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  و شی عه ری ڕه نوه ئه: ڵ گه وتن له چاوپکه

  
 لی ئیدریس عه: سازدانی

    
  رگ کۆتایی به ، ئایا مه دا داگیر کردووه ی تازه وه  شیعری نه کی فراوانی له رگ پانتاییه  مه:ئیدریس
  بێ؟ رده  ده وه  باره ڕی خۆی له  و شاعیر بیروباوه تکه نھا بابه هن یاخود ته شیعر ده

  
   سکپوانه  یا ته پوانه قو  به  کانیباکه، یا    موو شتکه ی هه  نونگهمردن: ر نوه ئه
کانی   جوان و دزوه مه  گه پاروی کاته ی شتک ده جارهر   هه؛ وه ببانه   وه  خۆیهکانی نده تمه خاوه سه

ر  ین به خه  خۆمان ڕکی ده گا رکه فه سه !گوش دهکات گا دمان   دخۆشمان ده م کرداره ا ئه گ.خۆی
ڕۆشن و   ورهگرکموو   هه  بهمردن  به! ی ئمه واده ر له خات به ده گا خۆی ڕکی؛ی خۆی واده له

واقیعی  ی دی له که راب و نیوه  سه ی له  نیوه  کهک تکست  وهکارین  ده  هشتا.. وه کانیه  ناڕۆشنه
   ناچته  که دیاره و  که یه سته  جه مه ئه  بینین  دهچونکه . ین هدی بک  ناوزهردیارکی نادیا    به؛ حادایه

 ، وی ژیان ناکات بۆنی گوی سینه .. ی که  سیحری یاره ڕاموسین و تینوتی شکان به  بۆ وانگهژ
م  ئهنین ناز ناکات،  بوون و پکه  توڕه چیدی ؛کان  جوانی و ناشیرینیه ق به هه ر  دهمان پناتآ ڕایه
  :  که؛ وه نه  قیتبکهن و  بده ڕووماندا  بهك نادیارییه ند چه ی وه  باعیسی ئه بنه  دهخۆیاندا ، له  رانه فیگه

  
 – بۆ -بوون    له ؟کن  و خوقاوی فینۆمینیایه هاویشته  ر  دهی دیار و نادیار م دوودیوییه ئه داخوا +

کانی  کیه چاال توانای  که  خۆدا  -   له–بوون بۆ  گۆڕێ  ده و. .   فۆرمن  فره کانی الکیه توانای چا که خۆ
   تاک فۆرمی شتکی تر نین و نابن ؟   له جگه
   تی؟ یه که وانه  و مردن پچه نده هه  ڕه  فۆرم و فره ی ژیان فره و واتایه به

                                      
  ؟ رهب  جه و مردن ارییهئیختیوه بۆ ناو ژیان  ربوونه به اخوا د +

   یه  هه وه ته روره  زه ندییان به یوه ك پهند  چهبر ئیختیار و جه
  ؟ی که  مانا وجودی و ناچۆڕایه  به-ت روره زه -
  
   ؟ تیمبوون  هه  و مردن به ه ژیان دۆپی ڕژاو +

   ؟ -سکوت و سکون – و مردن  ره فه  ژیان سه
ستنی  ان بهژی  ؟ هکی ی ناوه نیاییانه تهونکی   و مردن خهکی ره ی ده تیانه یه کۆمهونکی   ژیان خه

    که یه یماننامه په
   ؟تی یه وه شاندنه وه  مردن هه و ،ڵ ڕابردو وئستا و ئاینده  گه له 

  
 مه  ، ئه-   مردنه- ۆدا خ  لهنھایی نو گکۆ  ته و ، ژیانه    ئاودا یی له مه نھایی ئاوه  ته +
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  ؟  وه نوان خۆڵ و ئاوه کانی همیتافیزیکی   فیزیکی و ه نھنی م رده  به مانخاته ده
  
   لیان ؟  و ، مردن ڕزگاربوونه نجه نامۆیی و ڕهژیان + 
  

کتری  یه  ردوکیان له هه..  یاخودخششکی ژیانه ؟ خششکی مردن و مردنیش به ژیان به+ 
  ؟ وه ته وتونه که
  
   و هیدی رمه  سه وه انیهک تیه یه  کۆمه فۆرمه  ژیان به+ 

ی  ئید ؟  کووه   ونه که  دههاکان دا به ته حاهم   له ؟ دییه رمه  سه وه کانیه تیه یه  ناکۆمه فۆرمه  بهمردن 
    ؟ وه خشینه به دهپ یانها  و به هو ینه که بیرده کان  بری مردووه  له ئمه

                                 
 خۆماندا  گی له کانی زینده شاراوه  وزه   کهتبقبومان  کات  ان دهناچارم :  ایهد وه رگ له  گرنگی مه +

  کانی ؟  جادو و سیحره ست بین به رمه سه  بناسین و بدۆزین وبپشکنین و
  ، ماندایه رده به هی ل  کورته نه مه و زه نونت تا له مان بۆ دهبازک  دیدهرباز و دهر به واته  مردن ڕۆی 
  نین ؟  وجودمانی پبتهبونیادبنین ویی  ئاسودهرژێ  مانپهب ...  ناوی ژیانه که
  ته ستی نادیاری خۆی ، ئیرۆسیه  ده  ر به  ههو به... زنین کانی ببه رزه  تا مه  جوه مانخاته  ده رگه  مه

 زیجیاوا   ژیان  ومردندا  لرهداخوا؟   و ئاوبدا وه نتهر بھ به خه کانمان تیا به وتووه خه  و شاراوه
 ڕاندنکی و مردن دۆ نکورت مه کی ته یه وه  یاخود ژیان بردنهب ؟ ده  کان ی جوه کنیک و ئاراسته ته
    ؟  دییه به ئه
  
   ؟  کانه رگا ئاوه رگای داخراو و ژیان ده مردن ده+ 
  
   ؟ میتافۆریین ر به ی مردووین سه مه و ده ئه  ومژووین  ر به  ژیانداین سه  لهی مه و ده ئه+ 

   
   کرد؟ ریده خودای ئافهبوو   یاخود ژیان بووداخوا  مردن+ 

 ونی  کامیان هه  ، یان چۆنچۆنی بوو ؟ وه  کردگار کرده بیرمان لهستاین و  وهوه  رگه  دوای مه له واته
   بوون ؟مان وه بیرکردنه

  
   ،تی کۆیله و مردن   ئازادییهتی که مله  مه ر به داخوا ژیان سه+ 

  بوون،سیو  و مردن خه هژیان فراژ بوون
            و ژیان ، ئاخافتن و رگ   مهکانی  نیشاندانی سنوورهی بۆ ئه

   ، ژیان رگ نیشتمانب ر مه  گه ؟ پودانگ      بته  دهنائاخافتن
   ؟  ئمه کانی رهاتنه  دهنگ ده مۆتیڤ بۆ  بته  چۆنچۆنی ده، نگیه هبدرگ   مهر گه  ئهی  ئه ؟ یه  تاراوگه

  
ی  ه بت باجی هه ، ده وه  کایه دته  ر جیھانک که هه) ز.  پ557-611(نی  ر گوته نده نکسمه  ئه+ 
ی نوێ  ی جیھانکی دیکه وه ناو بچت، بۆ ئه بت له ، ده  ناوچوونه  له ویش که دایکبوونی بدات، ئه له
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  ؟ رانه روه  کردارکی دادپه  له که ش پویستیه مه ، ئه وه  کایه بته
 مرۆڤیشی پ  ی ره و فاکته  ئه بنه جاردا دها دو  له  کهتری  بپهری ر و دروستکه  ڕوخنهندین پرسیاری هچ

 و  ..وه زمان و بیرکردنه پاڵ   له  تکی تری مرۆڤبوونمانه سه دن خه کر پرسیار  ، چونکه وه بناسینه
  تاد
  واته ین،  بکهید  کان ناوزهتازه/ کۆن  پرسیاره  کک له  یه  بهک ژیان روه  ههش مردن  ده وه لره
یی  ه ئاماددا سکس  له.. یه یی هه یت مردن ئاماده ده  ده ناسه تۆ هه.  کۆنبوون نازانت  کهک تیه چیه
موو   هه له .. یه یی هه دا ئامادهی ڕامان و ڕوئیای شیعر له..  یه یی هه نژی ئاماده  تۆوک ده ..یه هه

   شتک که هتوان خۆی ببورێ ل  ئیدی شاعیر چۆن ده! یه یی هه ئاماده دایشتنک جھشتن و گه
رگی   کردنی مه شه بانگه   له  کهخۆی شاعیر! ؟شن برابهدا ششی کانی له خانهدایکبوونی  ڵ ژیان و له گه له

... یتردن هه ڕه و فره دایکبوونی مانای نوێ  بۆ خاتری له  یه ستی هه ا دهدند هه کی کۆن و تاکه مانایه
   ؟ و پویستنرگکی جوان  مه مانه  داخوا ئه..رگ نین  مه مانه داخوا ئه

 جوداکانی  فۆرمه بۆ یشتنمانب  تگهنیگای  گۆشه و بینین و وه دنه خون کان له  جوداوازییهچ وده
  و تاد.. فی لسه تی و فه یه  ئیستاتیکی و بایۆلۆژی و کۆمه مۆڕای و ڕووی  له.رگ مه
ر و  نگه  سه ن به ن و پیرۆزی بده بده رهه  سهشرگدۆستی و ژیاندۆستی  دوو فاقی مه ڕا وه  لرهش ده
و پیان ئاوس   بن ت ده ناویدا ڕه  به شتانهم   و گشت ئه رگایه شاعیر ده. کانی خۆیان ره نگاوه جه
رگی وا  مه (ژتب ککی دی ده  یه) ژیان کوشتمی وه ردن فریامکهم (: بژت کک ده یهبت ، ده

نھا  ته (..)رگ ئازادی یا مه(  ) کراوه جنه  جبهخۆکوژی ک یه ژیان زنجیره ()د ژین سه  به وه ناگۆڕمه
سۆراغی  دادوای و به  مردن کتبه  ...)وه  جارکی تر بمرینه بت نایه رگدا هه  مه ئیمتیازک له

  جارکی دی و وه یخونینه  ده کمانه ره ی گه یه و شوه  بهخود یا وین،  که گی ده کانی زینده کتبه
  ؟ وه سینهونوی ده

 بۆ  ؛ وه دا نیهی تانستی  ده خۆیان رک که ده  بۆ ناو قه یان نیه وه ربوونه  به ی کۆن و تازه وه ئایا نه
و  رابی  سه  خه رزه  و چاوتبینی به وه وونهڕوب بهتی ڕو  جورئه ش  دهره ده و قه ڕزگاربوون له

بینین   ده  و تراژیدیانه تا کۆمیدیانه وه  ئه. یه ی هه وه رئه به ، لهبت  ههرگمان  مهکانی کناوه سه نهدا
 ناو  وه چنه قوین و ده ده کتر هه یه  له کانی ئمه  کشانه له لھه یال و هه ی واوه وه ره  ده رگ و ژیان له مه
دزو  کیرگ مه ی له وه ؛ جا بۆ ئه وه بره  ئیختیارو جهکانی نه نگه مه  نو هوین که ی ده  ناچار  به. کتر یه

ی   و هندهرگکی جواندا  مه یت به ش بکه  باوه بت وه کان ئه رژاندنه  په ک له  یهش ت دهڕزگار بی
واتی  ده  ئه ک به ر یه  ههوه  بینوسیته ئیختیار و  جۆرک له کانی بگۆڕیت به بره  جهتی دیت قه ره ده

تی  و بابه جارک ئه.  یه رگ هه  مهکان ستره مرۆڤ و ئهی  د ژماره قه  به یه  هه وه  بوام به؟ وه خۆیه
  و بماناییردووال مانا و،، هه ن بۆ ئهتی  بابه ی مرۆڤ و جارک ئمه  بۆ ئمه   و تامانه وه لکۆینه

   و لهوه هنینه مده رهه کتر به  یه  نیه وه ئهی   ئه.ین که کتر داگیر ده  یه کدی و مانا له  یه  بهیینخش به ده
س  ش که  ده؟   جوه ونه که کان چۆن ده  داشه ین که کدیش ئاشکرا بکه داین ڕگاکانی یه وه وی ئه هه
،  یه  بوونمان هه  ئمه  تاکات که ، چونکه  نیه وه  ئمه ندی به یوه په مردن:  بژت بیکۆرییانه ئه

کان  گشت ڕوانگه  ڕاسته!   بوونمان نیه رگ دت، ئیتر ئمه  مه  و کاتکیش که همردنک بوونی نیی
ی  وه ره سه و ره گژێ به وێ هه خت بیه ل درهش ئاوس بین  ییانه و ڕژه  بهند م چه  به،یین  ڕژه

موو شتک   هه رگ کۆتایی به  مه وه که  ڕوویه ر له گه  ئه! کان بنوقن  باهۆزه خۆی ناتوانی چاو له
ست   ده  زیاترمان له وه ، له یه پوهوامبوونی  رده ی به نجه  ج په که   وه کی تره یه  ڕگه وا له هنت ئه ده
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و   له ککه  نوسین یه،لی تر   فۆرمگه  کۆمه ۆڕین به بگکرگ مهی  تاک فۆرمیانهبری   جهت نایه
  وای نابینی  ڕه  به یت که که ک پده  جوانییه کردن بۆ    سووسه پارزگاری له که  فۆرمانه/   ئیختیارانه

   به  بارگاوییه  کهیت که  تیادهی ژیانکی وه بوونه تازه ست به  هه چونکه ،وه  بسرتهد به  بۆ ئهبوونی
  دا که و جوانیه وری ئه  ده سک به  فریادڕه بته  ده یه ته که مله و مه  تکست ئه.لکی خۆت ویستگه

موو   هه  بهل. ر بکات یسه  مهکان  جوانه  زیندووه  ڕۆحره که  سووسهستی  ده ی خۆی به وه  مانهتوان ده
ستکی پاراو و خاراومان   ده رگ به  دواجاردا مه  له وه، کانه کراوه  قبوکراو و قبونه نجامه رئه ده
مووشمان  هه. کات چ دهکانی خۆیمان ڕاپ  نادیاره مه ده ستکی دیشی بۆ ناو عه  ده کات، به ده
  - سارا برایتمان – پوتوزی ناو با ین موومان ته هه !کسانین ر و یه رابه کانیدا به ر حوکمه رامبه به له

                                       
ا  ی یه  هه وه  فیکره ندی به یوه  په مه بینرت، ئایا ئه کانتدا ده  شیعره تکی عیرفانی له  حاه:ئیدریس

  نتازیا؟ فه
  
ری  قورتنه ۆتھهخ زی  حه  له هزتره هزی ژیان بهکاندا  گرنگه ناسک و  کاته  له الی گۆته: ر نوه ئه

 س نیوا  بنهم رده  به مانخاته  ده دا رایه م ماجه  له  زیندوانه؟ ئریک فرۆم زۆر.. بۆ, ڕۆشنبیرییانه
کی  ی ئمه که م بواره ئهش بۆ   ده واز؛ که دنیابینی ئیستاتیکی جیاڕوئیا و سزمون و س  ئه
ی  که تیه چییه کۆش له  دهو گوڵ   سیحرگای کاته ده شاعیری ئینگلیزی ڕوویتا تینسۆن وه  ئهبت، هه
 تکایی  کانت، بوونت، به گه م؛ ڕه متوانی تبگه  دهر گه ئاخ، ئه ..که بچکۆالنه  ی گوه ئه :  وه تهرسبپ

 تینسۆن  له.. ندی ی هزرمه رایانه ستگه به یشتنکی مه  تگه  واته ناسی مرۆڤم دهوسا خودا و  ئه چین
 و بوون و  گ  ڕه ت به ڕۆبچ شقانه رمه  سه تا زانینی سروشتی خودا و مرۆڤ یشتن به  بۆ گهخوازێ ده

م  ئه  ،بھنج ی ل هه قنیانه  شوناسکی ئه  هو  ی هزره  کۆنکرتانه  به  ناسینه  لهتا ،  گودابۆنی
   به و،کات ستپده کان ده ره وه ی زینده سته بوونی جهت ت و په  له  به راییدا  به  لهش پرۆسیسه

راکان  نگی واقیعگه رهه  بۆ فه  که !کناسی کۆتایی دت   ڕووهی اتۆرییانهر لۆجیکی البی وه وتنه لکه
 ت  واقیعیهرچی گه ! گرت دوور ده هم به  وه  له خۆی جه ره شتا ده د و هه  سه   چونکهت قیقه  حه یه مه ئه
  -   نیچه- بژین و ئه ت ناتوانین ب به ، هه همه ک وه یه
ر ڕوانیت،  گه ئه   جۆرکی تره ی باشۆی یابانی به که پرچوایهی س  جییھانبینیه چی جنسی گوڵ له که

  دڕوانینی ور
  .نداکا که  شورای ڕووه  لهبینی، کردوو ده شه نازو نای گه

ی  که یشتنه نشینی تگهج  بته ه د.کانی خۆی بکات شفه  که ،هاکردنی ڕوانین ئازادی و ڕه  ڕاوه  لگه 
دا  که ڵ گوه گه  له  خوازیاره  چونکه باشۆ .وه وته بکه لی ، تا شوناسکی ڕۆحی و وجودییانهتینسۆن

 خۆی  پیرۆزیتی  واقیعیهبت م ده سته  ئهش ماهیبوونه م ته  ئه.ک  یه بت و ببن به نیان ههک بوو یه
ل  وه!! س  و به که  گوه عریفی بت له تی مه دای موکایه وه  ههنھا  تهر مینا تینسۆن گه  ئهیدا بکات په

 کانیان موعجیزه  مرخی نگی مرخه ده  تا به سته به مهردونی ال کانی گه رسامی و خۆشیه سهباشۆ 
 دخۆشبت ) وه بینین و ڕامانه( ی   ڕگه  لهلیسمی گوڵ ی ته وه دۆزینه ئاشکرا بوونی   بهست و رمه سه

 و  دتوه  که  ڕۆحی گوه  له  ی که نگه و ده فر ببت، و له کانی ژیان  نھنیه نا بوون له ری فه و هونه
ڕووی ش  که  ئاوی ڕووی گوه  وردیله  و بهر بھن به خه  به باشۆوتووی  ڕۆحی خه،   قسه وته که ده

 کان گیانی خۆیان ره وه ادام گشت بوونهم  وایهی پی وه ر ئه به  له باشۆ.  وه ردگرتووی بشواته دی گه
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ر دیدا زاڵ بت  سه سک بتوانت به  که چونکه تی دیدا زابت  وایه رمانه فهر  سه ناتوان به  یه هه
  وه سته ده کان به وساره  گشت ههرایانه گهت عه نفه ک مه نه  - پاوۆ کۆیلۆ -توان دنیا داگیر بکات ده

هۆسڵ  . وه  کانه فکردنه سره مه  خۆی و  کانی کشانه خشه رج و نه  مه بواری  بیخاته مکوڕ بگرت و
ردا  سه کانیان به مکه چه  ک ئمه ن؛ نه ربخه ن خۆیان ده  هه ی که و جۆره به کان ڕین شته لگه :نی گوته
کانن خۆیان بۆ   شته وه کو ئه ین به کان ناکه شته  به-رک  ده -  کی ڕونتر ئمه یه واتا پنین، به بسه
ر  به  له. بت  ده وه ی زمانه  ڕگه نیا له ش ته مه ئه. ین رکیان پبکه  ده–ن  که ن یا واده خه رده  ده ئمه
 ؛بن  ده وه ی زمانه  ڕگه  لهننکا قنیکردنی شته  ئه ن یاخود بهنکا رونیکردنی شته ده ی سروشتی به وه ئه

  و ڕاست  ڕاستهش مه  ئه  ؛وه گرته  دهفبوونی زمانیش سره  مه  به کان واته فکردنی شته سره  مهڕا ئالره
   تهکا  زمانی خۆی ده   دایه پیرۆزانه   و ساته شیعر له!   وه شکته  زمان دهری وهه  جه یاندن به زیان گه به
ساتی پیرۆزیش .  وه  یه که  شیعرییه ته بونایه ته هه  نایهعر ب زمانی خۆی  شی ای خۆی یا دروسترم
  کانی خۆی تیا به  تینسۆن چاالکیه  که وه ی کاتی فیزیکیه وانه  پچه  به ی شونکاتدایه وه ره  ده له
ک  نه تی ربی خۆیه هنیا د شیعر ته :  پیوایه ر ئاسا   هایدگهش باشۆ دیدیچی کات، که زمون ده ئه

                .رشتکی ت
.  وه تهبگ شکانی کراوهف سره  مه  بۆ شتهت  حورمه  ڕابگا  کارێ  ده یه وه  شیعرییه ته ریقه م ته باشۆ به

زمانی شیعر     کان له تی و سروشتیه یه کۆمه  ه زانستanalogyقیاساتی ی خاشاکی  و مانایه به
 ؛ ز بته  ده یهخۆیدا هاکانی به  بوون به گوایه ی  لوتکه  له شیعر  کههن ن پب بواماا وڕابم
  داشتکی تری  پنراوانه  سه ترۆپکی ک له نه

و   به؛ی ترک شتکانی  تبینیهی  هلکهک بن نه ی خۆی هه ه هلک خۆیداکانی زمونه  ئهی  هالنه له 
  ونه خهستی  ده  و کاربه خۆیکانی ته که ره به  ته به واییه  ڕه بدا به  ڕگهی وه  بری ئه ی له مانایه

م  ، ترسناکی ئهکانی تر بووه ڕگهتوانایی   ی  زیمهدان بهوایی  غومی ڕهخۆیبت، کانی ئاشکرابژه
  دوێ و  خۆی نه کانی یاندنه  پگهی خۆی له انیانه زمانی دلۆڤ  شیعر به  که دایه وه ش له یه وه تخوندنه
  زمانی-دا ه و مانهبی  ده  ئه-  لهوه داخهبه   ! خاتری پ بوونی شتکی تر  به هو هاتتاڵ بک خۆی به

  دنیایی خاتری بۆن رنرا وه ده و ههن کرا ده   القهو ز ه غ شیعرکانی ره  ڕیسک کهنادنیاییه و ندشه ئه
دانی  رهه  سهر  سه مه هخشنایی بم دواتر ڕۆ ده دهو هه  .کان  کناوه سهپاو و دا سه دا شتهتی ئایدۆلۆژیه

ی  ووته بیدا ده ئه می رهه  به له ۆرنۆ ولی ئاد  قه  بهی وه رئه به له.  م میکانیزمه  ئهکانی  ناڕوونه نھنیه
ژر   له : ڕابھین ش  گۆتهی که وه  میانه شته باشۆدا گوێ بۆ گه نوان تینسۆن و  با له کۆتایی نیه

وتم .  وه وشایه دره ک چاوی جوان ئه ، وه ستره ک ئه وه. م دی رکدا گوکی بچکۆالنه سبه
  کشم؟ یده هه
کی ناو  یه  بۆ باخچه وه رمھنا بردمه  ده وه گه  ڕه  ناو بچم؟ له ئازار بچژم و له:  وتی وه  داماوییه به

  گات و  وا ئستا پده ئه.  همنداکی  جگایه وێ له کی پاک و دگیر چاندم له خانویه
  

  ی دت وه شانه ی گه بریقه
                                             

وا  ت ئه  ماسۆشیه  بهت ناولبنین، و باشۆ  سادییه تی تینسۆن به ریعه ر شه گه!  وه  داوای لبوردنه به
مان  ز م که ل چیبکه) خشن یی خۆیان بمبه وره  گه دڵ  به یه وه داوام ئه!! (برێ  سادماسۆشی پده گۆته
ین؟  چیبکهتوانین  دا ده خانه رزه  به شوازیم  نو ئه  له  ئمه یشتنب؟  و تگه وه واری لکدانه ب تاکه
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 خۆ  و به ، وه تاشینه ڕ داده  بیروباوهمانبژاردن  هه  به وین م دیلمایه  گیر خواردووی ئه ئمه
 شتی هه به نا ناوی ل  برۆست  بوری که  یه ه ته و مه ونبونی ئهب  ده  داخۆ ئه؟!بواردنیش ونین

کانی  همه  پاڵ وه  له همکه  وهش ته قیقه م هه ی ئه هو هنی به مان ده تۆ ئی؟! شتی ونبووه هه  به قینه استهڕ
  وس کهونی چیرۆکن سه ریق حه فه مه کانی مامۆستا حه رمایشته  فه تمان بھنین به  شایه یاخود!؟تردا

 فرکردنی   له هناوه که  نه کی گۆیژه ڕه  گه ری کوڕان له ی زوه قوتابخانهشک لدانی   که وازی له
کو   وهش نوکه  ، ههنبوارد ر بۆ پاده کشاین هه ده گی ههداین و الجان ده زمانی ئینگلیزی لیمانولی

 داو  دهرج  خه فرۆشی به  کۆنهشنت و وه شک ده  که   خۆیی رانه روه دادپه شوازی  بهک مامۆستایه
کان زیاتر ڕوو  ئایا الوه () ... شیعر ر ب بۆ خودانه کی کاریگه ر و هۆیه  بکاری پانه نگه ڕه : (ت ده
  ه  مامه ، چونکه وتووه که شیعر باری وتوودا پشکه دنیای  مۆ له ئه) (؟  باشتر نیهن زانست بکه  له
 دوور وی واقیع زه  ، له  واهیمه ندێ جار به هیاڵ و ه  بای خه به. کا چون و سۆزدا ده ههڵ  گه له
شکی   کهوتنخوازمان چ مامۆستای پشکه  پده) وه  ناداتهم رده کانی سه  پرسیارهیم وه؛  وه وته که ده

 فری  کیب فینی زانستیانه ره عزدادانبت و گه ی وه داب،و ئیدی نۆره جاری جارانی توڕ هه
ی شیعر   بانده ، چونکهیان لبکات وه  و نیشتنه وه رز بونه ی پالتفۆرمی به و داواکانیش بکات، بانده

وانی   ئهکانی  و پگاه  سگۆشهر خواستی سه بت له کو ده  به بجو ، وه  خۆیه  له وناب بۆ خۆی
ند و   کۆبه  واقیعیش به مامۆستا  دیاره،ش بخوات وه  دروستبکات و دانه نهدی بخون و هال

  کان جیاوازه  شوازهز و گه کی تکژاو و کارلکی ڕه یهکت یه
شاعیریش خوازه  نه ئازادی مناڵ ڕای وایه ق به رهه  ڤیکتۆر هۆگۆ ده.  نابین   ویستی  وه ئهی پ
 .  یه هه ت التسیوکی  خهیت ئیتر تۆ  بیده ی پویستی پی نیه وه بستنی و ئه ستی  ده تی له پیه
 رموت فه  و دهت حمه  باری زه  نایداتهکان سیوه  و خه الت بۆکانی مخۆرییه ر خه سه  لها مامۆستئینجا

د  دووسهب  ختی ڕۆشنبیری جیھان، شاعیرک هه کرێ بین پایته  ده  پاریسدا، که  له ڕم نیه باوه(
وام ڕۆمان  رده ک به کرن و خه  چاپ ده زاران دانه  هه کان به چی ڕۆمانه ، که وه  خۆی کۆبکاته له گوگر

 زیاتر  رانه هونهم   ئه  شانۆ و دیتنی فیلم، چونکهیری  سه چنه وام ده رده ها به روه هه!  وه خوننه ده
                              )ن که  مرۆڤدا دهزی هۆش و ئاوهڵ  گه  له ه مامه

  ، وا مامۆستاوه ینکا پنراوه  سهه)عرض و طلب(ی  خانهڕاج ن و هه بۆڕبۆڕ  بچمه پنت  پنت بهناخوازم
   کردنی به  و گاتهکانی شاندنه شک وه  که،ڕاندب تپهکانی  چونه  سۆز و هه   و له  ئه دات دیاریده
ت ماب رکدا نه  نووسه ڕۆحی چونی عیشق له  چۆڕک سۆز و هه  که،ن و ڕاستیه  شاهیدی ئهکان شته

  وه ئه: ت کو پاوۆ کۆیلۆ ده ڕۆماننووسکی ڕۆح جوانی وه چی که! ؟ نووس   ده چۆنینازانم چۆن
رامی   مه  که داوه  فکارییه سره  مه و گیانه  بهم  ئاماژه وه ریشه  سه  له وه کان بوون عیشقیان دۆزییه شته
  که عریفی تی مه موکایهات بۆ خاتری ال بک الهه کان هه ی شته سته و جه وجودش ی ڕووت ، ده قیانه ئه

  وه رکی به  دهرک روه زانست په  و ک ک زانایه  وهنشتاینیش   ئهتا وه  ئه، های ناولنا ئریک فرۆم وه
رست مۆمی   یاخود سۆمهرونی مرۆڤ  زانست بۆ ده  له تره پویسلک گه نتازیا  فه که : کردووه
رزتر و  ره به و هونه بات، له کاری ده ی شاعیر به ره هونه و  ئه :ت  ده وه وازوعه  ته  بهیشوسونڕۆمان

ی هیچ ژانرکی   نین جگه وه  بۆ ئه  نمونانهم  ئه ..  پوخته ی کاری ڕۆماننوسه سته ره  که  که جوانتره
  ی مامۆستا که  گیان تۆتالیتریتیه ک میتۆده  وهر حیسابی ژانرکی تر سه م بگیرت له  که بی به ده ئه

   خۆیان به ن  ته که یه و ژانرانه ک له ریه هندی ه تمه انی تایبهنھا بۆ نیشاند  تهکو  بهکردوتی،
ی خۆی و  تیانه  تایبه زمانی  به دواجاردا و شیعریش له ،چنن ده  خۆیان ههکانی ته  سیفهستی ده
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  هتوانین ب  ده کانی تردا، که عریفه  مه زمانی پاڵ هن له م ده رهه ی خۆی به عریفه  مه،شتکی تر نا 
 و رتی مانبهر ردنی فهشک ک دابه  نه. بیه ده ی ئه وه  بیرکردنه ین ،که ی شیعری ناوی ببه ریفهع مه
تاڵ و    ئاشبهشاندن شک وه بری که  زه ریق به فه مه  حهک کاندا، وه  ژانره گشتر سه  بهری ژمونگه هه

 ی که نزئامزه  ته نیهق  زانستی و ئه گومنته ئار  به پی  چونکه.یاندوین گه  پایعریکاوالشی ش
موو   هه  کهبت ی تیا نه وه کانی مامۆستا ئه چت ئارگۆمنته  ده وه  له) کانن شته شیعر هی ( مامۆستا

 کانی نو ئلوفه  نامهفتار  ڕه که کانیش خه شته.. تدا ئلوفیه  نامه  ئیشکردن له  له داهنانک جۆرکه
ها ش ئاو   نیچه!!کان بن  نزیکی شته ره کان خزمی هه  ته بلیمهی  وه  ئه کاته ش ده مه ئه گان کۆمه

   له تیه و شتایه ئه.  وه ، تا پاکتان بکاته  کویه  له  ئاگره و کپه ئه  ی مرۆڤی با  لداوه نوقنه
م، مرۆڤی با  که اتان بۆ ده ئستا باسی مرۆڤی ب وه رتاندا بگرت؟ ئه  سه  بهست  دهبت  ده ، که کویه
 کی باریک  موویه تاه   هاشم ساحیش پیوایه.    نیه ، هیچی دیکه تییه  و شتایه و کپه  له جگه
خۆشی  ک چۆن نه وه: چت های بۆ ده ها لودفیک فتگشتاین وه روه هه  وه کاته  شتی جیاده تی له بلیمه
ندرێ مۆرۆی  ئه.  گرێ ق داده  ئه وه که موو الیه  هه ن، شتیش له ته ندروستی ده ته  وه که موو الیه  هه له

 نیرۆسین ،سانی عوسابین موو ڕۆماننووسان شتن یان که ئایا هه نسیش لیان پرسی ره ری فه نووسه
Neurosisمدا  وه  ؟ لهین ئه نا، ڕاستتر وایه: وتیگووا   ڕۆماننووس ئه  به بوونایه ر نه گه  ب

 ی خۆشیه نهو لهریش  کات و هونه ند دروستده رمه نرۆسیس هونه  .سی نرۆسی  که بوونه ده
 ژر   توندی له ر به  و ڤاگنه  نیچه ریش که کو شۆبنھاوه  وه سوفکی هیل فه زنه  مه.وه کاته دهچاک
و  و لهکرد  راورد ده سیح به  مه  سایدا بوو خۆی به26نی  مه  ته  لهکانی فیکری ویدا بوون، پۆله شه

ی  ر جارییانه شمه م قه  ئه!کی بدات ت پیشانی خه قیقه ڕگای حه ی وه  بۆ ئه نردراوهدا بوو  بوایه
   کهان،رکش گ دهمووی الجانی  فه لسه  فهشاندن و  شک وه  کههلی زانستی ریقی ئه  فه مه ستا حهمامۆ
ی مامۆستا  که  مانا کاریکاتۆرییه  به  دیارهقویی خۆیدا   له  کارییه واشه م چه ات ئهک کانی ده  شته به

 میشیل  وه موو شتکه ر هه سه  بهق کانی ئه راییه گهژمون هه  کو  نا، به ڕ ئمه مه ی له که چیرۆکنووسه
  وه ڕیته گه  ده کانی دنیای مۆدرنه ی دروستبوونی زیندان و شتخانه ڕه و باوه ر ئه  سه فۆکۆی هنایه

    لهوه شت بیر ناکاتهی  وه ر ئه به له م واب من هه  که وه مه که من بیر ده :دیکارتی   کۆجیتۆکهر سه
 !اواقیعد  کان له ی شته وه سینه تهکا ده پراکتیکدا    له  که  نیه واته کهدای دیکارت که قنیه  ئه میتۆده

 جا  .دا رنه مۆدقی ا و ئهزگ  داموده ی خۆشکرد لهکان ی شتخانه چنینی شوره ی هه هانه ش به مه ئه
وی واقیع دوور   زه  واهیمه له به ندێ جار یاڵ و هه بای خه  کانی مامۆستا شاعیران به پی پودانگه به
 خۆی  د گوگر له کانیاندا دووسه  کۆڕه  له ن بۆیه کار نابه  بهز هۆش و ئاوهی  وه ر ئه به ، له  وه ونه که ده

ش  کو مامۆستا پشنیاری شوره به.   تیه ندایه  چه م پوانه  ئه ژاره و ههند ب پز  چه. وه کۆناکاته
       ) تۆزی بانان نه..  خانی خانان ، نه مامۆستافوت بکات خوا عه( وری شاعیراندا ده بکات به

                       *************************  
  ی گۆته که  کردنه چون پیاسه!   وه بدار بکاته دا  ئمه  لهنتازیا   فه؛ بکارێ ..ش سروتی شیعریی ب  ده
 شونیدا  هات، تا به ده  مشکمدا نه ڕۆیشتم، هیچ به  دارستانکدا  ڵ خۆمدا به گه له، نیایی  ته به
ک چاوی جوان  ، وه ستره ک ئه م دی، وه رکدا گوکی بچکۆالنه  ژر سبه ڕم، له بگه
ی  که ش دیوه یاڵ؛ هۆشی گۆته کو خه ه دنیای باشۆ و  به   نزیکه م سروته ئه  ،.... وه وشایه دره ئه

زانینی دای  وه  هه ن  تهک ڕوانینی تینسۆن که نه تیدا بوونایه  شوازی ی  چوارچوهله   تی یه دیکه
کی   یه وه کو بیرکردنه وه  مرۆڤ و خوداش ڕابگات ستی به  ده ووه  تا له یه که گ و بونی گوه بۆن و ڕه
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   الی تینسۆن .  ئامانج زانستیانه
 کراو و  کان ئۆرگانیزه  شته دواجاردا  له  که قو ده ی لھه عریفه  مه  کهقی بووی ئه فه کی خه یه وزه

  گیانی سروشتی جوانی  کهبووی ڕۆحی فه کی خه یه  و زۆرتر الی باشۆ وزه ، الی گۆتهکات جگیر ده
ر   مسۆگه  وه کانه  ویژدانیه یاڵ و ڕوانینه  خه  خون له کات که ک ڕده یه وه هو کران ره  بهقو ده لھه
ڕ و بوون   په  ،وه سته رگاکانی جه ی شکاندنی ده ڕگه  تینسۆن له! کان ته حشه  وه ھاتن له کات بۆ هه ده

 شت بونیان  دا بهوجار د  له  کهدا وده  ههک و مرۆڤ و خودا تی ڕووه  چیه یشتن به  بۆ گه وه گه و ڕه
کانی  رجه  مه تینسۆن!  کانه ونیهور  ده ییه ست چژ و خرۆشان و ئاسوده  ده الی باشۆ خۆدانه .  گات ده
  و جوه ست ئه  ده ته ۆ خۆی و ڕوئیاکانی داوهل باش! دا که ی گوه وه ر ناوه سه  بهپنی سه  ده وه ره ده

و  زمونی خۆیدا ئه  ئه  تینسۆن له  خوالسه. خۆیی وه ره  بۆ ده   که هی گو وه  ناوهی ناچۆڕایه
و   له ! وه شینته وه ده  هه مانایانهو   ئهیدا که  شیعرییه زموونه  ئه  له باشۆ, وه یگوزته ی ده مانایانه
 نوان   له کی تره ڕووناکیهتافی   رخی تافه چه رده  به  ئاورنگی گۆته جماوه  به دا که انهبۆشایی

  . وه بته ی لده پریشکدای دی باشۆ عریفه قی تینسۆن و مه ی ئه فهعری مه
  

 ناتوانن   کهکان سته ی هه رانه نه ته خه ر ڕۆی هه رامبه  به  له  عاریف دڕدۆنگهی  وه ر ئه به  له
 ی یانهودی وج ویستیتر پراکتیکیکی جۆر  به ناچار -قینه ڕی ڕاسته  باوه-،قین قی یه هه  هنن بیگه

ست  یوه  جۆرکی تر په به  عاریف مسی  له چاو و لوت و گوێ و زمان ودا وده  هه ئیدی،کات خۆی ده
  ش له مه  ئه نر گوزه بووندا نهرونی  دهی  پرۆسه  به وه ره دهش ڕوونادات تا  مه دا، ئه وه ره ڵ ده گه بن له 

ی  وه  ئه گاته تا ده...  وه نه که ن و پاکیدهما کانی لده خاشاکه   که وه کهموالت ئه یاڵ و ته ڕگای خه
  -   نیچه– پستیش ڕۆحه  یه دا و سروته  له، ئیدیدا نامن وه  و ناوه وه ره  نوان ده ک له یه فاسیله

ردوندا  گه ڵ گه لهولی فرۆم   قه  بهش مه  به زیاتر شتکی تر نین، و  موعجیزه کان له موو شته هه
و  یشتن به گه راییدا زاهید بۆ  به  له ر بۆیه  هه! ب با ده کدا کۆک و تهڵ گشت شت گه  له و.گرت کده یه

   به ، ووه وته رستی دوور بکه  خۆپه ندارتی بھن تا له  خاوه ب واز له ، ده تیه شوازی بوونایه
  زانن به وا دهکی  ی خه  زۆربهچی  که .ری وروبه  ده ڕوانته  نه رایانه تگه عه نفه فکاری و مه سره چاوی مه

اهیدان زرانی، ل  ڕاوک و نیگه  ده بت به کسان ده کان ژیان یه  مادییه وته ستکه  ده ن لهرداربوو ستبه ده
 کات،  ده موکدارتی ڕۆح پیس کا، چونکه یان ل بزر ده قینه یی ڕاسته  ئاسوده موکدارتی پیانوایه

 جۆرک تهکا کتر ده مل شکاندنی یه..  خوو هکات  ده وه ندنه  سه ۆهت.. تروکن  چاوچنۆکی دهراکانی گه
 نابینی یا  و ڕووتیشیاوی  بهکان ی شته قینه  ڕۆحی ڕاستهلیسم و  تهش روویدا مه  ئه ، که ڕۆتین   له

  ڕه  باوه و ش ئه مه ئه. تدا حشه  وهکانی زگه ه  نو ته  لهری بھنی به  خه  بهکانت نگیه  هاوسهناتوانی
ی  وه ره  ده  جارکی دی له و،کات کانیان ڕزگار ده      ڕه  تپه  زوو دنیاییه رجه  مه  له که  یه یه قینه ڕاسته

 وان  بۆ ئهش قینه  ڕاسته ڕه م باوه ئه.  وه خوقننه ی خۆیان ده وجودی تازه  وه کانه  مادییه رزه مه
 ی رییانه ی سۆفیگه حوی گوی کابه مه قووی له ش به یله م مه  ئه! یه که قینه  ڕاسته ڕزگاربوونه

هلی  ر ئه گه) یا حو مه/ ( دوو    ورانی له  شون و ماه دحای له  به حاه .بوو گاژۆ  کوردیماندا ڕه
  . حای ماڵ و حام بۆ چییه

  تکی تریشدا ئاس له  . بووب تیا، تۆ  نه  تیا، که وه ک مایه/  تیا، بۆ  سته وه ، مه دنیا تیاترۆیه
  به یه سته  وابه  کهی چی مادیی سته جه :  یه  هه سته  س جۆر جه کان پیان وایه یۆگاییه

  وت هک رده وندا ده  خه  له  که یه  ههبی وکه که ی سته جه   وه. ودایه کانی ئه  ژر چاالکیه  له و وه کانه سته هه



 

www.dengekan.com 
5/24/2007 

  ترین و که کام بیه به سه ی سته جهم   سھه.ناو ناچت  لهرگیش  دوای مه  و له میه ههی ک یه سته  جه ،که
غ فیشدا س قۆنا و سه  ته  له  .یشتن پی   بۆ گه دا وده  ههتکه ریقه رزشی یۆگا ته  وه،  بندترینیانه

  برێ ناوده قین قی یه هه و قین ینی یه عه و قین عیلمی یه   به  یه هه
 نو  شتکردن به  گه  دنیای شاعیران و عاریفان به  که وه نه که ونده بۆمان ڕو وه ره ی سه و نمونانه ئه

 پرنسیپی عارف .کدین هاکان بۆیان هاوڕی یه ی به وه کان و گانه  ه گۆی شته کان و هنانه نادیاره
  ل ، وهتی یه وه کانیه ته ریقه  ته به

 تکژان و لکخشان و پیتاندن و   به  که که نتازیایه تی زمان و فه کیه مه ڕه  پرنسیپی شاعیر هه
یاتی خۆی  کانی خه عریفیه  مه کشانه هه  به وه ی تکسته ڕگه  له  کهرێ گوزه  ئاۆزدا ده کارلکی هنده

ین   تبگه و  وه درێ ڕوونبته وده  هه وه کانی تکسته  ماسکدار و ب ماسکه ره  رووبه  له، دواترگات ده
کان   جیاوازه زه گه ۆی ڕهی دیار و نادیار چیبوون و ڕ مانه و گه نی ئهبرد ڕوه ی به ڕایه
 هما  ومز کانی چ ڕه یژه  په  ئیحاکانی چ سیحرک و به   به ک و یه عریفه کانی چ مه کارییه شوه به
کانی  مه مزه  زه دا بوونیک و به وه کانی چ هه رانیه  نیگه  چ باگاوندک و بهمیلۆدراماکانی لک و به گه

 بووین و  ردان رگه  سه وه که یداییه شه چ  کانی  هوبوون هو بلیسمک  یۆتۆپیاکانی چ ته و بهک  چ جوانیه
 چ  کانی  گوتراوهبه    مژوویی و نامژووییانه  م وگه  و ئه وه ته همکی وناکراو گیرساوینه  چ وه به

  ماری  ئاگایی و نائاگاییه  و شاده ولولهور م  سهوه چنه  ده  ن کورت و درژ مه فسوناوی ته ی ئهزمانک
  ؟!   وه گرته  ده گریش خنه ر و ڕه  ئۆبای خونهش مه  ئه ، کهکانمان ناسراوه ناسراو و نه

                                       
  

                                   
 شیعری نوی کوردیدا  مھنانی مانای نوێ ئایا له هره وامه بۆ به رده ودانکی به  شیعر هه:ئیدریس

  ؟ یشتووه  ئاکام گه ند به  تا چه وه م هه ئه
  
مھنانی مانای  رهه  به  له  ناسناکرێوه  بهرو نده که  یهچم شیعری نوی کوردی وای بۆ ده: ر نوه ئه

دابکو له  به، نو  ماناییهنانرێ خۆی بۆیکان  شتهو ناوی کا،  ده  چینهکانیدا ببه چونکه.  ل   
  وه تکه روره ر زه  هۆی هه بهی  و پاوانخوازییانه ست ئه  ده  له ریکی یاخیبوونکه ی خه  هندهناچاری

   له  کهک تایه  و په..همک وه  و..ئویلک  ته و..تی چژک لیه  مگه  بهو،سۆر  داینه بت بوون بهوبو 
 سواو  وانیه ج  به ی  و درژه وه دۆزیته  خۆی ده کانی  چاوچنۆکهره نه پا یهمعیماندا  جه سته الشعوری ده
  م که به  ناودهڕوانین درشته  ش به  کۆلکتڤیه ستایه  رزه م ته تی ئه مانه زه.  داوه کانی خۆی  و بۆحه

خۆی کانی  نهفسا ئهراندنی   تپه و وه بونهو ن توانای   . وه یهشی خۆ که رییهر ڕۆشنبی سه  به خۆره مشه
ز   حه.نن ری ده ده  وه یه نگژه و ته هی ل و میکانیزمانه  به  نائاگایهی که  گوماییهی وه ر ئه به  له، نیه
  تی بیبینی مردنه  جورئه ، بگرهوێ هیچ شتکی ل بمرت ل نایه ، وه وه هبتب دایک کات له ده

   ڕگره ی که و دیواره  ئه  بکرته  ئاراسته ی فره انهرکی ڕۆشنبی درزش ده!   نیهشیکانی خۆی میتافۆرییه
   جھشتن و نیا به  و تهنیا ش ته مه کاندا، ئه  ئیستاتیکیه بینینه ی وه  زیندوکردنهم رده به له

م  رده به کان له سۆره رگی داینه  مه هاتنی کاته واده  ده که. بت  دهکان ڕوانینه    وردیلهبوونیجنشین
   ورده به و درن  زیاتر پف نه وه کان له به  قه ئیدی مژووه.  کانی ڕۆشنبیرییدا ردیلهره و به گیانله
ردن  گه زنی له چیدی مه لمنرێ، کان لژ بکرێ و بوترێ و بسه  تکسته  درشته  بهجکان  تکسته
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کشانی شمشر  هه ش مه  ئه!بت مشکی لده  ب کو ئاوسدوا به   لره و کاندا نیه سۆره ی داینهتکۆف
ی  ه  بندگۆ و زایه کیان نیه ره  ئیدی گهن و تکستانه ی ئه وه  و بوژانه وه بونه ی هه  هنده نیه
ئیدی نا .  سنراوه  خه خنکنراو ووانی تیا نگ و بۆی ئه نگ و ڕه ده ر شتک   پش ههسارک بن که حه
قامک   شاشه جوداکان، نا بۆ  و پرۆژه  ئینتماق و دید و موو ئه ر هه  سه وه چته  ده  شاوتارک کهبۆ
یلکیش بۆ کلر   هه..م مای خۆی  دهر ر ڕگا بۆ به ه ه که رگاکان، به موو ده ر هه  سه وه تهچ  ده که

 ناو   لهچۆنی چۆن  یه  خۆ پاکژکردوانه نیا و ه تهو ڕبوار وتنی ئه  ڕکه  ئیتر به.رگای خۆی ی ده وه کرنه
  خۆ له و   وه  خۆ تواندنه ر له ده  هاتنه ، واته وه بنه انکدا گرد ده ئاسم چر لوتفی ژ  له و  پرۆژهچ
  تۆی کردۆته  کدا ، کهند نگی ناوه  تاکده  له شاردان ندی و خۆ حه تمه هی تایب وه ن و سینهستدا ده
 ئاشکرا کردن کان و خۆ و خۆ ڕاپست  کۆلکتیڤیهکانی  ئاینیه)نموذج ( ناری خۆی، نا بۆ پارادایمه که
 و  وه بنه ڕسکن و درژ ده کدیدا ده  نو یه کانن له  تکسته  که،داکت نگی ئیندیڤییدوایه  ده  نو فره له

   لهیدا  شه عوسمانی که     وجودییه مه  خه  رزی  وه  بۆ ونه.زرنن مه  و دیالۆگ داده وه نه خه مانا ده
د  ممه ی موحه  –تا  غوربه له  -   دواتریش ، وه -زاندا  خه- ی سیده  قه  له شتادا پش سای هه

   به وه و خۆ درژ کردنه  ئهش نوکه  هه و ؛دواداهات  بهشتاکاندا سپکی هه  ده له  ر عوسمانی عومه
کانی  یامه  په  درشته  مشتی له کردن  دژی خۆ گرمۆه ،یه لکی خۆی هه  سروتگه  ورده  تانه که ره به

  ونبینینه فسیر و خه  ته  ڕوئیا و زمونی یی ئهنیا  ته  به وی جیاجیا وه ش  ، بهدات یڤیهکۆلکت
   . وه نه که ش ونای خۆیان ده زمونانه  ئهو ستی ئه  ده ر به ن و هه که کانیان ده نگه هنگاوڕ ڕه

کان نین ونای تۆ  یزمه ڕیال و ئایین ووه ته نگی نه  ده ونگی مژوو ری ده نته  سه وه  ئهڕا وه  لرهئیدی
یدۆلۆژی و ا ئرکی ها ئه نده کانی چه خشه  و نهر نته ن بۆ  نو  سه که لکشت ده  پهچ و  ملکهن و که ده
 مژووی توانا و  نگی ورده ری خۆت و ده نته  سه وه ورده کو ئه و تاد به ....  و حیزبیخالقی و دینی ئه

رات و  ک به ، نهخۆیت ن نانی تواناکانی خۆت ده  و تهکردنت ونا   ن له ده  بیار دهکانی خۆته ویسته
 ونای  ندین ورده  پاڵ چه ی خۆت له م ونایه ، ئه  به. رکی ڕۆح گزگل نته ستایش و شاباشی سه

ری ونای  گه  ئهی ئایۆنینی  شوه  بهی، که  مانا ئیبداعیه بن به کتر ده  یهوه، و هن که تردا کارلک ده
  کدا که یه عبه وری که  ده ل بخۆین بهول ئاسا خ موو مگه کان هه ک مینا کۆلکتیڤه نه. زنن  دهترمان بۆ

نھا   ته،  یه  ئاراسته  فره ڕیتم و  فره له وژمگه م ته  ئه خوالسه.  نگه ک ده نگ و یه ک ڕه  و یه ک لۆجیک یه
س  ره کو هه ، به ی که  مانا دوالیزمیه  به نیه کۆلکتیڤی و ئیندیڤیدوایهمکه و دوو چه  جگۆڕکی ئه  به

رخان و ژرخان وڕگا  موو سه  هه  که سارکه  حهی  کلتوری ئیستاتیکیانه تارمایی وپھنانی
م   ئه .بوون ی تر نهتک ش که ساره تی حه نه یمه هه  و کنوش بۆ  گوزارشت کردن  له کان جگه وبانه

 هاکانی ندیی به تمه تایبهراوزی  ر و په نته ب خۆی سه یبت، دهی خۆ وه  بۆ ئه  شیعرییه رییه ڕۆشنگه
 جیابۆوه،  وبوونگی گشتی یاخی رهه  زمانی فه مین شوناسیدا له که  یه خۆی بت، چۆن شیعر له

  وا به ئه، بوو روا سانا نه  هه  ش نگاوه و هه ، و ئه  لکدابانکانیان  سنوور و ئامازه )لغة  ( و) کالم(
 وه ره  ده هبت ) -ت  کۆلکتیڤیه -  وه بی مانه ده ئه( ماکی  هزتر له کان و قوی به وژم و ڕاته ان تهم هه

 سوپاس بۆ جوانی و سیحرک پتان :، پیان بژت خۆیکانی رییه روه  سه بۆ مژوویبھو جی
  ناقونن و  جۆش و خرۆشمان تیا هه  و جیھان بینیانه و ونه خابن چیدی ئه خشین مه به
 زمانی  مه ل بۆمان ڕۆشن بوو چیتر ئه  زمانمان گرت وه وه  ئوه  له  ئمه ، ڕاستهن رساممان ناکه سه

ر   ههبت کینی ئاوها نه ر ڕاچه گه ئه ! مماندا  ده  له  بووه  زمانی ئوه که ، به  نیه ی ئمه قینه ڕاسته
 کانیان ته انی مامۆستاییهک  بنکۆبووه همه رداری وه ستبه وانیش ده ئهو . . وه ینه که فۆتۆکۆپی خۆمان ده
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) ..  نهخ ی ڕه خنه ڕه) .. (ها های به به( چۆن . وه گوزینه وانیش بۆ خۆمان ده تاکانی ئه پهنابن و 
م  ب ئه  ده؛ن هه) ت میه ده تی عه میه ده عه) .. ( وه ی خوندنه وه خوندنه() خ رزه خی به رزه به(

 ) وه بی مانه ده ئه( نگی شیعری  رهه  فه ڕاندنی  تپهترچوون و  واوهیاخیبوون وش بۆ  نهوا نوبونه
    . ناوی ببرێ) شیعرتی یهشیعری (   توانرێ به  ده که.. بت 

 ن و قابکرمی تر وته  ته  و کۆمهکان  ڕیالیزمه قابی و وه ته  شاعیری نه ی به وه ئهبری   له
 و ت الله مک و ده  و هما و چهمز  و ڕه  و وشه، خۆیاننکانی یری دنیا بچوکهشاع.  .. وه ساغبکرنه

 کان ه تکست ڕیتمیرکشی و  سهست  ده وه  چنه  ده  وه  دن و دیسانه وه  باکانه  تکسته  له و چژزمان
 بۆ بی ده ی ئهت ش ئیندیڤیدوایه  ده نوکه  هه.ن به رده کان ڕده پی مانا جیاوازهو ئۆم ره  به و،انخۆی
  تراژیدیا و کۆمیدیاکانی خۆی بدوێ  دایک بب و له له   وه کانیه  رۆشنبیرییه  توشووه بهڕکردن  خۆبه

  نۆرم وو وه   بۆ بکرتهانبیری   وه ییه وه ته وانی نه ن پاه الیه  له وه  دیسان و دیسانهک نه . وه و بگته
 دا وه بی مانه ده ئه   پرسیوه له کانه  گشتیه ندییه وه رژه ناوی به کانی به سه سوه سنووری ئازادیی و وه

و  کانیان به ونه ڕین مرۆڤ و خه لگه . نتکبکر تیرۆر و  ئهتیس و  قه -وحیدا بی ته ده  ئه-یاخود
یڤینمان  و توانای په  یه مه دووان سروشتی ئ ، چونکه و بدونن ر بخه ن خۆیان ده  هه ی که جۆره
ختیاری و  با زمانی برین و به  -ر   هایدگه-کات مرۆڤ بت  مرۆڤ ده یڤین وا له ، پهبت هه
 کانی  وشهم و زمانی پژاوی ده  ناو وه ینه  ببه و وه کان بسنینه ته  ئایدۆلۆژیه  واعیز و لهکان نگانه ته

 دنیبر الگۆڕین و   بهش مه  ئه.بینکانی خۆمان ت و ویسته ندی ماهیه  فرزهباوک و  وخۆمان
 بۆ مانای نوێ  سپککیشه ده .رزتر   به وکی پوختر  زمانیه  بۆ فرهب  ده  تاک زمانیکانی سخکردنه مه
ب   دهی هو شت  بۆ ئه گاگۆکداین  هشتا له   پموایهش ره فه م سه  بۆ ئه.. کانیشیان وه شاندنه وه ههو 

  !ببین
                                        

                                              
  

  کات؟ ق ده ده منانی رهه ین و بهی نوس حزه  له ر چۆن گوزارشت له نوه  ئه:ئیدریس
    
ت و  کایه  شونپکانی حه هاوی دووی م و له که  خۆم وندهکانمدا ندشه ی ئه  بشه له: ر نوه ئه

 هزکی  مه بم، ئه  نه) تراوح(شی توشی پاکوت وه بۆ ئه  ڕم،  گه  دهم و بزربوونانه کانی ئه داستانه
   پت کهب ی سندوقی پاندۆراش نه وه  کردنه  باکم له کی شت شابادارک  وهر که  به خاته هام ده وه
   !ڕی کۆم دراو  شه  له په

 نچیری  مکاته  دهچکیدا پ  له رکم کردووه  ده  که وه ردۆتهتک مم ڕهیاک  ئازادیی خه  بووه  جار هه
  !ر ده هچت ده هیچی ل ر نه  سه هچت  هیچی ده چت، نه رداخراو ده  بیرکی سه  له  کهتک قیه ئه
م  ، بهکۆم ده ه و ه یوهکۆ  هه مکان  و گوزارشتهرگی وشه  جه زانم ب ویستی خۆم زۆر سادییانه ده 

  وشهو یاکی جوانی ئه  خه ماسۆشی،گوی  له قه  ئهکی یه  و کۆیلهکی ڕامکراو  غوم م ببمه ئاماده
و   ئهن و که  خۆیان نمایش ده ئاغرانه  که ی یشتوانه پگه  سیحرئامزو تازه ست و ربه ڕۆح سه

  .دتیان ل شقه رمه سه
دا کونخی نوان وردبوون و بندبو رزه  به  له  که وه ش ناپرینگمه  بشوناسانه همه و وه تی ئه سه  ده له

   ! وه  شکه ونه که کانم ده  زییهیائام  خه نگیزیی ڕه  شوناسی شه  و  رچاوه ، و له سهگرن ڕامده
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 جادوی   بدۆڕنم، بهمشاشنا ئ  کۆنه ی بنچکدارکراوی  سیستماتیزه  فیکرکیم  ئاماده فایانه  بوه  به
تکی  زه رقی ئۆرگازمی له کا، وغه  بواکانم ژروژوور ده  ئاین و ئۆینی نائاشنا که یڤکی به په

  . خشه  و شیفابه  بۆ ڕۆحم تازه که.. کا گیانم ده  تازهخشی به شئه  نهی ختانه وه ساته
                                                     

 خون شیرینی یاکی ی خه ییانه ریزه زاوی غه زمونکی تازه م ئه رده  به قلیدییم له تی و ته  سوننه هنده 
خوای جوانی بۆ   ن درژی له مه  و دۆعای ته، وه رمای بیرکردنه به ر  سه چمه  دهش دا ل و غه ب غه

   .کان بیپارزێ ساته هانی کاره ستی ناگه ده  له م، که که ده
  و،ن کانه سر ته  حاه و شه  چهو پاکی ئهست م و ده نھا شاهیدکی ده  ته ناسه  هه  به ناسه  ههکان تکسته

 ب من ،ی که زوو ده  و ئارهیخواز  دهر  گه و خۆشت،م که  نه وه میانه  ده م بوختان به که ننا ده مه ته
   یشتن به ، تا گه پشکنهکان ب  تکستهی  نھۆم و ژر پست و باخچه  ئازادانهرموو فه.. .بیاندونی

     .گوکردنی مانا و چژ و ڕوانینکی تر
  
  
  ؟ وه بدۆزینه مر قی نه دا چۆن بتوانین ده وه ۆلی زۆری و بۆری بوکردنهپ  نو شه له* 

                                                                 
ڵ و  نگه  جه بهکانمان  زمونه  ئه،ش ببینین شدا مووی ڕه وی ڕه  زه بت، له ب چاوی گورکمان هه ده
ک و بۆنک و  یه موو جوه  ههی  ترپهین و گوبیستی رت بکه ا پهقد  دهکانی شته نور و پده زه

 و خۆ ت مه ری هه تا هونه شدا هه نه وسه  حه  کتوپ و به وه ربونه و ڕووبه  لهریببین، کی غه ڕۆشناییه
 هۆشیاریی و شی  ئاخر هیچ شتک سانا خۆی پشکه.. تووهممان گو وجدا بت که  ئه له انمان ماتد
  . تگرتندا کانی ڕامکردن و ئولفه نده ۆڤه گ زانین له ما نه  سه ر جۆرک له گه  ناکات ئه  ئمهیکان چژه
 چژی  یه مه ئه. ین کاندا ناز بکه نه کات و ساتی کورت و درژخایه ی خۆمان له قینه ب هرشی ڕاسته ده

  ....نزیالت ک ته نه! خوازێ ی ده  ئمه نچیر له
                                           

   فینالند- 2006ری مبه                                          نۆڤه
         نار  هه-گۆڤاری                                         

 
 


