تەوەر

سهباح ڕەنجدهر

شیعر لە نێوان خودیەتی تاک و ئەوانی کۆدا
دەقی (لە کتێبخانەی تایبەتی بابا تاهیردا)ی (سەباح ڕەنجدەر) بە نموونە

د.حەمە مەنتك

پێشەکی:

هەمیشــە لــە کاتــی بەرکەوتــن و توێژینــەوە لــە دەقێکــی شــیعری دەبــێ
ئــەو ڕاســتیەمان لەبــەر چــاو بێــت ،کــە ئــەو دەقــە شــیعرییە لــە هەنــاوی
خۆیــدا زیادتــری لــەوەی دەردەکــەوێ ،هەڵگرتــووە .بۆیەیــش دەقــی
شــیعری داهێنەرانــە دەبــێ ئــەو واقیعەکــەی تێپەڕێنێــت .تەنانــەت لــە
هێنــدێ بــاردا دەبــی ببێتــە هۆکارێــک بــۆ بنیادنانــی کۆمەڵێکــی نــوێ ،کــە
پێــوەر و بەهــای جێگــری هەبێــت .لــەو جــۆرە دەقانــەدا توێــژەر هەوڵــی
بەرهەمهێنانــی ،یــان دۆزینــەوەی بنیــادە زمانییــەکان ،چ حەقیقــی یــان
خوازەیــی بێــت ،هــاوکات فرەیــی واتــا .زمانــی شــیعر ،زمانێکــی رسکــە ،بــە
ســانایی ناگیرێــت .زمانێکــە هەڵگــری کۆمەڵــێ الیەنــی هونەرییــە ،خوێنــەر
بــە هەســتە ئاســایییەکانی ناتوانێت کەشــفیان بــکات (بێگومان مەبەســتامن
لــە شــیعری داهێنەرانەیــە ).بۆیەیــش هەمیشــە خوێنــەر دەبێــت لــە زەینــی
خۆیــدا بــە شــێوازێکی خوازەیــی ئــەو دەقــە داڕێژێتــەوە ،بــۆ ئــەوەی بچێتــە
قوواڵیــی خودییەتــی دەق و دوور کەوێتــەوە لــە شــیکردنەوەی واقعیانــە.
یەکەم :ملمالنێی خود و ئەوانی دیکە
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شــیعر مەیدانــی ملمالنێــی خــود و ئەوانــی دیکەیــە ،چونکــە شــاعیر
بــەردەوام لــە هەوڵــی خــۆ جوداکردنــەوە و بــوون بــە خــود دایــە .بــۆ
ئەمەیــش شــیعر پێویســتی بــە زمانێکــی پــڕ لــە نهێنــی هەیــە .ئــەم
زمانــە هەوڵێکــە بــۆ خولقاندنــی واتــا( .خولقاندنــی واتــاش پێویســتی
بــە پرۆســەیەکی تێروتەســەل هەیــە ،کــە دەبــێ خوێنــەر بــە هەناســە
درێژییــەوە خەریکــی بێــت[ ).ئیرباهیــم ،2012 ،ل ]140زمانــی شــیعر ،یــان
شــیعر بریتییــە لــە تێکشــکاندنی ئــەو سێســتەمەی ئێمــە بــە هۆیــەوە لــە
یەکــدی دەگەیــن( .شــیعر لــەوەدا قووڵــر دەڕوات ،چونکــە هەوڵێکــی
بەردەوامــە بــۆ ئــەوەی بگاتــە ســنوورێک کــە زمــان ناچــار بــکات دژی
خواســتی گــەورەی «تێگەیشــن» بجوڵێتــەوە ،واتــە شــیعر بەکارهێنانــی
زمانــە دژ بــە خــۆی[ ).عەلــی ،2017 ،ل ]61کەواتــە شــیعر کــۆی الدانــە
زمانــی و نازمانییــەکان دەگرێتــەوە .لێرەدایــە زمــان دژ بــە رسوشــتی خــۆی
دەوەســتێتەوە .رسوشــتێک ،کــە لــە زمانــدا هەیــە بــۆ ئــەوەی کــردەی

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

گامێش بۆ گیای ناو زەلكاو ملی درێژ دەكات
كەڵەبابیش لە كاتی بانگدان
تووتی بێ چاووڕوو دەم دەكاتەوە

لە نزیك ڕەگ و گۆپكە و خونچە دەوەستێ و پێی لە زەوی دەخشێنێت
نەخشی ناوچەوانی بەردی بۆ دروست نابێ
كرانەوەی دەمی خۆی
بە كرانەوەی دەمی
ڕەگ و گۆپكە و خونچە بەراورد دەكات
پوولی پۆستەی لە بن باڵی دەدەن
گوێڕایەڵە و دان لەسەر دەستی نانی نانی دەخوات
بۆ كام ال هەڵیدەن
سەر لە ڕێیە و ڕووگەنمای دادەخات

بــۆ وێناکردنــی ئەوانــی کــۆ ،شــاعیر کۆمەڵــێ منوونەمــان بــۆ دەهێنێتــەوە،
هەمــوو ئــەو منوونانــە گوزارشــت ،بــەراوردن لــە نێــوان تاکیەتــی خــود
و ئەوانــی کــۆدا .کاتێــك دەڵێیــن ئەوانــی کــۆ ،مەبەســتامن (ئاگایــی
دەســتەجەمعی) دەرووننــاس (کارل یۆنــگ) نییــە .بەڵکوو ئەوان کەســانێکن
ناتوانــن خۆیــان بــن ،ناتوانــن تــاک بــن .کاتێــك کەڵەبــاب بانــگ دەدات و
دەقووقێنــێ ،ئاماژەیــە بــۆ بەیانییەکــی تــازە ،بــۆ ڕۆژێکــی نــوێ .تەنانــەت
لــە ئایینیــش بانگدانــی کەڵەبــاب ئاماژەیــە بــۆ دیتنــی فریشــتە .کەواتــە
کەڵەبــاب وەکــوو خــود ڕەفتــار دەکات .بوونێکــە دەیــەوێ بــە دەنگــی
خــۆی خــۆی بســەملێنێت .بــەراوردی کەڵەبــاب و تووتــی دەکات ،تووتــی
بەبــێ ئــەوەی بیــر بکاتــەوە ،الســایی دەکاتــەوە ،چــی بــە بەرگــوێ بکەوێت،
هەمــان شــت پاتــە دەکاتــەوە .کەواتــە ئەوانــەی وەک تووتیــن خــاوەن

تەوەر

تێگەیشــن ڕووبــدات ،شــیعر هەوڵێکــە بــۆ ئــەوەی ئــەم تێگەیشــتنە لــە
بارێکــی ئاســایییدا ڕوونــەدات .کەواتــە دەبــێ ئــەو قســەیە ڕەت بکەینــەوە،
کــە پێیوایــە ئــەدەب و شــیعر پەیامــن ،چونکــە دواجــار پەیــام لــە
کردەیەکــی ئاســایی زمــان بــۆ تێگەیشــتنە .دەمــەوێ بڵێــم کاتێــک شــتێک
دەبێتــە پەیــام ،کــە کــردەی تێگەیشــن ڕووبــدات ،کەســێک پەیامێــک بــۆ
کەســێکی دیکــە دەنێرێــت ،بــۆ ئــەوە بــۆی دەنێرێــت ،تێــی بــگات .لێــرەدا
ئــەدەب بــە گشــتی و شــیعر بەتایبەتــی بەپێــی ئــەوەی تێکشــکاندنی
کــردەی تێگەیشــتنە بــە هــۆی زمانــەوە ،کەواتــە ئەرکــی پەیــام لێــرەدا خاڵــی
دەبێتــەوە .چونکــە شــیعر داهێنانــە ،ئاشــکرایە داهێنانیــش خولقاندنــە،
بــەوەی هێنانــەدی شــتێکی تازەیــە.
دەقــی شــیعری( :لــە کتێبخانــەی تایبەتــی بابــا تاهیــردا)ی (ســەباح
ڕەنجــدەر) ،دەقێکــە خــود دەیــەوێ وەکــوو تــاک دەرکەوێــت .ئاشــکرایە
(ســەباح ڕەنجــدەر) لــە نــەوەی شــاعیرانی ســااڵنی هەشــتای ســەدەی
ڕابــردووە .یەکێــک لــە خاســیەتەکانی شــیعری ئــەو نەوەیــە ،ئیشــکردن بــوو
لەنــاو زمــان .کەواتــە هێنــدەی خەمــی الیەنــی هونــەری ڕەگــەزی شــیعریان
بــوو ،هێنــدە خەمــی الیەنەکانــی دیکــەی شــیعریان نەبــوو .لەالیەکــی
دیکــەوە (زمانــی شــیعریی هەشــتاکان لــە بــری ئــەوەی زمانێکــی جیــاوازی
شــیعری هەڵبنێــت ،بــەالی زمانــی فیکــری بوونگەراییــدا کەوتــەوە).
[عەبدوڵــا ،2017 ،ل ]12ئــەو نەوەیــە زمانــی شــیعر و فۆرمــی شــیعر لــە
کــن وان لــە پلــەی یەکەمــدا دەهــات .ئــەم خاســیەتە تاکــو ئێســتایش بــە
شــیعری ئــەو نەوەیــەوە دیــارە .ناونیشــانی شــیعرەکە (لــە کتێبخانــەی
تایبەتــی بابــا تاهیــردا) ،ناونیشــانێکە چەنــد مەدلوولێــک هەڵدەگرێــت.
کتێبخانــە شــوێنی هەڵگرتنــی کتێبــە ،بەتایبــەت لــەم ناونیشــانەدا
(کتێبخانــەی تایبــەت) ،کەواتــە مەبەســت لێــی کتێبخانــەی شــوێنی
کتێبفرۆشــن نییــە ،بەڵکــو کتێبخانــەی ماڵەوەیــە .کتێبخانــە دەاللەتــی
ڕۆشــنبیریی و بوونــی فەزایەکــی ڕۆشــنبیرانەیە( .بابــا تاهیــر) یەکێکــە لــە
شــاعیرە ســۆفیگەرەکانی کــورد .مێــژووی ئەدەبــی نــوورساوی کــورد تاکــوو
ئێســتا لــەوەوە دەســت پــێ دەکات .کەواتــە ئاماژەیــە بــۆ ســەرەتاکانی

مێــژووی ئەدەبــی کــوردی .لــە (بابــا تاهیــر)ەوە مێژوویــەک دەســت پــێ
دەکات ،ئەویــش مێــژووی ئەدەبــی نــوورساوە بــە شــیعر .لــە ڕێــی ئــەم
ناونیشــانەوە ،ئــەم دەقــە دەیــەوێ ئامــاژە بــە ناوەندێکــی ڕۆشــنبیریی
بــکات ،دەیــەوێ مێژوویەکــان لــە کتێبخانــە بــۆ بگێڕێتــەوە ،مێژوویــەک
ســەروکاری لەگــەڵ شــیعر و ڕۆشــنبیریییەوە هەبێــت.
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خــودی خۆیــان نیــن ،بەڵکــوو لــە دەرەوەی خــودی خۆیانــدا دەژیــن ،بــە
هــۆی کەســانی دیکــەوە ،بیرکردنــەوەی دیکــەوە ،پەیــڤ و ئایدیۆلۆجیــای
ئەوانــی دیکــەوە دەژیــن .تووتــی دەاللەتــە لــە کەســانێك فۆرمــی دیکــە بــە
نــاوی خۆیانــەوە پاتــە دەکەنــەوە .هیــچ شــتێکیان لەبــاردا نییــە .دەیــەوێ
الســایی دەم کردنــەوەی خونچــە بــکات .ئاشــکرایە غونچــە ڕەگ و گۆپکــەی
خــۆی هەیــە ،بــە شــێوەیەکی خۆڕســک و رسوشــتیانە دەپشــکوێ و دەم
دەکاتــەوە .ئــەو وزە و تیــن و جوانــی لــە رسوشــتەوە وەردەگــرێ ،بــە
شــێوەیەکی خودیانــە خــۆی دەردەخــات ،بەبــێ ئــەوەی الســایی بکاتــەوە.
ئــەم بــەراوردە لــە نێــوان کەڵەبــاب و تووتــی بــەراوردە لــە نێــوان دوو خود.
خــودی یەکــەم (کەڵەبــاب) خودێکــە پڕۆژەیەکــی ئۆنتۆلۆجیانــەی هەیــە،
هەوڵــدەدا بــە شــێوەیەکی ئــازاد دەربڕینەکانــی دەرببڕێــت ،خــۆی بــە
بۆچــوون و ئایدیۆلۆجیایەکــی دیــاری ک ـراو نابەســتێتەوە .خودێکــە لەنــاو
ئێســتادا دەژی .بــە پێچەوانــەوە خــودی دووەم کەســێکە تەنــێ وا پیشــان
دەدات لــە ئێســتادا دەژی ،هەمیشــە پشــت بــە پێوەندییــەکان لەپێنــاو
ژیــان دەبەســتێت .لێــرەوە خــودی یەکــەم بــۆ ئــەوەی خــۆی بســەملێنێت،
دەبــێ لــە ڕێــی خــودی دوومــەوە ئــەم کارە بــکات ،چونکــە یەکێــك لــە
پێشــمەرجەکانی بــوون لــە کــن (هایدیگــەر) کەســانی دەوروبەرمانــن.
کەواتــە هــەر خودێــك بەبــێ ئەوانــی دیکــە ناتوانێــت بوونــی خــۆی
بســەملێنێت ،بــەاڵم خــودی ڕەســەن ناتوانێــت وەکــوو ئەوانــی دیکــە بژیــت.
خــودی دووەم مەیدانێکــە بــۆ ئــەوەی خــودی یەکــەم بــە دوای خۆیــدا
بگەڕێــت ،چونکــە خــود ناتوانێــت لەنــاو خــودی خۆیــدا بــە دوای خۆیــدا
بگەڕێــت ،بەڵکــوو هەمیشــە لــە ئەوانــی دیکــەدا خــۆی دەبینێتــەوە.
ئــەوەی خــود لــە خــودی دووەم جــودا دەکاتــەوە پڕۆژەکانیەتــی .بــەاڵم
خــودی دووەم هیــچ پڕۆژەیەکــی نییــە ،بەڵکــوو ئەوانــی دیکــە مــۆری
خۆیانــی لێــدەدەن بــەرەو شــوێنێک ئاراســتەی دەکــەن .خــودی دووەم
کەســێکی کەمۆیــە ،لەســەر دەســتی هەمــوو کەســێك هەڵدەنیشــێ ،وەکــوو
تووتــی دانــی ســەر دەســتی هەمــوو کەســێک دەخــوات ،بەبــێ ئــەوەی
خواردنــی تایبەتــی خــۆی هەبێــت.

خەاڵت و بەراتی درۆفرۆش
یان پیسی و پۆخڵی و بۆنی ورچی تەپ و حۆل
دەمە بۆڵەی جادووبازان لە قاوغی كیسەڵێكدا دەمێننەوە
ئەرێ خۆر بە پۆستاڵ یان بە پێاڵوی ئاوریشم بۆ المان دێت
مێژوویەكی لە هاتن و چوون هەیە و لە نوێژدا دەلەرزێت
بانگی بەیانی دەستی خێرە و چرچ و لۆچی ناوچەوانی دەمرێنێ
نادیارییمان دەبینێت
ئێمە هەموومان بێدەنگی خودامان نووسییەوە
ئێمە هەموومان بێدەنگی خودامان نووسی
ئێمە هەموومان بێدەنگی خودا دەنووسینەوە
ئێمە هەموومان بێدەنگی خودا دەنووسین

ئەوانــی کــۆ لــە دنیابینــی شــاعیردا کەســانێکن ،هەوڵــی نارشینکردنــی
دنیــا دەدەن ،بۆیەیــش بــە وێنــەی شــیعری وێنایــان دەکات .کەواتــە بــۆ
ســەملاندنی خــودی خــۆی وێنــای ئەوامنــان نیشــان دەدات .بــە بــڕوای
«ســارتەر» ئەوانــی دیکــە هــۆکار و فاکتەرێکــی باشــن بــۆ پێکهاتــەی
خــود .واتــە خــود دەیــەوێ لــە ڕێــی ئەوانــی دیکــەوە خــۆی بســەملێنێت.
هوشــیاریی خــودی بوونگەرایــی لەســەر ئەوانــی دیکــەوە بنیــاد دەنرێــت.
هــەر ئــەم فەیلەســووفە بوونگەرایــە پێوەنــدی لــە نێــوان ئەوانــی دیکــە و
دۆزەخ دەبینێــت ،ڕەنگــە ئەوانــی دیکــە بــۆ ئێمــە ببنــە دۆزەخ .ئەوانــی
دیکــە گەڵگــری گوتــاری درۆ و پیســیین ،ئەمــە بۆ خــود دۆزەخێک دروســت
دەکــەن .خــود و ئەوانــی کــۆ گوزارشــتە لــە بارێکــی کۆمەاڵیەتــی و سیاســی
و ئایینــی .دەبــێ ئەوەیشــان لەبەرچــاو بێــت ،خــود لــە دنیابینــی شــاعیر،
دەاللــەت نییــە لــە نێرگســییەت و داگیرکردنــی ئەوانــی دیکــە ،بەڵکــوو
ئــەوە ئەوانــی دیکــەن دەیانەوێــت پڕۆژەکانــی خــود ،بوونــی خــود بخەنــە
ژێــر کاریگــەری خۆیانــەوە .دەمــەوێ بڵێــم ناســنامەی خــود لەگــەڵ ئەوانــی
دیکــە جودایــە ،ئەوانــی کــۆ لــە هەوڵــی گۆڕینــی ناســنامەی خــود دەدەن.
کەواتــە ئەوانــی دیکــە وەزیفەیەکــی دەســتەجەمعی و کۆمەاڵیەتیــان هەیە،
دەیانــەوێ ژیــان بــەو ڕەنگانــەی تەنــێ ئــەوان دەیبینــن ڕەنــگ بکــەن.

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

هەمیشــە مــرۆڤ لەگــەڵ گزنــگ و بەیانیــدا
دڵخــۆش دەبێــت ،چونکــە لــە ڕۆژێکــی نوێــدا
پڕۆژەکانــی پراکتیــک دەکات .کاتێــك کۆمەڵێــک
پــڕ دەبێــت لــە کەســانێکی درۆز و فێڵبــاز
ئــەوا چەمکــی خــود دەکەوێتــە مەترســییەوە،
چونکــە کەســانێکی ،کــە فێــڵ و تەڵەکــە بکەن
بــە خــود هەژمــار دەکرێــن ،کەســانێك پــارە و
ســامانیان بــە دزی پەیــدا کردبێــت دەبــن بــە
خــود .کاتێــك چەمکــی خــود لــە تێگەیشــن
و پێناســە فەلســەفیەکەی دادەماڵدرێــت،
ئــەوا پێوەنــدی نێــوان تــاک و کۆمــەڵ
هەڵدەوەشــێتەوە .دەمــەوێ بڵێــم
پچڕانــی پێوەنــدی نێــوان تــاک و کۆمــەڵ،
دەاللەتــی توندوتیــژی دەســەاڵتە،
چونکــە ئــەوە دەســەاڵتە پێوەنــدی
نێــوان تــاک و کۆمــەڵ ڕێــك دەخــات.
بۆیەیــش هەمیشــە پێویســتیامن
بــە بانگــی بەیانییــە ،بــۆ ئــەوەی
خــود بدۆزینــەوە .بانگــی بەیانــی

دەاللەتــە لــە دەســپێکی ڕۆژێکــی نــوێ ،هاوارێکــە بــۆ بەئاگاهاتنــەوەی
ئەوانــی دیکــە .ئــەوان لــە خەوێکــی بــێ ئاگایییــدان ،پێویســتامن بــە
بانگێکــی بەیانییــە بــۆ ئــەوەی خەبەریــان بکەینــەوە .ئــەم ئەرکــە خــود
دەیخاتــە سەرشــانی خــۆی .ئــەوەی لێــرەدا ئــەم لێکدانەوەیەمــان تۆکمەتــر
دەکات .بــۆ بانگــی بەیانــی هاتــووە ،بانگــی نیــوەڕۆ ،یــان ئێــوارە نەهاتووە؟
بەیانــی هــەم دەســپێکە بــۆ ڕۆژێکــی نــوێ و مــژدەی هاتنــی ڕۆژێکــی
نوێیــە ،هەمیــش بــە ئاگاهێنانــەوەی ئەوانــی دیکەیــە ،ئەوانێــک لــە بــێ
ئاگایییەکــی کۆمەاڵیەتــی و ڕۆشــنبیریییدان.
(مــن)ی خــود بــەرەو کرانــەوە دەچێــت ،ئــەم کرانەوەیــە هەوڵێکــە بــۆ
کردنــەوەی دەرگای دیکــە بــە ڕووی ئەوانــدا ،ئەمەیــش نیازپاکــی خــودە
بەرانبــەر ئــەوان .هــاوکات ئــەم کرانەوەیــە هەوڵێکــە بــۆ ئــەوەی خــود
ناســنامە و شوناســی خــۆی دیــاری بــکات .دیاریکردنــی ئــەم ناســنامەیەیش
لــە ڕێــی خوێندنــەوەی ئەوانــەوە دەبێــت ،ئەویــش کاتێــك ئاســتی
هوشــیاریی و مەعریفــی ئەوانــی بەرانبــەر بــوون و گــەردوون و ژیــان بــۆ
دەردەکەوێــت .ئــاگاداری ئەوەیشــین دیاریکردنــی ناســنامە لــە ســەردەمی
نوێــدا کارێکــی زەحمەتــە ،چونکــە ( لــە ســەردەمی مۆدێڕنــدا مــرۆڤ
دەبێــت بــە پێــوەر و ناوەنــدی بــوون[ ).ئەحمــەدی :2012 :ل ]22کەواتــە
هەوڵــدان بــۆ دیاریکردنــی ناســنامە هەوڵدانــە
بــۆ ســەملاندنی بــوون بەرانبــەر ئەوانــی دیکــە،
هەمیشــە دەیانــەوێ ژیــان نارشیــن بکــەن ،بــە
واتایەکــی دیکــە دەیانــەوێ بوونــی (مــن)
داگیــر بکــەن.
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تەوەر

فەرمووم لە باڵندەی ئاوی كرد
بۆ وشكاییی كە ڕەگی بەهات و بیرەوەری تەڕ و پاراوە
فەرمووی باڵندەی وشكاییشم كرد
بۆ قەراغ گۆالوی سەر بە شەختە
شاڵێك بۆ شاژنی ژیان بچنن
دیار بوو كتێبێكیان خوێندبووەوە بەرژەوەندیی دارێك نووسیبووی
باڵندە دەستی ڕەش و سپی درێژی مرۆڤ دەناسێت
ڕووخۆشیی سروشتیش
دڵنیایە لەو زەوییەی كە هێلكەی لەسەر دادەنێت
زەوی گەف لە زەویپەروەر ناكات
هەموو شتێك لەبارەی ئێمەوە دەزانێت

ساڵی چوارەم
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لــە بنەڕەتــدا باڵنــدە دەاللەتــی شــکۆمەندی و جوانییــە ،کاتێــك بانگــی
باڵنــدە دەکرێــت ،هەوڵێکــە بــۆ گەڕاندنــەوەی شــکۆ بــۆ وشــکایی،
هــاوکات بــە یەکگەیاندنــی دوو جەمســەری دژ بــە یەکــە ،کــە جەمســەری
وشــکاوی و ئاویییــە .ئاشــکرایە گــۆی زەوی لــەم دوو جەمســەرە پێکهاتــووە.
لــە الیەکــی دیکــەوە باڵنــدە هێنانــی مــژدە و هەواڵــە .دوای وەســتانی
باوبۆرانــی تۆفانــی ســەردەمی نــووح ،کەشــتییەکەی نــووح لەســەر چیــای
جــودی دەوەســتێت .لێــرەوە نــووح باڵندەیــەک دەنێــرێ بــۆ ئــەوەی ،ئەگــەر
وشــکانی دیتــەوە هەواڵــی پــێ بــدات .هــاوکات ســلێامن پێغەمبەریــش
باڵنــدەی هودهــود دەنێرێــت ،بــۆ ئــەوەی هەواڵــی بــۆ بێنێــت .خــود لێرەدا
هەوڵــی گــەڕان بــە دوای ترووســکایی ژیــان دەگەڕێــت .واتــە دەیــەوێ
شــەختەی ژیــان بتوێنێتــەوە .هێلکــە دەاللەتــی ژیانــە ،دەاللەتــی ژیانــی
تازەیــە ،بۆیەیــش ئــەو ئەمانەتــە بــە زەوی دەســپێرێت ،دەیــان باڵنــدە
هێڵکــە لەســەر زەوی دەکــەن ،چونکــە زەوی هاوڕێیەتــی و مەترســی بــۆ
ســەر ژیانــی بێچووەکانــی دروســت نــاکات.
دووەم :خودێتی وەک پنتی سەرەتا

ئاشــکرایە فەلســەفە بــەردەوام لەســەر کاراکردنــەوەی خــود کاری کــردووە،

بــۆ ئــەوەی خــود ڕۆڵــی لــە بنیادنانــەوەی هوشــیاریی و فیکــری مرۆڤــدا
هەبێــت .دەمــەوێ بڵێــم هەوڵــی دروســتکردنی خودێکــی بیرکــەرەوە
دەدات ،بــۆ ئــەوەی بەرانبــەر هەمــوو دیــاردە کۆمەاڵیەتــی و سیاســی و
ڕۆشــنبیریییەکان بیرکردنــەوەی تایبــەت بــە خــۆی هەبێــت .بــۆ منوونــە،
ئەگــەر لــە کۆجیتۆکــەی (دیــکارت) بتوانیــن ،کــە دەڵێــت :مــن بیــر
دەکەمــەوە ،کەواتــە هــەم .ئەمــە هوشــیاریی تاکــە بەرانبــەر خــودی
خــۆی .واتــە هەوڵێکــە بــۆ دامەزراندنــی بوونــی خــود بــە هــۆی هــەر
کردەوەیــەک لــە کردەوەکانــی بیرکردنــەوە .کەواتــە ئــەو تاکــە هەمیشــە
لــە گومــان و بیرکردنەوەدایە(.ئــەم کۆجیتۆیــە پێوەنــدی تــاک بــە ئەوانــی
دیکــەوە کەشــف دەکات ،واتــە مەعریفــەی خــود نایەتــەدی تەنــێ لــە
ڕێــی مەعریفــەی ئەوانــی دیکــەوە نەبێــت[ ).ســارتر :1964 :ص]32
ئەگــەر وردتــر لــەم بۆچوونــە بڕوانیــن ئــەوا (مــن /خــود) و ئەوانــی دیکــە
ڕاســتەوخۆ داننانــە بــە بوونــی یەکــدی .واتــە هــەر یەکەیــان بوونــی ئــەوی

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

دڵم پڕ بوو لە گریان

گریانی خۆم لە گۆرانییەكی میللیدا دۆزییەوە
شەپۆلی دەدا
ئای خەڵوەتی دڵ
تەماشای هەر كوێیەكت دەكرد
سەرنجی ئەوێم دەدا و سەرنجم دەڕسكا
دڵ ڕێنماییم دەكات و ئەوەی ئەو پێم دەڵێت
ئەو لە نەخشی ناوچەوانی بەرد دەنووسم
چەتەی پێاڵو گەورە لە خەودان

سێیەم :پێوەندی نێوان من و ئەوانی دیکە

پێوەنــدی نێــوان ئــەم دووانــە ،پێوەندییەکــە لەســەر بنەمــای ســڕینەوە

تەوەر

خودیەتــی نــاوی شــیعر لــە ڕێــی پەیڤــی خۆیــەوە ،یــان لــە ڕێــی پەیڤیــن
بــە جێنــاوی کەســی یەکەمــی تــاك ،هەوڵــی ســەملاندنی خودێتــی خــۆی
دەدات .دوای ئــەوەی هەوڵەکانــی ئەوانــی کــۆ بــۆ ســڕینەوەی خودێتــی
خــۆی دەبینێــت ،دەپیڤێــت .بەپێــی بۆچوونــی (هادیگــەر) زمــان ماڵــی
بوونــە .واتــە زمــان بــە بــوون دادەنێــت .هــەر ئەمەیشــە بوونــی مــرۆڤ
وەکــوو بوونێکــی هوشــیار و بیرکــەرەوە لــە بوونــی گیانەوەرێــک ،ئاژەڵێــک
جــودا دەکاتــەوە .چونکــە مــرۆڤ لــە ڕێــی زمانــەوە هوشــیارە بــە بوونــی
خــۆی .مــرۆڤ بیــر دەکاتــەوە ئــەو کێیــە؟ چییــە؟ کەواتــە بــە ناڕاســتەوخۆ
لــە ڕێــی پەیڤینــەوە ،لــە ڕێــی زمانــی قســەکردنەوە خــود دەیــەوێ بوونــی
خــۆی بســەملێنێت .تەنانــەت خــود دەیــەوێ تێکــەڵ بــە کۆمەڵــی دیــاردەی
دیکــە بێــت ،وەکــوو گۆرانییەکــی میللــی ،ســەرنجدان لــە شــتەکانی
دەوروبــەر .ئەمانــە هەوڵدانــە بــۆ خۆدزینــەوە لــە هێرشــەکانی ئەوانــی کــۆ،
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دیکــە دەســەملێنێت.
بــەاڵم ئــەوەی لێــرەدا دەبێتــە ئاریشــە ،ئەوانــی دیکــە هەوڵــی ســڕێنەوە،
یــان داگیرکردنــی خــود بــدەن .خودێــک دەیــەوێ ڕێــز لــە بوونــی ئەوانــی
دیکــە بگرێــت ،خودێــک دەیــەوێ واتایــەک لــە ڕێــی ئەوانــی دیکــەوە
بــە ژیــان ببەخشــێت ،بــەاڵم ئەوانــی دیکــە ،یــان ئەوانــی کــۆ هەوڵــی
داگیرکردنــی منــی خــود دەدەن .بەمەیــش ڕاســتەوخۆ هەوڵێکــە بــۆ
لەناوبردنــی بوونــی خــود.

بــە واتایەکــی دیکــە هەوڵــن بــۆ ئــەوەی بوونــی خــۆی لــە ڕێــی کۆمەڵــێ
دیــاردەی دیکــە بســەملێنیت ،نــەک لــە ڕێــی ئەوانــی کــۆوە .لێــرەدا خودێتی
شــیعر ،دەیــەوێ شــیعر بکاتــە ڕووگەیــەک بــۆ ئــەوەی موناجاتــی خــۆی
لەگەڵــدا بــکات ،ئەویــش بــە تێکەڵبوونــە لەگــەڵ رسوشــت و ڕابــردوو .ئــەم
بۆچوونەمــان واتــای ئــەوە نییــە ،شــاعیر ،یــان خودێتــی شــیعر پێویســتی
بــە فۆرمێکــی ڕۆمانســیانە هەیــە .یــان بــە شــێوەی شــاعیرانی ڕۆمانســی
دەیــەوی تێکــەڵ رسوشــت و ڕابــردوو بێــت .ئــەم ڕاکردنــەی خودێتــی
شــیعر ڕاکردنــە بــۆ پاراســتنی بوونــی خــۆی ،واتــە ڕاکــردن نییــە لــە ژیــان.
ڕێنامییکردنــی خــود لــە الیــەن دڵــەوە هەوڵێکــی ڕۆمانســیانە نییــە،
بەڵکــوو هەوڵێکــە بــۆ پاراســتنی بــوون و خــود .خــود لێــرەدا ســەرەتایەک
بــۆ بــوون ،بوونێــک بــۆ ســەملاندنی خــود .کەواتــە خودێتــی ئەزموونێکــە
بــە ســەر کەســانی دیکــەدا دەکرێتــەوە .واتــە دەکــری ببێتــە ئەزموونێــک
بــۆ کەســانی دیکــە( .خودێتــی ئەزموونێکــی کراوەیــە بەســەر مرۆڤایەتیــدا،
واتــە کاتێــک شــاعیر ئــەم ئەزموونــە پراکتیــک دەکات ،واتــای ئــەوە نییــە
شــاعیر بــە هەســت و ســۆزەکانییەوە بەســراوەتەوە ،نەخێــر ،چونکــە
خوێنــەر ئــەو خــودە دەبینێــت و وەاڵمــدەرەوەی دەبێــت .بــە واتایەکــی
دیکــە خــاوەن ئەزموونەکــە بیــر لــە خــۆی ناکاتــەوە ،بەڵکــوو گوزارشــت
لــە ئەوانــی دیکــەش دەکات ،هــاوکات بــە ئامانەتــەوە دەیانگوازێتــەوە).
[عفیفــی :1978 :ص ]62کەواتــە ئــەوەی خودێتــی شــیعر دەیــەوێ
ئەزموونــی بــکات ،دەاللــەت لــە کــۆی ئەزموونــی ئەوانــی دیکەشــە.
لێرەوەیــە گومتــان ڕێنامییکردنــی دڵ هەوڵێکــی ڕۆمانســیانە نییــە ،بەڵکــوو
دەاللەتــە لــە ئەزموونــی کــۆی مرۆڤــەکان .خودێتــی شــیعر دەبێتــە پنتــی
ســەرەتا بــۆ کــۆی بوونــی ئەوانــی دیکــە .ڕاســتە ئەوانــی دیکــە دیانــەوێ
بوونــی خودێتــی شــیعر داگیــر بکــەن ،بســڕنەوە ،بــەاڵم ئەزموونــی خودێتــی
شــیعر هەوڵــدەدا شــکۆ بــۆ بوونــی ئەوانــی دیکەیــش لــە ڕێــی ئەزموونــی
خۆیــەوە بگەڕێنێتــەوە.
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دامــەزراوە .بــەاڵم هەوڵــی ســڕینەوەی تاکالیەنەیــە( .مــن) هەوڵــی
پارێزگاریکــردن دەدات ،بــەاڵم ئــەوان هەوڵــی ســڕینەوەی خودێتــی
(مــن) دەدات .دەبــێ ئەوەیشــان لــە بیــر بێــت پێوەنــدی ئــەم
دووانــە پێوەندییەکــی دژیەکــە .هــاوکات پێوەندییەکــە ،پێوەندییەکــی
بــە یەکگەیاندنــە (مــن بــە خــودی خــۆی دەگات) ،یــان پێوەنــدی لــە
یەکجوودابوونەوەیــە (نامۆبــوون بــە خــود):

بەس نەبوو

حاجی لەقلەق دوا شەهیدی هەولێر بوو
بەس نەبوو
قومری دوا شاعیری ترپە و هەست و تاسە بوو
بەس نەبوو
ئاو و خۆڵ و با خۆكوژی كەوتە نێوانیان
ئاگر دوا ناوبژیوانیان بوو
بەس نەبوو
هێزی ئاگر كوژێنەوە دزی پەتاتەی بەراز بوون
بەس نەبوو
شەوی پێش هەڵبزڕكاندنی كولێرەكەم

ساڵی چوارەم

ژمارە

11
تشرینی
دوەم
2019
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هەرچەنــدە خودێتــی (مــن) تــەواو لــە ئەوانــی دیکــە دانەب ـڕاوە ،هێشــتا
پێوەنــدی لــە نێــوان ئــەم دووانــەدا هەیــە ،بــەاڵم پێوەندییەکــی نەرێنییــە.
ئەویــش لــە ڕوانگــەی ئــەوەی (مــن) کۆمەڵــێ ڕووداوی تراجیــدی بیــری
ئەوانــی دیکــە دەهێنێتــەوە .ئــەو ڕووداوانــە ســەملێنەری ئــەوەن هەوڵێکــی
تــەواو بــۆ ســڕینەوەی (مــن) لــە ئــارادا بــووە .بــەاڵم ئــەو منــە ،منێکــی
کۆمەاڵیەتییــە( .من)ێکــە بــوون تــەواو خــۆی تێــدا دەبینێتــەوە .کاتێــک
لــە هەولێــر حاجــی لەقلەقــی ســەر منــارەی مزگەوتــی نــاو بــازاڕ وەکــوو
ڕەمزێکــی شــار لــە الیــەن ئەوانــی دیکــەوە هــەر بــۆ حــەز و مەیلــی
خۆیــان دەکوژرێــت ،ئــەوا لێــرەدا حــەز و غەریــزە زاڵ بــووە .کەواتــە
لێــرەدا ئــارەزوو و غەریــزە بەســەر خودێتــی ئەوانــی دیکــە زاڵــە .مرۆڤیــش
کاتێــک غەرزیــە بەســەریدا زاڵ دەبێــت ،خاســیەتی مرۆڤایەتــی لــە دەســت

دەدات .ڕەگــەزە پێکهێنەرەکانــی بــوون بــە بۆچوونــی فەیلەســووفانی پێــش
ســوکرات ،لــە چــوار ڕەگــەزی (ئــاو ،ئاگــر ،بــا و خــاک) پێکهاتــوون .بــە
نەبوونــی هــەر یــەک لــەو ڕەگەزانــە بــوون جەوهــەری خــۆی لــە دەســت
دەدات .کاتێــک ئــەم ڕەگەزانــە دەبنــە دوژمنــی یەکــدی و دەکەونــە
کوشــتنی یەکدییــەوە ،ئاگــر کــە خــۆی ســووتێنەر و لەناوبــەرە ناوبژیــان
بــکات ،چــی دێتــە بەرهــەم؟ بێگومــان وێرانــر لــە وێـران .لێــرەوە هــاواری
خــود /مــن دەبیســتین ،بــەوەی دەیــەوی کۆمەڵــی لــە نارشینییەکانــی
مــرۆڤ نیشــان بــدات ،ئــەو نارشینیانــەی لــە وێرانــە زیاتــر چیدیــان
بەرهــەم نەهێنــاوە .ئــەم هەڵویســتەی (مــن) هەوڵوێســتێک نییــە داهێنــان
بێــت بــۆ ئەوانــی دیکــە ،بەڵکــوو هەوڵێکــی دایەلۆگئاســایە .ئــەم دایەلۆگــە
لەســەر بنیــادی نــاوەوە و دەرەوە دامــەزراوە(( .بنیــادی نــاوەوەی دایەلــۆگ
لــە کــن گادامیــر ،خــۆی لــە پرۆسیســەی جەدەلێکــی بــەردەوام لــە نێــوان
پرســیار و وەاڵمــدا دەبینێتــەوە .بــەاڵم بنیــادی ســەرەوەی خــۆی لــەو
ئاکارانــەی ،کــە ئاخێــوەران پێوەنــدی پابەنــدن بەرجەســتە دەکات[ )).عیــد:

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

برادەرانم بابا تاهیر و هوما

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

؟  :ص ]52بنەمــای ئــەو دایەلۆگــەی (مــن) دەیــەوێ دایمەزرێنێــت ،بــۆ
بیرخســتنەوە و پرســیارکردنە .ئــەو دەیــەوێ کۆمەڵــی پرســیار ئاراســتەی
ئەوانــی دیکــە بــکات ،لــەو ڕێیــەوە دایەلــۆگ دروســت دەبێــت .بــەاڵم
ئــەوەی ســەیرە (مــن)ی پرســیارکەر چاوەڕێــی وەاڵم لــە ئەوانــی دیکــە
نــاکات ،بەڵکــوو تەنــی بیریــان دەخاتــەوە .هەرچەنــدە دایەلۆگەکــە بــەم
شــێوازە تووشــی کێامســی دەبێــت .ئامانــج لەمەیــش بەگەڕخســتنی بیــر و
هــزری ئەوانــی دیکەیــە ،بــۆ ئــەوەی بــە شــێوەیەکی دیکــە بەرانبــەر خــود/
مــن بجووڵێنــەوە .بــە واتایەکــی دیکــە دەیــەوێ گەوهــەری ئەوانــی دیکــە
کەشــف بــکات .دامەزراندنــی دایەلۆگیــش هەوڵێکــە بــۆ ئــەوەی ئەوانــی
دیکــە لــە ڕێــی هەڵســوکەوت و کردەوەکانیانــەوە خۆیــان بناســن.

پڕیەتــی لــەو کەســانەی دەیانــەوێ ناشــیرینی بــاو بکەنــەوە .هەمــوو
ئەمانــە هەوڵدانــن بــۆ خســتنەڕووی کــردەوەی ئەوانــی دیکــە.
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سەرچاوەکان:
 .1ئەحمــەدزادە (د.هاشــم) :2012 :زمــان و ئــەدەب و ناســنامە ،دەزگای
ئــاراس ،هەولێــر.

لە ئاسمان مەیەنە خوارەوە

 .2ئیبراهیــم (محەمــەد عەبدولکەریــم) ،2012 ،پێکهاتــەی زمانــی شــیعری

چاوی كوشتن و بڕین هێشتان نەنوستووە

لــە ڕوانگــەی ڕەخنــەی ئەدەبیــی نوێــوە ،دەزگای موکریــان ،هەولێــر.

دڵتان نەیەتە سەرلێوانتان

 .3ســەباح ڕەنجــدەر :2012 :ســی ســاڵ شــیعر ،بەرگــی دووەم ،چاپخانــەی

زەوی دەموچاوی گەش و گەرمە و ئەسپ بەو ناوەدا تێدەپەڕن

ڕۆژهــەاڵت ،هەولێــر.

خۆریش بە ئاڵۆزی لە دایك نابێ و لە سواران نادا

 .4عەلــی (بەختیــار) ،2017 ،شــیعر و تاریکــی ،گۆڤــاری شــیعر ،ژمــارە

باباتاهیر مووروویەك لە نێوانماندا بزر بوو

پێنــج.

مووروویەكیش لە مشتووی خەنجەری هوما كەوت

 .5عەبدوڵــا (عەبدولموتەڵیــب) ،2017 ،جوانییەکانــی وەرگــر ،دەزگای

کاتێــك خــود /مــن هەمــوو شــتەکان بــە شــێوەی دایەلــۆگ ڕوون دەکاتــەوە،
ڕوو دەکاتــە ئاســان و هــاواری دوو شــت دەکات .یەکیــان (بابــا تاهیــری
هەمەدانــی) و ئــەوی دیکــە باڵنــدەی (هوما)یــە( .بابــا تاهیــر) ڕەمــزی
ســۆفیگەرییە ،ســۆفیش زۆر پێوەنــدی بــە ســەر زەوییــەوە نییــە ،بەڵکــوو
پــر لــە دنیــای خۆیــدا دەژیــت .هــاوکات باڵنــدەی (هومــا) وەکــوو لــە
ئەفســانەکاندا هاتــووە ،باڵندەیــەک حەســانەوەی نییــە ،ناتوانــی لەســەر
زەوی بنیشــێتەوە ،چونکــە هیــچ قاچێکــی بــۆ وەســتان لەســەر زەوی نییــە،
ئــەو ڕەمــزی بەزەییــە .باڵنــدەی (هومــا) ناگیرێــت ،هــەر کــەس بیکوژێــت
دوای چــل شــەوان دەمرێــت .لێــرەدا ترســێکی گــەورە ئامادەیــی هەیــە،
بــێ ئومێدییەکــی قــووڵ هەیــە .خود/مــن دڵنیایــە لــەوەی زەوی هێشــتا

ئایدیــا ،ســلێمانی.
 .6ســارتر (جــان بــول) :1964 :الوجودیــە مذهــب انســانی مــع مناقشــە
بیــن ســارتر والکاتــب المارکســی م.نافیــل ،ترجمــە :عبدالمنعــم الحنفــی ،دار
المصریــە للطباعــە والنشــر ،مصــر.
 .7عفیفــی (محمــد الصــادق) :1978 :النقــد التطبیقــی والموازنــات ،مکتبــە
 .8عید (محمد سید) :؟ :جدلیە الحوار عند جادامیر.

تەوەر

الخانجــی ،القاهــرە.

هاوچەرخیی شیعرەكانی

سەباح ڕەنجدەر

د .سەنگەر حاجی

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

تەوەر

شــیعری هاوچــەرخ ،چەمكێكــە ڕەنگــە ئەوانهــی خوێنــەری كاری
ئەدەبــی و ڕەخنــەی ئەدەبــی بــن ،گەلێــك جــاران بەرگوێیــان كەوتبــێ،
وەلــێ دیاریكردنــی ســنوور و دهستنیشــانكردنی تایبەمتەندییەكانــی
ئــەو قۆناغــەی ئــەدەب كەتــا ئێســتاش بەردەوامــه ،نــەك ئاســان نییــه،
بگرەزۆریــش ســەخته .ئەمەنــەك هــەر بــۆ ئەدەبــی كــوردی ،بەڵكــو بــۆ
ئەدەبــی هاوچەرخــی میللەتانــی دەوروبــەر و میللهتانــی دونیــاش ڕاســته.
گرفــت ئەوەیــە ئەدەبــی هاوچەرخــی هــەر میللەتێــك چەنــد خەســڵەتێكی
تایبــەت بەخــۆی هــەن كەلەهــی میللەتانــی دەوروبــەر و جیهانیــش
جیــاوازن ،ئــەو گرفتــە هــەر بەردەوامه،تەنانــەت كاتێــك تەنــێ لەبــارەی
ئەدەبــی هاوچەرخــی تاكەمیللەتێكیــش دەدوێیــن ،چونكەمیللــەت هــەن
خاوەنــی یــەك زمانــی یەكگرتــوون ،بــەاڵم چەنــد دەوڵەتێكییــان هەیــەو
ئەدەبیاتــی هــەر واڵتێكــش لــەوەی دیكــە جودایــه ،میللەتیــش هــەن بــێ
دەوڵەتــن ،بــەاڵم دابەشــبوونیان و كاریگەرییــان بەئەدەبیاتــی هاوچەرخــی
میللەتانــی داگیركــەر لەیەكــی جوداكردوونەتــەوه.
ئــەوەی لەســەرەوە نووســیومه ،ڕێ ڕوونیێكەتــا
خوێنــەر بزانــێ ،ئێمــه ،چونكەدابەشــی ســەر
چــوار واڵت كراویــن ،ئەدەبیاتەكەشــان
دابەشــبووەو ئەدەبیاتــی هاوچەرخیشــان
مۆركــی ئــەو دابەشــبوونەی لەهەمــوو
قۆناغــەكان پــر پێوەدیــاره ،چونكــە لــە قۆناغــی
ئێســتاماندا ،بــەو پێیــەی دەوڵەمتــان نییــه ،لــە
هەمــوو كاتەكانــی دیكــە زیاتــر بــە ئەدەبیاتــی
داگیركارەكامنــان كاریگەریــن ،لەبەرئــەوەی
ئــەوان كاری گەورەیــان بــۆ زمــان و ئەدەبیاتــی
خۆیــان كــردووەو هەبوونــی دەوڵەتیــش
هێنــدەی دی یارمەتیدەرییــان بــووە تــا باشــر
لەدنیــا بنارسێــن و ناویــان بچێتەپــاڵ نــاوی
ئــەو ئەدیبانــەی ئێمــەی بــێ واڵت لــە دوورەوە

تەماشــای ناوەكانیــان دەكەیــن.
كەواتــە ئەگــەر مبانــەوێ لەئەدەبــی هاوچەرخــی كــوردی بدوێیــن،
دەبــێ لەئەدەبیاتــی هــەر چوارپارچەبدوێیــن كەمــن پێموایــە ئەمــەكاری
تاكەكەســێك نییــه .مــن باشــووری واڵتــم هەڵبــژاردووەو لــە باشــووریش
شــیعرەكانی (ســەباح ڕەنجــدەر)ی شــاعیر دەكەمەئــەو خاڵــەی لێیــەوە
هەندێــك لــەو تایبەمتەندییانــە دەســەملێنم كەشــیعری هاوچەرخــی كــوردی
باشــووری كوردســتانی پــێ دەنارسێتــەوەو لەتــەك ئەمەشــدا شــەن و كــەوی
تایبەمتەندییــە دیارەكانــی شــیعرەهاوچەرخەكانی شــاعیر دەكــەم.
ئــەو گۆڕانانــەی لەئەدەبیاتــی هاوچــەرخ ڕوویانــداوه ،دەتوانیــن لەســێ
ڕووەوەلێیــان بدوێیــن :فــۆڕم ،زمــان ،بابــەت
تەوەری یەكەم :فۆرم:
دونیــای ئەدەبــی نــوێ ویســتی ئــەوەی هەبــوو هەرچــی پەیوەنــدی
بەفۆڕمــی كالســیكە وەهیــە وەالی بنــێ و شــاعیرانی ســەر بــەو ڕەوتــەش
هەروایــان كــرد ،بــەاڵم نەیانتوانــی لەڕێــی ئــەو وەالنانــەوە هیــچ واتایــەك
بــۆ دەق زیــاد بكــەن ،یــان لەڕێــی ئــەو فرەییــە
ســنووردارەی فــۆڕم و شــێوازی نووســینی نــوێ
هێنابوویانــە ئــارا پێكبەســتێكی بەهێــز لــە
نێــوان فــۆڕم و واتــا دروســت بكــەن .شــاعیرانی
هاوچــەرخ توانییــان ئەمــە بكــەن ،ئەمــەش
لەڕێــی:
أ -گۆڕینــی فۆڕمــی بــاو و فەرمــی بــۆ نــا
فەرمــی:
فۆڕمــی بــاوی نووســینی شــیعری كالســیك
دوو هێلــی تەریبــی لەژێــر یەكــن
كەكۆتایــی لەتەدێــری یەكــەم و ســەرەتای
لەتەدێــری دووهــم دەكەونــە ســەر یــەك و
لەدەسنووســەكانیش ،زۆربــەی كات ،دێــڕ دێــڕ
لەســەره یــەك نــوورساون .لەئەدەبــی نوێــدا
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ژمــارەی ئــەو فۆڕمانــە زۆرتــرن ،بــەاڵم هــەر دیاریك ـراون ،بــەاڵم شــیعری
هاوچــەرخ بەربەســتی فۆڕمــی بەتــەواوی تێپەڕانــد و توانــی بیخاتەخزمەتــی
واتــا:

ساڵی چوارەم

ژمارە

11
تشرینی
دوەم
2019
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هومای ناقۆاڵ
لەبەر ئاوێنەی گۆمێكی الڵ
هێرش دەبا و خۆبەدەستەوەدەدات
ئاگادارییەك لەشەقامی
ژ یـا ن
م
ر
د

ن (بەرگی یەكەم)142 :
لــەم شــیعرەی ســەرەوەو چەندیــن شــیعری دیكهــی دیوانەكانــی كەلــە
هەشــتاكانەوە دەهۆنێتــەوه( ،ســەباح ڕەنجــدەر) توانیویەتــی فۆڕمــی شــیعر
بەتــەواوی بگــۆڕێ و جۆرێــك لــە هەماهەنگــی لەنێــوان فۆڕمــی شــیعر و

واتــای شــیعر دروســتبكات ،ئەمــەش زۆرتــر لەشــێوازی نووســینی هــەردوو
وشــەی (ژیــان) و (مــردن) بەرجەســتەدەبێ و دەیــەوێ پێــان بڵــێ ژیامنــان
پارچەپارچــەو بــەش بەشــەو لەكۆتاییــدا تەواودەبــێ و تەواوكەرەكــەی
مردنــە كــە وردەوردە بەهۆیــەوە دادەڕمێیــن و نامێنیــن .بێگومــان ئەگــەر
شــاعیر ئــەم كارەشــی نەكردبــا و شــیعرەكەی بەمشــێوەیە نەنووســیبا،
واتــای خــۆی هەردەبــوو ،بــەاڵم هێندەقــوڵ نەدەبــوو و ئــەو واتایــەی
نەدەبــووە ســەربار .ئــەوەی جێــی ســەرنجە ئەمەیــە كه(ڕەنجــدەر) ئەمــەی
لەهەشــتاكان كــردووە كــە ئەگەرچــی لــەو ســەردەمدا ڕەوتــی نوێگــەری
لەشــیعری كــوردی ڕاگەیێرنابــوون ،بــەاڵم ئــەم جــۆرەی نووســین بــۆ ئــەو
ســەردەم نــوێ بــوو.
ئەمــەی ســەرەوەلە شــیعری شــاعیر بەفۆڕمــی جیــاوازی دیكــەش دەربـڕاون
و لەشــاعیرانی هاوســەردەمی خۆشــی ،بەتایبەتــی ئەوانــەی ســااڵنی
هەشــتا ،وەدەســت دەكــەون ،بــەاڵم ئــەوەی تــا ئێســتا ئەدەبــی هاوچەرخــی
كــوردی پێینەگەیشــتووە بــه (ڕەنجدەر)یشــەوە بریتییەلــەوەی نەتوان ـراوە
فۆڕمــی شــیعری كــوردی بگەیەنرێتــە ئــەو ئاســتەی ،نەنووســینی جۆرێــك

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

لەرزی دیدار لەسەری پەنجەی پێمەوەدە بێتەڕووداو
بەتەواوی دەمار و خوێنمدا
مێروولەو هەڵبەز و دابەز دەكات
لەچاومــدا دەبێــت ئاگــری حەفــت دەم و خاوكردنــەوەی هەســتی
بۆنكــردن
لەڕووناكی دیدارا چاوم سووتا

نیگای باڵندەلە ڕوخساری ڕاوچی نێژرا
لەدواییدا ئەم نیگایەچپەی بۆ هاوڕێكانی كرد
من باوەڕم بەو چپەیە هەیەكەنیگا دەیكاتە گۆرانی
گۆرانی ئێسكی لەشی ئەو مرۆڤە دەتوێنێتە وەكە چاوی دڵی نووسیوه
دەمووچــاوی زەویــش وەك بڕووشــی
تەڕكــراو دەكاتــەوه
فێنكایــی ئێــوارە بەنــاز
بەنــاز دەســت و
پە نجــە ی
هەولێــری

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

لــە فــۆڕم ببێتــە هــۆی لــە دەســتدانی بەشــێك لەواتــای شــیعرەكه ،بــەو
واتایــەی شــاعیر بتوانــێ دوو ئاســت بــۆ شــیعرەكەی دەستنیشــان بــكا،
ئاســتی یەكــەم خوێندنــەوەی شــیعرەكە بــێ بەبــێ ورد بوونــەوە لــە فــۆڕم
كەواتایەكــی ڕووكار و ســەرپێیی دەدات و خوێندنــەوەی شــیعرەكەلەگەڵ
ئــەو فۆڕمــی پێــی نــوورساوە كــە واتایەكــی قــوڵ دەدات و جوانییەكــی زۆر
بەشــیعرە كــە دەدات كەئەمــە لــە ئەدەبیاتــی بیانیــدا هەیــەو منوونــەی
بەرچاویــان هــەن.
ب-سەروادار بۆ بێ سەروا:
لەئەدەبــی هاوچەرخــدا ،بەتایبەتــی الی ئــەو شــاعیرانەی جــێ پەنجەیــان
لــەم قۆناغــی شــیعردا دیــارەو (ڕەنجــدەر) یــش یەكێكــە لــەوان ،ســەروا
هیــچ بایەخێكــی نییــەو مەگــەر بەڕێكــەوت ،ئەگینــا لەتــەواوی دیوانــەكان
شــیعرێكی ســەروادار نابینییــەوە كەئــەم ئازادبــوون لەســەر وایــە شــاعیر
ئــازاد دەكا لەبەكارهێنانــی ئــەو وشــەیەی زۆرتریــن خزمــەت بەشــیعرەكی
ئــەو دەكا و مەزراندنــی فۆڕمێكــی شــیعر كەنەبێتەداردەســتی ســەروا:

هاوچەرخــدا دووبارەبوونــەوەی وشــەیان دووبــارە بوونــەوەی دەنگێــك بــۆ
چەنــد جارێــك یــان هەڵبژاردنــی چەنــد وشــەیەك كەلــە خۆگــری دەنگێكــی
دیاریكراوبــن ڕوونــادات و بەمــەش دەتوانیــن بڵێیــن شــیعری هاوچــەرخ
بــێ ئاوازیشــه:
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لەمــەو بــەدوا هیــچ موچڕكێــك بەچاومــدا تێناپەڕێــت
(بەرگــی دووەم)330 :

تەوەر

ت-كێشدار بۆ بێ كێش:
هاوشــێوەی بــێ ســەروایی ،شــیعری هاوچــەرخ هیــچ
كێشێكیشــی نییــه ،بەمــەش ئــاوازی دەرەوی دەق لەدەســت
دەدات كەلەڕێــی كێــش و ســەرواوە دروســت دەبێــت و لــە
هەمانكاتیشــدا ئــاوازی ناوەوەشــی نییــه ،چونكــە لــە شــیعری

ساڵی چوارەم
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لەخەنەدەنــا (بەرگــی دووەم)273 :
لــەم شــیعرەدا نەكێــش و نەســەروا و نەئــاواز نیــن ،كەواتــە دەبــێ ئــەم
شــیعرە شــیعرێك بــێ كەموكــووڕی تێدابــێ ،ئەمــە ڕاســته؟ ئەمــە ئەگــەر
پەنجــا ســاڵێك زووتــر بنوورسابــا نــەك كەموكــووڕی تێدابــوو ،بگــرە هــەر
بەشــیعر دانەدەن ـرا ،بــەاڵم لەســەردەمی ئێســتادا شــیعرەو شــیعرێكی بــێ
كەموكووڕیشــه ،چونكــە شــاعیری هاوچــەرخ و لــە ناویشــیاندا شــاعیری
ئێمــە زیرەكانــەو دەســت ڕەنگینانــە ئــەو كەموكووڕییانــەی كەڕەنگــە
بەهــۆی یەكێــك لــە توخمەكۆنەكانــی هۆنینــەوەی شــیعر بێنــە پێشــەوە
لەڕێــی هەڵبژاردنــی فیكــری جــوان و گونجــاو و نــوێ چارەســەر دەكا و
وا لەخوێنــەر دەكا لەدەمــی خوێندنــەوەی شــیعرەكەیدا هەرگیــز بیــری بــۆ
ئــەو توخامنەنەچــێ.
مــن لێــرە تەنیــا دوو لەتەدێــڕ كەیەكەمیــان لەســەرەتایەو ئــەوەی
دیكەشــیان لەكۆتایــی بــۆ منوونــەی ئــەو جوانییەدەهێنمــەوه( ،نیــگای
باڵندەلــە ڕوخســاری ڕاوچــی نێــژرا) وێنــەو دەربڕینێكــی جــوان لــە باتــی
ئــەوەی پێــان بڵــێ ڕاوچییــەك باڵندەیەكــی كوشــت ،وای دەربڕیــوه .لــەدوا
لەتــی ئــەم كۆپڵەیەدەڵــێ (فێنكایــی ئێــوارە نــاز بەنــاز دەســت و پەنجــەی
هەولێــری لــە خەنەدەنــا) ،فێنكایــی نــاز دەكا و بەســەر خاكــی هەولێــردا
تێدەپــەرێ و وەك ئــەوە وایــە هەولێــر دەســت و پەنجــەی هەبــێ و لــە
خەنەبــرێ ،هەڵكردنــی بــا و تێپەڕینــی بەســەر پــووش و پاوانــی دەشــتی
هەولێــر هێنــدە جــوان مەزرێـراوه ،هیــچ خوێنەرێكــی وریــا و ئــاگادار لــە
شــیعر فیكــر لەكێــش و ســەروا و ئــاواز ناكاتــەوه.
پ -شێوازی تەقلیدی بۆ شێوازی نوێ و كورت و تێكشكاو:
دیارتریــن شــتێك كــەوای لــە شــێوازی شــیعری (ڕەنجــدەر) كــردووە هــەم
هاوچەرخێتــی پێــوە دیاربــێ و هــەم لــە بەشــێكی زۆری شــاعیرانی
ســەردەمی خــۆی جــودا ببێتــەوه ،بریتییــە لــە خــۆ ڕزگاركــردن لــەوەی لــه
دونیــای ئەدەبــی كــۆن نــاوی نرابــوو یەكێتــی بابــەت لــە ســنووری تاكــە
دێڕێــك و ئەدەبــی نوێــی كوردیــش یەكێتــی بابەتــی لەتــەواوی شــیعرێك
دەپاراســت و بەشــێك لــە شــاعیرانی هاوچەرخیــش هەمــان كاریــان دەكــرد،

بــەاڵم ســەباح ڕەنجــدەر زۆربــەی كات تــەواوی فیكرەیــەك لــە دووتوێــی
ڕســتەیەكدا كۆدەكاتــەوە و بەچــڕی و پوختــی و بێگومــان جوانییــەوە
دەیەهۆنێتــەوەو ئەگــەر زۆر بــڕوا دەیگەیەنێتــە دوو ڕســته ،ئەمــەش
خەســڵەتی دیــار و خاڵــی بەهێــزی شــیعرەكانییەتی:

توانیمان بەناو ڕێگا ئاڵۆزەكاندا بفڕین
هەنگاوێك ماوەبگەینە منداڵیی
م مشــتومڕی ئاهەنگــی برایەكانــم لەگەرمــی
ئــاو ســارد بــووەوه
ن نەگەیشتمە ناولێنانی ئاو
د دەســتی میراتــی ئــاو دەگــرم و
دەڕژێــم هەشــتان ئــەرێ ئــاو
بڕژێمەكــوێ
أ ئاوارەیــی لــە چۆاڵیــی
لــێ
ئاســۆی
ئــاو
نە كە و تــە و ه
ل لــم هەڵخەڵــە تاوتریــن
ئاشــقی ئــاوە بەمژێــك
هەڵێدەلووشــێ

ی پەیوەنــدی نێــوان مــن
دایــك و باوكــم و داپیــر و
باپیــرەم و حــەوا و ئــادەم
خــوا پێویســتی پــێ نەمــا فڕێــی دا
(بەرگــی یەكــەم)105 :
هــەر ڕســتەیەك لەمــەی
خــودان
ســەرەوە
واتایەكــی بــڕاوەو
جوانییەكــی نەبڕاوەیــەو
گەمــەی
كەمێــك

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

لێكدانەوەت بۆ
هەڵەی مەرگ و
كووژەكەی شین و

تەوەر

ئاوی نەفخی سوور خورایەوه
خوداوەند
فریشته
دەرگای بەهەشــتیان
لەڕواڵــەت داخــراو
لە دڵەوەش كرایەوه
كەڵەكی فریاكەوتن

(نغرۆبــوون بــۆ مــن كەنامــەی شــەڕ كەرەكانــم بــۆ دایــك و باوكــە
نەخوێندەوارەكانیــان دەخوێنــدەوە نغرۆتــر بــۆ ئــەوەی گوێ لەدەنگوباســی
شــەڕ دەگرێــت و ئاگــری شــكانی الیــەك دەروونــی ڕوونــاك دەكاتــەوە
نغرۆتریــش بــۆ ئەوانــەی خــواردن بــۆ بەرەكانــی شــەڕ دەبــەن) (بەرگــی
یەكــەم)133 :
تەوەری دووەم :گۆڕانی زمان:
هەمــوو ئــەو گۆڕانكارییانــەی لــە ڕووی فــۆڕم و شــێواز و بابــەت دەكرێــن
بەشــێوەیەك لــە شــێوەكان گۆڕانــكاری لــە زمــان دروســتدەكەن ،چونكــە
زمــان هــەم خــۆی جەوهــەری شــیعرەو هەمیــش دەربــڕی هەمــوو ئــەو
توخــم و ڕەگــەز و بوونانەیــە كەلــە نــاو شــیعر دەمەزرێرنێــن.
(ڕەنجــدەر) وەك هــەر شــاعیرێكی دیكــەی هاوچــەرخ خاوەنــی زمانــی
تایبــەت بەخۆیەتــی ،بــەاڵم ئــەوەی جێــی ســەرنجە وەختێــك شــیعری
هەشــتەكانی شــاعیر و ئــەوەی ئەمدواییەشــی دەخوێنییــەوە هەســت
دەكــەی هەمــان هەناســەو هەمــان زمــان بــۆ هۆنینــەوەی شــیعری
هــەردوو ســەردەم بەكارهاتــووەو ئەمــەش كێامســی نییــەو زمــان و شــێوازی
شــیعری شــاعیرەو مــن ئەگــەر وەكــو خوێنەرێــك ئــەوەم لــێ قبوڵبكــرێ،
هەســتدەكەم زمانــی شــیعری هەشــتاكانی جوانرتیشــه ،چونكــە پــر
خۆماندووكردنیــان پێــوە دیــاره .ئــەو دووبــارە بەهێنانــە گۆڕێــی زمانێكــی
تایبــەت بەخــۆی خەســڵەتی هاوچەرخبوونــی لــە شــیعرەكانیدا تۆخــر
كــردووه ،چونكــە زمانــی شــیعری هاوچــەرخ زمانــی شــاعیر خۆیەتــی و
تایبەتــەو لەهــی كەســی تــر ناچــێ:

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

شــێوازیش كــە لەگــەڵ وشــەی (منــداڵ) دا كـراوه ،شــیعرەكەی هەنگاوێكــی
دیكــە جوانــر كــردووه.
وەك باســمكرد( ،ســەباح ڕەنجــدەر) فیكرەكانــی
چڕدەكاتــەوه ،ئیجــا بەكورتــی لــە ڕســتەیەكدا
دەری دەبــڕێ ،ئەمــەش زۆر لەجێیــه،
بــەاڵم هێشــتا شــیعرەكانی زۆر دوور
و درێــژن كــە ئەمــە لەگــەڵ
شــیعری هاوچــەرخ تەبــا نییــەو
شــیعری هاوچــەرخ دەبــێ تــا
دەكــرێ كــورت بــێ.
ئــەو لــە ڕووی شــێوازی
هۆنینــەو هەنــگاوی دیكــەش
چووەتــە پێــش ،وەك شــیعری
(مەرگــی ئاوێنــه) و دەیــان
شــیعری دیكــە كەجــۆرە
ئەدەبییەكانــی تێكەڵكــردووەو
ناونان و ناســینەوەیان ســەختەو
بەمــەش خەســڵەتێكی دیكــەی
هاوچەرخێتــی جێبەجێكردووەكــە
ژانــری ئەدەبــی پــارا و پەتیــان
نییــەو ئــەوەی هەمانــە تێكەڵەیــه:

پەراسووی ئادەم
بزماری ئەو ددانانەن لەسێو ڕەش بوون
چارۆگەی پەڕۆی ڕوو بڵندی شەوی پەردەی حەوا
شادمانی سەر زەمین
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نەمریی و
زیندوو بوونەوە چییه
كەڵەكێوی لەگەڵ سووڕانەوەی هەر ساڵێك

زۆر باشــه ،چونكــە زمانــی نووســینی ئێمــە تــا ئێســتاش نەگەیشــتووەتە
دوا فۆڕمــی خــۆی ،تــا بتوانیــن دەســبەرداری بیــن و جێگرەوەیەكــی بــۆ
بدۆزینــەوه:

قەفێك لەشاخی بەرزدەبێتە وەو مووی دەوەرێ (بەرگی دووەم)220 :
ئــەو بــۆ ئــەوەی مۆركــی خــۆی پــر لــەو زمانــە جیــاوازە پێشــانبدا،
پــر ڕۆچووەتــە نــاو زمانــی شــیعری هاوچــەرخ و ئەگەرچــی كــوردەو
ڕۆژهەاڵتییــه ،بــەاڵم ڕێــژەی بەكارهێنانــی ئــەو وشــانەی كەهێــان بــۆ
شــتی بەرجەســته ،زۆر زیاتــرن لــەو وشــانەی هێــان بــۆ دیــاردەو بوونــە
واتاییــەكان:

سبەی تۆبەی هەڵگیرسانی كامەپەنایه
كێها تامەزرۆیی لوولم دەدات
چاوەڕوانی گردێكە لەخۆڵ
كانی خۆڵی لێ دەخوات

(یاقووتی ئەنگوستیله)
پەیژەم ناوەتە دیواری چل و حەوتەوه
كاتژمێری سەر دیوارەكەی تووڕەم دەكات
لەخانوو و ماڵی سەر ئەم بەرزاییه
گوڵێكی ناو باخچەییم لێكردەوه
كەهێشتان خوناوی شەوی لەسەر مابوو
ئەڵقەیەكم خستەناوی
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لەسەر لێوی پەنجەرەی ماڵیانم دانا (بەرگی دووەم)331 :
بــەورد بوونــەوە لــەم شــیعرەی ســەرەوەو هاوێركردنی وشــە بەرجەســتەكان
لەوشــەواتاییەكان ،دەبینیــن ڕێــژەی وشــە بەرجەســتەكانی وەك (پەیــژە،
دیــوار ،كاتژمێــر ،خانــوو ،گــوڵ ،باخچــه ،خونــاو ،پەنجــەره ،ئەڵقــه) ،زۆر
زیاتــرن لەوشــە واتاییــەكان.
ســەوداكردن لەگــەڵ وشــه ،جــا بەرجەســتەبن یــان واتایــی ،لــە شــیعری
هاوچەرخــی شــاعیرانی جیهــان جیــاوازه لــە شــیعری هاوچەرخــی شــاعیرانی
كــورد ،چونكــە شــاعیرانی جیهــان كاتێــك وشــەیان ڕســتەیەك بەكاردێنــن،
ڕێــك ئــەو وشــەو ڕســتانەن كــە خەڵكــی لــە ژیانــی ڕۆژانــەو لــە قســەكردنی
ڕۆژانــە بەكاریدێنــن ،واتــا خۆیــان دوور دەگــرن لەبەكارهێنانــی زمانــی
فەرمــی ،بــەاڵم شــاعیرانی كــورد بــۆ هۆنینــەوەی شــیعرەكانیان زیاتــر پەنــا
بــۆ زمانــی فەرمــی دەبــەن كەبــەڕای مــن ئەمــە بــۆ زمانــی كــوردی كارێكــی

باڵەگەورە فەرامۆشكراوەكانی ئادەم

لەبەربوونەوەی بارانی خەوسووك و بای خەوگران
ماڵەكانی ناو دۆڵ ئاگریان كوژایەوه (بەرگی یەكەم)79 :
لێره(ڕەنجــدەر) (كێهــا) ی بەكارهێنــاوە كەلــە ناوچەیەكــی دیاریكــراوی
واڵت بــەكاردە هێــرێ ،بــەاڵم مــن لەســەر ئــەو بــاوەڕم ئەمــە پەیوەنــدی
بەكارهێنانــی زار یــان شــێوەزاری ناوچەیــەك نییــه ،هێنــدەی مەبەســتی
بــووە دووجــار هەمــان جێنــاوی پــرس دووبــارە نەكاتــەوه ،چونكــە لــە
ڕســتەی پێشــر (كامــه) ی بەكارهێنــاوەو ئەگــەر لەڕســتەی دواتریــش
هەمــان كاری بكردبــا ،ئــەوا هــەردوو ڕســتەكە ناقــۆاڵ دەبــوون ،بــەاڵم
بەگۆڕینــی جێنــاوە پرســەكە كەهەمــان واتاشــی هەیــە خــۆی لەمــە ڕزگار
كــردووەو شــیعرە كــە جــوان ماوەتــەوه.
تەوەری سێیەم :بابەت:
ئەدەبیاتــی هاوچــەرخ بەگشــتی و لەناویشــیدا شــیعری هاوچــەرخ دەكــرێ
لەخۆگــری هــەر بابەتێــك بــن ،بــەاڵم شــاعیرانی هاوچــەرخ پــر دەپڕژێنــە
ســەر ئــەو بابەتانــەی پەیوەندییــان بــە ژیانــی ڕۆژانــەی خەڵــك و نەهامەتی
و دەردە ســەرییەكانی خەڵكــەوە هەیــه .پرســی كــۆچ و كۆچبــەران ،ئــەو
ڕووداوانــەی ڕۆژانــە لــە بــەردەم شــاعیر ڕوو دەدەن و ئەزموونــی خەڵكانــی
دیكەكــە شــاعیر خــۆی بینیونــی ،بیركردنــەوە لەگــەردوون و بابەتەفیكرییــە
قوڵــەكان ،ئەمانــەو دەیــان بابەتــی دیكــەی هاوشــێوەیان دەكــرێ لــەدوو
توێــی شــیعرێكی هاوچــەرخ مبەزرێرنێــن.
(ڕەنجــدەر) شــاعیرێكی هاوچەرخــەو كــەم باســی شــوێنی تایبــەت دەكات

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

زەوی مەیی خانەدانی خواردوو هتەوه

قسەی دڵم دەزانێت و هەمیشە تاجی بیركردنەوەو پشوودانیم

پیاڵەیەك مەیم لەزەوی خانەدان وەرگرت (بەرگی دووەم)233 :
زەوی و خەمەكانــی و كارەســاتەكانی و هەمــوو ئــەو ڕووداوانــەی تێیــدا و
لەســەردەمی شــاعیر ڕوو دەدەن ،دەكــرێ ببنەهەوێنــی هــەر شــیعرێكی.
بێجگــەی ئەمــەش بیركردنەوەكانــی خۆشــی:

سەباح ڕەنجدەر لە قۆناغی الوێتیدا

سی و یەكی سێی هەزار و نۆسەد و نەوەد و یەك
گرفتی تۆفانی كەم كردەوه
خەونی بەختەوەری لە بەرزاییەكانەوە دەستی فریای باڵوكردەوه
سەرمای باران بۆمان نەخۆشی بوو

تەوەر

ئەم نهێنییەم بۆ ئاشكرا نەبوو (بەرگی یەكەم)169 :
ئــەو بــەدەم ڕێگــەو بــەدەم جگــەرە كێشــانەوە خەریكــی جەنگێكــی
ئاســۆییه ،جەنگێــك كــە هیــچ كــەس تێیــدا زەرەرمەنــد نییــه ،بەاڵم خۆشــی
تێیــدا نــاگا بــە هیــچ .ئــەو ئەزمونێكــی كەســی هەیــه ،دەیــەوێ تێبــگا
بۆچــی لەدەمــی نــان خواردنــدا ژن و منداڵەكانــی ئــارەزووی ئەوەیــان
هەیــە دوور لەئــەو دانیشــن ،بــەاڵم ناتوانــێ ئــەم گرێیــە بكاتــەوه.
بێجگــە ئەمــەی ســەرەوه ،ئــەو هــەر چەنــدە بیركردنــەوەی بەجەنــگ
دانــاوه ،بــەاڵم ئەوەشــان پــێ دەڵــێ كــە ئازایەتــی و ئــازادی خــۆی لــەوێ
دانــاوه ،واتەهــەر هەنگاوێــك كەلــە ژیــان هەڵیدەگــرێ بیــری لێدەكاتــە
وەو لــە خــۆوە هیــچ كارێــك نــاكا.
نەهامــە تیەكانــی مرۆڤایەتــی و میللەتكــەی خۆشــی بابەتێــك نیــن
كه(ســەباح ڕەنجــدەر) خــۆی لــێ گــۆردی كردبــێ ،ئــەو بــەم شــێوەیە
كۆچــڕەو دەكاتــە شــیعر:

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

و زۆرتــر ئــەو شــوێنانەلە شــیعرەكانی جێگیــر دەكا كــە شــوێنی گشــتین ،تــا
هــەر تاكێكــی ســەر ئــەم گــۆی زەمینەلەكاتــی خوێندنــەوەی شــیعرێكیدا
خــۆی تێــدا ببینێتــەوه:

بیركردنەوە جەنگێكی ئاسۆییه
ئازایی و ئازادیم تێیدا خەواندووه
كاتژمێر دەخاتەدەستی
درەختەكانی ئەمبەر و ئەوبەری شەقام
پانتۆڵێكی ئاوریشمینم لەبەردابوو
لەناو باخچە دەڕۆیشتم
باخچەش خەونی دەبینی
ملپێچە خورییەكەمم لەسەر لكەكانی دانا
بێ شومار جگەرەم كێشا
پەنجەكانم بەدووكەڵ زەرد بوون
كاتی نانخواردن ژن و منداڵەكانم ئارەزوویانە دوور لە من دانیشن
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خاتوونی پەراسوو دەستی لەعارد خشاند
چاوی بەخۆڵەمێشی هەمیشەیی ڕشت
گڵۆپ چڵكی هەڵبوون
پەلكەمێوی حەوشەی مزگەفت لێفەی ڕۆژنووستنی شەمشەمە كوێرەیه
كەڵەك لەداری تاتەشۆر دروستكران
دارە بازە لەپەراسووی ئادەم

ئێستا نمەیه
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دەچێتە ناو بژی ئەسپ و پەڕوباڵی دار سنەوبەرەكامنانەوه
(بەرگی یەكەم)391 :
وەختێــك ئــەم شــیعرە دەخوێنییــەوە هێنــدە جــوان نــوورساوه ،وا هەســت
دەكــەی كۆچــڕەو خۆشــبووه .لــەوێ تۆفــان بەهەمــوو واتایەكــی ئامادەبــوو،
بەختــەوەری دەپاڕایــەوە كــە جارێــك ببێتــە بەشــی میللەتەكــەی شــاعیر
و منــەش وەك ئــەوەی هیچــی نەكردبــێ بــژی ئەســپ و ســنەوبەرەكان
تــەڕدەكا.
ئــەو چــڕی و كورتییــەی لــە شــیعرەكانی (ڕەنجــدەر) دا هەیــەو پێشــر
باســانكرد ،دەرفەتــی ئــەوەی ڕەخســاندووە لــە دووتوێــی یــەك كۆپلــە
شــیعردا چەنــد بابەتێكــی جیــاواز بــاس بــكا ،یــان چەنــد قســەیەكی جیــاواز
لەبــارەی بابەتێكــەوە بــكات ،بەجۆرێــك بابەتێكــی كــۆن بكاتــە پاســاو بــۆ
دوان لــە بــارەی چەندیــن بابەتــی هاوچــەرخ:

دیمەنەكان پێویستییان بەڕەنگ كردن بوو
دەروونم بەئارەزووی چاوم ڕەنگی كردن
ئادەم پەراسووی ئاوس بوو
حەوای منداڵ دەمی لەمەمكی نەپشكفتوو كوتا
قۆڵی لەكراسی دڕاوی زەوی هاوێشت

سەنگایی بەردم بۆ ڕانەگیرا (بەرگی یەكەم)81 :
لــەم شــیعرەدا دەروون بــووە بەوەاڵمــدەرە وەی هــەردوو چــاو بــۆ
ڕەنگكردنــی دیمەنەكانــی ژیــان ،بۆچــوون لەبــارەی حــەواو ئــادەم و مردن و
پەڕینــەوەو قورســایی ئــەو بابەتانــەن هەریەكەیــان بەجــودا لەگــەڵ ئــەوەی
دیكــە باســكراوەو كلتــور و فیكــری نەتەوەیەكــی لــەڕێ خراوەتــەڕوو.
هاوچەرخێتــی ئەوەیــە شــاعیر باســی كلتــور و ئــەو پرســانە بــكا كــە پرســی
ئێســتای خەڵكــن بــۆ منوونــە دارچانــدن و پارێــزراوی باڵنــدەكان:

پاڕانەوەی پێش نوێژ و پاش نوێژم ئەوەیه
زەوییەكی بەتاڵ مابێت درەختی لێ بچێنم
سێبەری سووك بێت
جێی ستایشە درەخت بڕوێ

باڵندەش بێ ماندوو بوون تێبپەڕن (بەرگی دووەم)136 :
لــە شــیعری هاوچەرخــی دونیــا بابەتــی دیكــەش هــەن كەڕەنگــە تــا ئێســتا
الی شــاعیرانی ئێمــە نەبــوو بنەجێــی ســەرنج و ڕامــان و لەبــارەوە نووســین.
هەروەهــا شــیوازی نووســین و فــەزای نووســینی جیاوازیــش هــەن كــە
دووبــارە هێشــتا لــە شــیعری هاوچەرخــی كــوردی نابیرنێــن ،بــەاڵم ئەمــە
مانــای وانییــە هەرچــی لــە ئەدەبــی هاوچەرخــی دونیــا هەیــە دەبــێ لــە
ئەدەبــی هاوچەرخــی كوردیــش هەبــێ ،چونكــە ئێمــە لــە دەســپێكی ئــەم
نووســینەدا ئەوەمــان خســتە ڕوو كــە ئەدەبــی هاوچەرخــی هیــچ میللەتێــك
بەتــەواوی لەهــی میللەتێكــی دیكــە ناچــێ.

خەون وەك دەركەوته لەبەردەم هەڵچوونى منى شاعيردا
ڕوانينێك له كۆشیعری (خەون وا خۆى گێڕايەوه)ى سەباح ڕەنجدەر

ئارى عوسمان خەيات

پێــش ئــەوەى ڕاوى نادياريــى خەونــەكاىن شــاعري بكەيــن لەبــەردەم
هەڵچوونەكانــی خۆيــدا ،دەبــێ بگەڕێينــەوه بــۆ ئــەو ئەزموونــەى كــه ئــەم
داهێنانــەى تێــدا بەرجەســتەكراوه ،واتــه ناســينى ئەزمــوون ،ناســينى دەقــەو
بــه پێچەوانەشــەوە ناســينى دەق بــەرەو ناســينى ئەزموونێكــان دەبــات،
كــە پێشــر هيچــان لــە بارەيــەوه نەزانيــوه .بــەم چەشــنه ئێمــه بهرخــورد
لەگــەڵ دەقــى شــاعريێكدا دەكەيــن ،كه(بەبــێ نيــازى پياهەڵــدان) ،لێوڕێــژە
لــه ئەزمــووىن داهێنــان ،ئەزموونێــك ڕووەو ئەبەدييــەت.
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يەكەم /شاعريێك ڕووەو ئەبەدييەىت ئەزموون
ئەگــەر بەژمــارە بێــت ،ئــەوا شــاعريمان لــەم ســەردەمەدا گەلێــك زۆرن ،بەاڵم
بەئەزمــوون و بــەدەق بێــت ،نــەك هــەر شــاعري و شــيعرمان نييــه ،بەڵكــوو
زۆريــش كڵۆڵــن لــەو ڕووەوه ،كەواتــه هەمــوو
ئەوانــەى بەخۆيــان دەڵێــن شــاعري ،يــان
شــاعريبوونيان بــۆ ك ـراوه بــه بــەرگ ،ناتوانــن
شــيعر بەرهــەم بهێنــن ،چونكــه دواجــار شــيعر
لــە دەرەوەى هــەر دەركەوتەيەكــەوه ،بريتييــه
لــه ئەزمــوون ،بۆيــه كەمــن ئــەو شــاعريانەى
بەئەزموونێــى تايبــەىت شــيعريى دەنارسێنەوه،
چونكــە ئەزمــوون پرۆسێســێك نييــه بــه
ئاســاىن بەدەســتەوەبێت ،بەتايبــەت ئەزمــووىن
شــيعريى ،كــە پێويســتى بــە بەردەوامــى و
ههناســه درێژييەکــى گەورەهەيــه.
لێــرەوە لــه نێوەنــدى ئــەدەىب كورديــدا،
ســەرنجى ئــەوە دەدەيــن ،كه(ســەباح
ڕەنجــدەر) يەكێكــه لــەو شــاعريانەى
بەئەزموونێــى شــيعريى تايبــەىت خۆيــەوە
نــارساوه ،بەوپێيــەى هەميشــه هەوڵــی داوه
هێڵێــك لەنێــوان خــۆى و شــاعرياىن تــردا

بهێڵێتــەوه ،كــە لەڕێگەيــەوه جيــاوك و جياوازييــەكاىن بپارێزێــت و بەمــەش
نــاوى ســەباح ڕەنجــدەر و ئەزمــووىن شــيعرى ئــەو ،وەك دووانەيــەك
لێكدانەبــڕاو دەمێننــەوه ،هەربۆيــە بــه خوێندنــەوەى شــيعرەكاىن ئــەم
شــاعريه ،ئێمــه وەك وەرگــر دەچينــه نێــو تخووبــە دوورەكاىن ســەرزەمينى
بەرينــى شــيعرەوه ،بــەاڵم ئــەو جۆرەلــە شــيعر ،كەهەڵگــرى وزەيــەىك
نائاشــنايه ،نــا ئاشــنايەتيى بــەو مانايــەى پێشــر ئێمــەى خوێنــەر /وەرگــر
ئەزموومنــان نەكــردووەو بــەرى نەكەوتوويــن ،ئەمــەش وادەكات ،شــيعرى
ڕەنجــدەر ببێــت بەچەشــنێك لەژياندنــەوەى تواناكامنــان و دەرەقــەىت
هەمــوو ئــەو نارشينييانــە بێــن ،كەلــە دەرەوەكــەو توونەتــه وێــزەى
جوانييــەكاىن دونيــا.
ئــەم ئەزموونــەى ســەباح ڕەنجــدەر ،لــەو پنتــەوە هێــزى خــۆى بەدەســت
دەهێنێــت ،كەخــۆى وابەســتە نــاكات بــە
هيــچ جــۆرە شــێواز و فــۆرم و زمــان و
خەياڵێــى دياريكــراوەوه ،هــەر وەك خــۆى
لــە مانيفێســتى شــيعريى (شــيعر بەرانبــەر
ئەبەدييــەت)دا جەخــت دەكاتــەوە و دەڵێــت:
((هيــچ فــۆرم و شــێواز و خەيــاڵ و زمــان و
نوێبــە خشــييەك تــا ســەر و ئەبەديــى نييــه.
فــۆرم و شــێواز و خەيــاڵ و زمــان و نوێبەخىش
هێــزى بەردەوامــن و بەنــاو پێچاوپێچــەكاىن
ژيانــدا دەخوولێنــەوه .پــاش خەمڵــن
لەكەنارێــى ئارامــدا هەڵوەســتەدەكەن و
دەگريســێنەوه ،بەنيــازى خۆئامادەكــردن و
دۆخگۆڕينێــى تــر پشــوويك بەئەزموونيــان
دەدەن)1()).
كەواتــه ئەزمــووىن شــيعر الى ســەباح ڕەنجدەر
لەنــاو ژيانــەوه چەكــەرە دەكات ،بەمــەش
ئەزمــووىن شــيعر دەبێــت بەئەزموونكــردىن

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

سەباح ڕەنجدەر لە قۆناغی الوێتیدا

دووەم /گێڕانــەوەى خــەون لــه
زمــاىن خۆيــەوه
ئايــا ئــەوه خەونــه خــۆى دەگێڕێتــەوه،
يــان خــەون بابــەت و ڕووداوەو شــاعري
دەيگوازێتــەوه بــۆ نــاو تخووبــەكاىن دەق و
دەيــكات بەشــيعر؟
ئــەوەى وايكــردووه وەاڵمدانــەوەى
ئــەم پرسيارەئاســان بێــت ،گوتەيەکــى
شــاعري خۆيــەىت ،كەلــە پێشــچاوى كــۆ
بەرهەمــى خۆيــدا خســتوويەتێ ڕوو

تەوەر

شــيعر خــۆى لەنێــو خۆيــدا ،بەمــەش توانــاى
داهێنــان الى ئــەم شــاعريه دەبێــت دەركەوتەيــەىك
هەميشــە ئامــاده ،بــە جۆرێــك كەدەتوانێــت
هــەر شــتێك بيــەوێ ،بيــكات بــەدەق و لەڕێگــەى
شــيعرەوە بــەرەو ئەبەدييــەت هەنــگاو بنێــت،
ئەمــەش ئــەو خاڵــه جەوهەرييەيــه ،كــه ئاگايــى
شــاعري لــە خۆيــدا مانيفێســت دەكات و هــەر بۆيــه
دەبينــن هەميشــه ئهزمــووىن شــيعريى ڕەنجــدەر
دانەبــڕاوه لــه نووســينى مانيفێســتى شــيعريى
و خســتنەڕووى هێڵــەكاىن نووســينى شــيعر،
ئــەم توانامەندييــەش لەڕێگــەى تەوزيفكــردىن
شــيعرييەىت زمانــەوه گەاڵڵــه دەبێــت ،بەوپێيــەى
كــە خــودى شــاعري خــۆى لــەو بڕوايەدايــه ،كــه
((شــيعر لــە منداڵــداىن زمانــدا گيــاىن دێتەبــەر
و هێــزى ڕاســتەقينەى شــاعري لــەو زمانەدايــه،
كەشــيعرييەىت تێــدا ئاشــكرا دەكات ،نــەك لــەو
زمانــەى ژيــاىن ڕۆژانــەى پــێ بەڕێوەدەبــات ،بــۆ
شــيعر ســەركەوتن و دابەزيــن بەپەيــژەى زمانــدا
گرنــگ نييــه ،بەڵكــوو نووســينەوەى نۆتــەى زمــان
گرنگــه)2()).
هــەر لــەو بەستێنەشــدا تەوزيفكــردىن زمــان
بەومانايــە دێــت ،كــە زمــان بەكاردەهێرنێــت
و بەخەبــەر دەهێندرێتــەوه ،تــا ئــەوەى
ببێــت بــەڕووداو و ڕووداويــش
ببێــت بــەدەق ،بــەم شــێوەيەبە
الى شــاعريەوه ((زمــان
هە ميشــە خە و تو و ه .
لە بە كا ر نە هێنا نيــد ا

بێدەنگــه ،لــەكاىت بەكارهێنانيــدا
بەخەبــەر دێــت و دەبێتــە دەنگــى
دلێــر ،يــان دەنگــى ڕاگەيانــدراو .جــا چ
لــە بــارى مانــا و پەيامداريــدا بێــت،
يــان لــە بــارى دەربڕيــن و كــرۆىك
جــواىن و وێنــەى بێگــەرددا)).
( )3ئەمشــێوازەى بەرهەمهێنــاىن
دەقــى شــيعريى بــەالى ســەباح
ڕەنجــدەرەوه ،وايكــردووە لــەوەى
خوێنــەر لەگــەڵ خوێندنــەوەى هــەر
دەقێكيــدا هەرجــارەى مانايــەىك
دەســت بكەوێــت و لەنــاو يــەك
ماناييــدا قەتيــس نەبێــت ،ئەمــەش
خەســڵەتێىك تــرى ئەزمــووىن ئــەم
شــاعريەيه ،كەجيادەكاتــەوە لــەو
شــاعريانەى تەنــێ بەڕيزكــردىن
وشــەوەخەريكن.
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و دەڵێــت(( :مــن زياتــر شــاعريى هەســت و خەونــم ،نــەك بابــەت و ڕووداو.
كاتێــك گــوردوون و ژيــان بەهەســت و خەونبينينــى خــۆم وێنــا دەكــەم،
ئێســتێتيكاى شــێواز بــە پانايــى بــوون ڕووبــەڕووى زمــان دەكەمــەوه)4()).
لەڕێگــەى ســێ يەكــەى واتاييــەوه (رسووش ،بليمــەت و پێغەمبــەر) شــاعري
دەيەوێــت ،خەومنــان بــۆ بــكات بــەدەق ،بەمانايــەىك تــر ئــەم ســێيه
كەواتاييــه ،دەبــن بەكليــى چوونــه ژوورەوه بــۆ ماڵــى خــەون ،ئيــر لــە
وێــوه ژوورەو ژوورى ئــەو ماڵــه سەرســوڕهێنەره دەگەڕێــن ،كــە ئەگــەرى
نەچوونــه دەرەوه لێــى زۆر بەهێزتــره لــه هاتنــەدەرەوه!
لــە پــاڵ ئەمەشــدا شــاعري لەڕێگــەى خەونــەوه بــە دواى ناونيشــانێكدا
دەگەڕێــت ،بۆئــەوەى بيــكات بەتايتڵــى هەمــوو بــوون و گــەردوون ،كاتێــك
دەڵێــت:

نووسەرى هەموو ژيان لەناو خەون كەوته سۆراخى ناونيشان
گەيشت بەگەورەترين ڕۆشنايى
كه ماڵه ڕووناكە كەيەتى
يان دڵ و هۆش و يەكەم بەيانى

ڕەنگى پەردەى پەنجەرەى ژوورى نووستنى
لەڕەنگى چاوى ژنەكەى وەرگرتووه

(ديواىن سەباح ڕەنجدەر ،ب ،1ل)237
ڕوانينــى شــاعري لەمــەڕ خــەون ،ڕوانينێــى تــەواو فانتازييانەيــه ،بەوپێيــەى
كەخــەون دەهێنێتــە زمــان و لەڕێگــە يــەوه دەســت بەگێڕانــەوه دەكات،
ئەمــەش دەبێــت بەپردێــك بــۆ پەڕينــەوەى چەنديــن ســاىت شــيعريى نــاوازە
بــەرەو ســنوورەكاىن خەيــاڵ و لەوێشــەوه ئاوێتــە بوونيــان لەگــەڵ زمانــدا،
ئــەو زمانــەى كــە هيــچ لەمپەرێــك لــە بەردەميــدا خــۆى ڕاناگرێــت و
هــەرەس دەهێنێــت:
نووسەرى هەموو ژيان ناوبژيوانى ئاژاوەكانى زەوى و ئاسمانه
چارەنووسمانى لەكتێبى چى ئێمەى هێنا
بەخەون چواند بەاڵم نەزاندرا بۆ نەينەخشاند
گەردەنى ئازاد لەماڵى گەشاوەى خەياڵ نيشتەجێ كردين
خەون سروودى خۆگريى پێ گوتين

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

(ديواىن سەباح ڕەنجدەر ،ب)266 ،1
ئەگــەر خــەون ئــەو پرۆســه بەديەييەبێــت ،كەهەمــوو مرۆڤێــك بــۆ
جارێكيــش بێــت لــە ژيــاىن خۆيــدا ئەزمــووىن كــردووه ،ئــەوا الى ســەباح
ڕەنجــدەر دەبێــت بەخوڵقاندنــەوەى مانــا لــە نــاو مانــادا ،ئەمــەش
كردەيــەىك شــيعريى هــەروا ئاســان نييــەو بــەو ســادەييەش بەســەر شــاعريدا
تێنەپەڕيــوه ،هــەر بۆيه(خــەون) تــە جــاوزى ئــەو ئاســته ئاســاييەى خــۆى
دەكات و دەبێــت بەهێزێــك ،كــه لــه توانايــدا بێــت (رسوودى خۆگريــى)
ميــان پــێ بڵێتــەوه .نــەك هــەر ئەوهنــده ،بەڵكــوو پرســيارى شــاعري دەكات
بەشــوێنێك ،كــە ئيــر تێيــدا خــەون بۆخۆيــى لێــى دەپررسێتــەوه ،ئەگەرچى
هەميشــە نــاوى (نووســەرى هەمــوو ژيــان) لەپێــى پێشــەوەيش دێــت:

(ديواىن سەباح ڕەنجدەر ،ب)267 ،1
بــەم شــێوەيه (شــێوازى خەونيــى) دەبێــت ســيامى ديــار بــەالى شــاعريەوه،
بــە چەشــنێك كــە توانــاى تێپەڕانــدىن داكــەوىت هەيــەو دەچێتــه نێــو
كۆمەڵێــك پێدراويــى زمــاىن و ماناييــەوه ،كــە ئامانجــى شــيعرييەتيان لــە
ڕێگەوەپــێ دەستنيشــان دەكات و خەونــەكاىن خۆيــى پــێ كۆدەكاتــەوه،
بەمــەش ئاســۆيەىك ڕوون بەســەر خــۆى و دەوربــەر و ســەرجەم
دەركەوتــەكان بوونــدا وااڵ دەكات ،لەكاتێكــدا زمــان لــە نــاو ماڵــى خەونــدا
ون دەبێــت ،هــەر وەك شــاعري دەڵێــت:

كتێبــى چــى ئێمــەى هێنــا ئــەى گيانــى ڕێزلێگيــراوى نووســەرى هەمــوو
ژيــان
تارمايى يان خەون يان مرۆڤى ڕوون مانايان بەژيان دا
تارمايى يان خەون يان مرۆڤى ڕون مانايان بەجوانى دا
تارمايى يان خەون يان مرۆڤى ڕوون مانايان بەزيندوو بوونەوەدا
تارمايــى يــان خــەون يــان مرۆڤــى ڕوون

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

دەمى حەزياى كليل دا

مانايــان بەنەمريــى دا
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ماڵى خەون ژوورەكانى لەناويەكدان
هاتوچۆكردن تێيدا جەژنێكى داگيرساوه
خانووى يەك نهۆمن
زەوى لەژێر پێى دانيشتووان خەونى ئەسپ دەبينێت

(ديواىن سەباح ڕەنجدەر ،ب ،1ل)267
بــەم پێودانگــه لــە دايكبــووىن خــەوىن ئەفســانەيى لــە نــاو ئيســتاتيكاى
شــيعردا دەبێــت بەميكانيزمێــك بــۆ داهێنــاىن وێنەگەلێــك ،كــە تێيــدا
پانتايــى لۆجيــك خــۆى بــۆ جۆرێك لەجــۆرەكاىن
ســوريالييەت ڕادەخــات و دەبێــت بــەو
ســەرزەمينى كــە شــاعري لێيــەوه پەنــاى
خــۆى و خەونــەكاىن خــۆى دەدات:

تەوەر

لە شكرێك بەديل گيرا
سەرلە شكريان كە شتييەوان بوو
خەونــى بــازى بينــى هێالنــەى
لێوڕێــژ هێلكەيــه
ئــەى خەونــى مانــدوو
خەزێنــەت بــاش چاودێــر
بكــه
كليــل و قوفڵــى بــە

ساڵی چوارەم

ژمارە

11
تشرینی
دوەم
2019
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بێپەيمانــه
ئاگايــى
ئاسمان لە كوێ شكۆى ئەستێرەى تێ دەكەويت...

(ديواىن سەباح ڕەنجدەر ،ب ،1ل)238
ئەمــە يــه خــەوىن ئەفســانەيى ،كەجێــى عەقــڵ تێيــدا تــەواو الوازەو خۆى بۆ
ئەگــەرەكاىن تــرى دەركەوتنــەوەى زمــان دەكاتــەوه ،بەومانايــەى كــە دنيــاى

ناديــار و هەڵچوونــەكاىن شــاعري لەڕێگــەى خســتنەگەڕى هێــزى هەميشــه
دەســەاڵمتەندى خەونــەوه ترۆپــى ئــارەزووەكان دەتەنێــت و لــە پێنــاو
چــوون ڕووەو جيهــاىن نــەدۆزراوەدا دەســت بــە ســەفەرى خــۆى دەكات،
ئــەم پێكهاتەيــه لــه گوزارشــت و چەمــى ملكەچنــە بــوو بــۆ هيــچ جــۆره
ياســا و ڕێســايەىك عەقــڵ و لۆجيــك ،دەالقەيــەى تــر بــەڕووى داكــەوىت

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

باز مرد پێ ڕانەگەيشت

هێلكەكانى بترووكێنێت و بێچووەكانى تەواو ئاشق و بێباك بكات
باز ئەى گيانى پەتى
بەخۆت و ئەو بێچووانەت دەتەوێ چى بكەى
ناكامييەكانى خەون وريايان نەكرديتەوه
ئەسپەكەم نزيك كوختێكى دارين لەپاوانى خودايى مەست كرد
تا فريا بكەوم گەشتەكەم تەواو بكەم

(ديواىن سەباح ڕەنجدەر ،ب ،1ل)237
ئــەوەى لــەم خەونــەدا دەتوانــن بەرجەســتەى بكەیــن ،ئــەو هاجــى
دۆزينــە وەو ئاشــكراكردىن واتــاى زياتــره ،ئــەو واتايانــەى كــه لــه هەنــاوى
ئــەو چەمكانــەدا خۆيــان مــەاڵس داوه ،كەســەر بەپانتاييگەلێــى تــرن،
ئــەو پانتاييانــەى شــاعري دەيەوێــت خــەون بەرێتــە ناويانــەوەو لەوێشــەوه
ديســانەوه لەبارەيــەوه بدوێــت و بيگێڕێتــەوه ،چونكــە دواجــار لــە نــاو
گێڕانــەوەدا خــەون خــۆى دەكات بەئاخاوتنــى ســەرەتاكان ،ئەمــەش دەبێــت
بــە ئامرازێــك لــە پێنــاو مەعريفەتێــى نالۆجيــى ،بەوپێيــەى كەنەســت
بااڵدەســتى يەكەمــى پرۆسێســەى بەرهــەم هێنــاىن شــيعرييەته لــە نــاو كــۆى
دەقەكــەدا:

* سەرچاوە پەراوێزەكان:
( )1شــيعر بەرانبــەر بەئەبەدييــەت (مانيفێســتى شــيعرى) ،ســەباح
ڕەنجــدەر ،گۆڤــارى هەنــار ،ژمــاره( ،)92ســێپتەمبەرى  ،2013ل.21
( )2ســەدو يــەك شــەوه ،ســەباح ڕەنجــدەر ،چاپــى يەكــەم ،هەولێــر،2008 ،
ل.
( )3شيعر بەرانبەر بەئەبەدييەت (مانيفێستى شيعرى) ،ل.22
( )4ديــواىن ســەباح ڕەنجــدەر ،بەرگــى يەكــەم ،چاپــى يەكــەم ،هەولێــر،
 ،2018ل.3
( )5دەڕوانرێتــه :شــيعر بەرانبــەر بــە ئەبەدييــەت (مانيفێســتى شــيعرى)،
ل.23

تەوەر

باران مزگێنيدەرو ڕابەرمانه
بەدڵۆپە گەورەكانى مانى بەزەمينى جوانى شكاند
بەو دڵنەرمى و ورياييەى بەناو شكۆى كێڵگ ڕۆيشت
شارێكى تەڕ و پاراو و بەپيتى بۆ بنيادناين
بارانەو باران
خەونەو خەون
ئاسمانەو ئاسمان
زەمينەو زەمين

(ديواىن سەباح ڕەنجدەر ،ب ،1ل)296
بــەم شــێوەيه شــەپۆىل دەســتەمۆ نەك ـراوى خــەون ،بەدوايەكــدا هــورووژم
دەهێنــن و ئەمــەش كەشــێك لەگێڕانــەوەى شــيعرى بەرهــەم دەهێنێــت،
كەخوێنــەر لەئەنجامــدا لەگــەڵ چەنديــن مانــاو دەاللــەىت ديكــەدا بەرخــورد
دەكات و دەرئەنجاميــش فــۆرم و شــێواز خەيــاڵ و نوێبەخــى دەبــن بــەو
پێنــج هێڵەســەرەكييەى كەپێكــەوە دەڕۆن و تێكــەڵ بەشــيعرييەت دەبــن و
بەمــەش هێــزى خۆيــان لــەدوا خاڵــى بــاش بەكارهێنانيانــدا گەاڵڵەدەكــەن،
هــەروەك شــاعري خــۆى ئەمــەى (شــيعر بەرانبــەر بــە ئەبەدييــەت)دا بەيــان
كــردووه)5(.

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ئاســايى و بــەردە ســتدا وازدەكات ،هەربۆيــه خــەوىن شــاعري لەگەنجينــەى
نەســت و نائاگاييــەوه ســەرچاوەى گرتــووەو بەرپێگرتنــى ئاســان نييــه،
چونكــه ئــەو ،له(پــاواىن خودايــى)دا ئەســپى خــۆى مەســت دەكات:

ڕووەكى فەرامۆشكراوى بانگەێشت كردەئاسۆى ناودارى
بريق و باقى ژيانى نيشان دا...
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