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طةالويَذى نوىَ
بیست ساڵ ده که وێته  نێوان شیعری »په یکه رێک له  باران« یه که مین شیعری باڵوکراوه م که  له  دوای 52

راپه ڕینه وه  نووسیومه  و شیعری »هاتن بۆ هه مووان نییه«  که  به م دواییه  نووسیومه  و بڕیاره  له گه ڵ ئه م 
دۆسییه دا باڵوبێته وه . له نێوان ئه م دوو شیعره دا که  دوو ده یه  ده کات، که م و زۆر ئه زموونێکی بچکۆالنه م 

دالوه ر قه ره داغی به  قه ڵه می خۆی
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له گه ڵ ترس و نیگه رانی و سه فه ردا هه یه، که  تا 
ڕوانینمه وه  و  زوبان  به سه ر  کاریگه رییان  راده یه ک 
دواترمه وه   هه نگاوه کانی  و  دونیا  له   و  خۆم  له  
جێهێشتووه . زۆر جار ئه و پرسیاره م لێکراوه  که  گه ر 
سه فه رت نه کردبا و هه ر لێره  بمابایت  ئایا هه مان 
ئه و شیعرانه ت ده نووسین که  له وێ نووسیوتن؟ من 
یه کسه ر له  وه اڵمی ئه و پرسیاره دا ده ڵێم: هه رگیز! 
به اڵم ناتوانم بڵێم باشترم ده نووسین یان خراپتر، 
هه مان  مابام  لێره   گه ر  لێی،  دڵنیام  ئه وه ی  به اڵم 
دڵنیام   نه ده بووم.  هه م،  ئێستا  که   که سه ی  ئه و 
گه ڕانه کانم وه ک ئینسانێک لێره  به ره و هه مان ئه و 
شوێنه ی که  له وێ به ره و ئێره یان هێناوم، نه ده بردم.
کارگه  ی  له ناو  ساده که یدا  زۆر  مانا  له   من  کاری 
ئیشکردن،  که ره سته کانی  ژیاندایه ،  هه تاوه که ی 
دوای  له   که   غه نیمه تانه ی  ئه و  و  ڕوانین  و  گه ڕان 
شه ڕه کانمه وه  له گه ڵ خۆمدا ده یانهێنمه وه  سه د ده ر 
سه د هی ژیانن به  شته  هه ره  ساده  و زۆر به کارهێنراو 
و له بیرکراو و فڕێدراوه کانییه وه ... من داده نه ومه وه  
تا ئه و شتانه  هه ڵگرمه وه   و کۆیانکه مه وه ، بیانبه مه وه  
و  بکه مه وه   باڵویان  ئه رزه که دا  له   و  ژووره که م  بۆ 
شتی تریان لێ دروستکه م و به رپرسیارێتیی تریان 
پێ ببه خشم. گره وی ئه وه ش تا راده یه ک له  وه دایه   
که  هه وڵ بده م به   گوێی مناڵێک  ببیستم و به  چاوی 
مناڵێک بنۆڕم، هه وڵ بده م ئه و شته ی که  یه که م 
جار بینیومه  و بیستوومه ، هه مان ئه و شته  نه بێت 

که  دواتر ده یبیستم و ده یبینم.
به   راده یه ک  به   شیعر  ده که م  هه ست  توندی  به  
ژیانه وه  په یوه ستی کردووم، که  ئیدی نازانم چۆن 
شیعرم  گه ر  ئاخۆ  بده مه وه   پرسیاره   ئه و  وه اڵمی 
راستیدا  له   کردبا؟  ژیاندا  له گه ڵ  چیم  نه نووسیبا 
به سه ردا  باڵم  له حزه یه   ئه و  فۆبیای  ناوبه ناو 

ده کێشێت، که  ساته وه ختێک بێت و نه توانم بنووسم، 
ئه وه  ساته وه ختێکه  که  پێموایه  ئیدی ناتوانم له گه ڵ 
ژیاندا هه ڵبکه م. دیاره  ئه زموونی دوو سێ جارێکم 
هه یه  که  بڕیارم داوه  نه نووسم، به اڵم هه ر زوو وه ک 
رۆژووانێکی نه وسن و ئه ماتۆر بڕیاره که م شکاندووه و 
به  ناچاری دانیشتوومه ته وه  له سه ر خوانی نووسین.
ڕوویه کی  به   تردا  جوگرافیای  له   ژیان  و  سه فه ر 
تایبه تی  به   و   گشتی  به   نیگه رانی  و  ترس  تری 
ئاشنای  مردن  له   ترس  و  نووسیندا  له   نیگه رانی 
تردا  جوگرافیایانه ی  له و  من  به رکه وتنی  کردم، 
نزیکتر  به رکه وتنێکی  نیگه رانی،  و  ترس  له گه ڵ 
به اڵم ئاشنایانه تر بوو. هانیدام زۆرتر له سه ر خۆم 
راوه ستم و زیاتر له گه ڵ خۆمدا خه ریک بم. نازانم 
کاری  و  ژیان  به سه ر  ڕه نگدانه وه ی  چه ند  تا  ئه وه  
هه ست  که سێتی  وه ک  به اڵم  هه بووه ،  ئه ده بیمه وه  
ده که م ئارامترم و له  شتێک له و ترس و نیگه رانییه ی 
پێشوو ی تێپه ڕاندووم، که  لێنه ده گه ڕا ده ستکراوه تر 

و ئازادتر بم.
  ئه زموونێکی بچکۆله م له گه ڵ کاری وه رگێڕاندا هه یه 
شکان،  به سه ردا  ده سه اڵت  و  توانا  گوێره ی  به   و 
به   راستیدا حه ز  له   کارێکی که مم کردوون.  چه ند 
کاری وه رگێڕان ده که م و ئاسۆیه کی ترم بۆ ده ربڕین 
هێنده ی  که   نایشارمه وه   به اڵم  ده کات،  وااڵ  بۆ 
شیعرنووسین چێژی لێ نابه م. که  وه رگێڕان ده که م 
کتێب  و خۆپه رستی  پیر  که سێکی  ده که م  هه ست 
هه ست  ده نووسم  شیعر  که   به اڵم  کۆکه ره وه م، 
ئه وه نییه   شادمانییدا  له   و  ئازادم  و  مناڵ  ده که م 
مێزی  له سه ر  دانیشتن  واته   وه رگێڕان  بگرم.  باڵ 
به   زمان  فه رهه نگه کانی  باڵوکردنه وه ی  و  نووسین 
جێگیربوون،  شوێنێکدا  تاقه   له   و  خۆتدا  ده وری 
گه مه   و  روانین  و  گه ڕان  واته   شیعرنووسین  به اڵم 

من 
داده نه ومه وه  
تا ئه و شتانه  
هه ڵگرمه وه   و 
کۆیانکه مه وه ، 
بیانبه مه وه  بۆ 
ژووره که م و 
له  ئه رزه که دا 
باڵویان 
بکه مه وه  و 
شتی تریان لێ 
دروستکه م و 
به رپرسیارێتیی 
تریان پێ 
ببه خشم. 
گره وی ئه وه ش 
تا راده یه ک 
له  وه دایه   که  
هه وڵ بده م به   
گوێی مناڵێک  
ببیستم و به  
چاوی مناڵێک 
بنۆڕم، هه وڵ 
بده م ئه و 
شته ی که  
یه که م جار 
بینیومه  و 
بیستوومه ، 
هه مان ئه و 
شته  نه بێت 
که  دواتر 
ده یبیستم و 
ده یبینم

نازانم چۆن وه اڵمی ئه و پرسیاره  بده مه وه  ئاخۆ گه ر 
شیعرم نه نووسیبا چیم له گه ڵ ژیاندا کردبا؟
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هه شت  نزیکه ی  بردن.  له زه ت  ژیان  کرۆکی  له   و 
گه ڕاومه ته وه   تایبه ته وه   کارێکی  به هۆی  مانگێکه  
شوێنێکی  له   وه ک  و  نایشارمه وه   به اڵم  لێره م،  و 
ده بم  شوێنێک  له   که   هه میشه  گوتوومه   تریشدا 
له  ماوه ی  له  جێگه یه کی تر...  بیری خۆم ده که م 
جێگه یه ک  بۆ  مانگی  شه ش  مانگه دا،  هه شت  ئه و 
گه ڕام به  کرێ لێی بژیم و خۆم بم و نزیکی دایکم 
بم، خۆشبه ختانه  له م رۆژانه دا ده ستم که وت و ئیدی 
ده توانم گوێ له  مۆسیقا بگرم و فیلم ببینم و ورده  
ورده ش بکه ومه  ته واوکردنی ئه و یه ک دوو نووسینه  
درێژه ی که  به ر له  گه ڕانه وه م ده ستم پێکردبوون. 
بێ  له سه ر  شتێکم  مانگه دا  هه شت  ئه و  ماوه ی  له  
ماڵی له  نیشتمانی خۆمدا ئه زموون کرد و زانیم چ 
ئه زموونێکی دڵڕه قانه یه  له  نیشتمانی خۆتدا بێ ماڵ 
له   و  له  ده ره وه   ئه زموونه   ئه و  نایشارمه وه   بوون، 
واڵتی دووه ممدا له  سوێد به هه مان ئه م قه سوه ته ی 
له و حاڵه ته   باشتر  ده توانم  ئێستا  نه بووه ...  ئێره  
که   نه که م،  که س  هه ندێ  له   گله ییش  و  تێبگه م 

ناتوانن به رگه ی بگرن.
ئه و هه شت مانگه ی لێره م، پڕ بوو له  شتی خۆش 
و ناخۆش.. شته  ناخۆشه کان وه ال ده نێم بۆ کات 
وه ک  خۆشه کان  شته   و  ئارامتر  ده رفه تێکی  و 
ده که م...  ریز  خۆمدا  له به رده م  قه تارێک  واگۆنی 
و  بوون  زۆرتر  خۆشه کان  شته  که   سوپاسگوزارم 
ناسینی  نموونه   بۆ  هه ر  برد..  لێیان  چێژم  زۆر 
جوانیان،  رۆحی  به   ئاشنابوون   و  گه نج  کۆمه ڵێک 
ئێواراندا،  خه مگینه کانی  جادده   به   درێژ  پیاسه ی 
دیسامبه ر ی  مانگی  ناوه ڕاستی  شیعره که ی  شه وه  
ساڵی رابردوو له  گه له ری ئارام و ئێواره  کۆڕه کانی 

رواندز و سۆران و هه ولێر و ده ربه ندیخان... 
له   هاوڕێیانم  که   دۆسییه   ش  ئه م  نه چێت  بیریم 

گه الوێژی نوێ پێشنیاریان کرد، یه کێکی تر بوو له  
ساته وه خته   خۆشه  کان....
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