
بەرامبەر،  بەبێ  خوڵقاش،  ئەگەر 
و  دەژێت  و  پێدەكرێت  هەستی  ئایا 
نەژێت  مرۆڤ  ئەگەر  دەمێنێتەوە؟ 
و  گشتیی  شێوەیەكی  بە  هونەر 
شیعر بە شێوەیەكی تایبەت ناژێت، 
بە  تەنیا  هونەر  دەڵێم،  من  بۆیە 
ڕاستگۆیانەی  گوزارشتی  و  مرۆڤ 

خۆی ئیلتیزامی هەیە. 

ئیلتیزام  خۆی  بۆ  ئەمە  *ئایا 
نییە؟ 

باسمكرد لە چۆاڵییدا ناخوڵقێت، 
لە  پێویستە  و  مرۆڤە  بۆ  هونەر 

خزمەتی مرۆڤیشدا بێت.

*كەواتە تۆش بە جۆرێك وەك 
)سپینۆزا( لەسەر شیعر بیر 
ئایا  دەكەیتەوە، 
ش��ی��ع��ر 

ب���������������ە 
پ���ێ���وەری ڕەوش����ت 

هەڵدەسەنگێنیت؟ 
ئەو  چییە؟  ئ��ەخ��اق  ب��ۆ  ن��ا، 
ناو  لە  كە  بنەڕەتییانەیە  بنەما 
بە  هەیە،  مرۆڤێكدا  هەموو  ناخی 
ڕەشپێست و سوورپێست و كافر و 
جوولەكە و موسڵمان و ماركسی و 
پرسیار  من  باشە  ئایینیشەوە،  بێ 
لە تۆ دەكەم، كامە شاعیر و كامە 
هانی  مێژوودا،  درێژایی  لە  شیعر 
بە  بكات  م��رۆڤ  كە  داوە  ئ��ەوەی 

لە  بكە،  درۆ  بڵێت  پێی  ئ��اژەڵ؟ 
هەر  الی  لە  البدە؟راستیی  ڕاستیی 
جێگەی  و  باوەڕپێكراو  مرۆڤێكەوە 
ڕاستییانەوە  بەو  شیعریش  ڕێ��زە، 

پابەندە و هیچی تر.

لەگەڵ  شاعیر  كەواتە   *
شیعردا دەژیەت، نەك شیعر لەگەڵ 

شاعیردا؟ 
شاعیری  الی  پ��ێ��م��وای��ە  م��ن 
ڕاستگۆ، تۆ ناتوانێت شیعر و شاعیر 
وەك دوو شتی جیاواز سەیربكەیت، 
شاعیری  الی  شاعیربوون  پێموایە 
هاتوچۆی  وەك  دەبێت  ڕاستگۆ، 
ئەو خوێنە بێت لە ناو دەمارەكاندا، 
لەگەڵ هەناسە و ترپەی دڵتدابێت و 
بچێت و لێبدات. نابێت لەكاتێكدا كە 
كاتەدا  لەو  تەنیا  دەنووسم،  شیعر 
هەموو  دەبێت  ت��ەواو،  و  شاعیربم 
)فروغی  بێت.  لەگەڵیدا  گیانم 
ف���ەروخ���زاد( دەڵ��ێ��ت: “ 
ه��ەن��دێ ك��ەس 
ه���ەن 

ت���ەن���ی���ا ل��ە 
شیعرنووسیندا  كاتی 

بۆ  دەكەن  درۆ  ئەوانە  شاعیرن، 
شیعر  دەناڵێنن”.  پاڵو  دەورییەك 
وێنەیەكی خودی شاعیرە، جا چۆن 
بەرجەستە  وێنە  ئەو  شیعرە  ئەو 
دەك����ات، ئ���ەوە دەك��ەوێ��ت��ە سەر 

شیعرەكە و ڕاستگۆیی شاعیرانە. 

كاتێكی  بۆ  كەواتە  *باشە 
عوسمانی  عومەر  حەمە  تۆ  كورت، 
و  غوربەتە  ئەم  مەبە،  شاعیر 
تۆ  نین،  تۆ  پاییزییە هی  ژەنەڕاڵی 
خوێنەرێكی تێگەیشتووی شیعر بە، 
دەكەیت،  باسی  تۆ  كە  وێنەیە  ئەو 
لەناو  دەبێت  بەرجەستە  چۆن 

مێشكی تۆدا؟
ئەو وێنەیە دەبێت وەك نوێژێك 
بێت، نەك وەكو نوێژێكی تەقلیدیی، 
خۆیەوە.  ناو  بتباتە  نوێژێك  وەك 
بم،  شیعرێك  خوێنەری  ئەگەر  من 
جیاوازیی  بێت،  شاعیرێك  هەر  هی 
پێمەوە  نووكی  لە  دەمەوێت  نییە. 
خۆیدا  لەگەڵ  سەرم  تەپڵی  هەتا 
ببات، مووچڕكە بە گیانمدا بهێنێت، 
لە خۆی. حەمە  بە بەشێك  بمكات 
وەك  من  ئەگەر  عوسمانیش  عومەر 
پێویستە  بیخوێنمەوە،  خوێنەرێك 
شیعر  و  خۆی  لەگەڵ  سەرەتادا  لە 
بێت،  ڕاستگۆ  خوێنەردا  منی  و 
لەسەر  ڕاستگۆییانە  گوزارشتێكی 
لە دایكبوونی بوونەوەرێكی نوێ لە 
جەستەی شیعردا بكات. دەستی من 
من  خۆیەوە،  ناو  بمباتە  و  بگرێت 
ئەو  ئەندامی  لە  بەشێك  بە  بكات 

بوونەوەرە تازەیە.

*ئ��ای��ا ئ��ەم ب��ۆ چ��وون��ەی تۆ 
عیرفان  ل��ە  ج��ۆرێ��ك  ت��ێ��ك��ەاڵوی 
پرسیار  ڕاشكاویی  بە  با  نەبووە، 
شیعری  ك��ە  دەزان���ی���ت  ب��ك��ەم، 
و  ه��ەوێ��ن  ب��ە  ك��وردی��ی  كاسیكی 
بیرۆكەیەكی عیرفانی و سۆفییانەوە 
عیرفان  ئێستاش  هەڵدەدات،  سەر 
ل��ە ه���ەردوو ش��ێ��وازە ك��اسی��ك و 
و  ب��اوە  خۆیدا  سەردەمییانەكەی 
تایبەت  دژایەتیكەرانی  و  الیەنگران 
تێكەڵبوونی  تۆ  هەیە،  خ��ۆی  بە 
لە  عیرفانی  بۆچوونی  و  ئەندێشە 

شیعردا چۆن هەڵدەسەنگێنیت؟
تێگەیشتنێكی  بە  ئەگەر 
بكەیت،  عیرفان  دروستەوە سەیری 
تێگەیشتوو،  عارفی  نییە  مەرج 
سۆفییەكی گۆشەگیری پرچ درێژی 
ژیان  لە  دەست  دابڕاوی  خەڵك  لە 
كێشاوە بێت و گۆشەیەك بگرێت لە 
خانەكەیدا، بۆ نموونە من )گیڤارا( 
سۆفییەكی  بە  دەزانم،  عارف  بە 
ئەو  چونكە  دەزانم،  گەورەی 
كەسایەتییە بە عەشقێكی گەورەوە 
و  خۆی  خەڵكی  كردووە،  خەباتی 
خۆشویستووە  جیهانیشی  هەموو 
بەشبەحاڵی  مرۆڤ،  ڕزگاری  بۆ  و 
بیر  و  خۆی  تێگەشتنی  و  خۆی 
و  كردووە  خەباتی  خۆی،  ڕای  و 
الی  بە  ئەمە  كردووە،  خۆبەخشی 
هەر شتێك  بۆ  تۆ  عیرفانە.  منەوە 
یان  بەردێك  پارچە  بسووتێیت، 
خۆیدا  لە  خۆی  بێت،  ئاسنێكیش 
ئینسان  بێت،  خودا  جا  عیرفانە. 
و  خەڵك  بێت،  شۆڕش  بێت، 
نیشتمان بێت، ئەو سووتانە بۆ هەر 
شتێك بێت كە ئینسان لە ناخەوە 

بۆی بسووتێت، عیرفانە.

* ل��ەن��او ش��اع��ی��رە س��ۆف��ی و 
و  كاسیك  سەردەمی  عاریفەكانی 
جۆرێك  نوێ،  عیرفانی  سەردەمی 
یاخیبوون  لە  جۆرێك  شێتیی،  لە 
هاوبەشییە  ئەو  دەكەوێت،  بەرچاو 
لە یاخیبووندا بۆ چی دەگەڕێتەوە؟
یاخیبوونە  ئەو  دڵنیاییەوە  بە 
خەڵك  كە  ئ��ەوەی  لەبەر  هەیە، 
لێی  ڕەنگە  و  تێنەگەیشتووە  لێی 
جنوونی  و  شێتیی  تێنەگات،ناوی 
عارف  شاعیری  چونكە  لێناوە، 
لە  ع��ارف��ی ش��اع��ی��ر،  و 
س�������ەرەوەی 

یشتنی  تێگە
ئ���اس���ای���ی خ��ەڵ��ك��ەوە 

دیكەی  چاوێكی  ئ��ەو  ڕاوەس��ت��او، 
نییەتی  ئاسایی  خەڵكی  كە  پێیە 

ئاشكرا  یان  ئاشكراكان،  نهێنییە  و 
ئەگەر  پێدەبێت.  نهێنییەكانی 
شێتی  و  جنوون  لە  كەس  هەموو 
بگات،  تێ  شاعیر  یاخیبوونی  و 
شاعیرە،  دنیا  هەموو  كاتە  ئ��ەو 
شیعر  بۆ  بەهایەك  هیچ  كاتە  ئەو 
بە  ن��ەدەم��ای��ەوە،  جیهانبینی  بۆ 
مەلەكردن  شەپۆلەوە  پێچەوانەی 
دەیگرێت  شاعیر  كە  جنوونێكە 
شێتی  ب��ە  خ��ەڵ��ك  و  دەی��ك��ات  و 
دەزانێت. سەیر لەوەشدایە كە پاش 
ئاوەكەوە  پێچەوانەی  بە  ئ��ەوەی 
مەلەت  تێگەیشتوو  و  شاعیر  وەك 
ئەو  كاتە،  ئەو  نەخنكایت،  و  كرد 
خەڵكە كە پێشتر ئەو مەلەكردنەی 
بە شێتی دەزانی، خۆی دەكات بە 
خاوەنی ئەو ئەزموونە و ئەو شیعرە 
دەكات بە ئەزموون و شیعری خۆی.

لە  شاعیر  پێویستە  *ئایا 
دابونەریت، لە یاسا و ڕێساكان، لە 
توێژەكانی  و  چین  پەیوەندییەكانی 
یاخی  دامودەزگاكانی  و  كۆمەڵگە 

بێت؟
بێت،  مرۆڤی  دابونەریت  ئەگەر 
بگرێت،  تاكەكان  لە  ڕێز  ئەگەر 
ناكات،  یاخیبوون  بە  پێویست 
یاخی  نەبوون  یاخی  بۆ  شاعیر 
دەبێت. یاخی دەبێت تا وەك ئاوێنە 
نامرۆڤایەتییانە  ئەو  چیاوە  لەسەر 
مرۆڤ  لە  كە  بێڕێزییانە  ئەو  و 
دەكرێت، وەك شاشەیەكی گەورەی 
بدات.  خەڵك  نیشانی  سینەما، 
یاخیبوون بۆ هێوركردنەوەیە، دیارە 
ڕێزی  مرۆڤ  كە  كۆمەڵگەیەكدا  لە 
شاعیریش  بێت،  ئازاد  و  هەبێت 
یاخی نابێت، شیعر ویژدانی گشتیی 
ئاسوودە  كە  كاتێك  كۆمەڵگەیە، 

بێت، شاعیریش یاخی نابێت. 
ل��ە  خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی���ی،   *
شیعرەكانی حەمە عومەر عوسماندا 
خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی��ی��ەك��ی ج���ی���اوازە، 
بەتایبەتی بەرامبەر بە ئافرەت. تۆ 
خۆشەویستیی چۆن لێكدەدەیتەوە؟
خۆشویستنی  خۆشەویستیی، 
و  كیان  هەموو  بە  بەرامبەرەكەتە، 
بوونەوە. خۆشویستنی ئەو كەسەیە 
تایبەتمەندییەكانی  و  هەیە  كە 
خۆی هەیە، نەك خۆشویستنی ئەو 
بەرامبەرەكەت  لە  تۆ  كە  كەسەی 
خۆشەویستی  دەكەیت.  دروستی 
لە  بەشێكە  خۆشویستنی  كەسێك، 
جەستە،  لە  بەشێكە  ئەو،  بوونی 
یان گۆشەیەك لە ڕۆحی ئەو كەسە، 
گیانتەوە،  هەموو  بە  پێویستە 

هەموو گیانی ئەوت خۆشبووێت.
یەك  بۆ  شاعیر،  خۆشەویستی 
كەسی دیاریكراو نییە، خۆشەویستی 
خۆشەویستی  نییە.  تاكێك 
شاعیرانە ئەوەیە، كە تۆ لە شیعری 
بە  هەست  شێوەیەك  بە  خۆتدا 
كە  بكەیت،  مرۆڤ  خۆشەویستی 
ڕەنگبداتەوە،  دەردەكانی  و  ئازار 
ئەو كاتە هەر ئازار پێگەشتوویەك، 
پەیامی  خۆشەویستێك  وەك 
لەگەڵ  تۆ  و  وەردەگرێت  تۆ 
كردووە،  خۆشەویستیت  دڵدارێكدا 
لە  شاعیر  بووە.  مرۆڤ  ناوی  كە 
بگاتە  دەبێت  تاكەوە  خۆشەویستی 
لە  جیهان،  هەموو  خۆشەویستی 
هەموو  ئافرەتێكەوە  خۆشەویستی 

مرۆڤی خۆشبووێت.
)هەردی(م  شیعرێكی  بۆنموونە 

بیركەوتەوە كە دەڵێت:
سەرنجی ڕێ  ئەدەم ڕێگا هەموو 

شێوەی ئەوەی تیایە
وەكو دنیا لە نێو شێوەی ئەوا 

توابێتەوە وایە
وەك  دەبێت  خۆشەویستی 
كاتە  ئەو  بتگرێت.  وابێت،  كارەبا 
ئەگەر بە جدیی شاعیر بێت، ڕەنگە 
شیعریی  گەورەی  تەقینەوەیەكی 

بە دواوە بێت.

ش پێناسە نەكراوێكی هەستپێكراوە، شیعر  گۆمێكە و تێیدەكەوم. تەمێكە و دامدەگرێت
شیعری

خۆشەویستی كەسێك، خۆشویستنی بەشێكە لە بوونی ئەو، بەشێكە لە جەستەی، گۆشەیەكە لە ڕۆحی، پێویستە 

بە هەموو گیانتەوە، هەموو گیانی ئەوت خۆشبووێت، ده بێت شاعیر لە خۆشەویستی ئافرەتێكەوە سەرجەم 

مرۆڤایەتی خۆشبووێت

شاعیر »محەمەد عومەر عوسمان«:
عارف و عارفی شاعیر، لە سەرەوەی تێگەیــــــــــــشتنی ئاسایی خەڵكەوە ڕاوەستاونشاعیری 
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شێتبوون لە هەوای جەنگدا
 

بەاڵم  داوەتەوە،  جەنگ  لە  ئاوڕی  ئەدەب  بەرچاوی  بەشێكی 
نووسینی ئەدەبی جەنگ، سانا نییە و لەگەڵ كۆمەڵێك مەترسیدا 
ئایدیۆلۆژیكەو  الیەنگریی  ناو  كەوتنە  یەكێكیان:  كە  بەرەوڕووە، 
لەژێر  ئەدەب  ڕۆمانتیزەكردنی  دووەم:  سیاسەتبردەیی.  دواجار 
ئاشتی.  ئارەزووی  یان  واقیعییەتی جەنگ،  بە  پابەندبوون  پاساوی 
جەنگی ئێران و عێراق، لە ئێراندا ئەدەبیاتێكی بەدیهێنا كە لە مانا 
ڕەسمییەكەیدا بە ئەدەبی بەرگریی پیرۆز ناسرا، بەاڵم لە پاڵ ئەو 
ئەدەبەدا كەسانێكی دیكە بە شێوەی جیاواز باسیان لە جەنگەكە 
كرد. یەكێك لەو ڕۆمانانەی كە بەدەر لە گوتاری ڕەسمیی ئەدەبی 
بەرگریی نووسراوە »دووپشك لە سەر پلیكانەكانی وێستگەی قیتاری 
ئەندیمەشك، یان ئەم قیتارە خوێنی لێ دەتكێ قوربان!«، نووسینی 
بە  كردوویەتی  ئاكرەیی  بەڕۆژ  كە  ئابكەنارە،  مورتەزاییان  حوسێن 

كوردیی. 
رۆمانی دووپشك... بە ناوە درێژو شازەكەیەوە )كە دووپشك 
بۆیە  شەڕدایە،  پەراوێزی  لە  ڕۆمانەكەیە(  جێكەوتووی  خوازەیەكی 
ڕووكردی  پێچەوانەی  بە  ڕۆماننووس  چونكە  پەراوێز،  دەوترێت 
كاسیك بۆ شەڕ، هیچكات ناچێتە ناو جەنگەی شەڕ و تەنانەت كۆی 
مۆتیڤی ڕۆمانەكە لە ڕووداوانێك دەدوێن كە پێوەندییان بە ماجەرای 
باو و ناسراوی جەنگ و مەرامی الیەنەكانەوە نییە، بەڵكو وەك تێم 
لەسەر كاریگەریی و وێرانییە شێتكەرەكانی شەڕە. ئەم حەرەكەتكردنە 
لە پەراوێزدا وا دەكات، نووسەر، نە بكەوێتە داوی گوتارێكی گەورەوە، 
كە بۆ جەنگەكان بەرهەمدێن، نە بە تەواوەتیی لە شەڕ داببڕێت و 

لەسەر ئەم دیاردەیە حوكمی ئەخاقیی بدات. 
كەسایەتیی سەرەكیی ڕۆمانەكە، مورتەزایە، كە لە دوو دۆخی 
جیادا ڕۆمانەكە لەگەڵیدا دەڕواتە پێش، یەكەم: فاشباكانێك كە بۆ 
ناو شەڕ لێدەدرێت و دووەم: ڕەوایەتیی سەفەری گەڕانەوەی لە شەڕ. 
مورتەزا لە شەڕدا زەینی پەرێشان و ترۆماتیك بووە، لێرەوە نەخۆشانە 
بیرەوەریی هاوڕێی هاوسەنگەر و منداڵیی، واتە سیاوەش لەگەڵ خۆیدا 
ڕادەكێشێت، ئەمە وادەكات ناوبەناو دیالۆگێكی یەكایەنە ببیستین 
بە  بەاڵم  نییە،  فیزیكیی  بوونی  كە  و سیاوەشدا،  مورتەزا  لەنێوان 
سوسپانسێكەوە بەرەبەرە بۆ خوێنەر دەردەكەوێت كە لەو سەفەرەدا 

مورتەزا بە تەنهایە و سیاوەش مردووە.
پارچەپارچەیە.  واتە  فرگمنتاڵ،  لە دووپشكدا  گێڕانەوە  فۆرمی 
ئەم فۆرمە النیكەم دوو تایبەتمەندیی هەیە، یەكەم: ڕێگە دەكاتەوە 
بەكاربهێنرێت،  جیاواز  دۆخی  بۆ  جیاواز  گێڕانەوەی  شێوازی  تا 
دووەم: فۆرمێكی باشە بۆ دەرخستنی زەینییەتی ترۆماتیك. كەواتە 
تا  زەینەوە  شەپۆلی  لە  كە  هەیە  فۆرمێكمان  تەجرەبەكردنێكی 
وەبیرهێنانەوەی ئازاد و گێڕانەوە و فەزای سوریالیی مەیلەو ڕیالیزمی 
سێیەم-كەسی  و  دووەم  و  یەكەم  گێڕەرەوەی  هاوكات  و  جادوویی 
ئایا  پێش،  بێتە  پرسیارە  ئەم  لێرەدا  ڕەنگە  دەبینین.  تێدا  تاكی 
نووسەر چەندە توانیویەتی سەركەوتوو بێت لە جێخستنی هەموو ئەو 
فۆرمانە لە ڕۆمانێكی كەم قەبارەدا؟ بە شێوەی تیۆریك ئەمە وەك 
گرفتێك دەبینرێت، بەاڵم لە خوێندنەوەدا دەردەكەوێت چێژی ئەدەبیی 
ڕۆمانەكە لەو تەجرەبە فۆرمیكانەدایە كە نووسەر كردوویەتی، گەرچی 
پەلە  ئینفۆرماسیۆندا  دانی  لە  نووسەر  دەكرێت  هەست  هەندێجار 
دەكات ، چونكە لە فاشباكەكاندا زانیاریی زۆر بە خوێنەر دەدرێت. 
زەروورەتی ئەو بەشانەش لەوەدایە، بە ستێنێكی ڕیاڵ بۆ ڕۆمانەكەو 

زەینییەتی تێكەڵ و شێواویی مورتەزا فەراهەم دەكات.
الیەنێكی گرنگی دیكە،  شێوە زمانی گێڕانەوەیە، كە زمانێكی سارد 
و هەندێجار ڕاپۆرتئاسا  و داماڵراو لە ڕۆمانسییەت و زیادەڕۆیی زاڵە، 
سەرەڕای ئەوەی بەزۆریی زێهنییەتی مورتەزامان بۆ دەردەخرێت، بەاڵم 
زمانی گێڕانەوە بە تەواویی ئۆبژەكتیڤە، بۆیە فەزاسازیی و میزانسێن 
سیناریۆئاسان.  و  ئیماژیی  فەزاكان  زۆربەی  دەبێتەوەو  بەرجەستە 
ڕیتم  و  نابینین  هاودڵیی  و  شاعیرانە  تۆنی  گێڕانەوەدا،  زمانی  لە 
وشك و سارد دەڕواتە پێش، ئەم زمانەش  لەگەڵ فەزای ڕۆمانەكەدا 
یەكدەگرێتەوە. لە دووپشكدا سنوورێك لەنێوان واقعییەت و وەهمدا، 
كابووس و حەقیقەتدا، نییەو هاوكات تێكچڕژانی هەموویان دەبینرێت، 
لەم دەقەدا كەسایەتیی گرنگ نییە، پێوەندیی نێوان كەسایەتییەكان و 
ئەو بەاڵیانەی كە شەڕ تووشی كردوون، گرنگترە، بەمەش پێماندەڵێت 
جەنگ تاكییەتی دەكوژێت و هەمووان دەكات بە بەرە و الیەن. بە 
پێچەوانەی زۆربەی ڕۆمان و فیلمە جەنگییەكان، شەڕ، مورتەزا تووشی 
هیچ خودئاگاییەك ناكات، بەڵكو وەها لە خۆی نامۆشی دەكاتەوە، كە 

لە دوایین دێڕدا لە زمانی سیاوەشەوە دەڵێت: شەهیدكراوم.
لە كۆتاییدا، سەبارەت بە وەرگێڕانە كوردییەكەی، دەبێت بڵێم، 
ئەم ڕۆمانە لە باشترین حاڵەتی خۆیدا كراوە بە كوردیی و هەوڵدراوە 
زۆربەی الیەنە هەستیارەكانی ڕۆمان وەك تۆن و ڕیتم و بپارێزرێت و 

لە زمانی كوردیدا ئاڵتەرناتیڤی بەجێی بۆ بدۆزرێتەوە. 

*سێمپتۆم: زاراوایه کی ژاک الکان -ه  که  هاتۆته  ناو ڕه خنه ی 
فیلم و تیۆری ئه ده بییه وه،  به  مانا ساده که ی واته  نیشانه ی ده رد 

ئازارو...

ئه م گۆشه یه  مانگی جارێک رەزا عەلی پوور ده ینووسێت.
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