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فەرەیدون پێنجوێنی

سەرەتا:
هەروەها  بڕوات،  پیایدا  نییە  دیاریكراوی  نەخشەڕێیەكی  كە  نوسینەیە  ئەو  نووسین،  جۆری  خراپترین 
چەقێكی سەرەكیی نییە بە دەوریدا بخولێتەوە. مەبەستم ئەوە نییە بڵێم، دەبێ  نووسین هەمیشە بە پێی 
مەنهەجێكی ئەكادیمی دەست پێ  بكات و كۆتایی بێت، بەڵكو هەر رێك مەبەسم ئەوەیە، كە دەبێ  نوسین 
بزانێ  چۆن دەڵێ  و چی دەڵێ !. نووسینیش وەكو خانوو دروستكردن وەهایە.. چۆن لە خانوو دروستكردندا 
پێویستە نەخشەیەك هەبێ  تیایدا حسابی ورد بۆ جۆرو ڕووبەری خاك، بەرزو نزمیی زەوی، فەرهەنگ و 
كولتووری شارو گەڕەك و.. هتد كرابێت، دەبێ  لە نووسینیشدا بەهەمان وردبینییەوە دەست ببرێت بۆ 

قەڵەم و با بدرێ  و پێی بنووسرێت.

تەڵعەت تاهیر لە رۆشناییدا!
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ببێتە  نایەوێ   ئاوازێك  )لەبەر  كتێبی  راستیدا  لە 
كتێبە  لەو  یەكێكە  تاهیر(  تەڵعەت  گۆرانی-ی 
شیعرییانەی، كە نەك یەك رێگەو یەك چەق، بەڵكو 
هەر  پیشانی  چەقێك  لە  زیاد  رێگەیەك و  لە  زیاد 

كەسێكی وەكو من دەدات بۆ لەسەر نووسین.
بۆ  رێگەكان،  لە  یەكێك  دیاریكردنی  هەڵبژاردن و 
ئەو  دیاریكراودا،  چەقێكی  دەوری  بە  خوالنەوە 
هۆكارە سەرەكییە بوو كە دوودڵی دەكردم و دوای 
دا  بڕیارم  دواجار  بەاڵم  نووسینە،  لەم  دەخستم 
دەستبەرداری دوودڵییەكەم ببم و وردە وردە دەست 

پێ  بكەم.

*نەخشەڕێ:
دەتوانین بە دوو شێوە بچینە ناو ئەم تێكستانەوە:-

یەكەم/ دانە دانە.
واتە: هەر تێكستەو بە شێوەیەكی سەربەخۆ، یان 

هەر یەكەو وەكو ماڵێك لە گەڕەكێكی جیاواز.
دووەم/ یەكسەری.

واتە: تەماشاكردنی هەموو تێكستەكان وەكو یەك 
دانە تێكست و دەستبردن بۆ هەر پەرەگرافێك )بەبێ  
تێكستی  لە  پەرەگرافە  ئەو  شوێنی  رەچاوكردنی 
تێكست و  هەموو  هەر  بە  ئەوەی  وەكو  دایكدا( 
پەرەگرافەكانی ناو كتێبەكە، یەك دانە تێكست بن، 
یان ژووری جیاجیای یەك خانوو بن، كە ئەمە بە 
زۆری بۆ وردبوونەوە لە الیەنی هونەریی دەق ڕەواو 
شیاوترە، دەنا بۆ وردبوونەوە لە جیهانبینیی دەق، 
بەهەمان ئەندازە رەواو شیاو نییە، بەتایبەتی ئەگەر 
یەكترەوە  لە  زۆر  تێكستەكان  نووسینی  بەرواری 

دووربن.
من هەردوو رێگه كە تاقی دەكەمەوە:

پانوپۆڕەكە!(  )رێگه   دووەم  رێگەی  -یەكەمجار 

مەسەلەی  لەسەر  هەڵوەستەكردن  بۆ  بەر  دەگرمە 
)چۆن وتن(

-پاشان بە رێگەی یەكەمدا دەكەومە دوای مەسەلەی 
ئابڵۆقەدانی  دۆزینەوەو  مەبەستی  بە  وتن(  )چی 
لەسەر  ئیش  گشتی  بە  بەاڵم  شاعیر.  )ڕوانگە(ی 

چوار تێكستی پێشەوەی كتێبەكە دەكەم.
یەكەم/ چۆن وتن:

هونەری وتن الی تەڵعەت تاهیر لەم چوار تێكستەدا، 
لەسەر بنەماكانی رەوانبێژی )لێكچواندن، خواستن، 
پاڵ شێوازێكی  لە  راگرتووە،  باس( خۆی  جوانیی 

تری وتندا، كە دەكرێ  ناوی بنێین )موفارەقە(.
بێگومان پشت بەستنی زۆر بەم شێوازی موفارەقەیە 
)بە رای من( وا دەكات كەڵك لە زمانسازی و زمانبازی 
وەرنەگرین، كە رێگه یەكی گرنگە بۆ بارگاویكردنی 

خودی رستە بە شیعرو هونەری شیعر وتن.
بارگاویكردنی  بۆ  هەوڵدان  جیاتی  لە  موفارەقە، 
لە  وتن(  هونەری شیعر  بە )شیعرو  رستە  خودی 
بۆ دروستكردنی  دەدات  زمانسازییەوە، هەوڵ  ڕێی 
هاوكێشەی شیعری لە دوو رستەی ناڕێك و ناتەبا، 
یەك  لە  شیعری  هاوكێشەی  دروستكردنی  یان 
ناڕێك و  سەری  دوو  لە  پێكهاتوو  درێژی  رستەی 
دەكرێ   بەاڵم  نییە،  كەم  ئەمە  بێگومان   ناتەبا.. 
زمانەوانییانەش  گەمەی  بۆ  دەست  ئەمەدا  لەپاڵ 
ببەین، چونكە دەتوانین لەم رێگەیەوە بە یەكسانی 
)شیعرییەت( دابەش بكەین بەسەر سەرجەم بەش و 
وردتر  شیعر  ئەمە  دەقدا..  كۆپلەكانی  پێكهاتەو 
دەكاتەوەو وای لێدەكات لە جوزئیات و لەتی ورد ورد 

پێك بێت، نەك لە تۆپەڵ و كەرتی گەورە گەورە.

*روونبێژی:
)هونەری  پایەكانی  گرنگترین  هەرە  لە  یەكێك 

یەكێك لە 
هەرە گرنگترین 
پایەكانی 
)هونەری
شیعر وتن( الی 
تەڵعەت بریتییە 
لە رۆشنی )یان 
روونبێژی(! 
بێگومان 
مەبەستم لە 
روونبێژی 
)سادەبێژی، 
یان كرچبێژی!( 
نییە، بەڵكو ئەو 
هونەرە ساف و 
رۆشن و رەوانەیە، 
كە نایەڵێ  شتی 
بێكەڵك و زیادە 
لە سیمای شیعر 
بنیشێ ، كە ئەمە 
تەنها لە دەستی 
زۆر رەنگین 
دەوەشێتەوە.. 
لە بیرو زەینی 
زۆر ساف و رۆشن 
دەوەشێتەوە

تەڵعەت كاتێ  مەلە دەكات بەردەوام چواردەوری 
خۆی رۆشن دەكاتەوە
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شیعر وتن( الی تەڵعەت بریتییە لە رۆشنی )یان 
روونبێژی  لە  مەبەستم  بێگومان  روونبێژی(! 
ئەو  بەڵكو  نییە،  كرچبێژی!(  یان  )سادەبێژی، 
نایەڵێ  شتی  هونەرە ساف و رۆشن و رەوانەیە، كە 
بێكەڵك و زیادە لە سیمای شیعر بنیشێ ، كە ئەمە 
تەنها لە دەستی زۆر رەنگین دەوەشێتەوە.. لە بیرو 

زەینی زۆر ساف و رۆشن دەوەشێتەوە.
تەڵعەت كاتێ  مەلە دەكات بەردەوام چوار دەوری 
خۆی رۆشن دەكاتەوە.. مەلەوانانە بەناو دێڕو وێنەی 
وێنەی سافترو  دێڕو  ناو  بۆ  رۆشندا شۆڕدەبێتەوە 
رۆشنتر.. ئەركی رستە دەسپێرێ  بە رستەی دوای 

خۆی و ناهێڵێ  كەموكوڕی لە ئیشیاندا رووبدات.
من بۆیە ئەمەی بە ئیمتیاز بۆ تۆمار دەكەم، چونكە 
نوێی كوردی  ئەوەین كە شیعری  ئاگاداری  هەموو 
ماوەیەكی زۆرە ئەم هونەری خۆ رۆشن پیشاندان 

)یان روونبێژی(یەی لەبیر چووه تەوە.
بۆچوونی  بۆ  ئاماژە  حەزدەكەم  بۆنەیەوە  بەم 
له نگرودی(  )شه مس  ئێرانی  ناسراوی  شاعیری 
بكەم، لە یەكێك لە فێستیڤاڵەكانی گەالوێژدا )وا 
دەمەتەقێیەكی  بوو(  سێزدەهەم  فێستیڤاڵی  بزانم 
لەگەڵدا كرد )لە بەشە  سەرپێیم دەربارەی شیعر 

عەرەبیەكەی گەالوێژنامەدا باڵوم كردەوە(..
فرسەتە  لەو  دەیویست  كە  ئەو  سەرەكیی  قسەی 
ئەو  عەینەن  لە  بوو  بریتی  بیگەیەنێت  كورتەدا 
شتەی كە من باسم كرد )واتە روونبێژی(. تەڵعەت 

لە ڕووی ڕوونبێژییەوە باشی هێناوە..
وردی  بە  من  كە  تێكستەدا  چوار  ئەو  كۆی  لە 
خوێندوومنەتەوە دێڕێكی نەخستووه تە سەر دێڕێك 
سەر  خراوەتە  لێاڵییەو  بكات  هەست  خوێنەر 
رستەیە  ئەم  بریا  حەیف  بڵێ :  یاخود  رۆشنایی.. 
لەم تێكستەدا نەبوایە! لەم رووەوە من خۆم بەسەر 

تەنها یەك دانە حاڵەتدا كەوتم )ئەویش نەك رێك 
لەوجۆرە، بەڵكو لە جۆرێكی تر(:

لە قەسیدەی )لەبەر ئاوازێك نایەوێ  ببێتە گۆرانی(
هاتووە:

گەرئەبجەدیەتبەهانامبێ،
پێشئەوەیمێژوونووسانبێن،

مندەتنووسمەوە...
هەرتۆبراوەیت!

منلەپەنجەرەیزیندانیزمانەوە،
لەباخچەیموعجیزەكانتدەڕوانم،

تۆشدرەختیلەزەتیوبنەچەتدەچێتەوەسەر
مەجاز.... ل26

ناوبراوە..  قەسیدەی  كۆپلەی  یەكەمین  ئەوە 
سەر  كۆپلەیەوە  ئەم  ڕێی  لە  كاتێك  خوێنەر 
دەكێشێتە ناو ئەو قەسیدەیەوە، چاوەڕوانە )من/ 

وتار
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وردە  تاك(  یەكەمی  كەسی  سەربەخۆی  راناوی 
ببێتە  بتەنێتەوەو  تێكستەكە  سەرلەبەری  وردە 
چەق و راگری قەسیدەكە، بەاڵم هەر زوو لە دوای 
روون  بۆی  نزیكم(  شێتییەوە  لە  )چەند  ڕستەی 
دەبێتەوە )من( وەكو چەق و ڕاگری دەق پەیوەندیی 
پەڕیوەتە  لەخۆوەش  هەر  نییەو  قەسیدەكەوە  بە 
لە  چونكە  قەسیدەكەوە،  سەرەتای  دەستپێك و 
راستیدا ئەو شوێنە گرنگەی قەسیدەكە )سپیایی 

سەرەتا( دەبێ  شوێنی )تۆ( بێت...
واتە: باشترە قەسیدەكە هەر یەكسەر لەو جێیەوە 
پێ   دەست  )تۆ(وە  بە  دەبێتەوە  پەیوەست  كە 

بكات، بەم جۆرە:
تۆ

درەختیلەزەتیو
بنەچەتدەچێتەوەسەرمەجاز..

شێتییەوە  لە  )چەند  ڕستەی  البردنی  لەگەڵ 
لە  دەرهێنانەوەی )من(  دەكاتە  ئەمە  كە  نزیكم(، 
قەسیدەكەدا، بە یەكجاری و شوێن چۆڵكردنی تەواو 

بۆ )تۆ(...
بەكورتی: تەنها لەم حاڵەتەدا بوو كە هەستم كرد 

)شتێك( لە )شوێنێك( زیادەیە..
منە،  شەخسیی  بۆچوونێكی  ئەمە  بێگومان 
بۆ  هەیە  تایبەتیشم  پاساوی  بەاڵم  پێوەر،  نەك 
ئێمە  نموونە:  بۆ  بۆچوونە!  ئەم  نەشاردنەوەی 
دەكەین،  تەلەفزیۆنی  درامایەكی  تەماشای  كاتێك 
ئەوەی  )لەبەر  دەخوێنینەوە  رۆمانێك  یان 
پڕ  لە  نائاساییە  بەالمانەوە  درامییە(  بونیادیان 
كەسایەتییەكیان تیا قوت بكرێتەوە، كە بە باشی 
وەكو  نەكرابێتەوەو  جێی  كارەكەدا  بونیادی  لە 

حاڵەتێكی زیادە دەركەوێت!
لە قەسیدەشدا هەر وایە، بەتایبەتی ئەو قەسیدانەی 

درێژن و بونیادێكی درامییان هەیە.

*لێكچوواندن:
واتە دروستكردنی پەیوەندیی لێكچوو لە نێوان دوو 
شتدا، كە لە ئەنجامدا یەكێك لە دوو شتەكە دەبێتە 
هاوكاریی  بە  )لێچوو(،  تریان  ئەوی  )لەوچوو(و 
ئامرازی لێكچوواندن، یان هەندێجار بەبێ  هاوكاریی 

ئامرازی لێكچواندن.
تەڵعەتدا  تێكستەی  چوار  ئەم  شوێنی  هەندێ   لە 

لێكچوواندنەكە هەموو ڕواڵەتەكانی بە دەرەوەن:
بەاڵم  لێكچوواندن(،  ئەوزاری  لێچوو،  )لەوچوو، 
یان  )لێچوو(  تەنها  رێكەوتووە  تریشدا  لە شوێنی 
دەوترێت:  بەمە  كە  بەدەرەوەیە،  )لەوچوو(  تەنها 

)خواستن(.
زۆر  شیعر  دووەمیاندا  حاڵەتەی  لەم  من  رای  بە 
جوانتر خۆ دەنوێنێ،  چونكە زەمینەی چڕكردنەوەو 
یەكێك  وەالوەنانی  بەهۆی  )ئیختیزال(  كورتبڕی و 
لە دوو بنەما سەرەكییەكەی لێكچوواندن )لێچوو/ 

لەوچوو(ەوە باشتر دەڕەخسێت:
چەشنیمشتەخوێیەكلەژیاندادەتوێمەوە

دەشزانمتامنادەمەجامێئاویئەمدنیایە..ل18
ئەو ڕستەیەی سەرەوە لەسەر بنەمای لێكچوواندن 
بنیاد نراوە، هەموو ڕواڵەتەكانی لێكچوواندنەكەش 

بەدەرەوەن:
چەشن/ ئەو زاری لێكچوواندن

خوێ / لێچوو
)م(ی شاعیر/ لەوچوو

*خواستن:
چوواندنی شتێكە بەشتێكی تر، لە ڕێی تەنها یەك 
لێكچوواندن  سەرەكییەكەی  بنەما  دوو  لە  دانە 

الی تەڵعەت ئەو كەسە كەسەو گەیشتووه تە 
ئەوەی بەخۆی بڵێ  كەس كە شاعیرە
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)لێچوو/ لەوچوو(ەوە.. ئەگەر لە رێی )لێچوو(ەوە 
بوو ئەوا پێی دەوترێت )خواستنی ئاشكرا(، ئەگەر 
دەوترێت  پێی  ئەوا  بوو  )لەوچوو(یشەوە  ڕێی  لە 

)خواستنی دركاو(:
پڵنگەكانلەبەتانییمنداڵەكاندەردەكەمو

پڕیدەكەملەجوجكەیخرپن..  ل22
پڵنگەكان/ لەوچوو/ ئاشكرا كراوە

رەسمی پڵنگەكان لێچوو/ ئاشكرا نەكراوە
جوجك/ لەوچوو/ ئاشكرا كراوە

رەسمی جوجك/ لێچوو/ ئاشكرا نەكراوە
لە هەردوو حاڵەتی )پڵنگەكان/ جوجك(دا لێچوو 
كەواتە  نەكراوە..  ئاشكرا  لەوچوو  كراوەو  ئاشكرا 

خواستنەكە ئاشكرایە.
یانتەماشایئەمڕستەیەبكە:

ئیرەییبەچاویمنداڵەكەمدەبەم
دەتوانێهاوینبخاتەجانتاوەو

خۆیپێهەڵكێشێ.. ل39
هاوین/ لەوچوو/ ئاشكرا كراوە

كەلوپەل و شتومەك/ لێچوو/ ئاشكرا نەكراوە
چونكە  ئاشكرایە،  خواستنەكە  لێرەشدا  كەواتە 
)لەوچوو( لە رستەكەدا هاتووەو )لێچوو( نەهاتووە.
تەواو  لێكچوواندنی  بنەمای  لەسەر  ئەگەر رستەكە 
دروست بكرایە، ئەوا دەبوو نیوە ڕستەیەكی تریش 

لە كۆپلە شیعرەكەدا بخوێنینەوە، بەمجۆرە:

ئیرەیی بەچاوی منداڵەكەم دەبەم
دەتوانێ 

)پاوانەكانی پێی بووكەڵەكەی(
یان: )بازنەكانی دەستی خۆی(

یاخود: )جلە هاوینە نوێیەكانی(
)وەكو- چەشنی- عەینەن- چون(

هاوین
بخاتە جانتاوەو خۆی پێ  هەڵكێشێ ..

)لەزەتبردن(و  )پەیبردن(و  بواری  ئەوسا  بەاڵم 
)بەشداریكردن( لە تەواوكردنی مانای شیعرەكەدا، 
بۆ خوێنەر نەدەمایەوە.. بێگومان لەزەتی پەیبردن و 
تەنها  دەقدا  مانای  تەواوكردنی  لە  بەشداریكردن 
خوێنەری راستەقینە دەزانێ  چەند خۆش و گرنگە! 
بگرە یەكێكە لە گرنگترین بیانووەكانی مانەوەی هەر 
خوێنەرێك بە دیار هەر تێكستێك و هەر كتێبێكەوە، 
نووسەرو  لەالیەن  خوێنەر  بە  بیانووە  ئەم  نەدانی 
خوێنەر  ڕۆڵی  هەڵوەشاندنەوەی  وەكو  شاعیرەوە 
هەمووشمان  خوێندنەوەدا..  پرۆسەی  لە  وایە 
دەزانین كەم نین ئەو كتێبە چەند سەد الپەڕەییە 
قەبانەی بەناوی شیعرەوە چاپكراون و ئەم سیاسەتە 
)هونەری- مەعریفی(یە گرنگەیان رەچاو نەكردووە، 
چاوپیاخشاندن،  یەكەم  پاش  هەر  سەرەنجام 
شوێنێكی  لە  بیركەوتنەوە،  ئاوڕلێدانەوەو  بەبێ  

»مەتروك«ی ماڵ یان كتێبخانەدا فڕێدراون!

*جوانییبایس:
رووداوێك  راستەقینەی  هۆكاری  وەالوەنانی  واتە: 
هونەریی  هۆكاری  دیتنەوەی  دیاردەیەك و  یان 
دروستكردنی  پێناوی  )لە  بۆی  ناڕاستەقینە 

شیعرییەتدا(.
نموونە:

پێمناخۆشە…
بچیتەسەرئەزمڕوچایخەڵوزبخۆیتەوە

لەوبەرزاییە
خواجوانیتببینێ،بۆخۆیتدەباتەوە.. ل27

خوا  جوانی(  )لەبەر  كەسێك  هیچ  بێگومان 
ئەوەش  لەبەر  هەروەها  نەیبردووه تەوە! 

وتار
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چای  بەرزایی و  چووه تە  كە  نەیبردووه تەوە 
خواردووه تەوە!..

بەدووسایدەكەیبەكرەجۆداوەرەخوارێ،
باسایلۆپڕبێلەگەنم... ل29

سایدەكەی  دوو  بە  ئەو  هاتوچۆی  بێگومان 
بەكرەجۆدا، هیچ لە دۆخی سایلۆ ناگۆڕێ .

بەردێكیبچوكبخەرەدرزیمەمكەكانت
بائارەقەبكاووشكەساڵینەمێنێ.. ل32

دانە  یەك  تەڕكردنەوەی  بە  وشكەساڵی  دیارە  كە 
بەرد )جا بە ئارەقەی درزی مەمك بێت یان هەرچی 

شتێكی تر!( هەرگیز كۆتایی نایەت.
درەختێكیباخچەكەتان

روومەتی سەوزەكانی دەمارە وردە سەوزیی
نەبردووی؟.. ل35

چەند  كچێك،  ڕوومەتی  لەسەر  زوومكردنە  ئەم 
ئێستا  بەقەدەر  پێشەوە،  هێنابێتە  وێنەكەی 
جوان نەدەبوو ئەگەر ئەو گومانەی بە تەنیشتەوە 
نەبووایە، كە شاعیر خەریكە دەیداتە پاڵ درەخت!

بێگومان هەموومان دەزانین درەخت رێگه ی تایبەتیی 
خۆی هەیە بۆ سەوزبوون و دزی لە ڕوومەتی كەس 

ناكات.
زانینددانەكانیكلۆرنەكردووە... ل48

وەكو ئەوەی زانین ددان كلۆر بكات، كە ئەمە لە 
راستیدا وا نییە، بەڵكو تەنها لە شیعردا وایە!

پڕن   بەردەستم  تێكستەی  چوار  ئەم  بەهەرحاڵ 
تەواوی  بە  زۆربەیان  كە  سەرەوە،  نموونانەی  لەو 
خەیاڵدانی  لە  تەڵعەت و  دنیای  بە  تایبەتن  نوێن و 
دێنە  كۆن  تیاشیاندایە  بەاڵم  هەڵڕژاون،  خۆیەوە 
بەرچاو، یان هەست دەكرێ  ئەو جۆرە رستەسازی و 
نەماوەو  باوی  چوواندنە  بەیەكتر  بەراوردكاری و 

پێشتر تاقیكراوەتەوە.

نموونە:
نێوچەوانت نوری ژوورەوە نەیەتە ئەستێرە با

بدزێ... ل34
ئەستێرە )یان: مانگ( +نوری نێوچەوان، لە شیعری 

كوردیی چەندین دەیە لەمەوبەریشدا بینراوە!

*موفارەقە:
دروستكردنی  لە:  بریتییە  موفارەقە  لە  مەبەستم 
هاوكێشەی شیعری لە دوو رستەی ناڕێك و ناتەبا، 
یەك  لە  شیعری  هاوكێشەی  دروستكردنی  یان: 
ناڕێك و  سەری  دوو  لە  پێكهاتوو  درێژی  ڕستەی 

ناتەبا.. ئەمەش ڕێگه یەكی ئاسان نییە.
لەم  كەڵك  توانیویەتی  سەركەوتووانە  تەڵعەت 
شوێندا  دوو   - یەك  لە  بەاڵم  وەربگرێ ،  شێوازە 
سەركەوتوو  تر  ئەوانی  ئەندازەی  بە  نەیتوانیوە 

بێت.. بۆ نموونە تەماشای ئەم رستەیە بكە:
سابونەكەحەزدەكاتبەدەستتبیشۆیتو

پاكبێتەوە.. ل36
پاكبوونەوە )هەرچەندە  سابون و دەست شوشتن و 
كراوە(  دروست  لێ   پێچەوانەشی  هاوكێشەیەكی 
بەاڵم بەقەدەر ئەم ڕستانەی دیكە كە لە خوارەوە 

بە نموونە دەیانهێنمەوە رەونەقدار نییە!
بۆسەوداكردنیپارچەقوماشێك

شینومۆربوونەتەوە.. ل41
تەماشاكە بزانە دروستكردنی )هاوكێشەی شیعری( 
لە  ناتەبا،  ناڕێك و  سەری  دوو  )لە  جۆرە  بەو 
جوانییەك  چ  چاوەڕواننەكراودا!(  پەیوەندییەكی 

دەخاتەوە.
بەوزلییەوە

كڕینیپەتاتەیانبەجیدیوەرگرتووە.. ل41
زلییەوە، چەند  بەو  لە كڕینی پەتاتەدا،  جدیبوون 

ڕوانگە، یان 
جیهانبینی، 
لەخۆوە پێك 
نایەت، بەڵكو 
لە ئەنجامی 
هەڵكشانی 
بەردەوامی 
ئاستی 
ڕۆشنبیری و 
باری دەروونی و 
گۆڕانی 
كۆمەاڵیەتی لە 
ژیانی تاكەكەسدا 
دێتە ئارا.. بۆ 
دروستكردن و 
گەشەپێدان و 
خستنەڕووی 
جیهانبینیش هەر 
كەسەو رێگه ی 
خۆی هەیە.. 
ڕێگه ی شاعیر 
شیعرە.

هەندێ  هایكۆ لە ڕواڵەتدا وەكو وێنەیەكی 
پەتی )شێوەكاری، یان فۆتۆگرافی( دەكەونە 
بەرچاو
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موفارەقەیەكی جوانی لێ  كەوتووه تەوە.
چالێناوكتوەكخۆیماوە؟پڕنەبووەلە

هەنگ؟.. ل35
بزانە چۆن چالێ  ناوك خەریكە دەبێتە  تەماشاكە 

گوڵ و هەنگ تێی دەدا!
كوللەپەپولەیەكیسادەیە.. ل42

كوللە كە تا ئێستا خۆرەی دەغڵودان بوو و قاتوقڕیی 
بەدوای خۆیدا دەهێنا، پەپولەیەكی سادەیە!

پێیناڵێمناتوانیتبەپاسكیلیسێتایە
بچیتەسەرمانگ... ل47

چوونە سەر مانگ بە پاسكیلی سێ  تایە!
پێیناڵێملەهاویندا

زەویبەشروبیتافێنكنابێتەوە.. ل47
فێنكبوونەوەی زەوی لە قرچەی هاویندا بە شروبی 

تا!
ئەمە هەڵوەستەكردنێكی كورت بوو لەسەر هونەری 
شیعروتن الی تەڵعەت، كە بە گشتی بەڵگەیە لەسەر 
خەیاڵڕەنگینیی ئەو، لەپاڵ تێوەئاالنی هەندێ  وێنەو 

شێوازی كۆن لەو خەیاڵە ڕەنگینە.

*دووەم/ڕوانگە:
نایەت،  پێك  لەخۆوە  جیهانبینی،  یان  ڕوانگە، 
ئاستی  بەردەوامی  هەڵكشانی  ئەنجامی  لە  بەڵكو 
كۆمەاڵیەتی  گۆڕانی  دەروونی و  باری  ڕۆشنبیری و 
دروستكردن و  بۆ  ئارا..  دێتە  تاكەكەسدا  ژیانی  لە 
گەشەپێدان و خستنەڕووی جیهانبینیش هەر كەسەو 

رێگه ی خۆی هەیە.. ڕێگه ی شاعیر شیعرە.
بەهای  و  چەمك   قوڵكردنەوەی  ڕێی  لە  شاعیر 
شیعردا  لەناو  خۆی  ڕوانگەی  بەخۆیەوە،  تایبەت 
جێ  دەكاتەوە.. تەنانەت لەو شیعرانەشدا كە ڕێك 
هایكۆ(  هەندێ   )وەكو  پەتی(ن  )وێنەی  دەڵێی 

جیهانبینی ئامادەیی هەیە.
پەتی  وێنەیەكی  وەكو  ڕواڵەتدا  لە  هایكۆ  هەندێ  
)شێوەكاری، یان فۆتۆگرافی( دەكەونە بەرچاو، كە 
دەڵێی تەنها خراونەتە ڕوو بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ 
ڕوانگە!  ئەندێشەو  خستنەوەی  بۆ  نەك  )چاو( 
بەاڵم هەر ئەوە كە هایكۆیەك دەتوانێ  شتێك لە 
شوێنێكی تۆدا دەستكاری بكاو بیخاتە جوڵە یان 
بیخاتە ئێش، مانای وایە لە پشتییەوە هێزێك هەیە 
توانیویەتی ئەم كارە بكات.. ئەو هێزە هێزی ڕوانین و 
بدەیت  بەوە  گوێ   ئەوەی  بەبێ   تۆ  جیهانبینییە! 
كە ئەو وێنەیە دەربڕی )یان: خودی( جیهانبینی و 
تیایدا  دوای،  دەكەویتە  خاوەنەكەیەتی،  ڕوانگەی 
بۆ  گۆشەیەكی  مانا،  بە  دەیكەیت  دەبی،  نقوم 
دەسازێنی و لێیەوە پیشانی خۆتی دەدەیتەوە، وەكو 
ئەوەی تۆ بیت گۆشەو ڕوانگەو جیهانبینی بخەیتە 
سەر وێنەكەو خۆی تەنها وێنەیەكی پەتی بێت!بەاڵم 
ئەندێشەو  ڕوانین و  خودی  خۆی  وێنەكە  نەخێر، 
ئەندێشەو  ئەو  گۆشەیەكی  تەنها  تۆ  جیهانبینییە، 
ئەمە  دەركەوتووە!…  لێوە  ڕوانینەت  جیهانبینی و 

پیشەی هەموو خوێنەرێكە.
لە راستیدا جیاوازیی شێوازی خۆ بەرجەستەكردن و 
خۆ دەربڕین لەنێوان كەسێك و كەسێكی تردا، جا 
بە شیعر بێت یان بە چیرۆك و فڵچەو هەر شتێكی 
تر، جەوهەری مەسەلەكەیە نەك ڕواڵەتەكەی.. واتە 
خودی جیاوازییەكە، بریتییە لە جیاوازیی روانگەو 

جیهانبینیی نێوان دوو كەسەكە.
تەڵعەت،  دنیابینیی  ڕوانگەو  لە  نزیكبوونەوە  بۆ 
كە  بپەڕینەوە،  چەمكدا  هەندێك  بەسەر  پێویستە 
كردوون،  بارگاوی  پێ   خۆیی  تێكستەكانی  ئەو 

لەوانە:
روونی،  جوانی،  مانا،  شاعیرییەت،  شیعر،  خود، 

وتار
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ئاڵۆزی، زمان، واقع، منداڵی و شوێن و..هتد

*رۆژێلەرۆژاندەبمەخۆم:
چوار  لەو  یەكێكە  ناونیشانی  سەرەوە  ئەوەی 

قەسیدەیەیه  كە پێشتر ئاماژەم پێدان.
لەم قەسیدەیەدا )من/ راناوی سەربەخۆی كەسی 
بۆ  لەبەرئەوە  دەقە،  ڕاگری  چەق و  تاك(  یەكەمی 
یەكەم  پلەی  بە  شاعیر  روانگەی  ساغكردنەوەی 

پشتی پێ  دەبەستم.
ئەم قەسیدەیە چەندین چەمك دەگرێتە خۆ، لەوانە:

*خود:
گەیشتووه تە  كەسەو  كەسە  ئەو  تەڵعەت  الی 
واتە  شاعیرە..  كە  كەس  بڵێ   بەخۆی  ئەوەی 
وەكو  خۆی  )خود(ی  شاعیرێتییەوە  ڕێی  لە  ئەو 
دەكات،  بەرجەستە  هەڵكشاو  »تاكەكەس«ێكی 

بگرە دەبێتە پاشا!
ڕۆژێدادێدەبمبەوكەسەیدەمەوێ.. ل13
رۆژێدادێلەناوئێمەداخۆمدەردێنم.. ل14

رۆژێلەڕۆژاندەبمەشاعیر.. ل15
رۆژێدادێ

دەبمە دەنیشێتەوەو شانم سەر لە تەیرێك
پاشا.. ل22

رۆژێلەرۆژانخۆمبەگرینگدەزانم.. ل23
رۆژێلەرۆژاننابمەكەس،دەبمەخۆم.. ل25

*شاعیر:
تەڵعەت پێی وایە ئەو كەسە شاعیرە كە هەڵوەدای 
جوانی و  كوشتەی  كە  رۆشناییە..  پەیداكردنی 

ئاشتی و سروشتە:
لیرەیەكیزۆركۆدەكەمەوە

رۆشناییپێدەكڕم.. ل16
دەدەنە باز كە ناكەمەوە سڵ ئاگرانە لەو

سەرجوانی.. ل13
مامزدەكەمەمامانیشاعیر

دنیاجواندەكەم.. ل22
رەنگیئاسمانیوخاكیئاشتدەكەمەوە

كەلەوەتەیهەنگاڵتەبەیەكتردەكەن..ل20
لەگەڵسروشتئاشتدەبمەوە

دەبمەوەرگێڕینێوانگوڵوپەپوولە
كەبەدووزمانیجیاوازیەكترتااڵندەكەن.. ل15

*مانا:
مانا یەكسانە بەخود.. واتە شتێك نییە لە دەرەوەی 

زاتی مرۆڤ ناوی مانا بێت:
درێژەبەگەشتییەكەممدەدەمبەرەومانا

رێگەیەكدەدۆزمەوەبۆدۆزینەوەیخۆم.. ل13
* روونی و ئاڵۆزی:

روونییە..  شاعیرێتی  شاعیرێتییەو..  ڕوونی 
لەژێر  سادەیە  تەنك و  بەڕەیەكی  تەنها  ئاڵۆزییش 

شاعیردا:
بەروونیلەئاڵۆزیدادادەنیشم
خەیاڵمكۆدەكەمەوە.. ل14

بەئاودەڵێمئاو،مانایدیكەیپێنابەخشم
غەدریدووەمیلێناكەم.. ل15

ئەمدنیائاڵۆزە
ڕوون پەیداكردنیجوانییەكی بە پێویستی

هەیە.. ل21
*شیعر:

سادەیی و  جوانی و  ئاوێتەی  كە  وشەیەیە  ئەو 
هەموو  بەتەنیا  خۆی  هەر  یان  منداڵئاوەزییە، 

ئەوانەیە بەسەر یەكەوە:
دوو ناو دەیخەمە كێویو بزنە دەنوسم:

كەوانە
لەشێوەیباپیرانمبەدەوریداهەڵدەپەڕم.. ل23

لە راستیدا 
جیاوازیی 
شێوازی خۆ 
بەرجەستەكردن و 
خۆ دەربڕین 
لەنێوان كەسێك و 
كەسێكی تردا، 
جا بە شیعر 
بێت یان بە 
چیرۆك و فڵچەو 
هەر شتێكی 
تر، جەوهەری 
مەسەلەكەیە 
نەك 
ڕواڵەتەكەی.. 
واتە خودی 
جیاوازییەكە، 
بریتییە لە 
جیاوازیی روانگەو 
جیهانبینیی 
نێوان دوو 
كەسەكە

تەڵعەت پێی وایە ئەو كەسە شاعیرە 
كە هەڵوەدای پەیداكردنی رۆشناییە
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*زمان:
زمان لە شیعردا )بگرە لە قسەی رۆژانەشدا( هەمووی 
)حەقیقەت( نییە، بەڵكو بەشی زۆری مەجازە! الی 
تەڵعەتیش هەروایە، وەكو لە نموونەكانی پێشوودا 

بەرچاوت كەوت.
دژیەكی و  لە  جۆرێك  بوونی  بە  هەست  )بەاڵم( 
)حەقیقەت-  مەسەلەی  دەربارەی  دەكەم  ناتەبایی 
)ئەگەر  ئەودا  راگەیەندراوی  گوتاری  لە  مەجاز( 

بشێت شیعر وەكو گوتار سەیر بكەین!(.
بۆ نموونە لەالیەكەوە دەڵێ :-
رۆژێلەرۆژاندەبمەشاعیر

زمانمدەكەمەمەجازیمەجاز.. ل15
بەاڵم لە جێگەیەكی تری هەر هەمان دەقدا، دەڵێ :

رێزیتوخمەكاندەگرم
بەئاودەڵێمئاو)مانا!(یدیكەیپێنابەخشم

غەدریدووەمیلێناكەم.. ل15
دەقدا،  هەمان  تری  دێڕێكی  لە  ئەوە  پاش  هەر 

دەڵێ :-
بڵێن: منداڵ بەقژی دەردەكەم بڕیار

گوڵەگەنم!..ل22
دابەش  شتێكەوە،  هەر  لەبارەی  دوودڵی  ئەگەر 
دەروونی و  باری  دوو  تێكست و  دوو  بەسەر  بكرێت 
تێكستیشدا  لەیەك  هەر  یان  جیاوازدا،  كاتی  دوو 
بۆ  هونەریانەی  رێگەچارەی  بەاڵم  بكرێتەوە  جێ  
بدۆزرێتەوە ئاسایییە!. تەڵعەت خۆی بەشێك لەم 
لەبارەی زمانەوە فڕێ  داوەتە دەقێكی  دوودڵییەی 
تریشیەوە، بەاڵم لەودا ئاسایی كەوتۆتەوە، چونكە 

بەدێڕێكی تر )نەسخ(ی نەكردۆتەوە:-
منلەپەنجەرەیزیندانیزمانەوە

لەباخچەیموعجیزەكانتدەڕوانم.. ل26
بەهەرحاڵ من پێم وایە دوو ڕستەی:

-بەئاودەڵێمئاو
)مانایدیكەیپێنابەخشم(

_ بڕیار دەردەكەم بە قژی منداڵ بڵێن: گوڵەگەنم 
شتەكان،  لە  )ناولێنان(  بۆ  ئاماژەن  هەردووكیان 
بە  ئەگەر  شتەكان..  بە  )مانابەخشین(  بۆ  نەك 
پێ   دیكەی  )مانای  رستەی  نیوە  تەماشای  وردی 
نابەخشم( بكەی بەدەم ڕستەی یەكەمەوە، هەست 
دوو  قوڵ(ی  لە )مانای  ناتوانێ  جیاوازی  دەكەیت 
رستەكەدا بخاتەوەو ببێتە پاساو بۆ حاڵەتەكە )بەو 
پێیەی جیاوازیی مانا، پاساوی هاوشێوەی دەربڕین 
دەداتەوە(.. مەگەر بێینە سەر ئەو بڕوایەی كە ئەوە 

خۆی واتەنی )مەجازی مەجازە(!
*شوێن:

شاعیرێتییەوە،  بە  )شوێن(  پەیوەندیی 
تەواوی  بە  هەبووە  شاعیر  كۆنە..  پەیوەندییەكی 
خۆیدا  نیشتمانی  زێدو  لە  بووە،  )شوێنزەدە( 

نەبووبێت شیعرێكی باشی پێ  نەگوتراوە!
هەشبووە رێگه ی دووری تەیكردووەو لە رۆژئاواوە 
زەمینەی  ئەوەی  بۆ  رۆژهەاڵت  گەیاندووه تە  خۆی 
رۆحی و دەروونی بۆ خۆی بڕەخسێنێ  تا شیعرێكی 

قووڵی بۆ بێت.
بەالی تەڵعەتەوە ئالوودەبوون بە شوێن، نەخۆشییەو 
دەیخاتە  شوێن  كە  قورساییەی  لەو  خۆقوتاركردن 
سەر رۆح و دەروون، خۆقوتاركردنە لەو هۆكارانەی 
ترو  )شوێنان(ی  بەو  بەرامبەر  )توندڕەوی(  كە 

خەڵكی شوێنانی تر دەجوڵێنن:
رۆژێلەرۆژان

بەتاڵدەبمەوەلەتوندڕەویمبۆشوێن.. ل21
تەنانەت ئەگەر بە وردی تەماشای دەقەكانی بكەین،
سلێمانییە،  زاكیرەی  شوێن،  )زاكیرە(ی  دەبینین 
نەك زاكیرەی ئەو شوێنەی كە تیایدا لەدایكبووەو 

وتار
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تیایدا گەورەبووە:
لەبەكرەجۆبەقوربانیژنێكدەبم..ل19

هەوڵدەدەم
باوەڕبەمەحویبێنم

كەپێویستەقومێعەقڵلەدەفریماركس
بخواتەوە.. ل18

بەعەنبەرخاتووندەڵێم
بۆدلێرمەولەوییەكیترە.. ل18

تەماشای وشەگەلی )بەكرەجۆ، مەحوی، مەولەوی، 
و  سلێمانی  هەموویان  بكە،  عەنبەرخاتوون( 

ناوچەكانی دەوروبەری سلێمانی بەبیردێننەوە.

*لەبەرئاوازێكنایەوێببێتەگۆرانی:
ئەوەی سەرەوە ناونیشانی دەقێكی تری شاعیرە كە 
لە  بریتییە  جوانیش  جوانییە..  ستایشی  سەرتاپا 
نازو عیشوەو مێینەیەتییەكی فوول ئیرۆسی، لەپاڵ 

بەرائەت و مەزنیدا!
هەیە  توانای  جادووگەرێكە  تەڵعەت  الی  جوان 
توانای هەیە  تەحەكوم بە هەموو ژیانەوە بكات… 
بە یەك دەركەوتن هەر هەموو دنیا لە نەهامەتی و 

شەڕو كوشتارو برسێتی ڕاماڵێ :
بچۆرە الی سینەماكان

سەر نوستووەكانی عەرەبە سواڵكەرو با
كارتۆنوبەتانییعەسكەری

ئەلفیسەرەتایناوتچەشنیچۆرەكبكرۆژن
بە متمانەیان بخۆنەوەو رووناكی قومێك و

دنیابێتەوە.. ل30
نەخۆشەكانماچكەچاكدەبنەوە.. ل31

با بكەوە، مریشكەكان قەفەسی دەرگای
بتبیننو

دوانیازیبەرلەسەربڕینیانبێتەدی.. ل32

سەرخەومەشكێنە
تۆبەخەبەرنەبیت،زیندوێتیماناینامێنی

منداڵەكانبەخەبەرنایەنبچنەقوتابخانە.. ل33

*چۆلەكەیەكبەسەرشانیداهۆڵەوە:
ئەوەی سەرەوەش ناونیشانی دەقێكی ترە.. ئەمیش 
سەرلەبەر ستایشی منداڵییە.. منداڵییش الی ئەو 
واتە: )ڕوانین بە چاوی پێش مێژوو( و )مانەوە لەناو 
گەورەنەبووندا(… و  ئەفسانەئاوەزی و خەیاڵپاڵوی 

بە  دەتوانێ   مرۆڤ  كە  بەوەی  بڕوابوون  واتە: 
پاسكیلی سێ  تایە بچێتە سەر مانگ و زەویش لە 
تا  شروبی  كەوچكێك  بە  هاویندا  گەرمای  قرچەی 
كە  گەورەبوونەوە  بەپێچەوانەی  دەبێتەوە،  فێنك 
بینینی كەروێشكێك  بۆ  داماو دەبێ   تیایدا مرۆڤی 
بلیت ببڕێ  و بۆ خواردنی ماسی لە چێشتخانەیەكی 

بازاڕ )لەبەر دڵی دەوروبەر( خۆی بڕازێنێتەوە!

*ئەگەرلەوێیت،دێم.
ناونیشانی  سەرەوەش  سادەیەی  ڕستە  ئەو 

قەسیدەیەكی تری تەڵعەتە.
)سەری  سەرەكەیەوە:  هەردوو  لە  قەسیدەیە  ئەم 
دوو  بە  بەستراوەتەوە  كۆتایی(  سەری  سەرەتاو 

چەمكی )واقع  و تەنیایی(یەوە..
هەڵبژاردنی  ڕێی  لە  دەبێ   پیسە،  هەوایەكی  واقع 
تەنیاییەوە ڕێ  لە چوونە ژوورەوەی بگیرێت، چونكە 
ئەگەر ڕێگەی هەبوو بچێتە ژوورەوەو دەستی خۆی 
پەالماری  لەڕێوە  هەر  ئەوا  تەنیایی،  بگەیەنێتە 
خەونەكانی مرۆڤی تەنیا دەداو دەیاندزێ  و دەیانباتە 
دەرەوە بۆ الی خۆی، سەرەنجام ئەوانیش دەكاتە 

كۆپییەكی تەڵخ و شێواوی خۆی:
لەوێیت؟

بەالی تەڵعەتەوە 
ئالوودەبوون 
بە شوێن، 
نەخۆشییەو 
خۆقوتاركردن 
لەو قورساییەی 
كە شوێن 
دەیخاتە سەر 
رۆح و دەروون، 
خۆقوتاركردنە 
لەو هۆكارانەی 
كە )توندڕەوی( 
بەرامبەر بەو 
)شوێنان(ی ترو 
خەڵكی شوێنانی 
تر دەجوڵێنن
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هێشتالەبێدەنگیدانیشتەجێیت؟
دەرگاتلەخۆتداخستووە..

نەكبۆئەوەیواقعنەیەتەژوورەوە
بەڵكوبۆبەستنەوەیخۆشیو

بەرەڵاڵنەبوونیخەون.. ل50
ئەگەرلەوێیتدێمو

بەیەكسانیتەنیاییدابەشدەكەین
.……
……

دوورلەدنیا،بەدزییواقع)ەوە(
ل56 گڵۆپەكاندەكوژێنینەوە… 

*ئەنجام:
ئەگەر جارێكی تر بەسەر تێكستەكانی ناو كتێبی 
بچینەوە  گۆرانی(دا  ببێتە  نایەوێ   ئاوازێك  )لەبەر 
عالەم  و  ئەدەبی  و  شوناسی  یەكەوە  بەسەر  كە 
جیهانبینیی )تەڵعەت تاهیر(  بەرجەستە دەكەن، 

یەكەم )شێواز/  پلەی  بە  بۆمان دەردەكەوێت كە 
دەربڕینەكەی  خۆ  بەرجەستەكردن و  خۆ  ستایل(ی 
بۆ دەمێنێتەوە، جیای بكاتەوە لە هەر شاعیرێكی 

تر، چونكە وەكو خۆی دەڵێ :
زمانكۆنەوهەمووشتێكیشگوتراوە.. ل51

هەموو  بۆ  بەڵكو  وایە،  ئەو  بۆ  هەر  نەك  ئەمە 
بە  هەر  شاعیران  زۆربەی  وایە،  هەر  شاعیرێك 
شیعر،  جوانی،  )خود،  وەكو  چەمكگەلی  وشەو 
منداڵی، بەرائەت، پاكژی، و هتد( خۆیان لە دەقدا 
دروست  خۆیان  ڕوانگەی  كردووەو  بەرجەستە 
)وەكو  جیاوازگرتن  خۆ  بۆ  ڕێگە  تەنها  كردووە، 
ئەزموونێكی سەربەخۆ( الی هەموویان بریتی بووە 

لە جیاكردنەوەی )شێوازو ستایلی دەق(.

سەرچاوە:
لەبەر ئاوازێك نایەوێ  ببێتە گۆرانی، شیعر، تەڵعەت تاهیر، 

دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی ئاراس.

وتار


