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فڕین بە سەر میراتدا و
سازکردنی پێکهاتەیەکی جیاواز

ڕەسووڵ سوڵتانی
)١ - ٢(

دەمــەوێ بــەر لــە دەســتپێکردنی باســەکەم لەســەر 
شــیعر، بــە شــێوەیەکی نابــاو بڵێــم: ئاســمانگەڕێک 
بێننــە پێــش چاوتــان، دواتــر بیــر لــەوە بکەنــەوە ئــەو 
زانایانــەی مەبەســتی ئافراندنێکــی لــەو چەشــنەیان 
هەبــووە، دەبــێ جــودا لــە توانایــی و خۆزیــای زانســتیی 
بــوارە  لــە  خۆیــان، کۆمەڵــە زانیــاری و داتایــەک 
ــە  ــواری بەردەســتیان، ل ــە ب ــدار ب ــی پێوەندی جیاوازەکان
بنەبانــی مێــژووەوە تــا دەموســاتەكانی دروســتكردنی 
ئــەو ئاســمانگەڕە بــەكار بێنــن، لــەو ڕەوتەدا، پشــتگوێ 
هــۆی  دەبێتــە  پێویســت،  بوارێكــی  هــەر  خســتنی 
كەمایەســییەك لــە سیســتمی کاریانــدا و ئەگــەر ئــەو 
کارەکەیــان  نەبــێ،  هەمەالیەنــە  و  بەریــن  ڕوانینــە 

ــاگا. ــاکام ن ــە ئ ــەرناگرێ و ب س
تەمسیلی پێشووم بۆیە هێنایە بەرباس تا دەالقە بۆ 
ســەرەتای باســێک بکەمــەوە کــە لــە بــواری ئەدەبیــات 
و شــیعری ئێســتادا باســێکی گرینــگ و شــیاوی 
ســەرنجە، ئەویــش زەق بوونــەوەی هەڵــە تێگەیشــتنێک 

یەکەمیــان  بابەتــی  ڕاســتییەکە.  ڕووی  خســتنە  و 
بــاس لەســەر ئەوەیــە کــە نوێخــوازی، واتــە ســڕینەوەی 
کــە  شــێوەکانییەوە  و  بیچــم  هەمــوو  بــە  ڕابــوردوو 
ــوون  ــاگادار نەب ــەکان، نیشــان دەدەن ئ هەمــوو ئەزموون
لــە میراتــی پێشــوو، واتــە دەستەوەســتانی لــە ئافراندنی 
فــۆڕم و تەکنیــک و زمانــی نوێتــر، چــون نەناســینی 
بنەمایــەک بــۆ دەســتپێک و نەدۆزینــەوەی وزە لــە 
ناخداهەڵگرەکانــی پێشــوو، سەرلێشــواوی و دەڵەمەیــی 
لــە دەقــی دواتــردا دەبێتــە بەرهــەم و ئاکامەکــەی، 
بابەتــی دووەم بنیادنانــی بینایەکــی نــوێ لــە بیــر 
و  پێشــوو  میراتــی  دۆزینــی  و  ناســین  بــە  دەق  و 
ئــاگاداری  نیشــاندەری  کــە  کارێــک  ڕاپەڕاندنــی 
بــە ســەر هەمــوو وزە ناخەکییــەکان و زەرفییــەت و 
ڕەوتــە  ئــەو  بــێ.  پێشــوو  نەتوانینەکانــی گوتــاری 
بــەو شــێوەیە دەوامــەی دەبــێ کــە لــە ئەنجامــی ئــەو 
ناســینەوە حــەول بــۆ بیناکردنــی سیســتم و خســتنە 
ئەنجامێکــی  دەگاتــە  نــوێ،  گوتارێکــی  ڕووی 

)خوێندنەوەیەکی »شەش کۆمەڵە شیعری یوونس ڕەزایی«(
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نــوێ و سەرســووڕهێنەر کــە تێیــدا لــە ســەر بنەمــای 
ــۆ ناســیاوی ســڕینەوە چ  ئاشــنایی ناســییەوە حــەول ب

ــان و چ لــە فۆڕمــدا دراوە. لــە زم
وەک  کەســانی  کارەکانــی  لــە  ئــاوڕ  ئەگــەر 
»جیمــز جۆیــس« و »میــان کۆندێــرا« و »ڕابێــرت 
بــای« و »ئۆکتاڤیوپــاز« و ئەحمــەدی شــاملوو« 
لــە  تــر  و »شــێرکۆ بێکــەس« و... زۆر داهێنــەری 
ڕاســتییەمان  ئــەو  بدەینــەوە،  مودێڕنــدا  ســەردەمی 
و  داهێنــەر  ئەوەنــدەی  ئــەوان  کــه  دەردەکــەوێ  بــۆ 
سنوورشــکێنن، هێندەشــیان ئــاگا لــە سیســتمی زمانــی و 
نیشــانەیی و واتایــی پێشــوویە، گەڕانــەوەی »جۆیــس« 
و  پیــرۆز«  »کتێبــی  وەک  ســەرچاوەکانی  بــۆ 
و  کەونــاراکان  ئوســتوورە  و  ئوودیســە«  و  »ئیلیــاد 
داڕشــتنەوەی جیــاوازی دەقێــک کــە دنیــای ئەدەبیاتــی 
داچڵەکانــدووە، ســەرنجی کۆندێــرا بــۆ وێنــە بــۆ دەقــی 
بیــر  لــە  وەک ڕۆمانەکــەی ســێرڤانتس و »میراتــە 
ــرت  ــاگاداری »ڕابێ ــەوەی و ئ ــەو، گەڕان کراوەکەی«ئ
ــاوا،  ــەاڵت و ڕۆژئ ــی ڕۆژه ــی کەون ــە ئەدەب ــای« ل ب
تەنانــەت باســی بەرهەمەکانــی شــاعیرانی ســەدەکانی 

بــۆ  شــاملوو  گەڕانــەوەی  فــارس،  پێنجــی  و  چــوار 
ســەرچاوە کۆنەکانــی وەک »مێــژووی بەیهەقــی«، 
ئاوڕدانــەوەی »ترانســترۆمەر« لــە قاڵبــی هــەزاران 
ســاڵەی هایکۆی ژاپۆنی و گەڕانی شــێرکۆ بێکەس 
بــاو و شــیعری »مەالخــدری  لــە زمانــی بەیــت و 
ــەی  ــان و ســەدان نموون میکاییلــی شاوەیســی« و دەی
دیکــەی لــەو بابەتــە، ئــەو ڕاســتییە دەردەخــەن کــە 
پێویســتە هــەم ڕابــوردوو بناســی و شــەنوکەوی بکــەی 
و هــەم ئێســتایەکی جیــاواز ســاز بکــەی و ڕووت لــە 
ــوو بــێ، بینــا کردنێــک، بــێ ناســینی هەمــوو  داهات
ئــەو کەلێــن و قوژبنــە زمانــی و نیشــانەیی و واتایــی 
و فۆڕمیانــە ڕاســتییەکەی ســازکردنێکی بــێ ڕیشــە 

ــم. ــەر لی ــە س ــوناس و ماڵێکــە ل و ش
بــەو پێشــەکییەوە دەچمــە ســەر باســێک کــە بڕیــارە 

ئاوڕێکــی لــێ بدەمــەوە.
شاعیرێك شارەزای سەرلەبەری فۆلكلۆر و ئەدەبیاتی 
كاســیكی میللەتەكــەی و جیهــان و هــاوكات ڕەوتەكانــی 
ئەدەبــی جیهانــی و تازەتریــن داهێنانــە ئەدەبییــەكان و 
ــت، بگــرە  ــەرز بفڕێ ــت ب ــەك ناتوانێ ــت، ن ــەری نەبێ دەوروب
لــە جێــی خــۆی دەچەقێــت و دواجــار زەمــان بــە هێڵەگــی 
بێبەزەیــی دایدەبێژێــت و بــە نەمانــی دەســپێرێت، هــەر 
وەك چــۆن ئــەو ســەكۆیەی بــۆ ئاســمانگەڕەكە چــێ 
دەكرێــت، بــۆ ئــەوە نییــە تاهەتایــە لــەوێ دابنرێــت، بەڵكــو 
ڕێــك بــۆ ئەوەیــە لەوێــوە بــەرەو ئامانجەكــەی بفڕێــت، 
ــی  ــۆر و ئەدەب ــە فۆلكل ــی شــاعیریش ب ــاوا گرینگیدان ئ
و  بچەقێــت  لەوێــدا  شــاعیر  نییــە  ئــەوە  بــۆ  كاســیك 
بخولێتــەوە، بەڵكــو بــۆ ئەوەیــە، ئــەو خەزێنــەی ئەزموونــە 
لووتكــەكان  بەرزتریــن  بــەرەو  فڕیــن  هەوێنــی  بكاتــە 
و ئەوانــەش كــە، یــان بــە هــەر بیانوویــەك خۆیــان لــە 
خوێندنــەوەی قووڵــی فۆلكلــۆر و كاســیك دەدزنــەوە، 
ــادان  ــە ی ــدا، ل ــە دەوری خۆیان ــەوە ب ــك خوالن ــاش قەیرێ پ

دەچنــەوە، تەنانــەت نابنــە چیرۆكــە كۆنێكیــش.
هــەر كــەس چەنــد شــیعرێكی »یوونســی ڕەزایــی« 
بخوێنێتــەوە، زۆر زوو هەســت بــەوە دەكات كــە شــاعیر، 

یوونس ڕەزایی
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پاشــخانێكی بەهێــزی زمــان و زانیاریــی ئەدەبــی و 
لــە  شــاعیرانەی  وێنــەی  پیتــی  بــە  خەرمانێكــی 
بــە  ڕابــوردووی  و  كــردووە  پاشــەكەوت  مێشــكیدا 
ئەشــقەوە  بــە  و  خوێندووەتــەوە  وردەوە  تێڕامانێكــی 

لەگەڵــی ژیــاوە.
ئــەو ئەزموونــەش؛ کــە ئــاوڕ لە ســەرجەم ئەزموونەکانی 
شــاعیر دەدەیــەوە لــە ئێســتاوە دەســتی پــێ نەکــردووە، 
بەڵکــو ڕیشــەی لــە خوێندنــەوە و زانیــاری ئــەو بــە ســەر 
دەقەکانییــەوە  ڕابــوردووی  لــە  و  هەیــە  بوارانــەدا  ئــەو 
دەتوانیــن ئــەو دوو هێڵــی ئــاگاداری لــە ســەر کــۆی 
بــۆ  حــەول  و  کــوردی  ئەدەبــی  و  زمانــی  ســامانی 
تێپەڕاندنــی ســنووری کــۆن و داهێنانــی نــوێ لــە زمــان 

و فۆڕمــدا دەبینــرێ.
شــیعری »گوڵــی شــۆران« کــە ســاڵی ١٩٩٧ لــە 
»گۆڤاری ڕامان«دا باڵو بۆوە و نیشانی گرینگیدانی 
بەیتــی  جوانیناســانەی  الیەنــی  هێنــدێ  بــە  شــاعیر 
»الس و خەزاڵ«ـــە و کەڵــک وەرگرتــن بــە شــێوەیەکی 
نابــاو لــەو الیەنانــە تــا شــیعری »شــیعرێکی خوێنــاوی 
ــە  ــەن« کــە ســاڵی ١٣٨٩ )٢٠١٠ز( ل ــە پەیڤــی دارەب ب
»گۆڤــاری ســروە«دا بــاڵو کرایــەوە و لــە کتێبــی »منــم 
شــاعیری ژنانــی چاوەڕوان«یشــدا هاتــووە و ئاوڕدانــەوە 
ــە  ــژ و لەحنــی بەیتــی »خــەج و ســیامەندە« ب ــە ڕاوێ ل
شــێوەیەکی نوێ و دڕاشــتنەوەی دەقێکە لەســەر بنەمای 
هێندێــک لــە تواناییەکانــی ئــەو دەقــە، تــا دواتــر لــە 
کتێبە نوێیەکانیدا بە شــیعرگەلی وەک »ســووڕەتی با 
کــە وشــەکانم لەگــەڵ خــۆی دەبــا« لــە کتێبــی »کایــە 
بــە ئەلفوبێــی گریــان« ئــاوڕ لــە زمانــی بەیــت و حەیــران 
دەداتــەوە و دەیقۆزێتــەوە و کەڵکــی لــێ وەردەگــرێ. ئــەو 
ــران  ــە پوتناســیەلی حەی ــە، ئاوڕدانەوەیەکــە ل ئاوڕدانەوەی
ــەوە،  ــان و دەربڕین ــواری زم ــە ب ــەکان ل ــە کوردیی و بەیت
خــودی  بــە  تایبــەت  شــێوەیەکی  ئاوڕدانەوەکــەش 
کەڵــک  و  داڕشــتنەوە  لــە  وەکــی  هــەر  شــاعیرە، 
وەرگرتــن لــە »خــەج و ســیامەند« لــە کتێبــی »منــم 
هــەم  شــیعرەکەی  چــاوەڕوان«دا  ژنانــی  شــاعیری 

ســەربەخۆ و هــەم ســەر بــە و زمانەیــە، هــەم فۆڕمــی 
خــۆی هەیــە و هــەم بەشــێک لــە تواناییەکانــی ئــەو 
فۆڕمــەی تواندووەتــەوە نــاو شــیعرەکەی. لــە شــیعری 
مەغڵووبــی  چیــای  لــە  تینوێتییــە  »هــەرەوەزی 
تەنیایــی«دا کــە یەکــەم شــیعری کتێبــی »تەنیایــی 
لــە تیــراژی پاییزدا«یــە، دیســان ئــاگاداری هــەم لــە 
مێــژووی کــورد، هــەم لەکەلەپــووری زمانــی و هــەم 
خوێندنــەوەی بــۆ ئینســان و ژانــی ئێســتای ئینســانی 

کــورد، هەمــوو لــە دەقێکــدا کــۆ دەبنــەوە.
فــەزای  و  »ســەیدەوان«  بەیتــی  شــاعیر  لێــرەدا 
ــای  ــەوە. چی ــاو دەقی ــە ن ــە بانگێشــتن دەکات ــەو بەیت ئ
و  هێــرش  داســنیان،  عێلــی  داســنی،  مەغلووبــی 
داگیرکــردن و کوژرانیــان و هــاوکات داڕشــتنەوەی 
و  زمــان  ئــەوە  شــەنگال،  کارەســاتی  و  وێرانبــوون 
فۆڕمێکــی لەبــارە بــۆ ئــەو ڕووداو و کارەســاتە نوێیــە، 
هــەر بۆیــە خــودی ئــەو ڕاوێــژە تایبەتــە لــە شــیعرەکە 
دا ڕووداوێکــی جوانــی زمانیــش نیشــان دەدا، کــۆی 
“یوونــس  دەرخســت  ڕاســتییەی  ئــەو  باســانە  ئــەو 
ڕەزایــی” ئەوەنــدەی ئــاگای لــە نوێکردنــەوەی زمــان و 
فــۆڕم هەیــە، هێندەشــی ئــاگاداری بــە ســەر میراتــی 
پێشــوو دایــە، تەنانــەت لــە هێنــدێ جێــگادا وەکــی 
ئامــاژەی پــێ کــرا، وزەکانیــان هەڵدەئێنجــێ و ســەر 
لــە  نموونانــە  ئــەو  بــۆ  دایاندەڕێژێتــەوە،  نــوێ  لــە 
درێــژەی نووســینەکەدا ئامــاژەی پــێ دەکــرێ و دەق 

دەستنیشــان دەکــرێ.
شــیعری  لــە  بەشــێک  یەکــەم...  نموونــەی   -١
»ســەردێڕی شــیعرێکی خوێنــاوی بە پەیڤــی دارەبەن« 

لــە کتێبــێ »منــم شــاعیری ژنانــی چــاوەڕوان«:
بمپەیڤن ژنانی گۆمیلکه گۆمیلکەی چاوەڕوان

دەتانبەم هەتاکو هەتاوێک ئاسۆ بم 
له کێله سیپانی دڵنیا له مەرگ 

هەتاکو برینێک عاشق بم 
به ڕازی خوێناوی زەمەندی سیامەند.
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٢- نموونەی دووەم... بەشێک لە شیعری»سووڕەتی 
بــا کــە وشــەکانم لــە گــەڵ خــۆی دەبــا« لــە کتێبــی 

»کایــە بــە ئەلفوبێــی گریــان«
بــە  بمێنــێ  مــن  بــە  چــاوت   : دەمگــوت  ئەمــن 

شــین  ئااڵیەکــی 
کە دەشەکێتەوە سبەینان... لە سەر شانی شێرێک

لــە ســاباڵغ...کە دارســتانێکی ئەنگوســتە چــاوە... 
ڕابردووی

نەمزانــی ئــەو محــەل کــە واژۆیەکــم لــە دنیــای 
بــزر مەجــازی... 

نەمزانی ئەو دەم کە نامەیەکم لە دنیای ڕاستیی... قسر 
چووزانم کەسیرە دەبێ هەنگاوم لە تۆدا...

دەرگاکانیش تا ڕەزبەر... وردە وردە دادەخرێن.

ئەوە پاییزێک دەوەرێ لە شەقامەکانی هەولێر
کە سەردەمێکە دارەکانی ڕووت بوونەتەوە... لە ئینسان

شــیعری  لــە  بەشــێک  ســێیەم...  نموونــەی   -٣
مەغڵووبــی  چیــای  لــە  تینوێتییــە  »هــەرەوەزی 
تەنیایــی« لــە کتێبــی »تەنیایــی لــە تیــراژی پایزدا«

زەینی ئەو شیعرەم داوەتە دەست مەترسی
لە چیای مەغڵووبی داسنیان

بەهارێکی دی بەڕێوەیە... ئازیزان
 ئیتر باڵی ڕەشی مردن لێک نادرێتەوە

بە تەعبیری ناوادە و کاڵی وشکەساڵ...
هەموو واتاکانی زنجیر

لێک هەڵدەوەشێن... ئەو وەرزە 
بە حوکمی ئایەتێک لە الپەڕەکانی مرۆڤ

لەژێر چەتری فریشتەیەکی مەزندا
کە تاوسی باخەکانی... هەمیشەیە

بگری... ئەی پێنووسی لە خوێندا بە تەنیام
ئەی شیعری لە ئەوینی سبەینێ... نا دڵنیام

لە مابەین دوو چۆمدا... تەرمێکی تینوویە نیشتمانم
لە پەر ستگەی ڕووناکیدا

دوور لە »ئیزەد «ـە سروودی بەربەیانم
ــە شــێوەیەکی گشــتی  ــوارە دەمــەوێ ب ــەو ب جــودا ل
لەســەر چەنــد چەمکێــک وەک نموونــە لــە هێندێــک 
لە شــیعرەکانی یوونســی ڕەزایی ورد ببمەوە و ئەگەر 
تەمــەن مــەودای دا لــە نووســینی دیــدا هــەر کام لــەو 
الیەنانــە بــە تەنیایــی هەڵگــری باسوخواســی تایبەتــن 

و دەیانورووژێنــم.

خەمی مرۆڤ
یەکێــک لــەو بوارانــەی لــە هــەر شــەش کتێبەکــەی 
)یوونــس ڕەزایــی(دا کــەم و زۆر گرینگــی پــێ دراوە، 
بابەتــی خەمــی مرۆڤــە، ئــەو بابەتــە چ وەک خەمــی 
ئینســانی کــورد لــە چوارچێــوەی جواغرافیایەکــی 
تایبەتــدا بــە شــیعر کــراوە و چ وەک خەمــی ئینســان 

لــە واتــای گشــتیدا ئــاوڕی لــێ دراوەتــەوە.
داڕشــتنەوەی واقیــع و باســكردنی خەمــە قووڵەكانــی 
مــرۆڤ، بــە دەر لــە زمانــی سیاســەت لێــدراو و زمانــی 
كڕووزانــەوە، بەڵکــوو بــە حــەول بــۆ بــە زمانیکردنــی 
ئــەو خــەم و کێشــانە، یەكێــك لــەو ئەركانەیــە شــاعیری 
بابەتــی  خــۆی.  ئەســتۆی  دەیخاتــە  دەروەســت 
دەروەســتبوون و دەروەســتنەبوونی ئەدەبیــات، ئەگەرچــی 
مەســەلەیەكی قــووڵ و ئاڵــۆزە، بــەاڵم پێویســتە لێــرەدا 
بــە چەنــد دێڕێــك باســی بکــرێ، ســااڵنێكە مەســەلەی 
دەروەســتبوون بووەتــە پاســاوێک بــۆ ئــەو كەســانەی 
بەرپرســیارەتییەكی  هەمــوو  لــە  خۆیــان  دەیانــەوێ 
خــۆ  بشــارنەوە،  ئیســتێتیكیش  تەنانــەت  و  مرۆیــی 
ئەگــەر ســەردەمانێك بزووتنــەوەی پارنــاس )هونــەر لــە 
پێنــاو هونــەردا( ســەری هەڵــدا و دواتــر لــە واڵتــان 
ڕەچــاو  هونەرمەندانــەوە  لــە  بەشــێک  الیــەن  لــە 
کــرا، ئــەو ڕەچــاو کــردن و تەنانــەت دواتــر دەســت 
لێبەردانەکەشــی کۆمەڵێــک هــۆکاری هەبــوو، هــەر 
بۆیــە بــۆ ناســینی ئــەو باســە، دەبــێ بــۆ هــۆكار و 
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هەلومەرجەكانــی ســەرهەڵدانی ئــەو بزاڤــە بگەڕێینەوە، 
بــەاڵم ئــەو دەروەســتبوونەی كــە ئێمــەش هاوڕایــن و 
پێمــان وایــە زیــان بــە ئەدەبیــات و هونــەر دەگەیەنێــت، 
١٩١٧ی  ئۆكتۆبــەری  شۆڕشــی  پــاش  وا  ئەوەیــە 
یەكێتیــی ســۆڤیەت لەالیــەن لینیــن و ســتالینەوە پێــی 
لەســەردا دەگیرایــەوە و پێیــان وابــوو شــاعیر و نووســەر 
و هونــەر بــە گشــتی، دەبــێ لــە خزمەتــی بیروبــاوەڕ و 
ئایدیۆلۆژیــای كۆمۆنیزمــدا بێــت و لــە دەرەوەی ئــەوە 
نابــێ ئــاوڕ لــە هیــچ شــتێك بداتــەوە و بــە گشــتی 
ببنــە بەرزەگــۆی سیســتم و پەرەپێدانــی بیروباوەڕێكــی 
سیاســی و ئایدیۆلۆژیكــی، هــەر ئــەو تێڕوانینــەش 
بــوو بــە ســەرەتای هێرشــكردنە ســەر فۆڕمالیســتەكان 
و دەرپەڕاندنیــان لــە ڕووســیا، هــەر بۆیــە دەبــێ ئــەو 
و  گوێڕایەڵبــوون  کــە  بــاس  بــەر  بخرێتــە  ڕاســتییە 
بەســتنەوەی هونــەر و ئەدەبیــات لــە توونێلی بەرتەســكی 
داهێنانــی  مەرگــی  ئایدیۆلۆژیكــدا،  بیروباوەڕێكــی 
بــەدوودا دێــت، بــەاڵم نابــێ ئــەوە بكەینــە بیانوویــەك بــۆ 
خۆدزینــەوە لــە هەمــوو بەرپرســیارەتییەكی مرۆیــی و لــە 
ســەر تەرمی بەناهەقكوژراوان دانیشــین و بەو بیانووەوە 
كــە ئەدەبیــات نابــێ دەروەســت بــێ، بــە گشــتی لــە 
کۆمەڵــگا و مــرۆڤ و دەوروبــەری داببڕیــن، کەچــی 
کــە ســەرنجی شــاکارەکانی ئەدەبــی جیهانــی دەدرێ، 
لــە ژانــرە جوداکانیــدا ئــەو بەرهەمانــە دەنگــی داهێنــەر 
و خوڵقێنــەری ئــەدەب بــوون کــە هــەم خەمــی زمــان و 
فــۆڕم و نوێــکاری لــە بــوارە جوداکانیاندا هەبووە و هەم 
لــە مــرۆڤ و کۆمەڵــگاش دانەبــڕاون، لــە »بــەردی 
هەتاو«ی »ئۆکتاڤیوپاز«ـــەوە بگرە تا بەرهەمەکانی 
»میلــووش« و »پێــرس« و »شیمبۆریســکا« و... 
ــەن. هەمــوو هەڵگــری ئــەو تایبەتمەندییــە بــاس کراوان

***
پــاش یەكەمیــن شــەڕی جیهانــی، فۆرمالیســتەكانی 
خوێندنــەوەی  بــۆ  نوێیــان  ڕوانگەیەكــی  ڕووســیا، 
ــۆی  شــیعر هێنایــە گــۆڕێ، كــە ئــەو بزووتنەوەیــە ك
ــە شــیعر خســتە  ــەر ب ــان بەرانب ــەو كاتی ــی ئ ڕوانینەكان

ــەوە،  ــێ و گەنگەشــەیەكی قووڵ ــو چەقــی چەلەحان نێ
ــەو كات بــۆ ناســینی شــیعر، پشــت بــە  ئەگــەر تــا ئ
كۆمەاڵیەتییەكــەی  پێگــە  و  شــاعیر  ژیاننامــەی 
دەبەســترا و شــیعر بــە كۆمەڵێــك پێشــزەمینەی هــزری 
و تێڕوانینــی پێشــوەختە و پێــوەری لەپێشــدا دیاریكــراو 
هەڵدەســەنگێنرا، ئیتــر لەگــەڵ هاتنــە ئــارای بیــری 
فۆرمالیســتی، ئــەو تێڕوانینانــە گۆڕانیــان بەســەردا 
هــات و زمــان بــوو بــە چەقــی تێڕوانینــی لێكۆڵــەران 
بەناوبانگــی  وتەیەكــی  نێــوەدا  لــەو  ڕاڤەكــەران،  و 
ــەوەی  ــێ: »شــیعر ڕابوون ــە كــە دەڵ شكڵۆڤســكی هەی
وشــەكانە«. ڕابوونــەوەی وشــەكان، خــۆی پێویســتی 
بــە تێڕامانــە، ڕابوونــەوە، یــان پەســاڵن، دەســتەواژەیەكن 
بــۆ ژیانــەوەی پــاش مــەرگ، كەوابــوو شــاعیر گیــان 
بــە بــەر وشــەی مــردوودا دەكاتــەوە و لــە بەرزەخــەوە 
بانگیــان دەكاتــەوە و زیندوویــان دەكاتــەوە، هــەر ئــەوان 
لــە گەنگەشــە و باســەكانیاندا باســی ئەوەیــان كــرد 
خــۆكاو  ســواوی  زمانێكــی  ئاســایی،  زمانــی  كــە 
»ئوتوماتیكی«ـــیە كــە بەبــێ ئــەوەی تێــی بفكریــن، 
گــۆی دەكەیــن، بــەاڵم هــەر ئــەو وشــەگەلە لــە شــیعردا 
خوێنەر و بیســەر تووشــی تێڕامان و هەڵوەســتە دەكەن، 
لەو ڕەوتی پەســاڵن و ڕابوونەوەیەدا، یوونســی ڕەزایی 
لــە پانتایــی شــیعری کوردیــدا، بــە شــێوازێكی تایبــەت 

بەخــۆی كاری كــردووە...
شــاعير ســاڵی ١٣٨٠ )٢٠٠١ز( یەكــەم ئەزموونــی 
ــاڵو  ــاڵ« ب ــاوی »شــینترین بەت ــە ن شــیعری خــۆی ب
بەســەر  كتێبەكــەدا،  دەســپێكی  لــە  هــەر  كــردەوە. 
زمانێكــدا دەكەویــن کــە نامــۆ و نابــاوە، چ لــە شــێوەی 
ــە شــێوەی هاونشــینی ســاز  پێکهاتــەی ڕســتە و چ ل
کردنێــک کــە دەســتی داوەتــێ. ئــەو زمانە، نە زمانی 
»ســوارە ئیلخانی زادە«یە و نە ســەر بە نەوەی دوای 
ســوارەیە. نــە دەشــچێتەوە ســەر ڕێچكــەی »ڕوانگــە« 
و »كفــری«، كــە دیارترینەكەیــان »شــێركۆ بێكــەس« 
و »لەتیــف هەڵمــەت«ن، نــە دەچنــەوە ســەر شــێوازی 
»ســۆهراب ســپێهری« و »ئەحمــەد شــاملوو«، نــە 
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خوێنی شــیعری شــاعیرانی گوتار و شــەپۆلی ســێ و 
حەجمـــی فارســیی لــە دەمــاری وێنەكانیــدا دەگــەڕێ، 
هەڵقــواڵوی  و  ســەربەخۆ  وێنــەكان  و  زمــان  بەڵكــو 

ئەزموونــی زەینــی شــاعیرن.
لــە »شــینترین بەتــاڵ«دا کــە یەکــەم ئەزموونــی 
شاعیرە و هەڵگری زمان و شێوە ڕوانینێکی جیاوازە، 
وەکــی »دوکتــۆر ڕەهبــەر مەحمــوودزادە« لــە وتــاری 
»هەندەســەی پەیــڤ لــە شــیعری شــێت«دا ئامــاژەی 
پــێ دەکا، هــەم شــێوەی هەڵســوکەوت لــە گــەڵ زمــان 
شــێوەیەکی نابــاوە و دارماڵــە لــە ڕێساشــکێنی واتایــی 
و زمانــی و ڕێزمانــی، هــەم چەشــنێک لــە شــیعری 
بــەرەو  خوێنــەر  چەشــەی  کــە  دەبینــرێ  نا-خەتتــی 
ــە  ئاقارێکــی دیکــە لــە جوانــی دەکێشــێ. ئــەو الیەنان
قســەی  ڕەخنەگــرەوە  زۆر  الیــەن  لــە  پیشــتر  دیــارە 
لەســەر کــراوە، وتارەکانــی »وشــە هەڵگــری ڕیســالەتی 
مەحمــوودزادە«،  ڕەهبــەر  »دوکتــۆر  تریفــە«ی 
»مــوراد  شــیعر«ی  شــیزۆ  و  زمــان  »پێکهاتــەی 
ئەعزەمــی«، »خوێندنــەوەی فۆرمالیســتی شــیعری 
یوونســی ڕەزایــی« لــە نووســینی »عەزیــز نیعمەتــی«، 
»ڕامانێــک لەســەر شــیعری شــێتی یوونــس ڕەزایــی« 
بــە پێنووســی »دیاکــۆ مــورادی« و زۆر خوێندنــەوەی 
دیکــەدا بــە تێروتەســەلی و هــەر کام لــە ڕوانگــە و 

ــاس. ــەر ب ــەو شــیعرانەیان خســتووەتە ب الیەنێکــەوە ئ
***

ئــەوەی لــە »شــینترین بەتــاڵ«دا مــن دەمــەوێ 
لەنگــەری لەســەر بگــرم، تاقــە شــیعری »مێــژووی 

شــێتی«یە.
الپــەڕەی  هەشــت  و  بیســت  کــە  شــیعرە  ئــەو 
کتێبەکەیــە، لــە چەنــد گۆشــەوە شــیاوی لــێ ورد 
بوونەوەیــە، ئەگەرچــی وەرگێــڕی شــیعرەکە بۆ زمانی 
ــی  ــە کتێب ــاور« ل ــم موج ــە »ڕەزا کەری فارســی، وات
»تاریــخ جنــون«دا باســی ئــەوە دەکا کــە »مێــژووی 
ــەو چەشــنە شــیعرەی یوونــس  شــێتی« مانیفێســتی ئ
ڕەزاییــە، بــەاڵم مــن دەمــەوێ بــاس لەو نوختــە گۆڕانە 

ــەری دەدا. ــان خوێن ــدە نیش ــە بڵن بکــەم ئــەو مەنزووم
خوێنــەر  ســەرنجی  بینینــدا  یەکــەم  لــە  ئــەوەی 
ڕادەکێشــێ، شــێوەی دابەشــکاری )مێــژووی شــێتی(
یــە. ئــەو شــێوەیە لــە شــیعردا، شــێوەیەکی نەبــاوە. 
شــێوەی پاژبەنــدی کردنــی شــیعرەکەی لــە هونــەری 
ڕۆمــان وەرگیــراوە، واتــە ســەرەتا شــاعیر شــیعرەکە 
وەک ڕۆمــان بــۆ چەنــد فەســڵ دابــەش دەکا، دواتــر 
ــاس و خســتنە ڕووی  ــۆ چەشــنێک ب هــەر بەشــەی ب
دەربڕینــی شــاعیرانە تەرخــان دەکا. بــە هیــچ جۆرێک 
نییــە.  گۆڕێــدا  لــە  شــیعر  ڕۆمانــە  باســی  لێــرەدا 
باســی کەڵــک وەرگرتــن لــە تەکنیکــی دابەشــکاری 
ــێ  ــژەدا باســی ل ــە درێ ــۆ ژانرێکــی کــە ل ژانرێکــە ب

دەکــەم.
ناوکی ســەرەکی ئەو شــیعرە الدان و ڕێســا شــکێنییە، 
بــەاڵم ئــەو الدان و ڕێساشــکێنییە لــە بــواری جــودا جــودا 

باســی لــێ کراوە. 
ــژووی شــێتی(یە.  ــار«، دەســتپێکی )مێ ــش وت »پێ
لــە هــەر نووســینێک لــە بــواری غەیــرە شــیعر دا، 
پێــش وتــار، زەمینەســازی و ئامادەســازی خوێنــەرە بــۆ 
چوونــە نــاو باســەوە، لێــرەدا شــاعیر ئــەو زەمینەســازییە 
بــە چەشــنێک بــاس لــە دۆخێکــی نائاســاییەوە دەســت 
پــێ دەکا. بــاس لــە بارانێکــە کــە قــەت بــەو شــێوەیە 

ــە شــیعر دا دەرنەکەوتــووە. ل
»داد لە زۆربڵەیی باران«

ئــەو  ئــەوە ڕێــك  یانــی چــی؟  بــاران،  زۆربڵەیــی 
ــنایی  ــوو ئاش ــان ناب ــە فۆرمالیســتەكان ناوی ــەیە ك باس
ســڕینەوە، یــان نامۆكردنــەوەی زمــان و وێنــەكان. هــەر 
ئــەوەی كــە خوێنــەر دەڵــێ، یانــی چــی؟ واتــە شــاعیر 
توانیویەتــی منــی خوێنــەر تووشــی تێڕامــان بــكا، 
ڕامگــرێ. ئەگــەر گوتبــای بــاران خۆشــی ناكاتــەوە، 
خوێنــەر گوێــی لــە ڕســتەیەك دەبــوو كــە باســی بــاران 
دەكات و بیــری تەنیــا الی بــاران و هــەور و بەهــار، 
زۆربڵەیــی  بــەاڵم  دەبــوو،  بارانــاوی  وەرزێکــی  یــان 
بــاران پەلكێشــمان دەكاتــە نێــو جیهانێكــی زینــدوو، 
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ــاران زمانــی هەیــە، زۆری دەڵــێ و لێــی نابڕێتــەوە،  ب
بەتایبەتــی ئــەو خوێنــەرەی كــە تــا ئێســتا تەنانــەت 
لــە شیعریشــدا خــووی بــە زمانێكــی دیكــەوە گرتــووە، 
وەك بڵێــی بارانــی فرمێســكم، ڕێژنــەی فرمێســكم..، 
وێنــە  تەنانــەت  دەیانگــوت  فۆرمالیســتەكان  بــەاڵم 
ــدا وەك  ــە ئەنجامــی دووپاتبوونەوەیان شــیعرییەكانیش ل
زمانی ئاســایی دەســوێن و تووشــی تێڕامانمان ناكەن، 
هــەر بــۆ تەتەڵــەی باســێکی وایــە کــە »دوکتــۆر 
سیرووســی شەمیســا« نموونەیەکــی ســاکار، بــەاڵم 
ســەرنجڕاکێش دێنێتــەوە، بــۆوەی نیشــانی بدا شــتێکی 
ــەوە چــۆن  ــات بوون ــە هــۆی دووپ ــەرە و ب ــەرە ب ــاو ب ناب
جــار  یەكــەم  باوەکانــەوە. »ئــەوەی  ڕیــزی  دەچێتــە 
گوێــی لــە دەستەوشــەی »لوبیــای چشــم بلبلــی« 
دەبــێ، لــە پێشــدا واقــی وڕ دەمێنــێ، بــەاڵم ئێمــە كــە 
ــت و  ــدا دەچێ ــەالی بلبل ــە بیرمــان ب ــن، ن باســی دەكەی
نــە چــاوی بلبلیــش، یەكســەر لۆبیاكەمــان دێتــە پێــش 

ــە ســواوە. ــر زمانەك چــاوی، چونكــە ئیت
نابــاوی  نابــاوە، دۆخــی  بڵــێ و  بارانــە زۆر  ئــەو 

دێنــێ.  خۆیــدا  دوای  بــە  شــیعری  دیکــەی 
»گڕ گڕ گڕ دۆزەخ ئەی دایکە میهرەبانەکەم. 

شین شین شین
 دەریا

ئەی تۆ سنووری مابەینی من و خنکان«

شــیعرە،  ئــەو  وتــاری  پێــش  بەشــی  گشــتی  بــە 
لــە دژوازی و نیشــاندەری  پــڕ  ئاڵــۆز و  دۆخێکــی 
کێشــەی سیاســی و تاکەکەســی و کۆمەاڵیەتــی 
تاکێکــە کــە »بــە ســەر زەمزەمــەی دۆزەخــدا کــۆچ 

دەکا«.
بەشــی یەکــەم و بەشــی دووەم، دوو کورتــە بەشــی 
ــە  ــەر کام دیســان دەوام ــارن کــە ه ــش وت ــە پێ ــەر ب س
لــە  و درێــژەی نەخشــاندنی دۆخێکــن کــە شــاعیر 
پێــش وتــاردا خســتوویەتییە ڕوو. یەکــەم برســێتی و 
سیســتمێکی سیاســی ســەر بەو فەزایە، واڵتی برســییە 

شۆڕشــگێڕێکی  نهێنییەکانــی  دووەم  فیدڕاڵــەکان. 
ــە.  ــەو نهێنیان ــی ئ ــەرگاوی و قوواڵی م

ژێــر  یــان  نێرتــک،  چەنــد  خــۆی  دووەم  بەشــی 
بەشــی لــێ دەبێتــەوە کــە هــەم جوانــی دابەشــکارییەکە 
زیاتــر دەکــەن، هــەم خۆیــان پاژێکــن لــە سیســتمی 
جوانیناســانەی شــیعری ڕەزایــی، واتــە شــێوەی نــاو 
ــر  ــە شــیعرییەتی دەقەکــە پتەوت ــەکان بەشــێک ل لێنان
لــە  بریتیــن  پــاژی دووەم  دەکــەن، ژێــر بەشــەکانی 
لــەو  ڕووداوانــەی  ئــەو  ڕووداو؟  کام  ڕووداوەکان. 
شــیعرەدا ڕوو دەدەن. لــە بەشــی ڕووداوەکانــدا شــاعیر 
ــە لێکــدژەکان مــن/  ــۆ دووان ڕوانگەیەکــی گشــتی ب
ــوو پێــک بگــەن و  ــەو شــیعرەدا دەب ــەک کــە ل ــۆ ی ت
پێــک نەگەیشــتوون، دەخاتــە ڕوو، واتــە ڕووداوەکانــی 

ــۆ. مــن و ت
و  فەرهەنگــی  »ڕووداوە  دووەم  بەشــی  ژێــر   
هونەرییــەکان«ی نــاو مێــژووی شــێتییە. ژێــر بەشــی 
ســێیەم کێشــانەوەی جوغرافیــای تەنیایــی کەســی نــاو 
شــیعرەکەیە، هەرێمــی تەنیایــی ئینســانی هاوچەرخــی 
جیهــان و کــوردە کــە الوەتــی، بلــوغ و پیــری ئاوێتــەی 

ــوون. ــوون ب خەفــەت و ئاواب
لێرەدایــە کــە بــۆ ژێــر بەشــەکانیش، شــاعیر پەراوێــز 
جــار  لەگــەڵ  جــار  کــە  پێکهاتەیــەک  دادەنــێ. 

پێچیاوتــر و لەهەمــان کاتــدا جوانتــر دەبــێ.
تێبینی لە ژێر بەشی جواغرافیای تەنیایی:

)کە باران دەستی کرد بە گێڕانەوەی
چۆم و کانیاوە مردووەکان
کێ دەستەاڵتی ڕوانی بێ

دەبێ بڕوێ(
 


