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رێبین هەردی

دەكرێ شیعر بەدایك و لقی سەرەكیی هەموو بوارەكانی تری رۆشنبیری دابنێین، لە راستی المان نەداوە 
گەر بڵێین هیچ رۆشنبیرییەك نییە بە شیعر دەستی پێنەكردبێت و بە شیعریش بەردەوام نەبووبێت. هیچ 
بوارێكی ئەدەبیش نییە هێندەی شیعر جەماوەری بێت و ئەوەندە گوێگر و خوێنەر و عاشقی هەبێت. شیعر 
هەمیشە لەگەڵماندایە. لە خۆشەویستیدا، لە نیشتمانپەروەریدا، لە بێزاری و دڵخۆشیدا...هتد لە هەموو 

تێگەیشتن لە قۆناغی تازەی ئەدەبی 
كوردی، بە بێ )دالوەر(  كەموكوڕ و الوازە
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و  خورپە  بەردەوامی  هاوڕێی  شیعر  دۆخانەدا  ئەم 
سەرقاڵی و ساتەكانمانە. سەردەمێك كەم نووسەر 
هەبوو و هەنووكەش هەن تەنانەت لە لێكۆڵینەوە 
و باسە تیۆری و فكرییەكانیدا شیعری شاعیرێك، 
بەیتێك وەك نمونە نەهێنێتەوەو باسەكەی خۆی پێ 
دەوڵەمەند نەكات. شیعر ئەو هەستانەی ئەدركاند 
كە هەمووان هەستی پێدەكەن، بەاڵم كەس ناتوانێت 
ئەو  لێبكات.  تەعبیری  لێهاتوو  شاعیرێكی  وەك 
خۆزگە و ئاواتانەی دەردەبڕی كە هەمووان خەونی 
پێوە دەبینن، بەاڵم كەس وەك شاعیرێك ناتوانێت 
رێكی بخات و لە قاڵبی شیعردا دایبڕێژێت. بەشێكی 
نواندنی  كوردی،  كالسیكی  ئەدەبیاتی  لە  گەورە 
هەموو  شاعیرە.  تەعبیرییەكانی  توانستە  هونەری 
گەمەیەكی زمانی و هەموو تەكنیكە شیعرییەكان و 
هەموو وەسفە نایاب و دەگمەنەكان، خزمەتی یەك 
ئامانجیان دەكرد: توانای دەربڕێن و دەستڕۆیشتوویی 
و لێهاتوویی شاعیر لە تەعبیركردندا. تەنانەت ئەو 
ئەم  دەنووسرا  نیشتمانی  شیعری  كە  كاتانەش 
لێهاتوویی  دەرخستنی  و  دەربڕین  بۆ  ئارەزووە 
دەپاراست.  خۆی  بااڵدەستیی  هەر  تەعبیردا،  لە 
بوونایە،  ورژێنەر  زیاتر  تا  نیشتمانییەكان  شیعرە 
مەزنتر دەبوون، تەنهاش ئەوكاتە وروژێنەر دەبوون 
تەعبیر  بیانتوانیایە  هونەری  زۆر  بەشێوەیەكی  كە 
لەو كێشە و ئارەزووە سیاسییانە بكەن كە خەڵكی 
شاعیرە  پەیدابوونی  لەگەڵ  پێدەكرد.  هەستیان 
بگوترێت  دەكرێت  كە  كورددا  رۆشنگەرەكانی 
پیرەمێرد پێشەنگ و شاعیرانی دوایی پیرەمێردیش 
رێچكە هەڵگری بوون، شیعر وەزیفەكانی زیاتربوون 
رۆشنگەری  گرنكی  كەرەسەیەكی  وەك  ئەمجارە  و 

خوێندەواری  باڵوكەرەوەی  و  پەروەردەكردن  و 
تەعبیركردنەوە،  لە  وەزیفەكانی  شیعر  بەكارهێنرا. 
ئەوەی بۆ زیادكرا دەوری ئامۆژگاری و هاندان بۆ 
خوێندن و باڵوبوونەوەی زانست و زانیاری ببینێت. 
رەنگە ئەم قۆناغە یەكێك لە گرنگترین قۆناغەكانی 
رەنگە  چونكە  بێت،  ئێمە  رۆشنبیری  مێژووی 
بوونەوەرە  ئەو  بڵێن  بتوانین  بێت  یەكەمجار  ئەمە 
لەدایكدەبێت كە پێی دەڵێن رۆشنبیر. ئەم قۆناغە 
تەنها قۆناغێكی ئەدەبی و شێوازێكی تازەی ریتم 
لەهەمانكاتدا  بەڵكو  نییە،  شیعری  داهێنانی  و 
بەهەموو  رۆشنبیرە،  سەرهەڵدانی  و  لەدایكبوون 
واتە  هەیە.  وشەیە  ئەم  بۆ  كە  مانایانەی  ئەو 
كەس  ئەوەی  بێ  بوونەوەرەی  ئەو  سەرهەڵدانی 
هەموو  لە  بەرپرسیار  بە  خۆی  لێكردبێت،  داوای 
تایبەتی  بواری  كە  دەبینێت  ژیان  بوارانەی  ئەو 
خۆشی نین، بوونەوەرێك كە بە خەونی بەیانییەكی 
باشترەوە رەخنە لە ژیانی كۆمەاڵیەتی و كولتووری 
لەگەڵ  دەگرێت.  بااڵدەست  سیاسیی  تەنانەت  و 
كێشە  لە  گرنگ  بەشێكی  رۆشنگەردا  شاعیرانی 
لە  یەكێك  دەبنە  كۆمەاڵیەتییەكان،  و  كولتووری 
ئەركە گرنگەكانی شیعر. لە راستیدا شیعر دەبێت 
دێت،  بەكار  دی  مەبەستێكی  بۆ  كە  پردێك  بە 
پردێك گرنگییەكەی لەو پەیامەدایە كە هەڵگرێتی، 
نەك لەو تەكنیك و ستاتیكایەی هەڵگرێتی. ئەدەبی 
ئێمە دەبوو چاوەڕێی گۆڕان بكات بۆئەوەی شیعر 
رۆشنبیری  و  رۆشنگەری  پەیامی  هێرشەی  لەم 
دوور بخاتەوە و بیخاتەوە سەر ریتمی راستەقینەی 
بەر  كە  ستاتیكی  هونەرێكی  وەك  شیعر  خۆی: 
لەهەر شتێك بااڵدەستیی تەكنیكەكانی دەربڕین و 

هەموو 
گەمەیەكی 
زمانی و هەموو 
تەكنیكە 
شیعرییەكان 
و هەموو 
وەسفە نایاب و 
دەگمەنەكان، 
خزمەتی یەك 
ئامانجیان 
دەكرد: توانای 
دەربڕێن و 
دەستڕۆیشتوویی 
و لێهاتوویی 
شاعیر لە 
تەعبیركردندا

شیعرە نیشتمانییەكان تا زیاتر ورژێنەر 
بوونایە، مەزنتر دەبوون
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ناسكیی ریتم و ئاوازەكەی دەیكاتەوە بەشیعر. لە 
راستیدا خولیای گۆران بۆ وەسفكردنی جوانی كە 
ئەدەبی  دیاری  و  سەرەكی  خەسڵەتێكی  بەڕاستی 
شیعری  خولیای  بۆ  دەگەڕێتەوە  چەند  گۆرانە، 
خودی گۆران، هێندەش دەكرێت وەك كاردانەویەك 
تەماشای بكەین لە بەرامبەر شاعیرانی رۆشنگەردا 
كە پەیامی شیعریان لەخودی شیعر بااڵتر و گرنگتر 
بینی بوو. گۆران ئەگەرچی لە گرنگیی پەیامی شیعر 
تەكنیكە  و  ستاتیكای  هەرگیز  بەاڵم  نەبوو،  غافڵ 
قوربانی  نەكردە  شیعری  داڕشتنی  هونەرییەكانی 
سیاسییانەدا  شیعرە  هەندێك  لەو  )تەنها  پەیام 
چەپدا  ئایدیۆلۆژیای  كاریگەریی  لەژێر  كە  نەبێت 
شتێك  لەهەموو  كە  شیعرگەلێك  نووسیونی.. 
دەچن، لەخودی شیعری گۆران نەبێت(. بەاڵم گۆران 
سەرجەمی  كە  جیهانێكدا  لە  تەنیایە  نمونەیەكی 
دەڕوات.  خنكێنەر  بەسیاسیبوونی  دۆخێكی  بەرەو 
هەموو  كێشەكانی سیاسەت  و  جیهانێك سیاسەت 
بوارەكانی تری ژیان دەكوژێت و سەرجەم كایەكانی 
شیعر  هەمووشیانەوە  لەپێش  و  ئێمە  رۆشنبیریی 
روانگە  ساتەوەختی  دەكات.  سەرقاڵ  خۆیەوە  بە 
هەندێك  بەرادیكالكردنی  گەرچی  روانگە  دێت. 
وەزنی  و  شیعر  بۆ  گۆران  دەستتێوەردانەكانی  لە 
تازەكردنەوەی  گەرچی  دەستپێدەكات،  شیعری 
دنیای ئەدەبی ئێمەیە چ لە ئاستی فۆرم و چ لە 
ئاستی زماندا، بەاڵم لە روویەكی دییەوە گەڕانەوە 
بوو بۆ قۆناغی شاعیرانی رۆشنگەر و درێژەپێدانی 
هەمان ئەو هێڵە بوون كە پیرەمێرد و هاوڕێكانی 
دەستیان پێكرد و گۆرانیش هەوڵی دا لە شوێنێكدا 
پەیامێك  وەك  شیعر  تەماشاكردنی  رایوەستێنێت: 

بە پلەی یەكەم سیاسی، كە ئەركی سیاسیی لەسەر 
چەكێكی  بە  كرد  شیعریان  روانگەییەكان  شانە. 
بەرگری لە ملمالنێیەكی سیاسی و نەتەوەییدا و لەم 
شیعرێكیان  تەواوەوه   سەركەوتوویی  بە  ئاستەشدا 
پڕ  و  وروژێنەر  جەماوەری،  بێئەندازە  بەرهەمهێنا 
جۆش و خرۆش، بەاڵم لەكۆی ئەم قۆناغە جیاوازانەدا 
یەك شت بە نه گۆڕی مایەوە: شیعر وەك مەزنترین 
هونەری تەعبیركردن لە حەز و ئارەزوو و هیواكانی 
مرۆڤ. باشترین شیعرەكان ئەوانە بوون كە جوانتر، 
ناسكتر، هونەریانەتر ئەو شتانەیان دەردەبڕی كە 
ئەو  شیعر  باشترین  پێدەكرد.  هەستیان  هەمووان 
شیعرانە بوون كە هەمووان حەزیان دەكرد خۆیان 
ئەو  هاوكێشەش  ئەم  رێك  بوونایە.  نووسەرەكانی 
شتە بوو كە شیعری تازە دەستكاریی كرد و گۆڕانی 
بەسەردا هێنا. شیعری تازە تەعبیركردن نەبوو لە 
هەست و ئارەزووی هیچ كەسێك، هونەرێك نەبوو 
خۆیان  بكردایە  ئەوەیان  ئارەزووی  خوێنەرانی 
نایەوێت نووسەری شیعرێكی  نووسەری بن. كەس 
تازە بێت، چونكە لە بنەڕەتدا ئەوەی لەم شیعرەدا 
سەرنج رادەكێشێت تواناكانی تەعبیركردن نییە لە 
هەستێكی گشتی، بەڵكو ئەوەی سەرنج رادەكێشێت 
ئەو خەیاڵە دانسقە و بێوێنەیە كە پێشتر خوێنەر 
بە خەیاڵیدا نەهاتووە. شیعری تازە نەك هەست و 
خەیاڵی  و  هوشیاری  بەڵكو  مرۆڤ،  ئارەزووەكانی 
بە  نابێت  سەرسام  خوێنەر  دەوروژێنێت.  زیهنی 
تەعبیرێكی دانسقەی هەستێك یان ئارەزوویەك كە 
سەرسام  بەڵكو  پێكردووە،  هەستی  خۆی  پێشتر 
بێوێنەیەی  هوشیارییە  و  خەیاڵ  بەو  دەبێت 
خوێنەر  تازە  شیعری  پێنەكردووە.  هەستی  خۆی 

دۆسیه 
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بە  بەڵكو  ناكاتەوە،  ئاشنا  خۆی  هەستەكانی  بە 
كە  پێدەبەخشێت  هەستانەیان  ئەو  پێچەوانەوە 
نەیانبووە، ئەو هەستیارییان لە بەرامبەر شتەكانی 
دنیادا بۆ دروستدەكات كە پێشتر خاوەنی نەبوون. 
شیعری تازە پتر لەگەڵ هوشیاریی خوێنەرەكانیدا 
ژیان و گەردوونییان  مانایی  ئاسۆی  قسەدەكات و 
ال فراوانتر و وردتر و ناسكتر دەكات، نەك لەگەڵ 
هەستەكانیاندا. لە راستیدا لەسەر دەستی شاعیرانی 
خۆی  سەرەكییەكانی  و  قوڵ  ئەركە  شیعر  تازە 
ژیان  بە  قواڵیی  كە  هونەرێك  وەك  وەردەگرتەوە: 
و ماناكانی دەبەخشێت و ئاسۆی هوشیاریی مرۆڤ 
و  بەخۆی  بەرامبەر  دەكات  هەستیارتر  و  گەورەتر 

دەوروبەری.
 نەوەیەك لە شاعیرانی تازە بەشدارییان لە داهێنانی 
كە  كرد  گرنگەدا  گۆڕانە  و  تازەیە  ئەزموونە  ئەم 
بێگومان ناوی دالوەر قەرەداغی لەرێزی پێشەوەی 
ئەو شاعیرانە دێت. شاعیرێك كە لەده ستپێكردنییەوە 
بە زمانێكی قوڵی ناسك، بەاڵم هەمیشە خەمناك لە 
ئەزمونگەلێك دەدوا كە سەرسامی دەكردین بەوەی 
بەخەیاڵی ئەودا هاتووە، نەك ئێمە، ئەو هەمیشە لە 
شیعرەكانیدا شتێكی دەگوت چاوەڕواننەكرا و لەسەر 
رانەوه ستاندبوو،    كەسمانی  كە  رادەستا  وێنەیەك 
و  مێژوویی  لە كارەساتە  لەوكاتانەش كە  تەنانەت 
سیاسییەكان نزیك دەبۆوە، شتێكی دەگوت تەواو 
جیاواز لە چاوەڕوانییەكانی ئێمە و تەواو بزوێنەریش 
بۆ خەیاڵ و ئاسۆی هوشیاری و سەرنج راكێشانمان 
رانەوستاوین  لەسەری  كەسمان  كە  شتگەلێك  بۆ 
یان بەبیرماندا نەهاتووە، بۆ نموونە شیعری دالوەر 
كە باسی ئەنفالی دەكرد نە حەماسی ناسیۆنالیانە 

و نە توڕەبوونی پێشمەرگەییانە و نە تۆماركەرێكی 
كە  دەبینی  كەسێكمان  بەڵكو  دەبنی،  تاوانمان 
نەك بەرەو رووی سیاسیی كارەساتەكەمان دەبات، 
ئەو رەهەندە جوان و گرنگ  بۆ  بەڵكو سەرنجمان 
و  لێیسەندین  ئەنفال  كە  رادەكێشێت  وردانە  و 
كەسمان هەستمان پێنەكرد »ئەنفال بەیانی باشی 
مەكتەب و ئێوارە باشی گەڕەك و شەوباشی ماڵە 
ئەنفال  گرنگە  ئەوەی  لێرەدا  دزی«  لۆكەییەكانی 
نییە، بەڵكو بەیانی باش و ئێوارە باش و شەوباشی 
هاوڕێیانە. شیعرەكە بیانوویەك نییە بۆ دەرخستنی 
پێچەوانەوە  بە  بەڵكو  ئەنفال،  مەینەتییەكانی 
مەینەتییەكانی ئەنفال بیانووە بۆ دەرخستنی جوانی 
و گرنگیی بەیانی باش و ئێوارە باشێكی هاوڕێیان. 
جیاوازیی  بۆ  نموونەیە  باشترین  خۆی  ئەمەش 
روانین و ئەزموونی ئەم نەوە شیعرییە تازەیە لەگەڵ 
نەوەی پێش خۆیدا. نەوەی پێشوو هەموو شتێكی 
دەخستە خزمەت دەرخستنی قەبارەی كارەساتێك 
نەوەی  لەكاتێكدا  سیاسی،  دەستكەوتێكی  یان 
دەقۆزتەوە  دەستكەوتەی  یان  كارەسات  ئەم  تازە 
تر.  بەشتەكانی  گرنگیپێدان  و  جەختكردنەوە  بۆ 
لێرەدا شتەكان هەڵگەڕابوونەوە. دالوەر قەرەداغی 
كە  هەڵگەڕانه وانە  ئەم  داهێنەره كانی  لە  یەكێكە 
هونەرییانە  و  ستاتیكی  ئەندازە  بێ  بەشێوەیەكی 
بەكاریان دێنێت. لە یەكێك لە تازەترین شیعرەكانیدا 
بەناوی »شەهیدان ماڵیان لە شووشەیە بەرد ناگرنە 
كەس« بەهەمان ئاراستە وێنایەكی تەواو جیاواز بۆ 
سەرلەبەری  كە  دەكێشێت،  ئاواتەكانی  و  شەهید 
جیاوازە لەو نەغمە حەماسی و نەتەوەییەی شەهیدی 
پێ وەسفدەكرێت. شەهیدان دێنەوە بۆ ئەوەی لە 

 لەسەر دەستی شاعیرانی تازە، شیعر ئەركە 
قوڵ و سەرەكییەكانی خۆی وەردەگرتەوە

نەوەیەك لە 
شاعیرانی تازە 
بەشدارییان لە 
داهێنانی ئەم 
ئەزموونە تازەیە 
و گۆڕانە گرنگەدا 
كرد كە بێگومان 
ناوی دالوەر 
قەرەداغی لەرێزی 
پێشەوەی ئەو 
شاعیرانە دێت. 
شاعیرێك كە لە 
ده ستپێكردنییەوە 
بە زمانێكی قوڵی 
ناسك، بەاڵم 
هەمیشە خەمناك 
لە ئەزمونگەلێك 
دەدوا كە 
سەرسامی 
دەكردین بەوەی 
بەخەیاڵی ئەودا 
هاتووە
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پۆلی یەكی سەرەتاییەوە دەستبكەنەوە بەخوێندن 
لەگەڵمان، نەك بێنەوە بۆ ئەوەی هانی بەرەنگاری 
وەك  شەهیدان  بوونی  بدەن.  قارەمانێتیمان  و 
ژیانن،  سومبلی  وەك  بەڵكو  نین،  مەرگ  سومبلی 
مردنی ئەوان ئاماژە نییە بۆ دوژمنێك كە دەبێت 
نەوەی  لەشیعری  )وەك  ببارێنین  بەسەردا  رقی 
بەڵكو  هەیەتی(،  شەهید  ئامادەبوونی  پێشوودا 
لەسەر  و  دەخاتەوە  ژیانمان  بیری  ئامادەبوونێكە 
كورسیی مەكتەب لە پۆلدا دادەنیشێت و گوێ بۆ 
ئەوه   نموونانەوە  لەم  مامۆستا دەگرێت. دەمەوێت 
قەرداغی  دالوەر  وەك  تازەی  شاعیرانی  كە  بڵێم 
ژیاندۆستییان  و  تازە  تەواو  شیعریی  ئەزموونێكی 
كەرەسەی  وەك  نەك  شیعر  چیدی  كە  خوڵقاند، 
وەك   بەڵكو  خەڵك،  هەستی  لە  تەعبیركردن 
دەوڵەمەندبوونی  و  گۆڕانكاری  گرنگی  رەگەزێكی 
تەنانەت  كە  ئەزموونێك  تەماشادەكات،  هوشیاری 
و  نەتەوەیی  و  كۆن  مەسەلە  بۆ  دەستیش  كاتێك 
سیاسییەكانیش دەبات، بەشێوازێكی تەواو جیاواز 
دەستی بۆ دەبات و بە خەیاڵ و وێنایەكی جیاواز و 

تازەشەوە مامەڵەی دەكات.
خوێندنەوەی  بێ  كە  دەنگێكە  قەرەداغی  دالوەر 
ئەم  ئەزموونی  هەموو  لە  بەوردی  ئەستەمە 
لە  زۆریك  لە  كە  دەنگێك  تێبگەین،  تازەیە  نەوە 
تیا  جیاوازییانەی  ئەو  زیاتر  هاوڕێی  شاعیرانی 
بەدیدەكرێت، كە نەوەی تازە لە ئەزموونی شیعریدا 
پیادەی كرد. لێرەوە بێگومان تێگەیشتن لە قۆناغی 
تازەی ئەدەبی كوردی، بە بێ خوێندنەوەی دالوەر 

قەرەداغی، خوێندنەوەیەكی كەموكوڕ و الوازە. 

دۆسیه 


