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*لە سەرەتادا بۆ خۆی و پاشان بۆ
بەرامبەرەكەی.
بۆ خۆم وەكو هەر شاعیرێك ،شیعر
پێناسەی نییە و نەمكردووە ،تەنیا هەستی
پێدەكەم .گۆمێكە و تێیدەكەوم .تەمێكە و
دامدەگرێت .تاوێكە و لە گیانم بەردەبێت.
من تەنیا هەستی پێدەكەم .لە ڕاستیشدا
من بە دوای ئەودا ناگەڕێم ،بشگەڕێم بۆ من
نادۆزرێتەوە ،ئەو دێت بۆ الی من و لە پڕێكدا
داگیرم دەكات ،من شیعرم نەنووسیوە .شیعر
منی نووسیوە ،شیعر خۆی كردووە بە جەستە
و هەست و ناخ و قەڵەم و وشەی مندا و خۆی
نووسیوەتەوە .هی ئەوەشە من شاعیرێكی
زۆر بڵێی دیوان ئەستوور نیم ،شیعر كە هات،
دەمناسێت ،منیش ئەو دەناسم ،ئیتر پێویست
ناكات بۆ خۆم پێناسەی بكەم ،كام عاشق و
خۆشەویست دڵدارەكەی پێناسە دەكات ،ئەو
تەنیا هەستی پێدەكات و لەبەردەمیدا سەما
لەسەر القی گیان دەكات ،پێناسەكردن بۆ
بەرامبەرە ،لە كاتێكدا تۆ بۆ كەسێك لەسەر
شتێك دەدوێیت ،پێناسەكردن و ئەو زاراوە
لۆجیكی و مەنتیقییانە دێنە كایەوە.
* بۆ بەرامبەرەكەت چۆنی پێناسە
دەكەیت؟
یەكەم جار حەز دەكەم ئەوە بڵێم،
كە هەموو كائین و بوونەوەرە فیزیایی و
فەلسەفییەكان پێناسەكراو نین ،زۆر تەوەر
لە هەموو زانست و هونەرەكاندا هەیە كە
حیسابیشیان بۆ دەكرێت ،بەاڵم پێناسە
ناكرێن ،بۆ نموونە لە بیركاریدا ،دابەشكردن
لەسەر (سفر) پێناسە نەكراوە ،لە فەلسەفە
و عیرفانیشدا خودا پێناسە نەكراوە،
لەبەرئەوەی كە بەپێی پێوەرەكانی زانستی
لۆجیك یان مەنتیق ،پێناسەكار دەبێت
بەسەر پێناسەكراودا زاڵ بێت و لە هەموو
الیەنێكەوە زانیاریی لەسەر بێت.
یان دیاردەی عەشق ،لە سەردەمی
یەكەمین عەشقەوە تاكو ئێستا هەوڵ بۆ
پێناسەكردنی عەشق دراوە ،كەچی هێشتاش
كە هێشتایە مرۆڤ عاشق دەبێت و هەموو
سۆفی و عاریف و زانا و دەروونناسەكانیش
نەیانتوانیوە پێناسەیەكی گشتیی و تەواوی
لەسەر بدەن .شیعریش پێناسە نەكراوێكی
هەستپێكراوە.
* هەر پێویستە بۆ قسەكردن لەسەر
شیعر ،لە خاڵێكەوە دەست پێبكەین.
لەگەڵتام ،بەاڵم ئەو ڕوونكردنەوەیە بۆ
ئەوە بوو كە بزانین شیعر بەپێی ئەو جۆرەی
كە شاعیر و تەنانەت خوێنەریش هەستی
پێدەكات و لێی تێدەگات ،پێناسەكەی
دەگۆڕدرێت ،تەنانەت هەندێك پێناسەش
تایبەتن بە كەسی و كاتێكی دیاریكراو ،وەك
(تی .اس .ئەلێوەت) گەورە شاعیری سەدەی
بیستەمی ئەمریكا دەڵێت« :شیعر ،عارەق
ڕژاندنی ڕۆحە» ،یان (ژان كۆكتۆ) دەڵێت:
«شیعر پێداویستییەكە ،بریا دەمزانی بۆ؟».
بۆیە ئێمەش هەر چەندە هەوڵ بدەین،
ناتوانین شیعر بكەینە ناو چوارچێوەی
پێناسەیەكی هەتاهەتایی ،شیعر حاڵەتێكی
جیوەیی هەیە ،لەسەر یەك شكڵ و شێوە
ناوەستێت ،لەبەر ئەوەیە كە لە ڕابردوو
و ئێستا و داهاتووشدا ناكرێت شیعر
بخرێتە ناو چوارچێوەی پێناسەیەكی
هەتاهەتاییەوە ،پێناسە وەكو چی؟ بۆ
نموونە دەڵێت :ئاو لە ئۆكسجینێك
و دوو هایدرۆجین پێكهاتووە ،بەاڵم
ئەمە لە بەرامبەر شیعردا ناگوترێت ،من
كاتێك كە هاتوومەتە سەر شیعر نووسین،

4

ژمــارە ()14
سێشەممە 2011/6/21

بەو گیان
ڕۆحیانەتەوە
و
بووە كە چاوم تەنیا قەڵەم و
كاغەزەكەی بەردەمم ببینێت ،لە كاتی
شیعرنووسیندا هەموو ئیلتیزامێكی
ئایدیۆلۆژیی و فیكریی دەخەمە
ئەو الوە .من بە المەوە زۆر سەیرە
كەسانێك دادەنیشن و دەڵێن شیعرێكی
سۆشیالیست ،یان شیعری ناسیۆنالیست
و هتد ...دەنووسین ،شیعر دەبێت
شیعر بێت ،زۆر جار هەیە دەڵێن :شیعر
وەسفی نییە ،شیعر شیعرە.
*پەیوەندیی شاعیر و شیعر
چۆن هەڵدەسەنگێنیت ،شیعر بۆ
شاعیرەكەی وەك چییە ،وەك دەستكرد
و دەستكەوتێكە ،یان بەرهەمێكە كە
بەپێی مەبەست و پێداویستییەكی
تایبەت ئەفرێندراوە؟
هەندێ جار هەیە ئازیزێكی وەك تۆ لە
نەخۆشخانەیە و پێویستی بە خوێن هەیە،
بۆ ئەوەی گیانی بە بەردا بێتەوە و تۆ
بەشێك لە خوێنی خۆت لە بوونی خۆتی
پێدەبەخشێت .بێگومان ئەو شیعرەش
دەبێتە بەشێك لە ژیانی من ،بەشێك لە
بوونی من ،بەشێك لە لێدانەكانی دڵی
من ،لەو كاتەدا شاعیر بەشێك لە ژیانی
خۆی بەو شیعرە دەبەخشێت ،وەك
ئەفراندنی بوونەوەرێك كارێكی پیرۆزە،
لەبەرئەوەی تۆ بوونەوەرێكت بە دنیا
هێناوە كەپێش لە تۆ ،پێش لەو ساتە و
هەستە ،بوونی نەبووە .بۆیە بە كارێكی
خودایی دەزانرێت.
*ئ��ەو ب��وون��ەوەران��ەی كە تۆ وەك
شیعر بەدنیات هێناون ،پەیوەندییەكی
ئێجگار ڕاستەوخۆ و هەستپێكراویان
لەگەڵ سروشتدا و بە تایبەت وەرزی
پاییزدا هەیە .حەمە عومەر لە پاییزدا
چی بینیوە ،چی دۆزی��وەت��ەوە كە لە
یەكەم سەرنجدانیدا بۆ شیعر ،تا ئێستاش
نەیتوانیوە چاوی لێهەڵبگرێت؟
سیمبوولی پاییز لەسەر یەك واتا
ناوەستێت ،ڕەنگە لە وێنەیەكی شیعرییدا
وەك شتێكی ج��وان س��ەی��ری بكەین ،لە
شوێنێكدا سیمبوول بێت ،لە شوێنێكدا
گوزارشت بێت لە قوربانیدان ،تۆ بەردەوام
بە درێ��ژای��ی ژیانی خ��ۆت ،لەژێر سێبەری
داری سەوزدا دانیشتوویت ،تا ئێستا بینیوتە
كچێكی جوان ،پاش دانیشتن و حەوانەوەی
لەژێر سێبەری ئەو دارەدا ،كاتی ڕۆیشتن
بەدارەكە بڵێت :سوپاس! .من ئەو گەاڵ سەوزە
دەبینم كە سێبەرت بۆ دەكات ،كە زیندەگیت
پێدەبەخشێت ،ئاسوودەییت پێدەدات ،بەاڵم
لە كاتی وەریندا خەڵك القی لەسەردا دەنێت
و دەكەوێتە ژێر پێاڵوەكانەوە ،بۆ من پاییز
ئەو گەاڵ وەریوانەیە كە چیتر كەس سەیریان
ناكات ،بۆ من ئەو ژیانە زەرد هەڵگەڕاوەیە كە
خەڵك بە مردووی دەزانێت ،خۆ نەشمردووە
و ناشمرێت ،بەاڵم خەڵك لە بیر و یادی
دەك���ات و ڕێ���زی داری پاییز
ناگرێت ،لەبەرئەوەی
س��ێ��ب��ەری

خۆشەویستی كەسێك ،خۆشویستنی بەشێكە لە بوونی ئەو ،بەشێ
بە هەموو گیانتەوە ،هەموو گیانی ئەوت خۆشبووێت ،دهبێت ش
مرۆڤایەتی خۆشبووێت
لێرەدا باس لە ئیلتیزام و بەستراوەیی شیعر
بكەین ،بە بۆچوونی تۆ شیعر و ئیلتیزام چ
پەیوەندییەكیان هەیە ،ئەویش بە واتایەكی
گشتیی ،ئیلتیزام بە ئایدیۆلۆژیا ،بە ئایین،
بەسیاسەت ،بە حیزبێكی دیاریكراو و بە
كەسێكی دەستنیشانكراو؟
بۆ من لە شیعردا ،دوو شت لە پەیوەندیی
لەگەڵ ئیلتیزامدا گرنگە ،ئیلتیزام بە
ڕاستگۆییەوە و بە مرۆڤ ،كە لە ڕاستیشدا
هەردووكیان یەك شتن ،واتە مرۆڤ و
ڕاستگۆیی.
* كام ڕاستگۆیی ،ڕاستگۆییە
ئەفالتۆنییەكە ،كە دەڵێت :شیعر لەبەرئەوەی
مەجازە و واقیع نییە ،ڕاست نییە و درۆیە و
شاعیریش ناڕاستگۆ و درۆزنە و نابێت بێتە
ناو كۆمارەوە؟
نا! مەبەستی من لە ڕاستگۆیی ،ڕاستگۆیی
بە پێچەوانەی درۆ ،یان مەجاز لە بەرامبەر
حەقیقەتدا نییە ،ڕاستگۆیی لە ڕوانگەی منەوە
بۆ شاعیر گوزارشتكردنی ڕاستگۆییانە
و بەبێ دەستێوەردانی
شیعرە ،دەبێت

بكات ،كە چۆن دڵی لێدەدات و شاعیر بە
ڕاستگۆییانەترین شێواز شیعرەكەی وەك
بوونەوەرێكی سەربەخۆ بەدنیا هێناوە و
بەرامبەرەكەی سەیری بكات و شاعیر پیشانی
نەدات و بۆ خۆی ببینێت ،ئەمە ڕاستگۆییە
لە شیعردا.
دووەم ئیلتیزامێك كە من بۆ شیعری
دادەنێم ،ئیلتیزام بە مرۆڤە ،شیعر تەنیا و
تەنیا بە مرۆڤ مولتەزیمە و بەس ،لەم هەموو
بوونەوەرە كە خودا ئەفراندوویەتی ،شیعر بە
شێوەیەكی تایبەت و هونەر بە شێوەیەكی
گشتیی بۆ مرۆڤ خوڵقاوە ،لەبەرئەوەی
مرۆڤ خاوەن شعوورە ،شیعریش تەنیا لە
الیەن مرۆڤەوە دەخوڵقێت و بۆ مرۆڤیش
دەخوێنرێتەوە.
*ئایا ئیلتیزام بە مرۆڤیش خۆی جۆرێك
لە ئیلتیزام نییە؟
تۆ خەریكی من دەخەیتە ناو ئەو
باسەوە ،كە زۆریشم پێخۆشە .ئایدیۆلۆژیا
ڕێگە بە شیعرێك دەدات كە سەر بە ئەو بێت،
هەروەها ئایین و سیاسەت و حیزبیش هەر
بەو شێوەیە ،بە پێچەوانەی ئەو بۆچوونانە
ڕەوتێكی هونەریی لە ئەوروپا دژ بە ئیلتیزامی
هونەر هاتە ئاراوە ،كە دەیگوت :هونەر بۆ
هونەر ،بەاڵم پرسیار ئەوەیە ئایا
هونەر بەبێ بەرامبەر
د ە خو ڵقێت ؟
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*پاییز جۆرێكە لە گلەیی ،كەواتە دەتوانین شیعرە بكات بزانێ و
ی

