
رەفیق سابیر
رەنگە ئامانجی ئەدەبیی من ئەوە 
بێت، لە رێگای شیعرەوە، مانایەک 

بە بوون و ژیانی خۆم بدەم.

سازدانی: شاخەوان سدیق
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* شــیعر ســنووری دەربڕینــی زمــان بەرینتــر و مــەودای فانتازیــا 

و بیرکردنــەوەی مــرۆڤ فراوانتــر دەکات. 
* رۆحێکــی هۆگــری شــیعر و هونــەر ئــازاد و جــوان، ژیاندۆســت 

و ئەوینــدار، دەبێــت.
* هێمنــی و میهرەبانــی هونــەرن، مــرۆڤ فێریــان دەبێــت، کەچی 

توندتیــژی خووە.
*رەنگــە ئامانجــی ئەدەبیــی مــن ئــەوە بێت، لــە رێگای شــیعرەوە، 
ستایشــی جوانــی، ئەویــن و ئــازادی بکــەم، مانایــەک بــە بــوون 

و ژیانــی خــۆم بــدەم.

* سنووری نێوان خۆشەویستی و کینە، هەنگاوێکە.

پ1/ شــیعر یه كێكــه  لــه  گرنگتریــن و كۆنتریــن ئــه و ژانــره  
ژیــاوه ،  له گــه ڵ مرۆڤــدا  به درێــژای مێــژوو  ئه ده بیانــه ی كــه  
)كازانزاكیــس( یــش ده ڵێــت) شــیعر ئــه و خوێیه یــه  كــه  ناهێڵێــت 
ــیعر  ــه ی ش ــه م گرنگی ــوه  ئ ــڕوای ئێ ــكات( به ب ــه ن ب ــان بۆگ جیه
لــه  چییــه وه  هاتــوه ؟ تــۆ بۆده ته وێــت شــیعر بنوســیت و بــۆ تــۆ 

شــیعر چییــه ؟

ــە،  رەفیــق ســابیر -شــیعر هونەرێکــی زمانــی و چڕتریــن ژانــری ئەدەبیی

ــان،  ــی زم ــی و فرەدەاللەت ــتی فرەڕەنگ ــی و رسوش ــەوە جوان ــە هۆی ــە ب ک

دەردەکەوێــت. شــیعر بــە هــۆی ئازادکردنــی زمــان و داهینــان لــە زمانــدا، 

ــەر،  ــۆ هون ــەوە ب ــی پەیوەندیی ــە ئامرازێک ــان ل ــی زم ــی گۆڕین ــە ئەنجام ل

ــی، دەســەملێنێت. شــیعر، وەک  تایبەمتەندیــی خــۆی، وەک ژانرێکــی ئەدەب

مۆســیقا، پێداویســتییەکی رووناکبیــری، رۆحــی و ســایکۆلۆجیی مرۆڤــە. 

لەچــاو ژانــرە ئەدەبییەکانــی تــردا، لــە هەســت و هــزری خۆرســکی و 

خەیاڵــی ســەرکەش و دونیــای جەنجاڵــی نــاوەوەی مــرۆڤ نزیکــرە. بۆیــە، 

بــە رای مــن،  لــە هەموویــان زیاتــر پێویســتیی بــە ئــازادی و زمانــی ئــازد، 

هــزری ئــازاد، خەیــاڵ و دەربڕینــی ئازادانــە هەیــە. زمانــی شــیعر جیــاواز، 

پوختــە و  بژارکــراوە، هــەروا زمانێکــی ناڕاســتەوخۆ، پــڕ دەاللــەت، پــڕ 

مێتافــۆر و ســنووربەزێنە. لــە شــیعردا، زۆر جــار، وشــە مانــا قامووســییەکەی 

ون دەکات و وەک ســیمبولێک دەردەخرێــت، یــان واتایەکــی تــری پــێ 

دەدرێــت. مێتافــۆر و وێنــەی شــیعری، کــە بنچینــەی زمانــی شــیعریین بــە 

گشــتی، مانــای نوێــی وتــن و دەربڕینــی نــوێ لــە زمانــدا، دادەهێنــن. زمــان 

ــر و  ــان بەرین ــی زم ــنووری دەربڕین ــەن، س ــدا دەردەخ ــی نوێ ــە فۆرمێک ل

ــر  ــرۆڤ فراوان ــەوەی م ــا و بیرکردن ــەودای فانتازی ــر و م ــۆکەی رەنگین ئاس

ــەن.  دەک

ــت،  ــک دەبەزێنێ ــاڵ و لوجی ــەوە و خەی ــان و بیرکردن ــنووری زم ــیعر س ش

ــر  ــە شــیعرەوە فێ ــات. ل ــە دەب ــازاد و ئازایان ــەوەی ئ ــەرەو بیرکردن مــرۆڤ ب

ــتییش  ــەوە ســەرهەڵدەدات، راس ــتەقینە لەناخامن ــی راس ــە ئازادی ــن ک دەبی

لەنــاو خۆمانــەوە دەســت پــێ دەکات. بــە بــێ دەستخســتنی ئــەو ئازادییــە 

ناوەکییــە، بــە بــێ گەیشــن بــەو راســتییە نیوخۆییــە، زەحمەتە لــە دەرەوەی 

نیتشــە )١٨٤٤-١٩٠٠(  بهێنیــن.  بەدەســت  راســتی  ئــازادی و  خۆمانــدا 

دەڵێــت »بــۆ ئــەوەی لــە راســتی دانەبڕێیــن، دەبــێ هونەرمەندانــە بژیــن«. 

شــیعر، وەک هونــەر، ئاســۆی بیرمــان بەریــن و لە ناخــەوە ئازادمــان دەکات، 

ــان،  ــە دەرەوەی خۆم ــا ل ــات، ت ــان دەب ــری و یاخیبوومن ــەرەو بوێ ــازادی ب ئ

ــازاد  ــی ئ ــن. مرۆڤ ــە راســتی بکەی ــی ل ــن، داکۆک ــدا بگەڕێی ــە دوای ئازادی ب

ناتوانێــت لەنــاو کۆمەڵێکــی نائــازاددا دەســتەمۆیانە هەڵبــکات. بــۆ ئــەوەی 

ریتمــی ژیانــی خــۆی بپارێزێــت، لــە دەرەوەی خــۆی بــۆ ئــازادی دەگەڕێــت. 

لــەو کــۆت و داوە کۆمەاڵیەتــی و سیاســییانە دەربــاز  هــەوڵ دەدات 

ببێــت، کــە چواردەوریــان تەنیــوە. رێکــەوت نییــە کــە بەرەنگاربوونــەوەی 

داگیــرکاری و ســتەم، ســەرەتا لــە شــیعردا دەردەکەوێــت. لــە رەوشــی 
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خەباتــی رزگاریخوازیــدا شــیعر، لەنــاو ژانــرە ئەدەبییەکانــدا، دەبێتــە 

ــەوە.  ــی نەت ــی بەرگری ــەنگی ئەدەب ــازادی و پێش ــوون و ئ ــۆی یاخیب بڵندگ

بــۆ منوونــە شــیعری بەرگریــی فرەنســایی لــە ســەردەمی شــەڕی دووەمــی 

جیهانــی و داگیکردنــی فرەنســا، لــە الیــەن نازییەکانــی ئەڵامنــەوە، شــیعری 

..تــاد. هــەروا  ئایرلەنــدی، فەلەســتینی و کــوردی  بەرگریــی ڤێتنامــی، 

ــری رۆشــنگەری  ــدا، ســەرەتاکانی بی ــەی واڵتان ــە زۆرب ــم، ل ــدەی بزان ئەوەن

و مۆدێرنیــزم، خەونــی نوێخــوازی و یاخیبــوون لــە هــزری بەردیــن و 

ــن و  ــی و سیســتمی کۆنخــوازی و ســتەمی ئای ــووی ئەدەب ــی دەقگرت نەریت

دەزگا ئاینییــەکان، ســەرەتا لــە شــیعردا دەرکەوتــوون، دواتــر ژیانــی فیکــری، 

ــدا  ــی کوردی ــە ئەدەب ــەوە. ل ــان گرتۆت ــی و کۆمەاڵیەتیی ــری، سیاس رووناکبی

خانیــی مــەزن و حاجــی قــادری کۆیــی، کــە زۆر پێــش ســەردەمی کۆمەڵــەی 

خۆیــان کەوتبــوون، دوو بەڵگــەی روونــی ئــەم بۆچوونــەی ســەرەوەن. دیارە 

لــە شــیعری زۆر نەتــەوەی تریشــدا، ئــەم منوونانــە هــەن، کــە الموایــە ئێــرە 

ــە. ــگای باســکردنیان نیی جێ

ــە  ــت ب ــدارە و دەکرێ ــەوە، بایەخ ــووری و زمانییش ــواری کولت ــە ب ــیعر ل ش

ــەوە، خــەون  ــی نەت ــت. گیان ــەوە دابندرێ ــی نەت ــی رۆحی ــی ژیان ئاوێنەیەک

ــۆری  ــی جۆراوج ــەروا الیەن ــت، ه ــوون و رسوش ــان و ب ــۆ ژی ــی ب و روانین

ــیعردا  ــە ش ــێوە، ل ــن ش ــە روونری ــەوە، ب ــی نەت ــی و کۆمەاڵیەتی ئێتنۆگران

دەردەکــەون. رێکــەوت نییــە کــە مێــژووی کولتــووری، کۆمەاڵیەتــی و 

سیاســی و شــەڕ و نەبەردیــی گەالنــی ســەردەمی بابلییــەکان و گریکــی کۆن 

ــە داســتان و چیرۆکــی شــیعریدا،  ــش، ل و ســەدەکانی ناوەڕاســت و دواتری

ــادە و  ــی، ئەلی ــی بابل ــتانی گلگامش ــە داس ــۆ منوون ــەوە. ب ــان داوەت رەنگی

ئۆدێســای هۆمێــرۆس، شــانامەی فیردەوســی، )ســوارێک لــە کەوڵــی پڵنگــدا(

ــاد. ــی ...ت ــی خان ــەم و زین ــتاڤیللی، م ــۆتا رۆس ــاعیری گورجســتان ش ی ش

زمــان لــە رێــگای شــیعر )هــەروا فەلســەفە( گۆڕانــی بەســەردا دێــت، گەشــە 

ــت.  ــەی خــۆی پێشــان دەدرێ ــای داهێنەران ــت، توان ــش دەکەوێ دەکات، پێ

ــتانەتی،  ــەوەی شارس ــە بوژان ــەملێنێت ک ــی دەیس ــی مێژووی ئاوڕدانەوەیەک

و  نەتەوەیــی  هەســتی  دەرکەوتنــی  ســەرەتای  و  کولتــووری  زمانــی، 

خۆناســینی نەتەوەیــی، لــە هەندێــک واڵت، لەوانــە لــە کوردســتاندا، ســەرەتا 

لــە شــیعردا رەنگیــان داوەتــەوە، شــیعر وێنەیەکــی گشــتی و جۆراوجــۆری 

ژیانــی رۆحــی، فیکــری و کۆمەاڵیەتیــی نەتەوەیــان پێشــان داوە. بــۆ 

منوونــە لــە ســەردەمی میرنشــینی بۆتــان، ئــەردەالن و بابانــدا، پێداویســتیی 

دروســتبوونی زمانــی ئەدەبــی )زمانــی نووســین( رەخســا. لــە ســایەی هــەر 

میرنشــینێکدا شــیعر، وەک تاقــە ژانــری نــوورساوی ئەدەبــی، بــە شــێوەزاری 

زاڵــی هــەر ناوچەیەکــی میرنشــینی، دەرکــەوت. بــۆ یەکــەم جــار، لــە 

رێــگای شــیعرەوە، زمانــی کــوردی، بــە شــێوەزاری کرمانجــی، دواتــر گــۆران 

)هەورامــی( و دواتریــش کوردیــی خــواروو، لــە زمانــی پەیڤینــەوە گــۆڕدران 

ــەو  ــیعری ئ ــە ش ــێ درا. ل ــەیان پ ــات گەش ــین و ئەدەبی ــی نووس ــۆ زمان ب

ــەی  ــە منوون ــارساون و ب ــورد ن ــە شــیعری کالســیکی ک ــە ب ســەردەمانەدا، ک

ــزر و  ــی ه ــن، زۆر الیەن ــەاڵت دادەندرێ ــیکی رۆژه ــیعری کالس ــەرزی ش ب

ــن.  ــوو دەبیندرێ ــان و داهات ــۆ ژی ــەوە و تێڕوانینــی مرۆڤــی کــورد ب بیرکردن

ــەر و تەکنیکــی شــیعر و مەجــاز  ــەو شــیعرانە بنەماکانــی هون ــە هــۆی ئ ب

ــە  ــاد، ل ــژی ..ت ــروز و رەوانبی ــش و ع ــی کێ ــیعری و جۆرەکان ــەی ش و وێن

ئــەدەب و زمانــی کوردیــدا، چەســپێندران. هــەروا لــەو شــیعرانەدا زۆر 

ــی  ــی کۆمەڵ ــی و ئێتنۆگرافی ــووری, کۆمەاڵیەت ــی فیکــری، کولت ــی ژیان الیەن

ئــەو ســەردەمانەی کوردســتان و ســەرەتاکانی هەســتی نەتەوەیــی، پێشــان 

دراون. رێکــەوت نییــە کــە شــیعر، لــە چەنــدان واڵتــی تــردا، هەمــان رۆڵــی 

ــە زمانانــی فارســی،  ــۆ منوون ــوە. ب ــدا بینی ــە ژیانــی کولتــووری و نەتەوەیی ل
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ــەوە،  ــی ئاخاوتن ــە زمان ــیعرەوە، ل ــگای ش ــە رێ ــاد. ل ــگاری و ئۆکراینی..ت بوڵ

هۆشــیاریی  و  هەســت  ســەرەتاکانی  نووســین.  زمانــی  بــۆ  گــۆڕدران 

ــە شــیعردا دەرکەوتــن و بــە هــۆی شــیعرەوە  نەتەوەیــی، لــەو واڵتانــەدا، ل

بــاو بوونــەوە، زەمینــەی کولتوورییــان بــۆ دەرکەوتنــی ناســیۆنالیزم و بزاڤــی 

رزگاریخوازیــی نەتەوەیــی رەخســاند. کەچــی لــە هەندێــک واڵتــی تــر زمانی 

نووســین، لــە رێــگای تێکســتی ئاینییــەوە، دەرکەوتــووە. بــۆ منوونــە تــەورات 

و زمانــی عیــربی، قورئــان و زمانــی عەرەبــی، ئینجیلــی تەرجومەکــراوی 

لۆســەر و زمانــی ئەڵامنــی. ئــەم بــەراوردە خێرایــەی نێــوان شــیعر و 

ــووری و  ــی کولت ــە ژیان ــی شــیعر، ل ــەخ و شــوێنی تایبەت ــی، بای ــی ئاین کتێب

رۆحیــی کۆمەڵێــک گــەل، لەوانــە گەلــی کوردســتاندا، دەردەخــات. رەنگــە 

لەبــەر ئەمــەش بێــت، کــە هێشــتا لــە کوردســتاندا، شــیعر ئەرکــی سیاســی 

بــۆ دادەندرێــت، داوا دەکرێــت وەک ئامرازێــک، لــە کێشــە سیاســی و 

ــت.  ــەکار بهێندرێ ــدا، ب کۆمەاڵیەتییەکان

ــە  ــامن دەناســێنێ، رۆحــامن ل ــە جوانی ــم کــە شــیعر ب ــت بڵێ دواجــار دەبێ

جوانــی دەگرێــت و هەســتی جوانیــامن بــە جۆرێــک بێــدار دەکاتــەوە کــە، 

جوانیــی شــتە ســادە و ئاســاییەکانیش ببینیــن. رۆحێکــی هۆگــری شــیعر و 

ــدار، بێــت. خــۆی  ــازاد و جــوان، ژیاندۆســت و ئەوین ــەر، دەتوانێــت ئ هون

لــە ئیرەیــی، کینــە و توندوتیــژی بــەدوور بگرێــت. جوانــی دیارییەکــی 

ــی و ئاســوودەییە، دەســەاڵتە،  ــی ئارام ــە، جوان ــی رسوشــت و ژیان دەگمەن

ــە رێــی ئازادییــەوە،  ــە رێــی جوانییــەوە، ل ــە. شــیعر، ل جوانــی بەختەوەریی

بــە هــۆی ئاوێزانبوونــی ژیــان، رسوشــت، بــوون و ئینســان، دەتوانێــت توانای 

جوانناســی، هاوســۆزی و مرۆڤدۆســتیامن پــەرە پــی بــدات، فێرمــان بــکات 

ــان، ئینســان، رسوشــت و حەیــوان بگریــن.  رێــزی ژی

بــە  دەڕوانــم.  شــیعر  گرنگیــی  و  شــیعر  بــۆ  جــۆرە  بــەو  مــن 
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پێداویســتییەکی ژیانــی رۆحــی، هونــەری و رووناکبیریــی خۆمــی دەزانــم. 

ــیعر و  ــگای ش ــە رێ ــە ل ــت، ک ــەوە بێ ــن ئ ــی م ــە ئامانجــی ئەدەبی رەنگ

ــەرەوە  ــێوەیەی لەس ــەو ش ــیعرێکی ل ــە ش ــینی چەپک ــۆ نووس ــدان ب هەوڵ

بــاس کــرا، ستایشــی جوانــی، ئەویــن و ئــازادی بکــەم، مانایــەک بــە بــوون 

و ژیانــی خــۆم بــدەم.

ــدا  ــه وه ، تیای ــۆ ده خوێنین ــیعری ت ــی ش ــه  ئه زمون ــك ك پ/2كاتێ
شــاراوه   یــان  دیــار  به گه ڕانه وه یه كــی  هه ســت  هه میشــه  
ــوك و  ــته  بچ ــای ش ــه ر دونی ــوه  ب ــن و له وێ ــردوو ده كه ی ــۆ ڕاب ب
ــن،  ــوڵ ده كه وی ــی ق ــه  زمانێك ــاكام، ب ــقێكی  ن ــاده كانی  ئه ش س
ڕابــردوو  بــۆ  بــۆ؟ گه ڕانــه وه   ڕابــردوو  بــه   ئــه م گرنگیدانــه  
ــیعر  ــی ش ــۆ بنیاتنان ــته یه  ب ــا كه ره س ــق، ته نه ــی  عه ش ڕاڤه كردن

ــووی  ــه  و شــیعر قه ره ب ــه  ده ســتچووی تۆی ــی ل ــان یاده وه ریه ك ی

ــه وه . ــۆ ده كات ــت ب ــه  ده ســت چونی ل

 رەفیــق ســابیر -ئــەم ســەرنجەت زیاتــر پەیوەندیــی بــە هەندێــک لــەو 

ــیومن.  ــدا نووس ــاڵەی دوایی ــت/نۆ س ــەم هەش ــە ل ــە، ک ــەوە هەی هۆنراوان

لەگــەل  کــە  نییــە،  )موجــەرەد(  ئەبســراکت  زەمانێکــی  رابــردوو 

ــەردەمێکدا،  ــە س ــە ل ــە، ژیان ــردوو ئەزموون ــت. راب ــەرچوونیدا، ون ببێ بەس

کــە بــەردەوام دەتوانێــت، لــە بیــر و رەفتــار و کاری مرۆڤــدا، خــۆی بەرهــەم 

بهێنێتــەوە. لەگــەڵ هەڵکشــانی تەمەنــدا، رابــردوو، یــان بەشــێکی رابــردوو، 

ــت.  ــدا رێ دەبڕێ ــەڵ مرۆڤ ــێبەر لەگ ــات و وەک س ــۆی دەردەخ ــر خ روون

ــا و  ــی و وات ــردوودا، جوان ــەڵ راب ــەراورد لەگ ــە ب ــتا، ب ــار ئێس ــک ج هەندێ

ــە  ــە ســاڵ خۆزگــەم ب بایەخــی خــۆی دەردەخــات. کــورد دەڵێــت )ســاڵ ب

ــە  ــە ل ــە هەمیش ــدا، ک ــتی ژیان ــەڵ رسوش ــە لەگ ــەم ئیدیۆم ــارە ئ ــار(. دی پ

گــۆڕان و پێشــکەوتن و نوێبوونــەوە دایــە، نایەتــەوە. بــەاڵم لــە ئەزموونــی 

تاکەکەســدا، کــە مــرۆڤ، وەک هــەر دیاردەیەکــی زینــدوو، بــەرەو پیربــوون 

ــۆ  ــەوە ب ــەک دروســتە. گەڕان ــا رادەی ــەوە دەڕوات، ت ــوون و پووکان و الوازب

ــی  ــی شــوێن و کــەس و دۆســت و یاران ــردوو، نۆســتالجیا و غەریبیکردن راب

لەدەســتچوو، دیاردەیەکــی مرۆییــن و بەشــێکن لــە ژیــان و رسوشــتی 

ــت وەک زۆر  ــیعردا، دەکرێ ــە ش ــردوو، ل ــۆ راب ــەوە ب ــە گەڕان ــرۆڤ. بۆی م

دیــاردەی تــری ژیــان، کەرەســتەیەکی بنیاتنانــی شــیعر و هونــەر بێــت، وەک 

بەڕێــزت ئامــاژەت پــێ کــردووە، بــەاڵم ئەمیــش، وەک هــەر کەرەســتەیەکی 

تــری شــیعر، ناشــێت بــە جۆرێکــی میکانیکییانــە، بــەکار بهێندرێــت، بەڵکــو 

ــن  ــە رای م ــەر. ب ــیعر و هون ــە ش ــت ب ــدا، دەگۆڕدرێ ــی داهێنان ــە رەوش ل

ــک  ــە هەندی ــایکۆلۆجی، رەنگ ــی س ــردوو، وەک حاڵەتێک ــۆ راب ــەوە ب گەڕان

جــار، خۆدزینەوەیەکــی کاتــی بێــت لــە ئێســتا و هەندێــک گرفــت و 

من پێش هەر شتێک، 
لەبەر خۆم شیعر 

دەنووسم. بۆیە شیعر 
دەنووسم، چونکە ناتوانم 

نەی نووسم. شیعر 
دەنووسم بۆ ئەوەی 

هەنگاوێک لە ئازادی، 
جوانی، راسیتی و لە خۆم 

نزیکتر ببمەوە
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ــان  ــە رووی ــدا روو ب ــی رۆژانەی ــە ژیان خەفــەت و سەرئێشــە، کــە مــرۆڤ ل

دەبێتــەوە. یــان دەکرێــت ئاوڕدانــەوە بێــت بــۆ هەندێــک ئەزموونــی 

تایبــەت، کــە هێشــتا، وەک کات و رووداوی بەســەرچووی گرنــگ و خــۆش، 

جوانــی و مانــای خۆیــان لەدەســت نــەداوە. لەگــەڵ مرۆڤــدا دەژیــن، هێــز 

و ئاســوودەیی و ســێبووریی دەبەخشــن. بەرجەســتەکردنی ئــەم جــۆرە 

ــە  ــدات و ل ــێ ب ــتیی پ ــی گش ــێت رواڵەتێک ــیعردا، دەش ــە ش ــە، ل ئەزموون

ــش. ــانی تری ــی کەس ــە ئەزموون ــت ب ــییەوە، بیگۆڕێ ــی تاکەکەس ئەزموون

پ3/ نوســه رێك ده ڵێــت« پتــر لــه  هــه ر شــتێكی تــر بۆیــه  شــیعر 
ــا  ــۆ ت ــم ت ــه م« ئه پرس ــۆم بك ــی خ ــم باس ــا بتوان ــم هه ت ده نوس
چه نــد لــه  نوســینه كانتا خــۆت ئامــاده ی؟ تــۆ خــۆت ده نوســیته وه ، 
ــا تایبه ته كــه ی  ــر، له كاتــی نوســیندا خــۆت و دنی یــان ئه وانــی ت
ــه  پێــش  ــه  بیــره ؟ یــان تــۆ بــۆ خوێنــه ر ده نوســیت و ل خۆتــت ل
نوســین و دوای نوسینیشــا خوێنــه رت لــه  بیــره و بــۆ ئــه وان 

ــتی؟ ــان گش ــه  ی ــی زاتیی ــیعر په یوه ندیه ك ــیت.؟ ش ده نوس
 رەفیــق ســابیر -مــن، پێــش هــەر شــتێک، لەبــەر خــۆم شــیعر دەنووســم. 

ــەی نووســم. شــیعر دەنووســم  ــم ن ــە شــیعر دەنووســم، چونکــە ناتوان بۆی

ــە ئــازادی، جوانــی، راســیتی و لــە خــۆم نزیکــر  بــۆ ئــەوەی هەنگاوێــک ل

ــی  ــان و ئەزموون ــەی ژی ــە ئاوێت ــم، ک ــر و بۆچوون ــت و بی ــەوە. هەس ببم

تایبــەت و کۆمەاڵیەتــی بــوون، بەرامبــەر بــوون و رسوشــت و مــرۆڤ، 

دەرببــڕم. کاتێــک دەڵێــم لەبــەر خــۆم شــیعر دەنووســم، واتــا لەبــەر 

ئینســان شــیعر دەنووســم. ئــەوەی مــن لــە شــیعردا بــۆی دەگەڕێــم، 

ــا باشــر خــۆم  ــە. شــیعر دەنووســم ت ــەوە هەی ــە مرۆڤایەتیی ــی ب پەیوەندی

بناســم. ئەگــەر مــرۆڤ خــۆی نەناســێت، ئاســان نییــە بتوانێــت کەســانی تــر 

بناســێت. لــە شــیعر )هــەروا لــە هونــەر(دا مــرۆڤ چەنــد باســی خــۆی و 

دونیــای تایبەتــی خــۆی بــکات، )مــن(ی تاکەکــەس، لــەو ســنوورە تایبەتــەدا 

ــە  ــت ب ــدا، دەگۆڕدرێ ــین و داهێنان ــی نووس ــە رەوش ــو، ل ــەوە بەڵک نامێنێت

)مــن(ی کەســانی تریــش. خــەم و خــەون و ئــاوات و گرفتــە وجودییەکانــی 

ــەزای  ــە ف ــک ل ــەوە نزیکــن، کاتی ــە یەکریی ــن، ل ــە هــەر کــوێ ب مــرۆڤ، ل

ئــەدەب و هونــەردا رەنــگ دەدەنــەوە، مــرۆڤ دەتوانێــت خــۆی لــە 

ــە  ــە ئەم ــە رەنگ ــەوە ک ــەوە بکات ــر ل ــەوەی بی ــێ ئ ــەوە، ب ــدا ببینێت ناویان

ــە.  ــە داهێنەرەکەی ــت، ک ــر بێ ــێکی ت ــی کەس ــی تایبەت ــرۆک و ئەزموون چی

ــت: ــوا )١٨٨٨- ١٩٣٥( دەڵێ ــدۆ پێس ــوگال فێرنان ــەورەی پورت ــاعیری گ ش

من هیچ نیم و 
رۆژێ لە رۆژانیش نابم بە شتێک، ئەوە نەبێ

لە ناخی خۆمدا 

خەونی هەموو جیهانم هەڵگرتووە.

لــە  تەنانــەت  و  دەوروبــەرم  لــە  دەنووســم،  شــیعر  کاتانــەی  ئــەو 

خوێندنــەوەش دادەبڕێــم،  بیــر لــە خوێنــەر ناکەمــەوە، بــە تــەواوی لەگــەڵ 

ــۆم  ــای خ ــە دونی ــە ب ــەاڵم ئازادان ــم، ب ــد دەب ــیعردا بەن ــاو ش ــۆم  و لەن خ

و بیرکردنــەوە و فانتازیاکامنــدا دەگەڕێــم. لــە رەوشــی نووســیندا، چەنــدان 

جــار، هۆنراوەکــە دەســتکاری و پاکنــووس دەکەمــەوە. پــۆل ڤالێــری )١٨٧١-

١٩٤٥( دەڵێــت » تەنیــا لــە یەکــەم دێڕەشــیعردا ئیلهــام دێــت، بــەاڵم دەبێت 

ــەم،  ــەواو دەک ــە ت ــک هۆنراوەک ــت«. کاتێ خــۆت قەســیدە، دروســت بکەی

هــەوڵ دەدەم، لــە نووســەری شــیعرەکەوە، ببــم بــە رەخنەگــری. بــە وردی 

پێیــدا دەچمــەوە، زۆربــەی جــار هەندێــک ئاڵوگۆڕیــی تــری تێــدا دەکــەم. 

لــە کاتــی نووســیندا، شــیعر بــە جۆرێــک داگیــرم دەکات کــە هەندێــک جــار 

ــە خەریکــی نووســینیم.  ــم ک ــەو تێکســتە دەژی ــەڵ ئ ــە نوســتووییش لەگ ب

ــە  ــەوە، ک ــەوە، دەگێرم ــەم بارەی ــک، ل ــی بچــووک رووداوێ وەک منوونەیەک

خــۆم ئــاگام لــێ نەبــووە و چەنــد جارێــک )ئێــکا(ی هاوســەرم، بــۆ خۆشــی، 
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ــەو  ــن. ئ ــام، ســوریا، دەژیای ــە ش ــاڵی ١٩٨٨ ل ــی س ــە کۆتای ــەوە. ل گێڕاویەت

ــە(  ــی هەڵەبج ــراوەی )الوک ــینی هۆن ــەرقاڵی نووس ــەواوی س ــە ت ــە ب رۆژان

بــووم. نیوەشــەوێک، لەسەرپشــت نووســتبووم و بــە ئــارەزووی خــۆم 

پرخاندبــووم. ئێــکا بــە خەبــەری هێنابــووم بــۆ ئــەوەی خــۆم بخەمــە ســەر 

التەنیشــت. مــن پێــم وتبــوو چــاوەڕێ بکــە بــا ئــەو دێــرە تــەواو بکــەم و 

خــاڵ دابنێــم!  

ــه وه   ــان خوێندۆت ــیعری تۆی ــی ش ــه ی ئه زمون ــك له وان پ4/ زۆرێ
ئه زمونێكــی  تــۆ  شیعرنوســینی  ئه زمونــی  وایــه   پێیــان 
)هێمنــه ( به جۆرێــك كاتێــك تــوڕه ش ده بیــت یــان نیگــه ران 
ــیعردا  ــه  ش ــت ل ــوون ده بی ــه  هه ڵچ ــك ل ــی جۆرێ ــت و توش ده بی
هێشــتا بێــزاری و توره بوونه كانــت ده ربڕینێكــی هێمنانه یــه ، 
به نمونــه ش لــه  شــیعری )بــێ هیــوا چــۆن بژیــم( ئــه م هێمنییــه  

لــه  چییــه وه  هاتــووه ، ئــه وه  په یوه نــدی بــه  كه ســایه تیی خۆتــه وه  
ــه   ــه وه  ده خوازێــت، ناكرێــت چــون ل ــان شــیعر خــۆی ئ ــه ؟ ی هه ی
باســی په پولــه دا مــرۆڤ ناســكه  ئــاواش له كاتــی ده ربڕینــی 

ناشــیرینیه كاندا مــرۆڤ زبربێــت، ئه گــه ر لــه  شیعریشــدابێت؟

رەفیــق ســابیر -مــرۆڤ بــەو ئەندازەیــەی دەتوانێــت هیمــن و میهرەبــان 

ــە  ــت و بەرازان ــژ بێ ــر و توندوتی ــت زب ــدازە دەتوانێ ــان ئەن ــە هەم ــت، ب بێ

و  خۆشەویســتی  لــە  و  مرۆییــن  حاڵەتێکــی  ئەمانــە  بــکات.  رەفتــار 

ــتی  ــوان خۆشەویس ــنووری نێ ــن س ــە رای م ــرن. ب ــەرچاوە دەگ ــەوە س کین

و کینــە، هەنگاوێکــە. مــرۆڤ بــەو ئەندازەیــەی دەتوانێــت کەســێکی 

ــت،  ــت، دەتوانێ ــان بێ ــان و میهرەب ــن و نی ــی هێم ــت و لەگەڵ ــوش بوێ خ

ــر  ــەوە، زب ــان کــەس ببێت ــە هەم ــی ل ــش، رق ــدازە و زیاتری ــان ئەن ــە هەم ب

ــی  ــی، دڵپیس ــکات. ئیرەی ــەڵ ب ــاری لەگ ــە رەفت ــە و توندوتیژان و کینەداران

و هەســتکردن بــە فێــڵ و غــەدری کەســێکی نزیــک، یــان خۆشەویســتێک 

دەتوانــن، ئەگــەر مــرۆڤ وریــای خــۆی نەبێــت، بــە ئاســانی، میهرەبانــی و 

خۆشەویســتی بگــۆڕن بــە رق و کینــە و توندتیــژی. هێمنــی و میهرەبانــی 

ــەروەردە و دیســپلیندا،  ــان و ئەنجامــی پ ــە رەوشــی ژی ــەرن، مــرۆڤ ل هون

ــژی، خــوون )خوویەکــی  ــە و توندتی ــری و کین ــت. کەچــی زب ــان دەبێ فێری

غەریزەیــی/ ئاژەڵییــن( کــە توانــای بــێ ســنووری بریندارکــردن و وێرانکــردن 

و لەناوبردنیــان هەیــە. هــەر دوو حاڵەتیــش، مرۆییــن و لــە ئــەدەب و 

ــن.  ــی دەبیندرێ ــە فراوان ــەردا ب هون

بــەاڵم ســەبارەت بــە ئەزموونــی شــیعریی مــن، کــە بەڕێــزت بــە ئەزموونێکی 

)هێمــن( نــاوت بــردووە، رەنگــە بەشــێکی پەیوەندیــی بــە کەســایەتیی مــن 

ــت،  ــەوە هەبێ ــی ژیان ــەن و ئەزموون ــانی تەم ــە هەڵکش ــەروەردە و ب و پ

بەشــەکەی تــری رەنگــە تایبەمتەنــدی، یــان الیەنێکــی تــری ئەزموونــی 

شــیعری و تێڕوانینــی شــیعریی مــن دەربخــات، کــە بــەردەوام، لــە رەوشــی 

هەر تێکستێکی ئەدەبی/
فەلسەفی، پێش هەر شتێک 
زمانە. تێکست، بە بێ زمان، 

نابێت. تایبەتمەندیی هەر 
شاعیرێک، لە بنەڕەتدا، لە 

زمانەکەیدا، لە شێوازی 
بەکارهێنانی داهینەرانە و 

تایبەتییانەی زماندا دەبیندرێت. 
زمانێکی شیعریی پوخت
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ژیــان و نووســیندا، گۆڕانکارییــان بەســەردا هاتــووە. بــەاڵم منیــش مرۆڤــم 

و مارکــس وتەنــی )هیــچ شــتێکی مرۆیــی بــە مــن نامــۆ نییــە( بۆیــە 

منیــش رەنگــە، لــە ســەردەمانێک، بــە جۆرێکــی تــا رادەیــەک زبــر، باســی 

ــت. ــم کردبێ ــی خۆم ئەزموونێکــی تایبەت

پ5/ كاتێــك بــه ر نوســین یــان ده قێكــی تــۆ ده كه ویــن له گه ڵیــدا 
بــه ر زمانێكــی جیــاواز لــه  ده ربڕیــن ده كه ویــن، ده مه وێــت بپرســم 
ــه ر  ــۆ نووس ــد ب ــا چه ن ــین، ت ــاواز نوس ــان جی ــاواز ی ــی جی زمان

گرنگــه ؟ ئایــا زمانــی جیــاواز مه رجــه  بــۆ پرۆســه ی داهێنــان؟

پێــش هــەر  ئەدەبی/فەلســەفی،  تێکســتێکی  رەفیــق ســابیر/ هــەر 

شــتێک زمانــە. تێکســت، بــە بــێ زمــان، نابێــت. تایبەمتەندیــی هــەر 

شــاعیرێک، لــە بنەڕەتــدا، لــە زمانەکەیــدا، لــە شــێوازی بەکارهێنانــی 

داهینەرانــە و تایبەتییانــەی زمانــدا دەبیندرێــت. زمانێکــی شــیعریی پوخــت 

ــاعیر و  ــە ش ــەک ب ــۆر، تایبەمتەندیی ــەت و مێتاف ــڕ دەالل ــتەوخۆ، پ و ناراس

شــیعرەکانی دەدات، تێکســتەکانی دەرفەتــی لێکدانــەوەی جۆراوجــۆر و 

خوێندنــەوەی جیــاواز دەڕەخســێنن. زمــان بــۆ نووســەر، وەک رەنــگ و هێڵ 

ــەم کەرەســتانە،  ــەاڵم ئ ــن. ب ــن کەرەســتەی داهێنان ــۆ نیگارکێــش، گرنگری ب

ــازی،  ــان خانووس ــە دارتاشــی، ی ــۆ منوون ــری ب ــتەیەکی ت وەک هــەر کەرەس

ــان دەکات، فۆرمــی  ــەر چاالکی ــوون. داهێن ــەن و پاســیڤ و کەنارکەوت بێالی

نوێــی تایبــەت، نــاوی نــوێ و ژیانیــان پــێ دەبەخشــێت و دەیانگۆڕێــت بــە 

تێکســت، یــان بــە هونــەر. لــە رەوشــی ئــەم گۆڕانکارییــەدا، هەســت و هــزر 

و فانتازیــا و ســتایل و ئەزموونــی تایبەتــی نووســەر/ هونەرمەنــد، ئاوێتــەی 

شاخەوان سدیق                                           ڕەفیق سابیر
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ئــەو کەرەســتانە دەکرێــن و لــە شــێوەی داهێنانێکــی نوێــدا، مانــا و فــۆرم 

و ناوەرۆکــی تایبــەت وەردەگــرن. توانــا و لێهاتوویــی هــەر هونەرمەندێــک 

و بایەخــی کارەکــەی، لــە هــەر بوارێکــدا بێــت، لــە چۆنییەتــی و لــە 

ــاعیر  ــۆ ش ــە ب ــتەکانیدا، ک ــی کەسەرەس ــێوازی بەکارهێنان ــی ش تایبەمتەندی

ــان دەدات،  ــۆی پێش ــەوە، خ ــی زمان ــە رێ ــاعیر، ل ــەون. ش ــە، دەردەک زمان

ــی  هەســت و هــزر و جیهــان و تایبەمتەندیــی خــۆی دەردەخــات. جیاوازی

جیاوازیــی  بیرکردنەوەیــە،  و  ســتایل  جیاوازیــی  نووســیندا،  لــە  زمــان، 

کەســایەتی و ئەزمــوون و تێڕوانینــن و ئاســتی هزرییــە. بــە رای مــن داهێنان 

ــە  ــدا، دوورکەوتنەوەی ــە زمان ــە ل ــش هــەر شــتێک، داهێنان ــە شــیعردا، پێ ل

لــە قالبــە ســواوەکانی زمــان و الســاییکردنەوە، دۆزینــەوەی شــێوازی نوێــی 

وتنــە ، کــە ســنووری زمــان بەرینــر دەکــەن. مــن لــە جێیەکــی تــر وتوومــە 

کــە ›زمــان بــۆ شــاعیر وەک روخســارە بــۆ مــرۆڤ. مــرۆڤ بــە روخســاری و 

ــەوە‹.  ــە شــیعرییەکەی، دەنارسێن ــە زمان شــاعیر ب

به تایبــه ت  كــوردی،  ئه گــه ر ســه یری شــیعری  به گشــتی  پ6/ 
شــیعری دوای ڕاپه ڕیــن بكه یــن، ده بینیــن ڕه شــبینییه كی زۆر 
باڵــی به ســه ر فــه زای زۆرێــك لــه و تێكســتانه دا گرتــووه ، بــه  
تایبــه ت لــه  شــیعری گه نجه كانــدا، ئه ویــش به جۆرێكــه ، كــه  
مــرۆڤ لــه  خوێنه وه یانــدا جگــه  لــه  ئــازار و بریــن و بێــزاری تامــی 
ــه ؟  ــه  چیی ــه  هۆكاری ئه م ــان وای ــاكات، پێت ــر ن ــتێكی ت ــچ ش هی
شــیعر بــۆ پیشــاندانی ناشــیرینیه كانی ژیانــه ؟ یــان دۆزینــه وه ی 
دونیــا  ئــه و  دۆزینــه وه ی  و  نه بینــراوه كان  شــاراوه   جوانییــه  

نوێیه یــه  كــه  مرۆڤه كانــی تــر كه متــر پــه ی پێده بــه ن؟ 

ــی  ــت رەنگدانەوەیەک ــی دەکەی ــەی باس ــەم دیاردەی ــابیر / ئ ــق س رەفی

ئابــووری، کۆمەاڵیەتــی و کولتووریــی  راســتەوخۆی قەیرانــی سیاســی، 

باشــووری کوردســتانە. بەرهەمــی دۆخــی پــڕ ســتەم و فەســادی و بێدادییــە، 

کــە واڵتــی لــە گەڵەکــەی، بــە تایبــەت لــە الوان، کردۆتــە زیندانێکــی 

گــەورە. کۆمەڵــی کوردســتان نەیتوانیــوە ســادەترین پێداویســتییە مــادی و 

ڕەفیق سابی و هاوسەرەکەی
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رۆحییەکانــی مــرۆڤ دابیــن بــکات، بۆیــە مــرۆڤ بــە کۆمەڵــی خــۆی نامــۆ 

کــراوە. گەلــی باشــووری کوردســتان، دوای نیــو ســەدە قوربانــی و ئەنفــال 

و کیمیابــاران و بەکوشــدانی ســەدان هــەزار کــەس، لــە داگیرکارێکــی بیانــی 

رزگار بــوو، کەچــی لــە پــڕ خــۆی لــە ئامێــزی داگیرکارێکــی تــردا دۆزییــەوە. 

ــردووە،  ــت ک ــدا دروس ــاو خەڵک ــەورەی لەن ــی گ ــە نائومێدییەک ــەم دۆخ ئ

ــن و  ــزی بەدبەختری ــە ری ــن ل ــە رای م ــە ب ــدا، ک ــاو الوان ــەت لەن ــە تایب ب

ســتەملێکراوترین الوانــی جیهانــن. بۆیــە رێکــەوت نییــە کــە بەشــیک 

ــە  ــن و ل ــد ب ــۆ و بێئومێ ــەر نام ــەڵ و دەوروب ــان و کۆم ــە خۆی ــە الوان ب ل

ــدەن. ــرد، پێشــانی ب ــتان ک ــێوازەی باس ــەو ش ــیعرەکانیاندا، ب ش

لەپــاڵ ئــەو هۆکارانــە، رەنگــە تێڕوانینــی ســادەی بەشــێک لــەو شــاعیرانە بۆ 

شــیعر، کەمــی رۆشــنبیری و زانیاریــی شــیعرییان وئاگادارنەبوونــی زۆربەیان 

ــتایلە  ــیعر و س ــۆر ش ــەو ج ــەرەو ئ ــی دی، ب ــی گەالن ــیعر و ئەدەب ــە ش ل

شــیعرییەی بردبــن، کــە هۆنراوەکانیــان زیاتــر لــە دووبارەکردنــەوە، یــان تــا 

رادەیــەک الســاییکردنەوەی یەکــری دەچن. لــە رووی هونەری شیعریشــەوە 

الوازن، راســتەوخۆ، پەخشــانئامێز، ســادە و درێــژدادڕن و بەشــێکی زۆریــان 

شــایەنی باوکردنــەوە نیــن. دیــارە نەبــوون، یــان الوازیــی رەخنــەی ئەدەبــی 

و گروپچێتــی و ســێکتەچێتی و دابڕانــی زانکــۆ لــە ژیانــی ئەدەبــی و 

ــی،  ــەوەی ئەکادێم ــاس و لێکۆڵین ــتی ب ــی ئاس ــی و نزم ــری و کەم رووناکبی

زەمینەیــان بــۆ ئــەم ئــاژاوە ئەدەبــی و کولتوورییــە رەخســاندووە. لــە 

ئەنجامــدا نــۆرم و پێوانــەی شــیعری، رەخنەیــی و ئێســتاتیکی لــە گرێژەنــە 

چــوون، زمــان و جوانــی و زەوقــی گشــتی شــێوێندراون. 

ــگاوه   ــه  كۆمه ڵ ــاعیر ب ــدی ش ــاره ی په یوه ن ــه  لەب ــم خۆش پ7/ پێ
ــه  وتارێكیــدا ده ڵێــت« ئێمــه ی  ســه رنجت بزانــم، )پابلۆنیــرۆدا( ل
شــاعیران مافــی خۆمانــه  شــادومانبین، بــه و مه رجــه ی شــان 

ڕێــگای  و  به رخــۆدان  له كاتــی  و  گه له كه مــان  به شــانی 
ــردا  ــه  جێگایه كــی ت ــان ل ــه وه . ی ــان بمێنین خۆشــبه ختیدا له گه ڵی
ده ڵێــت« شــاعیر هه رگیــز ســڵ لــه وه  ناكاتــه وه  به شۆڕشــگێڕ 
نــاوی ببــه ن، چونكــه  شــیعر خــۆی شۆڕشــه » مه به ســتمه  بپرســم 
تاچه نــد پێتــان وایــه  كــه  ده بێــت شــیعر و شــاعیر له گــه ڵ 
خه ڵــك و لــه  بــه ره ی خه ڵــك بــن و شــیعر به شــێك بێــت لــه  

ئازاره كانیــان. ڕووی  خســتنه  

رەفیــق ســابیر / ئــەم پرســیارە دوو الیەنــە، الیەنێکیــان پەیوەندیــی بــە 

ــان  ــەی تری ــە، الیەنەک ــاعیرەوە هەی ــی ش ــی و ئەخالقی ــتی سیاس هەڵوێس

ــە.  ــیعرەوە هەی ــی ش ــی سیاســی و کۆمەاڵیەتی ــە رۆڵ ــدی ب پەیوەن

الیەنــی یەکــەم: بەشــداربوونی شــاعیران و رووناکبیــران، لــە خەباتــی 

ــەو  ــەت ل ــە تایب ــە، ب ــی جیهانیی ــدا، دیاردەیەک ــەی گەلەکەیان ئازادیخوازان

واڵتانــەی بــەرەورووی داگیرکــردن و دیکتاتۆریــا و فاشــیزم بوونەتــەوە. 

لــە هەندێــک لــەو واڵتانــەدا، بــۆ منوونــە لــە ئایرلەنــدا، فەلەســتین و 

کوردســتان، خەڵــک چاوەڕوانــی زۆریــان لــە شــاعیران هەبــووە، متامنەیــان 

پــێ کــردوون، هەندێــک جــار، وەک پێشــەنگی خەباتــی رزگاریخــوازی 

بۆیــان رووانیــون. لــە ســەرەتای ســەدەی بیستەمیشــەوە، داکۆکیکــردن لــە 

ئــازادی و داد و دیموکراتــی، بەرەنگاربوونــەوەی ســتەم و دیکتاتۆریــا، وەک 

ــەوە(  ــە شاعیرانیش ــران )ب ــی رووناکبی ــە کاری گرنگ ــی، ب ــی جیهان نۆرمێک

و  کێشــە  بەتەنــگ  تەنیــا  ناکرێــت  رووناکبیــر  چونکــە  دادەندرێــن. 

ــش  ــەلە و گرفتانەی ــەو مەس ــت ل ــو دەبێ ــت، بەڵک ــەوە بێ ــی خۆی گرفتەکان

بێتــە دەنــگ، کــە گرفــت و مەســەلەی خەڵــک و کەســانی تــرن و راســتەوخۆ 

پەیوەندییــان بــە خۆیــەوە نییە. گرامیشــی لەمــەش دوورتــر دەڕوات و وەک 

بیرمەنــد و ئایدیۆلۆجیســتێکی مارکســی، چەمکــی )رووناکبیــری ئۆرگانیکــی( 

دادەهێنێــت، کــە ئەمــڕۆ بــە دەگمــەن بــاس دەکرێــت. بــە بۆچوونــی ئــەو 
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رووناکبیــر دەبێــت نــەک تەنیــا بــە هــزر و نووســین و هەڵوێســت لەگــەڵ 

پرســی گــەڵ بێــت، بەڵکــو پێویســتە بەکــردەوەش لــە بزووتنــەوەی سیاســی 

و رێکخراوەیــی گەڵەکەیــدا بەشــدار بێــت. ئەوەنــدەی پەیوەندیــی بــە 

ــی  ــارەی پەیوەندی ــەت لەب ــە تایب ــە، بۆچــوون و هەڵوێســتم، ب ــەوە هەی من

ــەک  ــرۆدا ی ــوان شــاعیر و گەلەکــەی، لەگــەڵ بۆچــوون و هەڵوێســتی نێ نێ

دەگرنــەوە. ئــەم بۆچــوون و هەڵوێستەشــم لــە گفتــار و نووســین و کردارمدا 

بــە روونــی دەرکەوتــوون. لــەو پێناوەشــدا باجــی کەمــم نــەداوە. هەرچــی 

ــووە،  ــۆم ب ــەر خ ــە، لەب ــیومە و کردووم ــە، نووس ــەوە وتووم ــەم بارەیەش ل

ــردووە  ــە کــەس نەک ــش داوام ل ــەم، قەتی ــەت بەســەر کەســدا ناک ــە من بۆی

و داواش ناکــەم وەک مــن بــکات. شــاعیر پەیامبــەر، یــان جەنــگاوەر نییــە. 

شــاعیر، پێــش هــەر شــتێک، مرۆڤــە. مــرۆڤ ئەوەیــە کــە دەیــکات و 

نایــکات. بۆیــە الموایــە هــەر شــاعیر و رووناکبیرێــک، لــەم بارەیــەوە، ئــازادە 

ــەوەش  ــێ ئ ــەاڵم دەب ــار دەکات و دەنووســێت. ب ــەوە، رەفت چــۆن بیردەکات

ــە  ــیعر ئەوەی ــی ش ــە تایبەمتەندییەکان ــک ل ــن، یەکێ ــە رای م ــە، ب ــم ک بڵی

مــرۆڤ بــەرەو بیرکردنــەوەی ئــازاد و هۆگربوونــی ئــازادی دەبــات، ئەمــەش 

ــە. هــەروا ئەخالقــی رووناکبیــری دەخوازێــت شــاعیر  ــە قازانجــی داهێنان ب

)هــەروا رووناکبیــر( ئازادانــە و بوێرانــە بیــر بکاتــەوە و بنووســێت. ئەگــەر 

نەشــتوانێ لــە بەرامبــەر ســتەم و بێــدادی و فەســادی و دیکتاتۆریــادا 

ــەکات.  ــۆ ن ــان ب ــی کــەم پاکانەی ــت، الن ــگ هەڵببڕێ دەن

الیەنــی دووەم: شــیعر لــە دەرەوەی ژیــان و ئینســان نییــە، شــاعیریش، 

وەک هــەر کەســێکی تــری کۆمەڵەکــەی، ژیــان و رووداوەکانــی دەوروبــەر 

کاری تــێ دەکــەن.  هــزر و را و بۆچوونەکانــی دەبــن بــە بەشــێک لــە 

ــە  ــتەوخۆ،  ل ــان ناراس ــتەوخۆ ی ــاعیر، راس ــی ش ــان و ئەزموون ــار و ژی رەفت

بەرهەمەکانیــدا رەنــگ دەدەنــەوە. دەشــێت هــەر مەســەلەیەک، کــە 
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ــە مەســەلە  ــت، لەوان ــەوە هەبێ ــە مــرۆڤ و رسوشــت و بوون ــدی ب پەیوەن

سیاســی و کۆمەاڵیەتییــەکان، بکرێنــە کەرەســتە و بابەتــی شــیعر، بــەو 

ــەو  ــەروا ئ ــەدات. ه ــت ن ــەوە لەدەس ــی بیرکردن ــاعیر ئازادی ــەی ش مەرج

ــە رووی  ــاعیر ل ــن، ش ــاس بکرێ ــیعرییانە، ب ــە و ش ــەالنە هونەرمەندان مەس

زمانــەوە، ســنووردار و بەنــد نەکــەن. چونکــە لــە شــیعردا ئازادیــی زمــان بــی 

ســنوورە و لــەم الیەنــەوە شــاعیر، لــە نووســەری ژانــرە ئەدەبییەکانــی تــر، 

بەختەوەرتــر و ئازادتــرە. بۆیــە کــەس ناتوانێــت شــاعێرێک ناچار بــکات بەو 

جــۆرە بنووســێت کــە خەڵــک دەیەوێــت، یــان ئــەو زمانــە بــەکار بهێنێــت 

کــە خەڵــک پەســەندی دەکات. بــە بۆچوونــی مــن شــیعر، وەک ژانرێکــی 

تایبــەت و جیــاوازی ئەدەبــی، وەک دەربڕینێکــی ئازادانــە و وەک تێڕوانیــن 

و هەســت و جیهانــی نــاوەوەی مــرۆڤ، ناتوانێــت ببێتــە ئامــرازی سیاســی 

ــی  ــۆ ئینســانە، هــەر کاریگەرییەک ــدا، ب ــە بنەڕەت ــی. شــیعر، ل و کۆمەاڵیەت

هەبێــت، دەکرێــت لــە رێــگای ئینســانەوە، نــەک بــە هــۆی گۆڕینــی شــیعر 

ــت. ــرازی سیاســی، دەربکەوێ ــۆ ئام ب

هه وڵبــده   ده ڵێــت«  هه یــه   بوزییــه كان  قســه یه كی  پ8/ 
ئه ودیــو  گه ڕه كــی  بــۆ  ئه گــه ر  ته نانــه ت  ســه فه ربكه ی،  زۆر 
كتێبێــك  خوێنــه وه ی  لــه   ئــه وه ش  بێــت،  خۆشــت  ماڵه كــه ی 
ــه فه رت  ــه ی س ــت له وان ــۆش یه كێكی ــم ت ــن ده زان ــره » م گرنگت
زۆركــردوه  لــه  زۆر شــوێنی دونیــا ماویتــه وه ، ده مه وێــت بپرســم، 
ــای  ــۆ ڕوئی ــه ت ب ــه ر، به تایب ــۆ نوس ــد ب ــه فه ر تاچه ن ــه ڕان و س گ
شــیعری شــاعیر گرنگــن، بینینــی دونیــا چــی به تــۆ به خشــیوه  و 

چ كۆمه كێكــی بــۆ پرۆســه ی نوســین الی تــۆ هه بــووه .

ــت،  ــش بێ ــی کورتی ــۆ ماوەیەک ــەر ب ــەفەرکردن، ئەگ ــابیر /س ــق س رەفی

دەرچوونێکــە لەنــاو بازنــەی داخــراوی شــوین و کات، کــە خۆشــی و زانیــاری 

مــرۆڤ دەدات. هــەروا ســەفەرکردن، وەک  بــە  ئەزموونێــک  و جــۆرە 

ــوێنی  ــەرەو ش ــە ب ــیار و چاوەڕوانیی ــە پرس ــڕ ل ــتێکی پ ــین، گەش شیعرنووس

نادیــار و نەنــارساو )املجهــول( بــە ئامانجــی پشــکنین و بینیــن و حەســانەوە 

ــەوە. و دۆزین

دیــارە هــەر کەســێک لــە ئەوروپــا بــژی، دەتوانێــت ســااڵنە، ئەگــەر 

ــەفەرێکی زۆری  ــرای س ــن وێ ــکات. م ــەفەر ب ــک س ــد جارێ ــت، چەن بیەوێ

واڵتانــی جۆراوجــۆر، چەنــدان ســاڵێش، بــۆ خوێنــدن، کارکــردن و حەوانــەوە، 

لــە کۆمەڵێــک واڵتــدا ژیــاوم. ئــەوا نزیکــەی بۆبیستوهەشــت ساڵیشــە لــە 

ــەختی و  ــک س ــەڵ هەندێ ــه م، لەگ ــه م ئه زموونان ــاومەتەوە. ئ ــوێد گیرس س

سەرئێشــەی خۆیانــدا، پــڕ لــە جوانــی، فرەرەنگــی، بەخشــندەیی و خۆشــی 

ــی  ــاوازدا، خوێندن ــی جی ــه  واڵتان ــردن، ل ــدن و کارک ــان و خوێن ــوون. ژی ب

زمانانــی جۆراوجــۆر و بیرکردنــەوە و خوێندنــەوە بــەو زمانانــە، ئاشــنابوون 

ــاواز،  ــک جی ــی لێ ــێوه ژیانی گه الن ــوور و ش ــەر و کولت ــه ده ب و هون ــه  ئ ب

ــی  ــۆردا، بینین ــای جۆراوج ــە دەری ــردن ل ــاران و مەلەک ــاو ش ــە ن ــەڕان ب گ

ــان واڵت، ناســینی که ســانی ســه ر  ــی دەی ــی و هونەری ــەی مێژووی مۆزەخان

به نه تــه وه  و کولتــووری تــر و دڵداریکــردن به زمنانانــی جیــاواز ..تــاد، 

ئه مانــه  و زۆر شــتی تریــش، منیــان، وەک مــرۆڤ و شــاعیر، گۆڕیــوە. 

ــوور و  ــوون، فرەکولت ــزۆز، فرەئەزم ــە ب ــوون و ژیان ــەم ئەزم ــی ئ ــە رەوش ل

فرەرەنگــەدا، دەتوانــم بڵێــم هــزر و تێڕوانینــم ئازادانەتــر و ئه زموونــی 

شــیعرییم جیاوازتــر و ســه رچاوه ی رووناکبیرییــم فرەجــۆر و بــه  پێزتــر 

بــوون. ئەمــەش لــه  بیرکردنــه وه  و تێڕوانیــن و ره فتــار و به رهه مه کانیشــمدا 

ره نگیــان داوه تــه وه ، تایبەمتەنــدی و جــۆره  فره ڕه نگییه کیــان بــه  ئه زمــوون 

و ســتایلی شــیعرییم به خشــیوه ، کــە بــاوەڕ ناکــەم کاری مــن بێــت باســیان 

بکــەم.  


