
112

طةالويَذى نوىَ
51

پێشكێشە بە مانیفێستی نەنووسراوی گرووپی پێشڕەو

سەباح ڕەنجدەر 

بەشی یەكەم

1
بەرپرسیاریەتیی شاعیری ڕاستەقینە ئەوەیە، شیعری بێگەرد بگەیەنێتە كۆمەڵگه ی مرۆڤایەتی. لە كۆتایی 
لە  سەرسوڕهێنەر  بەشێوازێكی  شیعرپەروەریش  شیعر،  تامەزرۆی  خوێنەرێكی  بە  بووم  حەفتایەكاندا، 
و  دەكرانەوە  لەناو شیعردا  لەو جوانییانەی  نەدەبینی جگە  هیچم  پەرەی سەند،  و  دەركەوت   ژیانمدا 
خێزانیشدا،  خوانی  لەسەر  و  ناوپۆل   دانیشتنی  و  شەقام  ناو  ڕۆیشتنی  لە  تەنانەت  جووڵەداربوون، 
شیعر وڕێنەی چێژداری پێدەكردم. ژیانی من، قەرەباڵغ نەبوو بە پلەو پایەی فەرمانبەری و باڵەخانە و 
خانووی گەورە و دەوڵەمەندبوون و..... تاد، تەنیا بە شیعر قەرەباڵغ بوو، باس  و بابەتی سەرەكیم 

مانیفێستی شیعری
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واش  بەس،  بوو  ژیان شیعر  و  هاوڕێكانم   لەگەڵ 
تێدەگەیشتم ئەگەر دوو دوژمنی ڕەچەڵەك كوشتەی 
شیعریدا  كرانەوەی  لەناو  یەكتری  سەرسەختی 
دەبێتەوە،  خاو  گرژیان  دەماری  بكەن،  گفتوگۆ 
تا ڕادەی پاكبوونەوە، یەكتریان خۆش دەوێت  و 

پشت دەدەنە یەك.
بنچینەی ئەم خۆشەویستی و پشت دانە یەكترییەش 
ئەفسوونی شیعرە، لەپاڵ ئەم بڕواهێنانە كەڵكەڵەی 

شیعرنووسین ناخی بە توندی ڕاتەكاندم. 
بڕواهێنان جوانترین و بەهێزترین شیعرییەتی تێدایە، 

بانگی وشەشم هاتە بەرگوێ ، بمهێنە ناو ژیان.
هێزم تێدایە خەونە نەبڕاوەكانت بە ئومێد و ناوەند 
و  یەكەمین  بە  وشەیە،  بانگكردنی  ئەم  بگەیەنم، 

گرینگترین هۆكارو پەیام دەزانم.
دوای ئەم ناخ ڕاتەكاندنە، ناوە ناوە دەقی شیعریم 
بەتەواوی  باڵوم دەكردنەوە،  بوێرانە  و  دەنووسی  
بار و بواری بیركردنەوەش بەدوای كەش و هەوای 
سەربەخۆ وێڵ بووم و بە هێڵی ئەفسوونیدا ڕۆیشتم 
تا بە ئێستاكە گەیشتووم لەناو بەهەشتی نووسین 

لە پانتایی خەوندا كاردەكەم.
بەهێزە،  تێدا  شیعری  بە  كاریگەریبوون  خەون 
بووەتە  ڕوونبووەتەوەو  لێوە  منی  جیهانبینی 

پەیوەستێكی پتەو لەگەڵ پرسیارەكانی ژیان.
مرۆڤ، ئێستای لە نەماندایە، ڕابردوو و داهاتووی 
هەیە، شیعرێك لەسەر بنەما  و جیهانبینیی ڕوون 
نە  دێت،  ئەمڕۆ  كەڵكی  بە  نە  نەندرابێت،  بنیاد 
هیچ سەردەمێكی تریش وەك دەقی پتەو  و پەتی 

ئەدەبی قبووڵی دەكات.
نووسەر  ژیانی  گەورەی  هەرە  بەشی  ڕابردوو 
چونكە  دەقیشە،  پێكهاتەی  و  پێكدەهێنێ   

نووسینی،  كردەی  و  كار  خەریكی  كە   ئێستا، 
كردەی  و  كار  چركەی  قاوەخواردنەوەیەك  دوای 
كەواتە  زیندوو،  ڕابردوویەكی  دەبێتە  نووسینەكەت 
دەدەیت  ئەنجام  تێدا  كردەكەی  كارو  كاتەی  ئەو 
پێكهاتەكەی  هەرەگەورەی  بەشی  و  ئێستایە  
و  دەبیندرێت  دەقدا  لەناو  تەنیا  ئایندە  ڕابردووە. 
ئەندێشەیەكی تێكەڵ بە فەنتازیا  بەگەڕ دەخات. 
بیرۆكەو خاڵی  فەنتازیایە  بە  تێكەڵ  ئەندێشە  ئەو 
تێڕوانییە. ژیانبینی بە ئایندەبینییەوە تەواو دەبێ  
دیوی  و  كرۆك  ناتەواوە.  ئایندەبینی  بەبێ   و  
تێڕوانییە  ئایندەش خاڵی  ئایندەیە.  ژیان،  نهێنیی 
چونكە  چاالكترە،  دیكە  بەشەكانی  لەهەموو  و 
قوواڵیی  هەستی  و  دەدرێت  بۆ  هەوڵی  بەردەوام 
ژیانبینی سەر دەخات. ئەم هەوڵ  و دەربڕینەش 

هۆكاری داهێنانی ئەدەبین. 
بۆ  گەڕاندەوە  شیعرم  ئەوەیە،  من  تایبەتكاریی 

خەون. خەونیش پاكیەتیی ژیان ڕادەگرێت.
هەموو دەقەكانیشم، دەقی بیركردنەوە  و درێژن، 
و  سەربەخۆ   تێدا  ئەفسانەییان  دووریی  و  ئاسۆ 
ئەزموونكردنیان،  و  نهێنی    پڕ  بۆ  گونجاوە 
ئەو  تا  كردوون  لەناو  كارم  شێواز  بەهەمەجۆری 
بەكۆتایی  خۆی  دەخوازێت  دەقەكە  شوێنەی 

بگەیەنێت لەگەڵیدا تەبا دەبم و دەڕۆم.
زمانی بێدەنگكراوم لە دەقەكاندا بە دەنگهێناوەتەوە 
لەم  جیاكارەكان  هێڵە  دەتواندرێت  ئاسانیش  بە 

بەدەنگهێنانەوەیەدا دەستنیشان بكرێت.
ئەدەبی  تری  ڕەگەزەكانی  هەموو  ناوەندە،  شیعر 
چارەنووسی  و  دەكات  بەكێش  ناوخۆی  بەرەو 
ژیانی  لە  دەداتە دەست،  ڕوونی  بە  ڕاستەقینەیان 
شیعریدا سوودی گێڕانەوەو تەوژمی هۆش و گفتوگۆ 

تایبەتكاریی من ئەوەیە، شیعرم گەڕاندەوە 
بۆ خەون. خەونیش پاكیەتیی ژیان ڕادەگرێت

زمانی بێدەنگكراوم 
لە دەقەكاندا بە 
دەنگهێناوەتەوە 
بە ئاسانیش 
دەتواندرێت هێڵە 
جیاكارەكان لەم 
بەدەنگهێنانەوەیەدا 
دەستنیشان بكرێت
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لەهونەری ڕۆمان و پەخشان و شانۆنامەو چیڕۆك 
..... تاد، وەردەگرم.

لە ڕەگەزی خۆیان دەریان دەهێنم و هێزی كرانەوە 
و جوواڵندنیان پێدەدەم، پتەوتر  و كاریگەرتر  و 
سەیرتر  و  بەپیتتریان دەكەم، لەئامادەكردنیان بۆ 

دامەزراندنی دەقی شیعری.
دەقیش خوێندەواری دڵنیا دەكات لە چێژوەرگرتنی 
شیعرییەت و خواست، چاوەڕوانییان دەهێنێتە دی.
لەبارەی  دەنووسم،  بەرپرسیارییەتی  من 

بەرپرسیارییەتییەوە نانووسم.
2

یان  شاعیرێك،  ئەوەیە،  من  دڵەڕاوكێی  لە  یەك 
هەوڵ  هێنابێت  بەرهەم  نایابیان  كارێكی  گرووپێك 
هەقیقەتی  ڕەگی  و  چۆنیەتی  لە  باش  دەدەم 

سەركەوتنی كارەكە بگەم.
نەكردووە  حەزم  ئەدەبی  ڕەگەزێكی  هیچ  لەڕووی 
نەگرتووە،  لەبەرچاو  كەسیشم  بم،  كەس  وەك 
هاوڕێی هەموو ئەو شاعیرانەم، كە پێش من پڕۆژەی 
ئەوانی  هاوچەرخن،  ئەوانەی  هەبووە،  داهێنایان 
دوای منیش دێن و دەبن بە شاعیری خاوەن پڕۆژە.
دەبینم،  نەوەیەكدا  هەموو  دەرەوەی  لە  خۆم 
لە  شیعری  بە  سەر  شیعردا  هێندێ   لە  تەنانەت 
پێشتری خۆشم نیم، سەر بە ئەزموون و ئەفسانەی 
نووسینیدام،  لە  و  شیعرمە  دوا  كە  شیعرەم،  ئەو 
زەمینەی ئەفسانەیی پێش ئەوەی لە هیچ ڕەگەزێكی 
شیعردا  لە  هەبووبێت  و  پێكرابێ   كاری  ئەدەبیدا 

كاری پێكراوە و هەبووە.
بەهیچ  ئەدەبی، خۆشم  ناو هیچ گرووپێكی  ناچمە 
گرووپێك نەزانیوە، لە بنەڕەتدا ئەدەب و داهێنان 
گرووپ،  بازنەی  ناو  چوونە  تاكەكەسییە،  كاری 

لە  تاكەكەسییەیە  ئەم  چەواشەكردنی  و  دەركردن 
بازنەی ئەدەب و داهێناندا.

هەڵەیەكی  قۆناغبەندكردن،  و  خانەخانەیی  
باری  بە  گەیشتن  بە  تەنیا  شیعر  كوشندەیە، 
و  بۆچوون   ئەمە  دەكرێت،  پێوانە  درەوونڕۆشنی 
بیركردنەوەی كۆمەڵێك خودی وریایە، دەق قسەیان 

بۆ دەكات  و  دەق قسەشیان پێدەكات.
بۆ  ئاماندام  بێ  لە جەنگی  خۆمدا  لەگەڵ  بێوچان 
ئەوەی بگەم بە باری درەوونڕۆشنی تا بەسەر تەمەن 
و كاتدا زاڵ بم، خۆشم بە تەلیسمی لێڵی ساختەوە 
هەڵنەواسیوە، هەوڵم داوە ئاست  و ئاراستەكانی 

توانا و بیركردنەوەی ئەمڕۆ بم.
ئایندە  پێشبینیكردنی  و  بزواندن  لەمڕۆدا 
دروست  ئارامی  خۆمدا  جیهانی  لە  دەردەكەوێت، 
دەكەم و بارێك دەتەقێنمەوە و دەنووسم، پێوەندیشم 
لەگەڵ سۆراغكەرانی بەرهەممدا بەردەوام  و پتەوە، 
ناشزانم تا كوێ  بڕ دەكەم، بەاڵم خۆم لەوە دڵنیا 
ئایندە  و  ژیان  بەرەو  شیعرەوە  لە  كردووەتەوە 

دەڕۆم.
ژیان  ئاراستەكانی  و  ئاست  هەموو  لەسەر 
الیەنگیری گۆڕان و جێگیرنەبووونم، شیعری كوردی 
لەباری  گەیشتووە  ئەمڕۆی  بە  تا  لەكالسیكەوە 
قۆناغی  بە  قۆناغ  بگرە   نەماوەتەوە،  وەستاو 
داڕشتنی  و  ڕیشەیی   گۆڕانی   ئەگەر  بڕیوە، 
قووڵیشی پەیدانەكردبێت، ئەوە بۆچوونی هاوچەرخ 
واڵتەكەیدا  شارستانییەتی  ئاست  لە  ڕەسەنی   و 
هێندێك ناوكی بنەمای  دۆزیوەتەوە. كاری زمان و 
شێواز و شیعرییەتی قۆناغەكەی لەسەردا كردووە.

لە  كوردی  شیعری  دانپێداندراوی  قۆناغێكی  چەند 
دەنووسرێ ،  لەبارەوە  لێتوێژینەوەیان  و  ئارادان  

ئهزموون

لەڕووی هیچ 
ڕەگەزێكی ئەدەبی 

حەزم نەكردووە 
وەك كەس بم، 

كەسیشم لەبەرچاو 
نەگرتووە، هاوڕێی 

هەموو ئەو 
شاعیرانەم، كە 

پێش من پڕۆژەی 
داهێنایان هەبووە، 

ئەوانەی هاوچەرخن، 
ئەوانی دوای منیش 

دێن و دەبن بە 
شاعیری خاوەن 

پڕۆژە.
خۆم لە دەرەوەی 
هەموو نەوەیەكدا 

دەبینم
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بەاڵم قۆناغەكان قۆناغی درەوشاوە نین، بگرە هەر 
یەك لە قۆناغەكان دەنگێكی درەوشاوە نوێنەرایەتی 

قۆناغەكەی كردووە.
بە  قۆناغێك  تەواوی  نەهاتووە  كوردی،  ڕەخنەی 
خوێندنەوەیەكی   و  وەربگرێ   دەنگەكان  ئاستی 
و  سەربەخۆیی   گرینگییەتی  بكات،  بۆ  وشیاری 
دۆزراوەكانی  بنەما   و   كاركردنیان   هاوبەشی 

قۆناغەكە دەربخات.
درەوشاوەكانی  بەهێزو   نوێنەرە  یەكە  یەكە  بگرە 
وەرگرتوون، ئەم یەك یەك وەرگرتنەش وای كردووە 
نەدۆزراوەیی  بە  هاوبەشیان  كاركردنی  قۆناغەكان 

بمێنێتەوە.
من ژیان دەنووسم، لەبارەی ژیانەوە نانووسم.

3
هەست دەكەم، ژیان لە دۆخگۆڕیندا جۆرە بەرزی و 
نزمییەكی ناڕێكی تێدایە، دەمەوێ  لەم دۆخگۆڕین 
لەناو  ببێت،  ناڕێكەدا  ڕزگارم  نزمییە  و بەرزی و 
شیعری پەتیدا بژیم و مانایەك بە ژیان و دادپەروەری 
بدەم، شاعیر ئەگەر خۆی خستە خزمەت دەسەاڵت 
هاوپەیمانی  سیاسییەوە،  دیكتاتۆری  سیستەمی  و 
و  گەشەكردن   ئامادەیی  و  ڕۆڵ  بێگومان  بوو، 
ناتوانێ   دەچێت،  بەین  لە  جیاكاری  پەرەسەندنی 
ئەگەر  بەاڵم  ڕابگەیەنێت،  داهێنان  بەهێزی  توانای 
دوور لە هێزی شەڕخوازی، جۆرێك باوەڕی سیاسیی 
ڕوودان،  هۆكارەكانی  لە  تێگەیشتن  بۆ  هەبێ  
كاریگەریی خۆی  لێیەوە  چاالكییەكی هۆشمەندییە 
و  بدات   نیشان  تێڕوانینەكانی  و  بهێنێ    بەدی 
چركەساتی  نووسین،  چركەساتی  بیانچەسپێنێت. 

تێكۆشانی گیانییە.
جەنگاوەری  وشەكانی  داهێنراو،  شیعری 

سەربەخۆییخواز  و سەر لەشكری بەرەنگاربوونەوەن 
دژی دیكتاتۆریەتی بە زەبری هێز خۆسەپێنەر، كە 
هەستم  بۆ خۆشییەكانی ژیان جۆشا، ژیان  زۆر بە 
ئاڵۆزی و گرانی خۆی پیشاندام، لەم كاردانەوەیەدا 
دەمەوێ  لە ڕێگای شیعرەوە ئاڵۆزی و سەختییەكانی 
و  زمان  ناو  بهێنمە  ژیان  بكەمەوە،  بەتاڵ  ژیان 
هەموو  بوویمە،  شیعر  هۆگری  ئاوا  بۆیە  نووسین، 

ژیانی لێسەندووم.
بۆ ئەم داوایە لە ژیان شیعر پێویستییە، لەچركەساتی 
بار و  نەبیندراو و خەونئامێزدا،  چاوەڕواننەكراو و 
دەڵێت:  و  دەدەگرێ   سەرتاپێم  پیرۆز  كەشێكی 
خودی بەرپرسیار بەرانبەر بزواندن، پەیامی شیعر 

بەرز بكەرەوە.
شیعر حەوشەو ماڵی خودایە، گوناهی هەموومانی 
و  فریشتە   بە  دەبین  تێیدا  دەبێتەوەو  پاك  لێ  
ئامانجی بەختەوەری  و جێگای  خوداوەند، شیعر 
لە  من،  بۆ  خۆشادمانكردنێكە  هیواو  هەموو 
ڕێگایەوە دەتواندرێت پێوەندی بە جیهانی فریشتە 
و خوداوەندانەوە ببەستی، هەروەها خەونەكانت كۆ 
دەكاتەوە، ئەگەریش زانیارییەكی گشتیت لەبارەی 
كەرەستە  و ئامرازەكانەوە نەبێت، ناتوانێ  هەڵگری 

خەونەكانت بێت.
من خەون دەنووسم، لەبارەی خەونەوە نانووسم.

4
جۆرێك  بەرهەمیم  پڕ  و  بەچاالكی   بەهرەكان  بێ  
سەغڵەتن،  نائاسوودەو  و  كەوتووەتێ   شڵەژاوییان 
دانانن  پیالن  و  پالن   لە  ژێر  ژێراو  و  بەئاشكرا 
ئەو  یان  بمچەوسێننەوە،  و  بكەن  دەمبەستم 
ڕووناكییەی لێمەوە دروست بووە ئەگەر بۆ ماوەیەكی 
كاتیش بێت، بیكوژێننەوە، یان بیشارنەوە، ئەگەرنا  

هەست دەكەم، ژیان لە دۆخگۆڕیندا جۆرە بەرزی و 
نزمییەكی ناڕێكی تێدایە، دەمەوێ  لەم دۆخگۆڕین و 
بەرزی و نزمییە ناڕێكەدا  ڕزگارم ببێت

شیعر حەوشەو 
ماڵی خودایە، 
گوناهی هەموومانی 
لێ  پاك دەبێتەوەو 
تێیدا دەبین 
بە فریشتە  و 
خوداوەند، 
شیعر ئامانجی 
بەختەوەری  
و جێگای 
هەموو هیواو 
خۆشادمانكردنێكە 
بۆ من، لە ڕێگایەوە 
دەتواندرێت 
پێوەندی بە 
جیهانی فریشتە 
و خوداوەندانەوە 
ببەستی، هەروەها 
خەونەكانت 
كۆ دەكاتەوە، 
ئەگەریش 
زانیارییەكی گشتیت 
لەبارەی كەرەستە  
و ئامرازەكانەوە 
نەبێت، ناتوانێ  
هەڵگری 
خەونەكانت بێت.
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بیشێوێنن  و گومانی بخەنە سەر.
ناكەم،  زیانێك  بەهیچ  هەست  دژایەتیكردنەدا  لەم 
بایی ئەوەندە گوێیان لێڕادەگرم بزانم چی دەڵێن، 
كاتیان  هێندە  چین،  ئاراستەكانیان  و  ئاست 
نادەمێ  بیریان لێ  بكەمەوە، گیانی لەخۆبووردن و 
بێبایەخكردنی دوژمنەكانم لەمندا بەهێزە، ئەمەش 
و  بەردەوام   گیانپەروەردەكردنێكی  ڕێگای  لە 

دۆزینەوە و خۆناسینەوە پێیگەیشتووم.
ئاگرەیە  ئەو  و  ڕاچڵەكاندن  پەیامی  من  بۆ  شیعر 
پێی  بڕوام  تەواو  نییە،  خامۆشی  لە  ڕووی  قەت 
هێناوەو ئەمەكداری بۆی، دوژمنەكانم لەناوەوەیاندا 
لە ئاست ئەم ئەمەكدارییەی من داتەپیون، خۆیان 
دەبینن،  دەقەكانم  چەوساوەی  و  گوڕنەتەڵە  بە 
پاراستووەو  خۆم  بێفەڕەكان  شەڕە  لە  منیش 

فەرامۆشیان دەكەم.
خەریكی  ئامانجدارم  دەروونی  لەگردەنشینی 
بڕوام  كە  دەبم،  پیرۆزە  شتە  ئەو  بەرزكردنەوەی 
بەهێزترین  و  جوانترین   بڕواهێنان  هێناوە،  پێ 
شیعرییەتی تێدایە، هەلومەرج و ئارامی تەواوم بۆ 
ژیان  دەبینم،  خەون  منداڵێك  وەك  دەبێت  دابین 

لەناو خەوندا مشتوماڵ بكەم.
منداڵێك  وەك  كات  هەموو  ڕاستەقینە  شاعیری 
ئەو  دا  ڕێگای  هەركاتێك  دەكات،  هەڵسوكەوت 
فەرمانی  گەورەیەك  وەك  ناوەوەی  منداڵییەی 
چركەیەدا  لەم  ئەوە  سووڕێنێت،  هەڵی  و  بدا  پێ 
گەورە  دەدا،چونكە  خۆی  بەتاڵبوونی  جاڕی 
و  دەبا   بەڕێوەی  تاكتیك  لەهەڵسوكەوتیدا 
و  پاكی  داهێنەریش  دەبات،  بەڕێوە  تاكتیكیش 
یەكڕوویش  و  پاكی   فەرمانڕەوایەتی،  یەكڕوویی 
تەنیا لە منداڵییەتیدا دەست دەكەوێ ، لە پاكی و 

یەكڕووییدا دەگەیت بە درەوونڕۆشنی خودایی.
دەربڕیندا  لە  خەون  دەدەم،  خەونبینین  بە  پەرە 
دەسەاڵتیش  ملكەچی  ناكات،  ون  واقیع  بنەڕەتی 
بۆ  نوێیە  ئاوازی  ترپەو  بەرهەمهێنەری  نابێ ، 
ناو  لە  واقیع  بەڕێوەچوونی  و  لێكردن   دەربڕین 

دەقی فانتازیادا.
من پاكی دەنووسم، لەبارەی پاكییەوە نانووسم. 

5
شاعیری دامەزرێنەری گەورەمەند  بە ڕەخنە لێگرتنی 
گەورەمەندی  و  دامەزرێنەری  بە  بڕوای  نابەجێش 
خۆی لەق نابێت، پتەوتر  و كاریگەرتر  و پەیتتر 
نووسین.  و  زمان  ڕوونبوونەوەی   هێمای  دەبێتە 
پتەوتربوون  بڕوا  ئەو  دادەمەزرێ ،  لەناو  مێژووی 
ڕزگاركەرو  هێزی  پەتییەشی  و  كاریگەرییە  و 
و  جێماوەكان  پاشماوە  لە  دەقە  ڕزگاركردنی 

پاشخاپەرۆكەكانی زمان و نووسین.
رزگاركردنەوە  لەبارەی  دەنووسم،  رزگاركردن  من 

نانووسم.
6

هیچ وشەیەك لە ژیان و مردن كۆنتر نییە، وشەش 
لەسەر  بگرە  نەكەوتووە،  نوێی  و  كۆنی  لەسەر 
تێگەیشتنی نووسەر كەوتووە چۆن بەكاری دەهێنێ  

و ئاست و ئاراستەو ئاسۆی لێ دەدۆزێتەوە.
نەمویستووە جیهانی كۆن بڕووخێنم و جیهانی نوێ  
بنیاد بنێم، تێكۆشاوم لەناو جیهانی كۆندا جیهانی 
تر بدۆزمەوە  و بیكەم بە نموونەی ڕوونی و خاوێنی 

بەهەشتی تا هەتایە.
شاعیر دەتوانێ  كەڵك لە تەواوی وزە سروشتییەكان 

وەربگرێ  بۆ بنیاد و پێكهاتەی شیعری.
ژیان  زیندووی  و  كراوە  بەپێوەندییەكی  شیعر، 

ئهزموون

شیعر بۆ 
من پەیامی 

ڕاچڵەكاندن و 
ئەو ئاگرەیە قەت 
ڕووی لە خامۆشی 
نییە، تەواو بڕوام 

پێی هێناوەو 
ئەمەكداری بۆی، 

دوژمنەكانم 
لەناوەوەیاندا 
لە ئاست ئەم 

ئەمەكدارییەی من 
داتەپیون، خۆیان 

بە گوڕنەتەڵە 
و چەوساوەی 

دەقەكانم دەبینن، 
منیش لە شەڕە 
بێفەڕەكان خۆم 

پاراستووەو 
فەرامۆشیان 

دەكەم
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شاعیری دامەزرێنەری گەورەمەند  بە ڕەخنە 
لێگرتنی نابەجێش بڕوای بە دامەزرێنەری و 
گەورەمەندی خۆی لەق نابێت

شیعر بۆ 
من پەیامی 
ڕاچڵەكاندن و 
ئەو ئاگرەیە 
قەت ڕووی لە 
خامۆشی نییە، 
تەواو بڕوام 
پێی هێناوەو 
ئەمەكداری بۆی، 
دوژمنەكانم 
لەناوەوەیاندا 
لە ئاست ئەم 
ئەمەكدارییەی من 
داتەپیون، خۆیان 
بە گوڕنەتەڵە 
و چەوساوەی 
دەقەكانم 
دەبینن، منیش 
لە شەڕە 
بێفەڕەكان خۆم 
پاراستووەو 
فەرامۆشیان 
دەكەم

كە  سادەبوون،  سەرەتاییم  كاری  هێندێك  دەزانم، 
ڕۆشنبیری  ناوەندی  بە  گۆڤارەكاندا  و  ڕۆژنامە  لە 
نازانم  ئەوەیان  شایستەی  بە  ناساندوون،  كوردیم 
و  زمان  جیهانی  ناو  بیانهێنمەوە  كتێبێكدا  لە 
جۆرە  یان  بدەمەوە،  پیشانیان  دووبارە  نووسین، 
یەكترناسینێك بوون لەگەڵ خەیاڵی بە پیتی شیعر 
و هەڵڕشتنی مانادا. كاركردن لەپێناو مانادا لەناو 

ڕەگەزە شیعرییەكاندا ڕەگەزێكی بنچینەی نییە.
وەك دەسپێك و زەمینە لە هێندێكیاندا جیهانبینیی 
ئەوەشدا  لەگەڵ  سەرەتاییە،  تێیاندا  شیعریم 
بەهەموو هێزو توانای دەربڕینم لە تەواوی ژیان و 
بوونم ڕوانیوە، ئەو ڕوانینانەی لێیانەوە دەگەی بە 

قوواڵیی ئومێدە پەیامدارە ڕاستەقینەكان.
هەوڵمداوە ئەوەی لە گیان و ناخی من جێگیربووە، 
ئادەمیزادەكان  ناخی كۆی  بۆ گیان و  بیگوازمەوە 

بەو حیكمەتەی شیعر پاكییەتی ژیان ڕادەگرێت.
من دۆزینەوە دەنووسم، لەبارەی دۆزینەوە نانووسم.

7
جاران شەو  زۆر  بەهێزە،  مندا  بیری  لە  پێشبینی 
خەونم بینیوە بۆ بەیانی، یان لە ماوەیەكی كورتدا 
ڕووداوی خەونەكە بە واقیعی هاتووەتە ناو ژیانم  و 

بووەتە ڕووداوێكی بیندراو.
شیعر دەكەم بە ژیان، شیعریش دەوری ئەم چەترە 
دەبینێ  هەموو چاالكییەكانمی لە سێبەردا یاداشت 

دەكەم.
هەست  نەیبینم  ئەگەر  وایە،  خەون  وەك  شیعر 
دەكەم وەك مرۆڤ تەواو بوویمەو شوێن  و ئەركم 

لە ژیاندا نەماوە.
ترپەو خورپەیەكی شاراوەی ناخە، دێت و دەستم 
دەگرێ ، دەمباتە ناو ژیانێكی جوان و بەهەشتی تا 

گۆرانی  نەرمە  بە  جوانەشدا  گەشتە  لەم  هەتایە، 
هاوڕێی  بە  دەكەم  جوانەكان  هەرە  شتە  گوتنەوە 
ماڵی  ناو  دەیانهێنمەوە  و  خۆم  گیانی  بە  گیانی 
و  زمان  فەرامۆشبەخشی  و  دڵخۆش  هەمیشە 

نووسین.
پێشبینییەوە  لەبارەی  دەنووسم،  پێشبینی  من 

نانووسم.
8

دەگەیەنێ ،  خۆی  هەستیاریی  شیعرەوە  لە  شاعیر 
لەهەر  میللەتە،  كەللەسەری  داهێنەریش  شاعیری 
شیعرێكیشدا ڕاستییەك لە كەللەسەر دەدۆزێتەوە.

پانتایی  لە  نووسیوە  پەتیم  دەقی  كۆمەڵێك 
جوان  مانای  لە  بەرگری  و  شێواز  بوونەتە  خەون 
پێكهێناوە،  منیان  ئەدەبی  پێناسەی  دەكەن، 
ناساندووە،  لێیانەوە  خەونم  ئەدەبیاتبوونی  بە 
و  گۆبەندبوونە  بە  سەر  بەرچاویش  ڕادەیەكی  تا 
لەرزەیەكی نوێبەخشیان خستووەتەوە، بەهۆی خۆ 
دامەزراندن  و گورج هاتنە پێشەوەو بڕوا بەخۆبوونم 
لەبەردەوامی بەخشیندا كاردانەوە  و بەدگۆیی  و 
ئیرەیی  و  نیازخراپی  و دڵڕەشی  و كەمسەریی  
و ناكەسبەچەیی دوژمنە گوڕنەتەڵەكانم گەیشت بە 

پلەیەك هەڕەشەی زۆر ناشارستانیم لێ  بكەن.
ژیان  ئێستێتییەكانی  سەرچاوە  دەقەكانمدا  لە 
لەگەڵ  پێوەندیشم  بەرزترن،  شتێكدا  لەهەموو 
خەیاڵگەی  یەكەم  گیانییە،  پێوەندییەكی  شوێندا، 
شوێنێكدا  لە  یادەورەییەكانم  هەموو  بەپیتمە 
بكاتەوە   كۆیان  نییە  بواری  چاو  كە  خەوتوون، 
بە  خەونبینینەوە  ڕێگای  لە  مەگەر  بیانگرێت،  و 
ئاگایان بهێنمەوە و ئاوی چاوی تیشكهاوێژم بدەم، 

بیانخەمە ناو چاالكییە هەستی و خەونییەكانم.
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هەتاوی  نیانی  دەستی  هەست،  بە  ڕۆژێك  ئەگەر 
ئەو  دەزانم  وا  نەهێنێت،  ئاگام  بە  لەخەو  شوێن 

شەوە چاالكی هەستی و خەونی تێدا نەبووە.
شوێن لە دەقدا خەیاڵ و ڕوانین و خەونی شاعیر 
ڕۆژانە  زەویەی  لەو  جیاكارە  دایدەمەزرێنێ ، 
بەسەریدا گوزەر دەكەیت. جیهانی خەونیش بەالی 
لەبەر  شیعرییە،  جیهانی  سەرنجڕاكێشترین  منەوە 
ئەوەی باسی ژیانی تەواو داماڵدراو لە فرت و فێڵ  
دڵڕەشی   و  نیازخراپی   و  ئیرەیی  و  بەدگۆیی  و 
بە  ئازاد  تەواو  و  ناكەسبەچەیی  و  و كەمسەریی  

گشتگیری دەكات.
من شوێن دەنووسم، لەبارەی شوێنەوە نانووسم.

9
و  دەسەاڵت  كە  شتانەن،  ڕاستەقینە،ئەو  ژیانی 
سەندوون،  لێیان  سیاسی   دیكتاتۆری  سیستەمی 
سیستەمی  و  لەدەسەاڵت  لێسەندنەوەیەش  ئەم 
خەونەوە  ڕێگای  لە  تەنیا  سیاسی  دیكتاتۆری 
دەبێت، كەواتە ژیانی ڕاستەقینە تەنیا لە خەوندا 

هی خۆمانە،ئازادی تەواوی لێوەردەگیرێت.
شێوازی خەونیم پەیڕەو كردووە، لە دەقی خەونیدا 
بناسرێ   و ڕەنگەكانی  دەتواندرێت خودی شاعیر 

ببیندرێن.
خەون، یاخیبوونی بە جەرگانە و دەنگی ناڕەزاییە 
و  دەسەاڵت  نابەجێیەكانی  ڕووداوە  و  لەكار 

سیستەمی دیكتاتۆری سیاسی.
لە خەوندا شاعیر پرسیار ئاراستەی ژیان و كۆمەڵگه و 
دەسەاڵت دەكات، لە ڕێگای ئەم پرسیاركردنەشدا 

دەگات بە دۆزینەوەی گەوهەری مرۆڤ.
دایە  لەتوانای  شیعر  ناوەوەی  بەهێزی  جووڵەی 

ڕاستەوخۆ كار بكاتە سەر ژیان  و بیگۆڕێت.

خەونی نایاب دەبێتە زمان و شێواز  و بابەتی نایاب، 
و  گیان  وەك  خەونیش  خەونین،  دەقی  دەقەكانم 
هاندەر، هەمیشە تێكەڵ بە شیعرییەتی دەقم دەبێت 

و هەستی شكۆمەندی لە مندا ڕسكاندووە.
بازنەی خەونەوە، خەونە  ناو  ڕوانینەكانم دەخەمە 
دووبارە  بەوەیە  پێویستیان  بەرجەستەكراوەكانیش 
چاالكیی  كارو  دەورو  تا  ژیان  ناو  بیانهێنیتەوە 
خۆیان ببینن  و پتەوتر هاوبەشی لە گۆڕان بكەن.

لەبواری خەونبینیندا پشت بە چاودێری  و سەرگەرمی 
خۆم دەبەستم لە پێكهاتەی دەقیشدا خەون ڕۆڵی 
بنچینەیی دەبینێت، ئامادەبوونی بەردەوامیشی لە 

ژیانی كەسایەتیمدا بەدیار كەوتووە.
بە  بەرانبەر  ڕوونە  بۆچوونی   و  هەڵوێست  خەون 

دیمەنی شڵەژاو و دیكتاتۆریەتی ژیان.
من پرسیار دەنووسم، لەبارەی پرسیارەوە نانووسم.

10
نووسین كاتی هەستیاری تەمەنە، لە درەوشانەوەی 
شیعریی دۆنایدۆنی كەشوهەوای ئازادی بیركردنەوە  
چەمكی  و  خەون   و  خەیاڵ  دەبم،  خەونبینین  و 
ئەفسوونیدا  پلەیەكی  لە  ژیانەوە  سەرلەنوێ  
چاوم  كە  شتانەی  ئەو  كێشانی  بۆ  یارمەتیدەرمن 

نەیدبوون.
گیانیم  بارودۆخی  و  دەجووڵێم  شیعردا  لەناو 
لەم  ئارام دەبێت، سەیری تەواوی جیهان دەكەم، 
سەیركردنەمدا هیچ دەسەاڵتدارێك بوونی نییە، تەنیا 
ئەو خودایە نەبێت، كە پێوەندیم پێوەی بەهێزە و 
هەڵسووڕێنەری گیانیمە، ئامۆژگارییە ئاسمانییەكان 
ناكەم، هەستی  لەبیرمدان و فەرامۆشیان  هەمیشە 
ئایینیم بەرجەستەكردووە. نەك بابەتی ئایینیی، تا 
سنووری ڕەوا لە نووسەرە گەورەكان نزیك دەبمەوە 

ئهزموون

نووسین كاتی 
هەستیاری تەمەنە، 

لە درەوشانەوەی 
شیعریی دۆنایدۆنی 

كەشوهەوای 
ئازادی بیركردنەوە  

و خەونبینین 
دەبم، خەیاڵ و 

خەون  و چەمكی 
سەرلەنوێ  ژیانەوە 

لە پلەیەكی 
ئەفسوونیدا 

یارمەتیدەرمن 
بۆ كێشانی ئەو 

شتانەی كە چاوم 
نەیدبوون
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ڕوانینەكانم دەخەمە ناو بازنەی خەونەوە، 
خەونە بەرجەستەكراوەكانیش پێویستیان 
بەوەیە دووبارە بیانهێنیتەوە ناو ژیان

لەناو شیعردا 
دەجووڵێم 
و بارودۆخی 
گیانیم ئارام 
دەبێت، سەیری 
تەواوی جیهان 
دەكەم، لەم 
سەیركردنەمدا 
هیچ 
دەسەاڵتدارێك 
بوونی نییە، 
تەنیا ئەو 
خودایە نەبێت، 
كە پێوەندیم 
پێوەی بەهێزە و 
هەڵسووڕێنەری 
گیانیمە

ناچمە  بەاڵم  لێوەردەگرم،  سرووشیان  و  بەهرە  
ناو ئەو بازنەیەی تایبەتە بە جیهانبینی  و بڕوای 
متەسەوف  ژیاوی  ساكار  سادەو  خودی  ئەوان. 
گشتی  بوونێكی  وەك  خەونبین  سروشتخوازو  و 
لەناو جوانییەكاندا  و  دەوروبەر دەكەن   تەماشای 
بە  هەست  دڵئاگاییەدا  توانەوە  لەم  دەتوێنەوە. 
شتەكان دەكەن و دەگەن بە خود و  غوربەتی ناخ 
و گیانی بااڵ، لە ڕێگا ئەم گەیشتنەشەوە شاد دەبن 
بە دوایین پلەی دەروونڕۆشنی  و شینایی سەرەتا  

و بێگەردكردنەوەی تا هەتایەی هەموو شتەكان.
بێگەردییەوە  لەپێناو  دەنووسم،  بێگەردی  من 

نانووسم.
11

لە دەقی خەونیدا دەستەواژە لە ئازادكردنی مانا  و 
بنیادی ڕستەدا هەمیشە لە سنوور بەزاندندایە.

زمان  ئەوپەڕی  لە  دەستكەوتێكە  خەونی  دەقی 
خەونییەكان  دەربڕینە  ڕوون،  جیهانبینی  و 
لە  هەمەجۆر  شێوازی  داناون،  لەسەر  پەنجەمۆری 
دەقی درێژدا بەكار دەهێندرێ ، جۆرێك لە دەستكرد  
لەبەر ئەوەی پشت  تێدا ڕەوایە،  و  دروستكردنی 
نابەستێت بە چركەی تەقینەوەیەك، بگرە زنجیرە 
تەقینەوەی یەك لەدوای یەك و جوواڵندنی ڕابردوو و 
تێڕامانی لە مێژینەن لە كەشی نووسین دەگەڕێیتەوە 

سەریان و جیهانبینیی تێدا دەجۆشێت.
شیعری  شێوازی  نزیككردنەوەی  لێك  و  گونجاندن 
بۆ  ئاست  شیعر  پەخشانە  شێوازی  و  ئازاد  
سنووربەزاندنەكان دەدۆزێـتەوە. ماناكان لە هەناوی 
زمانەوە دەرپەڕیون، وێنە ڕاستەقینەكان لە هەست 
دەچن، هەندێ جار خۆیان ئاشكرا دەكەن، هەندێ 

جاریتریش ون.

گومان،  دەبێتە  یەكپارچە  ژیان  ونبوونەدا  لەم 
خوداوەندی   دەبێتە  شیعرییەت  گومانەشدا  لەو 
سەرزەمینێكی لێوانلێو لە ڕازی نوێبەخش و جیهان 

بە باشی و چێژوەرگرتنەوە دەبینێت.
من گومان دەنووسم، لەبارەی گومانەوە نانووسم.

12
داهێـنەر  داخراوە،  نیمچە  بازنەیەكی  كەلەپوور 
هەمیشە پانتاییەكی ڕوون  و ئاماژەیەكی گرینگی 
دروستكردن  پرسیار  پرسیار،  بۆ  دەكاتەوە  تێدا 
و  زمان   بە  شاعیرە  پێوەندییەكانی  دەقدا،  لە 

هەستەكانی ژیانەوە.
ئاست  لە  وریای  مرۆڤی  ئەزموونی  لە  دەقی 
مانایانە  و  بیر  لەو  خۆی  خەمڵیو،  چارەنووسدا 
دادەماڵێت، كە لەناو دەقدا یەقین دروست دەكەن، 
كراوەو  دەقی  دەستمایەی  گومان  و  دڵەڕاوكێ  

خەونین.
ئاماژەیەكی  و  ڕوون  پانتاییەكی  ئەگەر  كەلەپوور 
گرینگی تێدا نەكرابێتەوە بۆ پرسیار، یانی ڕابردوو، 
بەهەموو  زاڵە،  تێدا  یەقینی  وەستاوەو  ڕابردووش 
ڕابردوو  وەك  كەلەپوور  دەدەم  هەوڵ  توانامەوە 
جیهانی  خەڵكی  بە  بیكەم  مەبەستمە  وەرنەگرم، 
ئەمڕۆ شتێكی  بم،  ئەمڕۆ  جیهانی  ئەمڕۆ، خەڵكی 
ئایندە  نییە.  وتراو  و  زاندراو  و  بیندراو   تەواو 
دڵەڕاوكێی  و   نیگەرانی  سەرچاوەی  بێئامانترین 
ئەمڕۆیە، ئەو ئەمڕۆیەی ئایندە تێیدا كەرەستەیەكی 

خاوە، ملكەچی توانایەكانمان نییە.
من ئاماژە دەنووسم، لەبارەی ئاماژەوە نانووسم.

13
نووسینی واقیعی بیندراو لێكەوتنەوەی زەینی ئارام 
و خۆشنوودییە، بەاڵم دەقی خەونی، لێكەوتنەوەی 
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زەینی شڵەژاوە. زەینی ئارام حەز بە خوێندنەوەی 
نووسیویەتی،  ئارام  زەینی  دەكات،  نووسینە  ئەو 
ئەو  خوێندنەوەی  بە  حەز  شڵەژاویش  زەینی 

نووسینە دەكات، زەینی شڵەژاو نووسیویەتی.
هەستیش  دەدۆزرێـتەوە،  هەست  خەونیدا  لەدەقی 
شیعرییەت،  بەرهەمهێنانی  بۆ  لەبارە  زەمینەیەكی 
خەون كردەیەكی هەستییە لەوەی كردەیەكی عەقڵی 
و  هەست  خەون  بنچینەی  ئەمەشدا  لەگەڵ  بێت، 
واقیعە، بەاڵم واقیع بەو شێوازە نا، كە دەبیندرێت، 
پەتیدا  دەقی  لە  هەست  شێوازەی  بەو  واقیع 
هێزی  خەون  كەشەدا  بارو  لەم  دەكات،  ئامادەی 
لەسەر  كار  دەكاتەوەو  بەرز  نووسیندا  لە  خەیاڵ 

الیەنە شاراوەكانی چارەنووسی مرۆڤ دەكات.
من شاراوە دەنووسم، لەبارەی شاراوەوە نانووسم.

14
تێدایە،  چوونیەكی  جۆرێك  دنیادا،  لەهەموو  ژیان 
دەقدا  لە  دنیا  هەموو  نەریتی  شاعیر  دەگونجێ  
لەشیعردا  ماناش  بیرو  وەك  خۆی،  هی  بە  بكات 
نیمچە نزیكییەك لەنێوان نەتەوەكاندا ئەگەر هەبێت 
ڕەوایە، بەاڵم شیعرییەت لە زمانی نەتەوایەتیدایە.
مانای وێنەی شیعری لە ترپەو ئاوازدا كۆ دەبێتەوەو 

لە ئەوپەڕی زماندا دەڕسكێ . 
زمان هەڵگری بیرو ڕاكانی نەتەوەیە، شاعیریش لە 
ڕێگای زمانەوە جوانییەكانی نەتەوە ڕادەگەیەنێت، 
بۆ  نووسەرە  ئینتیمای  نەتەوە  زمانی  بە  نووسین 
و  ناوەند   دەبێتە  زمان  بەكارهێنانی  نەتەوەكەی، 
وەردەگرێت،  ئینتیمابوون  و  داهێنان  سەربەخۆیی 
یانی  دەقدا  لە  جووڵەدار  و  درەوشاوە   زمانی 
گەشەسەندوو  و داهێندراو  و درەوشاوە و ڕسكاو.
دۆزینەوە لە ڕێگای خوێندنەوەوە، بە بەهرەمەندی 

نووسەر وەردەگیرێ ، من كە لە دایكبووم  و هاتمە 
ناو قسەكردن، وشەی مردنم نەدەناسی  و نەمدەزانی 
دەاللەتی  چی دەدات، لەخوێندنەوەدا گەیشتم  بە 
دەاللەتی  و ئاسۆكانیم ناسی  و بەهرەم لێوەرگرت، 
چوومە ناخی وشەكە  و وشەكەش هاتە ناو ناخی 

من و بووین بە هاوتای یەكتری.
ئەو  بەچاوی  منیش  و  ڕوانی  منی  بەچاوی  ئەو 
بینینی  لەگەڵ  دواتر  بژارد،  ژیانم  جوانییەكانی 
و  زمان  ناو  هێنامە  و  گونجاندم   باوكم  مەرگی 

نووسین.
بەهێزترین  و  گەشترین   بابە  و   دایە  وشەی 
ڕاستەقینەی  واتایەكی  تێدایە،  شیعرییەتیان 
و  خۆشخاڵ  ئەمانەوە  بە  ژیان  بەردەوامین، 
پەیوەستە، لەوێوە دەست پێدەكات، واتە لە شیعر 

خۆیەوە، ژیان خۆی جووڵینەری خودی شیعرە.
من ناسین دەنووسم، لەبارەی ناسینەوە نانووسم.

15
نەریتی  و  ڕوانین  لە  گۆڕان  ئەوەیە  شاعیر  ئەركی 
شۆڕشگێڕبێ   واتە  بكات،  دروست  كۆمەڵگا  باوی 
لە ڕوانین و گۆڕینی چێژ بۆ جوانی. كە جوانیشی 
تەواوی  واتە  كۆمەڵگه دا،  لەناو  كرد  خۆشەویست 

ژیانی خۆشەویست  و پەسندكردووە.
شۆڕشگێڕیش بەشێكە لە ژیانی پەسندكراو، بەاڵم 
بیری توندوتیژیی ناڕەوا، یان سیستەمی دیكتاتۆری 
فەزاو  خنكێنەری  هۆی  شیعریدا  لەدەقی  سیاسی 

هونەری پەتییە.
هەڵچووندار  شیعری  سیاسی  تیژیی  توندو  بیری 
بەهۆیەكانی  گرینگی  هەڵچوونیش  دێنێت،  بەرهەم 
لێكدانەوەی توندوتیژی  و زەبروزەنگ نادات، بگرە 

دەیانخاتە ڕوو.

ئهزموون

وشەی دایە و  
بابە گەشترین  

و بەهێزترین 
شیعرییەتیان 

تێدایە، واتایەكی 
ڕاستەقینەی 
بەردەوامین، 

ژیان بە ئەمانەوە 
خۆشخاڵ و 

پەیوەستە، لەوێوە 
دەست پێدەكات، 

واتە لە شیعر 
خۆیەوە، ژیان 

خۆی جووڵینەری 
خودی شیعرە



121

طةالويَذى نوىَ
51

سووتان  كە  نییە،  گیانی  هەڵچوونی  لە  قسەمان 
شیعری   بەرهەمهێنەری  دەبێتە  و  دەكات  دروست 

ڕۆمانسی هەستی و درەوونڕۆشنی تەسەوف.
كە  ئارامە،  بارودۆخی  بەرهەمی  تێڕامان،  شیعری 

جوانی تێدا خەمڵێندراوە.
شیعری هەڵچووندار، بەرهەمی بارودۆخی شڵەژاوە، 

كە جوانیی تێدا بزركراوە.
شیعری هیچ نەتەوەكیش بە هەڵچوونداری ناگا بە 
مەزنایەتی  و  خۆی  بااڵی  گیانی  و  ناخ  غوربەتی 

وەرناگرێت.
من تێڕامان دەنووسم، لەبارەی تێڕامانەوە نانووسم.

16
گەورەو  هەقیقەتی  لەنێوان  جیاكار  ئاستێكی  هیچ 
داهێنراوی گەورەدا نابیندرێت، هەمیشە نووسراوی 
داهێندراو لە باسكردن  و ڕووداوی بیندراو و بیستراو 

بەهێزتر و كاریگەرترە.
بەشێك لە بەشە كاریگەرەكانی ئەدەب، ڕەخنەیە، 
ڕەخنەش لە كرۆكدا هۆیەكە بۆ گەیشتن بە ئاكامی 
بیری پێگەیشتووی دەق  و خستنە ڕووی پێكهاتە 
ناوەندی  هەروەها  شێواز،  بەرزی  زیندووەكانی 
كاركردنی دۆزینەوەی داهێنانیشە، ئەو بۆچوونانەی 
دەهێنێت  بەدەستیان  دەقەكەدا  شێوازی  لەبیرو 
خۆی  گوتاری  و  دەكاتەوە  دەقەكەیان  ئاراستەی 
گوتاری  توانی  ڕەخنەگرەی  ئەو  دادەمەزرێنێ ، 
تەریبی خۆی لەگەڵ كارە ئەدەبییە داهێندراوەكاندا 

دابمەزرێنێت، دەروونێكی بێگەرد و ئاشقە.
لەسەر  ڕوون  كراوەی  ناسنامەی  بە  دەق  ڕەخنە، 
پڕۆژەی  و  ڕادەگرێت  ناوەند  دۆزراوەی  هەڕەمێكی 
دەروونی  پێویستە  دەكات،  پێشنیار  دامەزراندنی 
لەبارەوە  كاری  و  بهێنێ   بەجێی  ئاشق  و  بێگەرد 

بكات، نەك دەروونی  لێخن  و نەخۆش.
دەروونی بێگەرد و ئاشق، بینینی ڕەخنەیی تێیدا 
و  دەدا  یارمەتی  نووسین  سۆراغكەری  ئاشكرایە، 

ئامانجە بۆ ئاشناكردنی.
دەروونی لێخن  و نەخۆش، بینینی ڕەخنەیی تێیدا 
بزرە، سۆراغكەری نووسین چەواشە دەكات و هۆیە 

بۆ بەالڕێدا بردنی.
من پێكهاتە دەنووسم، لەبارەی پێكهاتەوە نانووسم.

17
و  خەیاڵ  لەناو  بیركەرەوە  خودێكی  وەك  خۆمم 
ئەم  بنەماكانی  هەموو  دەقەكانمدا،  فەنتازیای 
خۆمدا  دەقەكانی  جووڵەی  لە  خۆدەربڕینەشم 
تێدا  بەڕوونی  شیعر  بۆ  منی  دیتنی  دۆزیوەتەوە. 
دەبیندرێت، شێوازی گێڕانەوەی خەونم وەك بنیاد  
وەك  زمانیش  وەرگرتووە،  نووسین  جووڵێنەری  و 
كراوەو  دەقی  زیندووی  بەشێكی  و  دامەزرێنەر 

خەونی.
بەدوایەكداهێنانی  و  هەڵڕشتن  و  كۆالژ  هونەری 
لەدوای  وێنە  هێنانەوەی  یان  جۆر،  جۆراو  وێنەی 
وێنە دەبێـتە هۆی ئارامی و ئاگری زیندووی گیانی  

و زەینی خوێنەر.
جۆرێك پەرتی و بایەخنەدان بە یەكێتی بابەتم وەك 
ڕەگەزی كتوپڕی پەیڕەو كردووە، ئەم هونەرەش لە 
لەشیعری  فێربووم،  كوردییەوە  كالسیكی  شیعری 
كالسیكی یەكێتی بابەت نییە، بگرە  یەكێتی دێڕ 
یەكێتی  بۆ  گۆڕیوە  دێڕەم  یەكێتی  ئەم  هەیە، من 
و  هێما  بۆ  گۆڕیوە  لەوچووشم  و  لێچوون  وێنە، 
ئاماژە، هەروەها مۆسیقا و ترپە و ئاواز لە شیعری 
كالسیكیدا لە كێش و سەروا و بڕگەوە دەبینرێت، 
الی من جووڵەی وشە تێكەڵ بەیەكتر دەبن. مۆسیقا 

شیعری هەڵچووندار، بەرهەمی بارودۆخی 
شڵەژاوە، كە جوانیی تێدا بزركراوە

خۆمم وەك 
خودێكی 
بیركەرەوە 
لەناو خەیاڵ 
و فەنتازیای 
دەقەكانمدا، 
هەموو 
بنەماكانی ئەم 
خۆدەربڕینەشم 
لە جووڵەی 
دەقەكانی خۆمدا 
دۆزیوەتەوە. 
دیتنی منی بۆ 
شیعر بەڕوونی 
تێدا دەبیندرێت، 
شێوازی 
گێڕانەوەی خەونم 
وەك بنیاد  و 
جووڵێنەری 
نووسین 
وەرگرتووە، 
زمانیش وەك 
دامەزرێنەر و 
بەشێكی زیندووی 
دەقی كراوەو 
خەونی.
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و ترپە و ئاواز پێك دەهێنن.
رەگەزی  لەبارەی  دەنووسم،  كتوپڕی  رەگەزی  من 

كتوپڕییەوە نانووسم.
18

بەهرەمەند  بۆ  شتێك  هیچ  سەرنجدانی 
لەسوودوەرگرتن بێبەش نییە، هەر شاعیرێكیش لە 
سەرنجەكانی  زوو  بوو،  بڵێ   زۆر  ڕۆژانەیدا  ژیانی 
دەربڕی نەیهێشت بارەكانی بگەن بە باری تێڕامان 
و ناخ ڕوونبوونەوەو جیهانبینی  و بەهرە خەماڵندن، 
نووسراوی  وەك  كارەكەی  بێگومان  دركاندنی. 
داهێندراو  نووسراوی  وەك  بەاڵم  پڕە،  ئاسایی 
بە  تەنیا  داهێندراو  نووسراوی  چونكە  بەتاڵە، 
تێڕامان  و ناخ و ڕوونبوونەوە و جیهانبینی و بەهرە 
و  بیندراو  شتە  وەردەگرێت.  مەزنایەتی  خەماڵندن 
هەستپێكراوە بەسوودەكان پێش ئەوەی لەنووسین 
دابەشیان  قسەكردن  بەسەر  بكاتەوە  جێگایان 

دەكات.
هۆشیارمەندی  قسەكردنەوە  بەهۆی  بارەدا  لەم 
نووسین لەدەست دەدا، یان بەردەوام بەپەلە قسە 
شیعر  كە  هەڵدەڕێژێت،  سروشتییەكان  دیاردە  بۆ 
بێدەنگییە  ئەم  ناهێڵێت  خوداییە،  بێدەنگییەكی 
و  ئاماژە  بە  یان   بێنێ ،  قسە  بە  ئەم  خوداییە 
نەرم نادوێت، بگرە بە تەواوی هێزی دەمی بەڕەڵاڵ 
نووسراوی  بێدەستمایەی  بارەكانی  و  دەكات 

داهێندراو بەتاڵ دەبن.
بێدەنگییەوە  لەبارەی  دەنووسم،  بێدەنگی  من 

نانووسم.
19

كتێبخانە كەسایەتیی نووسەرە، من وەك بارستاییەك 
هێندە بەفری كتێبم لەسەر كەوتوون، بەهرەی ئەو 

كتێبانەم چۆڕاوەتە هۆشیاری  و كەللەسەر تا وەك 
كانییەك لەژێر گرانایی ئەم بەفرەدا، كە هاندەری 

گیانە دەربووم و جۆگەلەم هاوێشت.
و  واقیع  زەنگی  زەبرو  كە  كاتدا،  دژوارترین  لە 
دەسەاڵت  و سیستەمی دیكتاتۆری سیاسی ویژدانم 
شااڵوی  بە  هەست  منداڵێكی  وەك  دەڕەنجێنن.  
قەاڵی  دڵنیاترین  بە  كتێبخانەكەم  تۆقێنەركردوو، 
و  پشتیوانی   ئاهی  لەناویدا  دەزانم،  پارێزگاركار 
بەرگریم پێدادێت و پشووی ویژدانم خۆش دەبێت، 
و  وەفادارترین  هەروەها  پارێزراوم،  دەكەم  هەست 
جێی بڕواترین ئەنوا، ئەنوای خەونە، هەر فەرامۆشیی 

ئەو ئەنوایە بوو، هەڵیبژاردم بۆ نووسین.
خەون  ئەوە  بۆ  دەپرسێت،  چارنووس  لە  خەون 
ببمەوە  گرینگە  پرسیارە  ئەو  ڕووبەڕووی  دەبینم 
سەرسامی چییە، یان من كێم، یان كەسەكانی ناو 

بەهەشت و دۆزەخ خۆشی و ئازارەكانیان چین.
خۆمم،  خەونبینینی  قەرزاری  هەركتێبێك  لە  پتر 
لە  هەمیشە  كۆ،  بەشێوازی  تاكە  خەونبینیشم 
من  كاتی  نووسین  نووسینم،  كاتی  من  نووسیندا 
نییە، كە كاتێكی زۆر بزرو تایبەت  و هەستیارە، 
بەردەوام خەونەكانم دێنە ناو چركەكانی نووسین، 
هاونووسین  و  هاوڕوانین  پەیامگەیەنەر  فریشتەی 
گیانم  ڕژانی  ڕێنوێنی  و  دەبێت  هاوخەونبینینم  و 

دەكات.
بۆ  ڕەشنووسیش  یەكەمین  تەواوبوونی  دوای 
ماوەیەكی دوورو درێژ ڕادەمێنم و بیردەكەمەوە بۆ 
چەند هەفتەیەك پشوو دەدەم، دواتر دەگەڕێمەوە 
ناونیشانی  دەكەمەوە،  پاكی  ڕەشنووسەكەو  سەر 
بۆ دادەنێم، ناونیشان وەك ڕووناكییەكی تیژتێپەڕە 
بنیاد و جووڵەكانی  و  پانتایی  بۆ ڕۆشنكردنەوەی 

ئهزموون

لە دژوارترین كاتدا، 
كە زەبرو زەنگی 

واقیع و دەسەاڵت  
و سیستەمی 

دیكتاتۆری سیاسی 
ویژدانم دەڕەنجێنن.  

وەك منداڵێكی 
هەست بە شااڵوی 

تۆقێنەركردوو، 
كتێبخانەكەم بە 
دڵنیاترین قەاڵی 

پارێزگاركار دەزانم، 
لەناویدا ئاهی 
پشتیوانی  و 

بەرگریم پێدادێت 
و پشووی ویژدانم 

خۆش دەبێت، 
هەست دەكەم 

پارێزراوم، هەروەها 
وەفادارترین و جێی 

بڕواترین ئەنوا، 
ئەنوای خەونە، 
هەر فەرامۆشیی 
ئەو ئەنوایە بوو، 

هەڵیبژاردم بۆ 
نووسین



123

طةالويَذى نوىَ
51

شیعری هەڵچووندار، بەرهەمی بارودۆخی 
شڵەژاوە، كە جوانیی تێدا بزركراوە

پتر لە 
هەركتێبێك 
قەرزاری 
خەونبینینی 
خۆمم، 
خەونبینیشم 
تاكە بەشێوازی 
كۆ، هەمیشە لە 
نووسیندا من 
كاتی نووسینم، 
نووسین كاتی من 
نییە، كە كاتێكی 
زۆر بزرو تایبەت  
و هەستیارە، 
بەردەوام 
خەونەكانم دێنە 
ناو چركەكانی 
نووسین، 
فریشتەی 
پەیامگەیەنەر 
هاوڕوانین و 
هاونووسین و 
هاوخەونبینینم 
دەبێت و ڕێنوێنی 
ڕژانی گیانم 
دەكات

بەهۆی  چونكە  دەق،  ناساندنی  و  ناوەڕۆك 
ناونیشانەوە نووسین  و بینینی نووسەر پێشكێش 
بیرو  دەكرێت،كرۆك و دەاللەتی دەقەكە دێتە بەر 

خەیاڵی خوێنەر.
چارەنووسەوە  لەبارەی  دەنووسم،  چارەنووس  من 

نانووسم.
20

كۆمەڵێك حیكمەت و گیانی پەتی  و بیرو  مەودای 
ئێستێتیكیم لە كەلەپوور و ڕۆشنبیریی كوردی بۆ 
پەیڕەو  خاڵبەندی  حەیران  لە  نموونە:  ماوەتەوە، 
دوابەند  كرانەوەی  ناوبەندو  سەربەندو  نەكراوە، 

هەیە.
ترپەو  ڕاستەقینەی  هۆشیارییەكی  و  بەگوێگرتن 
دروست  حەیرانناس  الی  خاڵبەندی  هەستی  ئاواز 
و  كوردی  میللیی  شیعری  لە  هەروەها  دەبێت، 
نەكراوە،  پەیڕەو  خاڵبەندی  كالسیكی  شیعری 
پەیڕەو نەكردنی خاڵبەندی الی من نەزانین نییە، 
بگرە وەك مەبەست و هونەر گەڕانەوەیە بۆ هەستی 

سەرەتایی كوردی و ڕەسەنایەتیی كەلەپوور.
و  هەست  وێنەدا  دابەشكردنی  كاغەزو  لە سپێتیی 
لە  دەربڕین  ئاستەكانی  لە  خاڵبەندی  نیشانەكانی 
دەستنیشان  وریا  زەینی خوێنەری خود  و  خەیاڵ 

دەكەم.
من زەین دەنووسم، لەبارەی زەینەوە نانووسم.

21
من  ئارەزووی  لە  هیچ  تێنەگەیشتن  و  تێگەیشتن 
ناگۆڕێ  بۆ ئەدەب، لە هێڵە گشتییەكانی هونەری 
خودایی و سامانی ژیان و ڕەگەزەكانی شێوەكاری 
.....تاد، خەیاڵ ئامادە دەكەم، لەسەر هەر شەش 
پێدەكەم و دەیخەمڵێنم. شێوەكاری  هەست كاری 

خاوەنی  بگرە  جوانی،  سامانی  لە  نییە  بەشێك 
و  سرووش  ناوەندی  شێوازیشی  جوانییە،  سامانی 

ئاماژە وەرگرتنە بۆ تەواوی هونەرەجوانەكان.
هێڵ و خاڵ و بۆشایی  و سێبەر  و ڕووناكی  و 
دووری و نزیكی  و فیگەرو هاڕمۆنیەتی ڕەنگەكان 
ئەدگاریان  نادیار  دیارو  مندا  ئەدەبی  بەرهەمی  لە 

درەوشاوەیە و بەكاربردراون.
ڕۆشنایی   لە  چڕبوونەوە  بە  گەیشتووە  شیعریش 
جوانییە،  بەرهەمهاتووی  كردارێكی  سەداسەد  و 
لەكاتی  بوومەتەوە  بارە  ئەم  ڕووبەڕووی  جاروبار 
گەرمەی نووسیندا مەبەست و نیازەكان دژوار دەبن، 
ڕوون و ئاشكرا دۆخی نووسین وەرناگرن، دادەمێنم، 
لە  وەرگرتن  ئاماژە  و  سرووش  بە  دەكێشم  سكێچ 
سەرەتایی  باری  و  دۆخ  دەگەڕێمەوە  سكێچەكان 
نووسین. مەبەست و نیازەكان بە ڕوونی  و ئاشكرا 
دەدوێنم و شێوازێك بۆ ئەوپەڕی زمان و ئامرازەكانی 

دەربڕین پێشنیار دەكەن.
من جوانی دەنووسم، لە بارەی جوانییەوە نانووسم.

22
و  دەپرسێت  ژیان  لەهەقیقەتی  نووسەر  تاكیدا  لە 
سەربەخۆیە، سەربەستی تەواوی لە جۆری بیركردنەوە 
لەبڕیاری  ویژدانی  دەستكەوتووە،  دەربڕیندا  خۆ  و 
ئاسوودەیە، سەرچاوەكانی  و هێزی شێوازدا  گوتن 
دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ئازادی و ئازاییەی خۆی بەخۆی 
لە  شوێنم  بیركەرەوەیەكم  من  پرسیویەتی:  داوە، 
ژیاندا چییە. نابم بە داماوی هیچ شێوازو گرووپێك، 
شیعرییەكانیش  قوتابخانە  و  گرووپ  سەردەمی 

بەسەرچوون، ئێستا  سەردەمی شاعیری تاكە.
سەرچاوەوە  لەبارەی  دەنووسم،  سەرچاوە  من 

نانووسم.



124

طةالويَذى نوىَ
51

23
ئامادەكراو  مانای  لەناو  كار  ئەزمووندار  شاعیری 
پەرجوو  ئاستی  تا  دەجووڵێنێ   ئاماژەكان  ناكات، 
دروستكردنیش سادە دەبێتەوە، لەسادەبوونەوەیدا 
دەگات بەخۆ دەربڕین و چێژی بوون، تەنیا مرۆڤە 
شیعرو  بە  بایەخ  كۆمەڵگه   ناو  هەستیارەكانی 
هەستیارەكان   دەدەن،  گیانی  درەوشانەوەی 
خاوەنی دەروونێكی ڕەنگاو ڕەنگی ئاشتی ویستن.

دەڵێی بەندەیەكی خودایی و سووتاوێكی پاكبووەوەم 
لەهەموو شتەكاندا، خەونی سادە دەبینم، سروشتی 
كەسایەتیم وا هەڵكەوتووە لە دانیشتندا كەم بدوێم، 
ئەوەی  بێ   ڕابگرم،  دەوروبەر  گفتوگۆی  بۆ  گوێ  
خۆم ئەو بێدەنگییەم وەك پالن بۆ ژیانم نەخشەڕێژ 
كردبێت، خۆی لەگەڵ قۆناغەكانی ژیانم هاتووە و 

لە دایكبوون و خودا بەخشیویانە.
بێدەنگی و كەمدوویی بووەتە بەشێكی سەرەكی لە 
ژیانم. زۆر گرفتیشی بۆ ناومەتەوە، چاوناسی وام لێ  
ڕاست هاتووە دوور، زۆر دوور لەوەی هەڵسوكەوتی 
لەگەڵمدا هەبێت و تێكەڵ بە كەسایەتیم بووبێت، 
تەنیا بەهۆی ئەم كەمدووییەوە ڕقی ئەستووری لێم 
هەڵبزڕكاندووە،  لەبارەمەوە  قسەی  هەڵگرتووەو 
هەقیقەتیش  بۆ  بوارێكی  بارو  هیچ  ئەوەی  بێ  

هێشتبێتەوە.
بوون  بەكرۆكی  بێدەنگیدا  لە  دەكەم  هەست  وا 
دەگەم، یان بوون نهێنییەكانی خۆیم بۆ دەدركێنێ ، 
خەونیش بە ئامرازێك دەزانم بۆ باش حاڵیبوون لە 

هەقیقەت و واقیع.
من كرۆك دەنووسم، لەبارەی كرۆكەوە نانووسم.

24
بووبن  هەرچییەك  من  پێشە  نەوەی  شیعری 
كە  پاراستوومن،  كتێبخانەكەمدا  لە  بەڕێزەوە 
زۆرینەشیان یەكبینی و یەك هەستپێكردن و واقیعی 
هەڵچووندارن، بەالی منەوە جێگای مانەوەن، وەك 
نووسین  و بەرهەمی نەتەوە شیاوی بە گەورەیی 
تەماشاكردنن، ئەگەرچی لەبیری مندا كاریگەرییەكی 
وایان جێ نەهێشتووە و نەبوونەتە ناوەندو مایەی 
سوودبەخشین و جوواڵندنی یادگە تا بەردەوام وەك 

خەیاڵی جوانی گەشتم دووبارە بكەنەوە.
و  ئاست  بە  یان  بینی،  ستوونی  شیعریان  ئەوان 
ئاراستەی بەرزبوونەوە، یان بە ئاست و ئاراستەی 
بە  و خۆتازەكردنەوە  بۆ جیاكاربوون  نزمبوونەوە، 
لێزیادبوونی ستوونی  و ئاسۆیی  و بازنەیی بینیم، 
كەشی  تەنك  هەستپێكردنێكی  و  یەكەمبینین  بە 

نووسینم بۆ ناڕەخسێ  و ناچمە ناوی.
خەون  فەنتازیاو  لەگەڵ  هەستپێكردن  و  بینین 
هەناوی  لە  ئەزموونێك  وەك  دواتر  دەخەمڵێنم، 
خاوەن  بوونێكی  بە  دەبێت  سەرهەڵدەداو  گشتی 
دەبەخشێـتە  هێز  و  هاڕمۆنیەت  شیاو،  قەبارەی 

كارەكانی ترم.
من كەش دەنووسم، لەبارەی كەشەوە نانووسم.

ئهزموون


