
پەیك: گەر ورد بڕوانین، ئەوا بە ئاسانیی 
سەردەمی  هەنووكە  بەدیدەكرێت،  ئەوە 
لێرەوە  )بوون(ە،  لەیادكردنی  لەبیركردن  و 
لە  چەند  ئەوەی  وەربگرین،  الیەن  دوو  گەر 
دەرخستن  بۆ  كار  كوردیدا )شیعر(  تێكستی 
دەكات،  بوون  ڕاستیی  بەرجەستەكردنی   و 
واتە شیعر بوون دەربڕێت، نەك لەیادی بكات، 
لەالیەكی دیەوە ڕەخنەگران  و خۆشتان چەند 
بە تەنگ ئەم بنەڕەتەی بوونی مرۆڤەوە چوون،  
ئایا زۆرێك لەو نووسینانەی لە بواری ڕەخنەی 
ئەدەبیدا دەنووسرێن، ئەم بابەتە سەرەكییەیان 

فەرامۆش نەكردووە؟
ژیان، هەرگیز خۆی  و  دنیا  ئەمڕۆی   *  
و  پەرگیر  و  سەرەكیی  بابەتێكی  تاكە  لە 
تاكڕەهەند و گشتگیردا هەڵناگرێتەوە، ئەمڕۆی 
دنیای پۆستەكان لە شەفافییەت و فرەڕەنگیی 
و جیاوازییەكاندا بەرجەستەیە. دەمەوێت بڵێم 
و  حەز  بیركردنەوەو  تەواوی  ناشێ  لەمڕۆدا 
خەون و خەیاڵمان شێوەیەكی ئاڕاستەكراویی 
هوشیار  و  ئاگا  مرۆڤی  بگرێت،  لەخۆ  بوون 
خوێندنەوەی خۆی بۆ شتەكان و دنیا و بوون 
لە هەڵبژاردن و تێڕوانین و  هەیە و هەمیشە 
دنیابینیی خۆیەوە جوڵەی خۆی لەگەڵ شتەكان 
و دنیا و بوون دادەمەزرێنێت. بەو مانایەش بە 
تەنگ هاتنی بوون لە بە تەنگەوەهاتنی ژیانەوە 

سەرچاوە دەگرێت، بە تەنگەوەهاتنی ژیانیش 
لە بە تەنگەوەهاتنی پەژارەوە!

  لەو شوێنەی تۆ دەتەوێت پرسیارەكەتی 
لەبەرئەوەی  بڵێم،  دەتوانم  ڕوو،  بخەیتە  لێوە 
ستوونیی  شێوەیەكی  بە  ئیبداعیی  شیعری 
لەبەرئەوەی شیعر  ئاسۆیی،  نەك  دادەبەزێت، 
ناوەكییەوە  دەرككردنی  بە  پەیوەندیی  زیاتر 
و  هەستكردن  بۆ  فەزایەك  لەوێوە  و  هەیە 
دەرككردن بە پەژارە دەسازێنێت، 
هەموو  لەبەرئەوەی 
ێكی  شـــیعر

زەمەنی  ئیبداعیی 
درووست  بەخۆی  تایبەت 

دەشێ  شیعر  مانای  بۆیە  دەكات، 
زیاتر لە نێو زەمەندا بەرجەستە بكەین. هەر 
و  پرسیارەكەت  سەر  دەگەڕێمەوە  لەوێشەوە 
لەگەڵ تۆ داوای یارمەتی لە )هایدگەر( دەكەم، 
یان  هایدگەرییەوە،  بوونی  ڕێگەی  لە  چونكە 
دەتوانین  هایدگەرییەكەیەوە  مانا  بە  بوون 
چونكە  بوون،  لە  تەعبیركردنە  شیعر  بڵێین 
بوون تەعبیركردنە لە ژیان یان پرۆسەی بوون، 
كەواتە شیعر تەعبیركردنە لە پرۆسەی بوون/ 
ژیان؟! بە مانایەكی دیكە لەبەر ئەوەی بوون 
شیعریش  و   كات  لە  بریتییە  هایدگەر  الی 
وەك  بوونە.  شیعر  كەواتە  كات،  لە  بریتییە 
دەزانین ژیانی هەموو تاكێك زەمەنی تایبەت 
هەموو  كەواتە  دەكات،  بەرجەستە  بەخۆی 
تاكێكی نێو ژیان شاعیرە! نەبوونگەرایی وامان 
لێدەكات لە بەرامبەر ژیان هەست بە 
بكەین،  دەستەوەستانی 
شیعر  بەاڵم 

یتییە  بر
بە  مرۆڤ  جولەی  لە 

شیعر  دووبارە  كەواتە  كاتەوە! 
بوونە. لەنێوان شیعر بوونە، یان شیعر ژیانە، 

دایكانی  هەموو  پاڕانەوەی  بڵێم  دەمەوێت 
مەالكان،  مندااڵن،  هۆریای  و  هەرا  دنیا، 
كەشیشەكان، ڕاستگۆ و ساختەكاران، هەوڵی 
هەموو پزیشكانی دنیا، زانایان، فەیلەسوفان، 
پەژارەی  چارەسەركردنی  بۆ  سواڵكەران... 
بوون و نزیكبوونەوەیە لە ژیان، ئەو جۆرەش 
لە چارەسەریی، جگە لە جوڵەیەكی شیعریی، 
شتێكی دیكە نییە! هەر لە ڕێگەی ئەو جوڵە 
و  پەژارە  لە  خۆمان  دەمانەوێت  شیعرییەوە 
وەك  بخەنەوە،  دوور  مەرگ  و  نەبوونگەرایی 
ئەو  بەرجەستەكردنی  ڕێگەی  لە  هەر  چۆن 
لە  )كە  ژانەوە  ئازارو  و  نائومێدیی  پەژارەو 
دەمانەوێت  ڕوو(،  دەیخەینە  شیعرەوە  ڕێگەی 
خۆمان لە ژیان نزیك بكەینەوە )لەو خاڵەوەیە 

دەڵێم دووبارە شیعر بوونە(.
 شیعری ئیبداعیی كراوەیە بەسەر پەژارە 
و ژیاندا، یان ناوكی شیعر پەژارە قەڵەمكێشی 
دەكات و بازنەكانیش، ژیان. وەك چۆن ناوكی 
بوون لە نەبوونگەراییە و بازنەكانیشی لە بوون. 
شیعرێكی  هەموو  بڵێم  دەمەوێت  مانایە  بەو 

ئیبداعیی شیعرێكی عەدەمییە.
لە ڕێگەی شیعرەوە، مرۆڤ دەتوانێت دەرك 
بە زەمەن بكات و هەست بە تێپەڕینی زەمەن 
بەالی خۆیدا بكات، هەر ئەوەشە وا لە شاعیر 
دەكات هەمیشە نیگەران بێت. نیگەرانیی شاعیر 
دەرككردن بە كات ڕوونتر دەكاتەوە. لەالیەكی 
دیكە ئەوە هەستكردن بە تێپەڕینی زەمەنە وا 
دەكات شاعیر هەمیشە بە كراوەیی بمێنێتەوە. 
ئەگەر كرانەوەی شاعیر بە تەرجەمەی )رۆالن 
بارت( تەعبیر لە مەرگی شاعیر دەكات، مەرگی 
بە  یان  خوێنەرە،  لەدایكبوونی  بایی  شاعیر 
مانایەكی دیكە لە پرۆسەی نووسینی ئیبداعیدا 
لەبەر  وەرەقەیە.  منی  تەنها  هەر  دانەر  منی 
ئەمەیە ئاسۆی ئایندەی نووسەر، یان ئاسۆی 
لەدایكبوونی دەق لە هەمان كاتدا و هەمیشە 

منی  لە  و  كۆتادارە  ئاسۆیەكی  لە  بریتییە 
وەرەقە درێژ دەبێتەوە و لە خوێنەردا دووبارە 
زیندوو دەبێتەوەو بەردەوام چاوەڕێی خوێنەری 

یەك لەدوایەكی دیكە دەكات.
لێرەوە ئەوەی پێویستە ڕەخنەگر كەشفی 
دیكە  مانایەكی  بە  ئەدەبییە،  ئیبداعی  بكات 
كاری خوێندنەوەو بەدواداچوون و لێكۆڵینەوە، 
بەرجەستەكردنی  بۆ  كارێكە  ئەوەی  بەقەد 
گوتن  هونەری  و  زمان  جیاوازەكانی  ئاستە 
و  تێگەیشتن  بەدوای  ئەوەندە  شیعرییەت،  و 
خوێندنەوە  هونەری  نییە،  تێنەگەیشتنەوە 
ئەمڕۆ هەرگیز خۆی لە چوارچێوەی تەسكی مانا 
و بەدواداچوونی مەبەستێكی دیاریكراودا 
بەڵكو  هەڵناگرێتەوە، 
پەیوەندییە  جوڵەی 
و  ئیستێتیكی 
نی  كـــــــا لییە ال ە د
و  وێنە  و  زمان 
دووبارە  شیعرییەت 
بەشێوەیەكی دیكەی نوێ 
هەرگیز  ڕێكدەخاتەوە، 

لە  و خۆی  سۆز  بەدواداچوونی 
ڕووكارئامێزەكاندا  پەیوەندییە  و  هەڵچوون 
كورت ناكاتەوە، بەڵكو كۆی ئەو پەیوەندییانە 
و  جوانیی  و  زمان  دیكەی  ئاستێكی  لە 
هەر  و  دەكاتەوە  درێژ  جیاوازدا  بۆچوونی 
لەوێشەوە هاوبەشی داهێنان و دووبارە داهێنان 

ڕادەگەیەنێت.

شاعیرانی  لە  زۆرێك  پێتوایە  پەیك: 
دەیبزوێنێت  و  ئایدیۆلۆژیا  ئەوەندەی  كورد 
شیعری پێدەنووسێت، ئەوەندە بوون شیعری 
لێرەوە  دەربخات،  پێ  بوونی  پێنووسیبێت  و 
چێژی  توانیویەتی  ئایدیۆلۆژیی  شیعری 

خوێنەری ئێمە بشێوێنێت؟
* ئایدیۆلۆژیی بەو مانایەی كە جوڵەیەكە بە 
حاڵەتی ئاگایی، یان بەو مانایەی كە كردەیەكی 
هوشیارخواز و ڕۆشنبیرگەرا و ورووژێنەرخوازی 
سیاسییە، بەو مانایەی كە هەمیشە نیاز و 
مەبەستی دیاریكراو و بەخشش و 
و  لۆژیكیی  كردەی 
و  عەقڵیی 

بینی  نیا د
و  مانا  و  بەخۆی  تایبەت 

دەاللەتی سیاسیی و پەیڕەو پرۆگرامی 
ڕوو،  دەخاتە  بەخۆی  تایبەت  سیاسیی 
لەبەرئەوەی ئایدیۆلۆژیا ئیش لەسەر جەماوەر 
دەكات،  ماناگەریی  و  جەماوەر  دنیابینیی  و 
لەبەرئەوەی كۆی درووشم و هەست و نەست 
بەمانا  )سەركەوتن(  لەپێناو  هەوڵەكانی  و 
لەبەرئەوەی  بەكاردەهێنێت،  سیاسییەكەی 
دیاریكراوی  جەماوەری  ئایدیۆلۆژیایەك  هەر 
خۆی هەیە... بۆیە هەمیشە لەگەڵ داهێنانی 
ناكۆك  هونەریی   خوێندنەوەی  و  هونەریی 
پرۆسەی  دەكەوێتەوە...  ناتەبا  و  لێكدوور  و 
و  خەیاڵیی  و  ئاڵۆز  پرۆسەیەكی  داهێنان، 
دووتوێی  ناكەوێتە  پرۆسەیەكە  نەستییە، 
جەماوەر و ورووژانی سیاسیی و ئاڕاستەكردنی 
مانا و ئاگایی سیاسییانەی ئاڕاستەكراوەوە...

من، هەمیشە لەگەڵ هونەری جوانگوتن 
ئاستەكانی  بەرزكردنەوەی  و  چیگوتن  و 
و  دەاللەتەكان  و  وشە  خەیاڵی  و  زمان 
هەمیشە  جیاوازم،  مەعریفی  ڕەهەندی 
گوتنە  پێش  دەخەمە  چیگوتن  هونەری 
من  بۆ  جەماوەرئامێزەكانەوە،  مەبەستدارو 
لە شیعردا جوانیی و چێژگەرایی و قوڵیی و 
فرە دەاللیبوون... دەكەوێتە پێش جەماوەر 
دیاریكراو و ورووژاندنی  مانا و مەبەستی  و 

سیاسییانە و دروشمخوازییەوە!
من، لە ژیاندا هەمیشە دژی مەرگدۆستیی 
دەبمەوە،  پەڕگیریی  و  تاریكخوازیی  و 
و  مەبەستگەرایی  بە  دژ  شیعریشدا  لە 
سوودگەرایی و تاكڕەهەندیی... هەمیشە لە 
ناخەوە حەز بە سەركەوتنی جوانیی  دەكەم 
و بەخشش و هەوڵی خاكەڕایانەی ئەویدیكە 
بە هەند وەردەگرم، بۆیە مەرج نییە هەمیشە 
دەمەوێت  بكەومەوە،  دژ  ئەویدیكە  لەگەڵ 
بڵێم بەالی من، شیعری ئایدیۆلۆژیی ئاساییە 
ئەگەر هاتوو توانی ئاستی زمان و مەعریفە و 
فیكری مرۆڤ بەرەو پێش ببات، ئەگەر دژ بە 
مرۆڤایەتیی نەبێت، ئەگەر ئەویدیكە بەهەند 
هەڵبگرێت. بەاڵم پێموایە شیعری ئایدیۆلۆژیی 
لەوێوە كورتی دێنێت كە هەوڵدەدات فیكری 

خۆی بەسەر هەموواندا بسەپێنێت، كە پێیوایە 
حەقیقەتەكان تەنها موڵكی ئەوە، كە خۆی 
بە سێنتەر و ئەویدیكە بە پەراوێز دەبینێت، 
كە دەڵێت من تەنها دەنگدانەوەی ئەو منەی 
و  دەگرێ  هەند  بە  لێدەبێتەو  گوێ  خۆی 
هەموو منەكانی دیكە پەراوێز دەخات... هەر 
لەوێشەوە پانتایی چێژی شیعری ئایدیۆلۆژیی 
بكات،  ڕازی  دەتوانێت جەماوەرەكەی  تەنها 
تەنها الیەنگرانی حەزی پێدەكەن... كەواتە 
شیعری ئایدیۆلۆژیی بە قەد جەماوەرەكەیەتی 
و لە ئاستی جەماوەرەكەیدا بیر دەكاتەوە و 
لە  و  ڕوو  دەخاتە  جەماوەرەكەی  مەبەستی 
ڕووكاردایە، چونكە هەمیشە دەیەوێت فریای 

تەواوی جەماوەرەكەی بكەوێت.
بە بڕوای من، ئەمڕۆی شیعر لەو جۆرە 
دابەشكردنەی تێپەڕ كردووە، دەمەوێت بڵێم 
ڕووەوە  زۆر  لە  ڕەنگە  ئایدیۆلۆژیی  شیعری 
بایەخی خۆی لە دەستدابێت. وەك دەزانین 
و  شیعر  لەبارەی  بیركردنەوەیه   شێوە  ئەو 
هەستی  قۆناغی  لەگەڵ  زیاتر  ئەدەبەوە، 
خۆی  ڕۆڵی  ناسیونالیزم  و  نەتەوایەتیی 
لەبەرئەوەی  ئەمڕۆ  بەاڵم  دەكرد،  پیادە 
پێفرۆشتنەوەی ئەو هەستە كڕیاری نەماوە، 
بۆیە ئەو جۆرە پرسانەش ئەوەندە بێبازاڕن 
دیكە  جارێكی  گوناهە  هوشیار  مرۆڤی  كە 
ئاوڕیان لێبداتەوە، لەوەش گوناهتر ئەوانەن 

كە لەڕووی ئەدەبیاتەوە پەیڕەویان دەكەن!

ئەو  بۆ  دەست  توانیومانە  ئایا  پەیك: 
گرفت  و تەلیسمانە بەرین كە ئەدەبی كوردیی 
 و ڕەخنەی ئەدەبیی تێیدایە، بە واتایەكی دی، 
تاچەند توانیومانە دروستكەر  و خولقێنەری 
پرسیاری سەردەمی خۆمان بین، توانیومانە 
وەاڵمی پرسیاری سەردەمی خۆمان بدەینەوە، 

یان بەجێماوین لە كاروانەكە؟
- بۆ ئەوەی بتوانیت گرفت و ئیشكالەكان 
ئامادەیی  پێویستە  بكەیت،  دەستنیشان 
تەواوت لە پانتاییە مەعریفییە جیاوازەكانی 
ئەوەی  هەبێت.  ئەمڕۆدا  دنیای  و  سەردەم 
پێویستە ئەمڕۆ پەرەی پێبدەین، شەفافییەت 
بەرامبەر  مەعریفەنواندنە  و  نەرمینواندن  و 
ئەویدیكەی جیاواز، بۆئەوەی لە ئیشكالەكان 
سەردەر بكەین، دەبێت بڕوامان بە جیاوازیی 
بتوانین  ئەوەی  بێ  هەبێت، 
بكەین،  ئازاد  )بیركردنەوە( 
چارەسەری  لە  بیر  مەحاڵە 
ئەگەر  بكەینەوە،  گرفتەكان 
نەبێت،  بیركردنەوەمان  خەمی 
و  بەدواداچوون  خەمی  ئەگەر 
ڕاڤەكردن و لێپرسینەوەمان نەبێت، 
گرفتەكانی  لە  قسە  دەتوانین  چۆن 
بەیەكەوە  و  هاوژیانیی  و  كۆمەڵگە 
بڵێم  دەمەوێت  بكەین...  گونجان 
و  بەدواداچوون  و  بیركردنەوە  هەوڵی  هەتا 
هەڵسەنگاندن نەدەین، هەتا هەست بە ئەرك 
ئەویدیكەی  هەتا  نەكەین،  بەرپرسیاریی  و 
بتوانین  مەحاڵە  نەكەین...  قبووڵ  جیاواز 
مەحاڵە  بكەین،  دیاریی  گیروگرفتەكانمان 
لە  سوود  و  بدوێنین  ئەویدیكە  بتوانین 
ئەوەی  كەواتە  وەرگرین.  بەخششەكانیان 
بكات  هەرس  خۆی  دوێنێی  نەتوانێت 
لە  سوود  و  تێپەڕێنی  سلبییاتەكانی  و 
نەتوانێت  ئەوەی  وەرگرێت،  ئیجابییاتەكانی 
و  بكات  داهێنانەكان  لەمڕۆی  بەشداریی 
نەتوانێت بەشداریی گفتوگۆ جیاوازەكانی دنیا 
بكات، مەحاڵە بتوانێت پرسی تایبەت بەخۆی 
بخاتە ناوەوە، مەحاڵە بتوانێت پانتاییەك بۆ 
چەسپاندنی  بكات...  فەراهەم  خۆی  بوونی 
بوون، بە گفتوگۆ و بڕوابوون بە جیاوازیی و 
فرەڕەنگیی و فرەدەنگیی دێتە ئاراوە... ئەمڕۆ 
هێزی دەركەوتن، لە خوێندنەوەی ئەویدیكە و 
بەشداریكردنی داهێناندایە، ئەمڕۆ سەلماندنی 

بوون بەندە بە قبووڵكردنی جیاوازییەوە.
هەتا نەتوانین یەكتر قبووڵ بكەین، چۆن 
بكەین،  قبووڵ  ئەویدیكەی جیاواز  دەتوانین 
هەتا نەتوانین یەكتر بخوێنینەوە، هەتا نەتوانین 
دەرك  خۆمان  ئێستای  و  خۆمان  ڕابردووی 
بكەین، چۆن دەتوانین ئەویدیكە بخوێنینەوە 
كەواتە  بكەین.  داهێنانەكانیان  بەشداریی  و 
لێبكەینەوە،  بیری  پێویستە  ئەمڕۆ  ئەوەی 
چۆن  ئەزموونەكانمان  لە  بیرلێكردنەوەیە، 
دەردەكەون؟ ئەو بیرلێكردنەوەیە وەك چۆن 
تەماشامان لە دەرەوە بۆ ناوەوە دەبات، بە 
دیوەكەی دیكەش ماوەی بیركردنەوەمان بۆ 
بەرفرەوانتر  و  دەوڵەمەند  ئەوەندە  دەرەوە 
دەكاتەوە، ئەو ڕستە سوكراتییەی كە دەڵێت: 
خۆت بناسە، بەڵگەیەكی گومان هەڵنەگرە بۆ 
ئەویدیكە ناسین، هەر لەو ڕستەیەوە دەتوانین 
جیاواز،  ئەویدیكەی  خۆمان  نێوان  ماوەی 

جوانتر نیشان بدەینەوە.
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شاعیر و ڕەخنەگر- عەبدولموتەڵیب عەبدوڵاڵ:
هێزی دەركەوتن، لە خوێندنەوەی ئەویدیكە و بەشداریكردنی داهێناندایە

ئەدەبیی،  ی 
ڕەخەگر

و  رگێڕ 
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شیعر  و  بوون 
نێوان   

پەیوەندیی
لە  باس  دوڵاڵ 

عەب ولموتەڵیب 
عەبد

ەفییەكانی پشتی تێكستێكی شیعریی بە 
ەندە فەلس

هەوڵدەدات ڕەه
ت، ئەو، 
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ێنێتەوە.
گەر بخو
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