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ئازاد دارتاش

لە چاوی شیعرێکەوە رەسمت دەگرم و ..
دەتخەمە نێو ئەلبومێکی رەنگاو رەنگەوە

تا لە تایفەی گۆڵ بچی و ..
نەچیەوە سەر بەندەیەکی یاخی

لە یاهوی هەناسەیەکیش
ماڵێکت لە تەریقەت بۆ دروسست دەکەم

پر بێ لە دەنگی حەزو ..
پر لە زیکری بەختەوەری

"ئاوێزاننورى"

وه رگوهێزكێن هه لبه ستا كوردى
چه ند ده قێن هه لبه ستڤان )ئاوێزان نورى(، وه كو ميناك.
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د قادا ئەدەبیاتێن کوردی دا و نەمازە د ڤان سیهـ 
ساڵێن بوری دا، هۆزانڤان و چیرۆکنڤیسێن کورد شیاینە 
ل گۆر دانێن ئەڤێ گاڤێ کارێ خوە یێ ئەدەبی دارێژن 
شێوازو  و  بدەنەڤە  نوی  ئاالڤێن  و  تەکنیک  بەرسڤا  و 
تەرزێ نڤیسینا خوە بگۆهرن و بیاڤەکا بەرفرەهتر بدەنە 
وەرگــڕی  لگەل  پۆزتیڤ  سەرەدەریەکا  و  خوە  ئاشۆپا 
بکەن، نها هەلبەستڤانێن کورد هەنە، ل پەی دانێن تیۆر 
و خۆیندگەهێن پۆست مۆدێرنێتە رستەیا خوە یا شعری 
شــارەزابــوون  ب  دی  دەرازینکێن  و  تایتل  و  دادڕێــژیــت 
هەلدبژێریت و ئاست و رۆلێ وەرگڕی و پێگەهێ وی 
د کارێ ئەدەبی دا ب ئاوایەکێ ئەرێنی هەلسەنگینیت 
و ناهێلیت رامان د قاد و چارچووڤەیەکی دا)هەر چەند 
یێ بەرفرەهـ بیت( ب مینیت، بنگەهێ هەنێ کارتێکرن 
ژ ستایلێ دەربڕینێ و شێوازێ گۆتنێ و وێنەیێ شعری  
و بیرۆکە و تیمەیێن دی کرینە، کار لسەر زمانی کریە 
سەمتان  چەندین  ب  بــەر  و  جەڤەنگ  بوویە  پەیڤ  و 
شیعری  لسەردەقێن  میناک  وەکــو  ئەگەر  دچیت،  ڤە 
سەرهەلی  دێ  باخڤین،  نــوری  ئاوێزان  هەلبەستڤان  یا 
هۆزانڤان  ئاوێزانا  بین، کو  و گۆهارتنان  ئاالڤ  چەند 
تێکستا  د  هۆزانڤان  تەوزیفکرینە،  خوە  هەلبەستێن  د 
دیــوی  لــەو  تایتلێ)سەمایەک..  ژێــر  یــا  هەلبەستی 

یاخییبونەوە( دا دبێژیت: 

لەم دەڤەرە خنکاوەدا 
خەریکە لە حیکمەتی ئاو رادەمێم و ..

خۆم تەسلیمی قەدەری باران دەکەم 
تا ئەجەل ببێتە خوناو

بە تەوێڵی ساتە سەرمەستەکانی ئاسماندا شۆربێتەوە
خەریکە ئولفەت بەم نازی عیشقەوە بگرم

تا لە دڵە راوکێی فیراق ببمەوە
خەریکە دەمبە کۆرپەی بەفرو..

 
هەلبەستڤانێ ب زمانەکێ شعری یێ چر دەربڕین 
ژ حالەتەکێ خوە یێ دەرۆنی وەکو ژنەکا رۆژهەالتی 
کریە، دیارە بۆیەر و رویدان هەبوویە و کارتێکرن ژ ناخێ 
یە  نەدیتی  بۆیەر  ئەو  مە  کریە،  هەلبەستڤان  یا  وێ 

بەلکو ئەو ژی قاال وێ روویدانێ ناکەت، لێ دەربڕینێ 
ژ بــانــدۆرا وان بــۆیــەران لسەر دەرۆنــێ خــوە دکــەت، و 
دەما تێکهەلی جیهانا تێکستێ دبین و خەیاال خوە ئازاد 
دکەین، دێ هەستەک کەین کو ئەم یێ بۆیەرێ ب 
وەکو خۆیندەڤان دێ  دبینین، هەر یێک ژ مە  چاڤان 
بن،  جــودا  یێک  دیتنێن مە ژ  بینیت، دێ  وەکــو خوە 
خەیالێ  و  واقعی  نێڤبەرا  د  سینۆر  ئاوێزانێ  چونکو 
دا شکاندی نە، دەما بۆیەرێ کارتێکرن ژ ناخێ وێ 
مەرا  ژ  راپۆرتی  ئاوایەکێ  ب  مــژار  ئەو  وێ  کــری، 
ڤەنەگێرایە، بەلکو تێکهەلی خەیاال خوە کریە، د گاڤا 
ڤەگێرانێ دا، گاڤەک دی چیبوویە، گاڤا وێ یە،گاڤێ 
هەلبەستی بوونێ یە وێ گاڤێ نەمازەیێن خوە هەنە ژوانا 
نەهشی  ژ  دەمەکە  هەستپێکری،  جیهانا  لگەل  دابــڕان 
باشالر  گاستون  وەکو  هەر  دەردکەڤیت،  بەهرەمندی  یا 
وەکو چریسکەکێ  یە(،  میتافیزیکی  دبێژیت)گاڤەگا 
یە و ب تنگژینێن وێ ڤە هەڤبەندە، زمان ب ئاستەکێ 
بڵندتر ب کارئینایە، هەلبەت مژداریەک چێ بوویە ود 
نێڤ ڕستەیان دا دەرز و ڤاالتی درۆست  بووینە، جۆرێن 
دشکینیت،  پێشبینیان  ئاسۆیێن  مــژداریــێ  یێ  هەنێ 
خۆینەرێ نەرینێ ژ تێکستێ بێزار دبیت، چونکو ئەو 
باگراوەندێ ئەپستی و سەربوور لگەل وی ژانرێ ئەدەبی 
یان ڤی شێوازێ نڤیسینێ نییە، یان یێ فێری تەرزەکێ 
دی یێ نڤیسینێ بی، تەرزەکێ راپۆرتی و راستەوخۆ، 
لێ خۆینەر ئەرێنی دێ هەست ب هەبوونا خوە د نێڤ 
ئاڤاهیێ تێکستێ دا کەت، دێ خەیاال وی ئەکتیڤ 
کەت، دێ چێژەکێ ژێ وەرگڕیت ژبەرکو دێ لگەل 

ئەتمسفورمێ کاری تێکهەل بیت.
 تایتل بخوە )سەمایەک .. لەو دیوی یاخییبونەوە(، 
تێکستەکا خەست و تیرە و خۆینەر نەشێت ب هێسانی 
خوە ژێ ڤەدزیت، پێدڤی ب سەر راوەستیانێ یە، چونکو 
ئاماژەیانە،  چەند  هەلگڕا  و  راکێشە  سڕنج  رستەیەکا 
د  یە،  سوفیگەرانە  یا  ئایینی  گۆڤەندەکا  وەکو  سەما 
ئایینێ ئێزدیان دا، سەما گۆڤەندەکا ئایینی یا پیرۆزە و 
د ریتوالەکێ ئایینی یێن گڕنگ دا و ل اللشا نورانی 
دیسان  کــرن،  دهێتە  دا  جــودا  هەلکەفتێن  و  جــەژن  د 
گەلەک رێچکەیێن سوفی ژ وانا رێچکەیا )مەولەوی( 
یا مەوالنا شێخ جەالل ئەلدینێ رومی، هەمان ریتوال لێ 
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ب شێوازەک جودا پراکتیزە دکەن و مەبەست ژێ ئەوە 
مرۆڤ دەستی ژ حەزێن خوە یێن دونیایێ بەردەت تا ب 
رێیا تێڕامان و تێهزرکرنێ و خوە تافیلکرنێ بگەهیتە 
قوناغا کەمالبوونێ، وەها دبینن سەما گەشتا مرۆڤی 
یە بەر ب یەزدانی، د ڤێ گۆڤەندا ئایینی دا، دەروێش 
لدۆر خوە دزڤریت و هندەک ئاخفتن و پەیڤێن نە زەالل 
دبێژیت، هەر وەکو لگەل خوە دپەیڤین و ل پەی نێرینا 
دلی  بۆ  دلی  ژ  یە  پێدڤی  راست  ئاخڤتنا  سۆڤیگەڕان 
بیت و ل گۆر دیــدا  ڤەکۆلەران ئەڤ جــۆرێ زکرێ 
لدۆر  هەسارەیان  زڤرینا  ژ  زڤرینێ،  یا  وبیرۆکە  سوفی 
رۆژێ هاتییە وەرگڕتن، وەها د هەلبەستێ دا و ب رێیا 
هەڤبەردانێ د ناڤبەرا تێکستان دا)التعالق بين النصوص(، 
زەنگین  تێکست  میتافوران،  ئەلێمێنتا  کارئینانا  ب  و 
بوویە و وەها شیانێن پەیڤێ دپەقن و نیشانەیێن ئاماژەیی 
ژێ دچن و دکاریت وێنەیەکێ قەشەنگ و دنیایەکا 
بکەت،  چر  دا  هەڤوکێ  هوندری  د  فرەرامان  و  جوان 
رستەیەکا موکم و خۆدی ستراکچەرەکێ هزری، مینا 
ئەو تایتلێ وێ هەلبژارتی )سەمایەک .. لەو دیوی 
یاخییبونەوە(، وەرگڕ هەر ب خۆیندنا تایتلێ دێ هەست 
پەیڤیت،  نەمازەیی  ستایلەکێ  ب  دێ  هۆزانڤان  کەت 
هەلبەستا خوە  پێشبینیێن وی  بەرۆڤاژییا  زمانەکێ  ب 
داڕێژیت، چونکو رستە یا کەهی نییە و خۆدی گەلەک 
رامان و ئاماژەیێن کویرە و ب هێسانی ناڤەرۆکێ خوە 
گشت  ناخۆازیت  هەلبەستڤان  ناکەت،  وی  رادەســتــی 
تێکهەلیێن  دخۆازیت  بەلکو  بکەت،  ئاشکرا  نەهێنیان 
بیت،  تێکهەلەیکا هاوسەنگ  تێکستێ  لگەل  وەرگڕی 
پەیوەندیەکا دوو الیەن بیت، لسەر دوو ئاراستەیێن جودا 
ب رێڤەبچیت) ژ تێکستێ بوو وەرگڕی و ژ وەرگڕی 
بوو تێکستێ(، وەها دێ وەرگڕ هەست کەت یێ داخۆاز 
کرییە ببیتە جەمسەرەکێ کارا د ئاڤاهیێ تێکستێ دا، 
ئەو  دەرز د هەلبەستێ  دا هەنە و  بوشایی و  چونکو 
دێ کاریت کارێ خوە تێدا بکەت، ئەگەر جارەک دی 
ناڤبەرا  ل  بینین  دێ  بکەین،  هەنێ  تایتلێ  تەماشەی 
پەیڤا سەما و لە دیوی یاخییبونەوە، دوو خال)..( هاتینە 
دانان، ئەو خال پتر پەیڤان رامانان هەلدگڕن، رامانا وان 
ئەوە کو هەلبەستڤانێ هندەک گۆتنێن دی هەنە لێ 
نەگۆتی نە یان هاتینە ژێبرن، یان خۆاستی یە کو بێژیت 

تژی  قوناغەک  دا،  سەمایێ  و  یاخییبونێ  نێڤبەرا  د 
ڤەگۆهارتنان هەیە، زۆر ئاخڤتن هەنە بێنە گۆتن لێ چ 
پەیڤ و ئاخڤتن نکارن هەمبەری وی حالەتی بن یان 
لەوما  بوری،  تێدا  هەلبەستڤان  ئەوا  بن  ئەزموونێ  وێ 
ب رێیا تێرامانان وەرگڕ دێ کاریت رامانان دەربینیت و 
سەرهەلی سەربوورێ بیت و وان ڤاالتیان داگریت، دبیت 
ئەو رامانێن ئەو ڤەدبینیت نیزیکی مەبەستا  وێ بیت و 
دبیت ل گۆر ئەزموونا خوە وێنەیەکێ دی د هشێ وی 

دا چێببیت.
پشتی هەر دوو خاالن رستەیا خوە تەڤاڤ دکەت).. 
کویر  رامانێن  ژی  یاخییبون  یاخییبونەوە(،  دیوی  لەو 
لەو   ( دەستەواژەیا  وێ  بەرییا  کو  نەمازە  هەلدگڕیت، 
دکــەت،  تر  کویر  و  تــوخ  وێ  رامانێن  هاتییە  ــوی(  دی
نیشانەیە کو ئەو د لوتکەیا یاخیبوونێ دا بوویە، یاخیببون 
ئاماژەیە بۆ ئەو رەوش و بارەدوخێن جڤاکی و دەرۆنی یێ 
وەکو  یاخیبوون  دبوریت،  تێدا  نەمازە ژن  مرۆڤێ کورد 
هەمبێز  رەتکرنەڤێ  و  نەرازیبوون  ئاماژەیێن  چەمک 
دکەت، رەتکرنەڤا داب و نەرێتێن جڤاکی و نە جێبەجێکرنا 
سیستەمەکێ  ــەوە  ئ وێ  رامــانــا  یاخییبون  فــەرمــانــان، 
ستەمکار و عەقلەک هوشک و دائێخستی هەیە و یێ 
زال و دەستهەالتدارە، لێ بەرانبەر ژی دەنگ هەنە و کار 
دکەن ژبۆی هەلوەشاندنا وی سیستەمی و جارەک دی 
لگەل  بیت  گۆنجایی  یێ  ئاڤابکەن  دی  سیستەمەکێ 
ئارمانج و نێرینێن نفشێ تازە، هەلبەستڤانێ باوەری ب 
روحا یاخیبوونێ نەمایە، هەڤرکی یا لگەل دەوروبەرێ یا 
بێ ئەنجامە و ئەو نکاریت درێژەهیێ ب وێ هەڤرکیێ 
و  یاسا  لگەل  خــوە  نکاریت  دەم  هەمان  د  لێ  بــدەت، 
ژیانا  ب  بەر  پەنا  لەوما  بگۆنجینیت،  زال  پەرەنسیپێت 
روحانی برییە، ل ڤێرێ بوو مە دیار دبیت هەلبەست یان 
هەر کارەکێ دی هونەری بینینەکا خەست و نەمازەیی 
یە بوو کەتواری، هەول ددەت الیەنەکێ ڤەشارتی یێ 
ژیان و جیهانێ روهن و زەالل بکەت، یان هەلۆێستە و 

شێوازەکێ ژ شێوازێن دەربڕینێ.  
چەندین  هەلگرێ  و  بالکێش  تایتلەکێ  هۆزانڤانێ 
ڕا  خــوە  تێکستا  ژ  سێمیۆلۆکی  کــودێــن  و  ــامــاژە  ئ
هەلبژارتی یە، کار لسەر دەرازینکان کریە و ب هێسانی 
دەرازینکا  بێژین  کارین  دێ  لەوما  یە،  هەلبژارتی  نە 
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هەنێ مەسجا یێکێ ژ مە یێن وەرگڕ ڕا وەشاندی یە، 
پەیامەکێ هزری و ڤەکری و یێ پێچایی ب بەرگەکێ 
هونەری، پەیامێ هەنێ دێ کاریت چەندین خۆیندنان 
و  رامــان  یێک  لسەر  وەرگــڕ  ئەمێن  و  بکەت  هەمبێز 

خۆیندن رێکنەکەڤین.  

دایە گیان...
مە پرسە چی دەکەم و لە کوێم

بپرسە بۆ منیان بردو.. لە کوێ هەراجیان کردم
من ئەوەتام لە پشت ئاوێنە شکاوەکانی ئەودیو

خەریکی کۆ کردنەوەی جەستەم لە نێو پارچەکاندا...

رۆمانا  هەڤوکێ  ڤێ  ب  شکاوەکانی(،  )ئاوێنە 
چەپا  چاالکڤانا  و  نڤیس  رۆمــان  یا  شەکستی(  )ژنــا 
بیرا  هاتیە   )1986 بوفوار1908ـ  دی  فرەنسی)سیمون 
من، بیرمەندا هەنێ ب نڤیسین و چاالکی خوە و نەمازە 
ب کتێبا )رەگەزێ دی( ناڤدار بوو، کتێبا هەنێ ژبۆ 
دهێتە  دامەزراندنێ  تێکستا  وەکو  هاوچەرخ  فێمینیزما 
هژمارتن، رۆمانا هەنێ لدۆر پرسا ژنێ و ئێش و ئازارێن 
سێ ژنا دنرخینیت، ئاوێزان ژی ب ئاوایەکێ هونەری 
و زمانەکێ چر و کورت و تێر ژ الیێ سێمانتیکی ڤە، 
قاال مژار وخەم و ئازارێن ژنێ دکەت، د هەمان دەم دا 
بهایێ ئەستاتیکی یێ تێکستێ پارێزتی یە، هۆزانڤانێ 
لسەر  تەکەز  دا،  شعری  وێنەیێ  چێکرنا  پرۆسێسا  د 
تێگەشتن و راڤەکرنا رەوشا جڤاکی و دانێن بابەتی کریە 
و پاشان بەرژەنگێن وێ رەوشێ د خەیاال خوە دا حەالندینە 
و ب هێزا وی ئاالڤی ب فورمەکێ دی دەرئینایە و رستە 
و وێنەیێ هەلبەستی ژی وەها چێدبیت، هەر وەکو)د. 
نةوال بن صالح( دبێژیت:( لسەر بنەمایێ دوو پرۆسەیان 
 ،)Perception تــێــگــەهــشــتــن)األدراك  یێکێ  یــا 
یا دوو  هوشیارییا مرۆڤی ژ خوە و جیهانێ بگەهیت، 
وەها   ،)Imagination ئاشۆپگەە)التخیل  ژی  یێ 
خۆازەیان  و  یێ  راستی  ناڤبەرا  د  تێکهەلبونەک  دێ 
هشێ  د  وێنەیەک  تێکهەلبوونێ  ڤێ  )ب  چێبیت.  دا 
راستەخۆە  نەرەنگڤەدانەکا  لێ  دبیت،  درۆست  وەرگڕی 
یا واقعەکێ دیار، بەلکو دانەرێ ب وێنەیان و هەستەکا 
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وژدانی و هشەکێ دویربین، دەربڕین ژ باندۆرا روویدانێ 
کریە وێنەیەک چێکریە  و بینین تێدا هەنە و ئەو وێنە 
رەوانەی مە یێن وەرگڕ کریە و هەلبەت دێ وێنەیەک د 
هشێ مە دا ژی بیت، چونکو هۆزانڤانێ هەر پەیڤەک 
ب مەبەست هەلبژارتیە وەکو میناک دەما گازییا خوە 
بنگەهەکێ  گیان(،  دکەت)دایە  خوە  دایکا  ئاراستەی 
موکمێ چێکرنا تێکهەلیان و د هەمان دا  یێ نەرم و 
مشت دڵینیی و ئەو دبیتە ستراکتوورێ چێکرنا وێنە و 

بزاڤتنێن تێکستێ.
ئاوێزانا هەلبەستڤان د تێکستەکا دی دا و یا ژێر 

تایتلێ)زەمیلەیەک بەختەوەری( دا دبێژیت:
 

لە چاوی شیعرێکەوە رەسمت دەگرم و ..
دەتخەمە نێو ئەلبومێکی رەنگاو رەنگەوە

تا لە تایفەی گۆڵ بچی و ..
نەچیەوە سەر بەندەیەکی یاخی

لە یاهوی هەناسەیەکیش
ماڵێکت لە تەریقەت بۆ دروسست دەکەم

پر بێ لە دەنگی حەزو ..
پر لە زیکری بەختەوەری

 
لسەر  ــا  کــودەت وەرە  دەسپێکێ  ل  ــەر  ه

زمانێ کەهی و گۆتارکی کریە، الدان د تایتلی 
دا کرینە )زەمیلەیەک بەختەوەری(، تەم و مژداریەک 
هەیە، رامان لسەر یێک سەمت سەقامگیر نابیت، لسەر 
دوولیزیما کومکرنا ناکوکان د یێک قەوارە دا کارێ 
خوە یێ شعری کریە، میکانیزیما هەنێ وێنەیەکێ مشت 
چێدکەت،  الشعرية(  )المراوغة  هەلبەستی  فندبازییا  ژ 
رستەیێ  د  خۆرت  تەڤەگەرەکا  هەنێ  شێوازێ  دیسان 
و  یە  راوەستانێ  و  نەلڤی  دژبــەری  و  دخۆلقینیت  دا 
ناهێلیت رامان لسەر سەمتەکێ سەقامگیر ببیت و ئەڤە 
و شێوازەکێ  دیتن  یە،  وەرگوهێزکەکا هەلبەستی  ژی 
هزرکرنێ یە و هەلۆێستەکە وەردگڕیت، هەلبەستڤان د 

تایتلی دا فرەە ئاماژە دا چر دکەت. 
یا مشت کری  لێ  یە  ماتریالی  تشتەکێ  زەمبیل 
)زەمیلەیەک  گۆتبا  ئــەگــەر  مــورالــی،  تشتەکێ  ب 

پێڤەرێن  ــۆل(، دا رســتــەیــەک ســـادە و دویـــر ژ  لــە گـ
گۆال  دا  هەلکەفتان  د  مــرۆڤ  بیت،  پوەتیکابوونێ 
دبیتە  گۆل  وەهــا  دکــەت،  خوە  خۆشتەڤیێن  پێشکێشی 
ئامرازەک ژبۆ چێکرنا بەختەوەری یێ، لێ بەختەوەری 
هەست و بڕیارە و ئەو ب خوە ئارمانجە، ئەم وی تشتی 
نابینین لێ ئەم هەست پێ دکەین، کومکرنا هەڤدژان 
د یێک قەوراە دا هەستان دئارینیت، بیاڤەکا بەرفرەە ژ 
نیشانە و ئاماژەیان چێدکەت، کومکرنا پرتێن ناکوک د 
رستەیا شعری دا، یێکە ژ ئاالڤێن هەستیار ئەوێن تێنەکا 
زێدە ژ تێکستێ ڕا دبەخشن، وەرگڕ هەست دکەت کو 
بزاڤتن و لیڤینەکا بەردەوام تێدا هەیە، کومکرنا ناکوکێن 
هەنێ)ماتریالی و مورالی( بیاڤا خەیال بەرفرەهکریە و ژ 
مایکرۆ ئاڤاهیێ)تایتل( ڕا تایبەتمەندییا درێژکرن و پان 
و بەرینکرنێ بەخشییە، دووالیزیمیا ناکوکان هەبوونەکا 
کوالێتی و ستراکتوورێ تێکستا سەرەکی ب هێز و 
موکم دکەت، ب ڤێ چەندێ ژی دیار دبیت، 
هەلبەستڤانێ تێپەراندن لسەر تاما سەردەت 
لژێر  یا  السائدة(  تام)الذائقة  ئەو  کرییە، 
باندۆرا چاندا دەڤکی جهگیر بووی، وەها 
ژی کودەتا لسەر وێ دەستەواژێ کریە 
ئەوا دبێژیت: )هەلبەست دهێتە بهیستن و 
ناهێتە خۆیندن(، تاتیتلێ هەنێ پێدڤی ب 
خۆیندن و لسەر راوەستیان و ئەنالیزکرنێ یە، 
تایتل وەکو مایکرۆ ئاڤاهیەکێ چر، گاڤەکا نەمازەیی 
یە مە یێن وەرگڕ رادکێشیتە هوندری ئاڤاهیێ مەزن، 
بەلکو تایتل وەها ب هێسانی رامانا خوە رادەستی مە 
ناکەت، و هەتا ئەم تێکستا مەزن ژی بخۆینین هەر ب 
مینیت کود و رامان خوە یا نخافتی ئاشکرا نەکەت، 
دیوانێ(  سەرەکی)ناڤنیشانێ  تایتلێ  لگەل  ژی  جاران 
بەرینیێ ژ کومێ  و  پان  دبیت و ب هەڤرا  هەڤجووت 
دکەن،  کویر  پتر  وێ  نەهینێن  و  نەپەنی  دبەخشن،  ڕا 
ژبەرکو هەلبەستڤانێ ب ئاوایەکێ سێمبۆلێک دەربڕین 
ژ سەربوورا خوە کریە و د نێڤ ڕستەیێن دا مژداری هەیە 
و بیاڤەکا ئەستاتیکی چێبوویە، ب ستایلەکی گۆتارا 
رامانێن  ب  بارکرن  هاتینە  پەیڤ  کو  دارێژتییە  خوە 
تازە، بووینە جەڤەنگ، ب جۆرەکێ وەها سەردەری لگەل 
زمانی کریە کو بەرۆڤاژییا پێشبینی یێن مە یێن وەرگڕ 
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بیت، ل پەی مەرجێن پوەتیکابوونێ کار د نێڤ زمانی 
دا کریە.

ل ئالیەکی دی ڤە، دبینین تونەکا نەرما رومانتیکی 
د هەلەستێن وێ دا هەیە و باندۆرا پەیروەێ رۆمانتیکی 
کالسیکێن  و  سوفی  شعرا  شوپا  کەڤنە  کارتێکرنا  و 
کورد و هەلبەستا لێرکی یان هەلبەستکی لسەر ناخێ 
شێوازەک  ب  شیایە  لەوما  هەیە،  هەلبەستڤان  یا  وێ 
وەها هەلبەستا خوە دابرێژیت، کو نە مەلکەچا زمان و 
فەرهەنگ و یاسا و پەرەنسیپێن خوەدی یێک پیڤان بیت، 
بەلکو زمان د خزمەتا ئاشوپ و هەست و تنگژینێن وێ 
دا بوویە، هەر وەها مفا ژ خۆیندگەە و پەیرەوێن رەخنەیی 
و ژوانا ژی ستراکتوورێن تیۆرا ئەستاتیکا وەرگڕتنێ 
وەرگڕتینە، د هەمان دەم هەلبەستێ تاما خوە یا خوەمالی 
ژ دەست نەدایە، بەلکو گۆهدێر ژی دێ هەست کو یێ 

ل دیوانا هەلبەستا کالسیک رۆنشتی. 
هۆزانڤانێ ل پەی بنگەهێ ئیستراتیژیا سەردابرنێ 
سەرەدەری لگەل وەرگڕی کریە، ئاسۆیێ پێشبینیێن وی 
بشکینیت و نێرینا زال دەربارەی هەلبەستێ بهەلوەشینیت 
و رستەیەکا نە چاڤەرێکری پێکبئینیت و د وێ رستەیێ 
دا بیاڤەکا ئەستاتیکی بخۆلقینیت، هەر وەکو یا دبێژیت: 
تێکست یا چاڤەرێی وەرگڕێ باشە و چاالکە، ل بەندا 

خۆینەرێ زانا و شارەزا یە.
جەمسەرەک  ببیتە  کــاریــت  دێ  هەنێ  ــڕێ  وەرگـ
و  دابگڕیت  دەرزان  کــاریــت   دا، دێ  هــەی  د کــارێ 
الیەنێ  کو  ژبــۆی  ئاڤابکەت،  لسەر  دی  تێکستەکا 
ئەستاتیکی چێبکەت و کارێ داهێنانێ ل جەم وی ب 
دووماهیک بێت، ب ڤێ چەندێ ژی دێ کاریت ب 
سەلمینیت کو خوە یێ خۆیندەڤان)الذات القارئة( ژێدەرێ 
تێگەهشتن و چێکارێ الیەنێ ئەستاتیکی یێ کارێ 

ئەدەبی و هونەری یە.
گڕان  فورمەکێ  هەمبەر  ل  یێ  وەرگــڕ  هۆزنڤانێ 
ــرا دابــیــن کریە کو  ــەت ژی ژێ ــای، لــێ ئــەو دەرفـ دانـ
وی  رادەستی  کود  چەند  و  ڤەببینیت  تێکستێ  رامانا 
کرینە کو ببنە فاکتەرێن هاریکار د پرۆسەیا راڤەکرن 
دا، دەستهەالت ژ خوە و  ڤاالتییان  دەرزان و  و داگرتنا 
تێکستێ ستاندی یە و رادەستی وەرگڕێ باش کریە، 
و  هەست  هەژاندنا  ئاالڤێن  ژ  ئاالڤەک  بوویە  تێکست 

هشێ وەرگڕی و بەرفرەهکرنا بیاڤێن خەیاال وی، ب وی 
ستایلی دارێژتی یە کو هەرتم تێکست ب مینیت ڤەکری 
و ب چ دووماهیکان قایل نەبیت، هەلبەت ئەمێن وەرگڕ 
بەلکو دێ  لسەر یێک ڕامان ڕێکناکەڤین،  چ جاران 
ل جەم هەر یێک ژ مە تێکستەک جودا جهگیر بیت، 
ژبەر کو شێوازێ دارێژتن و دەربرینێ یێ فرەە رەهەندە و 
ب یێک  پیڤان قایل نابیت و ب ئاوایەکێ راستە راست 
یان ژی بازنەیی نازڤریت، بەلکو ب شێوازەکێ سپایرل 
لەوما  دایە،  بەردەوام  تەڤگەرەک  )spiralحلزونی( د 

لسەر چ رامانێن ڤەبر سەقامگیر نابیت.
مە گۆت تۆنەکا رومانتکی د تێکستێن وێ دا هەیە 
نێرینە ب چاڤێ  ئەو تۆن دەرئەنجامە و ســەدەم ژی  و 
دلی، دەما ب چاڤێ تەماشە تەماشەی تشت و دیاردەیان 
دکەت نێرین کویر تر دبیت، ژبۆی دیارکرنا بێزاری و 
نەرازیبوونا خوە هەمبەر کەتواری ژبەر ئەگەڕێن جودا 
جودا، کار دکەت ژبۆی سمتنا تیڤلێ سەرڤە یێ تشت و 
سەدەمێن بۆیەران، هەول ددەت الیەنێ ڤەشارتی ڤەبینیت، 
لێ هەست دکەت کو زمانێ سادە یێ دەربڕینێ نەشێت 
هەست و هزر و دڵینییا وێ ڤەحەوینیت، لەوما پەنا بەر 
بریە،  خۆاستان  و  میتافۆر  و  جەڤەنگ  کارئینانا  ب 
و  چێبوویە  جــۆرێ  گۆهرینەکا  ژی  چەندێ  وێ  ب 
کریە،  هەمبیز  هەستیار  یێ  رەهەندەکێ دی  تێکستێ 
نوزعەکا سوفیزم ب رەهەندێ خوە یێ هومانیزم جهگیر 
بوویە، ئاوێزان د دەقا دی دا و یا لژێر ناڤێ) لەگەڵ 
د  خــۆازەیــی  زمانەکێ  ب  دا،  غەریبم(  چەند  خۆمدا 
بینین  ب  مشت  تێکستەکا  ئاالڤی  وی  ب  و  پەیڤیت 
نەهاتی  هێژ  و  نەدیار  تشتێ  ئەو  دویــڤ  ل  گەریان  و 

دادڕێژتی یە، دەما دبێژیت:

لەگەڵ سووتانی باڵی پەروانەیەکدا
بە شەمعی ژوورەکەم من دەسوتێم 

لەگەڵ شکانی پەنجەرەی مالێکی چۆڵدا 
من دەشکێم

لەگەڵ وشکبوونی گەاڵیەک بەداری مەینەتی پایزەوە
هەڵدەوەرێم 
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هەلبەست، ل جەم وێ دەربازبوونە ژ سینۆرێن عەقلێ، 
رەتکرنەڤا دانێن واقعی یە، یاخیبوونە لسەر بها و نرخێن 
زال و دەربڕینە ژ جیهانا هوندری و ناسکرن و هەمبێزکرنا 
رەهابوونێ یە، سوفیزیم ژی د گەوهرێ خوە دا دوودڵی 
و هاڤیبوون و یاخیبوونە، د خالێن هەنێ و چەندێن دی 
دا سوفیزم و شعرا نوی ل هەڤ دگڕن، هەلبەستڤانێ ب 
ئاالڤێن سیمبۆلیک دەربڕینێ ژ ناخێ خوە یێ بریندار 
ئاراندی و دژوار کریە،)  یێن  نەرازی و دیتنێن خوە  و 
ــازاری  ئ وشکبوون،  چــۆل،  ماڵێکی  شەمع،  ســووتــان، 
موحەمەد،  بانگی  کڵێسە،  تەراتیلەکانی  گۆلێک، 
کومەکا  هەلبەستڤانێ  فیراق...هتد(،  غــەرق،  ــاران،  ب
پەیڤ و دەستەواژەیێن نیزیک ژ فەرهەنگا سۆفیزمی 
د تێکستێن خوە دا تەوزیف کرینە، هەر یێک ژ پەیڤ 
و دەستەواژەیێن هەنێ دوو رامانان، یێک یا ئاشکرا و 
یا دی یا ڤەشارتی هەمبێز دکەن، پەیڤێن هەنێ بووینە 
جەڤەنگ و هێما و دەربڕینێ ژ ئەڤینی یێ و پاکژکرنا 
نەفسا مرۆڤان و رەوشتێ بڵند دکەن، ژ لۆژیکا عەقلی 
دەرباز ب بووینە، چونکو عەقل نەشێت هەمبەری تەڤ 
پرسیارێن هەڤبەند ب هەبوونێ ڤە راوەستیت، هش نکاریت 
گشت پڕسگرێکان چارەسەربکەت، بەلکو گشت جاران 
پڕسگرێک و ئالزی و قەیران بەرهەمێن عەقلی بووینە، 
هەر وەها زۆر تشت هەنە مرۆڤ ب رێیا چاڤێ عەقلی 
نابینیت، چاڤێ عەقلی ب تنێ الیەنێ ئاشکرا یێ تشت 
و دیاردەیان دبینیت، ئەو چاڤ دێ کاریت پێشڤەچوونێن 
زانستی و تەکنەلۆژی ب دەستڤە بینیت و گشت سیمایین 
مالتریالی چێبکەت، لێ ئەو شارستانی یا ئەو چێدکەت 
بێ  و  رەق  و  یا هوشک  و  یە  ماتریالی  شارستانیەکا 
بەزەیی یە و ژ رامانا راستەقینەیا یا هەبوونێ و ژیانێ 
ناگەهیت، ب تنێ الیەنێ ئاشکرا دبینیت، الیەنێ دی 
یێ ژیان و هەبوونێ ل جەم وی یێ وەندایە، هەر وەکو 
فەیلەسوفێ فرەنسی)هنری برگسون( دبێژیت: )عەقل د 
بیاڤا مالتریالی دا یێ شیای دەرئەنجامێن هەری مەزن  ب 
دەستڤەبینیت، لێ ئەو نەشیایە دید وێنەیەکێ زەالل لدۆر 
سرۆشتێ ژیانا راستەقینە چێبکەت(، عەقلێ زانستی 
پێناسە  نەشێت  بگەهیت،  دڵینیێ  و  وژدان  ژ  نکاریت 
تشتان گەاللە  دەربــارەی  زەالل  دیتنەکا  نەشێت  بکەت، 
ئەلمەحەمەدی  موحسن  مەغربی  نڤیسکارێ  بکەت، 

دبێژیت:)تێگەهێ نەست)Intuition(، بنگەهێ تیۆرا  
فەلسەفا فەیلەسوفێ فرەنسی برگسونی یە، زانین یان 
تێگەهشتنا  رێیا  ب  دێ  تشتان  یا  راستەراست  دیتنا 
هوندری جهگیر دبیت( ، سوفیزیم هەر د بنگەهێ خوە 
دا لسەر وێ چەندێ درۆست بوویە، شۆرشەکا روحی یا 
مرۆڤێ یاخی و نەرازی یە، قیژییا وی مرۆڤی یە ئەوێ 
کار  و  نابیت  قایل  سەرڤەیی  الیەنا  یێک  دیتنەکا  ب 
دکەت ژبۆی سمتنا و هەلوەشاندنا ئاڤاهی یێ سەرڤە 
یێ دیاردە و تشتان و ئاشکرەکرنا بونیاتێن ڤەشاراتی یێ 

سیستەمێ تێگەهشتن و رێڤبەرنێ.  
ئەزموونا سۆفیزم ئەزموونەکا زەنگینە و باندۆرا خوە 
یا ب هێز لسەر ئەدبیاتێن جیهانی کریە، بەلکو چەندین 
رێبازێن هونەری و ئەدەبی یێن مودرن ب هزرا سوفیزم 
داخبار بووینە، نەمازە ب تێگەهێن وێ یێن گڕێدایی ب 
ئێش و ئازارێن مرۆڤی و ژینگەهێ و مژارێن هاڤیبوون 
و  دەمامک  و  جەڤەنگ  تەوزیفکرنا  و  یاخیبوونێ  و 
بکارئینانا زمانی ب ئاوایەکی سێمبۆلێک ژبۆی کو 
کودەتایی  نێرینەکا  و  روحی  ئەزموونەکا  ژ  دەربڕینێ 

بکەن.
ژ  نــەبــوویــە  ڤـــەدەر  ــا  ی ژی  هەلبەستڤان  ــا  ــزان ــاوێ ئ
ژ  دەربڕینە  وێ  جــەم  ل  هەلبەست  هەنێ،  کارتێکرنا 
تێن  جەڤەنگان  ب  خوە  تێکستێن  ئــازاردایــی،  ناخەکێ 
ب  بەر  دایرێک  ئاستێ  ژ  دەربڕینێ  ئاستێ  و  دایــە  
داکوکی  برییە،  ئاشۆپی  و  مەجازی  دەربڕینا  ئاستێ 
و  پەیام  کو  ژبــۆی  کریە،  نیشانە  و  جەڤەنگ  لسەر 
دیسکورس و ئــەزمــوون و ئــازارێــن خــوە یێن روحــی ب 
بکەت،  تێز  ڕا  وەرگــڕ  یێن  مە  ژ  هونەری  ئاوایەکێ 
تنگژینێن  و  دڵینی  تێرا  هــەی،   زمانێ  ئــەو  دبینیت 
وێ ناکەت، زمانێ زال یێ سینۆر دایە و دەربڕینێ ژ 
نکاریت ب وی  لەوما  دکەت،  دائێخستی  کەتوارەکێ 
زمانی کەتوارەکێ ئالز و پڕ پرسگرێک ڤەخۆینیت و 
دەربڕینێ ژ خەون و نێڕین و بینینێن خوە بکەت، لەوما 
پەنای بەر ب ئەزموون و فەرهەنگا سۆفیزم دبەت و ب 
ئیشارەتان لگەل مە دپەیڤیت و ب ئاماژە و سیمبۆالن 
دەربرینێ ژ حالەتێ خوە یێ دەرۆنی دکەت، وەها دبینم 
ئەوا هەلبەستڤان یا دایەلۆکێ لگەل خوەدی خوە دکەت 
و د ئەزموونەکا روحی دا تێدپەریت و کار دکەت ژبۆی 

ین
کۆل

ڤە



75
ژمــاره)1(
پــــایــــیــــزا
2 0 2 2

ب  بــەر  و  ببیت  تێکهەل  نەدیار  تشتێ  ئــەو  لگەل  کو 
رەهابوونێ ڤە بچیت، رەهەندێ هەنێ یێ سۆفیگەڕانە 

دگەهیتە لۆتکێ دەما دبێژیت:
 

لەگەڵ"با"داسەمادەکەم
لەگەڵئاوابوونیخۆرئاوادبم

دەرباز  هەی  کەتوارێ  ژ  ددەت  هەول  هەلبەستڤان، 
ببیت، ب زمانەکێ چر و یێ پێکهاتی ژ جەڤەنگ و 
وژدانی  ئەزموونەکا  ژ  دەربڕینێ  ئیحائاتان  و  میتافور 
یا کویر دکەت، ئەڤ چەندە ژی دەرئەنجامێ دیتنەکا 
و  ئاماژە  و ب  ڤەشێریت  نکاریت  دژوارە، خۆدانێ وێ 
نیشانەیێن نەرم و ب وێنەیێن شعری دەربڕینێ ژ دوو دڵی 
و نەرازیبوون و دیتنا خوە دکەت، کار دکەت ژبۆی کو 
جیهانا هەی تێپەرینیت و بەر ب جیهانەکا خەیالی ڤە 
یان بەر ب هوندرێ خوە ڤە بچیت، دایەلوکە لگەل ئەوێ 
رەها و  نەدیار دکەت و سوفیزم ژی هەر لسەر ستۆینێن 
هەنێ چێبوویە) دابڕان و هەڤگڕتن(، ئەزموونا سوفیزم 
ماتریالی  واقعێ  ژ  تێپەرینە  هــەی،  واقعێ  ژ  دابڕانە 
دویڤ  ل  گەڕیانە  بڵند،  خوەدەکێ  لگەل  هەڤگڕتنە  و 
رەهابوونێ، زمان ژی یێ مشتە ب ئاماژە و سیمبۆالن 
و فرەە دەنگی یێ، لەوما دێ مژداریەک تێدا هەبیت، 
لێ ئەو مژداری دەرئەنجامەکێ سرۆشتی یێ کارەکێ 
هونەری یێ نەمازەیی یە، هەلبەت دێ وەرگڕێ سادە 
مینیت،  مەندەهوش  و دێ  بیت  هەنگافتنێ  هەڤریشی 
لێ هەلبەستڤان د وێ باوەرێ دایە کو وەرگڕەک هەیە 
و یێ ئامادەیە لگەل وێ یان جودا ژ وێ گەشتا خوە یا 

بەرهەمدار د نێڤ قادا تێکستێن وێ دا بکەت.
ئەگەر تایتلێ کتێبا شعری گرنگترین دەرازینک 
بیت و هاوتەریب لگەل تێکستا سەرەکی، دیسان تاتلێن 

الوەکی ژی هەمان گرنگی هەیە لەوما ئاوێزانێ ئەو 
لگەل  بن  گۆنجایێ  یێن  کو  نە،  هەلبژارتی  تایتل 
ئاڤاهیێ تێکستان) بێزاری لەمن ئەچێ، سەمایەک 
.. لەو دیوی یاخییبونەوە، وەرزی بیرچوونەوە، رەنگی 

خودا، هێندە دووریت لێمەوە نیزیکی، خاڵیم لە خۆم و پرم 
لە زیکری تۆ...هتد(، بنێرە چەوا گرنگی ب تایتلێن 
هەر تێکستەکێ دایە، کو هەر یێک ژوانا هاوتەریبێ 

یــێ دی بیت، یــان یــێ دی تــەڤــاڤ بــکــەت، ب رێیا 
کارئینانا تۆرەکا سیمبۆلێن ل پەی هەڤ، ئاڤاهیەکێ 
وەها  هۆزانڤانێ  چێبوویە،  یێکگڕتی  یێ  تەکنیکی 
سەردەری لگەل ناڤونیشانان کریە، کو هەموو ب هەڤرا 
تەڤنێ دەرڤە یێ دیوانێ موکم دکەن و تێکستا سەرەکی 

ب ژێدەرێن الوەکی تێر بکەن. 
کریە  کار  ئیستراتیژیەتەکێ  لگۆر  هەلبەستڤانێ 
کو نەپەنی و شیانێن ئەستاتیکی یێن زمانی دەربینیت، 
هەلبەستڤان کودەتا لسەر ڕستەیا کەهی کریە، دەربڕینێ 
بابەت و کەتوارەکێ دیار دکەت، لێ واقعێ هەی  ژ 
یێ  بابەتی  هەمبەرێ  دکــەت،  خــوە  خەیاال  تێکهەلی 
تایبەت ب ئەزموونا خوە ڤەدیتی یە و ب ئاالڤێن شعری و 
ستایلەکێ هونەری تشتەکێ دی دەردئینیت، د ڤەگەڕێ 
دا مرۆڤ واقعێ هەنێ نابینیت، لێ هەست پێ دکەت، 
جەستەی گەاڵ  لە  شعری)  یا  خوە  دیوانا  دەما  دیسان 

یا  ناڤکری  ب  ــرم(  دمـ یــەکــدا 
ــە،  ــ ــووی ــ ــارەزاب ــ ش

چــەوا دێ 
ڤــی  ب 
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تایتلێ یان ب ڤێ رستەیا هەلبەستی یا خەست و تیر 
و  راکێشیت و وی هەڤریشی شۆک  وەرگــڕی  سڕنجا 

هەنگافتنێ کەت.
وەرگڕێ شارەزا و سەرهەلی ژانرێ هەلەبستێ، لگەل 
خۆیندنا  ناڤونیشانی دێ زانیت کو خانما هەلبەستڤان 
دێ مە یێن خۆیندەڤان بەر بەر ب جیهانەکا دی بەت، 
دونیا یا وێ یا تەم و مــژدارە، لێ ئەو مژداری یا ب 
کارەکێ  دەرئەنجامێ  بەلکو  نییە،  چێکری  ئەنقەست 
هونەری یێ ئافرێنەرە، کلیلێن ڤەکرنا کودێن تێکستێن 
لێ  نەکرینە،  وەرگـــڕ  یێن  مــە  رادەســتــێ  هێسانی  ب 
خۆیندن  کاریت ب  دێ  نەمازەیی  و  هەژی  خۆینەرێ 
و لسەر راوەستیانا کودێن هەنێ ڤەبکەت و  چێژێ ب 
تایتلێ سەرەکی  لگەل خۆیندنا  ببینیت،  خوە  ڤەدیتنێن 
زمانەکێ  ب  دیوانێ  تێکستێن  کو  کەت  هەست  دێ 
نەمازەیی و ستایلەکێ پۆست مۆدرن هاتینە دارێژتن و 
هەلبەستڤانێ ب شارەزایی تایتل هەلبژاتی یە و هەلبەت 
د ڤی حالەتی دا دێ د هشێ وی دا نێرینەک ئەرێنی 
جهگیر بیت کو هەلبەستڤانێ دێ وی بەر ب گەشتا 
بیرادانکا  نوی د  یان دێ کاریت تشتەکێ  بەت،  تازە 

وی دا جهگیر بکەت.

ساڵ نییە
نەڵێن خۆزگەمان بە پار
ئێرە مەملکەتی جەالدە 

جەالد ئەم قەسیدەیەی کوشت
قەسیدەیەک 

سەری هی وێنەکێشێک بوو
دەستی هی پیانۆ ژەنێک


بگەهیتە  ڕستەیێ  دارێژتنێ  ئاستێ  کو  ژبــۆی   
گۆتنێ  دژی  گۆتن  یە  پێدڤی  پوەتیکابوونێ،  ئاستێ 
ئاخفتنێ  ــەری  دژب ئاخفتن  هەرتم  ئــەوە  پوەتیکا  بیت) 
و  کریە  هەنێ  رێچکەیا  لسەر  کــار  ئاوێزانی  بیت(، 
ئەلێمێنتا پارادوکسان د تێکستێن خوە دا تەوزیف کریە، 
و  نــەمــان  و  مــرن  قــاال  تێکستێ  یــێ  ئاشکرا  بونیاتێ 
کوشتنێ دکەت، لێ بونیاتێ ڤەشارتی قیژیەکە ژبۆی 

ستراکتوورێ  یــێ،  دۆستی  مــرۆڤ  و  هونەر  و  ــان  ژی
هەڤدژی  گۆتن  چێبوویە،  پارادوکسان  لسەر  تێکستێ 
مەبەستە، یان تشتەک گۆتی و ل پشت وێ گۆتنێ 
میکانیزمەکا  ژی  پارادوکس  هەیە،  دی  مەبەستەکا 
واتەیا  دبیت  و  دا  رامانێ  پرۆسێسا چێکرنا  د  گڕنگە 
پەیڤێ بەرۆڤاژی بکەت و وەرگڕ دێ پشتی خۆیندنەکا 
جدی سەرهەلی رامانێ بیت، پارادوکس، بیاڤا تنگژینێ 
و دەرزان و سپرایز د رستەیێ دا دخۆلقینیت و ئاسۆیێن 
دی  گۆتنەک  ب  دشکینیت،  خۆیندەڤانی  پێشبینیێن 
پارادوکس فاکتەرەکێ هەری گڕنگە د کارێن ئەدەبی 
هژمارتن  دهێتە  نها  لەوما  دا،  جوان  هونەرێن  و گشت 
وەکو تەکنیکەکا هەری ئافرێنەر د کارێن هەنێ دا و د 
خۆینگەهێن رەخنەیی مینا شێوازگەرایی و رەخنەگڕتنا 
بەرسڤدانا وەرگڕی و تیۆرا وەرگڕتن و پێشوازیکرنێ دا، 

ژ ئاالڤێن یێکانە کو بووینە جهێ پۆیتەدانێ.

،،با،، بە تەنیشت ماڵمدا تێدەپەرێت و ..
بیری دەچێت دەرگا و پەنجەرەکەم بخاتە سەرپشت

پێاڵوەکانم دەڕۆن و..
بیریان دەچێت پێیەکانم لەگەڵ خۆیان ببەن.. 

دەرئەنجامێ ب کارئینانا زمانی ب شێوازەکێ جودا، 
دەرز و بیاڤێن تنگژینێ چێبووینە، ئەو بیاڤ مەرجەکێ 
کارێ  کو  ژبۆی  دا،  پوەتیکابوونێ  مــژارا  د  گڕنگە 
دا  دەقێ  نێڤ  د  ئەستاتیکی  بیاڤەکا  و  بکەت  هەنێ 
جهگیر بکەت، الدان و ڤارێبوون د هوندری ڕستەیێ دا 
خۆلقاندی نە، ل پەی پێشبینیێن مە کار نە کریە، بەلکو 
کارکریە ژبۆی شکاندنا ئاسۆیێ پێشبینی یا وەرگڕی، 
خۆیندەڤانی  کــرنــێ،  پێشبینی  ئــاســۆیــێ  گــۆهــارتــنــا 
وێ  ب  دکــەت،  هەنگافتنێ  و  سەرسۆرمان  هەڤریشی 
هەنگافتنێ هەستێن وی د ئارینیت، بەلکو خۆیندەڤانی 
پاڵددەت پتر لسەر فورمێ راوەستیت، فورمێ نەچاڤەرێ 
کری پڕسیاران چێدکەت، ژبلی وێ چەندێ کو فورم  
پشکەکێ ئۆرگانی یە د ئاڤاهیێ تێکستێ دا، دیسان 
د نێڤبەرا فورم و ناڤەرۆکی دا هەڤگڕتنەکا ئۆرگانیک 
هەیە، فورم رەنگڤەدانا  ناڤەرۆکی یە، بینینا شعری و 
چێکرنا ئەندازەیا فورمی تێکهەلیەکا موکم ب ئەزموون 
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و چاند و نێرینێن دانەری ڤە هەیە، فورمێ گڕان رەهەندێن 
وەرگڕ  هەنێ  فورمێ  و  دچن  ژێ  هونەری  و  هــزری 
ڤەبینیت  هزری  ستراکتوورێ  وی  کو  ژبۆی  پاڵددەت 
ئەوێ فورمێ هەنێ داهێنای، یان ب واتەیەکا دی دێ 
هەول ددەت ناڤەرۆکی ژ فورمی دەربێخیت، چونکو هەر 
گاڤا لڤینەک یان گۆهارتنەک د فورمی دا درۆست 
ببیت، بێ گۆمان ل پشت وێ گۆهارتنێ، وەرگوهێزەکا 
فورمێ  چونکو  ناڤەرۆکی،  ئاستێ  لسەر  هەیە  دی 
دا  هزرێ  د  کو  مەزنن  گۆهارتنێن  دەرئەنجاڤێ  گڕان 
چێدبن و ئەو گۆهارتن کارتێکرنێ ژ فورمی و شێوازێ 

دەربڕینێ دکەن. 
 ژ ئالیەک دی ڤە، ئاوێزانێ تەڤنێ هەلبەستا خوە 
لسەر تەڤلی هەڤی یا رومانتیکی و تراژیدیایێ چێکریە، 
یان لسەر نێڕینەکا رومانتیکی بوو واقعەکێ تراژیدی 

واقعەکێ  ب  هەست  خۆیندەڤان  نایە،  بونیات 
هەست ب چێژەکێ  لێ  دکــەت،  تراژیدی 

نە  دکەت، ژبەر کو وێ خرابی ژمەڕا 
ڤەگۆاستی یە ب یێ خراب تر، بەلکو 
هەلبەستڤان شیایە بەهەستەکا شاعری یا 
مێیانە هەستێن خوە ژمەڕا ڤەگۆهێزیتن 
و وێنەیەکێ شعری یێ وەها چێبکەت 

کو لگەل چێژا مە ژێ وەرگڕتی وژدانا 
یان  خەمەک  ئەگەر  هەژیێت،  ب  ژی  مە 

تڕسەک یان دوودلیەک د هشێ وێ دا هەبیت، ل پشت 
ڕستەیان وێنەیێ شعری ئەو خەم و ترس ژی جوانکرینە، 
مرۆڤ هەست دکەت یێ ل هەمبەر كەڤالەکێ جوان و 
چێژ بەخش راوەستیای و د هەمان دەم دا هەست دکەت 
ئەو کەڤال ب دەستێ هونەرمەندەکێ زانا و غەمگین و 

بن دەست و هەست نازک هاتیە چێکرن و دارێژتن.
مێ  یێ  شعری  زمانەکێ  ب  هەلبەستڤانێ  دیــارە 
بەرۆڤاژییا  و  هــونــەر  کرینە  خــوە  هەستێن  نـــازک  و 
پێشبینیێن مە وەرگڕی کارێ خوە کریە، دبیت مژارا 
وێ یان ناڤەرۆکێ تێکستێن هەنی لدۆر پڕسا ژنێ د 
جڤاکەکێ رۆژهەالتی دا بیت، یان لدۆر دیاردەیا تیرۆر 
و تۆندرەویێ بیت، لێ زمان ب ستایلەکێ شعری یێ 
پیاڤێن  و   ــان  الدان و  دەرز  ب  و  بکارئینایە  نەمازەیی 
ئەستایتکی خۆلقاندی نە و ب ئاالڤێن هەنێ ب شاکاندنا 

ئاسۆیێن پێشبینیکرنێ ڕابوویە، ب وێ چەندێ بیاڤەکا 
لێ  چێژێ  وەرگــڕ  بیاڤا  یــە،  خۆلقاندی  ئەستاتیکی 
وەربگڕیت و تێرامانێن خوە د جیهانا تێکستێ بکەت و 
پرێن هەڤگەشتنێ لگەل مە یێن خۆیندەڤان موکم بکەت 
و ئەو زەمینە خۆش کریە کو د ناڤبەرا ئەوا هەلبەستڤان 
و ئەمێن وەرگڕ پرۆسێسا هەڤگەهشتنێ گرەنتی ببیت، 
وەها ئەزێ وەرگڕ بونیاتێ ڤەشارتی یێ تێکستێن هەنێ 
ڕاڤە دکەم، دبینم هەلبەستڤان یا د سەردەمەکێ ئالز و 
و  ترس  هەڤریشی  بەلکی  یان  تێدپەریت،  دا  قەیرانکی 
دوولیەکا دەرۆنی بیت، لێ ئەو ترس و دوولی و ئالوزی) 
ئەگەر هەبن( برینە هوندری ناخێ خوە یێ هەلبەستڤان 
و تێکهەلی خەیاال خوە کرینە و د ڤەگەرێ دا تشتەک 
لێ  ــارە  دی تێدا  کــەتــواری  رەنگڤەدانا  و  چێبوویە  تــازە 
رەهەند بەرفرەهتر بووینە و پیڤانێن تازە هاڤێتینە و سینۆر 
شاکندی نە و زەمەنێ تێکستێ، چاخەک دی یە 
و جە یێ نە دیارە، جە و دەم تێکهەلی هەڤ 
دوو بووینە، ئەو جە و دەم ب چ بازن و 
پیڤانان قایل نابن، لەوما تێکست ب گشتی 
چەندین  تێکست  وەها  دمینیت،  ڤەکری 
خۆیندنان قەبوول دکەت، بەلکو هەر یێک 
ئامرازێن  و  تێگەهشتن  لگۆر  دێ  مە  ژ 
خوە یێن ئەپستی دەقێ ئەنالیزەکەت، من ژ 
ئالیەکی ڤە ل ڤێ تێکستێ مێزە کر، هەلبەت 
تەماشەی  ڤە  دی  ئالیەکێ  ب  دی  وەرگــڕەکــێ  دێ 
دبیت خۆیندنا مە ماندل بکەت  کارێ هەنێ کەت و 
بکەت،  ماندل  دوویـــان  هــەر  مە  یا  و  بێت  دی  یێ  و 
هەلبەستا  وەها  فورمەکێ  ب  هۆزانڤان،  ئەوا  چونکو 
خوە داڕێژتی یە کو چ جاران ملکەچی یێک خۆیندن 
نەبیت و تەڤ پیڤانان رەتبکەتەڤە ، چونکو ئەو ستایلێ 
هاتیە ب کارئینان بخوە قایل نابیت ب یێک ڕامان و 
و  دەرز  رەتدکەتەڤە،  ژی  هەلبەستڤانێ  مەبەستا  هەتا 
ڤاالتی و جهێن مژدار د تێکستێ دا، دبنە قادا نێرین 
و بیاڤێن تێرامانان د حالەتێ هەنێ دا، هەر وەرگڕەک 
ڤاالتیێن  نەمازە یێ حەواندی ، دێ وەکو خوە دەرز و 
هەنێ داگریت و مژداریێ ڤەرەڤینیت، دیسان دەما وێ 
تێکستا خوە نڤیسی و بەالڤکری، ئێدی ئەو دزانیت کو 
ئەو نڤیسین نەما یا وێ، ڕاستە تێکست دێ مینیت ب 
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دانەری ڤەگڕێدایی، ئەم مرنا ئەوێ دانەر راناگەهینین، 
لێ ب خۆیندنێن خوە دێ سەنترالیزیما وی هەلوەشینین، 
نامینیت لێڤەگەر دێ ل دەسەاڵتا وی دەین، دێ بینە 
نامینت جەمسەرێ سەنتەری،  نڤیسەر  هەڤکارێن وی، 
دبێژیت:  ربابعە(  موسی  نڤیسکار)  وەکــو  هەر  بەلکو 
جەمسەرێ  نامینیت  دانــەر  دا  خۆیندنێ  پرۆسێسا  }د 
جەمسەران)  سێ  ژ  یێک  بیتە  دێ  بەلکو  سەرەکی، 
ئەدەبی  ڤەکۆلینێن  ئێدی  خۆینەر({،  تێکست،  دانــەر، 
پۆیتە ب ژیان و جە و دەمێ هۆزانڤانی و رۆمان نڤیسی 
نادەن، یان هەتا رەوشا وی یا جڤاکێ و رەوشا ئۆبجێکتڤی 
ژی گرنگێ پێ ناهێتە دان، دێ یا گرنگ ئەو بیت 
کا ئەوێ هۆزانڤان ب چ زمان و ئاالڤ و تەکنیک 
و میکانیزمێن هونەری دەربڕین ژ پرۆژەکتێ خوە یێ 
ئافرێنەر و ئەوی چەوا پەیامێ خوە دارێژیت و دێ چ 

د هشێ ئەوێ وەرگڕ دا جهگیر کەت.  
باگڕاوەندەکێ  خــۆدان  و  سەرهەل  و  باش  وەرگــڕێ 
ــەری،   ــن ــێ ــەری، دەره ــەرکــێ دانـــ زەنــگــیــن و مــوکــم، ئ
ئەمێن  دەمــا  دکــەت،  قــورس  شێوەکاری  و  نڤیسکاری 
وەرگڕ خوەدی دید و نێرینین سەربخۆ و دیتنا گەش بین 
و هەرتم دێ چاڤەرێی بەرکارێن نوی بین، د حالەتێ 
هەنێ دا هەلبەستڤان و رۆمان نڤیس و هونەرمەند و هەتا 
یێن داخۆاز  سیاسەتمدار و گۆتارخۆین ژی..هتد، دێ 
کری بن، ئاالڤ و میکانیزمێن تازە ب کاربینن و ببنە 
گەرۆک و لدویڤ شێوازو ئامرازێن نوی بگەهڕێن و 
واتەیێن نوی بەرهەم بینن، دێ هێنە پاڵدان گەڕ نەبێژین 
دێ نەچار بن، بینین و هزر و بۆیەر و سەربۆرێن خوە، 
چەمکێن  و  تێگەە  ب  و  دابڕێژن  دا  تــازە  قالبەکێ  د 
تێن  خەیالێ  شیانێن  و  هێز  ب  و  بکەن  زەنگین  نــوی 
بدەن، ب ئاوایەکێ وەها ژمەڕا ڤەگۆهێزیت کو نە بتنێ 
پێشبینیێن مە بشکینین، بەلکو تێپەراندن و دەربازبوونێ 
لسەر یێن  بەرێ بکەت، خالەکا نوی د دیرۆکا ئەدەبی 

دا ریجیست بکەن.
ناڤبەرا  د  دیالیکتیکی  تێکهەلیەکا  مە،  نێرینا  ب 
وەرگــــڕی و دانــــەری دا هــەیــە و وەرگــــڕێ پــازیــڤ 
وەرگرێ  لێ  چێدکەت،  وخــراب  تەمبەل  نڤیسکارەکێ 
فاکتەرێ  دبیتە  و  هەژینیت  د  ئەدبیاتان  قادا  ئەرێنی 
هاریکار ژبۆ چاالککرنا قادا ئەدەبی و هەتا یا هزری 

ژی، دێ هۆزانڤان و رۆمانڤیس و سینەماکار پێ هێنە 
هاندان ژبۆی خۆرتکرنا پرۆسێسا داهێنان و بەرهەم ئینانا 
کارێن ئافرێنەر، چونکو ئەگەر کارێ جودا نەکەن دێ 
وەرگڕ  بن،  رەخنێ  هەڤریشی  وان  بەرکارێن  و  بەرهەم 
نەمازەیی  کارەکێ  داکو  پاڵددەت  نڤیسکاری  هوشیار 
درێژ کارتێکرنێن  بوو ماوەیەکێ  دەربینیت، ژبۆی کو 
وانا د قادا هونەر و ئەدبیاتان ب مینن، ب گۆتنەک 
دی دێ خەما وانا ئەو بیت خالەکا نوی لسەرێ رێزێ 

دابنێن و دیرۆکەکا نوی تۆماربکەن. 
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