
بةرزنجى تاهير عةبدوَلآل و:

شيعرى وَينةى دةربارةى
دةكةن، تَيكةآلو  وَينة لَيكضوونء كةس زؤر
شيعرى رةخنةطرى خوَينةرو كةم تةنانةت
دةكةنةوة. جيايان دروست بةشَيوةيةكى نوآ

هةستثَيكراو (التشبية) دوو اليةنى لَيكضوون
دةهَيَلَيتةوة. شتةكان نَيوان ثردى كؤدةكاتةوة،
لةبةرئةمةلَيكضووندووركةوتنةوةيةلةجيهان،
ضونكة دةِروخَينَيت، ثردانة ئةم وَينة بةآلم
تةك لة يةكطرتن كؤدةكاتةوة، ئةو كة شتةكان
دةرةخسَينآ بواريش دةِرةخسَينآ، جيهاندا

خؤت. هى بة ببَيت
دَيتة طوندَيك يا ديمةنَيك وةك جيهان بةآلم
بة مرؤظ ثةيوةندى ثَييةش بةم ضاو، ثَيش
دَيتة سرى ساردو بة لَيكضووندا لة جيهانةوة
شَيوة وةك لَيكضوون شيعرى ضاو. ثَيش
ماناو وةك ئةوةى نةك شتةكان دةكات سةيرى
بة نايانكات شيعرة جؤرة ئةم كةواتة بن. ئةرك
يةكانطيرنابَيت، ياخود لةطةَلياندا موَلكى خؤى،
بوونى شتةكان ثَيضةوانةوة، بة بةَلكو نايانطرَيت،
لَيكضووندا دةسةثَيننء بةسةر شاعيرى خؤيان
شاعير كاتة  ئةو خؤيان، موَلكى بة دةيكةن 

سةروةرى. نةك جيهان، ثاشكؤى بة دةبَيت
ئةوةمانبؤ دةِرةخسَينآ شتةكانبكةينبة وَينة
لةم ثَيشةوة باسمكرد، لة خؤمان، وةك موَلكى
ئاماذةيةك نةك شتةكانة، خودى وَينة روةوة
كردنيان تَيثةرآ. وةرطرتنى شتةكانء بةسةريا
كرؤكى ضوونةناو يةعنى خؤت موَلكى بة
لة بريسكانةوةيان روتبوونةوةيانء شتةكانء
وَينةية ئةم لةسةر شيعرةى ئةو روناكييدا،

بروسكةيةدةضَيتكةكرؤكى دروستدةبَيتلةو
رؤشندةكاتةوة، ناوةوةى نهَينييةكانى جيهانء
كتوثرىء بةكارى دةبَيت وَينة بةمشَيوةية ئا
بة دةبَيت واتة روئيا- بة –دةبَيت سةرسورمان

شتانة. ئةو دةربرينى سيستمى طؤِرينى
خراثء هَيزَيكى بة ببَيت وَينة رةنطة بةآلم
دةرطاكانيمان لَيبشارَيتةوةو واقيعمان
لة سةرضاوة كاتَيك ئةويش لَيدابخات.
بةشَيوةيةكى شتةكان طرَيدانى  كؤكردنةوةو
كاتَيك ياخود ــرآ،  وةردةط سنعاتسازييانة
داهَينةرانة ئامَيزى خةون رَيكخةرَيكى بآ
وَينةية ئةم رةنطة ئةمةشدا، لةطةأل دةردةثةرآ.
سةرسورمانمان تووشى بمَينَيتةوة بةشَيوةيةك
بةساتى سةرسورمانةكة زةمةنى بةآلم بكات.
لة وَينة كاتَيكيش دةثَيورآ، خوَيندنةوةكة
دادةماَلرَيت داهَينةرانة خةونئاساى رَيكخةرى
هةَلضوونى لةسةر كة وَينةيةك بة دةبَيت
ثاش –خــَيــرا دروستدةبَيت ـــوزةر  زووط

دةمرَيت. لةدايكبوونى
بةدواى تةنها  هةر شيعردا  لة  نابَيت لَيرةوة 
بةدواى تيايدا  دةبَيت بةَلكو بطةِرَيين، وَينةدا 
بة ثةيوةندى شيعريىء جيهانى طةردوونء

بياندؤزينةوة. بطةِرَيينء جيهانةوة مرؤظء

شيعر رةمزو
هةية، رةمز بةرهةمى شيعرى نوَيدا هةندَيك لة
دذ تياية زؤرى شتَيكى بةكارهَينانيدا لة بةآلم
بةرهةمانةدا ئةو زؤربةى لة رةنطة رةمزة. بة
تةنها هةر بةس، بَيتء ناوهَينان تةنها هةر
تةنها هةر مَيذوويانةية، ئاماذةثَيكردنَيكى

وشةية.

بؤ هؤنراوة، سنورى لة  رةمز كة وةختَيك
دةقى لة وةختَيك ناتطوازَيتةوة، دورايــى
بة نابَيت ئةوة  دورتناخاتةوة، راستةوخؤيى 
دةِرةخسَينآ بؤ بوارمان كة ئةوةية رةمز رةمز.

وردبينةوة. دةق دواى ترى شتَيكى لة
مانايةكى شاراوةية، شتَيك ثَيش هةموو رةمز،
دةستثَيدةكات وةختَيك زمانةية ئةو ئةو
ئةو ياخود دَيت، كؤتايى قةسيدة زمانى كة
خوَيندنةوةى ثاش هؤشتدا لة قةسيدةية
بة رَيطا كة بروسكةيةية ئةو ثَيكدَيت. شيعرةكة
نيية. سنورى كة ببينآ جيهانَيك دةدات هؤش
ضوونء تاريكة، بوونى رؤشنكردنةوةى بؤية

جةوهةر. لة نزيكبوونةوةية
سةرةدَيإ
- ١ -

شَيوةكانى لة نيية شَيوةيةك تةنها نوآ شيعرى
شَيوةكانى لة شَيوةيةكة بةَلكو دةربرين،

بوونيش.
- ٢ -

بةوة هةندَيكيان الى شيعر  طرنطى نرخء 
لة ــةك رادةي ض  تا شيعرة ئةو  زياددةكات
كة نزيكدةبَيتةوة شيعرلى سيماى خةسَلةتء
نرخى الى من بةآلم ئاشناية، اليان دةيزاننء
ناسراوة ئاشناو سيما لةو زياتر ضةند قةسيدة
زياددةكات، زياتر ئةوةندة دووربكةوَيتةوة
سيماو دووى لة طــةران ــةدواى ب ئةويش

خؤى. تايبةتى خةسَلةتى
- ٣ -

واتة دةكات، كةشفى دةكاتةوةو شت دةطةرآ،
شتة بةدواى طةرانة سةركَيشىء شاعيرى ئةو

ترسناكةكاندا، شاعيرى نهَينييةكانة.

-
- ٤

نانووسى شيعرة ئةو تؤ  كةواتة،  شاعيرى؟ تؤ
ئةو دةطوازَيتةوة، راستةوخؤ دةاللةتى كة
شَيوةية بةم ئا هَيَلة. تاك رةنطة– تاك شيعرة

مةودا. لة دةكةيت ثر شيعرةكةت
وةك تؤرَيكةو تؤ الى قةسيدة ماناية بةم 

دةبريسكَيتةوة. مروارى
- ٥ -

هَيزى تاكة  ئةمة  روو: بيخةرة بكةو  ثرسيار 
تؤية.

- ٦ -
دةكات: جيهان لةسةر قسة كؤنمان شيعرى
دةكات، جيهان بة قسة نوَيمان شيعرى بةآلم

دَينَيتة قسة. واتة جيهان
- ٧ -

هةموو ــة: ــاوةرؤك ن دةربرينَيك هةموو
ناوةرؤكة. شَيوةيةكيش

من بةآلم زؤرن، خؤيان دَيِرةكان سةرة *
وةرنةطَيراون. هةمووم
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رؤمان» لة «توَيذينةوةيةك لةسةر وتارَيكدا لة
رؤمان كة  روانطةيةدا بةو طةشةي باختين 
دةنطة لَيكداني بةهؤي كة ئةدةبيية فؤرمَيكي
كؤمةآليةتيية هةمةضةشنةكانء بةربةرةكاني
بةديهَيناني ئةمةش ثَيكهاتووة، كردنيان
تةنها كة ئةمانةية،  تــةواوي طرنطييةكي
دةكةن، كارلَيك ديالؤطدا ثرؤسةي لةناو
خوانةوة حيكايةت بةهؤي كاراكتةرَيك هةر
تردا دةكات. باختين لةطةأل ئةواني كارلَيك
شيعري تيؤريي دذي تيؤرييةكةي رووني بة
تيؤرةكةيدا لة كــردووة،  جَيطير ئةرةستؤ
ثَيكهَينةري دةكات ئةوة ثَيشنيازي باختين
حيكايةتدا فؤِرمةكاني لةناو سةرةتايي
ثةيوةنديدار بةشَيوةيةكي ئةمةش رووداوة،
دةستثَيكردنةوة لة طةشةدةكات يةكةوة بة

بةشَيوةيةك ئةمةش كؤتايي، بؤ
ضارةسةردةكات. ئاَلؤزييةكان كة
باختين توَيذينةوةكةي ــارة دي
شَيوازةكةي هاوتاي طرنطييةكي
تيؤرييئةرةستؤيهةيةدةربارةيثَيكهَينةري
وةكو باختين حيكايةت، بةرهةمي سةرةتايي
جياوازةكانء رةنطة تَيكةَلكردني ئامِرازي
بةهايانةي ئةو  كؤمةآليةتييةكان، هةَلوَيستة
توَيذينةوةكةي وةسفي دةكةن بةرةنطاريي
ئةمانةوة بةرئةنجامي بةهؤي كــردووة،
بة ضارةسةركراونء بةرهةم ثاشماوةكاني
هةرضةندة هاتووة. ثآ كؤتاييان كراوةيي
ستاليني رذَيمي سةردةمي لة باختين
باختين بةآلم نووسيويةتي، روسيادا لة
ضةمكةكاني كراوةو بووة، كةسَيكي ئازاديخواز
بة ئةدةبيدا حيكايةتي لة بوون، سنووربةزَين
روونءئاشكراييبةرةنطاريراظةكاريرةخنةي
راظةكاريية ئةم كة كــردووة، ماركسيستي
دةربِرينةكاني دةكات ئةوة لةسةر جةخت
رؤمانثَيويستةنموونةي«واقيعيكؤمةآليةتي
راستيية شَيواندني ئةمةش بَيت، رياليزم» ـ
ثارتي خواستي بةثَيي كة كؤمةآليةتييةكانة

دةخاتةِروو. شتةكان دةسةآلتدار
لةناو بةشداو لة هةندَيك باختين، روانطةكاني
ئةمةش روو، جؤراوجؤرةكاندا خراونةتة رَيطة
جؤراوجؤرةكاني شَيوازة نموونةكاني بةهؤي
مؤدَيرنةوة ثراكتيكي تيؤريء رةخنةي
ثؤست يا بَيت نةريتي ئايا جا ثَيكهاتووة،
قوتابيةكاني رةوتي لةنَيو بَيت بنيادطةري
ئةدةبدا، ئةوانةيكةوةكوثَيناسةيةكي تايبةتي
بة كردووة، ثَيناسة ديالؤط»يان «رةخنةي
ديارة رؤيشتوون، باختيندا ئاِراستةي هةمان
كردووة، ثَيشكةشي باختين ثرؤذةيةي ئةو
ناو بضينة سةرةتاوة ثارضةي لة ثَيويستة
طشتيء بة ئةدةب يا حيكايةت، بةرهةمةكاني
ئةمةش طشتي، بة كولتوور ئةمةش سةرةِراي
دةنطة هاوبةشانةي بةرةبةرةكانَيكردني فرةيي
كؤمةآليةتييةكانةلة قؤناغي يةكةمدا،ثَيناضَيت
يةكالييكةرةوة بَيت بِريارداني بةهؤي ئةمةش
كاردانةوة مؤنؤلؤطيانة، حةقيقةتي لةسةر
مشتومِري لةناو  كة ئةوانةن خودييةكان 
هةية، رؤَليان ثراكتيكييةكاندا تيؤريء رةخنة
لةطةأل هاوسةنطيء بةهؤي ئةمانة ديارة
بةرةنطاربوونةوة طرذييء هةَلكردندا يةك

ثَيناسةي ئةمانة روودةدات، لةنَيوانياندا
يةكَيكة دؤنابيالؤستؤسكي، هةية. هاوبةشيان
ديارو دةنطَيكي ديالؤطء رةخنةي رابةراني لة
ثَييواية: كة رةخنةيةدا، جؤرة لةم نموونةية
هوشيارييةكي خود وةكو ديالؤط رةخنةي
دةبينَيت، ضارةنووسساز رؤَلي رةخنةيي
روونيي هةندَيك دةنطي ترةوة لةسةر بةهؤي
هةموو بةهؤي ئةمةشي خؤي، ثرؤطرامي
دنياي كولتوور يا بيروباوةِرو دةنطةكاني تري
خؤي دةسةآلتي لةمةوة كولتوورةكانةوة،

ثَيكدةهَينَيت...
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