
نووسەرانی  و  شاعیران  لە  زۆر  بەشێكی 
ئێران،  ساڵەی  سی  ئەم  بەرهەمی  و  پڕبەهرە 
یان  شیعر،  وۆركشۆپی  و  كارگە  و  نووسینگە 
چیرۆكیان هەیە و بە  مانگانەی دەیان فێرخوازی 
گەنجی شیعر و چیرۆك، ژیانیان بەڕێوە دەبەن.
كۆمەڵگەی  لە   گەورە  كە  خورافەیەكی 
ئێمەدا باوە و لە  ئیفلیجیی سیستمی پەروەردە و 
قوتابخانە و كۆلێژە ئەدەبیی و هونەرییەكانەوە 
سەری هەڵداوە، ئەوەیە كە داهێنەری ئەدەبیی 
)شاعیران و نووسەران( پێویستیان بە فێرگە و 
خوێندكاریی و قوتابییەتی نییە. ئەڵبەت گەلێك 
هەڵەیە  بیروبۆچوونە  ئەم  بۆ  پاساو  و  بەڵگە 
هەیە. بۆ نموونە دەگوترێت: داهێنانی بەرهەمی 
ئەدەبیی كردەیەكی تاكەكەسییە كە پشتی بە 
حەز و بەهرە و ئەزموونی شەخسیی و ئاستی 
شاعیر  دنیابینی  و  مەعریفە  و  ڕۆشنبیریی 
و  ئەزموون  ئەم  بەستووە،  نووسەرەكەی  و 
ڕۆشنبیرییە فرەڕەهەندەش لە فێرگە و لەبەر 
نووسەر و  یان  دەستی مامۆستایەكی شاعیر 
دەگوترێت:  یان  نایەت...  دەست  بە  ئەدیب 
داهێنانی بەرهەمی ئەدەبیی مۆدێرن و شیعر 
داهێنانی  هاوچەرخ،  ڕۆمانی  و  چیرۆك  و 
جیهانێكی شەخسییە كە مل بە هیچ یاسا و 
ڕێسا و چوارچێوە و ساختارێكی دیاریكراوی 
مامۆستایەك  هیچ  و  نادات  ڕژاو  بۆ  ڕەنگ 
و  پەروەردە  ناوی  بە  نییە  بۆی  و  ناتوانێت 
پێشنیار  بە  ناوی  تەنانەت  یان  فێركاریی، 

داهاتە  جیهانە  لەو  دەست  هاوكارییەوە  و 
دەگوترێت:  یان  بدات...  وەر  شەخسییەی 
هەر نووسەر و شاعیرێك بۆی هەیە بەوپەڕی 
و  ئەندێشە  و  خەیاڵ  بۆ  بەر  ئازادییەوە 
قەڵەمی شل بكات و تا چاپ و باڵوبوونەوەی 
بەرهەمەكەی، گوێ بە پێشنیار و ڕاوبۆچوونی 
دیارە   نەدات...  كەس  ئیجابیی  و  سلبیی 
و  گوتە  لەم  بەشێك  ڕاستیی  لە  گومان  من 
دیكەش  ڕاستییەكی  بەاڵم  ناكەم،  بۆچوونانە 
هەیە كە هەوڵ دەدەم لە درێژەی یاداشتەكەدا 

باسی بكەم. 
لە واڵتێكی وەك ئێراندا، ئەگەرچی سیستمی 
پەروەردە و زانكۆ و پەیمانگە ئەدەبییەكان، 
لە پەرەسەندنی ئەدەبیی  دەورێكی ئەوتۆیان 
و بەرز كردنەوەی ئاستی توانای داهێنەرانەی 
خوێنەری  پێگەیاندنی  و  نووسەر  و  شاعیر 
جدیی و چاالك و هوشیار نییە، بەاڵم خودی 
شاعیران و نووسەران توانیویانە  تا ڕادەیەكی 
من  بڕاوی  بە  بكەنەوە.  پڕ  كەلێنە  ئەم  زۆر 
یەكێك لە  هۆكارە سەرەكییەكانی پێشكەوتنی 
هاوچەرخی  ڕۆمانی  و  چیرۆك  و  شیعر 
فارسی، گرینگیدانی شاعیران و نووسەران بە  
پەروەردە و فێركاری ئەدەبیی و گوێزانەوەی 
ئەزموونی شیعریی و داستانی لە  نەوەیەكەوە 
بۆ نەوەكانی دیكەیە. پێشتریش گوتوومە كە 
نیما یووشیجی باوكی شیعری مۆدێرن و نوێی 
فارسی، زیاتر لە كۆی بەرهەمە شیعرییەكانی، 
لە  فێركارانەی  و  پەروەردەیی  نووسینی 
خۆیەوە  شیعری  داڕشتنی  چۆنییەتی  بارەی 
باڵوكردووەتەوە. لە  پاش نیماش كەم شاعیر 
هەیە  فارس  ناوداری  و  جدیی  نووسەری  و 
ئەزموونەكانی  لە  باڵوكردنەوەی  بێجگە  كە 
كاركردنی لە  دوو توێی كتێب و گۆڤارەكاندا، 
كارگە و وۆركشۆپێكی شیعریی، یان چیرۆكی 
و  شاعیر  نوێی  نەوەیەكی  پەروەردەی  بۆ 
كە   ئەوەیە  خۆش  نەبووبێت.  چیرۆكنووس 
لە  هەمان  ئەم مامۆستا شاعیر و نووسەرانە 
كاتدا كە خاوەنی فێرگە و وۆركشۆپی شیعر و 
چیرۆك بوون، خۆشیان ئەندامی چاالكی ئەو 

و  كۆڕ 

دانیشتنە 
بییە  ە د ئە

و  نافەرمیی 

نە  ناحكوومییا
بوون كە لە ماڵ 

نووسینگەكانی  و 
كام خۆیان بەڕێوەووە،  هەر 

و لەم كۆڕ و دانیشتنە  بەردەوام 
حەفتانە، یان مانگانەیە النیكەم دە پانزە، یان 
بیست سی شاعیر و نووسەر و ڕەخنەگری دیار 
كۆكردووەتەوە.  یەكتر  دەوری  لە  ناوداری  و 
و  فەرهەنگیی  خواسی  و  لە باس  جگە  ئەوان 
نووسینەكانی  و  چیرۆك  و  شیعر  ئەدەبیی، 
بەبێ  و  خوێندووەتەوە  یەكتر  بۆ  خۆشیان 
هیچ جۆرە ڕووگیربوونێك ڕەخنەی توندیان لە 
 یەكتر گرتووە و ئامۆژگاریی یەكتریان كردووە 
و هەڵە و پەڵەی یەكتریان ڕاست كردووەتەوە. 
وەك  شارێكی  نەریتی  تەنیا  ئەمە  بێگومان 

تاران نەبووە و نییە، لە زۆربەی شارە گەورە 
هەیە.  و  بووە  نەریتە  ئەم  بچووكەكاندا  و 
خۆی  كە  كۆچكردوو،  گوڵشیری  هووشەنگی 
ناودارەكانی  و  دیار  چیرۆكنووسە  لە  یەكێك 
لە   بووە،  ئەسفەهان  شاری  خەڵكی  و  ئێران 
چەند گوتار و دیمانەیەدا باسی ئەوە دەكات، 
كە بە درێژایی ژیانی ئەدەبیی خۆی، بەرلەوە 
لە  بكاتەوە،  باڵو  ڕۆمانێكی  و  چیرۆك  هیچ 
هاوڕێ  بۆ  دانیشتنانەدا  و  كۆڕ  لەم   یەكێك 
شاعیر و نووسەر و ڕەخنەگرەكانی و تەنانەت 
بۆ قوتابییەكانیشی خوێندۆتەوە و لەسەر داوا 
و پێشنیاری ڕەوای ئەوان هەندێك دەسكاری 
پەسندە  نەریتە  ئەم  كردووە.  پێویستی 
ساڵی  ئیسالمیی  پاش شۆڕشی  لە  ئەدەبییە 
دواییشدا،  ساڵەی  سی  لەم  و   )1979(
و  فەرهەنگیی  فەزای  بوونی  داخراوتر  وێڕای 
ئەدەبیی و گەلێك كێشە و گرفتی قورس كە 
نووسەران،  و  شاعیران  ڕێی  سەر  هاتووەتە 
پەرەی  زیاتریش  تەنانەت  و  بەردەوام  هەروا 
سەندووە. وەها كە بەشێكی زۆر لە شاعیران 
و نووسەرانی پڕ بەهرە و بەرهەمی ئەم سی 
خۆیان  بۆ  و  یەكە  هەر  ئێستا  كە   ساڵەش، 
و  كارگە  خۆیان  نووسینگەی  و  ماڵ  لە  و 
و  هەیە  چیرۆكیان  یان  شیعر،  وۆركشۆپی 
گەنجی شیعر  فێرخوازی  دەیان  مانگانەی  بە  
خۆیان  دەبەن،  بەڕێوە  ژیانیان  چیرۆك،  و 
قوتابیی و چاالكی كارگە و وۆركشۆپی شیعر 
بەراهەنی  ڕەزا  وەك  ناودارانێكی  چیرۆكی  و 
میرسادقی  و جەمال  گوڵشیری  هووشەنگ  و 
و... بوون و بەبێ پرس و ڕای مامۆستاكانیان 
هیچ  نووسینەكانیان،  هێڵەكدرانی  لە  و 

بەرهەمێكیان باڵو نەكردووەتەوە. 
ناودار،  نووسەری  مەعرووفی،  عەباس 
بە  كراوە  ڕۆمانیشی  و  چیرۆك  چەند  كە 
ئێمە  كە  گوتوویەتی  زۆر شوێن  لە  كوردیی، 
و  قوتابیی  نووسەرەكانی(  هاوڕێ  و  )خۆی 
دەست پەروەردەی كەسانێكی وەك هووشەنگ 
ئەوەوە  پاڵتۆكەی  بن  لە  و  بووین  گوڵشیری 
پووری  مەندنی  شەهریار  دەر.  هاتووینەتە 

و  چیرۆكنووس 
پڕبەهرە  ڕۆماننووسی 
كە  ئێستا  شیرازی،  بەرهەمی  و 
وەرگێڕانی  و  دەژی  واڵت  دەرەوەی  لە 
خەاڵتی  ئینگلیزیی  زمانی  بە  بەرهەمەكانی 
پاش  ساڵ  چەند  تا  وەرگرتووە،  گەورەیان 
باڵو  بەرهەمێكی  هیچ  گوڵشیریش  مەرگی 
ساڵ  حەوت  شەش  من،  نەدەكردەوە. 
نەكردنەوەم  باڵو  ئەو  كاتێك هۆی  لەمەوبەر، 
شكۆی  پڕ  تەوازوعێكی  بە  پرسی،  لێ 
داهێنەرانەوە پێی گوتم: »من لە سەرەتاوە تا 
ئەمڕۆ هیچ بەرهەمێكم باڵو نەكردووەتەوە، كە 
پێشتر لە ماڵەوە، یان لە  كارگەكەی گوڵشیری 
هاوڕێكانم  ڕاوبۆچوونی  و  نەمخوێندبێتەوە 
ئامۆژگارییەكانی  بە  پێی  و  وەرنەگرتبێت 
ئێستا،  بەاڵم  نەكردبێت،  دەسكاریم  مامۆستا 
ئامۆژگاریی  بەبێ  نەماوە،  گوڵشیری  لەوەتی 

كردنەوەم  باڵو  جورئەتی  ئەو،  ئیجازەی  و 
بە  ئەوەی  كاتێك  پوور،  مەندنی  نییە«. 
تەنانەت  و  خوێنەر  كە  زۆر  دەگوت،  من 
ڕەخنەگریش بەرهەمەكانی ئەویان لە بەرهەمی 

مامۆستاكەی بەالوە پەسەندتر بوو.
فێرخوازییە،  و  فێركاریی  ڕۆحییەتی  ئەم 

كە  هاوكات لە  زۆربەی شاعیران و نووسەرانی 
بااڵی  دەورێكی  و  هەیە  و  هەبووە  ئێرانیدا 
و  شاعیران  پێگەیاندنی  و  پێگەیشتن  لە 
بەو  دەبینێت،  و  بینیوە  فارسدا  نووسەرانی 
شەڕ  و  گرفت  و  كێشە  هیچ  كە  نییە  مانایە 
و  نەبێت  ئەواندا  لە  مابەینی  ناتەباییەك  و 
وەك  و  بكەنەوە  بیر  یەك  وەك  هەموویان 
فەزای  بێگومان  دابهێنن.  و  بنووسن  یەك 
فەزایەكی  هەموو  وەك  فارسیش،  ئەدەبی 
لە  پڕە  تر،  ئەدەبیی  چاالكی  و  زیندوو 
جیاوازیی بیروڕا و تەنانەت  كێشمەكێش 
و دژایەتی و شەڕ و چەند بەرەكەیی. 
ئەم جیاوازیی و كێشمەكێش و شەڕ 
لە  و  بەرز  لە  ئاستی  ناتەباییە  و 
بەهرەمەندترین  و  دیارترین   نێوان 
شاعیران و نووسەرانیشدا هەیە و 
باسی  خۆی  شوێنی  لە  دەبێت 
ئەوەندەی  بەاڵم  بكرێت،  لێ 
یاداشتە  ئەم  بابەتی  بە  كە  پەیوەندیی 
و  كۆڕ  و  فێرگە  پێویستیی  و  زەروورەت  و 
كۆبوونەوە و كارگە و وۆركشۆپی ئەدەبییەوە 
شاعیر  ئەو  زۆربەی  كە  بڵیم  دەبێت  هەیە، 
بە   بڕوایان  كە  ناودارانە  و  دیار  نووسەرە  و 
پەروەردە و فێركاری داهێنانی ئەدەبیی بووە 
و  شاعیران  لێكنزیككردنەوەی  بۆ  هەوڵیان  و 
نووسەران و گوێزانەوەی ئەزموونی داهێنان و 
برەودان بە ڕۆحییەتی پێكەوەیی و قوتابییەتی 
بیر و  ئەدەبیی داوە، هەوڵیان بۆ سەپاندنی 
كاركردنی  باوەڕی خۆیان و فۆڕم و شێوازی 
و  هاوكار  و  هاوڕێ  بەسەر  خۆیان  ئەدەبیی 
بە  بەڵكو  نەداوە،  قوتابییەكانیان  تەنانەت 
و  عەینی  بۆ  خەباتیان  زۆرترین  پێچەوانەوە، 
و  فرەدەنگیی  پێویستیی  بەرهەستكردنەوەی 
كردووە،  ئەدەبیی  فرەشێوازیی  و  فرەڕەنگیی 
كە خواست و پەیامی سەرەكی ئەدەبی مۆدێرن 
و بە تایبەت چیرۆك و ڕۆمانی هاوچەرخە. بۆ 
بەسە  ئەوەندە  ڕاستییەش،  ئەم  سەلماندنی 
هاوكار  و  هاوڕێ  لە  زۆر  بەشێكی  بڵێم  كە 
و  بەراهەنی  وەك  كەسانێكی  قوتابییانی  و 
شاعیران  ناودارترین  لە  كە  ئێستا  گوڵشیری 
جیاوازیی  زۆرترین  ئێرانین،  نووسەرانی  و 
هەیە  ئەدەبییان  و  فكریی  بۆچوونی  و  بیر 
جیاواز  شێوازێكی  و  شكڵ  بە  هەركامیان  و 

لەوانیتر دەنووسن...
ئەم گۆشەیە،  كەمی  مەجالی  داخەوە  بە 
ڕێگەی ئەوەم پێ نادات كە درێژەی باسەكەم 
بگوێزمەوە بۆ كەش و فەزای ئەدەبی كوردیی، 
جۆرە  ئەم  لە  پێویستیی  قسەكردن  وێڕای 
نەبوونی  هۆكارەكانی  لە  ئەدەبییە،  چاالكییە 
ئەم كەلتوور و نەریتە پەسەند و پێویستە لە 
ناو فەزای ئەدەبی خۆمان بكۆڵمەوە. هیوادارم 
لە یاداشتێكی دیكە و گۆشەیەكی دیكەدا ئەم 

كارە بكەم. 

لێره  به دواوه  ئه مه  گۆشه یه کی مانگانه ی 
ڕۆماننووس  و وه رگێڕ )عه تا نه هایی( ده بێت 
له م الپه ڕه یه دا.

پێویستیی هاوكاریی و پەروەردەی ئەدەبیی

عەتا نەهایی

بەشێكی زۆر لە شاعیران و نووسەرانی پڕ بەهرە و 
بەرهەمی ئەم سی ساڵەی ئێران، نووسینگە و كارگە و 

وۆركشۆپی شیعر، یان چیرۆكیان هەیە و بە  مانگانەی دەیان 
فێرخوازی گەنجی شیعر و چیرۆك، ژیانیان بەڕێوە دەبەن


