــەر كوێیــەك 
بەرهەمەكانــت ببینــم دەیانخوێنمــەوە و چێژیــان لــێ دەبینــم. 
وەرگێــڕی گەورەمــان: )شــوكور مســتەفا( جوانــی بــۆ چــووە، 
گوتوویەتــی: یەكــێ لــەو شــاعیرانەی پێــی مەســت بــووم، )ســەباح 

ڕەنجــدەر(ە. باوەشــێك گــوڵ و ڕێــزت بــۆ دەنێــرم.

سەباح ئیسماعیل
2006/7/22 كەركووك
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7
هاوڕێــی ئازیــزم كاكــە ســەباح ڕەنجــدەر: ســاڵو و ڕێــزی زۆرم. 
ــە ڕێــگای:  چاوەكانــت مــاچ دەكــەم، ســوپاس بــۆ نامەكــەت، كــە ل
)ســەنگەر زراری(ی ئازیــزەوە بــۆت نــاردووم. زۆر خۆشــحاڵ 
بــووم. ســوپاس، كــە گفتوگۆكەمــت خوێندووەتــەوە و بــە دڵــت 
بــووە. ئازیــزم مــن تــۆم وەكــو یەكێــك لــە دەنگــە گرینگەكانــی 
شــیعری ئەمــڕۆی كــوردی ناســیوە. زۆر ڕێــز لــە هێمنییەكەشــت 
دەگــرم، كــە بەڕاســتی لــە هێمنیــی هــەر شــاعیرێكی داهێنــەری دنیــا 
دەچێت. ڕاســتییەكەی چەند مانگێك لەمەوبەر: )حەمە كاكەڕەش( 
قەســیدەیەكی خــۆی بــۆ نــاردم، كــە پێشــەكیی بــۆ بنووســم. دیــارە 
هەمــان قەســیدەی بــۆ چەنــد نووســەرێكی دیكــەش ناردبــوو، 
لەوانــە بــۆ: )بەختیــار عەلــی(. مــن لــەوێ جۆرێــك بەراوردكاریــم 
ــم  ــە پێ ــەودا كــردووە، بۆی ــەم شــیعرەی ئ ــۆ و ئ ــای ت ــوان دنی لەنێ
گۆڤــاری:  داهاتــووی  ژمــارەی  لــە  بنێــرم.  بۆتــی  بــوو  خــۆش 
)هەنــار(دا بــاڵو دەكرێتــەوە، بــەاڵم لــە ڕێــگای: )ســەنگەر زراری(
ی ئازیــزەوە بۆتــی دەنێــرم. تكایــە ســاڵو و ڕێــزم بــە برادەرانــم: 
)ســابیر ڕەشــید( و )ســەاڵح عومــەر( و هاوڕێكانــی دیكــەی هەولێر 

بگەیەنــە. شــاد و بەختــەوەر بیــت.

كاروان عومەر كاكەسوور
2008/5/16 دانیمارك
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8
لەمەوبــەر  بــاش: ماوەیــەك  ئــەم كاتــەت  ســاڵو كاك ســەباح 
كۆمەڵــە شــیعرە چاپكراوەكانتــم خوێنــدەوە، ناڵێــم هەمــوو كــون 

ــێ گەیشــت. ــەاڵم شــتێكم پ ــرد، ب ــەی ك ــم ت و قوژبنیان
الیەنێكــی باشــی چاپكردنــی بەرهــەم ئەوەیــە زۆرینــەی ئەزموونی 
نووســەرت دەخاتــە بەردەســت. ئیتــر تــۆ ســەرەتا و كۆتایــی، 
هەڵچــوون و كشــان و دابەزینــت لــە بەرچــاو دەبێــت، یەكێكــی تــر 
لــە چاكیــی چاپكردنــی بەرهــەم ئەوەیــە، گــەڕان مانــدووت نــاكات. 
مــن جــاری وا هەبــووە. بــۆ دەقێــك، تەنیــا دەقێكــی شــاعیرێك 
دوو شــارم كــردووە. بــە تایبــەت منێــك، كــە زۆربــەی زۆری 
كتێبــە كوردییەكانــی جارانــم لــە بەردەســتدا نەمــاوە، ئێســتا زۆر 
پەشــیمانم، چونكــە ڕەخنەگــر هەمیشــە كاری بــە دەقــە. ئەگــەر 
لــە دەق داببڕێیــت، ئــەوە لــە دیمەنــی نــەوە یــەك بەدوایەكەكانــدا 
بــەس  ڕەخنــە  تیــۆری  خوێندنــەوەی  تەنیــا  هــەر  دادەبڕێیــت. 
نییــە بــۆ ڕەخنەگــر، ئــەو دووانــە، ئاگابــوون لــە تیــۆر و بــەدوای 
دەقچوونــدا بــە بەردەوامــی پێویســتە، تەواوكــەری یەكتــرن. تەنیــا 
یەكێكیــان و فەرامۆشــكردنی ئــەوی تریــان كارە ڕەخنەیییەكــە پــێ 
ناگەیەنێــت. یەكێــك لــە الیەنــە چاكەكانــی ئەزموونــی تــۆ ئەوەیــە، 
ــۆ خــۆی  ــی ڕاســتەوخۆ، كــە ب ــەر دەربڕین ــە ب كــە خــۆت نەداوەت
فراوانیــی نوێگــەری كــەم دەكاتــەوە و ســنووری دیاریكــراوی بــۆ 
ــۆ  ــی ب ــێ ســنوورە، مــەودا و پانتای ــارە نوێگەریــش ب ــێ. دی دادەن
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دیــاری ناكرێــت، هەمیشــە لــە نووســین و پانتایــی ســنووردار 
دوور دەكەوێتــەوە.

ــز دەخــات،  ــی ڕاســتەوخۆ زمــان پەراوێ ــەر دەربڕین ــە ب پەنابردن
دەتوانــم بڵێــم تەئویلبــڕە، تاكمەودایــی دەخوڵقێنــێ. بەدرێژایــی 
ئەزموونــی تــۆ، هــەر لــە یەكــەم كۆمەڵــە شــیعری چاپكراوتــەوە تا 
دوا بەرهەمــت ئــەم خەســڵەتە چاكــەت پاراســتووە، بــە ڕادەیــەك 
ــن  ــات. م ــی خەســتمان دەب ــەرەو تەمومژێك ــك جــار ب ــە هەندێ ك
بــۆ شــیعر، ئەمەیــش  بــە كارێكــی پێویســت دەزانــم  تەمومــژ 
بــەو مانایــە نــا، خۆمــان لــە داخراویــدا بدۆزینــەوە. پێــم وایــە 
تەمومــژ سروشــتی شــیعرە، سروشــت و خەســڵەتێكە پێــوەی 
ــە  ــە، ئەم ــە ڕوونەكانیشــدا هەی ــە دەق ــەت ل ــژ تەنان ــكاوە. تەموم ل
ــە ناوچــەی هەڵچــوون و قوواڵیــی  خەســڵەتی شــیعرە، چونكــە ل

ــت. ــەوە دێ ــاخ و ناوچــە نادیارەكان ن
لــە نیــوەی دووەمــی ئەزموونتــەوە هەســت بــەوە دەكــەم بــەرەو 
زمــان و فەزایەكــی كراوەتــر دەچیــت، مەبەســتم لــە زمــان و 
فــەزای كــراوە دەقــی كــراوە نییــە، بەڵكــو مەبەســتم لــەو دەقانەیــە 
گیروگرفتــی گەیانــدن و وەرگرتنیــان لەالیــەن خوێنــەرەوە كــەم 
دەبێتــەوە. ئەمــە لــە كۆمەڵــە شــیعری: )شــەڕی چــل ســاڵە(، یــان 

هەندێــك دەقــی ترتــدا دەبینرێــت.
پێــم خۆشــە، ئــەو پێشــەكییانەم پــێ خۆشــە كــەوا لــە كتێبەكانــدا 
وەكــو  ئەمانــە  دەكرێــت،  تێــدا  شــیعریان  باســی  و  دەبینرێــن 
مانیفێســتی شــیعریی وان. دیــد و بۆچوونــی شــاعیرمان پیشــان 
بــۆ  فــەزا،  بــۆ  خــەون،  بــۆ  مۆســیقا،  بــۆ  بۆچوونــی:  دەدەن، 
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ئەزمــوون. حــەز دەكــەم هەمــوو شــاعیرێك بۆچوونــی خــۆی 
لەبــارەی شــیعرەوە هەبێــت، ئــاگای لــە تیــۆری شــیعر بێــت، ناڵێــم 
ببێت بە یاســا و نەگۆڕێت، بەڵكو مەبەســتم ئەوەیە پێش ئەوەی 
دەق بەرهــەم بهێنــێ لــە دنیــای شــیعر گەیشــتبێت. بەداخــەوە 
ــم  ــردووە. پێ ــۆش ك ــان فەرام ــەم الیەنەی ــورد ئ زۆر شــاعیری ك
وایــە دنیــای شــیعر بــە بەیاننامــەی شــیعریی ســنووردار ناكرێــت. 
)ڕوانگــە(ی الی خۆمــان نەیتوانیــوە بەپێــی ویســت و خەســڵەتی 
گشــتیی خــۆی ســنوور بــۆ داهێنانــی: )شــێركۆ بێكــەس( دابنێــت، 

ــە گشــتییانە نەكــردووە. ــەو هێڵ ــدی ئ شــێركۆش خــۆی پابەن
ڕاســت دەكــەی دەڵێیــت: )زۆرێــك لــە شــیعری ئیمڕۆمــان لەســەر 
سیســتەمی تــاك دەنگــی منــی شــاعیر وەك ڕەگەزێكــی كارپێكــەر 
بەڕێــوە دەچێــت، ئــەم شــێوازەش وەك هونــەر هەرچــی پــێ بــوو 

بەخشی(.
لەگەڵتــدام، بــەاڵم مــن ناڵێــم زۆرێــك، بەڵكــو زۆربــەی هــەرە 
ــدە  ــی مرۆڤــی ئەمــڕۆ ئەوەن ــە. گرفتەكان زۆری شــیعرمان وەهای
گــەورە و فــرە الیەنــن، كــە ناكــرێ تاكە دەنگێــك دەرەقەتیان بێت. 
لەگــەڵ ئەمەشــدا گرفتەكــە لەوەدایــە لیریكایییەتــی تــازە چەشــن و 
جۆرێكــی تــرە، بەیەكجــاری لــە بنەمــا و ڕەگ و ڕیشــەی خــۆی 
دانەبــڕاوە، ئەمــڕۆ لیریكایییــەت بەجۆرێكــی تــر كاری پێدەكــرێ. 
ــن: كڵۆڵیمــان  ــە هەمیشــە دەڵێی ــن، بۆی ــێ ئاگای بەداخــەوە لەمــە ب
ــۆری و كەرەســتەی  ــە پەرەســەندنی تی ــان ل ــە ئاگام ــە ك لەوەدای

ئــەدەب نییــە.
لــە یادمــە لــە هەشــتاكاندا هەوڵێــك بــۆ ئــەوە دەدرا خۆمــان 
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ــم  ــەوە، ئێســتا خەریك ــك بكەین ــی نزی ــرە دەنگ ــەت و ف ــە زەینیی ل
ــدا منێكــی  ــە هــەزاران دەق ــە ل ــم، چونك ــزار دەب ــە )مــن، مــن( بێ ل
شــیعریی تایبەتــی نادۆزمــەوە. )مــن( ئێجــگار فرەیــە و خــود 

ــزرە. ب
دوو شــاعیری ئێرانــی هــەن تەمــەن و ئەزموونــی درێژیــان هەیــە. 
شــیعری هەشــتا و نەوەدەكانــی ســەدەی ڕابردوویانــم الیــە، دوو 
ســێ دیوانــم الیــە. شــیعری ئــەو كاتەیــان بۆچوونێكــی قــووڵ و 
جوانــە، بەتایبەتــی یەكێكیــان كــە لــە دوا دیوانــدا بــە ئاشــكرا دەڵێ: 
ــا  ــە نیم ــر ل ــن ئیت ــاوە. م ــا(وە نەم ــە )نیم ــم ب ــر كار و پێوەندی ئیت
ــا ســاڵ نووســین  ــل، پەنج ــاش چ ــەش پ ــەوە، ئەم دوور دەكەوم
لەســەر نیمــا و ڕێكــردن لــە ســێبەریدا. یەكێكــی تریشــیان پــاش 
ــە چاوپێكەوتنێكــدا  ــازە دێــت ل ئــەو هەمــوو بەهــا ئێســتێتیكییە، ت

دەڵــێ: مــن ئیتــر شــاعیری دەســتەبژێر نیــم.
چــی وا دەكات ئــەم وەرچەرخانــە ڕوو بــدات، دیــدی شــاعیرێكی 
ڕەخنەگر وەهای لێ بێت بەناوی دەستەبژێر و نادەستەبژێرەوە 
لــە بوونــی شــیعری كــەم كاتــەوە. بڵێــی تەمــەن بێــت: بشــێت 
ــت، جــا  ــوارەدا نەكردبێ ــەم ب ــی خــۆی ل ــوون كاری خراپ جیهانیب
دەبــێ دژە دەســتەبژێری بگاتــە ڕادەی كەمكردنــەوە لــە بەهــای 
پێكهاتــەی شــیعری، یــان بــە نــاوی دژە دەســتەبژێرییەوە كار 
ڕاســتەوخۆی  گوتــاری  و  ڕووت  قســەی  ســەر  بگەیەندرێتــە 

ســواو.
مــن هەندێــك داخراویــم پــێ خۆشــترە لــەو گوتــارە ڕاســتەوخۆ 
و ڕووشــاوانە. شــیعر لــە دڵــەوە بــۆ دڵــە، ئەمــە وتــەی ئەدیبێكــی 
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گەورەیــە، باشــە گریمــان الریمــان لــەم قســەیە نەبــوو، بــەاڵم 
دەبــێ لــەم حاڵەتــەدا دڵــەكان لــە یەكتــر نەچــن، دڵــە شــیعرییەكان 
جیــاواز بــن. ڕەنــگ و بــۆی تایبەتــی خۆیــان هەبێــت، ئــەم قســەیە 

كۆتایــی و دوا قســە و بۆچــوون نییــە لەبــارەی شــیعر. 
هەســت  ڕوو  دەخرێتــە  لێكچــوو  شــیعری  ئەوەنــدەی  ئەمــڕۆ 
ناكەیــت، چەندبارەكردنــەوەی  بــە خودێكــی شــیعری جیــاواز 
ــە  ــە عیشقیشــمان ل عیشــق و خۆشەویســتی و ســووتان خەریك
بەرچــاو دەخــات. الم وایــە ئــەو شــاعیرانەی، كــە ئــەو وشــانە 
لــە دەقەكانیانــدا چەندبــارە دەكەنــەوە، وا بزانــن شــیعری بەتــام 
و بــۆ و ناســك ئەوەیــە باســی عیشــق بــكات و ئــەم وشــەیە 
ــن  ــێ، هێشــتا ڕانەهاتووی ــدا بهێن ــی لەگــەڵ خۆی ــە نزیكەكان هاوەڵ
بــەوەی وشــەی زەلــكاو بــە شــیرینی و جوانــی ببینیــن، چونكــە وا 
دەزانیــن لــە دەقــی ئەدەبیــدا و لــە ڕێــگای كارلێكــی لەگــەڵ وشــە 
و پەیوەندیــی پــاش و پێشــی خۆیــدا هەمــان مەدلوولــی ناشــیرینی 
دەبێــت، یــان ســڵ لــە بەركاهێنانــی وشــەی شــەڕ دەكەینــەوە، 
مەدلوولــی  هەمــان  شــیعریدا  دەقــی  لــە  وایــە  پێمــان  چونكــە 

دەرەوەی دەقــی دەبێــت.
هــەر ئاوایــش ســەیری وشــەی عیشــق دەكەیــن، كــە وا دەزانیــن 
دەبارێنــێ.  شــیعری  شــیرینی  دەقــدا  لــە  دووبارەكردنــەوە 
جیــاوازی، جیــاوازی، جیــاوازی. جیــاوازی لــە دیــد و بۆچــوون و 
جیهانبینــی و خــەون و شــێوازدا، ئەگینــا هەموومــان وەك تاكــە 
كۆمپانیایەكمــان لــێ دێ، كــە تاكــە بەرهەمێكــی هەیــە و تاكــە 
مۆركێكیشــیان لــێ دەدات. مەبەستیشــم لــە جیاوازیــی دابــڕان 
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ــە  ــر. دابــڕان جیای ــە دەقــی تــر و كەســی تــر و زەمەنــی ت ــە ل نیی
لــە جیــاوازی، دەكــرێ جیــاواز بیــن، لــە یــەك دانەبڕێیــن. دەق 
ــان  ــڕاو بێــت، هەمــوو دەقــەكان پەیوەندیی ــە دەقــی تــر داب ــە ل نیی
لەگــەڵ یەكتریــدا هەیــە، پەیوەندییــەكان دیــار بــن، یــان نادیــار، بــە 
ــێ: دەق  ــارت( دەڵ ــێ ویســت، وەك )ڕۆاڵن ب ــان ب ــن، ی ویســت ب
نییــە ســەربەخۆ بێــت. بیرمــە لــە ژمــارە )3(ی گۆڤــاری ئێســتا، لــە 
شــوباتی1997دا لێكۆڵینەوەیەكــم، بــە ناونیشــانی: )دەقئاوێــزان 
ــەوە نووســیبوو،  ــارەی دەقئاوێزان ــان( لەب ــی ئەدەبیم و نوێگەرێت
چیرۆكنــووس و ڕۆماننووســی دیــار و بەتوانــای میللەتەكەمــان، 
ــەم نووســینە  ــی ب ــم: دەزان ــی وت مامۆســتا: )حوســێن عــارف( پێ
هەڵدەســتێت  كەســێ  هــەر  ئیتــر  ڕشــتووە،  خراپــت  ئاوێكــی 
دەشــارێتەوە.  خــۆی  دزییەكانــی  دەقئاوێزانییــەوە  بەبیانــووی 
ــان زۆر  ــووس و ڕۆماننووســە بەڕێزەم ــەو چیرۆكن ــە ئ ــم وای پێ
لــە بابەتەكــە نەگەیشــتبوو. ناهەقیشــی نەبــوو، چونكــە ئــەو كاتــە 
وەك ئێســتا ســەرچاوەی وەهــا لەبــارەی دەقئاوێزانییــەوە نەبوو.
دێمــە ســەر مەبەســتەكەم و دەڵێــم: دەتوانیــن و بۆمــان هەیــە 
)ریلكــە(،  دەقێكــی:  یــان  بنووســینەوە،  )تــراكل(  دەقێكــی: 
بەمەرجێــك ببێــت بــە دەقێكــی خۆمــان و خــود و كەســایەتیی 
ئێمــەی تێــدا بێــت، نــەك ئــەو دوو خــود و كەســایەتییە. دەكــرێ 
بــە مەبەســتی پێكهاتنــی دەق، )ڕامبــۆ( بنووســمەوە، بــەاڵم خــۆم 

لــە نووســینەكەدا هەبــم نــەك ڕامبــۆ.
بزربوونــی جیــاوازی، یــان ســەرنەكەوتن لــە پێكهێنانــی هێڵــی 
كێشــەیە  گەورەتریــن  دەقەكانــدا  و  خــود  لەنێــوان  جیــاوازدا 
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گەورەتریــن  دەبێتــەوە،  ئەمڕۆمــان  شــیعری  ڕووبــەڕووی 
كێشــەش كــە گرفتــی وەرگرتــن و خوێندنــەوە دەورووژێنێــت، 

نێــوان دەق و خوێنــەردا دروســت دەكات. لــە  دیــوار 
خۆزگــە دەهاتیــن و لــە كاتــی نووســینی هەمــوو دەقێكــدا بیرمــان 
لــە جیــاوازی دەكــردەوە، ئــەو تاســە و ئــارەزووەی كــە بــۆ 
نووســین هەمانــە دەمانوەســتاند تــا ڕێــگا نەدەیــن بەبــێ هیــچ 
هــۆكار و ئامرازێكــی هونــەری لــە خۆمــان و كەســانی تــر بچیــن.
ئەمــە خەڵــوەت و ڕۆژووی  پەلــە شــتەكان هەڵدەڕێژیــن.  بــە 
ــەدا  ــەم كات و بواران ــەرەكان ل ــر كەســە داهێن ــە زیات دەوێ، بۆی

خۆیــان ڕادەگــرن.
بەپێویســتی دەزانــم بــۆ بەدیهێنانــی جیــاوازی بگەڕێیــن، خۆمــان 
بكەیــن بــە كــون و قوژبنــی دنیــادا، بــە ڕابــردوودا، بــە ئەفســانەدا، 
بــە ئاییــن و شارســتانییەت و مێــژووی ئەدەبیــدا. شــتی جیــاواز 

و شــاراوە لــەو ناوچــە ڕۆشــنبیرییانەدا بدۆزینــەوە.
تایبەتــم  ئەزموونــی  بــەوەی ســێ  بــووم  ئەمســاڵ خۆشــحاڵ 
لــە  ئەزموونەیــان  ســێ  ئــەو  شــاعیرە  ئــەو ســێ  خوێنــدەوە. 
خــود و كەســایەتیی شــیعری پێــش خۆیــان پێكهێنــاوە، بــەاڵم 
جیاوازییەكەیــان لــەوەدا دەبینمــەوە كاتێــك دەیانخوێنیتــەوە، هەم 
لەیەكتــری جیــاوازن، هــەم لەخــود و ســەرچاوەش كــە ئەمانیــان 

ــراوە. ــێ داهێن ل
یەكێــك لەوانــە، شــاعیری ئێرانــی: )ســەید عەلــی ســاڵحی(یە. 
گەڕاوەتــەوە بــۆ ســەدە كۆنــەكان، چووەتــەوە الی: )ئەبــو نــواس(. 
دووەمیــان كچــە شــاعیرێكی عێراقییــە، چووەتــەوە بــۆ ســەردەمی 
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ســۆمەرییەكان و خوداوەنــدی ئافــرەت و لەوێــوە دێتــە ســەر 
ســەدەی بیســت و كێشــەی ئافــرەت.

ــە شــیعری: )حەج(ەكــەی دڵشــاد عەبدوڵــاڵ  ــە كۆمەڵ مــن چێــژم ل
چەنــد  ژیانــی  و  ئەزمــوون  ســەر  ئەویــش چووەتــەوە  بینــی. 
دەقــی جیــاوازی  لــەو خــود و كەســایەتییانەوە  و  شــاعیرێك 

پێكهێنــاوە.
لــە ئەزموونــی تــۆدا كۆمەڵێــك دەقــی دیــار و نایــاب هــەن جــودان 
لــە پێكهاتــە و بنیــاددا. زۆر نووســینیش هــەن بــێ بنیــادن، زۆرن 
نــەك كــەم، شــتێك نییــە كۆیــان كاتــەوە. چوارچێوەیەكی هونەری 
نییــە لــە خۆیــان بگــرێ، دەتوانــم بڵێــم: ئــەم دەقانــە ڕووبەرێكــی 

زۆری لــە شــیعری كــوردی داگیركــردووە.
)ڕێزمانــی كۆاڵنــەكان( لــە نموونــە جوانەكانــە، بنیادێكــی تۆكمــەی 
هەیــە، دابەشــكردنی ناونیشــان بەســەر چەنــد بەشــێكدا بەنــاوی: 
ئــاو،  كۆاڵنەكانــی  ئاســمان،  كۆاڵنەكانــی  زەوی،  كۆاڵنەكانــی 
لــە هەمــان كاتــدا جیــاوازی خوڵقانــدووە،  لێكچــوو  ئیقاعێكــی 
ــد  ــە دابەشــكراوە بەســەر چەن ــی( ك ــی خودای ــی )خەون ــان دەق ی
خەونــی  سروشــت،  خەونــی  بەنــاوی:  هەریەكــە  بڕگەیەكــدا 
دووبارەبوونــەوەی  پاشــان  مــردووان،  خەونــی  زینــدووان، 

خەونــەكان.
نموونــەی تریــش لــە كۆمەڵــە شــیعری: )شــەڕی چــل ســاڵە(دا 
بــەدی دەكرێــن، وەك: )قۆناغــەكان( كــە هەریەكەیــان: منداڵــی، 
هــەرزەكاری، گەنجــی، جوامێــری، پیــری، كەنەفتــی، ناونیشــانێكی 
لــە خــوارەوە بــۆ دانــراوە، وەك تابلــۆ بــۆ منداڵــی، ســزا بــۆ 
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بــۆ جوامێــری،  بــۆ گەنجــی، جێكردنــەوە  توانــا  هــەرزەكاری، 
جیــاواز  دەاللەتــی  هەندێكیــان  ڕەنگــە  كــە  پیــری،  بــۆ  هێلكــە 
ببەخشــن، وەك: كەنەفتــی كــە جووڵــەی بــۆ دانــدراوە، ڕەنگــە 
جیــاواز  دەاللەتــی  كەنەفتییــەوە  لــە  جووڵــە  دووریــی  بەقــەد 
هەڵڕێژرابێــت، یــان دەقــی: )نوێــژەكان( و دانانــی دوو ناونیشــان 
نیــوەڕۆ  )ڕاكــردن(،  خوارێــوە  لــە  بەیانــی  هەریەكەیــان:  بــۆ 
ــە  ــوارە ل ــی(، ئێ ــوە )تێبین ــە خوارێ ــرس(، عەســر ل ــوە )ت لەخوارێ
خوارێــوە )گــواڵو(، شــەو لــە خوارێــوە )ناســینەوە(، یــان لــە دەقی: 
)پێكهاتــن(دا كــە پەنــا براوەتــە بــەر هەمان دووانەی ناونیشــان بۆ 
نموونــە: )بــا( ناونیشــانێكی تــری بــۆ دانــراوە بەنــاوی )دەربەنــدی 
 گــۆم(ەوە، یــان )ئــاو( ناونیشــانێكی تــری بــۆ دانــراوە بەنــاوی 
)دەركەوتن(ـــەوە، بەگشــتی ڕەخنەگــر دەتوانێــت بەوردی لەســەر 
ئــەم ناونیشــانە بوەســتێ. بەتایبەتــی لــە: )شــەڕی چــل ســاڵە( و 
چەندیــن دەقــی ترتــدا، هــەم لەســەر بنیــاد و هەم لەســەر دەاللەتی 
ناونیشــانی  مــن  و  داهێنانــن  خۆیــان  بــۆ  كــە  ناونیشــانەكان 

دووانەیــی وەهــام لــە شــیعری كوردیــدا بــەدی نەكــردووە.
یەكشــەوە(،  و  )ســەد  ســاڵت:  ئــەم  شــیعرەی  كۆمەڵــە  ئــەم 
یەكســەر خەیــاڵ بــۆ حیكایەتەكانــی هــەزار و یەكشــەوە دەبــات، 
واتــە خەیــاڵ وەگەڕدەخــەن بــۆ پانتایــی گێڕانــەوەی هــەزار و 
یەكشــەوە. تەنیــا وەبیرهێنانــە و بــەس، لــە خۆیانــدا هــۆكار و 
یەكشــەوە  و  هــەزار  ڕەگەزەكانــی  وەگەڕخســتنی  ئامــرازی 
هەڵخەڵەتێنــەرە،  ناونیشــانێكی  بڵێــم  دەتوانــم  نابــەن.  بــەكار 
بــە  خوێنــەر  هونــەری.  داهێنانــی  بەمانــای  هەڵخەڵەتێنــەر 
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ــاو  ــە ن ــەوە دەچێت ــە و لێی ــی وا هەســت دەكات دەروازەیەك بینین
تــا  تــرەوە،  تــر و ســەدەیەكی  تــر و مێژوویەكــی  هونەرێكــی 
بــۆن و بەرامــەی هونــەری گێڕانــەوە بــكات، بــەاڵم دەچێتــە نــاو 
ــە،  ئەزموونێكــی شــیعرییەوە. هــەر شــیعرە و ناونیشــانێكی هەی
و  هــەزار  حیكایەتەكانــی  وەك  شــیعرەی  هــەر  ئــەوەی  وەك 
ــە  ــا، بەڵكــو ل ــە شــەوێكدا ن ــەوە، ل ــە كاتێكــدا بخوێنێت یەكشــەوە ل
ــەم  ــە ل ــەرج نیی ــە دەریدەخــات. م ــە دەقەك ــدا، ك ــی كورت ماوەیەك
دەقــە بچووكانــەدا گێڕانــەوە لــە گێڕانــەوەی هونــەری حیكایــەت 
و چیــرۆك بچێــت، ڕاســتە گێڕانــەوەی نــاو شــیعر ســەرچاوەی 
لــە پەخشــان وەرگرتــووە، بــەاڵم ئەركێكــی چیرۆكئامێــزی نییــە، 
ــكات و  ــە ســەرەتاوە دەســت پێب ــا ل ــە ت ــی نیی ئامانجێكــی زەمەنی

بــەرەو كۆتایــی بكەوێتــە ڕێ.
هیــوادارم ڕۆژێــك بــۆم بلــوێ لەســەر ناونیشــانی دەقەكانــت 
ــا  ــە. ت ــی ســیمۆلۆژییانەیان هەی ــن چ دەاللەتێك ــا بزانی بوەســتم ت
ئــەو كاتــە بــە ئامادەبوونــی دنیایەكــی شــیعریی تــرت دەســپێرم.

عەبدوڵاڵ تاهیر بەرزنجی
2008/10/20 سلێمانی
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9
ــت و  ــێ بێ ــەت ل ــرام كاكــە ســەباح ڕەنجــدەر: ســاڵوێكی برایان ب
هیــوای ئاســوودەیی و خۆشــیت بــۆ دەخــوازم. ســاڵو لــە هەمــوو 

كوردســتان.
بــرام وا: )زەنگــی ســەعاتی بیســت و پێنجەمــی تەمەنــم، یــان 
گەڕەكــی شــاعیرەكان(م بــۆت نــارد، خۆمیــش بــە یەكێــك لــە 
ئاســایییە،  زۆر  بەالمــەوە  و  دەزانــم  باشــەكانمی  نووســینە 
ئەگــەر جارێكــی تریــش بــاڵو بكرێتــەوە. الی خۆمــەوە زۆر زۆر 
سوپاســی هەســتی بەتەنگەوەهاتنــی تــۆ و هەمــوو ئەوانــە دەكەم، 
كــە منیــان لــە یــادە و بەرهەمــە ئەدەبییەكانــم بەســەردەكەنەوە. 
هیــوای تەمەندرێژیــت بــۆ دەخــوازم و ڕێــز و ســاڵوم هەیــە بــۆ 
ــارەی  ــەو نووســینەی لەب ــۆ ئ ــەم ب ــرادەران. سوپاسیشــت دەك ب
مــن  ئەزموونــی  ئەگەرچــی  نووســیوتە،  منــەوە  شــیعرەكانی 
كــەم بەســەركراوەتەوە، بــەاڵم ئــەوەی تاكــو ئێســتا نووســراوە، 
ــارەی  ــن نووســینیانە لەب ــن و قووڵتری ــەوەی بەڕێــزت جوانتری ئ
ئەزموونــی شــیعریی منــەوە نووســرابێت. بــە تەمــام دیوانەكــەم 
چــاپ بكەمــەوە. ئــەم نووســینەی بەڕێــزت وەك پێشــەكی، یــان 
پاشــبەند لەگەڵیــدا بــاڵو دەكەمــەوە. بەهیــوای زیاتــر ئــاوڕ لــە 
شــیعری جــوان بدەیتــەوە و لــە نووســینی شــیعری جوانیــش 

ــت. ــەردەوام بی ب
سەالم محەمەد
2009/5/21 سوێد
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بــرای بەڕێــزم كاكــە ســەباح ڕەنجــدەر: دوای ســاڵوی گــەرم چاوەكانــت 

مــاچ دەكــەم و بــە ئومێــدم هەمیشــە بەختــەوەر و ئاســوودە بیــت.
چەنــد ڕۆژێــك لەمەوبــەر نامەیەكــی خنجیالنــەی تــۆم پــێ گەیشــت، كــە 
پڕاوپڕ بوو لە خەیاڵی جوان. بێ ئەندازە خۆشحاڵت كردم، نامە و وشە 
جوانەكانــت تــا ئاســتێكی بــاش لــە خــەم و تەنیایییەكانمــی كــەم كــردەوە 
لــەم بارەیــەوە بــێ پــەروا سوپاســگوزاری تــۆم. براكــەم، بــەم نامەیــەت 
 منــت گەڕانــدەوە نــاو ئامێــزی خەیاڵە جوانەكانی نــاو دەقی: )كۆاڵنەكانی 
ــە  ــد(، ك ــی خوداوەن ــاو: )ڕووەكەكان ــری ن ــی ت ڕۆژهــەاڵت(ت و دەقەكان
مــن دەمێكــە لەنــاو جوانییەكانــی ئــەم دەقانــەی تــۆدا ماومەتــەوە و دڵ 
و ڕۆحــم پێیــان ئــارام بــووە. حــەز دەكــەم ئەوەشــت پــێ بڵێــم: زۆر 
جــاران هــەر لــە نــاو ئــەم كۆاڵنانــەوە، لــە شــیعر و لــە جوانــی و لــە 

قوواڵیییەكانــی داهێنــان دەڕوانــم.
بــرای ئازیــز: مــن سەرســامم بــە دەقــە شــیعرییەكان و بــە نووســین و 
تێڕوانینەكانــت بــۆ شــیعر. لــە نزیكــەوە و بــە بەردەوامــی دەتخوێنمــەوە.
لە كۆتایی دووبارە ئومێدی ئاســوودەیی و خۆشــبەختیت بۆ دەخوازم، 
لەگــەڵ دەریایــەك ڕێــز و خۆشەویســتیم، بــە هیــوام قەڵەمەكــەت هــەر 
ــن.  ــە بڕشــت و باخچــەی داهێنانەكانیشــت هەمیشــە هــەر ســەوزتر ب ب

ســەركەوتوو بیــت.

ناڵە حەسەن
2009/7/22 كەنەدا 
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هاوڕێــم:  و  بــرا  ڕەنجــدەری  ســەباح  كاكــە  ســاڵو  بارانێــك 
سوپاســی میهرەبانیــت دەكــەم. زۆرم پــێ خۆشــە یادێــك لــە 
ژمارەیەكــی  و  ئەكەنــەوە  شــارباژێڕی(  )جەمــال  مامۆســتا: 
ــارەوە ئامــادە ئەكەیــت. ئەڵبــەت مایــەی  ــار(ی لەب تایبەتــی: )ڕۆڤ
ــەو نامــە كراوەیــەی، كــە باســت كــردووە و كاتــی  نیگەرانیمــە ئ
خــۆی بــۆ ئــەو زاتــە میهرەبانــەم نووســیوە، لەكاتــی ئێســتادا الم 
نەمــاوە. بــۆ خــۆت دەزانیــت ماڵــی مەمانــان هەمیشــە پێخــۆری 
كــۆچ و ڕەو و دواجاریــش ســەرهەڵگرتن بــووە، بۆیە ئەو شــتانە 
بــە زەحمــەت دەپارێزرێــن. تاكــە ڕێــگای بــە مەبەســت گەیشــتن 
ئەوەیــە، ئەگــەر بۆتــان بلوێــت، ژمارەكانــی هەفتەنامــەی ئــەو 
ســەردەمەی: )هــاوكاری( بگەڕێــن، بەتایبەتــی هــی ســەروەختی 
باڵوكردنــەوەی كۆمەڵــە شــیعری: )لــە ئەلبوومــی یــادگارا(، پێــم 
وابێــت لــە كتێبخانــەی گشــتیی ســلێمانی ئەو ژمارانــەی هاوكاری 
چنــگ دەكــەون. منیــش زۆرم پــێ خــۆش دەبێــت، ئەگــەر جارێكــی 

تــر بــاڵوی بكەنــەوە.
ســەباح گیــان: ئەگــەر دەكرێــت پێــم خۆشــە ئیمەیــل و ئــەدرەس 
و ژمــارەی تەلەفۆنــی خۆتــم بــۆ ڕەوان بكەیــت. چــاوت مــاچ 

ــە. ــدااڵن هەی ــزان و من ــۆ خێ ــزم ب دەكــەم، ڕێ

جەمال غەمبار
2010/9/6 ئوسترالیا
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ــوان  ــدێ دی ــە هەن ــاش: ل ــەت ب ــەم كات ــە ســەباح ڕەنجــدەر ئ كاك
پێشــەوەی  لــە  وتەیــەك  یــان  پێشــەكی،  شــیعردا  كۆمەڵــە  و 
شــیعرەكان، یــان بەرهەمەكــە دەنووســرێت بــۆ ڕوونكردنــەوەی 
ــد دێرێكــی  ــان هەرچەن ــە خــۆدوان، ی ــان ل ــرە، ی ــدێ گرێكوێ هەن
عادەتیــن و بوونەتــە نەریتــی دیــوان، هەنــدێ جاریــش هەشــبن، 
خوێنــەر لــە ڕوانگــەی بەهــای شــیعرەكانەوە پێشــەكی فەرامــۆش 
ــاوازە.  ــر جی ــی ت ــوان( لەوان ــەم پێشــەكییەی )زێ ــەاڵم ئ دەكات، ب
نــەك لــە دیوانــی كەســانی تــر، كــە كــەم كــەس و دەگمــەن 
دیوانەكانــی  پێشــەكی  لــە  بەڵكــو  دەنووســرێت،  پێشــەكی 
ــدا  ــاوازە، چونكــە كــە ناونیشــانەكەت بەپێــش چاوان تریشــت جی
ئــەوا  زێوانــدا(  ســاڵەی  بیســت  ئاهەنگــی  )لــە  دەبێــت،  ڕەت 
هەســتت دنــەت دەدات و ختووكــەی وات بــە دڵــدا دێــت، كــە 
لەبــەردەم بیــرەوەری و ســەربردەی ئــەم شــیعرانەی و بــەس، 
یــان تەشــبیهی ئــەوە نەبێــت هــەر دەڵێــی: )هــۆی دابەزیــن - 
الپەڕەیــە  دوازدە  دە  ئــەم  بــەاڵم  دەقەكەیــە،  نــزول(ی  ســبب 
ئەوەنــدەی گەوهــەری ڕوئیــا و تێڕوانینــی شــاعیر و زمانــی 
ــی  ــدە زمان ــە. ئەوەن شــیعرییەتی ســەر پەخشــانی بەســەردا زاڵ
ــم  ــان دەتوان ــە، ی ــرەوەری و ســەربردەی شــیعر نیی ئاســایی بی
بڵێــم تــۆ ناتوانیــت، یــان حــەزت بــە چەهــرەی ئــەوە نایێــت، كــە 
ــەوە. ڕاســتییەكەی  ــە زمانــی ئاســایی بگێڕیت ســەربردەیەكیش ب
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هــەر دەبێــت واش بێــت. ئاخــر ئەگــەر چەنــد الپەڕەیەكــی ئەدەبــی 
بــە زمــان و داڕشــتن و هونەركارییەكــەی لە قســەیەكی ئاســایی، 
یــان وتارێكــی ڕۆژنامــە جیــا نەكرێتــەوە. ئــەوا دەبێتــە چێشــتی 
مجێورێــك بــۆ خــۆی و ئەدەبییــەت و شــیعرییەتی قەڵــەم و 

ــن. ــزر دەب ــەدا ب ــەو نێوان شــاعیریش ل
شــیعری بێگــەرد سانســۆری لەســەر نییــە، كــە دەڵێــم: سانســۆر، 
بــۆ  نەكــراون  تاپــۆ  تەنیــا هەندێــك وشــە  ئەوەیــە  مەبەســتم 
ــە كەرەســتەی شــیعری  شــیعر، بەڵكــو هەمــوو وشــەیەك دەبێت
بێگــەرد )دەســتاڕ، لغــاو، گوفــەك، ڕنــۆك، جغــارە، ئــادەم، بالیــف، 
لێفــە، دۆشــەك، خاڵخاڵۆكــە، النــك، گۆپــاڵ، نینــۆك، جــەردە، 
ســۆبە، پژدێــن، قــەرەج، زبــڵ، چەتــە، پێــاڵو، لەمەچێتــر ...تــاد، 
خــودی زێــوان ...تــاد،( ئەمانــە بــە كەســێك بڵــێ بــۆم لــە ڕســتەدا 

ــت: ــەكار دێنێ ــی ب ــە، چۆن بەكاربێن
- دەستاڕ گەنم دەهاڕێ.

- گوفەك جێگای زبڵ و زارە.
- زێوان؟ زێوان هەر زێوانە.

دەوێــت،  بێگــەردی  كەرەســتەی  بێگــەرد  شــیعری  بەڵــێ: 
كەرەســتەیەك وەك شــیعر پاكیزەبێت، بەاڵم شــاعیر پاكیزەتری 
دەروونێكــی  بەهــۆی  پاكیــزەوە،  زمانێكــی  بەهــۆی  دەكات، 
ڕاســت و بــێ خــەوش. بەهــۆی چاوێــك، چــاوی دڵ، كــە هەمــوو 
ــەوە و  ــە تەفســیری خۆی ــە ب ــك، ك ــت. بینینێ كەرەســتەكان ببینێ
ــكان. بــە زمانێــك قســە بــكات،  ــە ڕســتە و ئاخاوتنــی خەڵ ــا ل جی
ئــەو كەرەســتە بێگەردانــە وەك لەرینــەوەی گــوڵ و گەاڵیــەك 
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و ســەر بادانــی درەختێــك و ســەر دەبەرخۆنانــی شــەنگەبییەك 
نیشــانەی ڕەزامەنــدی بنوێنــن و لەگەڵــی ســەما بكــەن.

ــەك و  ــی كەرەســتەكان بەالی ــەردی و پاكیزەی ــەم بێگ ــوو ئ هەم
)دایكێكــی پاكیــزە(ش وەك خــۆت گوتووتــە بەالیــەك، كەرەســتە 
تــەواو پاكیــزە، دەنــا  بــە زمانێكــی  ناپاكیــزەكان مەگــەر  زڕە 
هەنجیــری  دیــوە،  زڕت  هەنجیــری  دەبــن،  )كــەڕك(  لەوێــش 
كەڵــك  بــێ  و  تفــت  تەوســكەیەكی  دەبێتــە  و  ناكەوێــت  لــێ 
ــن  ــە )والتی ــە ل ــووی خودای ــرا گوتب ــە، كاب ــەر سروشــتەكە وای ه
والزیتــون( دا، ســوێندت بــە هەنجیــر خــواردووە زۆر باشــە، 
ــۆ؟ ئاخــر پاكیزەیــی  ــە ب ــاڵ و زەقنەبووت ــەاڵم خــۆ زەیتــوون ت ب
زەیتــوون لــە تاڵییەكەیدایــە. تاڵیــی زەیتوونەكــە لــە تەوســكەیەك، 
ــە  ــە زڕ ســماقێك، ك ــرە ل ــك شــیعرییەتی زیات ــان زڕ هەنجیرێ ی
ــە  ــدا نیی ــی تێ ــی پاكیزەی ــەڕك، دەمارەكان ــن ســماقی ك ــی دەڵێ پێ
ــی گــەردوون و سروشــتدا خــۆی  ــاك و بێگەردی ــەردەم پ و لەب
ناگرێــت و دەوەرێــت، هەروەهــا بــەو شــێوەیە زڕ گوێزێــك و زڕ 

شــیعرێك و زڕ شــاعیرێكیش ...تــاد.
بیســت  پــاش  دەقێــك  ســەربردەی  لــە  لێــدوان  و  قســەكردن 
ســاڵ، زۆر جیــاوازە لەگــەڵ ئــەوەی ئەوســا لــە گەرمــە گەرمــەی 
ئەمــە  بنووســرایە،  لەبــارەوە  شــتی  دەقەكــەدا  لەدایكبوونــی 
مانــای ئــەوە نییــە لــە هەفتــە و چلــەی لەدایكبوونەكــە، كــە ژانــی 
لەدایكبوونەكــە بــاس بكرێــت، پــڕ لــە ئێســتێتیكیترە. نەخێــر. هەتــا 
كۆنتــر بێــت پــەی بــە هەندێــك ئەزموونــی ئەوســا دەبردرێــت و 
شــتە پەنهــان و شــاراوەكان كەشــفتر دەبــن، بۆیــە خۆگرخانــدن 
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لــە لەخــۆدوان دەتخاتــە بارێــك، كــە ئــەو مێــژووە لــە چەنــد 
ــدا بڕســكێت. ــی تێ ــاوی دڵ ــدا ئ گوشــینێكی دڵ

كاریگەربــوون بــە یەكێــك لــە ڕێبــاز و قوتابخانــە ئەدەبییــەكان، 
دەبێتــە ڕێگــر بــۆ بێگەردبوونــی دەق، بێگەردبوونــی دەق لــە 
ــەردەم ڕەشــەبای  ــی لەب ــوون و خەوشــدار نەبوونیەت ــس نەب پی
پیرێتیــی جیهــان، چ جــای خــەوش و زبڵ و خاشــاكی ڕێبازەكانی 
تــر دەبێــت چ دەردێــك بــە بــااڵی بێگەردبوونــدا بــكات. دواجــار 

شــیعرییەتیش لــە هەنــاوی ئــەم بێگەردبوونــەدا دێتــە دەرەوە.
گەڕانــەوە بــۆ كــرۆك و ناوكــی منداڵــی، )بــە تاســە و ســۆزێكی 
تایبــەت(. ئــەم تاســە و ســۆزە تایبەتــە، ســەردەم و تافــی تەمەنــی 
شــاعیر دەیســازێنێت. ڕەنگــە زۆر كــەس پێــی وابێــت تــا مــرۆڤ 
پیرتــر بێــت، ســۆزی بــۆ منداڵــی زیاتــر دەجووڵێــت و بیــری 
ــە و  ــە قادرم ــن پێموای ــەوە م ــە پێچەوان ــەاڵم ب ئەوســا دەكات، ب
پەیــژەی تەمەنەكــە لێــرەدا گرینگــە، بــەو واتایــەی دوای قۆناغــی 
و  دژواری  گەنجێتییــە،  دووەم  پێپیلكــەی  و  قادرمــە  منداڵــی، 
ســێیەم،  پەیــژەی  ســەر  ناتخاتــە  دووەم  پەیــژەی  ناخۆشــی 
ئەوەنــدە پەلەیەتــی بتگەڕێنێتــەوە دواوە. كــە ســەردەمی منداڵییە، 
ئــەم ســۆزە تایبەتــە لــەو ڕەشــبینییە بــە تەوژمــە دێــت، كــە ئیــدی 
كــرۆك و هەنــاوی یاخیبــوون و ڕەشــبینییەكان لەنــاو گەنجێتیــدا 
دەچۆڕێنــەوە نــاو ســەردەمی پــڕ بەرائەتــی منداڵــی، لــە گەنجێتــی 
یاخیبــوون لــە كەرەســتە بێگــەردە ســادە و ســاكارەكانەوە، بــۆ 
پاكیزەیــی منداڵبــوون، لــە هەژموونــی تــرس و ئازایەتیــی گەنــج 

بوونــەوە بــۆ زمانــی بێگــەرد و بینینــی دونیــای منداڵــی.
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لــە  شــیعرییەت  گوتبــووت:  خــۆت  شــوێنێكدا  لــە  وابزانــم 
و  پاكیزەیــی  لــە  ڕســكانە  ئــەم  دەڕســكێت،  منداڵیــدا  زمانــی 
بێگەردییەكەدایــە، بــەاڵم ئاگاداربین شــیعرییەتی نووســینی دەق، 
نەوەك شــیعرییەتی درككردنی دەق و كەشــفكردنی نهێنییەكانی 
دەق، ڕاســتە شــیعرییەتی نووســینی دەقەكــە لــە گەڕانــەوەی 
زاكیــرەی منداڵیدایــە، بــەاڵم ئاهەنگــی بیســت ســاڵەی زێــوان، 
نــە لــە ســاتی نووســینی دەقــە و نــە لــە ســاتی ورووژاندنــی 
خڕیلــەی منداڵییــە. دەزانــی كەشــفكردنی نهێنییەكانــی ژیــان و 
ــەر و شــیعرییەتی گــەردوون  ــی شــیعرییەتی دەوروب نهێنییەكان
تەمەنــی دوای چــل ســاڵی گەرەكــە. چــل ســاڵ سەركێشــی و 
)شــەڕی چــل ســاڵە( و چــل ســاڵ شــەڕ و چــل ســاڵ گــەڕان 
بــەدوای شــیعرییەتدا. ئاخــر ئەگــەر )بــەدر شــاكر ئەلســەیاب و 
ــە پێــش چــل ســاڵییەوە ئەســپی دەق چــاالك  فــاڵن و فیســار( ل
و خۆشــڕۆ بكــەن. ئــەوا دۆزینــەوەی كلیلەكانــی چ الی وەرگــر 
و هەنــدێ جــار الی خــودی شــاعیریش، ئەزموونێكــی دەوێــت، 
ــت،  ــدا دەرچووبێ ــی ژیان ــی ڕەوحانیەت ــە خول ئەزموونێــك، كــە ل
شــتەكان وەك خــۆی بــە چــاوی ســەر و دڵ ببینێــت، ئــەرێ خــۆ 
حیكمــەت و دانایییــەك دەبێــت هــەر هەبێــت، كــە پێغەمبــەر )د.خ( 
لــە چــل ســاڵیدا نهێنییەكانــی ئاســمانی بــۆ دێ. ئەگــەر تەشــبیهـ 
نەبێــت بــەو حاڵەتــەوە، لــە دەق دوان و ڕەخنەگرتــن و چوونــە 
نــاو كەلێنەكانــی دەق دەبێــت لــە چــل ســاڵ ئەزموونــی ژیانــەوە 
دەســت پــێ بــكات. ســرووش )وەحــی( چەنــد پاكیزەیــە، خــۆی بــە 
خــوار تەمەنــی چلــەوە خەوشــدار و تلێــخ نــاكات، وەی كــە چەنــد 
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جیــاوازە خەمڵینــی شــیعرییەتی درككــردن لــە پێــش و پــاش ئــەم 
شــەڕ و سەركێشــییە. لەبــەر ئــەوە تایبەتمەندیــی ئــەم پێشــەكییە 
لەوەدایــە دەقــی ســەردەمی خــۆی و زاكیــرەی گەنجــی و منداڵــی 
و بیركردنــەوە و لەخــۆ دوانــی ســەردەمی خەمڵیــن و ڕســكانی 

ــدا بەرجەســتەیە. تێ
ئێســتێتیكای دەق و شــیعرییەتی مەبەســتەكانی  كەشــفكردنی 
ــە، هەســتكردن  شــاعیر، وەزیفــەی هــەرە ســەرەكیی ڕەخنەگران
بــەو ئێســتێتیكایەش بــۆ خوێنــەر دەگەڕێتــەوە، بــەاڵم لــەو جــۆرە 
ــك جــار  ــۆ هەندێ ــدەی، كــە ت ــەوە ب ــت باجــی ئ پێشــەكییانە دەبێ
خوێنەرێــك  ڕۆڵــی  جاریــش  هەندێــك  و  ڕەخنەگرێــك  ڕۆڵــی 
دەبینیــت، كــە كەشــفی شــیعرییەت و هەســتە ئێســتێتیكییەكە 
دەكــەی. لــەو بــارەدا، كــە خــۆت باســی زاكیــرەی منداڵــی و 
گەڕانــەوە بــەرەو بەرائــەت و پاكیزەیــی منداڵــی دەكــەی، ئــاگات 
لــێ نییــە دەبییــە خوێنەرێكــی شــارەزا و تایبەتــی دەقەكانــی 
خــۆت و كــۆدەكان ئاشــكرا دەكــەی، بەمــەش لەجیاتــی ئــەوەی 
خوێنــەری شــارەزا نــەك ڕەخنەگــر و خوێنــەری گــوێ بــە تــۆز 

كەشــفی ئەمــە بكــەن كــە:
تــۆ دەچیتــەوە )گونــدی گەنجینــەی منداڵــی( و لــەوێ )بارانــی 
خودایــی( گونــدی گەنجینــەی منداڵیتــە و تــۆ و پەپوولــە و تــۆ و 
ــە گۆرانیبێژەكانــی گونــدی گەنجینــەی  پەڕەســێلكە و تــۆ و )قەل
منداڵــی( و )تەختــەڕەش یەكەمیــن پۆلــی گونــدی گەنجینــەی 
منداڵــی( تــۆ و كۆالرەكــەت و تــۆ و هەمــوو شــتە ســەیر و 

ســەمەرەكانی منداڵــی.
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ــەوەی  ــواری بیركردن ــەم پێشــەكییە ب ــڕی ئ ــك دێ ــە هەندێ ــۆ ب ت
وەرگــری نەشــارەزا كــەم دەكەیــەوە و ڕێ بــە هەندێــك خوێنــەر 
ــارە  ــۆ دووب ــا شــارەزا دەدەی، كــە شــتەكانی ت و ڕەخنەگــری ن

بكەنــەوە و لــە زمانــی خــۆت لــە تــۆ بگــەن.
هــەر ئەمــە دواجــار بــۆ ڕەخنــەی كــوردی بۆتــە تەگەرەیــەك و 
بــۆ هەندێــك ماســتەرنامەنووس و دكتۆرانامەنــووس بووەتــە 
شــیعری  وێنــەی  كۆدەكانــی  شــاعیر  كــە  دارێ،  هەنگوینــی 
و هونــەركاری و وەســتاكاری و نهێنییەكانــی نــاو دەقــی بــۆ 
ئاشــكرا دەكات، ئەویــش ســەرلەبەری دەجوێتــەوە، ئەمەشــی لــە 
ــەوە،  ــدا ناكات ــەڕووی دەق ــا دەرگا ب ناچــاری و پێویســتییە، دەن
بــێ  ڕەخنەگرییــە  ڕووی  لــە  ئەكادیمییەكــە.  ڕووی  لــە  ئەمــە 
گوتــارە نــاخ چەپەڵەكــەش وەك خــۆت گوتەنــی، لــە تێنەگەیشــتن 
ــەاڵم  ــووی، ب ــەران ب ــی نیگ ــۆ ئەوســا پێ ــی، ت ــی بردنیەت و ئیرەی
دەبێــت ئەمــڕۆ پێــی دڵخــۆش بیــت. دڵخۆشــی بــەوەی نابێــت 
ــاك و بێگــەرد و  ــی پ ــگات، دەق ــە دەقەكــەت تێب هەمــوو كــەس ل
پــڕ لــە شــیعرییەت خوێنــەری شــارەزا و ئەزموونــداری دەوێ، 
وەك  شــیعرییەت  نازانــن  دەكەنــەوە،  ڕەت  دەقێــك  ئەوانــەی 
جۆگــەی ئــاو جێــگای خــۆی هــەر دەكاتــەوە و هــەر دەپەنگێتەوە، 
ــە ســادە و ســاكار و ئاســایییەكەی  دەپەنگێتــەوە، دواجــار زمان

بەنــاو ڕەخنەگرەكــەش ڕادەماڵــێ.
لــە  پــڕ  دەقیــش  پەســنكردنێكی  هەمــوو  شــێوە  هەمــان  بــە 
شــیعرییەت نییــە و هیــچ پەســنێكیش بنەمــا هونەرییەكانــی دەق 
پتــەو نــاكات، ئەوەنــدەی تامەزرۆیــی شــاعیر بــەرەو گەیشــتن بــە 
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ئاســوودەیی دەق و خەمڵینــی ئەدەبییەتــی دەق زیاتــر دەكات، 
ئەمــە سروشــتی ژیانــە دەبێــت شــیعرییەت بەنــاو دەمــاری ژانــدا 
ــەو جــۆرە  ــت. خۆزگــە چ ئ ــك بێ ــە دای ــازارەوە ل ــە ئ ــڕوات و ب ب
ڕەخنەگرانــە و چ خوێنەرانیــش بەتایبەتــی و وەرگــر بەگشــتی 
دەبوویــەوە،  جێگایــان  وەرگرتــن  تیــۆری  لەنــاو  زۆربەیــان 
چونكــە چ ئــەو پێشــەكییە و چ كــۆی چامەكــە زۆر بایــەخ بــە 
وەرگــر دەدا، هێنــدەی ئێســتێتیكای وەرگرتــن و ئێســتێتیكای 
وەرگــر لــەم چامەیــەدا جێــی دەبێتــەوە، چەمكەكانــی تــر كەمتــر 
ئــەو بوارەیــان هەیــە، ئەمــەش چێــژی وەرگرتــن و چێــژی دەق 
پتەوتــر دەكات. بــە كورتییەكــەی تــا نائاســاییبوونی واتــا زیاتــر 
بێــت، دەق چێــژی زیاتــر دەبێــت، بــەاڵم چ دەكەی ئەگەر كەســێك 
لــە زمانــی خــۆی بتــرازێ لــە هیــچ نــاگات، لــە نائاســاییبوون هــەر 
ــی  ــە تخوون ــژی ئێســتێتیكای ئەدەبیی ــەوەی چێ چــش. دواجــار ئ

ناكــەوی.
ببوورە زۆرم درێژە دایێ، دەســتت خۆش و هەر ســەركەوتوو 

بیت.

هێمن عومەر خۆشناو
2010/9/16 شەقاڵوە
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برایەكـــەم ڕەنجـــدەر: ئـــەم نامەیـــەم وەك نامـــەی ماڵئاواییكـــردن 
ــۆن  ــرە چـ ــێ وەربگـ ــردن لـ ــتی مـ ــان مانیفێسـ ــین، یـ ــە نووسـ لـ
ـــە جەســـتەی وشـــە  ـــم ل ـــك نی ـــەر پارێ ـــەم، مەگ ـــاس لەخـــۆم بك ب
نووســـیومن،  ئەوانـــەی  كەواتـــە:  ئەفرانـــدن.  و  نووســـین  و 
ــەر  ــراوم، ئەگـ ــینێكی دواخـ ــتا پڕۆژەنووسـ ــن بـــوون. ئەمێسـ مـ
درەختـــی ڕۆحـــم وشـــكی نەكردبێـــت، هەســـت دەكـــەم لـــە چەقـــی 
دوورگەیەكـــدام تەنیـــا ســـاپە بـــەرد و لـــم و چـــەوە خولگـــەم، 
نـــە چڵێكـــی پـــاراوی ســـەوز، نـــە بایەكـــی فێنكـــی شـــەماڵ، نـــە 
چەهچەهـــەی مەلێكـــی عاشـــق، دەشـــێت هەســـتەوەریی جارانـــم 
ـــە  ـــا دەبوای ـــاوم، ئەگین ـــە ئاســـتیدا نەم ـــن ل ـــان م ـــت، ی ـــێ تۆرابێ ل
بەخۆمـــدا بچمـــەوە، نـــاخ و بیـــر و گیانـــم پەرگەمـــا بكەمـــەوە، 
چاوەنـــۆڕ بـــم بەشـــكو پـــەڕ و باڵـــی باڵنـــدەی هونـــەر، جارێكـــی 
دیكـــە لـــە ئامێـــزی پـــڕ هەڵقـــواڵن و پیـــت و فـــەڕ و ســـۆزی خۆییم 
بگرێتـــەوە، ئەگەرنـــا زۆر خامۆشـــم و هەنووكـــە هیچـــی دیكـــەم 
لەمێشـــكدا نییـــە. لـــەم دۆخـــە نالەبـــارەی گیانكوژییـــەدا، بێدەنگـــی 
كەپكـــی نییـــە و بـــێ سوودیشـــە. زۆر نووســـینی لەمەوبەریشـــم 
بـــە لـــەش و بـــە ڕۆحـــەوە شـــەكەت و بـــێ شـــەنگی كـــردووم. 
ــە  ــراوم هەیـ ــتا نووسـ ــە هێشـ ــم، كـ ــوێ بدەرێنـ ــەی نـ ــی دیكـ چـ
دیلـــی بیـــری دۆگمـــای چـــاو ســـوورانە و ئەوانـــەی ڕووناكییـــان 
ـــە ســـەروبەندی ڕژێـــم و  دیـــوە، تاكوتـــەرا شـــەنوكەو كـــراون. ل
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ــۆر  ــی سانسـ ــەق و قەیچیـ ــاوی ئەبڵـ ــان چـ ــش، هەمـ هەنووكەیـ
بەرەنـــگارم دەبنـــەوە، بەالمـــەوە ئەگـــەر قەڵـــەم ســـەرفراز و 
ڕەهـــا نەبـــوو، هەرگیـــز دیموكراســـی و ئـــازادی بوونـــی نابێـــت. 
ـــە دژواری و كولەمەرگـــی  ـــەی، كـــە ب ـــەو كۆمەاڵن مـــن تاكێكـــم ل
ڕۆژگارمـــان دەگوزەرێنیـــن، دابڕانـــم لـــە هـــەژار و چەوســـاوان، 
تەكانـــە و دابڕانمـــە لـــە دڵبـــەرزی وشـــە و شـــكۆی دەربڕیـــن. 
هەرگیـــز بـــۆ قۆســـتنەوەی پایـــە و بەرژەوەنـــدی الیەنـــەداری 
ــە. ئاخـــر بەڕاســـتی بوومەتـــە تیترواســـك،  دەســـەاڵت نەبوومـ
ـــا ئاســـمانێكی كـــراوە  ـــم، تەنی ـــن ڕۆمان ـــەو تیترواســـكەی دوایی ئ
ـــە پەڵەهەورێكـــەوە  ـــدا بفـــڕم و پاشـــان ل و ســـاماڵم گەرەكـــە تێی
ـــی  ـــرای گیان ـــا: ب ـــە ئەوج ـــم و هیچـــی دیك ـــرۆز ببارێن ـــی پی باران
ــێت،  ــە بنووسـ ــا تیترواســـك بـــۆی هەیـ ــم ئایـ ــم، دەپرسـ بەگیانـ
ــدن  ــە دەرانـ ــم لـ ــتر ڕزگاریـ ــكێنێت، پێشـ ــەر دەتیترواسـ ــان هـ یـ
بـــەو  ئەمێســـتا  دەبینـــی،  ناشـــادەكەم  ڕۆحـــە  دەربڕینـــی  و 
یادەوەرییانـــەدا دەچمـــەوە و فرمێســـك و هەنیســـك لەجیاتـــی 
بـــاران لـــە چـــاوە كڵـــۆڵ و دەروونـــە پـــڕ ئازارەكـــەم بازرقـــە 
دەكـــەن، بۆیـــە زاتـــی نزیكبوونـــەوەم لـــە قەڵـــەم نییـــە ئەمـــە چ 
ـــم  ـــی دەمارێك ـــە قرتاندن ـــر ل ـــاو بی ـــە، ناوبەن ـــی و زەخمێك مەینەت
قەیرانـــی  و  نوشســـتی  پاســـاودانی  بـــۆ  نـــەك  دەكەمـــەوە، 
جوانكاریـــم، یـــان بـــۆ داپۆشـــینی وشـــكبوونم، نەخێـــر، بەڵكـــو 
دۆخێكـــی ناهەمـــواری واقیعـــی و بایەلۆژییـــە، چونكـــی ئەگـــەر 
ــارم نـــەكات، ئـــەوا دەبمـــە  وشـــە بەهانامـــەوە نەیـــەت و قورتـ
جەســـتەیەكی بـــێ گیـــان. چـــون هەزارانـــی نـــاو كـــۆاڵن و ســـەر 
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شـــەقامەكانی شـــار، پەرتـــەوازە بـــوون و نەبوونـــم وەك یەكـــە. 
خـــۆ دەزانیـــت، بـــەدەر لـــە وشـــە ئارایـــی و جوانییەكـــەی، كـــە 
هەبوونمـــە. بەتایبەتـــی وا هەســـت دەكـــەم نـــە جوانیـــم لـــەال 
مـــاوە و نـــە بوونێكـــی ســـەرمەدی تاوێرێكـــم لـــە گۆڕەپانێكـــی 
پـــڕ تیروكـــەوان و ڕاوچیـــی دڵڕەقـــدا، ئامبـــازی شـــەكرە و 
چەندیـــن دەرد و مەینەتـــی تەمەنـــی پیـــری بوومەتـــەوە، لـــە 
تەمەنـــی بـــەرەو هەشـــتاكاندا چ ئازارگـــە و چ چێژگەیەكـــە، لەپـــاڵ 
ـــە ڕۆژگاری  ـــەم ل ـــەم بك ـــەڵ قەڵ ـــواری ڕۆحـــدا مشـــتومڕ لەگ دی
تەڕنووســـی و جوانخاســـیمدا بەخۆمـــم دەگـــوت: ژیـــان بێكەڵـــك 
و پـــووچ و بەتاڵـــە، ئەگـــەر ئەمـــە پایـــەی نووســـەرێكی نوێبەخـــش 
و ڕۆماننووســـێكی ســـەلیقەداری جیـــاواز لەوانـــەی هـــەن. ئـــەوا 
ئێســـتاكە، لـــە ڕۆحـــی ئـــەو بەتاڵییـــە و لـــە بەرزەخـــی ئـــەو 
وشـــكایییە نەبانـــەدام. لەباوەڕێكـــدا بـــووم، هـــەر ئەزموونێـــك 
ــەپاندن  ــە سـ ــەك بـ ــەوە نـ ــۆی دەدۆزێتـ ــێوازی خـ ــێوە و شـ شـ
و الســـاییكردنەوە. ئاوهـــا دەمڕوانییـــە شـــێوازی دەرەكیـــی 
داهێنـــان و گرێچنـــی ناوەكیـــی دەق. شـــێواز و ناوەرۆكـــم بـــە 
جووتـــە باڵـــی هاوكێشـــەیەكی دینامیكـــی دەبینـــی، نـــەك ئەمەیـــان 
بـــە ســـەرەكی و ئـــەوی دیكـــە بـــە الوەكـــی، یـــان بـــە پێچەوانـــەوە 
ڕەنجـــدەری بـــرام: مەبەســـتی نووســـینم بەرجەســـتەكردنی 
بـــوو،  نووســـیندا  لەتـــەك  پەناهەندەییـــم  بـــوو.  مرۆڤایەتـــی 
ـــە  ـــوو، وا ئێســـتا ڕووت و ڕەجـــاڵ ل ـــەم ب ـــدە و ڕوانگ وشـــە داڵ
دەشـــتایییەكی كاكـــی بەكاكـــی و قاقـــڕدام، لەگـــەڵ دێوەزمـــەی 
تەمەنـــدا چـــار چییـــە. خـــۆ خەریكـــە بمكاتـــە قەپێلكـــی كیســـەڵ و 
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ـــدام، مەگـــەر  ـــەم دۆزەخـــەی تێی ـــن، وای ل ســـەدەفی ڕۆحـــی لمی
تـــۆی هێـــژا بەهەســـتیاریی شـــاعیرانەت لـــە كرۆكـــی ئـــەم ئـــازارەم 
بگەیـــت، بـــەاڵم نەكەیـــت لـــە ئاســـت ڕۆژگار و هەڵوێســـتەكانمدا 
ــۆی  ــو خـ ــە وەكـ ــت، واقیعەكـ ــاوم بزانیـ ــن و ڕووخـ ــە تەڵخبیـ بـ
دەخەمـــە بـــەر ڕوونیـــی نیگاتـــەوە، ســـەرەڕای ئـــەوەش لـــە 
زەمەنێكـــی خۆمـــدا دەژیـــم، كـــە ئاوێتـــەی. )ئێســـتایی – ڕابردوو- 
داهاتوو(شـــە، ئەڵبەتـــە بەجیاوازیـــی كات و شـــوێنەكانەوە، لـــە 
ــە گرانایـــی و  ــێكیانم ئەمەیشـ ــدا هەڵشـــێالوی هەرسـ چركەیەكـ
پاڵەپەســـتۆی بوونییانـــەی بەســـەر ڕۆحمـــەوە هەیـــە، زەمەنێكـــی 
بارگرانیـــی  ئەمەیـــە  ببـــەم.  بەســـەری  دەشـــبێت  و  خۆمـــە 
تەمەنـــم، لەالیەكـــەوە زێـــدم لەنـــاو پەڕەكانـــی دڵـــدا هەڵگرتـــووە، 
لەالیەكـــی دیكـــەوە خەڵـــك و چارەنووسیشـــیان لـــە قوژبـــن 
و پەناكانـــی دەروونـــم شـــوێنگیرن. ئـــەم دیاردەیـــەش لـــەالی 
زۆرینـــە دانســـقە و دەگمەنـــە. لەتـــەك ئەوەشـــدا، بـــە چـــڕی بیـــر 
ـــدەی ڕۆشـــنبیری  ـــەوە: ئاین ـــان دەكەم ـــە دوو شـــتی دواڕۆژیم ل
ــی  ــەوەی بارودۆخـ ــان ڕەنگدانـ ــە هەردووكیـ ــیمان، كـ و سیاسـ
ئابووریمانـــە، باشـــووری كوردســـتانەكەم بووەتـــە مۆڵگـــەی 
كۆمپانیـــا چاوچنۆكەكانـــی دراوســـێ و ڕۆژئـــاوا و زلهێـــزان 
ئەوجـــا: )چیمـــان پێـــدەدەن( پرســـیاری ســـەرەكیمە، هەرچەنـــدە 
ــتا، لـــەم  ــە. ئـــەم نـــەوەی ئێسـ )چـــی دەبـــەن( ئاشـــكرا و ڕوونـ
تەنگـــژە نالەبـــارەدا، لـــە ڕێچكـــەی كام ئـــەدەب و كام هونـــەر 
ـــا پـــەرە بـــە خەونەكانـــی  دەگەڕێـــت، مێشـــكمی ئاڵۆزانـــدووە. ئای
ــە  ــردن ڕایاندەماڵێتـ ــە جیهانیكـ ــی بـ ــان ترسـ ــەل دەدەن، یـ منگـ
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خەرەنـــدی نەمانـــەوە. ئەوەتـــا ســـەرەتای شـــێواندنی تاڵـــی 
ــۆ،  ــی و نامـ ــەی بیانـ ــە وشـ ــنامەمانە بـ ــە ناسـ ــان، كـ زمانەكەمـ
بـــە بەرچـــاوی دەســـەاڵت و ڕاگەیاندنەكانـــەوە دەشـــێوێندرێت 
جـــا: نـــەوەی پاشـــەخۆم بـــۆ تەواوكردنـــی هەنـــگاوە پەتییەكانـــم 
بانگهێشـــت دەكـــەم، بـــا گوژمتـــر و بەرینتـــری بكەنـــەوە. خۆیـــان 
بـــن، چـــون مـــن خـــۆم بـــووم و نەبـــووم بـــە بەشـــێك لـــە 
ـــا گشـــتییەكەیدا  ـــە وات ـــی دی. واتێدەگـــەم، كـــە نوێگـــەری ل ئەوان
تێڕوانیـــن و فەلســـەفە و جیهانبینیـــی نووســـەرە بـــەرەو چاكتـــر 
بیـــری  لـــەوەش ڕوونتـــر دەڵێـــم: هەڵوێســـتە  و هونەریتـــر. 
ئـــەو ئافریدەكارییـــە بەرانبـــەر بـــە دامـــەزراوەی شـــتەكان، 
ئەویـــش بەگۆڕینـــی زمانـــی ڕاپۆرتـــی بـــۆ زمانـــی ئەفراندنـــی 
هێمـــا و دژەبـــاو و ئامـــاژەی شـــیعرییانە، گۆڕینـــی زمانـــی 
ــەر  ــەردە لەسـ ــی پـ ــەكان، بەزمانـ ــە ڕوواڵەتـ ــامبوون بـ سەرسـ
البـــردن و كەشـــفكردن. گواســـتنەوەی زمانـــی مەنتقـــی و بـــاو 
بـــۆ زمانـــی تەقاندنـــەوەی دیدیـــی ئەفســـانە ئامێـــز. لـــە دیـــدی 
منـــدا ئـــەو ســـێ خاڵـــە هـــەرە گرینـــگ بـــوون دڵســـۆزی داهێنـــان، 
ڕەنجـــدەری بـــرام: ئەوانـــە و خاڵـــی دیكەیـــش لـــە وزەی هەمـــوو 
ـــاو  ـــەو داڕشـــتنە ب ـــوون ل ـــی دەربازب ـــە، جیهانبینی ـــدا نیی قەڵەمێك
لـــە پێشـــبڕكێی قەڵەمـــدا  بـــە ئاگایییـــەوە  و ســـواوانە، زۆر 
مەبەســـتی ســـەرەكیم بـــووە، هـــەر بۆیـــە هەندێـــك لـــە خوێنـــەری 
هێـــژا وا تێگەیشـــتبوون، كـــە گوایـــە پەنـــام بردووەتـــە بـــەر لێڵـــی 
ـــە  ـــان ل ـــە خۆشـــەبەختیی نووســـەر، ی ـــا ل ـــگای داخـــراو ئای و ڕێ
ـــەی  ـــەو، ئەوان ـــش ئ ـــت نووســـەرانی پێ ـــە دەبینێ ـــی، ك نیگەرانیەت
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ــتووەتەوە،  ــۆ نەهێشـ ــان بـ ــی ئەوتۆیـ ــە هیچـ ــی بوونـ هاوقەڵەمـ
بۆیـــە تووشـــی پاڵەپەســـتۆی دەروونـــی و بەخۆداچوونـــەوە 
هاتـــووە، ئەمـــە جێـــی دڵەڕاوكێیـــە. ئەزموونـــی ڕۆحـــی لـــەالم، 
ئەڵبەتـــە بـــە واتـــا فـــراوان و وازەكـــەی، نـــەك بە پێناســـە الهووتی 
و ئایینییەكـــەی، كانگـــەی ئەدەبـــی و هونەرییـــە بـــە گشـــت 
شـــێوەكانی نیگایـــی و بیســـتەنی و وجودییانـــەوە. كۆكـــەرەوەی 
سرووشـــانەوە  چاوگـــی  تاكـــە  لـــە  داهێنانەكەیـــە،  كرۆكـــی 
ـــە تاكـــە چۆڕاوگـــەی  )وەحـــی و ئیلهـــام( هەڵدەقوڵێـــت و دەڕژێت
)جوانی(یـــەوە. تـــۆ بنـــۆڕە ســـێ پێكهێنەرەكـــەی مـــەردووم: 
ـــاوەز و ڕۆح  ـــوو، ئ ـــەر جەســـتە نەب ـــڵ ـ ڕۆح(، ئەگ ـــەش ـ عەق )ل
لـــە كێنـــدەرێ نیشـــتەجێ دەبـــن. ئـــەی ئەگـــەر عەقـــڵ لـــە مێشـــكی 
ــن.  ــی تـــۆش چ لێكترازانێـــك دەبـ ــەن و ڕۆحـ ــا، تـ ــدا نەمـ مرۆڤـ
هەروەهـــا، ئەگـــەر هاتـــوو ڕۆح لـــە لەشـــەوە دەرچـــوو، هۆشـــیش 
دادەمركێـــت، ئـــەدی چـــارە هـــەر دەبێـــت ئـــەو ســـێیە پێكـــەوە 
بگونجێـــن و لـــە ئاســـتەنگەكاندا بـــاری الســـەنگیی یەكـــدی ڕاســـت 
ــتنە  ــەو تێگەیشـ ــكاوم ئـ ــدا تێكشـ ــە دەقەكانمـ ــە لـ ــەوە، بۆیـ بكەنـ
قـــووڵ و ڕەگاژۆ بكەمـــەوە جـــا: نازانـــم بـــۆم ســـازاوە، یـــان نـــا. 
ئێمـــە دەبێـــت وەكـــو )ئیبـــن عەرەبـــی( باوەڕمـــان بـــە ئاییـــن و 
ـــەو خۆشەویســـتییە  ـــەت، ئەگـــەر ئ خۆشەویســـتی هەبێـــت. تەنان
ـــە تەوراتخانـــە و ئاتەشـــگەدەدا  ـــە مزگـــەوت بـــوو، ل ـــە دێـــر و ل ل
بـــوو، لـــە بتخانـــە و اللـــش و كەعبـــەدا بـــوو، گـــوێ بـــۆ وشـــە 
ـــە ـــۆ مۆســـیقای شـــیعرەكەی شـــل بك ـــەی، ب ســـاكارە عاریفانەك
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فمرعى لغزالن ودير لرهبان لقد صار قلبي قابال كل صورة 
وبيت لوثان وكعبة طائف     والواح توراة ومصحف قرآن

ركائبه  فالحب ديني وإيماني أدين بدين الحب أني توجهت 

منیــش، یەقینــی عاریفانــەم دەرانــد بەرانبــەر بــە مــرۆڤ و 
بوونــەوەر و نیشــتیمان. ئەوانــە كڕنۆشــگەی ڕامانــم بوونــە و 
هیــچ لــە باوەشــی دایــك و ژوانــی دڵــداران و چــی و چییەكانــی 
ــە، هەرگیــز ئەگــەر  لبیــدۆ و هەســتەوەرییەكان كەمتــر نەبوون

بااڵتــر و پااڵوتــر نەبووبــن
بەخەســتی  ســۆفییانەی  ئەزموونــە  جــۆرە  ئــەو  ئەڵبەتــە 
ئامــاژەم بــۆ كــردن لــە پانۆڕامــای گشــت كلتــوور و زمــان و 
ــەك  ــەر چونی ــی هاوشــێوەن، ئەگ ــژووی مرۆڤایەت ــن و مێ ئایی
نەبــن. لێــرەدا پەنجــە نۆمــام بــۆ ئاییــن و ســۆفیگەری بــە واتــا 
كۆنینەكــەی نییــە. كــە پەرســتگەكان لــە ســەروبەندی تاریكیــدا 
مرۆڤگەلیــان جڵەوگیــر و كوێــر كــردووە، هەرچەنــدەش لــە 
نەشــونمای ئایینگەلــی ئاســمانی و زەوینیــدا، ئاگاداركردنــەوە 
ڕەوایییــان  و  داد  بانگەشــەی  و  زوڵــم  نەمانــی  مزگێنــی  و 
نایەكســانی  دیــاردەی  كەچــی  دەدا،  خەڵــكان  بەرگوێــی 
چەقبەســتی  و  ســندم  و  باڵبەســت  زۆرداری  و  جــەور  و 
دەكــردن. دەمەوێــت مــرۆڤ لــە دۆزینــەوەی یاســاكانی ڕەوتــی 
بوونــەوەری ئــازاد بێــت، بەهاكانــی جوگرافیــا و مێــژوو، ئایدیــا 
و ڕۆشــنبیری و ...تــاد، نــەك مــرۆڤ ببێتــە كۆیلەی ئەندێشــەی 
یۆتۆپیــا و ڕامیارییــە گشــتگیرییەكان. لەكاتێكــدا بەجیهانیكردن 
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بــە تۆبــزی كرابێتــە ئایینــی نوێــی جیهــان و )بــازاڕ( و كتێبــی 
پیــرۆزی بێــت، كــە وشــەكانی بەهەمــان دگانــە ترســناكەكانی 

ســەردەمی )دراكیــوال( نووســرابن.
بــرای شــیرینم: شــاعیری نوێبەخــش، كاكــە ڕەنجــدەر: ڕۆشــنبیر، 
ــدن و مەرگــی  ــە ڕۆژێكــدا ســێ جــار تووشــی هەڵوێســت نوان ل
گیانی و جەســتەیی دەبێت و دەكەوێتە تاقیگەوە، جاری یەكەم: 
لــە پێنــاوی بژێویــدا، جــاری دووەم: لــە جەزرەبەدانــی سانســۆر، 

جــاری ســێیەم: لــە تابۆكانــی ئاییــن و ســێكس و دەســەاڵت.
ئەوجــا: ئــەو ڕۆشــنبیرە، لەنــاو ســووتماك و خۆڵەكــەوەی 
ســەمەندەرانەی خۆیدا بۆ پاشــماوەی هەســتەكان و ژیلەمۆی 

خــۆی بگەڕێــت.
لــە كۆچیــرۆك و ڕۆمانەكانمــدا، گوتــەی خــۆم بەڕاشــكاوی 
دەرانــدووە. دەمامكــم لــە هەندێــك ڕووی دزێــو هەڵداوەتــەوە، 
ئەوجــا كارمەنــد بووبــن، یــان گیرفانمەنــد و دیــاردەی چەوێــڵ 
لــە دوو تۆیــی داڕشــتەی هونــەری و  ئەڵبەتــە  پــووكاو.  و 

ــەكااڵی ئێســتێتیكەوە. ب
بــرام: هاوســەرگیری كاســۆلیكی لەگــەڵ سیاســەتدا، تەاڵقدانــی 
ئــەدەب و هونــەرە، تــۆ دەڵێــی چــی. ســێ مــەرج هەیــە بــۆ 

ــش. ــكات، ئەوانی ــدن گەشــە ب ــەوەی ئەفران ئ
نێوانــی ڕووناكبیــر و دەســەاڵتدار  كــە  ئــازادی،  بوونــی   *

هەریەكەیــان. بەمافــی  بێــت  داننــان  و  هاوســەنگ 
* ڕۆشنبیر خاوەنی شكۆ و ڕێز بێت و دەنگی بیستراو بێت.

* دەسەاڵت ڕێز لە تاكمەندی و دەنگی بگرێت.
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)ســەعد  لەنێــوان  یەكــی(  )وەك  و  پەیوەنــدی  نموونــە:  بــۆ 
زەغلــول( و هەریــەك لــە )قاســم ئەمیــن( و )عەبــاس مەحمــوود 
لەنێــوان  هــاوكاری  و  تەبایــی  و  ڕێــز  هەبــوو.  ئەلعەقــاد( 
ئەلبــارودی(  )ســامی  و  نەدیــم(  )عەبدوڵــاڵ  و  )عەڕڕابــی( 
ــوو، هەروەهــا )مســتەفا نەحــاس پاشــا( بەمەرجــی )تاهــا  هەب
حوســێن( قایــل بــوو، كــە دەبێــت خوێنــدن بكرێتــە خۆڕایــی 
ــا  ــەو ســەردەمە. ئای ــی ئ ــری مەعاریف ــە وەزی ــەوەی ببێت ــۆ ئ ب
ئــەم دۆخــە الی كــورد هاتووەتــە دی. لەپــاڵ گرفتــی ئازادیــی 
دەربڕینــدا، پرۆســەی نووســین وەكــو كردارێكــی ڕاســتەوخۆ 

لــكاو بەخــودی داهێنــەرەوە، خەمێكــی دیكەمــە.
كاكــە ڕەنجــدەر: ئەفراندنــی ڕۆمــان، نە كــرداری وەاڵمدانەوەی 
دیاردەكانــە،  چارەســەری  دۆزینــەوی  نــە  پرســیارەكانە، 
بەڵكــو هەڵمەتبردنــە ڕووەو چەمكــی جوانــی. دەســتگیركردنی 
مەعریفــەت )هۆشــەكی نــەك غەیبــی(، ئەوجــا ورووژاندنــی 
دۆزینــەوەی  چونكــە  خوێنــەردا،  هۆشــی  لــە  پرســیار 
وەاڵمدانــەوەی  نالەبارییــەكان،  و  ئاســتەنگ  چارەســەری 
كۆمەڵنــاس،  گەردنــی.  كەوتووەتــە  ڕیشــەیییەكان  پرســیارە 
ئەركــی  نــەك  مێژوونووســان.  ئابووریــزان،  فەیلەســووف، 
ــزم( ــدەش خەمــی )هیومانی ــت. هەرچەن ــكار بێ ــی جوان بنەڕەتی
یــان بەرانبــەر بــە هــەژاری، دیموكراســی، ئــازادی، نایەكســانی 
)چ لە نێوان ژن و پیاودا، چ چینایەتی، چ لەگەڵ بااڵدەســتاندا( 

لــە كەســانی ئاســایی هەســتیارترە و پەنــگاوی ناخیانــە.
بەدیــدی بەنــدەوە، ئەگــەر ڕۆماننــووس وزەیەكــی گەشــاوەی 
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ــەرەوە ئەوســا )ســەردەمی  ــدەری خســتە دەروونــی خوێن هان
پێــدەكات، بۆئــەوەی:  ڕۆمــان( و پاشــی ڕۆمانیــش دەســت 
بپشــكنێت و توێژینــەوەی بــۆ بــكات و ڕابمێنێــت و پاشــان 
بپرسێت، نەك خەریكی كەڵەكەچنیی ڕووداو و حیكایەتخوانی 

بێــت.
خــۆ دەبینیــت، پشــكنینم پێــش توێژینــەوە خســتووە، هەروەهــا 
ڕامانــم بــەر لــە تێگەیشــتنی ئامــاژە و ســیمبولەكان دیــاری 
دێــت.  ڕیشــەیی  هەڵخســتنی  پرســیاری  پاشــان  كــردووە، 
وەرگرتنــە   + پێــدان  جووتكــرداری:  دەرئەنجامــی  وەكــو 
بــۆ  بەرایــی میتاڕۆمــان  لێــرەوەش خاڵــی  ئــا  هونەرییەكــە. 
ــورد  ــی ك ــی و هاوســۆزی مرۆڤ ــم و هاوئاهەنگ ــی ڕیت ڕاگرتن
لەگــەڵ ســەردەمەكەیدا چەكــەرە دەكات، ئایــا لــە ژیانــی )وێنــە(
یــی ئەمڕۆژیمــان، بەڕاســتی لــە )ســەردەمی ڕۆمــان(دا دەژیــن. 
چ جــای ســەردەمی میتاڕۆمــان. ئــەو پرســیارە بایەخــدارە 
نوێتــر  هەنــگاوی  بــۆ  هەمیشــە  و  پێكــردووم  هەڵوەســتەی 
ڕامدەچەنێــت، كــە بــە میتازمــان و میتاحیكایەتــی نــاو دەبــەم.
شــیعری  لــە  ئێــژم:  جەنابتــەوەش  شــیعری  لەبــارەی 
هاوچەرخــدا كــەم شــاعیر هێنــدەی تــۆ قوواڵیــی زمانــی لــە 
ــت داوە  ــدا هەوڵ ــی زمان ــە بەكارهێنان ــدووە. ل شــیعردا خەماڵن
بەشــێكی زۆری هێــزی زمانــی كــوردی بكەیتــە هــی خــۆت، 
یــان گریمــان هیچــت نەگوتووبێــت، تەنیــا جیاوازیــی شــێوازت 
لەگــەڵ شــاعیرانی دیكــە، ســەنگی ئەفراندنــت لــەالم بایەخدارتــر 
دەكات لــە كەســانێك زۆر بڵێــن، كەچــی خۆیــان نیــن و بەشــن 
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لەوانــی دی، شــانگەرم و دڵخــۆش بــە، هونــەر ڕامــان و شــێواز 
و تاكمەندییــە، جیابوونەوەیــە لــە فڕینــی پۆل. ئــەو جیاوازییەت 
ــان، دواڕۆژ  ــە داهێن ــە ل ــەردەوام ب ــان و نوێبەخشــییە، ب داهێن
لەگــەڵ داهێنەردایــە، لەگــەڵ تــۆ و تــۆی ئاســادایە. هەمــوو دەم 
ناداهێنــەر و ئەدیبــە ڕەســمییەكان دژایەتــی داهێنــەر دەكــەن، 
تەماشــای مێــژووی داهێنانــی جیهــان بكــە، وێنــەی خــۆت زۆر 

ــە داهێنانــت دەســپێرم. ــەوە. ب دەبینیی

عەبدوڵاڵ سەڕاج
1/10/ 2011 فنالند
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بــرادەری باشــم: وا نزیــك  بــرا و  كاكــە ســەباح ڕەنجــدەری 
بووینەتەوە لە ساڵی نوێ، لە ژیانی نوێ. دەردەسەری ساڵێكی 
تــر. ژیــان هەســتێكی ســەرپێیی نییــە، هەســتێكی ئەزموونكــراوە. 
لەژیــان  مــن زۆر جــار دەچمــە خەڵوەتــی گۆشــەگیرییەوە و 
دەترازێــم. ئــەم حاڵــەت و دۆخــە بكــوژە بــە تونــدی یەخــەم 
دەگرێــت و درێــژە دەكێشــێت و لــە دەوروبــەرم دادەبڕێــت و بــێ 
ئــاگا دەمێنمــەوە. كاتێــك بەئاگادێمــەوە دەبینــم ڕووداوی ســەیر 
و جەرگبــڕ ڕووی داوە و دەســتمایە و ئازیزانــم لەدەســتچوون: 
ــدار، ئەحــالم  ــوود زام ــەد عــارف، ســامی شــۆڕش، مەحم محەم
ــاك.  مەنســوور، محەمــەد موكــری، شــێركۆ بێكــەس، جیهــاد دڵپ
ناوچەوانــم  لەســەر  دەســت  و  دەدات  بــەرم  فــێ  كــە  بــەاڵم، 
بەئــاگا  لــە  مژدەیــە  ئــەو  بەئاگادێمــەوە  قووڵتــر  هەڵدەگرێــت 
ــە  ــا دەرگای كراوەی ــی و وەف ــای جوان ــەوە وەردەگــرم. دنی بوون
و هێنــدە كرایــەوە و گــەورە و بەخشــندەیە، ئەگــەر بمانەوێــت 
هەموومــان دەتوانیــن تێیــدا بێینــە ژوورەوە و بەســەالمەتیش 

ــن. ــان بزانی ــن و بایەخــی خۆم ــوەی دەرچی لێ
ماوەیــەك ئــەو هەســتە دەیخواردمــەوە و پەرێشــانی كردبــووم. 
و  دووركەوتوومەتــەوە  ئەدەبیاتــدا  لەنــاو  مــن  دەزانــی  وام 
پەڕوپــۆم شــكاوە. كاتێــك شــاعیرێكی نــەوەی دوای خــۆت ڕێزت 
دەگرێــت و دێــت وەفادارییەكــی بــێ وێنــەت بەرانبــەر دەنوێنێــت 
ژیــان  جەرگــەی  دێمــەوە  دەكات.  هەتاهەتایــەت  منەتبــاری  و 
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و حەزدەكــەم زیاتــر بژیــم و زیاتــر مرۆڤــی بەوەفــا بناســم. 
هەمیشــە بیــر لــە دانیشــتنە ئەدەبییەكانــی هەشــتایەكانی هەولێــر 
دەكەمــەوە، كــە دادەنیشــتین قــەت گوێــم لــێ نەدەبــوو قســە 
ــەر دانیشــتنێكدا ســێ چــوار ڕســتەت  ــە ه ــت. ل ــی بكەی بەخۆڕای
دەگــوت و ڕســتەكان پێویســتییان بــە گفتوگــۆ و بیركردنــەوە 
دەبــوو، بەهیــوام ئێســتاش هەمــان جــۆری بیركردنــەوەت درێــژە 
پێبدەیــت، ئەگەرچــی لــە بەرهــەم پوختیــت، هەســت دەكــەم هــەر 

ئاوهــا ماویتیــەوە، بــەاڵم هیوایەكــە و دەیخــوازم.
بــێ  تــۆ دەرناچــم،  ئــەو وەفایــەی  بــاری  لــە ژێــر  قــەت  مــن 
ڕەچاوكردنــی هیــچ شــتێك، شــیعر و چیرۆكەكانمــت كــۆ كــردەوە 
ــا  ــڕۆ تەنی ــردن و ڕەنجــی زۆرت كێشــا، كەچــی ئەم ــت ك و چاپ
ســاڵوێك، مــەرام و بەرژەوەندییەكــی تێدایــە. ژیانــی ئەدیبانــە و 
ژیــان لــە پێنــاو ئەدەبــدا بەدەســت هەمــوو كــەس ناكەوێــت، یــان 
هەمــوو كەســێك ناتوانێــت ئــەم بەخشــندەیییە بەدەســت بهێنێــت. 
خــودا ئــەو خەاڵتــەی بــە تــۆ بەخشــیوە و شــاعیرانە دەژیــت. 
لــەم بۆچوونەمــدا زۆر وردبینــم. ســاتی شــیعری، واتــا ســاتی 
ســیحری و نادیاریــت دۆزیوەتــەوە. گــەردوون پــڕە لــە شــیعر و 
دیاردەی سەرنجڕاكێشــی شــیعری. شــیعریش بەشــداری دەكات 
لــە دەوڵەمەندكردنــی مانــای بــوون و یــادگاری شــاعیر لــە زەینــی 

ــگا دەهێڵێتــەوە. كۆمەڵ
لەم نزیكبوونەوەیەی ساڵی تازەیەدا دوو هیوا دەخوازم.

یەكــەم: بــە هیــوام تەمەندرێژبیــت و خــودا بتپارێزێــت و وەك 
منــت لــێ نەیــەت لــە شــیعر دووربكەویتەوە، چونكە تــۆ فەزایەكی 
زۆر تایبــەت و پــڕ هەســتت هەیــە، لــە هەمــوو توخمەكانــی شــیعر 



51عەلی مستەفا

زیاتــر ســوود لــە هێمنیــی زمــان وەردەگریــت. زمــان شــیعری تــۆ 
فۆرمەلــە دەكات. ئەزموونــی تــۆ لــە هێڵــە بنەڕەتییەكانــی شــیعری 
كــوردی ناچێــت و شــێوەی گشــتی وەرنەگرتــووە، لــە خەســڵەت 
و شــێوازی خۆتــدا پێگەیشــتووی. شــیعر ئــەو خەاڵتەیــە ژیانــی 
ڕاســتەقینە بــە شــاعیری دەبەخشێـــت و ئەركــی شــاعیریش ئــەو 
كاتــە كامــڵ دەبێـــت لــە ژیــان و مــرۆڤ و ئێســتێتیكای زمــان 

بدوێــت. 
دووەم: ئەگــەر هەوڵێــك بــۆ ئــەوە بدەیــت: )دڵدارەكــەم پایــزە 
گەواڵەیــەك نییە(شــم بــۆ چــاپ بكەیتــەوە و پێشــەكییەكی بــۆ 
دەنێمــە  پــێ  تــازەدا  لــە ســاڵی  دەبــم.  مەمنوونــت  بنووســیت 
شەســت و حەفــت ســاڵییەوە. جــا دوای چاپكردنــەوەی كتێبەكەم، 
مــردن دێــت بــا ســەر چــاوان بێــت. ســاڵی تــازەت پیــرۆز بێـــت و 

ــر. ــی هەولێ ــۆ برادەران ســاڵوم ب

سەاڵح شوان
2013/12/18 نەرویج
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بــرای بەڕێــزم: كاك ســەباح ڕەنجــدەر: ســاڵوێكی شــاعیرانە. 
هەواڵــت دەپرســم و بــە هیــوام، قەڵەمەكــەت هــەر بــەردەوام بێــت 

ــە نووســینی شــیعر و لێكۆڵینــەوەی ئەدەبــی. ل
ئــەم نامەیەمــدا چەنــد كتێبێكــت وەك  بــرای بەڕێــزم: لەگــەڵ 
بــن.  ڕەزامەندیــت  جێــگای  هیــوام  بــە  دەنێــرم.  بــۆ  دیــاری 
ــن،  ــك ب ــەك و هــەر چۆنێ ــن، هــەر چیی ــی م ناوەرۆكــی كتێبەكان
ــە  ــە حــەزی ل ــن، ك ــك بیبین ــی خوێنەرێ ــەم وەك هەوڵ حــەز دەك
خوێندنــەوەی شــیعر و ئەدەبیاتــە، نــەك وەك بەرهەمی نووســەر 
و لێكۆڵەرێكــی ئەدەبــی، چونكــە مــن ئەوەنــدەی شــانازی بــە 
ناســنامه ی خوێنەربــوون دەكــەم، ئەوەنــدە بەالمــەوە گرینــگ 
ئێســتاش دوای نووســینی  بناســرێم.  نووســەرێك  نییــە وەك 
چەنــد كتێبێــك و دەیــان وتــاری ئەدەبــی، هــەر وەك خوێنەرێــك 
ــەوە نەشــكاوە،  ــم بــۆ خوێندن ــم، تائێســتاش تێنووێتی خــۆم دەبین
نووســینەكانی  مــن  دیــارە  ناشــكێت.  دەشــمرم  تــا  بێگومــان 
ئێــوە، چ شــیعر، چ لێكۆڵینــەوە، بــە گرینگییــەوە دەخوێنمــەوە. 
دەستخۆشــیت لــێ دەكــەم. لەگــەڵ كتێبەكانــی خــۆم ســێ كتێبــی 
دیكــەش لەبــارەی مێــژووی ڕوانــدزن، وەك ڕواندزییــەك حــەزم 

ــەم. ــوە بك ــە ئێ كــرد پێشــكێش ب
یارمەتیــم  بكــرێ  ئەگــەر  هەیــە،  داواكارییەكــم  كاكــە ســەباح: 
ــە، كــە مــن ســااڵنێكی  بدەیــت سوپاســت دەكــەم. ئەویــش ئەوەی
زۆرە وەك خوێنەرێــك حــەز دەكــەم دیوانــی: )جەاللــی میــرزا 
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كەریــم( بەناوونیشــانی )ڕێــگا دوورەكانــی چاومــان( بخوێنمــەوە. 
بــە داخــەوە چەنــدان كتێبخانــە لــە هەولێــر و شــوێنەكانی تــر 
گــەڕاوم و داوام لــە چەنــد نووســەرێكیش كــردووە، دەســتم 
ئــەو  ئەزموونــی  لەبــارەی  جارێــك  چەنــد  تــۆ  نەكەوتــووە. 
ــە هەســت دەكــەم دیوانەكــەی الی  شــاعیرەوەت نووســیوە. بۆی
ــرن  ــی بنێ ــێ، بۆم ــەت هەب ــەر دیوانەك ــت. ئەگ ــۆ دەســت بكەوێ ت
ــۆ  ــد شــێركۆ شــاكر مەجــرووم(ەوە. ب ــی مامۆســتا: )ئومێ ــە ڕێ ل
خۆمــی كۆپــی دەكــەم و دواتــر وەك ئەمانەتێــك بــۆ بەڕێــزت 
ــان  ــت، ی ــەم جێبەجــێ دەبێ ــم، داواكارییەك ــەوە. جــا نازان دەنێرم
بكــە و  قبــووڵ  بێــت، ســاڵوی هاوڕێیانــەم  نــا. هەركامێكیــان 
هیــوادارم، نووســینی جوانتــری دیكــەت ببینــم، لەگــەڵ ڕێــزم بــۆ 

تــۆ و بنەماڵەكــەت.

سەدیق سەعید ڕواندزی
2015/6/15 ڕواندز
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كاكە سەباحی خۆشەویست

ســەاڵوی گەرموگــوڕی برایانــە، لــە ســوێدێكی ساردوســڕ و 
بەفرگرتــووەوە. و  ڕچیــو 

زۆر ســوپاس بــۆ نامەكــەت. دڵــت خــۆش كــردم. پێشــتریش 
چــاوم ڕوون بــووەوە بــە نامەكانــی كاكــە یــادی فڕۆكــەوان.
ئــەوەی لەبــارەی چیرۆكەكانــەوە نووســیوتە، زۆر باشــی بــۆ 
چوویــت. ئــەو دوو چیرۆكــە بــە بیــری فەلســەفی ئاخنــراون، 
بــەاڵم فەلســەفەی تیــۆری و نــاو كتێــب نــا، بەڵكــە فەلســەفەیەك 
كــە چــكاوی ئەزموونــە تــاڵ و فراوانەكانــی ژیانــە. لەوەیــە زۆر 
كەســی دیكەیــش بــاوەڕی فەلســەفەیی وایــان ال گەاڵڵــە بووبێــت. 
چیرۆكــی )تــەرم( تــا ئێســتا تەرجەمــەی چــوار پێنــج زمــان كراوە، 
ــی و ئەویــش  ــە عەرەب ــا كــراوە ب ــەی گومــان تەنی ــەاڵم ڕازخان ب

هێشــتا بــاڵو نەكراوەتــەوە. 
ــە مــن چــی دەنووســم،  ــە تەمەنێكــی هەڵكشــاودا زانیوت ئەگــەر ل
چاكیــی  لەبــەر  و  نییــە  تێــدا  منــی  ئازایەتیــی  هیــچ  خــوا  بــە 
شیعرەكانیشــم نییــە. ئــەوە بەڵگــەی هەڵكشــانی ئەزموونــی ژیــان 
و ئەزموونــی هونەریــی خــۆت و ســەركەوتنی پلــەی جوانناســی 
و هونەرناســیی خۆتــە. هیــچ ســەیریش نییــە. چونكــە زۆربەمــان 
لــەو تەمەنــەدا فێــر دەبیــن بــە دڵ جوانــی و هونــەر بچێژیــن. 
شــیعرەكان  نــاو  پشــكۆی  ئەگــەر  دەبــم  دڵخــۆش  بێگومــان 

گەرمییەكیــان گەیاندبێتــە نــاو دڵــی تۆیــش. 
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هیــوادارم ئــەو برایــە، ســاماڵ ئەحمــەدی، بتوانێــت بــە یارمەتیــی 
بــەرز  و  جــوان  تێكســتی  كۆمەڵێــك  خــۆت  وەك  كەســانی 
هەڵببژێرێــت و بیانخاتــە بەرچــاوی خوێنــەری فــارس، دڵنیام خوا 
تــۆی خــۆش دەوێــت، ئەوەتــا یەكســەر نزاكەتــی بــەدی هێنــاوە: 
حەفتــەی ڕابــوردوو دیوانێكــی تــازەم لــە الیــەن كتێبفرۆشــیی 
)نوختــەی  نــاوی  كراوەتــەوە،  بــاڵو  )ســلێمانی(  ئەندێشــەوە 
ــە. مــن خۆیشــم هێشــتا نەمبینیــوە. هیــوادارم  نوونەكــەی ژیان(ـ

بــە دڵــت بێــت.
خــوا یــار بێــت لــە دەرفەتێكــدا تەلەفۆنێــك بــۆ ژمارەكــەی كاكــە 

یــاد دەكــەم. ئەمەیــش ژمارەكــەی منــە:
0046707575182

هیوادارم لە سەردانەوەی داهاتوومدا چاوم پێتان بكەوێت.
هەر شاد و سەربەرز بژین

فەرهاد شاكەلی
نیوەشەوی 2016/2/16 ئوپساال
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كاك سەباح گیان

سەاڵو و خۆشەویستیی زۆر
نامەكەت جوان بوو، دڵخۆشی كردم، خوا دڵخۆشت بكات.

تــا  نووســیوتە،  )چۆمــان(ەوە  چیرۆكــی  لەبــارەی  ئــەوەی 
ڕادەیەكــی زۆر ڕاســتە، بــەاڵم چونكــە ڕووداوەكانــی ئــەو كاتــە و 
دواتریــش هێنــدە چــڕ و پــڕ و ڕەنگدارن، هەمیشــە هەســتێكی وام 
لــە مێشــكدایە، كــە ئــەو ئەزموونــە پێویســتی بــە چوارچێوەیەكــی 
ــێ  ــە دەب ــەو چوارچێوەی ــم ئ ــە وردی نازان ــرە. خۆیشــم ب فراوانت
چەنــد فــراوان بێــت؟ بەاڵم هەســتی شەشــەمی هونــەر پێم دەڵێت، 
ــری  ــە و پێویســتە كاری زیات ــە هێشــتا كــرچ و كاڵ ــەم بەرهەم ئ
لەســەر بكەیــت. ســەیر ئەوەیــە هــەر خــۆم ڕێــگای ئــەوەم دا كــە 
ئــەو تێكســتە بكرێتــە ئیتالیایــی، واتــە ئــەو كاتــە پێــم وا بــووە، كــە 

دەكرێــت وەك تێكســتێكی گەیشــتوو تەماشــا بكرێــت.

كاكە گیان
مــن سوپاســت دەكــەم كــە ئــەو بۆچوونانــە لەســەر شــیعر و 
و  ورد  بۆچوونــی  وایــە  پێــم  كــە  دەردەبڕیــت،  چیرۆكەكانــم 
هونەرمەندانــەن. ئــەوە تەنیــا كەســێك دەتوانــی وا بڵێــت كــە زۆر 
هۆشــیارانە لــە زمــان و لــە ئێســتێتیك بــگات. ڕاســتییەكەی پێــم 
خۆشــە ئــەو باوەڕانــەت لەســەر شــیعر و چیرۆكــەكان لــە یــەك 
دوو نووســین و وتــاردا بــاڵو بكەیتــەوە، لــە الیەكــەوە بــۆ ئــەوەی 
بەشــدارییەكی داهێنەرانــە بكەیــت لــە بــواری هەڵســەنگاندن و 
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ڕەخنــەی ئەدەبیــدا، لــە الیەكــی دیكەیشــەوە بۆ شــەرمەزاركردنی 
ئــەو هەمــوو كۆلكە ڕەخنەگرە نەخوێندەوارانەی تەنیا كاریان بۆ 
ڕووخاندنــی ئەدەبــی كوردییــە، كــە مــن پێیــان دەڵێــم )ڕەخنەبــاز( 
نــەك )ڕەخنەگــر(، هــەروەك چــۆن بــە فەریكــە سیاســییش دەڵێــم 

)سیاســەتباز( نــەك )سیاســەتكار یــا سیاســەتمەدار(.
ــەدا یــەك دوو وتــاری بــاش، هەڵســەنگاندن، لەســەر  ــەم ڕۆژان ل
دیوانــە ســوێدییەكەم )ژێیەكانــی دووری( بــاڵو كرانــەوە، كــە 
خەڵكێكــی زۆر خوێندبوونیاننــەوە و بــە دڵیــان بوون، ناونیشــانی 
دوویانــت بــۆ دەنێــرم، ئەگەرچــی دەزانــم ســوێدی ناخوێنیتــەوە، 
بــەاڵم تەنیــا بــۆ ئــەوەی ببینیــت كــە لــەم واڵتــە چەنــدە بایــەخ بــە 

نووســەر و بــە بەرهەمەكانــی دەدرێــت.
برا

ــار بێــت مــن بــۆ دەوروبــەری نــەورۆز دەگەڕێمــەوە بــۆ  خــوا ی
كوردســتان و لەوەیــە ســێ حەفتەیــەك یــا زیاتریــش بمێنمــەوە. 
بێگومــان پێــم خــۆش دەبێــت چاومــان بــە یەكــدی بكەوێــت. 
ئەگــەر بــۆ جەنابــت دەگونجێــت ســەر بدەیــت و تەشــریف بێنیــت 
بــۆ شــاكەل و گەرمیــان دیــارە زۆر دڵخــۆش دەبــم، ئەگەرنــا 

چارەیەكــی دیكــە دەدۆزینــەوە.
هەر شاد و سەربەرز بن

فەرهاد شاكەلی
شەوی 2016/2/29 ئوپساال
)دەزانیت ئەم مێژووە تا چوار ساڵی دیكە دووبارە نابێتەوە؟(
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بــە هیــوای ژیانێكــی  بــرای بەڕێــزم كاكــە ســەباح ڕەنجــدەر: 
ئاســوودە و بەختــەوەر. ماوەیەكــە ئــاگام لــە دەنگوباســتان نییــە. 
هــەر چەنــد لــە ڕێــگای نووســینەكانتانەوە، كــەم تــا زۆر، دەزانــم 
ماون و دەستبەرداری شیعر و ئەدەب و یادەوەری نووسینەوە 
نەبووینــە. ئەمــڕۆ لــە ڕێــگای باڵوبوونــەوەی شــیعرێكتان لــە 
ماڵپــەڕی: )دەنگــەكان(دا، خۆشــبەختانە ئیمێلەكــەت نووســیبوو، 
هێنــدەی یــەك دنیــا شــاد و دڵخۆشــبووم، ئــەم كورتــە نامەیــەم بــۆ 
نووســی. ماوەیەكــە فەیســبووكم نییــە. كاتێكی زۆری لێدەكوشــتم 

بــە خوێندنــەوە و نووســین ڕانەدەگەیشــتم، بۆیــە دامخســت. 
ئــێ، منداڵەكانــت چۆنــن. لــە خوێندنــدا گەیشــتوونەتە كــوێ. خــۆت 
لــە كــوێ كار دەكەیــت و كاتــت چــۆن بەســەر دەبەیــت. باوەڕ بكە 
زۆر تاموچێــژ لــەو نووســینە بیــرەوەری ئامێزانــەت وەردەگــرم. 
نامــە كراوەكانــت لــەوان جــوان و نایابتــر. نازانــم هــەر مــن وام، 
ــە لەســەر لووتكــەی  ــت، ك ــەوە نەبێ ــت هــی ئ ــوەش. دەبێ ــان ئێ ی
ــە هەشــتاكان  ــەم ب ــن. خۆزگ ــگاو دەنێی ــوار هەن ــەن بەرەوخ تەم
ئــەو كات نووســین و خوێندنــەوە و هاوڕێیەتــی و كتێــب مانــا و 
مەغزایەكــی تریــان هەبــوو، بــەاڵم ئــەو زەمــان تــازە ناگەڕێتــەوە، 
ئێســتاكەش ئــەو ڕســتەیەی تــۆم هــەر لەگەڵدایــە، كــە دەتگــوت: 
ــە  ــن ب ــرد( بژی ــان دەك ــە چیم ــە ئێم ــب نەبوای ــەر كتێ )ســمكۆ ئەگ

خۆشــی و بەختــەوەر بــن.
ئیسماعیل تەنیا
2016/3/1 هانۆڤەر
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گیانەكــەم ڕەنجــدەر: گشــت ڕێــز و ســاڵو و ســۆزم بــۆ تــۆ 
دا  )گیانەكــەم(  وشــەی  لــە  ڕۆڵەكانــت،  و  خــەون  دایكــی  و 

ناوێژرێــت. بــۆ  پتــرم  خەســتكردووتەوە، 
دواییــن كۆشــیعرت: )حەزدەكــەم ئەوەنــدە بژیــم - 2015(، ئــەزی 
بــە شــیعرییەتی: )پووشــكین و ئیلیــەت و ئۆكتاڤیــۆ پــاز(ەوە، 
بەســتایەوە و بەڕاســتی لــە كۆشــیعرەكانی دیكــەت ترازاویــت و 
دەنگــت ســۆزناكتر و پاراوتــر و جوداتــرە و ئومێــدی داهێنانت لە 
دڵــی گــەورە و بەهێــزی شــیعردا دروســت كــردووە، بەتایبەتی لە 
كەڤاڵــە وشــەیییەكانت و ســۆفیگەرییە شــیعرییەكەت، تــۆ هەشــتا 
ســاڵت بــۆ تەمەنــت نیشــانداوە: )1965/11/18 - 2045/11/18(، 
كــە دەق دەكاتــە تەمەنــی ئێســتای مــن، ئایــا لــەو كۆتایییــەدا، 
پرســیارێكە  دەبێــت؟  لەكــوێ  مامــت  ســەڕاج(ی  )عەبدوڵــاڵ 
خــۆی لــە زەینمــدا ســەپاندووە، وەاڵمــی لــەالی )الهــو(وە، كــە 
ــوورە ڕاســتەوخۆ  ــە كێشــاومە، بب ــێ نیگاییی ــەاڵم ب ــە، ب كەڤاڵێكم
ئــەم )شــەتەحاتانە( دەنووســم و لــە فەرموودەیەكــی )ئەلنیفــەری( 
ســۆفیدا ئــاگادارت دەكەمــەوە، كــە پێمــی گــوت: )لــە تاریكیــدا 

جێگیربــە، كــە لــە تاریكیــدا نیشــتم، خــۆم بینــی(.
تــۆ لێوڕێــژی لــە هێــزی خــودا، لــەم شــیعرانەتەوە خــۆت ناســیوە 
و جەســتە و گیانــی ئۆقرەگــری خــۆت دەبینــی، بەختــەوەر خــۆت، 
ئــارام خۆتــی، نــەك وەكــو بەنــدە، لــە بەرزەخــی بــڕوا و نابــڕوادا، 
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لــە لێــواری گومــان و یەقینــدا گیرمــاوم، خەتــای مــن نییــە، خەتای 
ئــەوەی ســەرەوەیە، كــە )مێشــكم( و )هــزرم( و )هۆشــم(ی ئاوهــا 
داڕشــتووە و هەمیشــە لــە ســۆراغی كــۆن و دەروازە و ڕێنمــام 
بــۆ نایدۆزمــەوە؟ ئەمەیــە ئــەو پرســیارەی هەراســانی كــردووم 

و بەگوناحــی خۆمــی نازانــم.
ئێمەگەلــی  لەســەرەوەیە،  كــە  ئافریــدەی،  ئــەو  گیانەكــەم: 
ناچاركــردووە كــە هەڵبژێریــن تێــم دەگەی، كەوابــوو، چاوەنۆڕی 
ــە  ــە ڕەوان ــە گیان ــە باوەشــم بگــرێ و ســوكنایی ب فریادڕەســم ل
ــەوەی  ــۆ ئ ــەوەی )خــۆڵ( دامپۆشــێ، ب ــەر ل ــدات ب ناشــادەكەم ب
ئــەم تەرمــە پیــس و بۆگەنــەم ڕەگەزەكانــی )خــاك، بــا، ئــاو( 
ــە زووخــاڵ و  ــە، بمكات ــە ئاگــرە پیرۆزەكەی ــێ، حــەزم ل نەگاڵوێن

خۆڵەكــەوە.
كتێــب لــە وەرگێڕانــدا دووبــارە لــە دایــك دەبێتــەوە: داهێنــان 
لــە مانــا هــەرە تایبەتییەكــەی خــۆی داوام لــێ دەكات و پــڕ 
ــی،  ــەم كۆشــیعرەت بكەمــە عارەب ــان و دڵ حــەز دەكــەم ئ بەگی
تــا عــەرەب داهێنانــی داهێنــەری كــورد ببینــن. وەلــێ ئاوهــا 
پرۆژەیــەك كۆتایــی ئــەو لــە 10% یــەی تاكــە چاوێكــم، ئەویــش 
چــاوی چەپمــە، گیانەكــەم بــا قەرزبێــت لەســەر تەندروســتی 
و تەمــەن. شــانازی بــەوە بكــە، جیــاوازی لەوانگــەل، بــەدەر 
لــە پۆلــی مەالنــی ئاســایی، نابــاو و پشــت بــە ڕۆحــی خــۆت 
دەفڕیــت بــەرەو دەربــاری شــیعر و ئارامگــەی ســیمرغ، لــەم 
شــیعری  پێشــینەی  لــە  ترازاویــت  بەتــەواوی  كۆشــیعرەتدا 
خــۆت و نەوایەكــی نــوێ، كەڤاڵگەلێكــی دەگمــەن و ســۆزێكی 
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پەرییانــەت بەالپەڕەكانــدا پەخشــاندووە، هەســت و نەوایەكــی 
ســۆفی مەشــرەبانەم لــە نێــوان دێــڕە ورشــەدارەكانت بینــی، 
بەچــاوی ناخــم و هــەم دیــدی بینایینــم. ئــەوەی بەچاكــی لــە 
ــواڕی،  ــە فەیــزی شــەتەحاتەكانت بن ڕوانگــەی جوانســازییەوە ل
دەگاتــە ئــەو ئاقــارەی كــە بێــژێ: ئــەوە )ســەباح ڕەنجــدەر( پەیتــا 
پەیتــا كەوڵــە هــزری و هونــەری و جوانكارییەكانــی دەشــاخێنێ 

ڕووەو ڕۆحییەتــی شــیعر و ئێســتێتیكا. 
باوكــی خــەون، تــۆ و منــی نائــارام لــە گشــت جێیەكانــی ئــەوێ و 
ئێرە، ناشــاد لە گشــت ســات و زەمەنەكانی الوی و تەمەنداری، 
لــە )زەمەن(ێكــدا بەڕێكــەوت هەڵكەوتیــن، كــە بــە ناپیــرۆز نــاوی 
دەبــەم، چونكــە ڕاســتییەكان ترازێنــدراون و جوانییــەكان دزێــو 
ڕەخنــەی  كا  پووڵبازاڕییــە.  ئەدەبەكــەش  ...تــاد،  و  لێــدراون 
زانســتی؟ كا جواننــاس و كا ڕێــز و كا مــرۆی حەقناســنامه . 
بەالمــەوە، شــاعیر گرێبەســتیاری نێــوان: زمــان و مۆســیقا و 
ــە وشــەیییەكان  ــە زمانیی ــە واتایەكــی ڕۆشــنتر، كەڤاڵ ــە، ب وێنەی
لــە ســیمفۆنیای گــەردوون هەڵدەكێشــێ، چونكــە نیگاركێشــی 
بلیمــەت، كەڤاڵــە ڕەنگییەكانــی ئاوێتــەی مۆســیقا و زمانێكــی 
پەیڤیــن دەكات، ئــەم بۆچــوون و هاوكێشــەیە بــۆ ڕەگەزەكانــی 
ــا  ــاد، دەشــێت ئ ــە دراماشــەوە ...ت ــەدەب، ب ــەر و ئ ــەی هون دیك
لێــرەوە ڕۆحییەتــی دەق چــون كانیلــەی ســازگار هەڵدەقوڵێــت.
ئــەوەی  بــۆ  خوداییــن  ئاگــری  هەڵگــری  ئافریــدەكاران، 
وشــەیە،  شــیلەی  شــیعر  بكــەن.  دروســت  شارســتانییەت 
قــۆزراوی زمانــی هــۆز و  بەجۆرێكــی دی، وتــەی وتەیەكــە 
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ــد ســەردەمییانەیە، پێناســەی  ــە چەن زمانــی ســەردەمە. تــۆ بزان
شــێخ محێدینــی عارەبــی، كــە فەرموویەتــی: )شــیعر خــۆ دابڕینــە 

لــە ئاســایی بــاو(.
بۆدلێــر و ڕامبــۆ و ماالرمیــە و ســان جــۆن پێــرس و ڕێنــی 
شــار و نالــی و مەحــوی و گــۆران و نــاوی دیكــەش. هەمــان 
ڕێچكەیــان گــرت، بەبــێ گوێدانــە دەنگــی ناڕەزایــی ئــەم و ئــەوی 
ســەردەمەكەیان، تــۆش وەهابــە، خــۆ واتكــردووە. مــن ئاســایی، 
ــران، پانتایــی  ــژان و گەمــژە بی ــە چــاوی قڕێ ــن ل ــۆك بی كــە نەكڵ
داهێنان بە ورشــەی سەرشــانۆ و پیاهەڵدانی درۆ، گیرفانمەندی 
هەڵناســەنگێندرێت.  قەتاوقــەت  بەرژەوەندمەنــدان  خەاڵتــی  و 
گەوهەرناســی  بــازاڕی  دەیبینیــن،  )بازاڕ(ەكــەدا  لــە  ئــەوەی 
نییــە، بەڵكــو بــازاڕی )هــەڕاج( و گەندەفرۆشــی و هــەم خــۆ 
ــە، چارەنووســی  ــە ســەر زامەك ــەوەی پەنجــە بخات فرۆشــییە. ئ
وەك چارەنووســی ڕۆمانــی: )ســلیكۆك هۆكلێــر(ی مــن دەبێــت، 
بریــا ســەد بریــا بــەر لــە ماڵئاواییــی ژیانــم، بەچــاوی كــراوەوە، 
كۆڕۆمانەكانــم بەبــێ هەڵــە دەبینیــن، خــۆ دەزگای ئــاراس لــە 
پرۆژەیدابــوو ئــەم كارە بــكات، بەداخــەوە لــە بەختــی مــن ئەمیــش 
داخــرا، ڕەشــبین نیــم، وەلــێ لــەم ڕۆژگارە ســەقەتەدا مەحــاڵ و 
دژوارە ... مخابــن، بــەاڵم دوای مردنــم ئومێــدم بــە خوێنــەری بــە 

وەفــا زۆرە.
لــە ئــازار و موعانــات و ئەزموونــی پیرۆزی ڕەوتارەوە، داهێنان، 
ئەفرانــدن، دێتــە نــاو كایــەی هونەرییــەوە، دەتــۆ وردبــەرەوە لــە 
ــوو، كەچــی  ــدا تێرەســك نەب ــە ژیان ــە، ل ــۆ وێن ــی )ڤانكــۆخ( ب ژیان
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كەڤاڵەكانــی بــە دەیــان ملیــۆن دۆالر دەنرخێنرێــت. زۆرانــی تــر 
وەكــو ئــەو لــە مێــژووی ژیاریــدا هــەن. لــە ئەمســتردام دووبــارە 
و  كــردووە  بلیمەتــەم  ئــەو  كەڤاڵــی   )50( نزیكــەی  ســەردانی 
ڕۆحمــی چــاالك كردووەتــەوە، لــە ســاڵی )1890( و لــە تەمەنــی 
ــەوەش  ــەر ل ــاوە، ب ــەوە ن ــە خۆی ــەی ب ــی )37( ســاڵیدا گولل كورت
ــەی  ــووە، كــە زۆرین ــۆم دەركەوت ــدووە، ب گوێیەكــی خــۆی قرتان
نوێبەخشــان و ئافریدەرانــی بــەدەر لــە بــاو و ئاســایی و ژیانــی 
ــی و داد و  ــەر و جوان ــوون. شــێتی هون ــان نیمچــە شــێت ب خۆی

هــەق.
ئەمــە چ شــێتییەكی جــوان و پیــرۆزە كاكــە )ڕەنجــدەر(، بێمــەوە 
ســەر دەق بەواتــا جــوان و سەرســوڕهێنەرەكەی، بەگوێــرەی 
ــار  ــۆ دی ــەی ب ــت پێوان ــی دەق – Text(، حەف شــارەزایانی )زمان
كــراوە لەالیــەن )رۆبێــرت دی بۆجــوان( و )دریســلەر(ەوە، كــەوا 

لــە زۆربــەی توێژینەوەكانــی زمانــدا، دانیــان پێدانــراوە:
1- ســەبك )داڕژتــە(، كــە دەكاتــە پێبەنــدی نەحــوی )گرامــەر - 

Grammar( كــە بــە زاراوەی )Cohesion( دەناســرێت.
.)Coherence( یان تێبەندی دەاللەتەكان ،)2- حەبەكە )تانوپۆ

.)intentionality( 3- ئامانج، یان مەبەست لە دەقەكە
4- وەرگرتــن )قبــول( لەالیــەن خوێنــەر و بیســەر و گوێگــرەوە 

.)Acceptability(
.)informatively( )5- راگەیاندن بە واتای )االخباریة

دی،  وانــەی  لــە  گرینگتــرن  دووەم  و  یەكــەم  خاڵــی  هەڵبەتــە 
وێنــە  ئەفســوونی  داهێنانــی  و  ئەفرانــدن  ســەر  دەگەڕێمــەوە 
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كارەی  ئــەو  سفتوســۆڵ،  چنــدراوی  و  زمــان  ئەفســوونی  و 
ــا  ــان وشــەی ســەرووی وات ــای، ی ــم: شــیعر وات كــە پێشــتر گوت
و وشــەكانە و بێجگــە لــەوەش، پااڵوتــەی زمانــی بــازاڕی و 
لەگــەڵ  شــاعیرە  بەقووڵداچوونــی  و  ڕۆچــوون  فەرهەنگــە، 
جیهانبینینــی بــۆ بوونــەوەری )الوجــود( لەهــەردوو دیــوی )زاهیر 
ــاو و ســواو  ــی جوانكارییەكــی ناب ــە مەنتیق ــە ب ــن(. هەڵبەت و باتی
بــووەوە. درەوشــانەوەی ئەزموونــی وشــەئارایی و پێچــراوی 
ڕوئیــای نیگایــی و شــۆڕبوونەوەی ناخیــی و دەروونــی، وا لــەو 
شــاعیرە دەكا و باڵــی پێدەگــرێ بــۆ هەڵفڕیــن، لــە وێنەیەكــی 
و  ئاخڵەدارتــر  دیكــەی  وێنەیەكــی  بــۆ   )image( هزرییــەوە 
كانگــەی ورشــەدانەوە، چــوون )گیا(یەكــەی ڕۆمانــی: )ســۆناتای 
ڕۆح( و دووبارەبوونــەوەی لــە ڕۆمانــی: )ئــەژدەر(دا، یــان وەك 
گیــای نەمــری گەلگامێــش كــە نەیگەیشــتێ، وەكــی دیكــە، كــە 
نووســەرە نەناســراوەكەی دەقــە ســۆمەرییەكە پێــی گەیشــت و 

بــە گومانــاوی نەمــرە.
ئــەم هەمــوو تێپەڕانــدن و داهێنــان و هونــەرە دانســقەیە، لەڕێــی 
بــە ئەفســانە كردنــەوە، قۆزاخەكــەی  هێمــاكاری و خــوازە و 
دەترەكێ و ئاوریشمی دانسقە و نەبیندراو خۆی نمایش دەكات، 
لــە چركەیەكــی )تەجەللــی( و زەینێكــی شــەفاف و كریســتاڵی 
ــەڕێ وەك ماســییە نەرموشــل و فســفۆرییەكانی هــەرە  دەردەپ

ــاوە بێگــەردەكان. ــی ئ قوواڵیــی و پەنامەكییەكان
ـــــ هەزار ڕێــگای هەیە  نووســیوتە )ســوپاس بــۆ ئــەو دڵــەی خــۆمـ 
بــۆ گەیشــتن بــە ناوكــی ڕووناكــی( لــەو ڕێیــە ســەختەش، لــە 
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ڕامانــدا خۆبینیــن و خۆناســینە وەك پێشــتر ئاماژەیەكــم پێــداوە. 
لــە كۆتایــی )شــیعر ئــەی نــاوی خــۆم(دا، هــەم بــە بۆچوونــی 
ــە  ــوون، دەبوای ــەراوردكاری و هــەم تەریــب ب جوانســازیی ــــــ ب
لەگــەڵ چــوار ڕەگــەزە دێرینەكانــی گریكــدا، چــوار دەقــی پیرۆزت 
نیشــان دابــا، نــەك )ســێ(، بــۆوەی هاوســەنگ، هاوتەریــب بــێ لــە 

دیــدی ئێســتێتیكاییدا وەكــو:
 تەورات ئاڤێستا

 زەبوور تەورات 
 یان

 ئینجیل ئینجیل
 قورئان قورئان

باوابێ، خۆت لە هەڵبژاردندا ئازادی.
ــە( ئــەو چــوار ڕەگــەزەم  ــادم نەمــاوە كامیان ــە ڕۆمانێكمــدا )لەی ل
تاوتوێ كردوون و بەالی )ئاگر(دا شــكاومەتەوە و هۆیەكانیشــم 
دەرانــدووە بــۆ؟ لــە گەرمیــان و كەركووكــدا بــەو )بزنمشــكە(ت 
ئێــژن )بزنمــژەك(، گوایــە گوانــی بزنــان دەمــژێ و لــە كونــی 

گواســتانان دەژیــت.
گیانەكــەم ڕۆحمــان ئــارام ئــارام لــە نێــوان تەونــی نەگریســی 
جاڵجاڵۆكەكانــەوە تریفــە دەدەن و بینایــی گەنــدەڵ ویســتان لێــڵ 
ــەو شــكڵبازی و  ــڕ خــوێ دەكــەن، حەزدەكــەم خــۆت زۆر ب و پ
خانــە دامەیییانــەوە....for mali form، خەریــك نەكەیــت و ئــەو 
چركــە قۆناغــە جێبهێڵــە، ئــەرێ )بازنە( بەو نەمــری و پیرۆزییەی 
بــۆ لــە الت، لــە كــۆ شــیعرەكانت نیشــتەجێ نەبــووە )0( خــاڵ 
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هەرچەنــد كۆشــا و ڕەنجــی دا، دەرفەتــی لــەو دیواربەندییــە ــــــ 
كــە ســەرەتای كۆتایەتــی و بەپێچەوانەشــەوە، نەدۆزییــەوە، بۆیە 
ــە  ــد. دەبزان ــەدا خــۆی چەقان ــی بازنەك ــە چەق ــڕی و ل ــڕ هەڵف ناف
)0( چەنــد مــەزن و ســەرەكییە، ئاخــر گشــت هێڵــەكان: ڕاســت ــــــ 
چەمــاوە و شــكاوەكان بــەو خاڵــە موبارەكــەوە دەســت پێدەكــەن 
ــادم چــووە )هــەی  ــە ی ــە دەقێكــم ل ــان دێــت، ل و بەویــش كۆتاییی
ــەوەی تەمــەن( گوتوومــە:  ــە دەســت و چنگــی بیرچوون هــاوار ل
كۆتایــی جەســتەیی ســێ مــەودای ـــــ درێــژی ـــــ پانــی قوواڵیــی، 
یــان بــەرزی، بــە ڕووبــەر تــەواو دەبــێ، كــە تەنیــا دوو مــەودای 
پانــی و درێــژی هــەس. ئــەم ڕووبــەرەش بــە هێــڵ بــە كۆتــا دێ، 
ئەگەریــش لــە هەمــوو جــۆرەكان هێــڵ بــن، )یــەك( مــەودای هەیە. 
كۆتایــی ئــەم جــۆرە هێاڵنــەش )0( خاڵــی نوقتەیــە: ئەوجــا بزانــە 
كــە خــاڵ كەرســتەی هەمــوو شــیعرە ئەندازەیییــەكان بــوو، چــون 
مارێــك، بــاز كلكــی خــۆی مژیوە و داخراوە، بەســەر جیهانی كامڵ 
ــە  ــەوە. چونك ــر دەخەم ــەت بی ــدا ئەمان ــای خۆی ــد و نێرڤان و جاوی
لــە دەقەكانمــدا تاوتوێــم كــردوون و تیــۆری خــۆم دەرانــدووە. 
ئەمــە بەســەر ڕەنگەكانیشــدا دەســەپێت. تــۆ خــۆت چاكتــر لــە مــن 
ئەوانــەت لەیــادە و دەشــێن بــۆ كاكڵــەی نامیلكــەی هــزری هونەری 
شــێوەكاری – ئێســتا هەنــدە )شــت(م دێتــە زەینــەوە، كەچــی هەتــا 
یەكێكیــان ڕاو دەكــەم، ئەوانــی تــر لــە شــەققەی بــاڵ دەدەن، ئــای 
تەمەنــی پــاش هەشــتایی، خۆزگــە ســێوێك دەبوویــت. بتخواردایــە 
و ئــەوەی تــر بژیابامایــە، كــوڕە نیــو هەنــدە، قســەی خۆمــان بێــت 

بــە چارەگێكــی هەشــتاكەش قایلــم. 
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ڕەنجــدەر گیــان: هێشــتا كانیلــەی ئەفراندنــم قوڵــپ دەدا، غــەدرم 
لێكــرد بــە نامەیــەك بــۆ جەنابــت - چیمەنتۆڕێژم كــرد، ئەوە با بە 
نامــە تۆڵــەی خــۆم بكەمــەوە، دەمــەوێ ئــەو تیترواســكەی بۆمــی 
ــە  ــم ب ــی، بەڵكــو تینوویەتی ــی مرۆی ــۆ كەوڵ ــەوە ب ــدۆن بكات دۆنای
دەربڕینــی بــڕێ وشــەی ڕەنگاڵــە و نیــوە بازنــەی ڕەنگینكەوانــان 
ــی ســەیوانێك  بەســەر زێدداچــوون، خــودای ئاســمانی فیرعەون

هەڵبــدەم، هەرنەبــێ چەترۆكەیــەك. 
بژیــم(ی  ئەوەنــدە  )حەزدەكــەم  كۆشــیعری:  نــاو  خوداكــەی 
ڕەنجــدەر، ئــادەی تیشــكێك بــۆ دیــدەم بنێــرە و بەســە ئــەم )حاڵ(
ەی كــە خــاڵ و وێرگــوڵ و كەوانــە و تەنانــەت )پیت(ەكانیــش بــە 
حــەزی خۆیــان لەســەر پانتایــی كاغــەزدا دەنیشــنەوە و نایانبینــم، 
ســوپاس بــۆ دەســت و پەنجــەم، لــە ئەزموونــی زۆر و چــڕەوە 
ئەركمــان تۆزۆكەیــەك ســانا و هاســان دەكات. چەنــدی دەكــەم 
بــۆم ناكرێــت، بــۆم ناكرێــت بگەڕێمــەوە ســەر دێــڕ و الپــەڕەكان 
و هەڵەچنییــان بكــەم. ئــەوە ئەركــی جەنابتــە پارەكــەی دڵــم، 
باوكــی: )Yad pilot/ یــاد فڕۆكــەوان(. فڕنــدە ئــەوە هەتــا دێــت، 
هێمــا و وشــە و دێــڕەكان لــە نیگامــدا كاڵ و كاڵتــر ئەبنــەوە، 
ــۆ دایانپۆشــێت، وای  ــن و ڕەشــایی تاپ ــك ئاواب لەوانەشــە ڕۆژێ

ــەم دۆزەخــەم. وای ل
ــڵ دەكێشــرێت،  ــگ و هێ ــە ڕەن ــازار دەنووســێت، ب )ڕەنجــدەر( ئ
یــان بــە ڕیتــم و زایەڵــە و ســەدا لــە ســیمفۆنیایەكی نەمــردا 
)ڤیڤاڵــدی( وەرزەكــەی  چــوار  لەنــاو  هەنووكــە  دەتوێتــەوە، 
ــە  ــن(دا پێمەل ــی( )بێتهۆڤ ــی مانگ ــە درەوشــانەوەی )رووناكی دا ل
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دەكــەم خۆزیــارم لــە ڕەوتــی ڕەنگــە ڕاچەنیوەكانــی )ڤانكــۆخ(دا 
ــە  ــەت، بۆی ــا بەهانامــەوە نای ــارە )وشــە(ی بێوەف بخولێمــەوە، دی
زمانــی ڕەنــگ و دەنگــم كــردە ئارامگــەی گیانــم، خــۆ ئــەز لــە 
بەرهەمەكانمــدا بــە ڕەنــگ نووســیومە، بــە وشــە نیــگام كێشــاوە، 
ــە  ــێ، دەوامــی حــاڵ مەحاڵ هێشــتاكەش تاســەم دانەمــركاوە وەل
وەك دەگوتــرێ هەســتەكان لــە كار دەكــەون و تاریكایــی ئاكامــە.
باوكی خەون و یاد: ئەمێستا خۆم بە )ئەبو عەالئی مەعەڕی(ی 
زەمانــە تێدەگــەم، چونكــە چاڵــی چــاوم بۆتــە بەندیخانــەی نیــگام، 
لەشــە پیســەكەم بۆتــە حەپســخانەی گیانــم و خانگەكەمیــش 

تاراوگــەی لەشــمە، گوێبگــرە: 
أراني في الثالثة من شجوني فال تسأل من الخبر النبيث.

 لفقدي ناظري ولزوم بيتي وكون النفس في الجسد الخبيث.

تاریكیــی  لــە  )یەعقــووب(  نازدارەكــەی  كــوڕە  وەك  مەگــەر 
دڵنیــام  هەڵــدێ؟  هەڵبــێ،  لــێ  )بیــرۆ(م  ئەســتێرەی  بیــرەوە، 
هەڵبــووە، ئــەی ئــەوە نییــە دەســت و پەنجەكانــم بــە دە نیــگاوە 
نییــە  ئــەوە  دەئاوازێنــن،  و  دەڕەنگێنــن  دەنووســن،  دەپەیڤــن، 
لــە دوورەوە،  تاپــۆ و تارمایــی دەتارێنــن، ئەمەیــە ڕووناكــی 
كــە تــۆ جــوان جــوان لــە شــیعرەكانتدا، سەرپۆشــیان لەســەر 
هەڵدەدەیتــەوە. لــە ناخــدا ســێبەر و تارمایــی و ڕەشــایی هەرگیــز 
ــی ـــــ ســێبەر( ڕەنــگ  ــەو ســێیە )رەش ـــــ تارمای ــە، چونكــە ئ نیی
نەبوونــە و نابــن وەكــو لــە نووســینێكمدا یــەكااڵم كردۆتــەوە. 
)نــا.. هەرگیــز، ڕەش و ســپی ڕەنــگ نیــن( لێــرەدا ســپییەكە واتــا 
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فیزیكییەكــەی مەبەســتمە نــەك نــوور و ڕووناكــی. جــا ئەمــە 
شــكۆمەندی و جاویــدی نییــە؟ ئەمــە بوونــە ســەمەندەر نییــە، 
ــم  ــەی ناوك ــەك ڕیخۆڵ ــۆ ئاســایی ن ــە تیترواســك؟ ت ــاش بوون پ
بووبێتــە پــەروازەی ورد چنــراوی ڕۆخــی دەف، بەڵكــو بوومەتــە 
دەف و هــەم ترپــە ســۆزناكەكانی لــەو پیرۆزییــەدا، لەگەڵ لەرەی 
لەگــەڵ پەنجــەی ســەر كونەكانــی  پەنجــەی دەفــژەن و هــەم 
خــۆ:  ئــای  دەلەرێمــەوە،  عەبدوڵــاڵ(دا  )دەروێــش  شمشــاڵی: 
)قالەمــەڕە(م بیــر چــوو، خــۆ ئەگــەر ســەدای شمشــاڵی یەكــەم لــە 
شــیعری: )گــۆران(دا بــەر گوێــم كەوتــووە. كەچــی بەهــەر شــەش 
ــە  ــە توونــی كوناوكونــی شمشــاڵە میتاڵەكــەی خاڵ هەســتەكانم ل
قالــەدا هەناســەی ژیــان و مــردن دەدەن، ئــەدی بەقــا و مانــەوە 
بــۆ كێیــە؟ بــۆ یــەزدان و جوانــی و دادە. گەیشــتمە ئاكامێــك لــە 
شــیعرەكانتەوە، خــودا شــیعرە، كــە چقڵــی چــاوی دووپشــكان 
و بزنمژانــە. شــیعر تریفــەی زبانــە ناخییەكانــە، بــەر لــەوەی 
لەســەر كاغــەزی بێگــەرددا ئۆقــرە بگــرێ بــۆ چەنــد ســاتێك، دەنــا 

ــە. ــە و ... نیی ــۆ نیی ــەو شــیعرە ســرەوتی ب ــە ئ جیوەیییان
ورشــەدارە  وشــە  ڕاوكردنــی  بــۆ  بۆســەدایە  لــە  شــاعیر 
نێچیــرەكان، بــە تــۆڕی ئــاوی بووبێــت، یــان تــۆڕی زەوینــی. 
مەلــەوان ڕاو بــكات، یــان فڕنــدە و باڵندەكانــی زەریــای ڕۆحــی 
ڕەوان. خــدر زیندانــە، جۆشــا و خرۆشــا و خــۆی لــە كەنارەكانــی 
ئــەم مەڵبەنــدەی جوانییــە نزیــك دەكاتــەوە و تەلیســمان دەپێكــی، 
دەبێتــە  دڵیــش  و  )دڵ(  دەبێتــە  )هەڵــۆ(  ڕەنجــدەر  ئەوســاكە 
قەقنەســی: ســووتان + بەخشــین بــۆ زمانــە پاراوەكــەت، دەبێتــە 
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شانشــینی  لــە  شــكۆیە  ئەمــە  )دڵبــەر(.  دیــداری  مووچڕكــی 
شــالیاری شــێوە شــینە شــاهۆی شــانەكانی هۆشــدا لــە شــەققەی 
بــاڵ بــدات. تەماشــا .... تەماشــا، شــینەكانی زمــان لــە دۆخــی 
)پیت(ـــەوە، كراســگۆڕی دەكــەن و نــاو شــینایەتی شــینە ئاســمان 
ــەو شــینانە  ــەوە، ئ ــی شــینە الجیوەردییان ــە و یاقووت و كووژەك
ــەل،  ــە ئێمەگ شــەرمنانە شــەپۆل دەدەن و خــۆ نیشــان دەدەن ب
ئەمەشــە شــیعر كە دەخوازێ بیكەیتە نقێمی هەر دە پەنجەكانت 
بــۆ دركاندنــی پەنهــان و ڕازەكانــی بوونــەوەری. مەگیــن ئــەو 

ــێ.  ــی بترووك ــودەری دانســقەی جوانی ــەی دی ــە هێلك دەم
ئــەدی شــوێن، بێگومــان پێگــەی دیاری هەیە لــە پاڵ كاتدا، چونكە، 
ــە و  ــی، ســێیەم: ڕێژگ ــە، دووەم: كانگایەت ــگای داهێنان ــەم: ڕێ یەك
ــی و  ــە ئەزەل ــەو جێكات ــم ئ ــەوە دەبین ــە، ئ ــدن و ئیبداعەكەی ئەفران
ــاو )خــود( و  ــۆ ن ــەوە ب ــە الت چــڕ و خەســت بۆت ســەردەمییە ل
لەوێــوە باڵچــە دەدەیــت و دەدرەوشــێیتەوە. دڵ، دەروون، نــاخ لــە 
 ،...universe الت بۆتە ئەلتەرناتیڤی كۆســتارەكان و یونیڤێرس
زەبەالحــەت  و  هەتایــی  هەتــا  جیهانــە  ئــەو  ئافەریــن،  دەك 
لــەو دڵ و ڕۆحەتــدا هەڵگرتــووە، ئەمــە كاری پێغەمبــەران و 
نوێبەخشــانە، مــن ئاســایی، نــەك خــۆم بــە پەیامبــەر، بەڵكــو بــە 
خــوداش زانیــوە، ئــەی ئەڤیــن بــە واتــا ڕۆحییەكــەی وابزانــم 
)خەمــر(  خەڵقاندنــە.  و  جوانســازی  ســوراحییەی  نــاو  مەیــی 
هەوێنــی نوێبوونەوەیــە چ خودایــی بــوو، یــان خەمــرە ڕژاوەكــەی 
ــە  ــەن و دەمانبەن ــان مەســتمان دەك ــە هەردووكی ــام(، چونك )خەی
ــوەش  ــاد، لەوێ ــان ... ت ســەرووی واقیعــی خــۆم و خــۆت و خۆی
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و ئــارەزووە دزێــو و نەوســنەكان، وەك ئــەوەی بــە پۆشــاكی 
ڕۆحمانــەوە لكابــن، ئاوهایــە. دەخــۆت ڕاوەشــێنە و وردبــەرەوە 
لــەو تاقیگــە یەكالییكەرەوەیــەدا. هەڵبەتــە ڕێچكــە شــكاندنت و 
ڕێچكــە شــكاندنم، قیغــەی قەلەڕەشــەكانی لــێ ورووژاندیــن و 

ــت. ــان ســزاكەی )ســینمار( دەبێ ــارە ســزامان، هەم دی
بنیادنانــی كۆشــكی گەوهەرنگینیــی جوانــی و هونــەر، چــاوی 
نایانــەوێ شانشــینی  دەكات،  ئەبڵــەق  كورتبینــان  و  ناحــەزان 
لــە  كۆڵــەوارە  و  دەســت  كــەم  ڕەخنــەش  ببینــن،  ورشــەدار 
عاســت نــۆ كۆشــیعری تــۆ و شــەش كۆچیرۆكــی بەنــدە، مەگــەر 
ــە  ترووســكایییەكی كزیــان بەركەوتبێــت. قەڵەمێكــی بوێــر الی ل
ڕۆمانــی: )پەرتــەوازەی ئێــرە و ئەوێكانی ئــەوان( نەكردووەتەوە. 
و  كــردووە  گریكــم  فەلســەفەی  هــزری  موناقەشــەی  كــە 
جیهانبینیــم لــە زۆر ڕووەوە دەرانــدووە. كــەوا ناچــار بوومــە 
لــە دەقــی ڕۆمانــدا ڕەخنــە لــە ڕەخنەگــر بگــرم و تیۆرەكانــی 
ئــەدەب شــی بكەمــەوە. میتــا ڕۆمانییەتــی دەقەكانــم هێشــتا مافــی 
خۆیــان وەرنەگرتــووە، چــون دەقــە ناوازەكانــی جەنابــت. چــاك 
ــە  ــەل( ل ــە )ئەوانگ ــۆی چوویت ــاك و جــووت( ب ــە قەســیدەی: )ت ل
قوواڵیــی دڵیانــەوە تاســاون، بــەاڵم )ئومێــد( هــەزاران باڵــی هەیــە. 
ــاج و .... ئەمنیــش هــەزاران  ــاج و ب ــەك هــەزاران خــاڵ و ت ــە ت ل
ــواڵن دواناخــەن،  ــە هەڵق ــەك ل ــر و ســكڵ، كانیلەی پشــكۆ و پەنگ
ئێمــە جوانینــاس و ماندوونەناســین، ئێمــە شــەهیدی وشــەی 
ــدا،  ــە دزێوی ــارە ئاشــەكەت، ل ڕاســت پەرســتی و ناســكگۆین. دی
لەجیاتــی گەنــم، دانەوێڵــە، )نمــەك = خــوێ( دەهــاڕێ. دەبیهــاڕە، 
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ــدن و  ــی خۆنیگاران ــژە تام ــی ڕۆژگار بچێ ــەرد و ژەنگ ــخ و ب زی
باڵچەكــردن و فەیــزی سرووشــان.

شــیعر پەیامــی هەیــە؟ وەاڵم: نــا. خــۆی لــە خۆیــدا پەیامــە و هــەم 
بااڵڕووانــی نــاخ و دەر. هەتاكــو ئێســتا باســم لــە هەســتەكان 
كــردووە، ئــەی نەســت و ئەودیــوی هەســتە ناســراوەكان. مەگــەر 
شــیعرییەتی زمــان لــە دەقــدا لێــوەی نزیــك بێتــەوە و وێنــای 
بــكات، بۆیــە زۆرجــار بــەو زمانــە چڕ و وێنــەكاری و هزر ئامێزە 
دەگوترێــت زمانــی نوخبــە و تاكــە تاكــە، هەقیانــە و زۆریــش، 
ــو ئامانجــە،  ــەم ســەردەمەدا، بەڵك ــە ل ــراز نیی ــە شــیعر ئام چونك
ئەمــەش ڕاســتییەكە و نكۆڵــی لــێ ناكــرێ، واش پێشــبینی دەكــەم 
دروشــمی هونــەر بــۆ هەمــوو. لــە ئاینــدەدا خــۆی لــە بەرزەخــی 
جوانیــدا بشــارێتەوە. دەبــێ شــیعر جۆرێــك نەبێــت لــە پەرســتنی 
وێناكردنــی  لــە  جودایــە  ڕۆژانــە  ئــەم  وێناكردنــی  خودایــی؟ 

ــا.  كالســیكی، كــە )لێچــوو( و )لێچوێنــدراو( پێكیــان دەهێن
شــاعیری نوێنیگای ئەوڕۆكە، بەرجەســتەكردنی وێناكردنەكەیان 
)ســەرە  وتووتــە:  ئەوەتــە  بینینــدا.  مــەودای  لــە  مەبەســتە 
پەنجەكانــت گــەرم دەبــن ـــــ ئــاوازی هەمــوو گۆرانییەكــت دێتــە 
گــوێ( + )چــاو چــرای ســەری مرۆڤــە( بەنموونــە، یــان )كێڵگــەی 
پەراســووت پڕ شــیرترین گوڵەگەنمی هەســت دەگرێ( و زۆری 
تریــش لــە ســەوزگای چــاوی ناخــت دەپشــكوێن و چــرۆ دەكــەن، 
بــاش بــۆی چوویتــە كــە )نــە ژیــان بردنەوەیــە، نــە مــردن دۆڕان(، 
بــەاڵم گەمەیەكــی كۆمیــدی - تراژیدییەكــی هەڵنەهێنــدراوە و 
بــە كــێ؟ خۆشــم  پەیتــا باجــی تەمەنــم دەدەم،  منیــش پەیتــا 
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ــواڕە، ســیزیفی  ــۆ بن ــی، ت ــە جوان ــەر و ب ــە هون ــا، ب ــا، ئ ــم، ئ نازان
ــەو  ــێ، كەچــی مــن ئ ــەردی ســەر شــانی دەهەورازێن ئەفســانە ب
بەردەمــە كــە بــە تــاو تــل دەدەم و غلــۆر دەبمــەوە بــەرەو نادیــار. 
گیانەكــەم، )كەڵەكێــوی لــە تەمــەن درێژیــدا شــاخی جــوان دەبێت( 
ئــەوە بــۆ هەڵواســینە بەدیــواردا گوللــەی گــڕدار ســینگی دەپێكــێ، 
ــە  ــەوا ل ــەت سەرســامم ك ــەو جوانبینیی ــارە، ب ــد ب ــەم چەن خۆزگ
چاوەڕوانیــی )بەخششــی ئەشــق و خەاڵتــی دیــدار و مەئــوای 
ــە  ــر ب ــی ڕوونت ــە واتایەك ــی(ت، ب ــی خودای ــی و خەرمان جاویدان
ئاواتــی پاداشــت و قەرەبوویــت. ئــەز، بــە پێچەوانــەوە. ئــەوم 
ــوودە،  ــۆدۆ(ی بێه ــی )گ ــە چاوەڕوانی ــدا ناســی و دوور ل لەخۆم
ــازاردراوی  ــەر و ئ ــم نەڕەنجــێ هــەی ڕەنجــدەری داهێن ــت لێ دڵ
دەســتی ڕۆح پیســەكان، خــۆت وتەنــی: پاشــخاپەرۆكەكان: دە 
گــوێ بــۆ ئــەم چیرۆكــەی: )ڕابیعــە عەدەوی( ســۆفی هــەرە مەزن 
ــەك  ــە كابرای ــوو، ك ــاو و باوەشــێ پووشــی پێب ــرە. ســەتڵێ ئ بگ
پرســیاری لــێ كــرد: هــا بــۆ كــوێ دەچیــت؟ وەاڵمــی دایــەوە: بــەم 
ئــاوە دەچــم دۆزەخ خامــۆش بكــەم و بــەم پــووش و پەاڵشــەش 
بەهەشــت بســووتێنم. كابــرا واقــی وڕمابــوو، كــە گــزارەی كێشــا: 
بــۆ ئــەوەی ئیتــر پەرســتنی خــودا نــە لــە ترســی )ئاگــر( بێــت و 
نــە بــۆ پاداشــتی )بەهەشــت(ی داڵرا، تەنیــا بــۆ خــودی خودایــی 

ئــەو بێــت و بــەس. 
ئەوەیــە مێرگــی ڕاز و هێمــا و شــتە بێنــاوەكان. ئــەم جاویدییــە 
تالوتــل  دەمــەی  لــەو  براكــەم.  دەكرێــت،  دەســتەمۆ  كــێ  بــە 
لەنــاو تەونــی تەمەنــدا دەتوێمــەوە. تــۆ خــااڵن بهۆنــەوە و بیكــە 
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ملوانكــەی گەردنــی قەتێــی گەرمەســێر و لەســەر بــاڵ و ژێــر 
باڵــی خاڵخاڵۆكانــدا بخاڵێنــە، پێشــتر نەمگــوت خاڵ پیــرۆزە، چون 
پەلكەزێڕینــە و ئــاوی بەقــا. خــاڵ، خاڵبــوون، خــۆت، خــۆم...خ 
خ خ، خــەون، خــودا، خــزان، خــەزان، خــۆر، خەڵــوەت، ... ئــاخ، 
داخ، خ خ خ تــۆ بــە تاســەوە )ســەمای نووســین( بگــرە و منیــش 
بیناییــم هەڵخســتووە بــۆ ترووســكەیەكی گیانبەخــش، مژۆڵەكانــم 
بوونەتــە تــۆڕی ڕاوكردنــی پەلكەڕەنگینــەكان نەبــادا بەیەكجــاری 
لێــم ون و ئاواببــن، ئەوســا نقوومــی عــەدەم و تاریكــی، بریــا 
ــێ وشــەی  ــی چەپك ــە ڕەشــكە و پێشــكەیەم دەرفەت ــەم تۆزقاڵ ئ
تەلیســمداری بــۆ دەڕەخســاندم، خۆزگــە ئــەم الپەڕانــەش دوا 
تۆمــار نەدەبــوون چاوەكــەم ڕەنجــدەری شــیعر ڕۆشــنا و ئــارام.
باوكــی خــەون و یــاد، پێنــج چیرۆكۆكــەم لــە مێشــكدایە، ناوێــرم 
بیانخەمــە گــەرووی چاپخانــەوە، نەبــادا پەیمــان شــكێن بــم، تــۆ 

كەســی یەكەمــی خوێنەریانیــت:
1- سێو و سیاسەتمەدار:

دەرفەتــی گوێگرتنــم نەبــوو لــەو سیاســەتمەدارە ســەر و ڕیش – 
بــە بۆیــاخ - قەترانییــە، وەلــێ لــە ڕۆژنامــەدا دەســتكەوتم دەیــان 
هەڵــەی زمــان و ڕێنــووس بــوو، لێــرەش لــە بــازاڕە كراوەكــەدا 
بــە فرۆشــیارەكەم گــوت: كیلــۆی )ئۆمینــا/ omena( بــە چەنــدە؟ 
گوتــی: ئۆمینــام نییــە، پەنجــەم بــۆ ســێوەكان درێــژ كــرد و چــاوی 
سەرســامیم لێنــا، گوتــی: ئــا مــن )ئۆمێنــا/omena(م هەیــە، نــەك 

ئــەوەی تــۆ داواتكــرد، لــە بــازاڕان وانــەی زمــان دەڵێــن. 
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2- شاعیرێك:
ــرا گچكەكــەی شــاعیری بەرهەڵســتكار و ئاشــتیخواز شــانەی  ب
ــە بەتــاڵ كــرد، چونكــە لــە خۆشــی  دەمانچەكــەی لــەو مێردمنداڵ

ــوو. ــان گرتب ــە ئۆتۆمبێلەكەی ــر، تۆپەڵێكــی ل بەف

3- دەمانچە:
لــە خواردنگەكــەدا، ئەمینــداری گشــتی حیزبەكــە دەمانچەكــەی 
لەســەر مێزەكــە جێهێشــتبوو، شــاگردەكە بەخۆشــی خۆشــی 
ــۆ درێژكــرد، كەچــی پاســەوانانی  ــەداوان، دەمانچەكــەی ب و هەڵ

ئەمینــداری گشــتی دایانــە بــەر ڕێژنــەی كالشــینكۆف. 

4- جێگۆڕكێ: 
ژنەكــە بــە شــووەكەی گــوت: بــا جێگۆڕكــێ بكەیــن، پیاوەكــە 
بــۆ  ئامــاژەی  خۆویســتی  بــە  ژن  چــۆن؟  شــووەكەم  گوتــی: 
ســەرووی برۆكانــی و خــوارووی پێیەكانــی كــرد و بــە دەنگیــش 
گوتــی: تــۆ هەمیشــە لــە ســەروو بوویتــە، ئەمجــارە گۆڕانــكاری، 
تــۆ لــە خوارەوەبــە لــە ســەردابەكەدا، منیــش لــە بانــەوە دەچمــە 

بانەبــان .

5- تەورێكی ژەنگن:
لــە  ژەنگنــی  تەورێكــی  چڕەكــە،  جەنگەڵــە  ناســكی  نەمامێكــی 
و  بــۆوە  بــەرز  فیغانــی  و  هــاوار  دی،  تەســكەكەدا  ڕێــڕەوە 
لەشــی خەڵتانــی ئارەقــە و لەرزیــن بــوو! داركاژێكــی بــە تەمەنــی 
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ئەزموونــدار، ئاوهــا هێــدی هێــدی، هێــور و ئارامــی كــردەوە. 
))ئەگــەر تــۆ و برالــە جوانمێردەكانــت نەچنــە كونــە ژەنگنەكەیەوە 
و یاریــدەی هەڵســانی بــدەن، هەرگیــز ئــەو ببــڕ و بكــوژ نابێــت.
. بەڵــێ(ت، بەهەردووكیــان  )نــا. و  بــە  بەدڵتــن؟ ئاشــنام بكــە 
ئاســوودە دەبــم، چونكــە ئــەوەی دەبوایــە بمگوتبــا، گوتــم و خــۆم 
خســتە ســەر كاغەز و لە نەیار و ناهەق و ناقۆاڵ نەســڵەمیمەوە. 
بــێ ئــەوەی چــاو لەڕێــی ئافەریــن و )مایــە( و )ســایە( و )پایە(بــم. 
ئەوانەیــش، كــە الیەكیــان لــە حەرفەكانم كردووەتــەوە، ویژدانیان 
هانیانــی داون و هیــچ ئاماژەیەكــی بەنــدەی لــە پاڵــدا نەبــووە 
و ناشــبێت. بەیارمەتــی شــوانی نۆبــەرەم )ز: 1958( وەاڵمــی 
و  دایــەوە  مەشــخەڵ(م  ســلێمان  )عەبدوڵــاڵ  كاكــە:  ڤیدیۆیــی 
كاشــكێ دەتبینــی، هەروەهــا )سەربەســت كەركووكــی( لەڕێــگای 
مۆبایلــەوە چەنــد پرســیارێكی خێزانــی هەبــوو. وەاڵمــی ئەویشــم 
دایــەوە بەڕاســتەوخۆیی لــە ناكارایــی دیدەمــدا. ئەوجــا شــوان 

ــە . ــە كام فەیــس بــووك/Facebook دای دەزانــێ ل
رەوایــە گــەر بڵێــم لــەم )80( قەســیدەیەتدا گزینگــت داوە، گــڕت 
بەرداوەتــە زیوانگــە و دڕكەجــاڕی وشەفرۆشــی و هەرزەگۆیــی 
و تەنافبــازی و پیــت و فــەڕ زیندەبەچاڵكــردن، زیندەبەچاڵكردنــی 
جوانیــی، جوانیــی، جوانیــی ... تــاد، ئەوپــەڕی جوانیــی. مــەودای 
هەڵفڕینــی ژەنگنووســان، دووپشكنووســان، قەوزەنووســان زۆر 
كورتــە و دەبنــە خڵتــە و ڕەشــایی ژێــر مەنجەڵ، ئەوانگەل میدۆزا 
و ئەهریمەنــی وێــژەن. هەمــوو جوانناســێك تــووك و نەفرەتیــان 
ــەوە  ــەی. ئ ــە، نەك ــە شــیعر مەك ــر ســكااڵ ل ــا. ئیت ــێ دەكات نا..ن ل
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نییــە نــەك )پێكــی ئەشــق، بگــرە گــۆزەی پــڕی بــۆ هێناویــت.( بــە 
تــارای ســرووش و تاســەی وێنانــدن و تــەزووی خۆدۆزینــەوە 
نەبوونمردنــدا   + بوونژیــان  بەرزەخــی  لــە  دایپۆشــیویت. 
الیەالیــەت بــۆ دەكات. لــەو ئانەیــدا خەریكــی دۆنایدۆنیــت بــۆ 
بوونــە: )هەڵــۆ مێــرد(ی چــوون هەڵــۆ قــژ چەرمــووی ڕۆمانێكــم، 
ــە خــۆ بناســی و گــوێ  ــی لەوەدای ــەوەر خــۆت. تاكــە جوان بەخت
بــۆ زەنگــی نــاخ بتەكێنــی هــەی بەهرەمەنــدی گۆڕانــكار. بــە 
ســەد و بیســت و چــوار هــەزار ســروەت دەســپێرم. گیانەكــەم، 
ــا ئــەوە  ــە كــە پێــش وشــە جوانیــی هەبــووە، ئ ــە دەقێكمــدا هەی ل
جوانییــە بــێ هاوتــا و بــێ مانەنــدە وشــەی ئەفراندووە و وشــەش 
ئێمــەی هاویشــتووەتە نــاو كایەكــەوە تــا وەك كەالیــەك بیــن لــە 

كریســتاڵ. ئــا. ئــا. كەالیــەك و بــەس. 
لــەو گەمەیــەدا كــەال دەبێتــە گرۆڵەبــەن و پەیتــا پەیتــا غلــۆر 
دەبێتــەوە هەتــا ئەوســەری دیكــەی بەنەكــە، بــە واتــای تەجریــد 

abstract هەمــان دوو خاڵەكــەی دەســپێك و كۆتایــە. 
ئازیزەكەم. تۆ وتەنی: بەتاڵ. بەتاڵ. بەتاڵ. بەتاڵ ئەو دوو خاڵە.

هەمــان دوو خاڵــی ســەر جووتــە نوونــی: )ژیــان و مردن(ەكــەی: 
)دوا تاریكی(تــە. ئــا. ئــا. خاڵــە مەزنەكــەی و لــە منــی بژنــەوە: 
گشــت ڕووەو ئــەو خاڵــە دەچیــن. هــەم لــە خاڵەكــەش پەیــدا 
بووینــە، تیــۆری )Big Bang(یــش وای گوتــووە، ئەوجــا بــە 

)ڕاســتی( وەربگریــت، یــان )نموونەیــی(. 
ــووە(  ــی هەمــوو كات هــی مــن ب ــە: )جوان خــۆ ڕاستیشــە وتووت

ســەنگ و مەحەكــە. ئەمیــش )شــكۆی( پەیامەكەتــە.
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ــر بژیــت و )80( ســاڵ  ــدە زیات ــە بەن ــەدوا ئاواتمــدا دەخــوازم ل ل
تێپەڕێنــی. دێمــەوە ســەر كرۆكــی ڕۆمــان، كــە دامێنــی تەمەنمــم 
بــۆ تەرخانكــرد، هونەرێكــە ســەربەخۆی خــۆی. دەڵێــم: ئامانجــی 
نووســەرەكەی هــەر ئــەوە نییــە، كــە بــڕوا بــەو عالەمــەی بكەین و 
لەگــەڵ كەســێتییەكانی بژیــن، بەڵكو دەشــبێ الیەنــی: 1- چێژ. 2- 
سەرســامیی لەالمــان دروســت بــكات، ڕێــگای بــۆ ئــەم مەبەســتە. 
1- شــەپۆلی ئاگایــی. 2- گێــڕەرەوەی ناوخــۆی. 3- چیــرۆك 
لەنــاو چیــرۆك. 4- دەقئاوێزانیــی لــە هونەرەكانــی تــروووو...، 
چونكــە هونــەرەكان – لەوانیــش ڕۆمــان – زەروورەتــی خــۆی 
لــە موغامــەرەی بێكۆتایــی دەدۆزێتــەوە، بۆیــە بەهیــچ شــێوەیەك 
لــە  ڕوو  هونــەرە  ئــەم  بــۆ  نییــە  ســەقامگیر  )تەعریف(ێكــی 
پێشــە. ڕەگەزەكانــی بەنــد ناكرێــن لــە قاڵبــی ئاســاییدا. شــێوە 
ــووە و  ــەدەس نەب ــرۆز و موق ــك پی ــچ جۆرێ ــە هی ــەردا ب ــە هون ل
نابێــت بەمەرجێــك، ئەگــەر ئــەو شــێوەیە لــە بەرژەوەندیــی بابــەت 
بووبێــت. بــەاڵم ڕۆمــان كەڵكمەنــد بــووە لــە جــۆر و شــێوەی 
پیتــەكان و دامەزراندنیــان لــە پانتایــی الپــەڕەدا، بەكارهێنانــی 
وێنــە و نیــگار و قەرزكردنــی دەقــی تــر و ... تــاد، وەك ڕەخنەگــر 
دكتــۆر: )یومنــی العیــد( دەڵێــت: )خوێندنــەوەی ڕەخنەیــی ئــاگادار 
ــدات  ــەر ب ــی خوێن ــوێ، دەخــوازێ یارمەت ــی ن ــەری دەق ــە پەیك ل
ــەری  ــی گەمەكــە و هون ــی نهێنییەكان ــن و زانین ــژ وەرگرت ــە چێ ل

داڕشــتنەكان(.
لەڕێــگای خوێندنــەوەی زانســتی )شــێوە(وە، خوێنــەر دەگاتــە 
نــاوەرۆك و بابــەت و بەهیــچ پێودانگێــك گەمەیەكــی شــكڵبازی 
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نییــە.. نــا، بــە نموونــە: جیــاوازی ئۆكســجین و ئــۆزۆن لە ژمارەی 
گەردیلەكانیانــدا نییــە، یەكەمیــان دوو گەردیلەیــە و دووەم ســێ 
ناوخۆیــی  )پەیوەندیــی  لــە  جیاوازییەكــە  بەڵكــو  گەردیلەیــە، 
بــە زیادكردنــی گەردیلەیەكــی،  ئــەو گەردیالنە(دایــە. هەڵبەتــە 
بەراوردەمانــدا  لــەم  ئەمەیــش  ئــۆزۆن.  نابێتــە  ئۆكســجین 
دەكەیــن، ناشــێت دوور لــە )نــاوەرۆك( بڕوانینــە )شــێوە(، چونكــە 
ناشــكرێ  و  مانایــە  بەرجەســتەكردنی  نووســین  بنەمــادا  لــە 
ــە: دوو ڕەگــەزی  ــەو مانایــەدا و بــەس. كەوات چــڕی بكەینــەوە ل
مــەودا  بەالمــەوە  ڕەگــەزە،  دوو  ئــەو  دابڕاندنــی  پێكهێنــەرن. 
جەوهــەری و هونەرییەكــە لــە دەســت دەچــن، دەمێكــە )هینــری 
حجــی( گوتوویەتــی: )گرینــگ ئــەوە نییــە چــی دەنووســیت، بــەاڵم 
لــەم ســۆنگەیەوە )باختیــن( بۆچوونێكــی  چــۆن دەنووســیت.( 
ڕاســتی دەرانــدووە: )ڕۆمــان تاقــە ڕەگەزێكــی ناتــەواوە، واش 
ــە ئاســتی شــكڵدا بــەرەو پوختبــوون  دەمێنێتــەوە، ئەزموونێــك ل
)كەمــاڵ( دەبــات، ڕێــگای دیــش هــەن.( ئەمــەش وا لــە خوێنــەری 
ئەمــڕۆ دەكات، كــە واز لــە )بــێ الیەنــی(ی خــۆی بێنــێ و وەكــو 
بەشــدارێك ڕۆبچێتــە پێچاوپێچــی دەقەكــەوە، وەكــو بەشــدارێك 

ــەزا(كان. ــكات و )ف ــەك كەســەكاندا و تێهەڵكێشــی جێ ــە ت ل
حەزمدەكــرد دووبــارە بــە ئەزموونــە ڕۆحــی و هونەرییەكەمــدا 
بچیتــەوە لــە ڕۆمانــی: )ڕەنگســتانی ئەفســانە، یــان ئەفســانەی 
ڕەنگســتان(. چــاوی داهێنــەران مــاچ دەكــەم و ڕێــزم بــۆ داهێنــان 
هەیــە. بەتایبەتــی چــاوی: )تــۆ و ئەحمــەدی مــەال(، هەردووكتــان 
ــەی  ــە پل ــادر( ل ــب ن ــی شــیعردا و )ئەدی ــااڵی داهێنان ــەی ب ــە پل ل
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ــەر كاكەســوور(یش  ــدا و: )كاروان عوم ــی چیرۆك ــااڵی داهێنان ب
لــە پلــەی بــااڵی داهێنانــی ڕۆمانــدا دەبینــم. هیــوام بــە گەنــج زۆرە 

و نیشــانەی گۆڕانكاریــن.

تێبینــی: مــن شــێوە ڕۆمانێكــم هاویشــتە نــاو كایــە هونەرییەكەوە، 
كە ســەربەخۆمە.

عەبدوڵاڵ سەڕاج
2016/6/18 فنالند
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بــرای دڵســۆزی خۆشەویســت: كاكــە ســەباح ڕەنجــدەر. 
و  مایــەوە  لــەالم  داهێنەرێــك  هەڵوێســتی  وەك  ئــەوەی 
لــە  شــیعرێكت  هەشــتاكاندا  ناوەڕاســتی  لــە  جێگیربــوو، 
گۆڤــاری )بەیــان( بــوو، لــە ســەردانێكدا بــۆ بەغــدا ســەرێكت 
لــە دەزگای ڕۆشــنبیری و باڵوكردنــەوە كــوردی دا، كــە 
دە  ئێمــەش  بــوو،  نووســین  ســكرتێری  شــوان(  )ئــازاد 
كــەس دەســتەی نووســەران: هەڵوێســتێكی زۆر یاخییانــە 
و بێمنەتــت نوانــد و گوتــت: مــن نەهاتــووم داوای ئەوەتــان 
باڵوبكەنــەوە.  بــۆ  شــیعرەكەم  ئەڵالقۆیســەن  بكــەم،  لــێ 
تەنیــا دەمــەوێ ئــەوە بپرســم، ئایــا باڵودەكرێتــەوە، یــان نــا 
و بــەس. خــۆ ئەگــەر شــیعری لــە هــی مــن باشتریشــتان 
ــەو  ــن. مــن ل ــەوەی مــن بەالوەبنێ ــەوە ئ ــەو باڵوبكەن ــە، ئ الی
مامەڵەیــە و بڕوابەخۆبــوون و یاخیبوونــە ڕاســتەقینەیەدا 
ئــەوەم لــە بەهرەیەكــی تــازە الو خوێنــدەوە و پێشــبینیی 
هەروەهــاش  داهێنــەر،  شــاعیرێكی  دەبیتــە  كــرد  ئــەوەم 
دەرچــوو. لــە ڕۆژنامــەی هەولێــر 2017/1/22 و ژمارەكانــی 
بــە  خوێنــدەوە  تانوپۆكەتــم  بــە  مانیفێســتە  ئــەو  دوای 
ناونیشــانی: )ناســینی بوونی شــیعر و خۆ دەستنیشــانكردن 
– مانیفێســتی شــیعری(، كــە پێكهاتــووە لــە )40( وێســتگەی 
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دەربڕینــی بیــروڕا و بۆچــوون و ماكــی داهێنانــی ئەدەبیــی 
بــێ ناونیشــان، یــان بڵێیــن ناونیشــانی هــەر وێســتگەیەك لــە 
كۆتاییــدا بــە شــێوەیەكی هونەرمەندانــە دەستنیشــان كــراوە. 
ئــەم وێســتگەی دەڕبڕینانــەش بــە كــۆی ناونیشــانەكانیانەوە 
تانوپــۆی شــیعری  و  نــاوەرۆك  زمانێكــی شــاعیرانە  بــە 

ــەن.  ــاری دەك شــاعیر دی
كاكــی بــرا: لــە جاڕدانــی ئــەم مانیفێســتە دەستخۆشــیت لــێ 
دەكــەم، ئەمــەش شــێوازێكی تازەیــە، ئەگــەر شــیعرەكانت بــە 
ئاســانی خۆیان بە دەســتەوە نەدەن، ئەم مانیفێســتە چەندان 
پەنجــەرە و دەركــە لــە باڵەخانــەی شــیعرەكانت دەكاتــەوە و 

كەشــوهەوایەكی تــەواو تەنزیرییانەت ڕســكاندووە.

2

هاتەكایــەوە،  شــیعرەكانت  باســی  كــە  بۆنەیــەوە،  بــەو 
دەمــەوێ پێــت بڵێــم بــۆ مــن و ئێمەمانانــی پــەروەردەی 
شــیعری كالســیكی بــە كێــش و پاشــبەند و جەســتەی ڕەقــی 
فارســی و عەرەبــی ئامێــز. دواتــر شــیعری تــازەی: )گــۆران(
ی خــاوەن ناوەنــد. شــیعری الوێكــی یاخیــی بــێ ئەمــر و 
گوێــی شــێوازی پەیڕەوكــراو، دامەزرێنــی شــیعرێكی ئــازاد، 
ــە بیركردنــەوە، ئــازاد لــە داڕشــتن، ئــازاد لــە وێنــە،  ئــازاد ل
ــۆژی  ــازی ئایدیۆل ــە ڕێب ــازاد ل ــدی، ئ ڕستەســازی و خاڵبەن
ــارە یەكەوهــەل  و سیاســییانەی ســەردەم و هــی دیــش. دی
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ئەوەمــان ال پەســند نابێــت، چونكــە لەنــاو ئاپــۆرای شــیعری 
تــازەی یاخــی ئاوەهــا زۆر  ئــەو ســەردەمەدا شــیعرێكی 
زەحمەتــە جــێ پێــی خــۆی بكاتــەوە و زۆر كــەس پشــتیوانی 
لــێ بــكات، یاخیبوونــی ڕاســتەقینە ئەوەیــە بزانــی ئەو شــتەی 
ــەو شــێوازەی لێــی  ــە ئ ــۆ زانیوت ــە؟ ت لێــی یاخــی دەبــی چیی

یاخــی بــووی چییــە؟
منیــش، كــە تــازە بەتــازە لــە ڕێــی هەندێــك كتێــب و گۆڤــاری 
)ئــاداب و ئەدیــب(ی لوبنانییــەوە ئاگاداری باســی شــاعیرانی 
ڕۆمانتیــك و ڕەمزیــی فەڕەنســا دەبــووم، شــاعیرانی یاخــی 
و  ڕادەكێشــام  ســەرنجیان  )ڕامبــۆ(  و  )بۆدلێــر(  وەكــو 
بــە دوای دەقــی تــازە و نوێخــوازدا دەگــەڕام. بــا لەگــەڵ 
ــە  ــە شــیعردا جیاوازبــن. بــە تایبەتــی ل ڕێبازەكــەی منیــش ل

ــدا. ــی تازەمان ــی كوردی ئەدەب
ســااڵنی حەفتاكانــی ســەدەی بیســتەم و لەمــەودوا كۆمەڵێك 
شــاعیری بــە توانامــان هەڵكەوتــن، كە حەز بە شــیعرەكانیان 
دەكــەم. لەوانــە: جەاللــی میــرزا كەریــم، شــێركۆ بێكــەس، 
ئەنوەر قادر محەمەد، لەتیف هەڵمەت، ڕەفیق سابیر ... تاد، 
بــەاڵم جگــە لــەوان و بــە تایبەتیــش شــیعری دوو شــاعیری 
 تازەی ڕێچكە ئازاد زیاتر ســەرنجیان ڕاكێشــاوم، ئەوانیش: 
ــی  ــوان( و )ڕووەكەكان ــدی )زێ )ســەباح ڕەنجــدەر(ی خاوەن
خوداوەند( و )مردوویەك ئاگای لە هەمووانە( و )سروودی 
زەوی( و هیتریــش. لەگــەڵ: )قوبــادی جەلیــزادە(ی خاوەندی 
)شــەهید بــە تەنیــا پیاســە دەكات( و كۆشــیعرەكانی دیكــەی، 
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كــە ئازادانــە لــە بابەتــی ئیرۆتیــك و جوانیــی لەشــوالری 
و  ســەرفرازانە  هەردووكیــان  نوانــدووە.  بەهــرەی  ژن 
سەرســەختانە ڕێبــازی شــیعریی خۆیــان گرتووەتــە بــەر و 

الســایی شــاعیرانی تریــان نەكردووەتــەوە.
 

3
كۆپلەیەكــی  چەنــد  بەغدابــووم  لــە  كــە  ڕەنجــدەر:  كاكــەی 
ئەدەبــی  )لــە  بەناونیشــانی:  كوردییــەوە  لــە  شــیعرەكانتم 
تــازەی كوردییــەوە( كــرد بــە عەرەبــی بــردم بــۆ ئیــدارەی 
گۆڤــاری: )ئەقــالم( و دامــە دەســت: )محەمــەد موبــارەك(ی 
ــە  ــوو، ب ــم ب ــە ناســیاوێكی نزیك ــە، ك سەرنووســەری گۆڤارەك
ــەو دەمــەی: )ئەقــالم( ــە ژمــارەی داهاتــووی ئ ــەوە ل ــوای ئ هی
)محەمــەد  ڕۆژ:  چەنــد  دوای  داخەكــەم  باڵوبكرێتــەوە.  دا 
موبــارەك( بــە هــۆی هەندێــك ئاڵۆگــۆڕی سیاســییەوە لەســەر 
ڕەشنووسەكەشــم  و  باڵونەكرایــەوە  دەقەكــە  و  الدرا  كار 
دەســت نەكەوتــەوە و ئــاگام لــە باڵوكردنــەوەی بــڕا. ئەمــەش 
ــان هــی مــن. ــۆ بــوو، ی ــە ناوچەوانــی ت ــم ل وەكــو دەڵێــن نازان

4
گــەورەی  ســۆزێكی  شــیعرەكانتدا  لــە  ســەباح:  كاك 
دەبینــم.  ئایینپــەروەری  ســەرچاوەی  و  خوداپەرســتی 
هیــچ  بــە  ســەر  نووســیوتە  خــۆت  وەكــو  ئەگەرچــی 
هەروەهــا  نابیــت،  الیەنگریشــی  و  نیــت  ئایدیۆلۆژیایــەك 
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نووســیوتە: )بــە نــان و ئــاوی ویســت و خۆبوونــی خــۆم 
دەژیــم(، بــەاڵم دەڵێــی: )ئامۆژگارییــە ئاســمانییەكان هەمیشــە 
لــە بیرمــدان و فەرامۆشــیان ناكــەم.( تــۆی شــاعیرێكی یاخــی، 
كــە هــەوڵ دەدەی شــیعری بــێ گــەرد بەرهــەم بهێنــی و 
دەســەاڵتی سیاســی دەســتگیرت نــەكات، دەبــێ لــەو واقیعــەی 
تێیدا دەژی هەڵوێســتێكی گەش و مرۆڤانەت هەبێت. وەنەبێ 
بــۆ هونــەر(دا  )هونــەر  بازنــەی:  لــە  هــەر  شیعرەكانیشــت 
بخولێنــەوە و وازیــان لــە واقیعــی گــەل و كارەســاتی ڕۆژگار 
هێنابــێ و تەنیــا لــە ئاســمانی خــەون و خەیــاڵ باڵەفڕكــێ 
ــاران،  ــێ باســی وەكــو شــەهید، براكــوژی، كیمیاب بكــەن. گەل
ئەنفــال، بــاری كارەســتباری كــورد و... تــاد و گەلێــك مانــای 
ــڕ خــەون و  ــڕی پ ــە بەرگــی ئاوریشــمینی دێ ــع ل زادەی واقی

خەیــاڵ خۆیــان بــە دەردەخــەن.

5
ــێ  ــت، ناب ــاو( دەردەچێ ــە ڕێچكــەی )ب ــازادەی ل ــەو شــیعرە ئ ئ
سەرســام بیــن، ئەگــەر نــەك هــەر خوێنــەران، بەڵكــو ڕەخنەگــر 
و توێژەرانیــش بــە ڕووخۆشــی ئــاوڕی لــێ نەدەنــەوە. لــە 
زۆرە،  نموونــە  ڕەوتــە  جــۆرە  ئــەم  بــۆ  ئەدەبــدا  مێــژووی 
ئــازارت  )شــارەكەت(  دەوروبــەرت.  شــاعیرانی  دەشــزانم 
دەدەن و پەڵپــی بــێ بنەمــات بــۆ دەدۆزنــەوە و ئاســتەنگت 
بــۆ دروســت دەكــەن. )ڕەســووڵ هەمزەتــۆڤ( گوتەنــی: ئــەوان 

گۆرانیبێژنیــن، كۆرســن. 
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ــاو شــیعری ســۆفیگەریدا  ــی لەن ــی فارســی و عەرەب ــە ئەدەب ل
ــە بازنــەی  نموونــەی وا هەیــە، كــە لــە ڕێچكــە دەرچــوون و ل
شــیعری  خــودادا  خۆشەویســتیی  و  خوداناســی  غەزەلــی 
وایــان هەیــە مــەال و زانایانــی ئیســالم بــە چــاك تێــی ناڕوانــن، 
ــە  ــە ل ــە جگ ــن، ئەم ــە كفریشــیان دادەنێ ــدێ جــار ب ــو هەن بەڵك
)شــەتەحات(. شــیعری: )حەلــالج( و جەاللەدینــی مەولەویــی 
ڕۆمــی كەســی خــۆی دەوێ بــێ لەســەر ڕێبــازی ســۆفیگەریی 
ــێ  ــا و مەبەســتی خــودا خۆشەویســتی ل ــەوە و مان شــی بكات

بخاتــە ڕوو. 
لــە ئەدەبــی ئینگلیزیــدا ت. س. ئیلیــەت شــاعیرێكی داهێنــەر و 
بەناوبانــگ و خــاوەن ناوەنــدە، بــەاڵم شــیعرەكانی بــە ئاســانی 
ــن شــیعرێكی ت. س.  ــە م ــە نموون ــادەن. ب خــۆ بەدەســتەوە ن
ــە ناونیشــانی: )چوارشــەممەی  ــی ب ــی عەرەب ــە زمان ــم ب ئیلیەت
خۆڵەمێش( دەخوێندەوە لە مەبەست و ماناكەی نەدەگەیشتم. 
هەتــا توێژینەوەیەكــم لەبــارەی ئــەو شــیعرە )هــەر بــە عەرەبی( 
بۆنــە،  خۆڵەمێــش(  )چوارشــەممەی  زانیــم:  كــە  خوێنــدەوە، 
ــە  یــان ســرووتێكی ئایینــی دیــان و مەســیحییە و شــیعرەكە ل
دەوریــدا دەخولێتــەوە و بیــری ورد و هونــەركاری لــە شــێواز 

و داڕشــتندا بەكارهاتــووە.
ــی )ســی ســاڵ شــیعر:  ــە دوو بەرگ ــە ل ــۆش، ك شــیعرەكانی ت
ــان  ــر 2012.(دا، 900 الپەڕەی ــەاڵت – هەولێ ــەی ڕۆژه چاپخان
باڵودەكەیتــەوە،  شــیعر  بــەردەوام  ئێســتاش  گرتووەتــەوە، 
بــێ گومــان ئەگــەر زۆر كەســیش لێیــان تێنەگەیشــتن ئــەوە 
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وەكــو خــۆت نووســیوتە: )گرینــگ ئەوەیــە ئەگــەر لــە شــیعرەكە 
نەگەیشــتی یادگارێكــی جــوان لە وشــە و خەیاڵــی ڕەنگاوڕەنگ 
داهێنانــن  نموونــەی  دڵنیایییــەوەش  بــە  دەهێنــی(  بەدەســت 
و خــاوەن ناوەنــدن، )چونكــە نووســراوی داهێنــدراو تەنیــا 
بــە تێڕامــان و نــاخ و ڕوونبوونــەوە و جیهانبینــی و بەهــرە 

خەماڵنــدن مەزنایەتــی وەردەگــرێ.( 
ــی  ــەی بینای ــارەی شــیعرەوە: چاپخان ــب لەب ــی: )ســێ كتێ كتێب
ــە، زۆر  ــی ورد و قووڵ - ســلێمانی2013( گوزارشــتێكی گیانی
وێســتگەی  دەكاتــەوە،  ڕوونــاك  شــیعرەكانت  دەروازەی 
دەربڕیــن و بیــروڕا و بۆچوونــی هونــەری و وتارگەلێكــی 
چــڕ و پــڕ مانــان. پێشــاندانی هونــەری كۆمەڵێــك شــاعیری 
پێشــەنگ لــە ئەدەبــی كوردیمانــدا جێگــەی ئاوڕدانەوەیەكــی 
پێچەوانــەی  و  زانســتانەیە  نیگایەكــی  و  دەستخۆشــانە 

بەرچاوتەنگــی و مــن منۆكێیــە. 
 

6
هەولێــردا  ڕۆژنامــەی   2016/6/21 ڕۆژی  ژمــارەی  لــە 
شــیعرێكت باڵوكردووەتــەوە بــە ناونیشــانی )ڕســكانی گیــان( 
خانمــی  گیانــی  ڕســكانی  بــە  مــن  ئەگــەر  نییــە،  تێــدا  چــی 
شــیعرەكانتی بزانــم، )نواڵــە( خــان، كــە ئــەم نــاوە بــەردەوام لــە 
ــا و دوو ســاڵ  ــش پەنج ــەوە. پێ ــارە دەبێت شــیعرەكانتدا دووب
وەكــو نووســیوتە: )لــە 1964/6/20 ژان لــە پشــتی بابــە ئــادەم 
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دەرچــوو، شــیر ڕژایــە ڕەزی ســینگی دایــە حــەوا، ناوكبڕینــی 
ــەودای  ــە م ــن ل ــری.( م ــە ورشــەی شــكۆ و نەم ــوو ب ــە ب نواڵ
دەبــێ  ئایــا  دەكەمــەوە،  بیــر  هــەر  خۆمــدا  بیركردنــەوەی 
ــە ڕۆژی  ــەك بێــت؟ بۆچــی ل ــژووی 1964/6/20 چ مێژووی مێ
2016/6/20دا بــە شــیعر یــادی دەكەیتــەوە؟ هــەر چۆنێــك بێــت 
شــیعرەكە هەڵدەگــرێ گەلێــك ڕاز و نهێنــی تێــدا مەبەســت 
ــادە  ــەو ی ــە ئ ــەر وای ــووم. ئەگ ــی نەب ــان حاڵ ــن لێی ــە م ــت، ك بێ

هــەر پیرۆزبێــت.

عەبدولڕەزاق بیمار
2017/2/6 كۆیە
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بــرای به ڕێــز كاك ســه باح ڕه نجــده ر: زۆر هه واڵــت ده پرســم. الی 
ــه   ــره وه  ده بێت ــه  ته نزی مــن شــیعر بۆخــۆی قســه یه كه ، كــه  ده چێت
نوێگه ریــی  بــه ره و  گــۆڕا  ئاراسته كه شــی  كــه  تــر،  قســه یه كی 

ــاری قســه كردنه وه . ــێ ئه ژم ــی ب ــه  تۆڕێك ده چێت
وه ڕســبوونێكه   ته كانێكــه ،  ئێمــه ،  الی  تازه گه ریــی  ئه زموونــی 
لــه و ته نكــه  ئــاوه ی كــه : )عه بدوڵــاڵ په شــێو( باســی لێــوه  ده كات، 
دروســت  گــه وره   بازێكــی  جــار  زۆر  وه ڕســییه   ئــه و  گــوڕی 
ده كات، بــه اڵم بــه  چه نــد قۆناغێــك زۆر كه مــی ده مێنێتــه وه  ببــێ 
بــه  په شــیمانبوو، نــه وه ك لــه و ده رپه ڕێنــه  ی یه كــه م جــار. ئه گــه ر: 
)له تیــف هه ڵمــه ت(، )بــه  ڕێزێكــی  یه كجــار زۆره  وه(  نموونه یــه ك 
بــێ بــۆ پێوانه كــردن، ئه گــه ر له تیــف هه ڵمــه ت بــه  ئه زموونــی: 
ئــه وه،   پێكردبێــت،  ده ســتی  بچكۆله كه مــان(  شــاره   و  )خــوا 
بــه و ڕاســتییه  نه نێیــن كــه  ئه زموونــی: )پرچــی  ناتوانیــن دان 
ــی  ــه ، گه رده وول ــان و كوێســتانی من ــه و كچــه  ڕه شــماڵی گه رمی ئ
ــه و شــاعیره ی كــه  ئه مــڕۆ  ــان كــردووه  ب ســپی( له تیــف هه ڵمه تی
هه ڵمه تیــان  له تیــف  ئه مــڕۆ  كــه    ئه زموونانــه ش   ئــه و  هه یــه . 
له ســه ر وه ســتاوه ، بــه  جۆرێــك لــه  جــۆره كان: )پرچــی ئــه و كچــه  
ڕه شــماڵی گه رمیــان و كوێســتانی منــه ، گه ردەلولــی ســپی(ن. 
نــه ك: )خــوا و شــاره  بچكۆله كه مــان(.  ته نیــا ئه زموونێــك كــه  
مه رجیــش نییــه  مــن. )بــه  ڕێزێكــی یه كجــار زۆره وه ( هاوســۆز بــم 
له گه ڵیــدا، توانیویه تــی )بــه  تێبینیــی زۆر زۆری هه مووانــه وه ( بــه  
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هه مــان ڕێــژه ی گه رموگــوڕی هه نــگاوی یه كه مــه وه  درێــژه ی 
بــه  هه مــان ئه زمــوون و هه ڵكشــانی دابێــت: )ئه نــوه ر مه سیفی(ــــه،  
كــه  هێڵــی به یانــی ئه زموونــی ئــه و بــه  هه مــان تــه ره دووده وه  
ســه ركه وتووه ، به بــێ )په شــیمانبوونه وه (، )كــه  مــن ده ســته واژه ی 
ســنووری  دیاریكردنــی  بــۆ  نامه یــه دا  لــه م  په شــیمانبوونه وه  
ناچاریــی  ده ســته واژه یه كی  وه ك  ئه  زموونــه كان،  و  جیــاوازی 

به كارده هێنــم(.
جیــاواز  ئه زموونێكــی  هه ولێریــش  شــاعیرانی  ئه زموونــی 
ڕێــژه ی  و  زۆره   ئێجــگار  لكوپۆپــی  كــه   ده وڵه مه نــده ،  و 
وته كــه ی:  مه به  ســتم  لێــره دا  جیــاوازه،   په شیمانبوونه وه شــیان 
الو ازه كانــم  خاڵــه   لــه    )یه كێــك  ده ڵێــت:  كــه   )ئه دۆنیس(ـــه،  
ئه وه یــه  ، كــه  لــه  كاتــی نووســینی هه ندێــك شــیعردا، كه ســێكم 
پێشــنیازكردووه ، كــه  بــۆ ئــه و ده نووســم(. كــه  مــن بــۆ خــۆم 
زۆرجــار له گــه ڵ ئــه و تێبینییــه ی تۆدۆرڤــدا: )مانــای گه یانــدن 
ئــه و.  بــۆ  ئاماژه شــه   هــه م  له خۆده گرێــت،  كۆمه ڵــگا  هــه م 
ــی ئاراســته ی  ــه  ته واوه ت ــی خــۆی ب ــرۆڤ گوتاره كان هه میشــه  م
كه ســێك ده كات. ئــه م  كه ســه ش كــه  گوتــاری ئاراســته كراوه ، وا 
ــه م  ــه راوردی ده ك ــێ(. ب ــاكاری هه ب ــی ن ــه  ڕۆڵێك ــت ك زه ن ناكرێ
ده مگه یه نــن بــه  كۆمه ڵێــك  هاوكێشــه ی ئاڵــۆز، كــه  ته نیــا شــیعر 

پێده به خشــێ. هاوســه نگییان 
ئه زموونــی ئێــوه ش لــه  نێــوان )زێــوان( و دوا شــیعرتدا، كــه  
نــوێ(دا  كوردســتانی  ڕۆژنامــه ی  هونــه ری  و  )ئــه ده ب  لــه  
گۆڕانكاریــی  زۆر  ده كــه م  هه ســت  باڵوبووه تــه وه ،  نییــه   زۆر 
كــه   په یوه ندییانــه ی  لــه و  گۆڕانكاریــی  هاتــووه ،   به ســه ردا 
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ــه  به كارهێنانــی  ــه  قۆناغــی ئێســتاتدا.  هــه م ل ڕایه ڵــت كــردوون ل
زه خیــره ی شــیعریی خۆتــدا: )زمــان، میتافــۆر، پێكهاتــه ی ڕســته، 
دنیابینــی، بیركردنــه وه (. هــه م لــه و نزیكبوونــه وه ی  تــۆ و ئه وانــی 
تــر/ خوێنــه ر/ كۆمه ڵــگا، بــه  خــۆالدان لــه  پێوانــه ی ئــه و كــرده  
گریمانكــراوه ی باســمان كــرد، په شــیمانبوونه وه ، كــه  تــۆش كــه م 
و زۆر لێــی بێبــه ش نیــت، تــۆ ئه زموونێكــی ســوودت لــه  هه نگاوی 
كــه   په شــیمانبوونه وه دا،  قۆناغــی  لــه   و  یه كه مــدا وه رگرتــووه  
ــك  ــه وا پردێ ــت، ئ ــر نه بێ ــۆش، ئه گــه ر كه مت په شــیمانبوونه وه ی  ت
بــووه  بــۆ نیشــته جێبوون لــه و وێســتگه یه دا، كــه  پێویســته  شــیعر 
ــه و وێســتگه یه  و ئیشــراق  ــوان ئ ــه  نێ ــن ل ــۆ وت ــێ ب شــتێكی هه ب
دروســتبووه،   ئه زموونێــك  یه كه مــدا،  هه نــگاوی  و  تــه كان  و 
شــكاندن  و  پێهه ڵــدان  و  زۆرانبــازی  ده ره وه ی  لــه   پێویســته  

بخوێندرێتــه وه  .

عیسا چیایی
2017/3/27  كفری
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ئەســتێرەی  باوەشــێ  دێریــن:  هاوڕێــی  و  بــرا  ڕەنجــدەری 
شــیعرییت گەیشــتن، مانگــی ســەرماوەزە و كەپــرە و ئاراســن 
خەریكــە بەتــەواوی پشــت دەكەنــە گــەاڵ و درەختــەكان و ئامێــز 

بــۆ بەفرانبــاری ئێــرە دەگرنــەوە.
ــی دیوانەكــەت لێــرەن، لــە یەكێــك لــە  ــی یەكــەم و دووەم بەرگ
و  زەوی(  )ســروودی  وەلــێ  كتێبەكانمــدان،  ماڵــی  جوانتریــن 
زووتــر  شــیعرییەكانت  ئەزموونــە  و  دەق  دەیــان  و  )زێــوان( 
ــە  ــەم دوو دیاریی ــەاڵم ئ ــوو، ب ــەم چێكردب ــە ماڵەك ــان ل ئاوەدانیی
خەیاڵكردنــی  و  خوێندنــەوە  شــەوانی  زۆربــەی  شــەوچەرەی 

شــیعریی و تــام و چێــژی كتێبیــان بــۆ نــۆژەن كردمــەوە.
ــۆوە  ــی ت ــارەی دەق و دوا ئەزموونەكان ــە لەب ــدە دەمێك هەرچەن
نەمانتوانیــوە، یــان چێتــر وایــە بڵێــم دەرفەتمــان نەبــوو قســە 
ــا هەنووكــە  ــە ڕوو، ئەوەت ــن و ڕا و ســەرنجەكانمان بخەین بكەی
هــەردوو بەرگــی دیوانەكــەت شــەوانە دەبنــە مایــەی تێڕامــان و 
وردبوونــەوەی قووڵمــان لــەو كەڵــە ئەزموونــەی لەبــارەی دەقــی 
شــیعریی و وێنــا و فەنتازیــای شــیعرییەوە كــە خســتووه تته  

ــەری ڕاســتەقینەی شــیعریی. ــدی خوێن بەردی
گیانــی  دەچیتــە  كارەبــا  تــەزووی  وەك  تــۆ  ڕەنجــدەر  كاكــه  
زمــان و وشــەوە، بۆیــە دایــم شــەوە نووتەكەكانــی شــیعرییت 

دادەگیرســێن و چــرا چــرا لــە ماڵــی ئەدیبــان دادەیســێن.
مــن لــە ناوەڕاســتی ئەزموونەكانتــدام و لــە بەشــێكی كۆاڵنەكانــی 
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و  گرتــووە  خوێندنــەوەم  المپایەكــی  دەســتی  دیوانەكەتــدا 
دەمــەوێ لــە پەنجەرەكانــی وێنــە شــیعرییەكانت بچمــە ژوورێ، 
ئــەوێ خەیاڵكردنێكــی ترســنۆكانە نییــە لــە بەرانبــەر داهێنــان 
ــەش نیشــتیمان  ــێ هەنووك ــرۆڤ، وەل ــدی م ــۆ زێ ــەوە ب و گەڕان
لــە ئــازاری سیاســەتدا گەمــارۆ دراوە، شــیعر لــەو پانتایییــەدا 
ســتەمی لێدەكــرێ، شــاعیر تــا ئێــرەش لــە گەمەیەكــی شــێتانەدا 
بــزرە، هــەر بۆیــه  وشــە و داڕژانــی شــیعریی تیرێكــە لــە كەوانــی 
دەچنــە  و  دەبــڕن  سیاســی  ســتەمی  شــاعیرانەدا  وێناكردنــی 

خەڵوەتــی بەرائەتــه وه .
ئازیــزم: مــن لێــرەم لــە باوەشــی سروشــتی ســێبەری كەپــرە و 
ئاراســن، ئەوان تا ئەم چركە ســاتەش گریانی منداڵەكانی ئەنفال 
و كەفــی ژن و پیــر و كەنەفتەكانــی نــاو كیمیابــاران و هەڵوەرینی 
تەمەنــی ئینســان دەبینــن، هێشــتان زەمەنــی تراژیدیایــە، بۆیــه  تــا 
ئاییــن هەبێــت، شــیعریش دەبــێ و زۆرانبــازی جوانــی و كرێتــی 

دەقــی شــیعریی بوونــی نامــۆ نابــێ.
كــە  مەملەكەتــە،  ئــەم  هەناســەی  نــاو  دەگەنــە  دیوانەكانــت 
خوازیــاری شــیعری ســركن، تــۆ داناكاســێی، هەمیشــە دەتــەوێ 
)لــەو واڵتــی خــەون بژیــم( مــن درەنــگ لەســەر ئــەم وێنانــە 
الدەكــەوم )ئافرەتــی بەهەشــت الیتــی دەســتی هومــان، كەســێك 
ــە  ــی ل ــەر خــۆر ماڵەكەم ــت،  ئەگ ــن دەچێ ــە م ــرە ل ــە ئێ هاتووه ت
خۆیــدا نقــووم كــرد بــە مۆمێــك ڕازیــم و تەماشــای یاڵــی نەرمــی 
ئەســپی ڕاو دەكــەم، نیشــتیمان كــپ تاجــی سروشــتی لەســەرنا، 
ــە ژوورێكــی الكەوتــە ئێمەیــان  كێیــە خاوەنــی هەمــوو زەوی؟ ل

دۆزییــەوە ....(
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ڕەنجــدەر: ئــەم هەڵبژاردنانــەم لــە به رگــی یه كه مــی دیوانه كه تــدا 
چركانــدن، لەگــەڵ ئەوەشــدا بەتــەواوی نەپەرژامــە ســەر تــەواوی 
دەقەكانــی به رگــی یەكــەم، چجــای به رگــی دووەم، بــە دڵنیایییەوە 
بەرخوردێكــی دانســقەن لــە ڕێبەندانــی ئــەم زســتانەدا كــە گۆمــی 
ڕوئیــا و دنیابینیــی شــیعرییم لــەو گەمارۆیــە سیاســییە قورتــار 
دەكــەن، دەبــوو ئاخافتنــم قووڵتــر و زێدەتــر بــا، ئەمــە ئــەوە 
ناگەیەنــێ ئەوەنــدە بــەس بێــت و نەچینــەوە ســەر نووســین، 
ــەدا  ــەم نامەی ــد ڕســتەیەی ئ ــەم چەن ــی ل ــە پێویســتم زان ــەاڵم ب ب
بچووكتریــن تێڕوانینــم بــۆ بەشــێك لــە شــیعرەكانت ئاشــكرا 
بكــەم . دەســتی شــاعیرانەت ڕادەتەكێنــم. هــەر بمێنیــت بــۆ ژیــان 

و شــیعر.

ئەحمەد مستەفا نەجمەدین 
2018/11/13  بالیسان  
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ســه باح  كاكــه   تایبــه ت،  نوێخــوازی  هه ڵكه وتــووی  شــاعیری 

ڕۆژبــاش. ڕه نجــده ر: 
لــه   بیــت  ســه ركه وتوو  هــه ر  هیــوادارم  ده پرســم،  هه واڵــت 
ــه   ــات هــه ر ل ــه وه ی شــیعره كانت. كانیــی به هــره و توان باڵوكردن
گه شــه  و ئــاوداری هه میشــه یی بێــت و ئاوێنه یه كــی هه ســته وه ر 

بیــت.
هاتمــه  هه ولێــر نه متوانــی گیربــم، بۆیــه  ئــه وه  بــه  ده ســتی: )یــادگار(ی 
ــاردی،  ــۆ ن ــرۆدا(م ب ــۆ نی ــای - بابل ــان و ده ری كــوڕم كتێبه كــه ی: )ن
جێــگای شــانازییمه  بــه  ده ســتت بــگات و په ســندی هه ســتی وردت 

بێــت. 
حه ســه ن(  محه مــه د  له تیــف  )دكتــۆر  به ڕێــز:  بــه  ده ســتی 
دیوانه كه تــم لــه  دوو به رگــدا پێگه یشــت. بــه  چێــژ و هونه ركاریــی: 

)نالــی( و )حاجــی قــادری كۆیــی( و )گــۆران( خوێندمــه وه .
داوات لێده كــه م ئــه و متمانــه  شــیعرییه  لــه  ده ســت نه ده یــت و 
ئــه و بڕوایــه ت ال قایــم كــردووم،  بــه ره و بااڵتریشــی ببه یــت، 
هه رچــی هیوایــه ك لــه  به هــره  و توانــای تــۆ بخوازرێــت دێتــه دی.

عه بدولڕه زاق بیمار
2018/11/17 كۆیه 
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كاك ســه باح ڕەنجــدەری بەڕێــز: شــاعیری هەســت و خــەون، 
ســاڵوت لــێ بێــت و ئــەو كاتــە و هەمــوو كاتێكــت شــاد و شــیعر 

هه مــوو خانه كانــی جه ســته ت زینــدوو رابگرێــت.
زۆر دڵخــۆش بــووم بــە چاپكردنــی دیوانەكــەت لــە دوو بەرگــدا، 
كــە ســەرجەم شــیعرەكانتی لەخۆگرتــووە. هــەر لــە كتێبــی یەكــەم 
كــە چامــەی: )زێوان(ـــه،  تاكــو شــیعری: )مێــژوو دەتوانێــت ڕووی 
بكاتــەوە و چــاو ببڕێتــە بەردەمــی خــۆی(، كــە لــە ئــاداری 2017 
نووســیوتە. لەبەردەســتبوونی ســەرجەم شــیعرەكانت لــە دوو 
بەرگــدا بــۆ مــن ئاســانكارییەكی بــاش بــوو، دەرفەتێكیــش بــوو، 
له بــارەی  كــە  دابچمــەوە،  یادگارییانــەی خوێندنەوه كانــم  بــەو 

هەندێــك لــە شــیعرەكانت نووســیومن.
ــه  ــادی جووڵ ــه ناونیشــانی: )بنی ــی خــۆی خوێندنەوەیەكــم، ب كات
باســی  كردبــوو،  زێــوان  بــۆ چامــەی  )زێــوان(دا  لــه چامــه ی 
بنیــادی جووڵــەی ئــەو چامەیــەم كردبــووه   ڕســته ی ســه ره كی و 
كاریگــه ری نووســینه كه م، كــە لــە ڕۆژنامــەی )كوردســتانی نــوێ( 
ژمــارە )189( لــە 1992/9/13 باڵوكرایــه وه. ئــەو خوێندنەوەیــەم 
بنیادگــەری شــێوازییانەی  میتــۆدی  كاریگــەری  لەژێــر  زیاتــر 

ــوو.  ــارت( ب )ڕۆالن ب
دواتریــش لــە ســاڵی 1997 كاك نەجــات حەمیــد كتێبــی: )مێژووی 
خــود لەنــاو لەنگەرییەكــدا(ی له بــاره ی ئه زموونــی نــاوازه ی تــۆ، 
كــه  بــه  هه مــوو پێوه رێــك نوێخــوازه  باڵوكــردەوە. خوێندنــەوەی 
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بــۆ ئــەم ســێ چامەیــە كردبــوو: جەنگــی پرســیار، مەرگــی ئاوێنــە، 
كۆاڵنەكانــی ڕۆژهــەاڵت، دیــارە ئــەم چامەیــەی دوایــی لــە بەرگــی 
بــە  كردووتــە  و  گۆڕیــوە  ناونیشــانت  دیوانەكەتــدا،  یەكەمــی 
ڕێزمانــی كۆاڵنــەكان. پێــم وابــێ ئــەو كتێبــەی كاك نەجاتیــش 
 هــەر میتۆدێكــی نزیــك لــە میتــۆدی بنیادگــەری شــێوازییانەی 
كتێبــە  بــەو  منیــش  بۆیــە  بــوو،  بەكارهێنــا  بــارت(ی  )ڕۆالن 
ناونیشــانی:  بــه  خوێندنەوەیەكــم،  و  بــووم  سەرســام 
لــە ژمــارە كــرد و  بــۆ  بــه دوای دۆزینــه وه ی خــود(   )گــه ڕان 

)20(ی 1997/2/5ی گۆڤاری )ڕامان( باڵوبووەوه .
ئــەوەی كــە پێم ســەیرە لەگــەڵ وەرچەرخانە شــیعرییەكانی تۆدا، 
وەرچەرخــان بەســەر ڕوانگــە و میتــۆدی خوێندنــەوەی منیشــدا 
هــات، بۆیــە كاتێــك شــیعری: )تــۆم ئــەم بەرەبەیانییــە ناســی 
نەمزانــی لــە كام نوێــژدا( باڵوكــردەوە، زۆر ســەرنجی ڕاكێشــام، 
دوای مانگێــك لــە 2016/2/8 بــە كەمێــك دەســتكارییەوە هەمــان 
شــیعر بــە ناونیشــانی: )لــە نوێــژی ئــەم بەیانییەمــدا كەوتمــە نــاو 
ئاگــری گــەورەی ســرووش و بەرزبوونــەوە( لــە ڕۆژنامــەی 
ــە  ــی ل ــەو ناونیشــانەی دوای ــە هــەر ب ــر( باڵوتكــردەوە. ك )هەولێ
وەكــو  شــیعرەت  ئــەم  بەڕاســتی  باڵوبوویتــەوە.  دیوانەكەتــدا 
لێزمــە بارانێكــی زه وی پیتێــن بارییــە ســەر دەروونــم و لەگــەڵ 
ئــەو خولیایــەی منــدا تێكــەڵ بــوو، كــە ماوەیــەك بــوو ســەرقاڵی 
بــووم، ئەویــش چوونــە نــاو جیهانــە عیرفانییەكــەی: )مەوالنــا 
جەاللەدینــی ڕۆمــی( بــوو، لەبــەر ئــەوە بــە ناونیشــانی: )پەیبــردن 
بــە نهێنــی بــوون( لــە هــەردوو دەقەكــە خوێندنەوەیەكــم بۆكــرد، 
لــە 2016/3/1   )2327( ژمــارە  )هەولێــر(،  لــە ڕۆژنامــەی  كــە 
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لــە هــەردوو ســایتی: )دەنگــەكان( و   باڵوكرایــەوە، دواتریــش 
)ماڵێك لە ئاسمان(یش بە هەمان ناونیشان باڵوكرایەوە.

بــرای بەڕێــزم كاك ســەباح: هێشــتاكە زۆرم مــاوە له بــارەی 
لــه   چڵێكــن  كــردوون  باســم  ئەمانــەی  بدوێــم،  شــیعرەكانت 
دره ختێكــی گــه وره ، بــەو هیوایــەی ڕۆژگار دەرفەتــم بــدات و 
زیاتــر لــە جوانــی و ماناكردنــەوەی شــیعرەكانت بدوێــم. بەهیوای 
تەمەندرێــژی و تەندروســتیی بــاش و بەردەوامبوونتــان لەگــەڵ 
شــەڕی وشــەكان و بەخشــینی جوانــی بــە مانــاكان. سوپاســیش 
بــۆ ئــەو دیارییــە بــە نرخــەی ئــەو دوو بەرگــەی دیوانەكــەت كــە 

ــت كــردوون.  ــە خوێنەران ــە مــن و ب پێشــكێش ب
ئەوپەڕی ڕێزم قبووڵ بفەرموون بۆ خۆتان و خانەوادەكەتان.

دكتۆر عوسمان یاسین
2019/4/11 هه ولێر
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وەک  دەکەمــەوە  لــەوە  بیــر  ماوەیەکــە  بــرا:  ڕەنجــدەری 
ــۆ بنووســم،  ــت ب ــی خۆم ــی شــیعرەکانت، ڕاوبۆچوون خوێنەرێک

لێدەگرتــم. ڕێیــان  هەبــوون  هــۆکار  دوو  بــەاڵم 
یەکــەم: مــن ڕەخنەگــر نیــم تــا بتوانــم بەنــاو دنیــای شــیعرەکانتدا 
ڕۆبچــم و وەک پێویســت نهێنــی و مەدلوولــەکان بدۆزمــەوە. 
لــەوە دڵنیابــووم بــە ســەالمەتی لێیــەوە دەرناچــم و غــەدر لــە 

خۆشــم دەکــەم.
دووەم: بــە هــۆی ئــەوەی مــن و تــۆ زیاتــر لــە بیســت ســاڵە 
دیــارە  دەکەیــن،  کار  کتێبــدا  و  نووســین  بــواری  لــە  پێکــەوە 
شــیعریش بەشــێکی  گرینگــی ئــەو بــوارە بــووە، بۆیــە نووســین 
و ڕادەربڕیــن له بــاره ی شــیعرەکانت ڕەنگبــێ تەفســیری دیکــەی 
لێبکەوێتــەوە. بەهەرحــاڵ ئەگــەر ئەوەشــم پێنەکرابێــت،   دەتوانــم 
لــە نامەیەکــی شەخســیدا  بڕێــک لــە بۆچــوون و تێگەیشــتنەکانی 
خۆمــت بــۆ بنووســم، هیــوادارم كه مێــك لــه  شــێوازت گه یشــتبم.
ــرە  ــن بیســت ســاڵ زیات ــاگاداری م ــە ڕەنجــدەر: خــۆت ئ    کاک
ئاشــنام بــە شــیعر و نووســینەکانت، ئاشــنام، بــەاڵم بــەو مانایــە 
ــدەن.  ــە دەســتەوە ب ــان ب ــە ئاســانی خۆی ــە شــیعرەکانت ب ــا، ک ن
یەکێ لە خەســڵەتە هەرە ســادەکانی ئەو شــیعرانە، خۆناســاندنە 
بــە خوێنــەر، واتــە: هــەر کەســێک ئــاگاداری ســتایلی شــیعرەکانت 
بێــت، نــاوی تۆشــیان لەســەر نەبــێ دەناســرێنەوە، ئەمــەش ئــەوە 
ــە مــۆری خــۆت بەســەر شــیعرەکانتەوە  ــێ، کــە توانیوت دەگەیه ن



نامە وەك بەدواداچوونی بیروڕا100

جێبهێڵــی، کــە مــن پێموایــە ئــەو خەســڵەتە لــە هەمــوو شــاعیرێک 
دەرناکــەوێ، مەگــەر بەردەوامیــی لــە ئەزمــوون و خوێندنــەوەدا 
هەبــێ و لــە ســەفەری دوورودرێــژی شیعرنووســیندا ڕێچکــە 
و ســتایلی تایبــەت بەخۆیــان بدۆزنــەوە.  تــۆ لەنــاو جه نگــی 
داهێنــان و بــێ ئەندازەیــی قوتابخانــە شــیعرییەکانی ئــەو بیســت 
ســی ســاڵەی دواییــدا هەوڵێکــی زۆرت داوە دەنگێکــی جیــاواز 
بیــت، لــەوەش زیاتــر بــەردەوام ویســتووتە نەچیتــە ژێــر بــاری  
مقۆمقــۆی ڕەخنــەی بــێ بنەمــا و بــە هیــچ شــێوەیەک بــە الڕێــدا 
نەچیــت و ڕێچکــەی داهێنانــی خــۆت بەرنــەدەی.  مــن هــەر چەنــد 
بیــر لــە تــۆ دەکەمــەوە، هــەر بــەو باڵــدارەت دەشــوبهێنم، کــە 
نایــەوێ چیدیکــە چاوەڕێــی ئــەو خواردنــە بــکا، کــە دایکــی بــۆی 
پەیــدا دەکات، لــە هەوڵــی ئەوەدایــە خــۆی خــواردن پەیــدا بــکا و 
هێــدی هێدیــش لــە دایکــی دوور کەوێتــەوە. دیــارە دەرچــوون لــە 
گۆشــەنیگا و ڕوانگــەی تەقلیدییــەوە کارێکــی ئاســان نییــە و بــێ 
باجــدان مەیســەر نابــێ، هەمیشــە دەرچــوون لــەو هێڵــە، تۆمەتــی 
ســەرەڕۆیی و دەرچــوون لــە بەهــای کۆدەنگــی وەســف دەکــرێ،  
ئــەو جــۆرە کەســانە نــە بــە ڕێــگا گشــتییەکەدا دەڕۆن، نــە وەک 
ئەوانی دیکە بیردەکەنەوە، نە وەک ئەوان دەنووسن، لە حاڵێکدا 
ئەگــەر ڕەخنــەی جیــددی هەبــێ، ئــەو کات لــەوە تێدەگەیــن، کــە 
ئــەو شــاعیرانە لــە دوورگــە و ئەســتێرەیەکی دیکــەوە نەهاتــوون، 
بەڵکــو زادەی هەمــان  زێــد و هەمــان کلتــوور و ئەقڵییەتــن، بــەاڵم 
ــەوەن  ــاری ئ ــەن خوازی ــە قســە دەک ــە شــێوەیەکی دیک ــە ب ئەوان
لەنــاو هەمــان زمانــدا زمانێکــی دیکــە بخوڵقێنــن، جیــا لــە زمانــی 
پێــش خۆیــان و دەوروبەریــان، بەکورتــی ئەوانــە دەیانــەوێ 
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خۆیــان لــە کــۆت و پێوەنــدی ئەوانــی دیکــە ڕزگار بکــەن، توانــای 
داهێنەرانــەی  تاکــی شــاعیر لــە تەلبەنــدی کۆنکریتــی کلتــووری 
زاڵ بــەدوور بگــرن. ئەگــەر چاوێــک لــە مێــژووی ڕەهەنــدی 
ــی بۆمــان دەردەکــەوێ  ــە ڕوون شــیعری کــوردی بکەیــن زۆر ب
کــە ئــەو پێشــکەوتنەی لــە شــیعری ئەمــڕۆی کوردیــدا بــەدی 
لەنــاو  کــە  بــووە  شــاعیرانە  ئــەو  بێوچانــی  هەوڵــی  دەکــرێ، 
ئاپــۆرای شــیعر و شــاعیراندا دەنگانێــک پەیــدا بــوون نــەک هــەر 
جیــا لەوانــی دیکــە، بەڵکــو توانیویانــە ڕێــڕەوی شــیعریش بــە 
ســەمتێکی دیکــەدا ببــەن و ببنــە داینەمــۆی گــۆڕان و پێشــکەوتن. 
بــەدی دەکــرێ دەرچوونــی شــیعری  لــەو مەیدانــەدا  ئــەوەی 
کوردییــە لــە کۆشــک و تــەالرە کۆنەکانــی شــیعر و بنیادنانــی 
ــۆش کاک  ــازە و ســەرنجڕاکێش. ت ــی ت ــە دیزاین ــوێ ب ــەالری ن ت
ســەباح یەکێکــی لــەو کەســانە کــە بــێ پــەروا باڵــی شــیعرەکانت 
لێــك دەدەیــت و هــەوراز و نشــێوە نوێکانــی شــیعر دەبــڕی، بەاڵم 
ــه ری  ــە کەســی ده وروب ــە ب ــۆ هێشــتا جیایــت، جیاییــت لەوەدای ت
خۆشــت ناچیــت، ســەیر ئەوەیــە خوێنەرەکانیشــت جیــان، چونکــە 
تێگەیشــتن لــە فــۆرم و ســتایلی تــۆ، بڕێــک ئارامــی دەوێ، هــەر 
ئــەو ئارامییەیــە، کــە خەســڵەتی تایبەتــی داوە بــە خوێنەرەکانــت، 

واتــە: خوێنەرەکانیشــت لــە شــیعرەکانی خــۆت ڕاهێنــاوە.
كه ســایه تیت  گرینگتــره ،  و  جیــاواز  له مانــه ش  ئــه وه ی 
ڕقهه ڵنه گرتــوو،  له ســه  رخۆ،  هێمــن،  پاكــه :  شــاعیرییه تییه كی 
قسه وقســه ڵۆك  دوای  بــه   یه كــڕوو،  كه مــدوو،  بێده نــگ، 
بــه  یه كــه وه  كارده كه یــن  لــه و مــاوه  دوورودرێــژه ی  نه چــوو. 
باســی  خراپــه   بــه   نه كــردووه    ڕێكه وتــم  هه رگیزاوهه رگیــز 
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بــێ  ئه ده بیــدا  ڕاوبۆچوونــی  لــه   بــه اڵم  بكه یــت،  كه ســێك 
موجامه لــه ی و بــه  ڕاشــكاوی و بوێــری ڕاوبۆچوونت ده رده بڕی 
هه یــه .  داهێنــراو  ئه ده بــی  بــۆ  خۆشه ویستیشــت  ئه وپــه ڕی  و 

گه ردوونییه كانــه . شــاعیره   خه ســڵه تی  ئه مــه ش 
ئەدەبییەکانیشــت  لێکۆڵینــەوە  جــار  زۆر  مــن  شــاعیر:  بــرای 
دەخوێنمــەوە، وەکــو شــیعرەکانت ڕوانگــەی نــوێ و خەســڵەتی 
تایبەتییــان پێــوە دیــارە، لــەو بــاوەڕەدام ئەگــەر بــەردەوام بیــت، 
ــواری ڕەخنەشــدا  ــە ب ــە بڕێــک الســەنگی ل ــەوەت تێدای ــای ئ توان

ــۆ دەخــوازم. ــوای ســەرکەوتنت ب ڕاســت بکەیتــەوە. هی
                                   

کاروان عەبدوڵاڵ
2019/4/20 ڕ واندز



103عەلی مستەفا

26
ڕه نجــده ر گیــان، هاوڕێــی ئازیــزم: ســاڵو و ڕێــزی زۆر بــۆ خــۆت 

و هاوڕێیــان، بــه تایبه تــی: )ســابیر ڕه شــید( و )ســه اڵح عومــه ر(.
ئــه  و چه  نــد وشــه  یه  ی لێــره  دا ده  یاننووســم، هــه   ر ته واوکــه ری 
ــای تــۆوه  هه  مــه   ــاره ی دنی ــه  گشــتی له ب ــه و ســه رنجه من، کــه  ب ئ
ــەو دانیشــتنەدا پێــم گوتیــت  و پێشــتر بــه  کورتــی ده رمبڕیــوه . ل
داهێنــەر تەنیــا دنیــای تایبــەت بــە خــۆی داناهێنێــت، بەڵکــو ڕێــگا 
تایبەتەکانــی گەیاندنــی ئــەو دنیایــەش دەدۆزێتــەوە، کــە ئەمــەش 
ئەوە بەســەر خوێنەردا دەســەپێنێت بۆ نزیکبوونەوە لەم دنیایە، 
ــە شــێوازە ســواوەکان هه ڵبگرێــت. دەکرێــت بگوترێــت  دەســت ل
وەک چــۆن نووســەر دنیــای تایبەتــی خــۆی دەخوڵقێنێــت، بــە 
ــەک  ــەوەوە دنیای ــگای خوێندن ــە ڕێ ــش ل ــان شــێوە خوێنەری هه م
ــای نووســەرە،  ــی دنی ــن هاوتەریب پێکدەهێنێــت، کــە ناکرێــت بڵێی
ئەمــڕۆ  ئێمــە  بزووێنەریەتــی.  بگــرە  تەواوکەریەتــی،  بەڵکــو 
کــە  لەبەردەســتدایە،  تیۆریســتانمان  گــەورەی  پارتیمۆنییەکــی 
پــێ  تێیــدا  لــەم چه نــد دەیــەی ڕابــوردوودا جێیانهێشــتووە و 
لەســەر بایەخــی خوێنــەر لــە كــرده ی پێکهێنانــی کاری ئه ده بــی و 
هونــه ری دادەگــرن. )مەرگــی دانــەر(ی )رۆالن بــارت(، )نووســەر 
چییــە؟(ی )مێشــێل فۆکــۆ(، )کــردەی خوێندنــەوە(ی )ۆلفگانــگ 
ئایــزەر(، )مەرگــی ئــەدەب(ی )ئالڤیــن کێرنــان( و زۆری دیکــە 
ــت، کــە  ــەو تێگەیشــتنە بکرێ ــۆ ئ ــەوە ب ــان کــردووە پێداچوون وای
لێکدانەوەی کاری ئەدەبی لە نووســەردا قەتیس دەکات و ڕۆڵی 
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خوێنــەر تەنیــا لــەوەدا دەبینێــت، گــوێ لە کەناڵێــک دەگرێت، ناوی 
نووســەرە، بــێ ئــەوەی بتوانێــت شــتێک لــە ئاســتیدا بڵێــت. دیــارە 
مەبەســتم نییــە لــەو بارەیــەوە قســەی زیاتــر بکــەم، لــە کاتێکــدا 
کەمــوزۆر لــە بەرهه مەکانمــدا لێــوەی دواوم، بــەاڵم گەرەکمــە 
ــک،  ــه ر داهێنەرێ ــای ه ــە دنی ــەوە ل ــۆ نزیکبوون ــە ب ــم، ک ــەوە بڵێ ئ
پێویســتمان بــە داهێنانــی جۆرێکــی نوێــی خوێندنــەوە هه یــە، کــە 
ــە هه رچــی  ــەر ل ــە ب ــت. ئەم ــه م هاتبێ ــەدا بەره ــەو بەریەککەوتن ل
ڕێــگای ئەوەمــان لــێ دەگرێــت بڕیــاری پێشــوەختە لەســەر هــه ر 
داهێنەرێــک بدەیــن و لــە خوێندنــەوە گشــتییەکانەوە لێــی نزیــک 
ببینــەوە. وەک )هایدیگــەر( پێــی وایــە )بــۆ ئــەوەی جەوهــه ری 
ــە کاری ڕاســتەقینە  ــەوە، لەســەرمان پێویســتە ل ــەر بدۆزین هون
بگەڕێیــن و بپرســین کاری هونــەری چییــە و جەوهه رەکــەی 
چۆنــە(. تەنیــا کاتــێ جەوهــه ری کارێکــی هونــەری دەبینیــن و 
دەتوانیــن دایەلۆگــی لەگــەڵ بکەیــن، کــە ئەومــان مەبەســت بــووە، 
نــەوەک شــتێکی تــر. بــەم شــێوەیە خوێندنــەوەی ده قــی ئەدەبــی 
دایەلۆگــە. هــه ر کاتــێ ئــەم دایەلۆگــە لەنێــوان خوێنــەر و ده قــدا 
ــە  ــەوا هــه ر ل ــادات، ئ پێــک نایــەت و شــتی نــوێ بــە دەســتەوە ن
ــه   ــه ر ل ــۆگ ب ــووە. دایه  ل ــن دروســت نەب ــەوە بەریەککەوت بنەڕەت
ــن،  ــه  ببینی ــه و به رهه  م ــی ئ ــێ ده کات قوواڵیی ــان ل ــه  ر چــی وام ه
کــه  مه به ســتمانه  لێــوه ی بدوێیــن. خوێندنــه وه  هونه رێکــه  هه  مــان 
ئــه و ئاســته ی هه  یــه ، کــه  نووســین هه  یه تــی. نووســه ر و خوێنــه ر 
به شــدارییه   ئــه و  ئــه وه ی  بــێ  به شــدارن،  ئه ده بیــدا  کاری  لــه  

ســنوورێکی جیاکــه ره وه  و دیاریکــراوی هه  بێــت.
مــن پێــم وایــە بــۆ خوێندنــەوەی شــیعری تــۆ ســەرەتا پێویســتە 
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ــەو لۆژیکــە هه ڵبگریــن، کــە لەســەر لێکدانــەوەی وشــە  دەســت ل
بــە وشــە دامــەزراوە، چونکــە وشــە هه مــان ئــەو ڕۆڵــەی نییــە، کــە 
لــە ده قــی ئاســاییدا هه یەتــی، بەڵکــو ســپەیس ئــەو ڕۆڵــە دەبینێــت. 
بــە مانایەکــی تــر ڕۆڵــی ته قلیدییانــه ی وشــە لــەو کاتــەوە کۆتاییــی 
هاتــووە، کــە لــە پێکهێنانــی ئــەو سپەیســەدا بەشــداریی کــردووە. 
مەبەســت لە ســپەیس چییە؟ )باشــالر( لە )ئێســتێتیکای ســپەیس(
دا دەڵێــت: ســپەیس تەنیــا شــوێنێکی ئەندازەیــی جیۆگرافــی نییــە، 
بەڵکو ئەزموونی مرۆڤایەتی لە خۆی دەگرێت، کە لە یادەوەریدا 
ژیــان بەســەردەبات و ناوەنــاوە الی داهێنــەردا دەردەکەوێتــەوە، 
دەبینرێــن.  الیەنەکانــی  هه مــوو  نووســیندا  لــە  مانایــەی  بــەو 
ــان و  ــە جەســتە، گی ــت ل ــی بێ ــاڵ بریت ــت م ــەم شــێوەیە دەکرێ ب
دنیــای مرۆڤــی ســەرەتا. )جیــرار جینێــت( پێــی وایــە ســپەیس 
لــە ڕێــگای کۆمەڵێــک ئامــرازی زمانــەوە خــۆی دەردەخــات، کــە 
ــە شــێوەی ناڕاســتەوخۆ  ــە تەقلیــدی نیــن، بەڵکــو ب ــەو ئامرازان ئ
ــات،  ــاوی دەب ــە )فیگــەر( ن ــەر ئەوەیشــە ب دەریدەخــەن. هــه ر لەب
بــەو مانایــەی په یوەندیــی بــە وێنــەی مێتافۆرییــەوە هه یــە، بــەاڵم 
وێنــە هــاوکات ئــەو شــێوەیەیە، کــە ســپەیس پێکــی دەهێنێــت و 
زمانیــش خــۆی پــێ دەبەخشــێت. زمــان هــه ر بــە زگمــاک توانــای 
ئــەوەی هه یــە په یوەندییــە سپەیســییەکان لــە هــه ر جۆرێکــی تــری 
په یوەنــدی زیاتــر دەربخــات. ڕاستییەکەیشــی )نیتشــە( پێــی وایــە 
زمــان تەنیــا مێتافــۆرە و بــاوەڕی بــەوە نییــە وشــە بــە شــێوەی 
لێتــرال ئامــاژە بــە شــت بــدات، بەڵکــو مانایەکــی لــەوە گەورەتــری 
هه یــە، کــە ناڕاســتەوخۆ دەردەکەوێــت. هــه ر ئەوەیشــە نەزانــراو 
بــە زانــراو دەبەســتێتەوە. ئــەو ڕوانینــەی )نیتشــە( الی بەشــێکی 
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ــە: الی  ــۆ نموون ــەوە، ب ــەدەب دەردەکەوێت زۆری تیۆریســتانی ئ
)بــارت(دا، کــە پێــی وایــە ئەرکــی ڕەخنــەی ئەدەبــی لــە بنەڕەتــدا 
بنیــادی  لــە  فۆرمــی  الیەنــی  بــەدوای  گــەڕان  بــۆ  ئاراســتەیە 
مانــای ده قــی ئەدەبیــدا، بــە مەرجــێ کاری ئەدەبــی سیســته مێکی 
ئاماژەیــی تــا بڵێــی ئاڵــۆزە و مانــای جیاوازجیــاواز لــە خــۆی 
دەگرێــت. سروشــتی زمانــی ســیمبۆڵی وا دەکات لــە هه ر کارێکی 

ئەدەبیــدا کۆمەڵێــک مانــا بەدەســتەوەبێن.
ــەوە  ــە، کــە لەســەر ئ ــای ئێمــەدا تێگەیشــتنێک زاڵ ــە دنی هێشــتا ل
دامــەزراوە وشــە یەکســانە بــەو مانایــەی پێــی ڕاهاتوویــن. ئــەو 
دەیســڕێتەوە،  بگــرە  دواوە،  دەداتــە  ده قێــک  هــه ر  تێگەیشــتنە 
ــه   ــت. ســه یر نیی ــراوەوە خــۆی دەردەبڕێ ــگای نەزان ــە ڕێ ــێ ل کات
ئــه و ده قانــه ی خۆیــان لــه  زانــراوه کان ده ده ن و بــه  شــێوه ی 
پــێ  بایه خیــان  پتــر  ده قانــه   لــه و  ده یانگوازنــه وه ،  ڕاســته وخۆ 
ده درێــت، کــه  نه زانــراوه کان ده رده بــڕن و زمانێکــی تــر داده هێنن، 
کــه  توانــای ڕووبه ڕووبوونــه وه ی ئــه و نه زانراوانــه ی هه  بێــت. 
بــه م شــێوه یه  زمانــی تــازه  کاتــێ دێتــه  کایــه وه ، کــه  داهێنــه ر لــه  
ــه وه .  ــه  پێچه وان ــه وه ک ب ــه وه ، ن ــراو ده په ڕێت ــۆ نه زان ــراوه وه  ب زان
ــه   ــت، ئامــاژه  نیی ــۆ پێکــی ده هێنی ــه و سپه یســه ی ت ــاو ئ وشــه  له ن
بــۆ شــته  زانــراوه کان، به ڵکــو ئه رکێکــی لــه وه  گه وره تــری هه  یــه ، 
کــه  بریتییــه  لــه  گۆڕینــی ڕوخســاری هه  مــوو ئــه و ڕه گه زانــه ی لــه  
واقیعــدا ناســراون. بــه م شــێوه یه  نــه  کاره کتــه ری ســنووردار و 
نــه  شــتی دیاریکراویــش لــه و سپه یســه دا ده بینرێــن، وه ک ئــه وه ی 
لــه  ئه ده بــی ته قلیدیــدا هــه  ن، به ڵکــو ســه رجه میان بــۆ وێنــه ی 
تێکشــکاو، نــه وه ک وێنــه ی تــه واو ده گۆڕێــن. بــه م شــێوه یه  دوو 
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جــۆر وێنــه ی تێکشــکاو له نــاو ئــه و سپه یســه دا ده رده کــه ون، 
هــی  دووه میــان،  بــه اڵم  شــته ،  دەرەوەی  هــی  یه که میــان، 
ناوەوەیه تــی، کــە دەکرێــت بــە ڕیفلێکــس نــاوی بهێنیــن. ئه ســته مه  
ســیمایه کی  بدۆزیتــه وه   کاره کته رێــک  سپه یســه دا  ئــه و  له نــاو 
ڕوونــی هه  بێــت، لــه  خاڵێکــی دیاریکــراوی مێژوویییــه وه  ده ســت 
پــێ بــکات، بــه  چه نــد خاڵێکــی دیاریکــراوی مێژووییــدا تێبپه ڕێــت 
و بگاتــه  خاڵێکــی دیاریکــراوی مێژوویــی. زمانــی ئــه و کاره کتــه ره  
ڕوون نییــه  وه ک ئــه وه ی لــه  ئه ده بــی ته قلیدیــدا هه  یــه ، به ڵکــو 
زمانێکــی تێکشــکاوه  و ســنووری مانــای زانــراوی بڕیــوه ، بۆیــه  
ــه ره   ــه و کاره کت ــی ئ ــۆ زمان هــه  ر خوێندنه وه یه کــی ڕاســته وخۆ ب
له ســه ر ئــه و بنه مایــه  دامــه زراوه ، کــه  وشــه  لــه  زمانــی ڕۆژانــه دا 
ــه ک  ــه م شــێوه یه  دنیای ــه . ب ــی هه  ی ــت و چ مانایه ک چــۆن به کاردێ
به الوه ده نێــت، کــه  لــه  ڕێــگا ی خه یاڵــه وه  پێکهاتــووه  و لۆژیکێکــی 
سپه یســه دا  لــه و  ته نیــا  لۆژیکێــک  داهێنــاوه ،  مانــای  تــری 

کارده کات.
نامه یــه دا  لــه م   نییــه   مه به ســتم  گوتــم:  ســه ره تا  وه ک  دیــاره  
تــۆ بکۆڵمــه وه ، به ڵکــو ته نیــا مه به ســتمه   لــه  دنیــای شــیعریی 
ئــه وه  بڵێــم بــۆ نزیکبوونــه وه  لــه و دنیایــه ، پێویســته  لــه وه  بگه یــن 
ســپه یس چییــه  و الی تــۆ چ بایه خێکــی هه  یــه . شــاد و ســه رفراز 

بیــت.

کاروان کاکه سوور
دانیمارك
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شــاعیری هەســت وەرچەرخێــن و بیــر هەمەالیــەن و پــاراو، 

دڵســۆزم كاكــە: )ســەباح ڕەنجــدەر(.
ــو وەســفە  ــە وەك ــت: ســاڵوێكی خۆمان ــێ بێ ــەوە ســاڵوت ل لەدڵ
شــیعرییەكانی: )گــۆران(ی مــەزن بــۆ سروشــت، نوورانیــی وەك 

دوعــا و تــەڕ وەكــو شــیعرەكانی مەحــوی.
ســاڵی  تووشــی  زســتانێكی  بەفرانبــاری  ئازیــز:  شــاعیری 
)1987( بــوو، مــن ئــەو ســاڵە پێشــمەرگەیەكی هــەژدە بەهــاری 
بــووم، منیــش وەكــو هــەزاران الوی كوردســتان، ئەفســوون 
و خەیــاڵ و ئێســتێتیكای شــۆڕش گەیاندبوومیــە نــاو خەباتــی 
پێشــمەرگایەتی، لــە بنــاری یەكێــك لــە چیــا بەرزەكانــی ســەر 
وەیشــوومەی  و  زریــان  و  بەفــر  بــووم،  توركیــا  ســنووری 
زســتان، مــن و هاوڕێكانمــی كردبــووە كۆمەڵێــك چۆلەكــەی 
كەســیرەبوو، ئەگەرچــی خەســتی و چــڕی هــەور ڕێــگای نــەدەدا 
تەوێــڵ و  بگەیەنێتــە ســەر  تیشــكە زیوینەكانــی خــۆی  خــۆر 
ــە  ــەو تیشــكانە ل ــەاڵم هێشــتا كاریگــەری ئ ڕوخســاری زەوی، ب
ــە  ــوو، ئێم ــەوە، هــەر ماب پشــت شــەڕانگێزی و چــڕی هەورەكان
وەكــو پۆلێــك پێشــمەرگە چــاوەڕوان بوویــن، ئیــدی خــۆر وەكــو 
پاشــای گــەردوون شــوێنی خــۆی بــۆ شــەو چــۆڵ بــكات، ئێمــەش 
بچینــە نــاو ئــەو گونــدە جــوان و ڕەنگینــەی، كــە چەنــد مەترێــك 
لێمانــەوە دوور بــوو، ئیــدی بــە جلــی تــەڕ و بــە دەســت و پــێ و 
ڕۆحــی تەزیــوەوە خۆمــان گەیانــدە گوندەكــە، ئێــوارە مــن و دوو 
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لــە هاوڕێكانــم بــەر ماڵــی مــەالی گوندەكــە كەوتیــن، دیاربــوو 
مــەال جگــە لــەوەی وەكــو هــەر گوندنشــینێك بــە جەســتە و بــە 
دڵ باوەشــیان بــۆ پێشــمەرگە دەكــردەوە، ئەویــش هــەر وای 
كــرد، بــەاڵم دیاربــوو ئــەو مەالیــە پیاوێكــی زیــرەك و دنیادیتــە و 
خوێنــدەوار بــوو، ئەمەشــم بــەوە بــۆ بەدیاركــەوت كــە نــاو دەالقە 
ــی و  ــی مێژووی ــە كتێب ــوو ل ــەی پڕب ــی ژوورەك و ســەر ڕەفەكان
ئەدەبــی، نــەك هــەر ئەمــە، بەڵكــو مــن لەنــاو ئــەو ســەدان كتێبــەدا، 
تەنانــەت یــەك كتێبــی ئایینیشــم نەبینــی، لەكاتــی ســەیركردنی 
ــاری نووســەری كــوردم  ــەكان، ڕێكــەوت ژمــارە )4(ی گۆڤ كتێب
هەڵگــرت، وەكــو بڵێــی هەنگــم لــە كلــۆرەدار دیتبێتــەوە، وەكــو 
كانیاوێــك،  ســەر  گەیشــتیمە  و  بــم  دمــدم  تێنووێكــی  بڵێــی 
یەكســەر كەوتمــە خوێندنــەوەی ناونیشــانی وتــار و بابەتەكانــی، 
یــەك لەوانــەش شــیعرێكی جەنابــت بــوو بــە نــاوی: )مووتوربــە( 
ــە  ــدی لەوســاوە ك ــەوە، ئی ــی زۆرەوە خوێندم بەتاســە و چێژێك
تەمەنــم هــەژدە ســاڵ بــوو، تاكــو ئێســتا كــە ئــەو چەنــد دێــڕەی 
تێــدا یاداشــت دەكــەم. تەمەنــم پەنجــا و ســێ ســاڵە، ئــەو شــیعرە 

ــەوە. ــی ماوەت ــە زیندووی ــم ب ــە یادەوەری ل
ئازیــزم ســەباح ڕەنجــدەر: لــە دنیــای پێشــمەرگایەتی پتەویــی 
جەســتە، گــورج و گۆڵــی و شــارەزایی ڕێگاوبــان و ئازایەتــی 
و بوێــری و چۆنییەتــی بەكارهێنانــی چــەك، پێــوەر بــوو بــۆ 
هەمــوو  سیاسەتیشــی  ئینســان،  كەســایەتیی  دروســتبوونی 
ئێمــەی  ڕوانینــی  سیاســەت  داپۆشــیبوو،  ژیانــی  كایەكانــی 
ــۆ كــوێ، پرســیار و وەاڵمــە قورســەكانی ڕۆژگار  پێشــمەرگە ب
دیــاری دەكــرد، هەندێــك جاریــش كاری لەســەر ئــەوە دەكــرد لــە 
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ــە  هەمــوو بوونێكــی مەعنــەوی و ڕۆحــی دامانبماڵێــت و بمانكات
كۆیلەیەكــی مــل بــە تــۆق. ســوپاس بــۆ شــیعر لێنەگــەڕا سیاســەت 
كوێــرم بــكات، ســوپاس بــۆ شــیعر لێنەگــەڕا لەبیــرم بچێــت، كــە 
ئینســانم. هــەر لــە ڕێــگای شــیعریش زانیــم لــە شــار شــاعیرێك 
ــە  ــەر ل ــدا، ه ــەرووی مەرگ ــاو گ ــرس و لەن ــی ت ــر باڵ ــە لەژێ هەی
ئەویــش  دەبینــێ،  دنیــای  مــن جوانتــر  لــە  ڕێــگای شــیعریش 

ســەباح ڕەنجــدەرە.

زیرەك كەمال
2019/5/3 وەرێ
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بــرای گــەورە و خۆشەویســتم كاكــه ســەباح ڕەنجــدەر: وێــڕای 
ســاڵو و ڕێــزی بــێ ســنوورم بــۆ جەنابتــان، دەمێكــە پەرۆشــی 
ئــەوەی  بــۆ  بنووســم  جەنابتــان  بــۆ  دێڕێــك  چەنــد  ئــەوەم 
ببێتــە پارچەیەكــی بچــووك لــە تابلــۆی گــەورەی مێژوویەكــی 
پەیوەندیــی جەنابتــان بــە بنەماڵەكەمانــەوە و پەیوەندیــی خــودی 

ــە شــیعرەكانتەوە. خــۆم ب
ئاشــنایەتی من لەگەڵ جەنابتان لە دوو ئاراســتەوە ســەرچاوەی 
گرتــووە. ئێــوە وەك دەنگێكــی جــوان و پــڕ ســەدا و هەڵوێســت 
توانیوتانــە  كــوردی،  شــیعری  چیمەنــی  و  بــاخ  بوێرانــەی  و 
هەناســەیەكی مۆدێرنانــە و هاوچەرخانــە بدەنــە قاڵبــی ســواوی 
ــە بیرۆكــە و وێنــە  ــگای كــوردەواری، توانیوتان ــە كۆمەڵ شــیعر ل
ــۆ ئاســتێكی  ــەوە ب ــی بگوازن ــە ئاســتی ناوخۆی شــیعرییەكانتان ل
گەردوونبینییــە.  و  مرۆڤدۆســتی  ئەویــش  كــە  ســەرووتر، 
ئــەدەب  لــە مەیدانــی  مــن وەك شــاگردێكی بچووكــی باوكــم 
كەشــوهەوایەكی  لــە  مــن  ڕوانگەیــەوە  لــەو  ڕۆشــنبیری،  و 
چڕوپــڕی ڕۆشــنبیری نەشــونمام كــردووە، دەتوانــم هەســت بــەم 
ــان,  ــڕ بڕشــتی جەنابت ــی پ ــەر بــە قەڵەم ــەم بەرانب ڕاســتییانە بك
وەك پاڵپشــت بــۆ بۆچوونەكــەم، بۆچوونێكــی باوكــم دەهێنمەوە. 
دكتــۆرای  ماســتەر و  قوتابیانــی  بــە  لەماڵــەوە  وانانــەی  لــەو 
دەگوتــەوە، كــە لەبــارەی شــیعری نوێخــواز و هاوچەرخــەوە 
دەدوا، دەیگــوت: )ســەباح ڕەنجــدەر زمانێكــی شــیعریی نوێــی 
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دۆزیوەتــەوە, لەوەوبــەر شــاعیرانی كــورد نەیــان دۆزیبــووەوە, 
ســەرەتاوە  لــە  زمــان  هەســتدەكەیت  دەیخوێنیتــەوە  كــە 

دەســتپێدەكاتەوە(. 
جگــە لــە گۆڕەپانــی شــیعر، ئێــوە دەســتێكی بااڵتــان هەبــووە 
و هەیــە لــە نووســینی ڕەخنــەی ئەدەبــی و بابەتــە هــزری و 
كتێبخانــەی  لــە  گــەورە  كەلێنێكــی  بێگومــان  ڕۆشــنبیرییەكان، 

كــوردی پــڕ دەكەنــەوە.
خەزنــەدار(ی  )مــارف  بەهەشــتیی  بــە  جەنابتــان  پەیوەندیــی 
ــی  ــی و ڕۆشــنبیری ڕەت ــی ئەدەب ــە ســنووری پەیوەندی ــم ل باوك
دابــوو بــەرەو پەیوەنديیەكــی كۆمەاڵیەتــی و خێزانیــی جــوان، 
بۆیــە هەمیشــە ئێمــە جەنابتــان وەك ئەندامێكــی بنەماڵــەی )مارف 
خەزنــەدار( دەبینیــن، تەنانــەت بۆنوبەرامــەی باوكم لە دڵســۆزیی 
ئێــوە و چەنــد كەســانێكی دڵســۆزی وەك ئێــوە بــەدی دەكەیــن 
و دیدەنــی و بەســەركردنەوەتان بــۆ ئێمــە مایــەی هەناســەیەكی 
شــادییە بــە دەروونمــان دەبەخشــرێت. لــەدوا ســاتەكانی تەمەنــی 
ــی  ــەی شــادمانی و دڵنەوای باوكــم هەمیشــە ســەردانەكانتان مای
بــوون بــۆ باوكــم و بــۆ ئێمــە و ناســۆری ئــەم قۆناغــە ســەختەی 
نەخۆشــكەوتنی باوكــم و دواتــر گیــان ســپاردنی تــا ئەندازەیەكــی 
زۆر لــە بیــر بردینــەوە. لــە كۆتایییەكانــی ســەدەی ڕابــردووەوە 
ــرد،  ــان دەك ــوە هەمیشــە هاموشــۆی ســاڵۆنەكەی خەزنەدارت ئێ
ڕەنگــە ئــەو كاتــە ئــەو هەڵســوكەوتە ئەدەبــی و ڕۆشــنبیرییانەی 
كۆمەڵــگای  لــە  دەدران  ئەنجــام  ڕووناكــی(  )مەڵبەنــدی  لــە 
ــا  ــدی ڕۆشــنبیری كــوردی ت ــە ناوەن ــی ل ــە تایبەت كــوردەواری ب
ڕادەیــەك نامــۆ بــوون، لەوانــە )ســاڵۆنی ئەدەبــی و تۆماركردنــی 
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ســاڵۆنی  میوانانــی  ئەدەبییەكانــی  و  ڕۆشــنبیری  چاالكییــە 
و  نــاوازە  ئەرشــیفێكی  ڕێكخســتنی  و  ڕووناكــی(  )مەڵبەنــدی 
هەمەڕەنــگ و گەلــێ كــردەوەی تــر(. ئێــوە بەشــێكی گرینــگ 

ــوون. ــە و بەشــداربوویەكی چــاالك ب ــەو چاالكییان ــوون ل ب
من لێرەدا بە پێویستییەكی مێژوویی دەزانم، كە سوپاسگوزاری 
ــە و  ــە ئێم ــەر ب ــۆ هەمــوو هەڵوێســتێكتان بەرانب ــم ب ــان ب جەنابت
بنەماڵەكەمــان تەنانــەت دوای كۆچــی یەكجارەكــی باوكیشــم، 
ــە  ــەی ســاڵیادەكان ب ــە زۆرب ــان ل ــی بەشــداری كردنت بــە تایبەت
ــار و  ــە گۆڤ ــان ل نووســین و تێكســتی شــیعری و باڵوكردنەوەی
ڕۆژنامــەكان. بوونــی ئێــوە و پەیوەندیتــان لەگــەڵ بنەماڵەكەمــان 
بــۆ ئێمــە وەك دۆزینــەوەی گەوهەرێكە لــە زۆنگاوی ڕۆژگارێك، 
ــی  ــەرەو كزبوون ــە دەنێــت ب ــگاوی زۆر بەپەل كــە بەداخــەوە هەن
پەیوەندییــە كۆمەاڵیەتییــەكان و بنیادنانــی پەیوەندییەكان لەســەر 

بنەمــای بەرژەوەندییــەكان.
بــرای بچووكــت لــەم چەنــد دێــڕەی ســەرەوە هەوڵيــداوە بە وشــە 
زەڕەیــەك پاداشــتی ئــەم وەفادارییەتــان بداتــەوە، كــە بەرانبــەر 
بــە ئێمــە و بــە بەهەشــتیی باوكــم نواندووتانــە. دووبــارە ڕێــز و 

ســاڵوی بــرای خــۆت قبــوڵ بفەرمــوون.

بنیاد خەزنەدار
2019/5/31  هەولێر 
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كاكــه  ڕه نجــده ر وه ك ده زانیــن الپه ڕه كانــی ژیــان تۆمــارگا 
یاداشــتنامه ی ڕۆژه كانــی ته مه نــی خۆیه تــی. خولخولــه ی  و 
ــه  یه كــێ  ــه وه  ئێمه یــن ل ــه  ناكه وێــت. ئ ــه  جووڵ ــه  ل ــه م قه تاره ی ئ
لــه  وێســتگه كانی ئــه م كاروانســه رایه  جێده مێنیــن، ئه وه شــی 
له المــان،  یه كتــره   یاده وه رییه كانــی  و  یــاد  ده مێنێتــه وه  
چاالكییــه   و  هه ڵســوكه وت  و  دنیابینــی  له بــاره ی  ئه ویــش 
له یه كترناســینه كان  هه نــدێ  ئیتــر  ژیانــه .  جۆراوجۆره كانــی 
ڕێــگا  ناوه نــدی  لــه   یــان  ســه ره تا،  لــه   كورتــه .  ته مه نیــان 
ده پووكێنــه وه . هه ندێكیشــیان، كــه  دوور لــه  به رژه وه نــدی و 
ڕه ســه نایه تی  و  خۆڕســك  واتــه :  حیزبایه تییــه .  و  منایه تــی 
و دیــد و دیــداری هاوبــه ش، یــان نزیــك لــه  یه كتــر كۆیــان 
ــی  ــی درێژای ــه  هاوڕێیه ت ــێ ده گــرن و ڕه نگ ــه وه  پ ــه وه . ئ ده كات
ته مــه ن كه مەندكێــش بكــه ن. وه ك ئــاوی كانــی قۆنــاغ دوای 

ســازگارترده بن.  و  ڕوونتــر  به هــار  دوای  به هــار  قۆنــاغ، 
ژمــاره   لــه   یه كه مــی 1986 شــیعرێكم  كانوونــی  لــه   بیرمــه  
)51(ی گۆڤــاری: )كاروان( به ناونیشــانی: )چاڵــه  به فــره كان( 
باڵوكرایــه وه . بــۆ ئێواره كــه ی هاتمــه  گازینــۆی: )مه چكــۆ(، كــه 
 ماوه یه كــی كــه م بــوو یه كترمــان ناســیبوو، لــه  دووره وه  زۆر 
به ڕۆحــه وه  پێشــوازی و پیرۆزباییــت لێكــردم. زۆرم شــایی 
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لــه  ژمــاره  )2( به خۆهــات، هه روه هــا پێشــتریش شــیعرێكم 
لــه  1984 به ناونیشــانی: )توانــه وه (  ی گۆڤــاری: )ئاســۆس( 
باڵوكردبــووه وه.  ئەمیشــت لــە یادگــە مابــووەوە پیرۆزبایــی و 
ــت هه مــوو شــیعرێكی  ــاره وە دامــێ. گوت ســه رنجی وردت له ب
جــوان بــه  شــیعری خــۆم ده زانــم، لــه  هه قیقه تــدا بۆچوونێكــی 
ئێجــگار شــاعیرانه  بوو، ئــه م جــۆره  بۆچوونانــه  ته نیــا شــاعیره  
داهێنــه ره كان ده توانــن بیــده ن، ئــەم ئاســتە داهێنانــەش ســەدا 

ســەد لــە تــۆدا هەیــە.  
و  خوێنــه ر  ڕاســتی  بــه   زانیــم  ســه روبه نده دا  لــه م  ئیتــر 
شــاعیرێكی به ئــاگا و وریــای. شــیعر لــه  هــه ر گۆشــه  و دیــوان 
ســه باح  كاكــه   ده رهێنابووایــه   ســه ری  باڵوكراوه یــه ك  و 
و زۆر  ده كــرد  و شــه نوكه وی  ڕاو  نێچیــر  وه ك  ڕه نجــده ر 
بــه وردی و ئه زموونــه وه  له ســه ره خۆ وه كــو فه قــێ ده توانــم 

ده كــرد.  ته جویــدی  به حونجــه   بڵێــم: 
بــردووه ،  به ســه ر  به یه كــه وه   ته مه نێكمــان  ســه باح  كاكــه  
نێوانمانــدا  لــه   به رژه وه نــدی  لــه   دوور  براده رایه تییه كــی 
شــانازییه  و شــانازی پێــوه  ده كــه م. )6 - 7( ســاڵ به یه كــه وه  
لــه  گۆڤــاری: )كاروان( و دوای ئــه وه،  لــه و مــاوه  زیاتریــش 
لــه  به ڕێوه به رایه تــی ڕاگه یانــدن و چــاپ و باڵوكردنــه وه ی 
ــان  ــه وه  كارم ــی ڕۆشــنبیری هــه ر به یه ك ــه  وه زاره ت ــر، ل هه ولێ
له نێوانمــان  ســاردییه كيش  ڕۆژان  لــه   ڕۆژێــك  كــردووه . 
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دروســت نه بــوو. هه میشــه  نموونــه ی هــاوكاری و هه ماهه نگــی 
بوویــت بــۆ مــن و زۆرێــك لــه  هاوڕێیانــی هاوپیشــه . به ڕاســتی 
هه ناســه  و خه یــاڵ لــه  ڕێبــازی هه ڵــوه دای شــیعرییه ت ئــه م 
ــا  ــه  بــه  مرۆڤــی دڵپــاك ده به خشــێ. تــۆ ته نی پــه روه رده  ژیاریی
تــر  شــتێكی  باســی  نه تده توانــی  ده كــرد،  ئه ده بــت  باســی 

بكه یــت و زۆر ده م بــه  ئامانــه ت بــووی. 
ــه م جــۆره   ــت ل ــه رده وام بی ــه رده وام و ب ــوادارم هه میشــه  ب هی
ئــاكاره  مرۆڤدۆســتانه  و شــاعیرانه  و شــیعر و ئێســتێتیكای 

شــیعر، مه لــه ی ئاســووده یی و دڵنیایــی بكه یــت. 

جه وهه ر كه ریم ڕه شید
2019/6/20 هه ولێر 
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30
كاكە ســەباح ڕەنجدەر ســاڵو: ئەمە نامەیەك نییە لە دوورییەوە 
نووســرابێت، نامەیەكــە بــۆ جیهانــی ئــەدەب نووســراوە و دەبــێ 

واش بخوێنرێتەوە.
ــوە  ــە بەڕێ ــەم واڵت ــەی ئ ــا دەزانــی كێــن ئەوان ــز: ئای كاكــەی ئازی
دەبــەن؟ هەســتم بــەوە نەكــردووە تــۆ بزانــی كــێ ســەرۆكی 
حكوومەتــە و كــێ ســەرۆكی پەرلەمــان، یــان ســەرۆكی هــەر 
ئــەم  گــەورەی  ئیداریــی  و  دیكــەی سیاســی  دامەزراوەیەكــی 
هەیــە؟  لەگەڵیانــدا  ڕۆژانــە ســەروكارمان  ئێمــە  كــە  واڵتەیــە، 
نازانــم دەزانــی چ ڕووداوێكــی سیاســی و ســەربازیی گــەورە 
لەســەر ئاســتی جیهــان ڕوودەدەن، یــان نــا؟ ســەرەڕای ئــەوەی 
زۆر بەیەكــەوە دانیشــتووین و گەڕاویــن و ســەفەری شــارانمان 
نەمزانیــوە  بــەاڵم  ماوینەتــەوە،  شــەویش  چەنــد  و  كــردووە 
لــە  مەبەســتم  دیــارە  هەبێــت،  دەرەوە  دنیــای  لــە  ئــاگات  تــۆ 
دنیــای دەرەوە، دنیــای دەرەوەی ئەدەبیاتــە، مەبەســتم دنیــای 
سیاســەت و ئــەو ڕووداوانەیــە، كــە تەحەكــوم بــە هەموومانــەوە 
دەكــەن و ئێمەیــان كۆنتــڕۆڵ كــردووە، بــەاڵم ســەرەڕای ئــەو 
گــەورە سیاســییەكان  دنیــای ڕووداوە  بەرانبــەر  بێئاگایییــەی 
ــی و  ــت بەكارناهێن ــەوەی ئینتەرنێ ــە، هەروەهــا ســەرەڕای ئ هەت
پەیــج و ئەكاونتــت لــە هیــچ تۆڕێكــی كۆمەاڵیەتــی نییــە، كەچــی لــە 
ــە ڕووداوە  )ئێمــەی نــاو ئــەو دنیــا ئەلكتڕۆنییــە( زیاتــر ئــاگات ل
تازەدەركەوتــوو  گەنجێكــی  كاتێــك  تەنانــەت  ئەدەبییەكانــە، 
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دەقێكــی ئەدەبــی باڵودەكاتــەوە، لــە هەمــوو چەشــنەكانی: شــیعر، 
چیــرۆك، ڕۆمــان. تــۆ ئاگاداریــت و لــە یەكەمیــن كەســەكانی، كــە 
ئــەم دەقــە دەخوێنیتــەوە و بــە ئاشــكرا، یــان نهێنــی. بــاش، یــان 
ــەو ڕاســتگۆیییەی  ــە. ئ ــارەوە هەی ــت لەب خــراپ. ســەرنجی خۆت
تــۆ بەرانبــەر ئەدەبیاتــت هەیــە، لــە كــەم نووســەر و ئەدیــب 
دەبینــرێ، ئەمــە نیشــانەی ئەوەیــە تــۆ خۆتــت بــۆ ئــەدەب یەكالیی 
كردووەتــەوە. بەجۆرێــك، كــە ژیانــی خۆتــت وەكــو خوێنەرێــك 
بــۆ خوێندنــەوەی هەمــوو چەشــنە جیاوازەكانــی ئەدەبــی و وەكو 
نووســەرێكیش ژیانــت بــۆ نووســینی شــیعر تەرخــان كــردووە، 
بــە جۆرێــك شــیعر هەمــوو الیەنێكــی ژیانــی داگیــر كردوویــت، 
ــم خۆشــدەوێ و زۆریــش  ــا جارێــك نووســیبووت: »ژیان ئەوەت
بەتاســەیەوەم، شیعریشــم یەكجــار خۆشــدەوێت، چونكــە خوێنــی 
بنەچــە و خــودی خۆمــە، تــاڕادەی توانــەوە لەناویــدا تواومەتەوە، 
بــەاڵم بــە دەســتی ئەوانــەی هونــەری نووســین نازانــن و قســە و 
قســەڵۆكەكانیانەوە ئــازاری زۆرم تێیــدا چەشــت و ســتەمیان لــێ 

ــدووم..«. ــووم و مان ــدوو ب ــە دەســتیانەوە مان ــردووم و ب ك
سەرئێشــەی  تووشــی  جــار  زۆر  شــیعر  بــۆ  خۆشەویســتیت 
ــەر  ــەوە، ه ــدی ئەدەبیی ــە خــودی ناوەن ــی ل ــە تایبەت ــردووی، ب ك
ــارت  ــدە ی ــدا، چەن ــدی ئەدەبی ــاو ناوەن ــە ن ــە ل ــەر ئەمەشــە، ك لەب

هــەن، ڕەنگــە ئەوەنــدەش نەیــارت هەبــن.
پەیوەســتبوونی ڕاســتەقینەت بــە دنیــای ئەدەبییــەوە، لەالیــەك 
زیانــی ئــەوەی لــێ داوی، كــە دڵــت ناســك بێتــەوە و نەیارەكانــت 
ــە الیەكــی دیكــەوە قازانجێكــی گــەورەت  كارت تێبكــەن، بــەاڵم ل
لــێ كــردووە، ئەویــش ئەوەیــە نووســین و خوێندنــەوە دڵــی پــاك 
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كردوویەتییــەوە و بــەم هۆیەشــەوە هەمیشــە دڵــت بــە گەنجــان و 
نــەوەی دوای خــۆت خۆشــە و بەگەرموگوڕییــەوە پێشــوازی لــە 
بەرهەمەكانیــان دەكــەی، نــەك هــەر ئەوەنــدە، بەڵكــو هەنــدێ جار 
خۆشــت بە تاوانبار دەزانی لە بەرانبەریان، وەكو نووســیبووت: 
»ئێمــە ئــازاری زۆری ئەوانــە دەدەیــن كــە مەوداكانــی شــیعریان 
چەنــدان  ناقۆاڵیــەوە،  مەیلــە  لــەو  داهێنــەرن،  و  دۆزیوەتــەوە 
بەهــرە و خولیــا، خانــە بــە خانــە جەســتەیان داچــۆڕا و ڕۆحیــان 
ــەم ڕووەوە نــەك  ــۆ ل ــوو..«. ئەمــە لەكاتێكــدا كــە ت هــەال هــەال ب
هــەر تاوانبــار نیــت، بەڵكــو هەمیشــە هاندەریانــی تــا ئــەو كاتــەی 
دەزانــی بەڕاســتی دەیانــەوێ ببنــە ئەدیــب و نووســەر، كــە بزانــی 
ڕاســتگۆن، خۆشــت دەوێــن و هاندەریانــی، بــەاڵم ئەگــەر بزانــی 
ڕقنــن و لەســەر بەرهەمــی كەســانی دی دەژیــن، ئــەوا لێیــان 
بێدەنگــی و هــەر هیــچ نەبــێ ستایشــیان ناكــەی. گەلێــك جــار 
هەســت دەكــەم كــە تــۆ هیــچ دەقێكــی ئەدەبیت لەبن دەســت قوتار 
نابــێ و هەمــوو دەقێــك دەخوێنییــەوە. نیشــانەی دڵســۆزییە، كــە 
تــۆ خــۆت بــۆ ئەدەبیــات تەرخــان كــردووە، لەكاتێكــدا ئەدەبیــات 
نــەك قازانــج، بەڵكــو زیانیشــی لــێ داوی، دیــارە لێــرە مەبەســتم 
ــج  ــە، چونكــە گەلێــك نووســەر و ئەدیــب قازان ڕووە ماددییەكەی
و دەســكەوتی زۆریــان لــە ئــەدەب دەســتدەكەوێت و بەهۆیــەوە 
بوونەتــە خــاوەن پلــە و پۆســت، كەچــی ئــەو دڵسۆزییەشــیان بــۆ 

ئــەدەب نییــە، كــە تــۆ هەتــە.
مــن هیــوادارم تــۆ بیرەوەرییەكانــت بنووســیتەوە و وەك چــۆن 
ئەدەبییانــە هێناوتــە، ئەدەبییانــەش بینووســیتەوە، چونكــە لێــرە و 
لــەوێ هەندێــك ســەرەقەڵەمی بیرەوەرییــت نووســیونەتەوە، كــە 
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بەڕاســتی چێــژم لــێ بینیــون.
هاوڕێــی خۆشەویســت: ئــەم پەیوەســتبوونەت بــە ئەدەبیاتــەوە، 
بەدیوێكــدا ڕاســتگۆیییە بەرانبــەر ئــەدەب و دنیــای ئەدەبــی و 
بــە دیوەكــەی دیكەشــدا بــێ موباالتییــە بەرانبــەر دنیــای واقیعــی 
و دەرەوەی ئەدەبیــات، بــە تایبەتیــش خەمســاردییە بەرانبــەر 
بەئاگابــوون لــە ڕووداوە گــەورە سیاســی و تەكنەلۆژییەكانــی 
دنیــا، كــە كونــی چــاوی هەموومانــی داگیــر كــردووە و خەریكــە 
بــە پێســت و كوڵكــەوە دەمانخــوا، مــن لەگــەڵ ئــەوە نیــم، بــەاڵم 
تــۆ ڕاســتگۆی لــە بەرانبــەری و پەیڕەوییــش لــەم ڕاســتگۆیییەت 

دەكــەی.
هەر ساغ و سەالمەت بیت یاخودا.

سەنگەر زراری
2019/6/25 هەولێر
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و  چاپكـــردن  به بۆنـــه ی  ڕه نجـــده ر:  ســـه باح  كاكـــه   ســـاڵو 
به رگـــدا  دوو  لـــه   شـــیعره كانت  ســـه رجه م  باڵوكردنـــه وه ی 
بـــه   خـــۆم  ڕه نجـــده ر(  ســـه باح  )دیوانـــی  به ناونیشـــانی: 
تێكۆشـــەرێكی ڕاســـتگۆی ئـــەدەب ده زانـــم، لـــه  دڵـــه وه  هەقیقەتـــی 
ــیعره كانتدا  ــم. لـــه  خوێندنـــه وه ی شـ بۆچوونمـــت بـــۆ دەنووسـ
هه ســـتم به وه كـــرد پیاوێكـــی تـــه واو نقوومـــی دنیـــای شـــیعر ی 
ــیعره كانت  ــێوازی و فره واتایـــی شـ ــه  فره شـ ــتم بـ نوێـــی، هه سـ
ــای  ــۆ دنیـ ــرد ســـێ به شـــی ژیانـــی خـــۆت بـ ــتم كـ ــرد، هه سـ كـ
له بـــاره ی  )نالـــی(  وه ك:  بۆیـــه   ته رخانكـــردووه ،  شـــیعر  
ــڕ دوڕ و  ــم پـ ــری غەزەلـ ــێ: )بەحـ ــه وه  ده ڵـ ــیعره كانی خۆیـ شـ
گەوهـــەرە، ئەممـــا - غەو واســـی ده وێ، یەعنـــی بـــە تەعمیقـــی 
بزانـــه (، شـــیعره كانی تـــۆش پیـــاو و كه ســـی خۆیـــان ده وێ 
بژاربـــكات،  گه وهه رانـــه   و  دوڕ  ئـــه م  و  بـــگات  تێیـــان  تـــا 
مـــن  ئه گه رچـــی  بـــرام  ده دره وشـــێنه وه .  ناویانـــدا  لـــه   كـــه  
یـــه ك دوو هه وڵـــی لێـــدوان و نووســـینم هه بـــووه  له بـــاره ی 
ـــه   ـــار و ڕۆژنام ـــه  گۆڤ ـــش ل ـــه وه  و دوو جاری شـــیعری كوردیی
و  نووســـیومه   تـــۆوه   ئه زموونـــی  له بـــاره ی  كوردییه كانـــدا 
كه مێـــك ســـه ر لـــه  شـــیعری نـــوێ ده رده كـــه م، كاتـــی خۆشـــی 
كـــه  بزووتنـــه وه ی نوێخوازیـــی شـــیعری  لـــه  هه شـــتاكاندا، 
لـــه  هه ولێـــر به هێزبـــوو، مـــن لـــه  بـــه ره ی نوێخوازییه كـــه دا 
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بـــووم، كـــه:  )مه حمـــوود زامـــدار( چاوســـاغی ده كـــرد و لـــه 
دژی  تـــر  شـــاعیرێكی  و  نووســـه ر  چه نـــد   به رانبه ریشـــدا 
ده وه ســـتان، بـــه اڵم ئه وانـــه ی كـــه  لـــه دژی بـــوون، باڵوكـــراوه  
كوردییه كانـــی ئه وســـا. واتـــه : گۆڤـــار و ڕۆژنامـــه كان به ده ســـت 
ئـــه وان بـــوو، ڕێیـــان لـــه و شـــاعیره  نوێخوازانـــه  ده گـــرت، پێیـــان 
ده گوتـــرا: )پێشـــڕه و(. ئه وكاتـــه  ســـااڵنی هه شـــتاكان چه نـــد 
ئـــاو بێنـــه  و  گۆڤـــار و ڕۆژنامه یه كـــی كـــوردی هه بـــوون، 
ده ســـتان بشـــۆ، ئـــه وان ئابڵووقه یـــان خســـتبووه  ســـه ر شـــاعیره  
نوێخـــوازه كان و نه یـــان ده هێشـــت بابه تیـــان باڵوبكرێتـــه وه . 
ئێمـــه  كـــه  الیه نگیـــری بزووتنـــه وه ی نوێخـــوازی  ته نانـــه ت 
ــاره:   ــه اڵم جارجـ ــااڵوه ، بـ ــه م شـ ــه ر ئـ ــه  بـ ــن، كه وتبووینـ بوویـ
)مه حمـــوود زامـــدار( چه نـــد شـــیعر ێكی، یـــان نووســـینێكی 
ئێمه مانانـــی ده بـــرد بـــه  ده رده ســـه ری بـــۆی باڵوده كردینـــه وه  
و لـــه چاپخانـــه  ده بـــووه  ئێشـــكگر نـــه وه ك ئـــه وان ده ری بێنـــن. 
شـــاعیرانه ی  لـــه و  شـــاعیرێكی  تـــۆ  گومانێـــك،  هیـــچ  بـــێ 
شـــێوازی نوێـــت هێنایـــه  نـــاو شـــیعری كـــوردی و له گـــه ڵ 
ئـــه و شـــاعیرانه ی ئه وســـای هه ولێـــر نوێكارێـــك بوویـــت و 
زۆریـــش شـــه ڕیان لـــه  دژتـــدا كـــرد و ڕێگایـــان لێگرتـــی و 
ــدا  ــتان و خه ڵكیـــان هانـ ــان بـــۆ هه ڵكه نـــدی و دژت وه سـ چاڵیـ
ــه  پێداگـــری  ــه اڵم بـ ــه ن، بـ ــه  دژت بنووســـن، گاڵته شـــت پێبكـ لـ
و  خۆســـووتاندن  و  خـــۆت  به رده وامـــی  خوێندنـــه وه ی  و 
به خشـــینی ژیانـــی خـــۆت و خێزانه كـــه ت، توانیـــت هه مـــوو 
ــه  ڕابماڵـــی و ورده  ورده  شـــوێنپێی خـــۆت  ــه م دژایه تیكردنـ ئـ
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ـــۆ ســـه ر  ـــی شیعره كانیشـــت ب ـــه  وه رگێڕان ـــت و ب ـــر بكه ی فراونت
ــه ش  ــه  و ئێمـ ــا، ئه وانـ ــی دنیـ ــه  زیندووه كانـ ــه  زمانـ ــێك لـ به شـ
هه مـــوو بـــه  توانـــای خـــۆت سه رســـام بكه یـــت و ســـه لماندت 
خۆتـــی  تایبه تمه ندیـــی  خـــاوه ن  و  جیـــاوازی  ڕێچكه یه كـــی 
لـــه  بزووتنـــه وه ی نوێخـــوازی شـــیعری كوردیـــدا لـــه  ده یـــه ی 
هه شـــتاكان و نـــه وه ده كان، دواتریـــش. دڵنیـــام جیـــاوازی و 
خـــاوه ن ڕێچكـــه  و جیهانبینـــی و شـــێوازی تایبـــه ت بـــه  خۆتـــی، 
ـــی  ـــه  قووڵی ـــه وه ، هه ســـت ب ـــه وه ی شـــیعره كانت بخوێنێت ـــه  ئ بۆی
ــن  ــان و ده ربڕیـ ــی زمـ ــان و جوانیـ ـــه ی زمـ ــان و زه خره ف زمـ
ئـــه وه ی  ده كات.  ده ق  شـــاراوه ی  مانـــای  و  كورتبـــڕی  و 
ده بـــێ خـــاوه ن ڕۆشـــنبیرییه كی  شـــیعره كانت بخوێنێتـــه وه  
فـــراوان بێـــت به تایبه تـــی لـــه  بـــواری هێماكانـــی ئایینـــی و 
ته ســـه وف و فه لســـه فه  و دنیـــای شـــاراوه ی شـــاعیرانی دنیـــا 
و كـــورد، تـــا بتوانـــێ هێمـــا و جه فه  نگـــه كان شـــیبكاته وه  و 
فه لســـه فه ی  مه به ســـت و كرۆكـــی شـــیعر و جیهانبینـــی و 
شـــیعرت بخوێنێتـــه وه ، بـــه اڵم داخه كـــه م بـــه  شـــه رمه وه ش ئـــه م 
ده ربڕینـــه  ده رده بـــڕم، مـــن دوای ئـــه م هه مـــوو خوێندنـــه وه ی 
ـــه ی ســـه دان ڕۆمـــان  ـــد ســـاڵه  و ئاگاداربـــوون و پێداچوون چه ن
و شـــیعر و لێكۆڵینـــه وه ی ئه ده بـــی، هه ســـت بـــه وه  ده كـــه م 
لـــه  ئاســـتی شـــیعره كانتدا نیـــم. واتـــه : ئاســـتی تێگه یشـــتنی 
ــه   ــه واو لـ ــه  تـ ــه  نییـ ــه و ڕاده یـ ــیعره كانت بـ ــی شـ ــۆ ده قـ ــن بـ مـ
ـــه وه ش  ـــه م. ئ ـــاو شـــیعره كانت بگ ـــای شـــاراوه ی ن ـــی و دنی نهێن
بـــه و هۆیه وه یـــه ، كـــه  لـــه  لێكدانـــه وه ی هێمـــا و جه فه نگـــی 
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شـــیعریی مه لـــه وان نیـــم، بـــه اڵم له گـــه ڵ ئـــه وه ش ده زانـــم 
شـــاعیرانی  ئاســـتی  گه یشـــتوویته   و  بـــه رزن  شـــیعره كانت 
جیهانـــی، له گـــه ڵ شـــاعیرانی تـــر خـــۆت جیاكردۆتـــه وه،  ئـــه م 

پیـــرۆزه .  خۆجیاكردنه وه یـــه ش  
     

سابیر ڕه شید 
1/ 7/ 2019 هه ولێر 
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بـــرا و هاوڕێـــی رۆژانـــی جوانـــی و خۆشـــی و ناخۆشـــیم كاك 

)ســـەباح رەنجـــدەر(: بـــا بگەڕێینـــەوە بـــۆ ســـەرەتاكان.
ســـەرەتای  باســـی  كەمێـــك  نامەیـــەدا  لـــەم  دەمـــەوێ 
برادەرایەتیمانـــت بیـــر بهێنمـــەوە تاوەكـــو تیشـــكێك بخەمـــە 
ســـەر ئـــەو رۆژانـــەی خۆشەویســـتی و پاكـــی و دڵســـۆزی 
و خۆنەویســـتی و خۆنەپەرســـتی لـــێ دەتـــكا، ئـــەو رۆژانـــەی 
ــە پێچەوانـــەی رۆژانـــی  ــوو، بـ ــۆز بـ ــرا دڵسـ ــەد بـ ــرادەر بەقـ بـ
ئەمـــڕۆ كـــەوا زۆربـــەی ئەوانـــەی خۆیـــان بـــە بـــرادەر دەناســـێنن، 
هیـــچ یەكێـــك لـــەو ئاكارانـــەی ســـەرەوەیان تێـــدا نەمـــاوە، بۆیـــە 
منیـــش خـــۆم لـــەو جـــۆرە خەڵكانـــە دوورەپەرێـــز گرتـــووە و 
لەنـــاو دنیـــای تەنیایـــی خۆمـــدا دەخولێمـــەوە، هەرگیـــز نامەوێـــت 
ــۆم پیـــس  ــڕۆ خـ ــەی ئەمـ ــەو رۆژگارە نەفرەتییـ ــی ئـ ــە ڕەنگـ بـ
بكـــەم. مـــن هەمیشـــە بـــە یـــاد و یـــادەوەری رۆژانـــی گوڵڕەنگـــی 
شەســـتەكان و حەفتـــاكان و هەشـــتاكان و نـــەوەدەكان دەژیـــم، 
نایەڵـــم چڕەدووكەڵـــی هەناســـەی ئـــەم رۆژگارە چەپەڵـــەی 

ئەمـــڕۆ تێیـــدا دەژیـــن منیـــش بخنكێنـــن. 
وا لـــەو نامەیـــەدا باســـی ئـــەو برادەرایەتییـــە لـــە بـــرا زیاتـــرە 
ـــوان  ـــەی نێ ـــێ بەرژەوەندیی ـــڵ و ب ـــێ فڕوفێ ـــاك و راســـت و ب پ
ــۆ  ــەوە بـ ــەرەتاكەی دەگەڕێتـ ــەوا سـ ــەم كـ ــان دەكـ هەردووكمـ
ناوەڕاســـتی هەشـــتاكانی ســـەدەی رابـــردوو. چاكـــم لـــە بیـــرە 
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ســـەرەداوی ناســـیاوی و برادەرایەتیمـــان بـــۆ نزیكـــەی ســـی و 
شـــەش ســـاڵ لەمەوبـــەر دەگەڕێتـــەوە و بـــە بۆنـــەی ئـــەوەی ئـــەو 
ـــەك  ـــە ناكۆكیی ـــە ســـاردییەك، ن ـــژە ن ـــاوە دوورودرێ ـــوو م هەم
و نـــە هیـــچ دڵ ئێشـــانێك لـــە نێوانمـــان رووی نـــەداوە، بۆیـــە 
برادەرایەتییەكـــی وا دانســـقە و دەگمـــەن و نایـــاب پێویســـتی 
بەوەیـــە بنووســـرێتەوە و رێـــزی لـــێ بگیرێـــت و بـــە جوانـــی 

ـــت. باســـی بكرێ
وەكـــو گوتـــم نزیكـــەی ســـی و شـــەش ســـاڵ لەمەوبـــەر، مانگـــی 
ــیعرە  ــازە »قەلـــەڕەش« - شـ ــاڵی )1984( بـــوو تـ ــاداری سـ ئـ
ـــاری  ـــارە )2(ی گۆڤ ـــە ژم ـــۆ(م ل ـــااڵن پ ـــدگار ئ ـــەی )ئێ ناودارەك
)ئاســـۆس(دا باڵوكردبـــۆوە. ئەوســـا )كۆلیـــژی ئـــاداب - زانكـــۆی 
لـــە ســـەر كەندەكـــەی گەڕەكـــی )گڵكەنـــد(ی  ســـەاڵحەدین( 
هەولێـــر بـــوو، مـــن ســـەردانی برادەرانـــی دەســـتەی گۆڤـــاری 
)ئاســـۆس(م كردبـــوو، لـــە پێـــش دەرگای كۆلیـــژ لەگـــەڵ خاتـــوو 
)پەرێـــز ســـابیر(، ئەوســـا دكتـــۆر نەبـــوو - خوێنـــدكاری بەشـــی 
ــابیر(  ــاكر سـ ــم )شـ ــی دێرینـ ــكی هاوڕێـ ــوو، خوشـ ــوردی بـ كـ

بـــوو - قســـەمان لەبـــارەی ئـــەدەب و رۆشـــنبیری دەكـــرد. 
گەنجێكـــی كـــۆك و تـــازە ســـمێڵ دەركـــردوو، قســـە نـــەرم و 
خـــۆش گوفتـــار هاتـــە پێـــش و لەگـــەڵ )پەرێـــز خـــان( لەبـــارەی 
گۆڤـــاری )ئاســـۆس( و وەرگێڕانـــی شـــیعرەكەی )ئێـــدگار ئـــااڵن 
پـــۆ( قســـەی كـــرد. )پەرێـــز خان(یـــش گوتـــی ئـــەوە )ئـــازاد حەمـــە 
ـــە بـــۆ خـــۆت  شـــەریف(ی وەرگێـــڕی شـــیعرەكەیە و چیـــت هەی
ــەكانی ئەوســـا  یەكســـەر لەگـــەڵ ئـــەوی بـــاس بكـــە. لـــە قسـ
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وادیاربـــوو زۆر بـــە شـــیعرەكە و وەرگێڕانەكـــەی دڵبەنـــد بـــوو، 
داوای دەكـــرد شـــیعری بـــەرزی لـــەو بابەتـــە وەربگێـــڕم تاوەكـــو 
خوێندەوارانـــی دیكـــە كـــەوا بـــە ئاســـانی دەســـتیان بـــە شـــیعری 
ــیعری  ــی شـ ــە ئەزموونـ ــوود لـ ــن سـ ــاگات، بتوانـ ــی رانـ جیهانـ
دنیـــا وەربگـــرن. ئەگەرچـــی كاك )ســـەباح رەنجـــدەر( بـــە 
ـــەاڵم چونكـــە  ـــوو، ب ـــر ب ـــە مـــن گەنجت تەمـــەن حـــەوت ســـاڵێك ل
ئەدەبـــی،  بناغـــەی رۆشـــنبیری و  لەســـەر  برادەرایەتیمـــان 
نـــەك بەرژەوەنـــدی و خۆپەرســـتی دامەزرابـــوو، بۆیـــە ئـــەو 
ـــر دەبـــوو، گەشـــەی دەكـــرد.  ـــە رۆژ بـــەڕۆژ بەتینت برادەرایەتیی
ئیتـــر لەوســـاوە تـــا ئێســـتا بـــێ پســـانەوە برادەرایەتییەكـــی پـــاك 

ـــە نێوانمـــان هەیـــە. و دڵســـۆز و راســـتگۆیانە ل
ــتا بەهێزتـــر بـــوو، وابزانـــم دووەم، یـــان  هاوڕێیەتیمـــان هێشـ
ســـێیەم دیدەنیمـــان بـــوو لـــە كۆڕێكـــی ســـاڵی 1984ی كاك 
»عەبدوڵـــاڵ عەبـــاس« كـــەوا لەبـــارەی »رۆڵـــی رۆژنامەگـــەری 
لـــە پێشخســـتنی رۆشـــنبیریدا«، یـــان بابەتێكـــی ئاوایـــی بـــوو 
لـــە هۆڵـــی »چاودێـــری زانســـتی« لـــە هەولێـــر یەكترمـــان 
ــێكی دی(  ــەر كەسـ ــش وەك هـ ــەباح رەنجدەریـ ــەوە. )سـ بینییـ

هاتبـــووە ئـــەو كـــۆڕە.
)محەمـــەد  مامۆســـتا  كۆڕەكـــە  هاتنـــی  كۆتایـــی  دوای 
مەولـــوود مـــەم(ی چیرۆكنووســـی گـــەورەی كـــوردم ناســـی 
ــی؟«دا  ــەم(م ناسـ ــۆن )مـ ــاوی »چـ ــینێكم بەنـ ــە نووسـ وەك لـ
ـــە پشـــت  ـــەو دەمیشـــدا كاك )ســـەباح( ل ـــەوە. هـــەر ل باڵوكردۆت
)مـــەم( راوەســـتا بـــوو، یەكســـەر هەردووكیانـــم پێكتـــر ناســـاند. 
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دوای ئـــەوە بـــە دەم رێـــگاوە بـــەرەو خـــوار بـــۆ الی )فلكـــەی 
زەعیـــم( بـــە پـــێ دەچووینـــە خـــوارەوە و لـــەوێ )مـــەم( گوتـــی: 

ــە، ماڵـــی منیـــش لـــەم خوارەوەیـــە« »دەباشـ
بـــەدەم رێـــگاوە باســـی پـــرۆژە رۆشـــنبیرییەكانی خـــۆم و 
خوێندنـــەوەم و ئـــەو وەرگێڕانانـــەی كردبوومـــن وەك »مردنـــی 
دێوەرەیـــەك«و »كافـــكا« و تـــاد... كە هێشـــتا چـــاپ نەكرابوون، 
بـــۆ »مـــەم«م گێڕانـــەوە. ئەویـــش باســـی رۆمانـــی )رێـــگا( و 
ــتنووس  ــتا دەسـ ــەوا هێشـ ــرد كـ ــان كـ ــەون(ی، بۆمـ ــزە خـ )پایـ
بـــوون، دیاربـــوو ئـــەو حـــەزی دەكـــرد زیاتـــر ئاشـــنای یـــەك 
بیـــن، بۆیـــە كاتـــێ گەیشـــتینە الی )فلكـــەی زەعیـــم( گوتـــی: 
»دەبـــا بچینـــە ماڵـــەوە و قاوەیـــەك بخۆینـــەوە«. ئێمـــەش 
پێمـــان خـــۆش بـــوو پیاوێكـــی وا گـــەورە بانگێشـــتمان بكاتـــە 
ماڵـــی خـــۆی و ئیتـــر لەنـــاو باخچـــەی ماڵەكـــەی دانیشـــتین و 

ئینجـــا لەجیاتـــی قـــاوە، ماســـتاوی مـــەڕی پێدایـــن.
دواتـــر مـــن ژنـــم هێنـــا و خەریكـــی ژیانـــی خێزانیـــی خـــۆم 
ـــە نووســـین  ـــاگام ل ـــك ئ ـــەی شـــەش مانگێ ـــاوەی نزیك ـــووم، م ب
ــی 1985/10/28  ــە رێكەوتـ ــا رۆژێ لـ ــڕا و تـ ــەران بـ و نووسـ
ـــی  ـــەوەی شـــانۆ و ئەدەب ـــرە لێكۆڵین ـــەم زنجی ـــداری )یەك ـــە دی ل
ــاری  ــكاران(ی شـ ــەی كرێـ ــی )نەقابـ ــە هۆڵـ ــەوا لـ ــانۆیی( كـ شـ
هەولێـــر ســـازكرابوو، بـــە توێژینەوەیـــەك لەبـــارەی )مردنـــی 
رۆژە  ئـــەو  ئێوارەكـــەی  بـــووم.  بەشـــدار  دێوەرەیـــەك( 
راســـتەوخۆ لەالیـــەن خـــودی )بەڕێوەبـــەری ئەمنـــی بەلـــدەی 
هەولێـــر(ەوە لەنـــاو هۆڵـــی دیدارەكـــە دەســـتگیركرام و لـــە 
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رێكەوتـــی 1986/4/16 بـــە لێبووردنێكـــی مەرجـــدار ئازادكـــرام، 
كـــەوا رێـــك  لێبووردنێـــك  لێبووردنێـــك؟  بـــەاڵم چ جـــۆرە 
ــاو  ــە نـ ــن بچینـ ــە ئازادكرایـ ــەو مەرجـ ــوو، بـ ــەرگ بـ ــای مـ مانـ
ــازە لەالیـــەن  ــاو( كـــەوا تـ ــە میـــن داچێنراوەكانـــی )فـ ــە بـ كێڵگـ
ـــن و دێوەزمـــەی  ـــگ لەگـــەڵ می ـــن جەن ـــوو، بچی ـــەوە گیراب ئێران
مـــەرگ بكەیـــن. هەرچۆنێـــك بێـــت، بـــە هـــەزار قوڕبەســـەری و 

ــۆم گەیانـــدەوە كوردســـتان. ــەری خـ دەردەسـ
دوای راكردنـــم بـــۆ جارێكـــی دیكـــە لـــە ســـەربازی و هاتنـــەوەم 
ـــم لەگـــەڵ  ـــەوێ پەیوەندی ـــرە و ل ـــادزە و لێ ـــە پەن ـــر، ب ـــۆ هەولێ ب
ــگای  ــە رێـ ــوو لـ ــەوە بـ ــردەوە. ئـ ــێ كـ ــتی پـ ــەران دەسـ نووسـ
)مـــەم(  )ئیســـماعیل بەرزنجی(یـــەوە زانیـــم مامۆســـتا  كاك 
نەخۆشـــە و )مەم(یـــش هەواڵـــی هاتنـــەوە )هەولێـــر(ی منـــی 
پێگەیشـــتبوو، بـــەاڵم چونكـــە نەخـــۆش بـــوو لـــە رێـــگای كاك 
)ئیســـماعیل بەرزنجی(یـــەوە هەواڵـــی ناردبـــوو كـــەوا پێـــی 
خۆشـــە ســـەردانی بكـــەم. دیســـان چوومـــەوە ماڵـــی )مـــەم( و 
ســـەردانم كـــرد و ئەوســـا باســـی )كاروان و ســـەگوەڕ(ی خـــۆی 
كـــرد و پاشـــتریش زۆر باســـی ئـــەدەب و چیـــرۆك و كـــورد 
ــش  ــەباح رەنجدەر(یـ ــر كاك )سـ ــرد. دواتـ ــەرانمان كـ و نووسـ
پەیوەنـــدی پێـــوە كردمـــەوە و هەفتانـــە، یـــان مـــن ســـەردانی 

ئـــەوم دەكـــرد، یـــان ئـــەو ســـەردانی منـــی دەكـــرد.
زۆر  رۆژانـــی  هەشـــتاكاندا  ســـەرەتای  لـــە  ڕاســـتییەكەی 
ناخۆشـــمان بـــە رێ كـــرد. ئەوســـا )ســـەباح رەنجـــدەر( لـــە 
بـــە  هەبـــوو،  بچووكـــی  دووكانێكـــی  خۆیـــان،  كۆاڵنەكـــەی 
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ڕەنجـــی شـــانی نانـــی خـــۆی و دایـــك و بـــرا و خوشـــكی پەیـــدا 
دەكـــرد، چونكـــە كاتێـــك ئـــەوم ناســـی، بەداخـــەوە باوكـــی 
كۆچـــی دوایـــی كردبـــوو. هاتوچـــۆی نێوانمـــان لـــە ترســـی 
گیـــران و راوەدوونانـــی چەتەكانـــی )بەعـــس( هـــەر بـــە پێیـــان 
بـــوو. زۆرجـــاران كۆاڵنـــە و كـــۆاڵن بەنـــاو گەڕەكـــی )ســـەیداوە(
دا دەهاتینـــە بـــن قـــەاڵت، یـــان چایخانـــەی )مەچكـــۆ( و جاروبـــار 
ـــا. ـــی پاشـــترمان دادەن ـــی بینین ـــی و كات ـــەوێ یەكترمـــان دەبین ل
ـــەی ئێـــوەم  زۆرجـــاران كاك )ســـەباح( پیاوەتـــی ئێـــوە و بنەماڵ
لـــە بیـــرە كـــەوا دوای بەربوونـــم لـــە زیندانـــی )بەعـــس( و 
ـــی  ـــاری نەكردن ـــاو( و بڕی ـــی )ف ـــە كێڵگـــە مینەكان ـــەوەم ل راكردن
ســـەربازیم بـــۆ )بەعـــس(، بـــە حوكمـــی ئـــەوەی كاك )عەبـــاس(
)بەشـــی  لـــە  بـــوو،  پۆلیـــس  بـــرات  خوالێخۆشـــبووی  ی 
ــداوم كـــەوا  ــر( بـــوو، هەواڵـــت پێـ جموجۆڵـــی پۆلیســـی هەولێـ
كام گـــەڕەك لـــە هەولێـــر دەكەوێتـــە بـــەر شـــااڵوی پشـــكنین. 
منیـــش چیـــم پێكـــراوە بـــە برادەرانـــی خۆمـــم گوتـــووە، لـــە 
پشـــكنینی گەڕەكـــەكان ئـــاگادارم كردوونەتـــەوە و بـــەوەش 
ــە  ــە كەوتنـ ــرادەر لـ ــان بـ ــی دەیـ ــن و گیانـ ــی مـ ــار گیانـ زۆرجـ
ـــی )بەعـــس( پاراســـتووە.  ـــی )بەعـــس(و نۆكەران ـــگ چەتەكان چن
تەنانـــەت جارێكیـــش چاكـــم لـــە بیـــرە برادەرێكـــم گیرابـــوو كاك 
)عەبـــاس(ی بـــرات لەبـــەر خاتـــری مـــن وای كـــرد رزگاری 

ببێـــت.
رۆژ لـــەدوای رۆژ برادەرایەتیمـــان بەهێـــز دەبـــوو، ئـــەوە بـــوو 
لـــە یەكێـــك لـــەو یەكتـــر بینینانـــەدا پێـــت گوتـــم كـــەوا شـــیعر 
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دەنووســـیت و دیوانـــە شـــیعرێكی دەستنووسیشـــت هەیـــە 
بەنـــاوی )زێـــوان(. دواتـــر ئەگـــەر هەڵـــە نەبووبـــم ســـاڵی 1987 
بـــوو پێـــت گوتـــم كـــەوا لـــە )دەزگای سانســـۆری كتێـــب( لـــە 
)بەغـــدا( ســـێ جـــار لەســـەر یـــەك رەفـــز كراوەتـــەوە. منیـــش 
لەگـــەڵ  قســـەم  )مەچكـــۆ(  لـــە چایخانـــەی  بارەیـــەوە  لـــەو 
خوالێخۆشـــبوو )مەحمـــوود زامـــدار( كـــرد، ئەویـــش دوای 
كتێـــب(  سانســـۆری  )دەزگای  لـــە  بـــۆی  مانگێـــك  چەنـــد 
دەرهێنایـــت. باشـــە ئـــەوە دیـــوان دەرچـــوو، خـــۆ پـــارەی 
چاپكـــردن لـــە توانـــای گەنجێكـــی تـــازە پێگەیشـــتووی بـــێ 

مووچـــەی )هەولێـــر(دا نەبـــوو. 
)وێنـــەی  وەرگێڕانـــی  منیـــش  بـــوو  ســـەرودەرەدا  لـــەو 
هونەرمەنـــد لـــە تافـــی الویـــدا(ی )جێمـــس جۆیـــس(م لـــە )دەزگای 
سانســـۆری كتێـــب( دەرچـــوو بـــوو، لـــە بیرتـــە پێكـــەوە چووینـــە 
)ئەمیندارێتـــی رۆشـــنبیری و الوان - ناوچـــەی ئۆتۆنۆمـــی( 
كتێبەكـــەی  خەتـــات(  یەحیـــا  )ســـەعید  كاك  الی  لـــەوێ  و 
ــكەش ئـــەوێ كـــرد  تـــۆم لەگـــەڵ وەرگێڕانەكـــەی خـــۆم پێشـ
بـــۆ وەرگرتنـــی )پشـــتگیری چـــاپ( و دواتـــر چاكـــم لـــە بیـــرە 
كـــەوا پســـپۆری هەڵســـەنگاندنی دیوانـــە شـــیعری )زێـــوان( 
مامۆســـتای شـــاعیر )حەســـیب قەرەداخـــی(ی خوالێخۆشـــبوو 

بـــوو.
ـــم دەوروبـــەری كاژێـــر 2:15 بـــوو،  دوای نیـــوەڕۆ بـــوو، وابزان
بـــە پەنـــادزە ســـەرێكم لـــە )چایخانـــەی مەچكـــۆ( دا، دوای 
ســـاڵوكردن كاك )تەحســـین مەچكـــۆ(ی خـــاوەن چایخانەكـــە 
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پێـــی گوتـــم ئـــەو پیـــاوەی ئـــەوێ ناناســـیت، منیـــش دیاربـــوو 
ـــەت مامۆســـتا )حەســـیب قەرەداخـــی( نەگەیشـــتبووم،  ـــە خزم ب
چوومـــە خزمەتـــی و كاك )تەحســـین مەچكـــۆ( پێكـــی ناســـاندین. 
مامۆســـتا )حەســـیب قەرەداخـــی( پیاوێكـــی جوانـــی قســـەخۆش 
ـــوو.  ـــدا ب ـــی تەمەنی ـــی پەنجاكان ـــە كۆتای ـــم ئەوســـا ل ـــوو، وابزان ب
دوای یەكترناســـین لێـــی پرســـیم: »)ئـــازا(ی كـــوڕم ئەناســـیت؟« 

منیش گوتم: »بەڵێ. فەرموو چیت پێویستە، لە خزمەتتام؟«
گوتـــی: »ئـــەوە كاژێرێـــك زیاتـــرە لێـــرە دانیشـــتووم و ماڵـــی 
)ئـــازا(ی كـــوڕم پـــێ نازانـــم. ئەگـــەر تـــۆ دەزانـــی لـــە كوێیـــە، 

ــەی.« ــە ماڵەكـ ــەت نەبێـــت بمگەیەنیتـ زەحمـ
منیـــش گوتـــم: »بەڵـــێ پێـــی دەزانـــم و )ئـــازا( برادەرمـــە. بـــە 

ــوو.« ــاوان. فەرمـ چـ
ئەوســـا ماڵـــی )ئـــازا( لـــە شـــوقەیەكی الی )شـــەقامی پزیشـــكان(
ی الی )فلكـــەی شـــێخ مەحمـــوود( بـــوو. بۆیـــە بـــە پێیـــان 
بـــوو،  پـــێ  دەســـتی  جانتایەكـــی  مامۆســـتا  ڕێ.  كەوتینـــە 
ــەر  ــم ئەگـ ــی گوتـ ــە پێـ ــە، چونكـ ــەو گرانـ ــۆ ئـ ــرد بـ ــتم كـ هەسـ
دوورە بـــە تاكســـی بچیـــن، منیـــش جانتاكـــەم لێـــی وەرگـــرت و 
كەوتینـــە ڕێ و پێـــم گـــوت ماڵـــی كاك )ئـــازا( ئەوەنـــدە دوور 
نییـــە و پێویســـت بـــە تاكســـی نـــاكات. بـــەاڵم راســـتییەكەی مـــن 
راكـــردووی ســـەربازی بـــووم، نەدەوێـــرام ســـواری تاكســـی 

بـــم، بۆیـــە هەمـــوودەم بـــۆ مـــن بـــە پێیـــان باشـــتر بـــوو.
رەنجـــدەر(  »)ســـەباح  پرســـیم:  لێـــی  مامۆســـتا  رێـــگا  لـــە 

دەناســـیت؟«
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گوتم: »بەڵێ. برادەریشمە. بەاڵم بۆ دەپرسیت؟«
گوتـــی: »شـــیعرەكانی زۆر ئاڵـــۆزن و ئـــەو بـــرادەرە زۆر لـــە 

رێـــرەوی شـــیعری كـــوردی الیـــداوە.«
منیـــش گوتـــم: »)ســـەباح رەنجـــدەر( گەنجێكـــی تـــازە هەڵچـــووە، 
خـــۆ ناكرێـــت نـــەوەی نـــوێ وەكـــو نـــەوەی كـــۆن بنووســـێت. 
ـــا  ـــارە. ب ـــە دووب ـــن و دەبن ـــام دەب ـــوو شـــتەكان بێت ـــا هەم ئەگین

ـــت.« هەركەســـە و شـــێوازی خـــۆی هەبێ
پســـپۆری  قەرەداخـــی(  )حەســـیب  مامۆســـتا  دیاربـــوو 
بـــوو،  رەنجـــدەر(  )ســـەباح  شـــیعرەكانی  هەڵســـەنگاندنی 
ــەو  ــی ئـ ــارەی خاوەنـ ــاری لەبـ ــەوە زانیـ ــە نزیكـ ــت لـ دەیەویسـ
ــی  ــە ماڵـ ــتا بـ ــی مامۆسـ ــە دوای گەیاندنـ ــت، بۆیـ ــە بزانێـ دیوانـ
كاك )ئـــازا(ی كـــوڕی بـــە مامۆســـتام گـــوت: »حـــەز دەكەیـــت 

لـــە نزیكـــەوە خاوەنـــی دیوانـــی )زێـــوان( بناســـیت؟«
مامۆستا )حەسیب قەرەداخی( گوتی: »بۆ نا؟«

گوتـــم: »دوای دوو كاژێـــری دیكـــە لەگـــەڵ كاك )ســـەباح 
خزمەتـــت.« دێینـــەوە  رەنجـــدەر( 

وابزانـــم ئـــەو دەمـــەی خواحافیزیـــم لـــە مامۆســـتا كـــرد، كاتەكـــە 
نزیكـــەی ببـــووە )3:00(ی دوای نیـــوەڕۆ. هەڵكـــوت هەڵكـــوت بـــە 
ـــك،  ـــە كاژێرێ ـــر ل ـــە كەمت ـــە )شـــەقامی پزیشـــكان(ەوە ب ـــان ل پێی
خـــۆم لەنـــاو گەڕەكـــی )بەالشـــاوە(، لـــە دووكانەكـــەی كاك 
ــەك  ــەك هەڵتـ ــەوە هەڵتـ ــەوە. لەوێشـ ــدەر( دیتـ ــەباح رەنجـ )سـ
لەگـــەڵ كاك )ســـەباح رەنجـــدەر( بـــە پێیـــان كەوتینـــە ڕێ تـــا 
گەیشـــتینەوە ماڵەكـــەی كاك )ئـــازا( و الی مامۆســـتا )حەســـیب 



نامە وەك بەدواداچوونی بیروڕا134

ـــز. قەرەداخـــی( بەڕێ
هـــەر دوای دەرگا كردنـــەوە گوتـــم: »مامۆســـتا، فەرمـــوو 

رەنجـــدەر(؟« )ســـەباح  كاك  ئـــەوەش 
دوای یەكترناســـینی كاك )ســـەباح رەنجـــدەر( و شـــاعیری 
ــە  ــن لـ ــی(، مـ ــیب قەرەداخـ ــتا )حەسـ ــورد مامۆسـ ــەورەی كـ گـ
هاوكێشـــەی شـــیعربوون و شیعرنەبوون هاتمەدەرەوە، ئەوەم 
بـــۆ هـــەردوو بـــرای شـــاعیر بەجـــێ هێشـــت و هەردووكیـــان 
بـــۆ مـــاوەی پتـــر لـــە كاژێرێـــك لـــە ماڵەكـــەی )ئـــازا( كەوتنـــە 
گفتوگـــۆ. قســـەكان زۆر بـــوون و تـــەواو نەدەبـــوون، ئـــەوە 
ـــەران( و ئێوارەكـــەی  ـــەی فەرمانب ـــە )یان ـــان دا بچن ـــوو بڕیاری ب
ئـــەو رۆژە لەوێـــوە ســـەرلەنوێ باســـی شـــیعر و ناشـــیعر، 
باســـی چۆنیەتـــی بەكارهێنانـــی زمـــان لـــە شـــیعردا، باســـی 
ـــەی شـــیعری ســـادە و  ـــی شـــیعر، باســـی وێن ـــی ناوەرۆك بابەت

ئاڵـــۆز و چەنـــدان بابەتـــی دیكـــە بكـــەن. 
ـــان چـــووم،  ـــەران( لەگەڵی ـــەی فەرمانب ـــەردەرگای )یان ـــا ب ـــن ت م
بـــەاڵم چونكـــە راكـــردووی ســـەربازی بـــووم و زۆریـــش 
نەبـــوو لـــە چنـــگ زینـــدان رزگار ببـــووم، بۆیـــە دەترســـام 
نـــەوەك یەكێـــك لـــەوێ بمبینـــێ و وەكـــو جـــاری جـــاران زمانـــم 
ــە  ــم لـ ــە داوای لێبووردنـ ــە داوەوە، بۆیـ ــێ بدرێـــت و بكەومـ لـ
ــەوە.  ــاڵ چوومـ ــەرەو مـ ــێ بـ ــە پـ ــت و بـ ــان خواسـ هەردووكیـ
و  رەنجـــدەر(  )ســـەباح  كاك  چـــۆن  ئێوارەیـــە  ئـــەو  ئیتـــر 
مامۆســـتا )حەســـیب قەرەداخـــی( گەیشـــتبوونە لێـــك تێگەیشـــتن 
ـــە،  ـــوان( شـــایەنی پەســـەندكردن و چاپكردن ـــی )زێ ـــەوا دیوان ك
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ئـــەوا مـــن نایزانـــم، بـــەاڵم دڵنیـــام ئێوارەكـــەی زۆر قســـەیان 
ــتا  ــە مامۆسـ ــردووە، چونكـ ــیعر كـ ــی شـ ــای پاكـ ــارەی دنیـ لەبـ
ــنبیر و  ــدەوار و رۆشـ ــی خوێنـ ــی( پیاوێكـ ــیب قەرەداخـ )حەسـ
ــە  ــێ و دیالیكتیكیانـ ــەڕێ و جـ ــەكانی بـ ــوو. قسـ ــیعرناس بـ شـ
ــە  ــارە بـ ــەو جـ ــەر ئـ ــن هـ ــەوە، مـ ــوون. بەداخـ ــەلمێنەر بـ و سـ
خزمەتـــی ئـــەو زاتـــە گەیشـــتووم، لـــەو مـــاوە كورتـــەدا زانیـــم 
ــەورەی  ــی گـ ــە زەمینەیەكـ ــێكە بـ ــی( كەسـ ــیب قەرەداخـ )حەسـ

ــە. ــی كوردییـ ــی ئەدەبـ ــاو گۆڕەپانـ ــەوە لەنـ زانیارییـ
ــاری لـــە چاپدانـــی  ــندكردنی دیوانـــی )زێـــوان( بڕیـ دوای پەسـ
ـــی رۆشـــنبیری و  ـــە درا لەســـەر بودجـــەی )ئەمیندارێت دیوانەك
الوان - ناوچـــەی ئۆتۆنۆمـــی(، دەبوایـــە كتێبەكـــە بـــۆ چاپكـــردن 
ـــت، چونكـــە  ـــۆ )بەغـــدا(، بنێردرێ ـــان ب ـــۆ شـــاری )ســـلێمانی(، ی ب
ئەوســـا توانـــای چاپكردنـــی كتێـــب لـــە شـــاری )هەولێـــر( زۆر 
كـــەم و ســـنووردار بـــوو. كاك )ســـەباح رەنجـــدەر( نەیدەزانـــی 
چـــی بـــكات، بـــەاڵم چونكـــە مـــن پێشـــتر لـــە )بەغـــدا( خوێندبـــووم 
ــی  ــی )مردنـ ــی و كتێبـ ــر دەناسـ ــم زۆرتـ ــووم، خەڵكیشـ و ژیابـ
دێوەرەیەك(یشـــم پێشـــتر چـــاپ كردبـــوو، بۆیـــە پێـــم گـــوت: 
»ئـــەوەش ئاســـانە و ئەگـــەر پێتخـــۆش بێـــت مـــن )وێنـــەی 
ـــا سەرپەرشـــتی  ـــد( داوە ت ـــازم دڵبەن ـــە كاك )ن ـــد(م ب هونەرمەن
چاپكردنیـــم بـــۆ بـــكات، هـــی تـــۆش هـــەر بـــەودا دەنێریـــن چـــاپ 

ـــت؟« بكرێ
ســـەرەنجام، ئـــەوە بـــوو كتێبـــی )زێـــوان( درا كاك )نـــازم 
لـــە  دڵبەنـــد( و ئەویـــش سەرپەرشـــتی كتێبەكـــەی كـــرد و 
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ـــە ئـــەو شـــتانەم  ســـاڵی )1988(دا بـــە چـــاپ گەیشـــت. لێـــرە بۆی
باســـكرد، چونكـــە هەســـتم كـــرد لـــەو بابەتـــەی بـــە ناوونیشـــانی 
»لـــە ئاهەنگـــی بیســـت ســـاڵەی زیۆانـــدا« كـــەوا وەكـــو پێشـــەكی 
ـــی  ـــە حوزەیران ـــەدا ل ـــە )PDF(ەك ـــەوە ئەلیكترۆنی ـــۆ باڵوكردن ب
ــر  ــەوە، دواتـ ــەكان(دا باڵوكراوەتـ ــایتی )دەنگـ ــە سـ )2008(دا لـ
بەشـــە  ئـــەو  )كوردپیدیـــا(،  ســـایتی  ســـەر  گوازراوەتـــەوە 
زانیارییانـــەی ســـەرەوە لەبیركـــراون، ئەگینـــا دەزانـــم ئێـــوە 
چەنـــد راســـتگۆ و دڵســـۆز و بەئەمەكـــن، هەرگیـــز چاكـــەی 
ـــی  ـــدان بیرەوەری ـــت چەن ـــەر بمەوێ ـــەن. ئەگ ـــر ناك ـــە بی ـــەس ل ك
لـــە نێوانمـــان هـــەن  دیكـــەی رۆژانـــی خـــۆش و ناخـــۆش 
دەكـــرێ باســـیان بكـــەم، بـــەاڵم چونكـــە ئەوانـــە پەیوەندییـــان 
ــنبیری  ــایەتی رۆشـ ــنبیری و كەسـ بـــە هەندێـــك الیەنـــی رۆشـ
ـــان  ـــی جـــوان و چاكی ـــش رۆڵ ـــوو، ئەوانی ـــەوە هەب میللەتەكەمان
بینیـــوە لـــە یارمەتیدانـــی گەنجێكـــی تازەهەڵچـــوودا، بۆیـــە زیاتـــر 
ــی  ــۆ كاتێكـ ــا بـ ــە بـ ــی دیكـ ــە. ئەوانـ ــەر ئەوانـ ــكم خستەسـ تیشـ
دیكـــە و بۆنـــەی دیكـــە بمێنـــن. هـــەر بـــەرز و ســـەرفراز بێـــت 
برایەتـــی و برادەرایەتیمـــان، بـــە هیـــوام زۆر لـــەوە بـــەرەو 

پێشـــتر بچیـــت و هـــەر ســـەركەوتوو بـــن.

د. ئازاد حەمە شەریف
2020/1/1 هەولێر
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33
ڕەنجدەر گیان ساڵو:

ــم زۆر  ــدەوە، ناڵێ ــە نوێیەكــەت: )ســه ره تا وشــه بوو(م خوێن كۆمەڵ
بــە وردی و دیققەتــەوە، بــەاڵم تــەواو چێــژم لــێ بینــی. چێــژی 
ئــەو ڕوانگــە بەرینــەی، كــە لــە تــەواوی دەقەكانــدا هەیــە. بەهەمــان 
ــەم  ــاو ئ ــی ن ــە دەنگ ــە خــۆی دەكات. جــار هەی ــوزارش ل ئاســت گ
دەقانــە لــە دەنگــی مــرۆڤ دەچــن، جارانێكیــش ئــەو دەنگــە دەبێتــە 
دەنگــی ڕۆحێكــی پەڕاگەنــدە بەنــاو هەمــوو ئــەو شــوێن و كاتانــەدا، 
ئامادەیــە. هیــچ  لــە شــێوەی جۆربەجــۆردا  تیایانــدا  بــوون  كــە 
ســنوورێك، یــان پیرۆزییــەك نییــە ئــەم دەنگــە ســڵی لــێ بكاتــەوە و 
نەیدوێنــێ و بــە زمانــی نەهێنێــت. زۆر جــار ئــەو دەنگــە هەڵدەكشــێ 
و خەبــەر لــە شــوێنێكی دیكــە دەدات، بەبــێ ئــەوەی ئــەو شــوێنە، 
یــان بــوون، یــان میتافیزیــكا بێــت. زمانــی ئــەم دەنگــە ناخەكییــەی 
تێكســتەكان زمانێكــی ئەوەنــدە ڕۆحییــە، تێكــەڵ بەهــەر شــتێك 
دەبێــت و ڕەوان گوزارشــی لــێ دەكات. وەك ئــەوەی وشــەكان 
ــرە  ــەو دەف ــی ئ ــن هەمیشــە بەئاســانی فۆرم ــك ب شــلەیەك و ئاوێ

دەگــرن، كــە دەڕژێنــە نــاوی.
لــە ڕاوەدوونانــی ڕســتە  لــە خاڵبەنــدی كــردووە واز  )داواشــم 

بێنێــت(
دەقانــەدا،  ئــەم  تــەواوی  لــە  خاڵبەنــدی  نیشــانەكانی  نەبوونــی 
دەاللەتــی ئازادیــدان بــە زمــان زۆر فراوانتــر دەكات. وەك ئــەوەی 
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ئــەم زمانــە خــۆی لــە هــەر قەیدوبەندێــك ڕزگار كردبێــت، كــە زمان 
لــە ئازادیــی دابــڕ دەكات بەبــێ ئــەوەی هەســت بــە غیابــی مانــا 
بكەیــن. بــەم جــۆرەش، نیشــانەكانی خاڵبەندیــی پــووچ دەكرێنــەوە 
و زمــان ئــەو ئارایشــكردنەی ڕەت دەكات و بــە ڕووتوقووتــی 
دێتــە دوان. هەڵبــەت دەزانــم، كــە لــە دیوانــە دوو بەرگییەكەشــتدا 
تــا ڕادەیەكــی زۆر ئــەم بنەمایــەت پەیــڕەو كــردووە، وەك ئــەوەی 
بتــەوێ پێمــان بڵێیــت: نیشــانەكانی خاڵبەنــدی هیــچ مانایــەك لــە 
شــیعر زیــاد و كــەم ناكــەن، پێویســتە شــیعر هــەر بــەو تۆنــە 
گەردوونــی و بــێ ئارایشــەی ســەرەتای خــۆی بمێنێتــەوە. بێگومان 
ئەمــە یارمەتیدانــی خوێنەریشــە بــۆ ئــەوەی مانــای حازربەدەســت 
ــە میانــەی ڕەچاوكردنــی خاڵبەندییــەوە، وەرنەگرێــت و بۆخــۆی  ل
ــە خــۆی  ــەم جــۆرەش شــیعرێك، ك ــەوە. ب ــدا بدۆزێت ــە دەق ــا ل مان
ئــازادە لــە وێناكردنــی جیهانــدا، ئازادییــش بــە خوێنــەر دەدات، كــە 

ــە تێگەیشــتنیدا.  ئــازاد بێــت ل
ســەرەتا وا دەزانیــت بــە ئاســانی خۆیــان نایــەن بەدەســتەوە و 
كەشــێكی زەینــی و توێخێكــی ئەســتوور ڕێدەگــرن لــەوەی بــە 
چەنــد  خوێندنــەوەی  پــاش  كەچــی  ناویانــەوە،  بچینــە  ئاســانی 
دەقێــك و بڕینــی ئــەو توێخــە و ناســینی ئــەو كەشــە زەینییــە، 
شــتەكان  و  دەگرێــت  شــلە  دەنگــە  ئــەو  ڕەنگــی  خوێنەریــش 
لــە خەیاڵــی خۆیــدا وێنــا دەكات و جیهانــی نــاو دەقەكانــی بــۆ 
ڕوون دەبێتــەوە و ڕەوان. مــن دەزانــم ئــەو ڕێگرییــە بەئەنقەســت 
دروســتنەكراوە، بەڵكــو ئــەوە فەرهەنگــی تایبــەت بــە شــاعیر و 
فۆرمگرتنــی زمانەكەیەتــی، كــە منــی خوێنــەر ناچــار دەكات لــە 
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فەرهەنگــی تایبــەت بــە خــۆم و ئــەو زمانــە شــیعرییەی خــووم پێــوە 
گرتــووە، بێمــە دەرەوە بۆئــەوەی بتوانــم مامەڵــە لەگــەڵ ئــەم زمــان 
و فەرهەنگــە شــیعرییەی تــۆدا بكــەم. ئەمــەش جێــی دەستخۆشــییە، 

كــە شــاعیر فەرهەنگــی شــیعریی تایبــەت بەخــۆی هەبێــت.
كــە  هەوڵدانەیــە،  ئــەو  دەقانــە  ئــەم  تایبەتمەندیــی  گرنگتریــن 
ناچارمــان دەكات ڕوانگــەی خۆمــان بــۆ شــتەكان و پەیوەندییــەكان 
و خووپێوەگرتــووەكان بگۆڕیــن و جیهــان بــەو جــۆرە ببینیــن، كــە 
لێــرەدا و لــەم دەقانــەدا بــوار بــە بینینــی خــۆی دەدات. ئەزموونێكــی 
زۆر شــیعر نووســین، كــە لــە دیوانــە دوو بەرگییەكەتــدا هەیــە، لــەم 
كۆمەڵەیــەدا زۆر ڕوونبۆتــەوە بەبــێ ئــەوەی لــە قوواڵیــی كــەم 

بكاتــەوە و لــە ئاســتی زمانــە شــیعرییەكە بهێنێتــە خــوارەوە.
الیەنێكــی دیكــەی ئــەم دەقانــە ئــەو ڕێچكــە پەروەردەیییــەی كــە لــە 
ــۆ  ــدان ب ــاخ و هەوڵ ــی ن ــەر، پەروەردەكردن ــە ب ــدا گیراوەت دەقەكان
ئــەوەی جیهــان بەشــێوەیەكی دیكــە ببینرێــت و نــاخ و دەروون 
لــە چەقبەســتوویی ڕزگار بــكات. ئەمــە ئەركێكــی زۆر گرنگــی 
شــیعرە، كــە بتوانێــت پەروەردەمــان بــكات و تەمــی ئاڵــۆزی و 
بەهەڵەتێگەیشــتن و بڕیــاری پێشــینە و حەســوودی و دڵڕەقــی لــە 
ــن  ــەرەوەكان دەتوان ــاش و بیرك ــەوە. شــاعیرە ب ــدا بڕەوێنێت مرۆڤ
ــەوە  ــێ دابڕێژن ــی پ ــەوە و جیهان ــەم شــیاوەكییەی شــیعر بدۆزن ئ
وەك ئــەوەی پێویســتە هەبێــت، نــەك وەك ئــەوەی كــە هەیــە. 
ئــەم ڕوانگــە لــە دەقەكانــدا و بــە هەمــان ئاســتی بیناكەرانــە و 
دووركەوتنــەوە لــە كــەف و كــوڵ و ئــاه و ناڵــەی پڕ لــە زیادەڕۆیی 
و وشــە ڕیزكردن، درەخشــانییەكی ڕوونی بەم دەقانە بەخشــیوە. 
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لــە ڕاســتییدا توانیوتــە )وشــە بكەیتــە ســەرەتا( و ســەرەتاییبوونی 
ــە وشــەش  ــت، هــەر ب وشــە و دەســەاڵتی وشــە بەرجەســتە بكەی
لەگەڵ ڕەگەزەكان و شــێوەكانی بوون و ســاتەكانی بەدیاركەوتن 

ــت. ــان بدوێنی ــی ژی ــار و نادیارەكان و بەرجەســتەبوونی دی
تــەواو  وێناكردنــەكان  و  خەیاڵلێكــراوەكان  و  وێنــەكان  لەمــەدا 
ســەركەوتووانەن لــە پێكگەیاندنــی خەیــاڵ و بیركردنەوەی خوێنەر 

ــی ســاتەوەختی شــیعریی شــاعیر. ــاڵ و وێناكردنەكان ــە خەی ب
)باران لە دار بەریدامەوە ناو چاڵی گوللەیەك

چێڵێكی عۆل و حەپۆل دەمخوات(
یان:

)بوومەتە گۆی زەوی بە چواردەوری هەموواندا دەسووڕێمەوە(
پەلكێشــی  خوێنــەر  و  ڕەوانــە  و  بــەرز  زمانەكــەی  هەرچەنــدە 
بــۆ  گۆشــەنیگاكانی  دەكات  ناچــاری  و  دەكات  قــووڵ  مانــای 
شــتەكان بگۆڕێــت، بــەاڵم خۆدواندنێكــی بەردەوامیــی شاعیریشــە 
لــە جیهانێكــدا، كــە هەمــوو شــت تیایــدا ئاڵــۆز بــووە، كەچــی ئــەو 

دەیەوێــت بــە وشــە جیهــان ڕێكبخاتــەوە.
لــە چەنــد شــوێن هەســتم كــرد هەڵــەی بچووكــی تایپیــش هــەر 
ــۆ  ــەوەی ب ــە پێداچوون ــی دیك ــت جارێك ــە پێویســت بێ ــە، ڕەنگ هەی

بكرێــت.
خۆشەویستییم.

ڕێبوار سیوەیلی
  23/5/2020 هه ولێر
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34
ساڵو کاک سەباحى زێدە ئەزیز:

خوێنــدەوە.  بــوو(  وشــە  )ســەرەتا  تازەکەتــم  شــیعرییە  کتێبــە 
پیرۆزبایــی زۆر گەرمــم بــۆ ئــەم بەرهەمــە ناوازەیــە هەیــە. وەک 
هەمیشــە بــە خوێندنــەوەى شــیعرەکان گەشــامەوە. جیاوازیکــردن 
لەنێــوان ئــەم بەرهەمــەت و ئەوانــى پێشــووت، چــى لــە ئاســتى 
و  فــۆرم  و  هونــەرکارى  الیەنــى  ئاســتى  لــە  چــى  و  تێمــاکان 
زمانــەوە، خوێنــەرى ورد و بــە دیقــەت و سەباحناســى جــدی 
گەرەکــە، بێگومــان ئەمــەش ناکاتــە ئــەوەى، کــە ســەرجەمى خاڵــە 
جیــاوازەکان نەبینــراو بــن، تەنیــا وا هەســت دەکــەم جیاوازییــەکان 
لــە ئاســتى زۆر ورد دان و ئیمکانــى ئەوەیــان نییــە خوێنــەر بــە 
ســانایی و ڕاگوزەرانــە لــە پێکهاتــەى شــیعرەکانى ئــەم بەرهەمــەدا 

جیاوازییــەکان کەشــف بــکات.
بــە گشــتى شــیعرەکانى نــاو ئــەم دیوانــەت شــیعرى داخــراو و 
ئــەوەش  دەرفەتــى  دیســان  شــیعرگەلێکن  نەکــراون.  دەســتەمۆ 
و  تێهزریــن  و  قــووڵ  تێڕامانــى  بەبــێ  نــادەن  خوێنــەر  بــە 
ــى دەقــەکان  خۆماندووکــردن، کۆنتاکــت لەگــەڵ ژینگــە و جیهانبین
دروســت بــکات. ئــەوەش پەیوەنــدى بــەو پێکهاتــە زمانییــەوە هەیــە، 
کــە خەســڵەتێکى قــورس و گــران، لــە هەمــان کات فــرە مانــا و فــرە 
دەاللــەت بــە پێکهاتــەى شــیعرى تــۆ دەدەن، واتــە ئــەو پێکهاتــە 
فۆرمــى و زمانییــەى، کــە نزیکــەى هەمیشــە، لــە شــیعرى تــۆدا 
لەســەر شــێوازى تایبــەت لــە هەڵبــژاردن و بەکارهێنانــى وشــە و 
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هەڵبژاردنى شــێواز و جۆرى ڕســتە و دەربڕینەکان و شــیعرییەت 
و فەزاســازیدا ڕادەوەســتێ. زمــان لــە شــیعرى تــۆدا لــە واتــاى 
فەرهەنگــى خــۆى دادەماڵرێــت و لــەوە دەکەوێــت ئەرکــى گەیاندنــى 

ڕووت و کۆنکرێتــى بەرجەســتە بــکات.
چاوەڕوانکــراو  واتــاى  دۆزینــەوەى  بــۆ  کۆشــش  لێرەشــەوە 
بــە  زمانــى شــیعرەکانتەوە، خوێنــەر  لــە  تێڕوانیــن  ڕێگــەى  لــە 
الڕێــدا دەبــات. هــەر ئــەم خەسڵەتەشــە کــەم تــا زۆر وێناســازییە 
ــە  ــەر بۆی ــى. ه ــى و زەین ــاى خەیاڵ ــە وێن ــۆ دەکەن شــیعرییەکانى ت
ــە ســرکەکانى  ــان و گەمــە زمانیی ــەى شیعرســازى و زم ــەو تایپ ئ
شــیعرى تــۆى لەســەرە، بەنیســبەت شــیعرى کوردییــەوە تایپێکــى 

تایبــەت و جیــاوازە.
ــە شــیعرەکانى پێشوشــتدا،  ــەم شــیعرانەدا و ل خاڵێکــى گرینگتــر، ل
شیتەڵکردن و هەڵوەشاندنەوەى چەمکەکان و شت و دیاردەکانە، 
دووبــارە داڕشــتنەوە و شوناســپێدان و پێناســەکردنەوەیانە بــە 
ڕێگــەى تایبەتــى شــیعرى خــۆت و بــە زمــان و شــێوازى تایبەتــى 
شــیعراندن. تــۆ باوەڕێکــى گــەورە و ئومێدێکــى گــەورەت بــە هێزی 
شــیعر و بــە جیهانــى زینــدووى شــتەکان و دیــاردەکان و جیهانــى 

زینــدەوەران هەیــە.
بــاوەڕم وایــە تــۆ یەکــەم شــاعیرى کوردیــت لــە ئاســتێکى زۆر 
بــەرزدا لەگــەڵ زمانــدا ئەدوێیــت. ئــەو شــاعیرە کوردانــەى بــە 
ــى پێشــوو و ئێستاشــەوە، کــە مــن بەرهــەم  شــاعیرانى قۆناغەکان
تــۆ  هاوشــێوەى  کەســیان  خوێندوونەتــەوە،  شــیعرەکانیانم  و 
ڕێزیــان لــە زمــان نەگرتــووە، کەســیان وەک تــۆ لــەو ئاســتە چــڕ 



143عەلی مستەفا

و فــرە مەودایــەدا زمانیــان بەگــەڕ نەخســتووە. تــۆ دیــاردەی نــاو 
شــیعرى کوردیــت، بــە شــێوازێکى زۆر قــووڵ و بێهاوتــا لەنــاو 
وشــەکانتدا  لەنــاو  لــەوەش  زیاتــر  زۆر  شــیعریيەکانتدا،  ڕســتە 
هیــچ وشــەیەکیش  تەنانــەت  هیــچ ڕســتەیەک و  بیردەکەیتــەوە. 
لەنــاو شــیعرى تــۆدا بــێ ئــەرک و وەزیفــە نییــە. هەمــوو وشــەکانت 
ئاســتدار و فــرە دەاللــەت و فــرە مــەودان. هــەر وشــەیەک لــە 
شــیعرى تــۆدا بــە ڕووى چەندیــن جیهــان و ڕوانینــدا کراوەیــە. 
دەیــان  بەرچــاو  دێتــە  ماڵێــک  وەک  تــۆدا  شــیعرى  لــە  وشــەم 
پەنجــەرەى هەبــن. ئــەو شــێوازە چــڕ و ئاســتدارە لــە بەکارهێنانــى 
زمانــدا خاڵــى جیاکــەرەوە و جیــاوازى شــیعرى تۆیــە لەبەرامبــەر 

ســەرجەم شــیعرى شــاعیرانى کــورددا.

سروشت نەوزاد 
23/ 2020/7 سه ید سادق
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