فڕین بە سەر میراتدا و

سازکردنی پێکهاتەیەکی جیاواز
(خوێندنەوەیەکی «شەش کۆمەڵە شیعری یوونس ڕەزایی»)

ڕەسووڵ سوڵتانی
()٢ - ٢
واتــە شــاعیر ئەگــەر دۆخــی دژواری مرۆڤــی نــاو
شــیعر و مرۆڤــی ســەردەم نیشــان دەدا ،وەک پەراوێــز،
دەالقەیەکیــش بــۆ دەربــاز بــوون دەستنیشــان دەکا؛
ڕوانــەوە .دەرکەوتنەوەیەکــی ســەر لــە نــوێ ،بەزاندنــی
ســنوورەکانی دوان و مــان ،ئەویــش پێویســتی بــە
ســەرچڵبوون ،یاخیگــەری و ڕێساشــکێنییە ،ئەگــەر
بــە شــێوەیەکی خوازەیــی بــۆ کــۆی ئەوانــە بڕوانیــن
لــە دەســتەواژەی (شــێتی)دا خۆیــا دەبــێ ،واتــە
شــێتبوون و یاخیبــوون لــەو دۆخــە نالەبــارەی کــە لــە
زۆر بڵەیــی بارانــەوە دەســتی پــێ کــردووە ،ڕووداوی
فەرهەنگــی و هونــەری تاڵــی هەبــووە .جوغرافیــای
نالەبــاری تەنیایــی بەدواداهاتــووە ،پــاش ئــەو هیوایــەی
لــە پەراوێــزی ڕوانــەوەدا ،دەیــدا بــە خوێنــەر ،ئەوجــا
دۆخەکانــی شــێتی و ڕێساشــکێنی و دەربازبــوون
وێنــا دەکا ،دۆخــی پیــاو /ژن /ئینســانی ســنووربەزێن
و یاخــی لــە تێگەیشــتنی بــاو و ئــەوەی ئینســانی
تێگەیشــتنی بــاو پێــی نابــاو و شــێت /الڕێ و یاخییــە.

لێرەوەیە کە بەشــی «وتەکانی ڕەســووڵی ســەردەمی
شــێتی» دەســت پــێ دەکا .ڕەســووڵ ،یــان نێردراوێــک
کــە زیاتــر لــەوەی کۆمەڵــگا ،بەردەنگەکانــی بــەرەو
پاســیڤبوون هــان بــدا ،باســی ڕاپەڕیــن لــە دژی
بەربەســتەکانیان بــۆ دەکا ،ئــەو ڕەســووڵە ڕەســووڵێکی
ئاســایی و یاســایی نییــە ،نێــردراوی ویســتی دەروونــی
خۆیەتــی ،ئــەو گوتــەی ئافرێنــەر بــۆ ژیرکردنــەوەی
خەڵــک ناگێڕێتــەوە ،بەڵکــو دۆخ وێنــا دەکاتــەوە.
پێناســەی تــازە بەدەســتەوە دەدا ،ڕیســالەتی ئــەو نــەک
ئاســمانی ،بەڵکــوو ڕیســالەتێکی زەمینییــە.
بڕواننە ئەو بەشە:
ی سەردەمی شێتی:
وتەکانی ڕەسووڵ 
ی خودا لە هەڕەتی شێتیدا دەگێڕمەوە
ـ من خەون 
ک ناتوانێ
(هیچ ئەبووجەهلێ 
ی ڕەسەنم)
شان نەداتە ژێر باری وشە 
ی ڕیسالەتی مەم دەکەم
ـ م ن باس 
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یوونس ڕەزایی

چ زینێ ناتوانێ ئیمان بە خەوم نەهێنێ)
(هی 
ـ من لە بیعسەتی گوڵ دەدوێم
ی تــەڕم
چ هــەورێ ناتوانــێ ســووڕەی گۆران ـ 
(هی ـ 
بــۆ نەخوێنــێ)
ی نیم
ی سیاس 
من لە پێغەمبەرە حەرامزادەکان 
ی نیم
لە تیرەی خوا نەگبەتییەکانی تەوەزەل 
ی
ی ســاڵ 
ی ئیبلیســە ڕاوێژخۆشــەکان 
ئەمانــە ڕا 
بێبــزە و شــیعرن.
ی
ی سیاس ـی ،بــە وەزنێک ـ 
لێکدانــەوەی هۆنراوەیەک ـ 
سیاســییەوە
(ئەوی ن دەژاکێنێ و
من ئەویندارم ئەویندار).
واتــە لێرەدایــە نێــردراوی ڕێساشــکێن و شــێت ،ئەویــن
و هــزر و مرۆڤدۆســتی و ســۆزی ئینســانی ،بــە
ســەر سیاســەت و بەرژەوەندیــدا ســەرەتی دەدا و وەک
نوێنــەری بەشــێک لــە کۆمەڵگایــەک دەردەکــەوێ
کــە لــە مێــژووی شــێتی (یوونــس ڕەزایــی)دا جێگیــر
بــووە.
کۆمەڵــگای شــیعری وێنــا کــراوی نــاو مێــژووی

شــێتی بیرلێکراوەیــە ،واتــە وا نییــە شــاعیر
کۆمەڵگایــەک ســاز بــکا و الیەنەکانــی جــودا
جوداشــی بــۆ گریمانــە نــەکا ،ئــەو کۆمەڵگایــە دیــارە
زمــان ،شــێوەزار ،نەریــت و هونــەر و فۆلکلــۆری خــۆی
هەیــە ،لێرەدایــە بیــر لــە «پەنــدی پێشــینیانی شــێت»
کراوەتــەوە .ئــەوە بەشــێکی دیکــەی مێــژووی شــێتییە:
ئەگــەر پەنــدی پێشــینیانی پێشــوو قســەی نەســتەق
و ڕێــگای نیشــاندراو و وەاڵمــی ئامــادەی پێشــینیانە
بــۆ کۆمــەڵ ،لێــرەدا کــە دۆخ جیــاواز و زمــان و
بیــر جیــاواز و سەرکێشــانە و ڕێساشــکێنانەیە ،پەنــدی
پێشــینیان بــە جێــی ئــەوەی بــاس لــە گوزارەیەکــی
موتڵــەق و وەاڵمێکــی دڵنیــا بــکا ،لــە قاڵبــی
پرســیارێکدا ئاراســتەی خوێنــەر دەکرێتــەوە ،واتــە
دیســان خوێنەر/بەردەنــگ /مرۆڤــی ســەردەمە کــە
دەبــێ پەنــدی خــۆی ،ڕێــگا و ڕچــەی خــۆی و
وەاڵمــی خــۆی ئامــادە بــکا و وەاڵمــی لــەوە پێــش
ئامــادە ناخــوازێ.
ک دەبێتەوە و بچووکتر
ئەم ڕێیە هەر بچوو 
هەنگاوەکان شەهید دەکا
ش ڕێگا نازانی؟!
ی ڕێبوار ئەتۆ 
هۆ خاڵۆ 
ئەگــەر ئــەو مێــژووە پــڕە لــەو ڕەنگاوڕەنگیانــە ،دیارە
دەبــێ لەســەر بنەمایەکــی فیکــری ســاخ بووبێتــەوە،
فەلســەفەیەک بــۆ بــوون .وەاڵمێــک بــۆ پرســیارە
بوونناســییەکان ،ئــەو بابەتــە لــە بەشــی «فەلســەفەی
ســەردەم و پەراوێزەکانــی»دا ئــاوڕی لــێ دراوەتــەوە،
ئــەو لێــرەدا باســی ئــەو فەیلەســووفانە دەکا کــە
هەرگیــز لــە دایــک نابــن ،ئەوانــەی «سەرشــێت
بوونــی مــرۆڤ لەگــەڵ زەمــان» دەکەنــە ڕێگایــەک
بــۆ ڕۆیشــتن و لــە کۆتایــی ئــەو بەشــەدا کۆمەڵــگای
خەیاڵــی خــۆی و مانیفێســتی وشــیارانە /الڕێیانــەی
«خۆمێکــی وێــڵ ،ژانێکــی وێــڵ ،لــە زەمانێکــی
وێڵــی سەرشــێتدا» دەنووســێتەوە.
بەشــی دواتــری مێــژووی شــێتی بــە نەخشــاندنی
واڵتێکــی وشــەیی دەســت پێــدەکا ،واڵتێکــی نەبــوو،

ژ (٢٠٢١ /٨ - ٧ /٥ )٢٨٦/٢٨٥

66

واڵتێکــی نامــۆ:
مەملەکەتێکی وشەیی
بەندیخانەیەکی خەون و
حکوومەتێکی شێتوکرات
ئــەو حکوومەتــە نوێنــەری دەوێ ،نوێنەرێــک کــە
هــەم ئــاگاداری فیکــری نــوێ و هــەم خــاوەن فیکــری
خــۆی بــێ ،بۆیــە ئاوڕێــک لــە «ســیگمۆند فرۆیــد»
و «ژان پیــاژێ» لەبــەر زەروورەتێکــی فیکــری بــۆ
ئــەو بەشــەی دەقەکــە دەداتــەوە ،باســێک لــە هێڕەمــی
نیازەکانــی «ئابراهــام مازلــۆ» دەکا بــێ ئــەوەی
نــاوی بێنــێ و دواجــار چەنــد حەولــی ناکامیــش لــەو
ڕێیــەدا بــە شــیعر دەکا .ئــەو هەنگاوانــەی بــۆ بیــر و
پێکهاتــەی نــوێ دران و ئاکامیــان لــێ نەکەوتــەوە.
نم ...نم ...نم...
ی تا ...هەتاییدا
سێ کۆتر لە هەڵفڕینێک 
ی گواڵڵە بۆ دڵیان دەگێڕنەوە.
بەسەرهات 
سێ گەاڵ لە سەفەرێکی ئەرخەوانی دان
لە دەوڵەتی دارێکەوە بەرەو جیهانی خەزەڵوەر
سێ ئەسرین وەریون ...وەریو
میوەکان لە حەسرەتی شەماڵدان
ی نەدڕی.
ی گریان 
ش کراس 
ی پێکەنینی 
مەمکی تورت 
ی هەناسەی پەریەکانن)
کیژۆڵەکان( :دەڵێ ن لە تیرە 
ی بلووغیان لەبیرچۆتەوە
سەما 
ـ ئای ...کیژۆڵەـ
الوەکان( :لە بەرەی چەوسانەوەن)
سۆکە سۆکی بزەیان لێ ون بووە
ـ ئۆی ...الوەکان ـ
ی ئێمە لە ڕۆژئاواوە هەڵنایە
ئیتر هەتاوی پەتیارە 
...
ســێ کۆتــر کــە بــە شــوێن هەتاوێکــی پەتیــارە لــە
ڕۆژئاواوە بوون و لە دەوڵەتی دارێکەوە بەرەو جیهانی
خەزەڵــوەر ســەفەریان کــردووە ،واتــە مێــژووی شــێتی
ناکامیشــی تێدایــە ،یــان بــە واتایەکی تــر خوێندنەوەی
ناکامییەکانیشــە ،ناکامــی لــە زمــان ،لــە مانــا ،لــە

پێکهاتــەی هونــەری ،لــە فۆڕمــی ژیــان و جــاری
واشــە لــە دڵــداری ،هــەر بۆیــە ئــەوەی لــە فۆڕمــی
«وتووێژێکــی تەلەفۆنــی شــێتانە» لــەو شــیعرەدا
شــاعیر باســی دەکا ،حەولێکــی دیکــەی ناکامــی
ئینســانی ڕێساشــکێنی ســەردەمە ،ئەویندارێــک و
پێوەندییەکــی تەلەفۆنــی پچــڕ پچــڕ و شــێت.
ئــەو وتووێــژە تەلەفۆنییــە ،بۆیــە شــێتە؛ چــون
نابــاوە .لــە ڕێســاکانی وتووێژێکــی ئاســایی الی
داوە .لــە کەڵکەڵەکانــی ئاشــقێک لــە وتووێژێکــدا
دەرکەوتــووەو تــرازاوە و دۆخێکــی جــودای پەیڤــی
دیالۆگــی نێــوان دڵــداران و ئەویــن وێنــا دەکا:
ی تەلەفۆنی شێتانە:
وتووێژێک 
کاڵێ :من ئەوە لە پایتەختی مەرگم
لە چاوی ئەهریمەنەوە دەدوێم
ـ ساڵو.
سوارۆ :م ن لە ماڵەوە.
ی ماچی پەریەکانەوە وەاڵمت دەدەمەوە
لەنێو زەنا زەنا 
ـ ساڵو بۆ تۆ.
هۆ خانمۆڵە!
ی کیشوەری خەمباریم
هۆ گەورە 
ئەو ساڵوە پەشۆکاوەم نەتژاکێنێ
ی؟
ـ چۆن 
ت بپرسم
سوارۆ :دەمویست هەواڵ 
ئەسپێکی ماندوو بوو وشەم
ئەو ڕیسالەتەی هەڵنەگرت.
چاوکاڵ گوێت لێمە؟
درۆ ـ ئەو پێکەنینەیە دەڵێ ن باوکم لە خەودا دیویە
ت دەکەم ـ
ـ من ڕاس 
ی تۆش
بەستێنەکان خۆشەویست ن و ـ ئامێز 
ت ناکەم
ی هەناسەکان 
بەهار دڵگرە و ـ باس 
ی چاوتا
ی دوو پێڵوو 
ی لێکنان 
(زەمان لە مابەین 
ت و دەمرێ
لەدایک دەبێ 
تۆ زەمانی...
کاڵێ گوێت لێمە؟
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ت ـ نامە لێڵەکەم.
نامەکەی بەندیخانەم گەیشتە دەست 
م ن و تۆ و (ئێمە)
ی ســیفرەوە تــا ئێســتا  77/11/2ی
لــە مێــژوو 
ی بەنــد کراویــن
هەتــاو 
لەوانە گەڕێین
من تۆم خۆش دەوێ...
لێــرەوە بەشــی یەکەمــی شــیعر و هەمــوو ژێــر
بەشــەکانی کۆتاییــان پــێ دێ و بەشــی دووەم دەســت
پــێ دەکا ،بەشــی دووەم و ژێــر بەشــەکانی خــۆی،
ڕاپەڕینێکــن لــە دژی ناکامییەکانــی ئینســان،
وێناکردنــی زەمانێکــی جــودا لــە چوارچێــوەی
«حەفتەیەکــی شــێت»دا،
لــەو حەفتەیــەدا هیــچ ڕۆژێــک لــە ڕۆژەکانــی دی
ناچــێ ،جــودا لــەوە هیــچ ڕۆژێــک لــە زەمانێــک بــە
پێــوەری ناســینی بــاو ناچــێ ،هــەر ڕۆژەی هەنگاوێکــە
بــۆ ئــەو ئینســانەی دەبــێ لــە مێــژووی شــێتیدا ســاز،
یــان ئامــادە بــێ ،یــان بــژی ،لــە شــەممۆوە دەســت
پــێ دەکا کــە ناوونیشــانی نــوێ بــۆ ئەویــن لــە زار
و زمانــەوە بــۆ خوێــن دەگوازرێتــەوە ،یــەک شــەممۆ
لــە دایکــەوە تــا لەیــا و بــاران .لــە نیشــتمانەوە بــۆ
ئینســان و سروشــت و لــە جوانییــەوە بــۆ جوانییەکــی
دیکــە دەبــێ پــەل ببزێــوێ .دووشــەممۆ دووری لــە
جوانییــەکان ئــازاری دەدا ،ســێ شــەممۆ بــەو دوورییــەوە
دەســووتێ ،چوارشــەممۆ دوورییەکــەی دەیکــوژێ.
پێنــج شــەممۆ فاتیحایــەک بــۆ ڕابــوردووی دەخوێنــێ
و هەینــی بــە گشــتی ئــەو زەمانــە هەپــروون بــە هەپــروون
دەکا و دووری دەســڕێتەوە ،ســڕینەوەی دووری لــە
پێنــاو ســازکردنەوەی زەمانێکــی نــوێ و ڕیســالەتێکی
نوێتــر دا.
حەوتوویەکی شێت
ی ئەوی ن لە خوێنمدا دەنووسمەوە
شەممۆ ـ ناوونیشان 
ی کەمزەینی کردووم و گێژ)
(شێت 
ی دایک ـم و لەیــا و
یەکشــەممۆ ـ پیــرە ئەویندارەکــە 
بارانـم

س لەبیرچوونەوەیان ـ بۆنییە ـ نی)
(هێندێ کە 
ی لە چاوی نێرگزەکاندا
ی دوور 
دووشەممۆ ـ نارەنار 
شەپۆل دەداتەوە
ی سووتانەوە ـ چۆن نەسووتێم)
(کەوتمە کڵ 
سێشەممۆ ـ (سووتان)
بوونە تەمەنی بڵێسە و چوارشەممۆ
فاتیحایەک
ی بەیانی ـ پێنجشەممۆدا
ی کەڵەشێر 
لەگەڵ خوێندن 
ئەمڕۆ ـ هەینی
زەمان هەپروون هەپروون بووە
شــاعیری مێــژووی شــێتی پــاش ئــەو تێکدانــی
نەزمــی زەمانــە و خوڵقاندنــی ئــەو حەفتــە سەرشــێتەیە
کــە بــاس لــە پەیڤــی شــاعیرانە و ئاشــقانەی لــواو
لــەو دۆخــەدا دەبێتــە هەوێنــی نوێــی شــیعرەکە و لــە
کۆتاییــدا دەبێتــە هــۆکاری خوڵقاندنــی ڕێیەکی دی،
ڕێگایەکــی پیــرۆزی ئینســانی ،ڕێــگای مرۆڤــی
ڕێساشــکێن ،نێردراوێــک بــە ڕیســالەتی کاریگــەرەوە.
کــە ســووڕە و کەالمــی ڕێساشــکێنانە و شــێتانەو
شــاعیرانەی خــۆی پێشــکەش دەکا و مێــژووی
شــێتی بــە کەالمــی نوێــوە کۆتایــی پــێ دێ ،هــەر
بۆیــە دیســان پێداگــری لەســەر ئــەوە دەکەمــەوە کــە
شــێتی لــە پەیڤــی (یوونــس ڕەزایــی)دا خوازەیەکــە
بــۆ شــکاندنی ڕێســاکان چ لــە بــواری زمــان و چ
لــە بــواری سیاســەت و کۆمەڵــگاوە ،ئەوەیــە ســووڕەی
نــوێ:
ی نوێ دەخوڵقێنم ـ دەتوانم ـ بیخوێننەوە:
سووڕەیەک 
١ـ ئەلف ،هێ ،واو ،ێ ،نوون..
٢ـ نیازی دڵدارانە قەت بە دڵتانا ڕاخوشیوە؟
ی عاشق نەبێ
ئەوە 
ی بێئااڵ دەبێ
نیشتمانەکە 
ی دووی سووڕەی شێتیدا)
ی منە :لە ئایە 
(ئەوە ڕا 
ک ـ دەبێ سکڵێکی گەشاوە بێ
٣ـ هەموو سەرێ 
ـ خامۆشی پێشکەشی دۆزەخ
ی بێبڕانەوە بێ
٤ـ هەموو زوبانێ ،دەبێ ڕووبارێک 
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ـ هەڵچۆڕان خەاڵتی خەفەت.
ت شاعیری سەرشێت
ڕاستی گو 
بەاڵم کەس بڕوای نەپشکووت
***
لەســەر ئــەو کتێبــە کــورت و کۆتــا ،ئــەو نووســینەی
ڕەخنەگــری کــورد مــوراد ئەعزەمــی دەکەمــە
کۆتایــی شــیکارییەکە ،کــە لــە وتــاری شیزۆشــیعردا
خســتوویەتییە بــەر بــاس:
«شــین تریــن بەتــاڵ» ئەزموونــی دانوســتانی
شــاعیرێکە لــە تــەک واژە و حــەرف و پیتــەکان،
مەیدانــی بەتاقیکردنــەوەی خەســڵەتە جۆراوجــۆر
و کارەکتــەرە هەمەڕەنگەکانــی کەلیمەکانــە .لــە
دەســپێکی زەمانــدا لــەو قۆناغــەی کــە هێشــتا هــەر
کەلیمە هەبوو و بەس ،واژەکان کە دەهاتنە خوار دوا
جــار تەکســیر دەبوونــەوە و جەســتەی دەقیــان دەتەنییەوە
و ڕوحیــان وەبــەر دەنــا .ڕوحــی ئیکســیری ناوشــیاری
ئیالهــەی شــیعر .ئــەم ئیکســیرە لــە دۆخێکــی تــەواو
وشــیارانەدا دەخرایــە جەســتەی دەقــەوە .وشــیارانە
هەڵدەبژێــردرا تاکــوو ناوشــیاری پیــت و واژە بێتــە
ڕوو».
***
ئەگــەر بمــەوێ جــودا لــەو دەقــە ،باســی هێندێــک
دەقــی دیکــەی ڕەزایــی بکــەم ،قووڵبوونــەوە و کاتــی
زیاتــری دەوێ ،بۆیــە هــەر وەک ئامــاژە ،چەنــد خاڵی
ڕاگــوزەری لــە کتێبەکانــی دیکــەی دەستنیشــان
دەکــەم و لــەو بەشــەڕا ســووکە ئاوڕێکیــان وێ دەدەم:
هەم چەشــنی وێنەســازی و هەم جۆری ســازکردنی
دۆخــی شــیعری ناوێنەیــی لــە شــیعری ڕەزایــی دا،
لــە کــۆی سیســتمێکی جوانیناســی و زمانیــدا دەبــێ
پێناســە بکــرێ و بخوێنرێتــەوە کــە بەرهەمەکانــی
شــاعیر پێکیــان هێنــاوە و حــەول بــۆ دۆزینــەوە لــە
دەرەوەی ئــەو بەرهەمانــە بــە ئاکاممــان ناگەیەنــێ.
ئــەوەی ڕەزایــی لــە شــیعرەکانیدا بــە دەســت
خوێنــەرەوەی دەدا ،ئــەو زەینییەتەیــە کــە بەشــێك لــە

ئیمــاژ و واتــاكان ،تەنیــا لــە پێكهاتــە و جیهانــی
زمانــدا دەردەكــەون و خــۆ دەنوێنــن ،لــە دەرەوەی زمــان،
تەنانــەت لــە دەرەوەی ئــەم پێكهاتــە زمانییەشــدا ئــەو
شــتانە ئیتــر نیــن.
خەلیفەیەك ل ە ڕووتی دەریاكانی داـ
پەژارەی ھەینی دەچێنێ
ھەڕن ە پێش تا منارەی تەنیاییتان ـ
بانگێك بۆ كلێساكانی جیهان
بــا لــە واتــای« ،پــەژارەی هەینــی دەچێنــێ» ،ورد
بینــەوە .یانــی چــی؟ لــە مەنتیقــی زمانــی ڕۆژانــەدا
ئــەم ڕســتەیە مانایەكــی ســەر ڕاســت بەدەســتەوە نــادا.
هەڕنە پێش تا منارەی تەنیاییتان
بانگێك بۆ كلێساكانی جیهان
شــاعیر ،بــەم زمانــە پچڕپچــڕە كۆمەڵێــك پەیامــی
نەنووســراومان بــە زمانێکــی نامــۆ و نازمــان بــۆ
دەدركێنــێ ،مرۆڤــی مۆدێڕنــە مرۆڤێكــی پــەرت
و پەرشــوباڵوە ،مرۆڤێكــە لــە نێــو چەرخۆكــەی
مەكینەی ســەرمایەداری و دادۆشــینەكانی سیســتمی
نوێــی لیبڕاڵیــدا ئەنجــن ئەنجــن كــراوە ،جەســتەی نــا،
ڕوح و خەیــاڵ و بیركردنــەوەی ،كەوابــوو زمانەكەیشــی
پچڕپچــڕ و ئەنجــن ئەنجنــە ،فریــای هاوارێــك
ناكــەوێ ،هاوارێكــی دیكــەی لــێ هەڵدەســتێ ،ئــەو
مرۆڤــە هەناسەســوارە ،پشــوولێبڕاوە ،بــە زمانــی
شــیعرێك باســی دەكرێــت ،نــەك ســەروا و كێشــی نییــە،
بگــرە فرمــان و كرداریشــی دیــار نییــە ،واتــە دۆخــی
سیاســی و کۆمەاڵیەتــی ئینســانی هاوچــەرخ ئاڵــۆز
و پــڕ لــە گــۆڕان و تێکشــکانە ،وەک دۆخــی زمانــی
شــاعیرێک کــە ڕۆڵــەی ئــەو زەمــان و زمانەیــە.
ڕەزایــی فریــا ناكــەوێ بڵــێ ڕاكەنــە ســەر مینبــەر و
منــارەی كلێســاكانی جیهــان و بانــگ بكەنــە ئەوانــەی
بــەردی مرۆڤایەتــی لــە ســینگیان دەدەن و پێیــان
بڵێــن ،ئێمــەش وەك عیســاكەتان وا لــە خــاچ دراویــن
و چوارمێخــە كێشــراوین و ئێــوەش گوێــی ویژدانتــان
كــەڕ كــردووە ،ئــەم زمانــە پچڕپچــڕە ،هێمــای ئــازاری
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بەتــەوژم و ڕێژنــەی برینێكــە كــە پەیتاپەیتــا و ســات
بــە ســات لــە جەســتەی نیشــتمان و مــرۆڤ دەكــرێ،
ئــەم برینــە بــە زمانــی ڕۆمانتیــك و تیفتیفــەدراو وێنــا
ناكرێــت .دەبــێ زمانێكــی بــۆ بدۆزرێتــەوە ڕێــك خــۆی
بــێ .برینەكــە بــێ ،بــە ئــازار و هاوارەكەیــەوە.
«دوكتــۆر شــەفیعی كەدكەنــی» لــە کتێبــی
«مووســیقای شــیعر»دا هەنگاوێــك دەچێتــە ســەرووی
فۆرمالیســتەكانەوە و دەڵــێ« :شــیعر ،ڕووداوێكــە لــە
زمانــدا ڕوو دەدات» ئــەو دەڵــی ڕاســتییەکەی وێــژەرو
نووســەری شــیعر بــە شــیعرەکەی کارێــک لــە نــاو
زمانــدا ڕادەپەڕێنــی کــە خوێنــەر لــە نێــوان زمانــی
شــیعری ئــەو و زمانــی بــاو و ســواوی ڕۆژانــە ،یــان
بــە گوتــەی پێکهاتەخوازەکانــی چیــک؛ زمانــی
ئۆتۆماتیکــی هەســت بــە جیــاوازی دەکا ،ئــەو
جیاوازییــە دەتوانــێ بــۆ زۆر هــۆکار بگەڕێتــەوە،
هــۆکاری ناســراو و نەناســراو ،جــا ڕاســت لێرەدایــە
کــە دەبــێ بگوتــرێ بــە ڕاســتی شــیعری ڕاســتین
شیعرێکیشــە کــە هــۆکاری جیاوازییەکــەی لە زمانی
ناســیاو و ســواو و جــاری وایــە لــە هەمــوو ســووچ و
ڕەهەندێکــەوە بــۆ شــیکردنەوە خــۆ بــە دەســتەوە نــادا.
«سەما ،سەمای خەزەڵوەری پەپوولەیە و
وەرینی گەاڵی ئەسرینە لە داری پەژارە»
یان:
«تۆ چەمۆڵەی زواڵڵی ئەوینی
بە منەوە
بە هیچەوە»
ئــەو ڕووداوەی لــە زمانــدا ڕوو دەدا ،ئەوەیــە،
گــەاڵی ئەســرین لــە داری پــەژارە دەوەرێ .ڕووداو،
مــرۆڤ تووشــی ڕاچڵەكیــن دەكات ،ئــەم داڕشــتنەش
كــە ڕووداوێكــی زمانییــە ،خوێنــەر ڕادەچڵەكێنــێ و
پێــی دەڵــێ ،ئــاگادار بــە ،ئــەوە زمانێكــی نوێیــە ،بــۆ
ئاخافتن و بیركردنەوە و تێڕامان ،شــێوەی ڕستەســازی
و لــە پەنــا یــەک دانانــی وشــەکان و حــەول بــۆ ســاز

کردنــەوەی سیســتمیکی مانــا ســڕینەوە لــە پێنــاو
سیســتمێکی دیکــەی واتــا بەخــش ،ئــەو حەولەیــە
زمانــی هونــەری یوونــس ڕەزایــی لــە زمانــی ســواو
دادەبــڕێ ،ئــەو دابڕانــە بــوو کــە پــاش بــاو بوونــەوەی
«شــینترین بەتــاڵ» کاریگەرییەکــی قووڵــی ئەرێنــی
و نەرێنــی لەســەر هــەر دوو تاقمــە بەردەنگــی شــیعری
نەریتــی و نوێخــواز و نوێبیــن دانــا و بــۆ ئــاگادار بــوون
لــەو باباتــە ئاوڕدانــەوە لــە کــۆی ئــەو نووســراوانەی
ئــەو ســەردەم لــە ســەر ئــەو زمــان و شــێوازە نوێیــە بــاو
بوونــەوە ،یارمەتیــدەرە و لــە کۆتایــی ئــەو نووســینەدا
هێندێکیــان دەناســێنم.
كەڵكەڵەی شاعیر

ژیانــی مۆدێــڕن ،چیتــر ژیانــە ئــارام و بــێ قڕەكــەی
جــاران نییــە ،ســەردەمی خاووخلیســكی و نەرمونیانــی
بەســەر چــووە ،ســەردەمی مۆدێڕنــە و بــە دوای
ئەویشدا سەردەمی تەكنۆلۆژیای زیرەك و ئینتەرنێتە،
ســەردەمی خێراییــە .ســەردەمی پچڕپچڕبوونــی هــۆش
و بیــر و زمانــە ،ســەردەمی پچڕپچڕبوونــی وێنــە
زەینــی و خەیاڵییەكانــە« .مارشــاڵ بێرمــەن» لــە
كتێبــی «ئەزموونــی مۆدێڕنیتــە»دا دەڵــێ« :ئــەم
كەشــە ،كەشــی گــرژی و گێــژەن و وڕ و كاســیی
دەروونــی و پەرەگرتنــی دەرەتانەكانــی ئەزمــوون و
لەناوچوونــی ســنوورە ئەخالقییــەكان و پێوەندییــە
تایبەتییــەكان و كەشــی تارماییــە سەرلێشــێواوەكانی
نێــو شــەقام و گیــان ،ڕێــك ئــەو كەشــەیە كــە
مۆدێڕنیتــە تێیــدا لەدایــك دەبــێ ».مرۆڤــی مۆدێــڕن،
كــە ســەری هەڵێنــا ،ســەیری كــرد ،لــە نێــو گێــژەن و
بۆشــایی نەمانــی بەهاكاندایــە و دنیایــەك ئامــراز و
كەرەســتەی نوێشــی خراوەتــە بەردەســت و ئەقڵیــش كــە
تــا دوێنــێ وەك ڕزگاریدەرێــك ســەیری دەكــرا ،ئێســتا
بووەتــە ئامرازێــك بەدەســتی سیاســەتبازان و سیســتمی
ســەرمایەداری و ئایدیۆلۆژیــا كــۆن و نوێیەكانــەوە.
شــاعیر ،كــە لــەم ســەردەمەدا دەنــگ هەڵدەبــڕێ،
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پێویستە زمانێك بدۆزێتەوە ئەم هەموو تایبەتمەندییەی مەكینــەی بەرهەمهێنــەری ســەرمایەداری و نرخــی
تێــدا جــێ ببێتــەوە ،ئــەو تایبەتمەندییانــە زمانێكــی مــرۆڤ و خوێنــی مــرۆڤ بەســترایەوە بــە ڕادەی
نوێیــان دەوێ كــە خۆیشــی ئــەو تایبەتمەندییانــەی بەرهەمهێنانەكــەی و قازانجــی بــۆ ئــەو سیســتمە.
تێــدا بێــت.
زمان و ڕوانینی یوونس ڕەزایی
مرۆڤــی مۆدێــڕن ،مرۆڤێكــی شــێواوە ،لەالیەكــەوە
زمانــی شــیعری ڕەزایــی ،زمانێكــی چــڕە ،زمانێــك
ئــەو قــەاڵی هیوایــەی لەســەر ئەقــڵ و ئەقاڵنییەتــی
مۆدێــڕن هەڵیچنیبــوو ،هەرەســی هێنــاوە و گەڕانــەوە كــە بــە وێنــەی نــوێ و هەنــدێ جــار ڕاچڵەكێنــەرەوە
بــۆ نەریتیــش خنــكان و لــە ناوچوونێكــە و تەنیــا مانایەكــی نــوێ بەرهــەم دێنــێ ،وێنــە لــە شــیعری
قەاڵیــەك كــە بیــەوێ پاڵــی پێــوە بــدا ،قــەاڵی زمــان ڕەزاییــدا وێنــەی ئێســتا و داهاتــووە و لــە هەنــاوی
و هونــەر و داهێنانــە .تەنیــا لــە ســەر شــوورەكانی ئــەو مێــژووەوە ســەری هەڵــداوە و ڕووبارێكــن بــێ بڕانــەوە
قەاڵیــەوە دەتوانــێ مزگێنــی شــادی و دڵخۆشــییەك دێــن و نابڕێنــەوە ،بــەاڵم شــاعیر بــۆ گەیاندنــی
بــە مرۆڤــی هاوچــەرخ و هاوزمانــی خــۆی بــدات ،مەبەســتی خۆی ،بە واتایەكی تر بۆ دەرخســتنی ئەو
شــاعیر لــە ســەر شــوورەی قەاڵكانــی زمانــەوە بانــگ شــتەی كــە بیــری لــێ دەكاتــەوە و لــە خەزێنــەی وێنــا
زەینییەكانیدایە ،بە باشــترین شــێوە كەڵك لە سیســتمی
ڕا دێڵــێ و دەڵــێ:
«النــگ» وەردەگــرێ ،واتــە كــۆی سیســتمی زمانــی
«الپەڕەی کۆتایی هەموو سبەینێکانی
و لەوێــدا زمانێكــی تایبــەت بەخــۆی دەدۆزێتــەوە كــە
پڕ لە هەواڵی گەرمی بازاڕی بووڕس
ئــەو کاتانــەی ...مــن بــە دوای ئادرەســی هیــچ سۆســۆر پێــی دەڵــێ «پــارۆل» ،لێــرەوە شــاعیر زمانــە
ســەربەخۆكەی خــۆی بنیــاد دەنــێ .زمانێــك كــە هــەر
دا...هەڵــوەدا
كــەس بخوازێــت كەڵكــی لــێ وەرگرێــت ،ئیتــر ،یــان
وە ڕێگای گولڵەکانیش هەتڵە نابێ لە من».
دەبــێ لــەوی تێپەڕێنێــت و تازەگــەری و داهێنانــی
ســبەینێ لــە شــیعری شــاعیردا وشــەیەكی بــە زیاتــری تێــدا بــەدی بێنێــت ،یــان ئەوەتــا دەبێتــە ســێبەر
ڕێكــەوت و كتوپــڕ نییــە و لــە خــۆوە نایــە .شــاعیر و الســاییەكی ئــەو.
«پەنجەرەیەکت نەبەخشی بە دیوارەکانم
دەســتی بــە داوێنــی ســبەینێیەكەوەیە كــە پێمــان دەڵــێ
کە نیشتمانی هەمیشەمن بۆ سبەی
دێ ،بــەاڵم جیهانــی بــێ بەزەیــی ســەرمایەداری
شووشەکانی ئاوسی مانگ
و بەرەژەوەنــدی ،پــڕە لــە هەواڵەكانــی بــووڕس و
کە پڕم لە خشتی تاریک
مەرگــی ئــەو ،ئــەوی ئینســان ســەردێڕی بــە پەلــەی
لە بەسەرهاتی مێژوویەک شەمشەمەکوێرە»
هیــچ هەواڵێــك نییــە و گوللــەكان لــە هــەر الیەكــەوە
بتەقێنرێــن ،ڕێــی ســینگی مرۆڤــی ئــاوارەی نێــو ئــەم
شیعری «لە ستایشی دیواردا»
دارســتانی مرۆڤەیــان لــێ هەتڵــە نابــێ.
شــاعیر نییــە پەنجەرەیــەك نەبووبێتــە وێنــەی
مــرۆڤ كــە پــاش هەرەســی دەســەاڵتی كلێســا،
پێــی وابــوو ئەقاڵنییــەت لــە هەمــوو خەمێــك ڕزگاری شــیعرەكەی .ئاخــر شــاعیر لــە ئەنگوســتەچاوترین
دەكات ،دواجــار ئەقــڵ خــۆی كــرا بــە ئامــراز و بــە ســات و شــوێنەكانەوە هەمیشــە دەســتەكوتەی
شــوێن ئەویشــدا مــرۆڤ لــە ئامــرازی دەســت كلێســا دەروویەكــی ڕووناكیەتــی بــۆ مــرۆڤ .مرۆڤێــک
و ئاییــن و ئایینبازانــەوە كــرا بــە پێــچ و مۆرەیەكــی كــە لــە تاریكســتانی خۆپەرســتی و چەوســاندنەوەی
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هاوخوێنــی خۆیــدا قەتیــس مــاوە ،شــاعیر لــەم چەنــد
دێــڕەدا ئــەم تاریكســتانەمان بــۆ وێنــا دەكات.
وێنــەی شــیعری ڕەزایــی ،جیــاوازن لــە هەرچــی
وێنــەی تــا ئێســتا دیتوومانــن ،ئــەو بــە چەنــد
مۆتیڤێكــی زینــدوو ،ئــەو دیــوار و شــوێنەمان بــۆ وێنــا
دەكات كــە نیشــتمانی تاهەتایــی ئــەون ،بــۆ ســبەی،
ســبەی واتــە داهاتــووی بێبڕانــەوە ،داهاتوویــەك كــە تــا
پێــی نەخەیتــە نــاوی ،ئیتــر نــاوی ســبەی نییە ،دیســان
دەبێتــە ئەمــڕۆ و ســبەینێیەكی دیكــەی بــەدوودا دێ،
بــەاڵم شــاعیر پەنجەرەیەكــی دەوێ بــۆ دیــواری ئــەو
نیشــتمانەی لێــی تاریــك كــراوە تــا لەوێــوە مانــگ
ببینــێ.
دیــوار ،پەنجــەرە ،مانــگ ،ســبەینێ( ....كەوشــەنی
شاعیر)
خشتی تاریكی و بەسەرهاتی مێژوویەك شەمشەمەكوێرە
(پێناســەی ئــەو ،ئــەو كەســەی كــە پەنجــەرەی لــە دیــواری
نیشــتمانی شــاعیر ئەســتاندووە و ڕێگــەی دیتنــی مانگــی
لــێ گرتــووە) ،بــەاڵم نەیتوانــی خولیــا و خەونــی دیتنــی
ســبەینێی لــێ بســتێنێتەوە...
چۆن بڕوانمە ئەودیوی هەرچی سبەینێ
کــە چاوەکانــم بێدەنگیــی دارن ...لــە هەڕەتــی
ڕێبەندانــدا
ڕوانیــن ،ســبەینێ ،چــاو ،پێكــەوە گرێدرانــەوەی
پاژەكانــی ئــەو ڕســتە شــیعریانەیە پێكــەوە ،وێنەیەكمــان
دەدەنــێ ،لــە ئێســتاوە تــا داهاتوویەكــی بێســنوور ،لێیەوە
بڕوانیــن ،تەنانــەت ئەگــەر ڕێبەندانیــش بــێ ،بــەاڵم
شــاعیر كــە هیــوای ســبەینێمان دەداتــێ ،دەڵــێ لــە
هەڕەتــی ڕێبەندانــدا ،بەهارێــك بەڕێوەیــە ،هــەر ئــەوەی
كــە دەڵێــن :هیــچ شــتێك نییــە گــەرای مەرگــی خــۆی
لــە هەنــاوی خۆیــدا هەڵنەگرتبــێ ،ئــەم ڕێبەندانــەش
گــەرای مــەرگ و لەناوچوونــی خــۆی لــە هەناویدایــە
و بەهارێكــی بــەدوودا دێ و دەكرێتــەوە...

گەڕانەوە بۆ مێژوو ،بۆ بەیت و
الوك و حەیران

وەکــی لــە ســەرەتاوە باســم کــرد ،یەکێــک لــە باســە
گرینگــەکان لەســەر زمــان و نوێگــەری و دۆزینــەوەی
دەرفەتــە جوداکانــی زمانــی ئــاگادار بــوون لــە ڕەوتــی
زمانــی نووســراو ،هەروەهــا تێگەیشــتن و لێکدانــەوەی
ئاســتە جوداکانــی کەلەپــوور و میراتــی کــۆن و لــە
هەمــان کاتــدا ناســینی جیهــان – ژیــن و حــەول بــۆ
بینــا کردنــی پێکهاتــەی نوێــی زمانــی لەســەر ئــەو
ناســیاری و بنەمایەیــە ،لــە الیەکــی دی گەڕانــەوە
بــۆ دەق و ڕووداوە مێژووییەكانــی ڕابــوردوو و
ژیاندنەوەیــان لــە توێــی دێڕەكانــی شــیعری ئێســتادا،
بەشــێكە لە ئاشــنایی ســڕینەوە و نامۆكردنەوەی زمان
كــە تێیــدا زمــان هــەم لــە ئاســتی وشــە و دەســتەواژە
و داڕشــتنەكانیدا نــوێ دەبێتــەوە هــەم لــە ئاســتی
واتاییــدا ،بــەاڵم لــە بیرمــان نەچــێ ،شــاعیر تەنیــا بــە
مەبەســتێكی ئیســتێتیكی و جوانیناســانە ناگەڕێتــەوە
دواوە.
ئەگــەر لــە بیرمــان بــێ ،باســی مرۆڤــی مۆدێڕنمــان
كــرد ،مرۆڤــی مۆدێــڕن پێیەكــی لــە نەریــت و پێیەكــی
لــە مۆدێڕنەدایــە ،لــەو حاڵــەدا ،بەشــی هــەرە زۆری
مرۆڤەكانــی ســەردەمی مۆدێڕنیتــە ،بــۆ خۆدزینــەوە
لــەو ڕاچڵەكیــن و هەژانــە نوێیانــەی بەســەریان دێ،
دەخزێنــەوە قاوغــی بیــرەوەری و نەریتەكانــی كــۆن
و ســوكنایی بــە ڕوح و دڵــی خۆیــان دەبەخشــن،
بــەاڵم شــاعیر ،بــە شــێوەیەكی دی دەگەڕێتــەوە بــۆ
ڕابــوردوو ،ئــەو بــە هاوارێكــی نــوێ بانــگ ڕا دێڵــێ و
دەڵــێ ،ئــەو ڕووبــارە خوێنــەی ســەدەیەكە لەبــەرم دەڕوا،
هێشــتا هــەر لرفــەی دێ و خوێنــی هــەزاران ســاڵ
لەوەپێشــم نــەك وشــك نەبووەتــەوە ،وا شــەپۆل شــەپۆل
خوێنــی ئێســتای دەڕژێتــە هەنــاوی و برینــی خــەج و
ســیامەندەكانم هــەزار ســاڵە هــەر وەبــن دەدا و تەشــەنە
دەکات و هەڵدەداتــەوە:
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(ئــەوە ســەدایەکم گەیوەتــێ ...خوێناویتــر لــە مێــژووی
کرێملین
لــە داوێنــی قەشــەیەکیش -ـــەوە ...بەردەبێتــەوە
دێڕێکــی تاریــک
شارێکی تەریک
***
کڵێساکانیش...
ژامێــک دێننــە گــۆ بەیانــان؛ لــە واڵتــی مــن ناچــێ
دەنگی)
ئەوە بەهارێک ڕابوردووە لە چەکەکانمانەوە
چ بەهارێکی لە من لە شەڕە
ئەمن دەمگوت لە شکۆی باخدا...دەبێ
وێنەی ئیڤێل بە دیواری ماڵەکانمانەوە...
مەهابادم بیر بێنێتەوە شەوانە
شــاعیر چەنــدە جــوان ئــەو زمانــە لــە هەنــاوی
فۆلكلــۆرەوە دەخوازێتــەوە و پێــی دەدوێ ،بــەاڵم
بۆچــی؟ ئاخــۆ نەدەكــرا هــەر ئــەو قســانە بــە زمانــی
ئەمــڕۆ بــكات؟ بــا ،دەیتوانــی ،بــەاڵم شــاعیر زۆر بــە
ئاگاییــەوە ،دەڵــێ ئــەو خەونــەی ئەمــڕۆ و ســبەینێ
و داهاتــووی بێبڕانــەوەم ،خەونێــك نییــە تــازە لەدایــك
بووبــێ ،مــن لەوەتــەی هــەم ،بــەر لــە مێــژووی
نووســین ،لــە ســەردەمی ئەدەبیاتــی زارەكیمــەوە هەوڵــم
داوە نیشــتمانەكەم هێنــدە ئــاوەدان بــێ كــە باخەكانــی
هێنــدە شــكۆمەند و گــەش بــن ،وێنــەی بورجــی ئیڤڵی
پاریــس ،لــە بــری ئــەوەی پاریســم بیــر بخاتــەوە ،دەبــێ
مەهابــادم بیــر بخاتــەوە ،پاریــس النكــەی شۆڕشــە
مەزنەكــەی فەڕەنســا و مەهابــاد ،النكــەی هەمــوو
شۆڕشــێكم.
***
گورگێــك ،بــەردەوام لــە هەنــاوی وشــەكانی شــیعری
ڕەزایــی دا لــوورەی دێ ،گورگێــك كــە نەتەوەیــەك
بــە شــانازییەوە كردوویەتــی بــە هێمــای خــۆی و لــە
كۆنەســتی ئێمەشــدا لــە چــوار الوە دەمــی خســتووەتە

هەنــاوی خــاك و نیشــتمانەكەمانەوە ،گورگێكــی
كەڵبــە و قەپــۆز خوێنــاوی ،نــە لــە خوێــن و گۆشــتمان
تێــر دەبێــت و نــە لــوورەی بەردەوامــی كــە لــە بنەبانــی
مێــژووەوە دێ ،دەبڕێتــەوە:
لە کەالوەکانی ئاوایی گورگدا
تــۆ وێنــەک لــە تەنیایی...کــە لــوورە لوور...بــە
شــاخەکانەوە
لە خەمی وەرزێکی دیکەی دار
کە من بە بااڵیەوە گەاڵیەکی وەریو...
.
چ کێشــەیەکی دیکەیــە لــە شــەقامە هەراوەکانــی
وشــەدا
لە کۆاڵنە بەرتەنگەکانی واتادا
.
چ بایەکــی ســارد دەلوورێنــێ لــە جەســتەی
نیشتما ند ا  . . .ســبە ی .
.
ل ە كتێبی «كایە بە ئەلف و بێی گریان»
شــاعیر ،لــە شــینترین بەتاڵــەوە تــا ،ســەمفۆنیی
پێنجــی بــاران ،بــەردەوام خــۆی نــوێ دەكاتــەوە و
توێــژ دەخــا ،لــە شــیعرێكەوە تــا شــیعرێكی دی،
تابلۆكانــی دەگــۆڕێ ،وێنەكانــی نوێتــر دەكاتــەوە
بــۆ ئــەوەی پەیامــی نــەدركاوی خــۆی بگەیەنێتــە
گوێــی هەموومــان ،گوێــی مــرۆڤ ،گوێــی زەمــان،
كەچــی دیســان هــەر پێــی وایــە شــتێكی گرینگتــر
مــاوە بیڵــێ ،وێنەیەكــی نوێتــر مــاوە بینەخشــێنێ
و كۆشــكێكی بەرزتــر مــاوە دایڕێژێتــەوە ،بــەاڵم
وەکــی «دیاکــۆ مــورادی» لــە وتــاری «ڕامانێــک
لــە ســەر شــیعری یوونــس ڕەزایــی»دا ،دەنووســێ
«سیســتمێکی تەکــوزی فیکــری و فەلســەفی هەیــە
و بــۆ تێگەیشــتن لــەو چەشــنە ڕاوێــژ و بیــرە ،دەبــێ
شــاکلیلی ئــەو بینایــە بدۆزییــەوە تــا پێکهاتــەکان
کەشــف بکــەی و جــار جــار جێگۆڕکەیــان پــێ
بکــەی و ،»...هــەر بۆیــە بــەردەوام ئەگــەر لــە
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فەزایەکــە بــەرەو فەزایەکــی دیکــەت دەبــا ،دەبــێ
خــۆ بــۆ دۆخــی نــوێ ئامــادە بکــەی و داچڵــەکان
و کەشــفێکی دیکــەش کــە دوای خوێندنــەوە بــۆت
دەســتەبەر دەبــێ .شــاعیر لــە کتێبــی پیــرۆز و بورجــی
ئیڤڵــەوە تــا بورجــە جمکەکانــی ئەمریــکا و بــوودا و
داالی المــا و کچانــی دەربەنــدی ســوات و ژنانــی
ئۆکڕاینــی و ...دەخوازێتــەوە بــۆ شــیعری و هەنــدێ
جــار ،كەرەســتەی ئــەو وێنــە و زمــان و كۆشــكە لــە
هــاوار و وایلــۆك و حەیــران و بەیتەكانــەوە دەخــوازێ،
تــا بڵــێ ،ئــەم ڕووبــارەی مێــژوو ،هیــچ كۆســپ و
لەمپەرێــك ڕاینەگرتــووە و تــا ســبەینێیەكی ڕوون هــەر
بەڕێوەیــە...
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.
پێکەوه داستانی ئاسۆین و بێئۆقره
که گوتیان:
دوو باوک کەروێشکەی کینه بوون له عەشقا
دوو نەمام عاشق بوون به بۆنی خاک و خوا
دوو نیگا هیچکامیان چاوەڕوان
دوو تاوان هیچکامیان ڕوون و کاڵ.

لــە شــیعری شــێت دا ،گۆڤــاری ســروە ژمــارەی .١٩٨-١٩٧
( )٥ڕەزایــی ،یوونــس ( )١٣٩٧شــین تریــن بەتــاڵ ،نەشــری
خانــی و باڵوگــەی مادیــار ســنە.
( )٦ڕەزایــی ،یوونــس ( )١٣٩٧منــم شــاعیری ژنانــی
چــاوەڕوان ،نەشــری خانــی و باڵوگــەی مادیــار ســنە.
( )٧ڕەزایــی ،یوونــس ( )١٣٩٧تەنیایــی لــە تیــراژی
پایــزدا ،نەشــری خانــی و باڵوگــەی مادیــار ســنە.
( )٨ڕەزایــی ،یوونــس ( )١٣٩٧کایــە بــە ئەلــف و بێــی
گریــان ،نەشــری خانــی و باڵوگــەی مادیــار ســنە.
( )٩ڕەزایــی ،یوونــس ( )١٣٩٧نەشــتەر بــە ڕەنگێکــی
دیکــەی تــرەوە ،نەشــری خانــی و باڵوگــەی مادیــار ســنە.
( )١٠ڕەزایــی ،یوونــس ( )١٣٩٧ســەمفۆنیای پێنجەمــی
بــاران ،نەشــری خانــی و باڵوگــەی مادیــار ســنە.
( )١١رضایــی ،یونــس( )١٣٩٧تاریــخ جنــون ،ترجمــه رضــا
کریــم مجــاور ،تهــران نشــر گیومــه.
( )١٢رضایــی ،یونــس( )1395دســتور زبــان بــاران ،ترجمــه
آرش ســنجابی-،نقل قــول از مقالــه دیاکــو مرادی-تهــران نشــر
اختــران.

سەرچاوە:
( )١ئەعزەمــی ،مــوراد( )٢٠٠٩شــیزۆ شــیعر ،باســێک
لــە ســەر شــیعری یوونــس ڕەزایــی ،هەولێــر :گۆڤــاری ڕامــان
ژمــارەی .١٥١
( )٢برمــن ،مارشــال( )1390تجربــه مدرنیتــه ،ترجمــه مــراد
فرهــاد پــور ،تهــران :نشــر طــرح نــو.
( )٣شــفیعی کدکنــی ،محمدرضــا ( )1368موســیقی
شــعر ،تهــران :نشــر آگــه.
( )٤مەحمــوودزادە ،ڕەهبــەر( )١٣٨١هەندەســەی پەیــڤ
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