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بۆ ئەوەی هەرچی هەته  و نیتە
بە من بچێ..

دە ئەمجارەش كراسەكەم هەڵدەوە.   نیگار نادر

دەستپێك وەك دەروازەی باسەكە:
خودی  لەالیەن  بوون  سانتمانتالیزمییەكانی  ڕێگه   بەدوای  گومانگەرییە  گەڕانێكی  ئەدەبیات  نووسینی 
نووسەرەوە. ئاخر نووسینی ئەدەبی ئەگەر جیاوازییەكی بنچینەیی تێدا نەبێت و پێكدادانی كردە فیكرییەكان 
دروست نەكات لەگەڵ ئەو بەرهەمانەی كە لە قۆناغەكانی تری ژیاندا نووسراون و لە مێژووی ئەدەبیاتدا 
بوونیان هەیە، نەنووسینیان چەشنی نووسینیانە. تەنانەت كەرتە كەرپووچێك ناخەنە سەر باڵەخانەی 

ژنێك پڕ لە هەتاوی بوێری
غەمگین بۆڵی
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زیندوو  دەقی  لەخاسیەتەكانی  یەكێك  ئەدەبیات. 
نووسیارەكەی  رۆحی  میتۆلۆژیی  هێزی  كە  ئەوەیە 
تێدابێت و ئەو هێزە بە خانەكانی جەستەیدا هاتوچۆ 
بكات. شیعری جاویدانی و خودان نوێخواز، چەندە 
پێویستی بە بنەما بنچینەییەكانی جوانیناسی هەیە، 
بەقەد ئەوەش پێویستی بە هونەری جیاوازنووسین 
تردا  دەقی  سێبەری  لە  دەقانەی  ئەو  ئاخر  هەیە. 
هێلكەی  لەسەر  كوركن  مریشكی  چەشنی  دەژین، 
لە سێبەری  هەیە  کڕكەوتوون. شاعیر  تر  باڵندەی 
سێبەرەكانی  بەردەوام  و  تردایە  شاعیری  دەیان 

دەڕازێنێتەوە.  بریقەدار  وشەی  ڕەنگی  بە 
لە  گومانگەریی  لە  پڕ  پرسیارێكی  لێرەدا 
ئەو  بۆچی  كە  دەبێتەوە،  قیت  بەردەممان 
جۆرە شاعیرانە لەبڕی ئەوەی  ڕاڤەگەریی 
لەبارەی الیەنە كاریگەرییەكان و تێركردنی 
دەقی  خوانی  لەسەر  شیعرییان  زگی 
كەچی شیعرەكانیان  بكرێت،  تر  شاعیرانی 
گەورە  هێندە  سۆزداردا  كاریگەریی  لەژێر 
وایە  الی  سادە  خوێنەری  كە  دەكرێن؟ 
ئەو  دەخشێت.  هەور  لە  داهێنانی  سەری 
ئەدەبی  ڕەخنەی  ئەمرۆی  ئاڵۆزەی  فەزا 
كوردی دروستی كردووە، دەنگەلێكی زۆری 
تێكەڵی یەكتری كردوون. ڕەخنەی ئەمرۆی 
ڕاستەوخۆشی  كاریگەریی  كوردی  ئەدەبی 
شاعیرەكان،  ژنە  دەقی  سەر  كردووه تە 
ئەدەبیاتی  مێژووی  بەدرێژایی  چونكە 
كوردی دەقی ژن لە ژێر كاریگەریی دەقی 
پیاودا بووە. تەنانەت ژنە شاعیری واهەبووە 
لە  و  بەكارهێناوە  پیاوانەی  دەربڕینی 
شیعرەكانیدا وەسفی زولفی خاوی كردووە. 

بۆ دەوڵەمەندكردنی باسەكەمان لێرەدا ئێمە باسی 
ئەوە ناكەین كە جیاوازی لە نێوان دەقی پیاو  و 
دەقی ژن چییە؟ یاخود ئایا دەقێك هەیە بەناوی 
خۆیدا  لە  ڕەگەزەكان  هەموو  دەق  ژنانەوە؟  دەقی 
تەواوی  لە  خۆی  كاتیشدا  لەهەمان  و  كۆدەكاتەوە 
ڕەگەزەكان ڕووت دەكاتەوە و ڕەگەزپەرستیی قبووڵ 
نییە. لێ هەندێك دەربڕین لە دەقدا هەیە جیاوازیی 
ڕەگەزەكان بە دیار دەخات. دیارە ڕەخنەش لەبارەی 
دەقی شاعیرە ژنەكان لە فیلتەری فیكر و مەعریفەتی 
ئەو خااڵنەی كە باسمان كردن سەرچاوەیان گرتووە. 

وتار
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ڕۆڵێكی  هیچ  كوردی  ئەدەبیی  ڕەخنەی  تەنانەت 
شاعیری  دەنگی  دروستكردنی  لە  نەبووە  كارای 
بەهۆی  كوردی  ئەدەبیاتی  كولتووری  زۆرجار  ژن. 
هەمیشە  سۆزەوە  گوشاری  و  سیاسی  گوشاری 
دەنگگەلێكیشی  و  بووە  پیرۆزكردندا  هەوڵی  لە 
فەرامۆش كردووە. نالوێت شاعیری بوێر سەركێش 
نەبێت و دژی ئەو كولتوورە نەخۆشانە نەوەستێتەوە 
لە  فرەدەنگی  و  كولتوورەكان  بەیەككەوتنی  و 
یەكێكە  نادر  نیگار  نەكات.  دروست  شیعرەكانی 
شاعیرێكی  ژن  هیچ  لە  كە  شاعیرانەی  ژنە  لەو 
كوردی ناچێت و هیچ  ژنە شاعیرێكی كوردیش لەو 
ناچێت. ئەمەش بۆ جیاوازیكردنی شاعیرێك زۆرە.

ناوەڕۆك: 
كە  نییە  ئەوە  شیعر  نووسینی  جیاواز  هونەری 
كۆدەكانی  و  دابخرێن  شیعر  فەزاكانی  دەروازەی 
بەهۆی   زۆرجار  بێت.  لێ  مەتەڵی  چەشنی 
هونەری  جەڵەوی  جیاوازییەوە  ڕەچاوكردنی 
شیعرییەت  و  دەدەین  لەدەست  دەق  جوانیناسیی 
لە شیعردا دەخەینە بەردەم چاڵی مەرگەوە. واتە 
رۆحییەتی  جیاوازنووسینەوە  هونەری  لەپێناوی 
هونەری  ئاخر  دەكوژین.  شیعرییەت  جوانیناسیی 
ئەم جیاوازنووسینە داهێنان نییە، تەنانەت هەاڵتنە 
لە واقیعی شیعرییەت و شاردنەوەی ئەزموونی كەم 
ئەنوەر  فیكرییەكانیشە.  كردە  الوازی  و  مەعریفە 
و  گرانەكانە  فۆرمە  پیاوی  ئەگەرچی  مەسیفی 
ستایلە باوەكانی شیعری كوردیشی ڕەتكردووه تەوە 
و خاوەن زمان و فۆڕم و دیدگا و ستایلی تایبەت 
بەخۆشی بووە، لێ لە هەندێك دەقە شیعرییدا لەبەر 
شیعرەكانی  شیعرییەتی  جیاوازەوە  فۆرمی  هێزی 

بوونەتە قوربانی. ئەمە كەم تا زۆر لە بەشێك لە 
ئەزموونە شیعرییەكانی محەمەد ساڵح سۆزەنیشدا 
نووسین  جیاواز  هونەری  ئاخر  داوەتەوە.  ڕەنگی 
تەنیا الدان نییە لە فۆرمی باو و تێكشكاندنی كێش 
لە  كاركردنیشە  بەڵكو  سواو،  وێنەی  و  سەروا  و 
ناوەوەی شیعر و گەڕانێكی هەمیشەییە. كاركردنە 
و  ڕێسا  هەموو  ڕەتكردنەوەی  و  شیعر  فیكری  لە 
دیاریكراوە.  ستایلی  و  باو  كولتووری  و  كوت 
جیاوازنووسینی  هونەری  ڕەچاوكردنی  لەبەر  واتە 
شیعرەوە جوانبینیی شیعرییەتیان لە شیعرەكانیاندا 
لە  جۆرێك  هەڵگری  زیندوو  شیعری  كوشتووە. 
بیرەوەریی  لە  بەشێكی  شیعر  سەربەخۆییە. 

شاعیرەوە ڕۆحی نۆستالیژیای پێدەبەخشرێت.
بە  نیتە  هەتەو  دیوانە شیعری )بۆئەوەی هەرچی 
)نیگار  شاعیر  ژنە  ئەمجارەش...(ی  دە  بچێ  من 
نادر(ه ، كە بریتییە لە نووسینەوەی بیرەوەرییەكانی 
ڕۆژمێری ساڵی 2006ی شاعیر، كە بیرەوەرییەكانی 
ساڵێكی تەواوی بەبێ پچڕان نووسیوەتەوە. ئەمە 
كوردیدا  ئەدەبیاتی  مێژووی  لە  شاعیرە  یەكەمین 
توانیبێتی بەو هەناسە درێژە بیرەوەریی ڕۆژانەكانی 
بنووسێتەوە.  پچڕان  بێ  بە  شیعر  بە  ساڵێكی 
لە  شاعیریش  هەستیار(ی  )بەرزان  هەرچەندە 
بەشێكی  نیگەرانی(دا  لە  )ساڵێك  شیعری  دیوانە 
زۆری ڕۆژەكانی ساڵێكی نووسیوەتەوە. لێ لە زۆر 
لە  عەشق  نادر  نیگار  پچڕاوە.  ساڵەدا  ئەو  ڕۆژی 
پەنجەكانیدا تكە دەكەن و خۆیان بە هێزی شیعر 
دەنووسنەوە، لێ جیاواز لە ژنە شاعیرانی تر خۆی 
دەنووسێتەوە، وەك دەنگێكی بوێر و نوێخواز خۆی 
لە  دەكاتەوە. خۆشی  جیا  تر  شاعیرەكان  ژنە  لە 
سێبەری ئەدەبیاتی پیاودا رووت رووت دەكاتەوە و 

یەكێك 
لەخاسیەتەكانی 
دەقی زیندوو 
ئەوەیە 
كە هێزی 
میتۆلۆژیی 
رۆحی 
نووسیارەكەی 
تێدابێت و 
ئەو هێزە بە 
خانەكانی 
جەستەیدا 
هاتوچۆ بكات

ئەو دەقانەی لە سێبەری دەقی تردا دەژین، چەشنی 
مریشكی كوركن لەسەر هێلكەی باڵندەی تر 
کڕكەوتوون
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هونەری شیعری بوێری ژنان بەرەو ئاقارێكی فراوان 
دەبات. ئەم شاعیرە هێندە بوێر و پڕ بەرائەت و 
مەزنەی  عەشقە  ئەو  خودی  لەگەڵ  جورئەتە،  پڕ 
چێژ  بەرائەتی  هەیە،  بوونیان  شیعرەكانیدا  لە  كە 
)چێژی دەق( بەسەر تەواوی وشەكانیدا دەتكێن. 
نووسیویەتی:  كاتێك  پێكاوە  باشی  كۆیلۆ  پاولۆ 
یاساكانی  تەواوی  لەناوخۆیدا  یاسایەكە  )عەشق 
تاكو  شاعیرەش  ژنە  ئەم  دەكاتەوە(..  كورت  تر 

تخووبی ڕووتبوونەوە عاشقی پیاوە.

پیاوێكم هێناوەتە سەركۆشم و
دەمەوێ بیخوێنمەوە و
پەڕ پەڕەی هەڵدەمەوە

ئەوڕۆ گەیشتوومەتە چل و یەكەمین الپەڕە. 

پڕ  خەیاڵی  و  سادە  وشەی  بە  شاعیرە  ژنە  ئەم 
بەرائەت دنیایەكی جوانی دروست كردووە. واتە بە 
سادەترین كەرستەكانی نووسین و ستایلی دەربڕین 
كرۆكی ئیستاتیكای پێكاوە. بەبێ زۆری لەخۆكردن 
و پڤدانی وشەی قەبە، نیشتمانێكی گەورەی شیعری 
بەزاندنی  نیشتمانی  كە  دروستكردووە.  خۆی  بۆ 
سنوورە سوورەكانی ژنبوون و بەرائەتی ئێرۆتیكا. 
پێم وانییە هیچ ژنە شاعیرێكی كوردی بەقەد ئەم 
ژنانەوە  ڕۆحی  بە  هێندە  توانیبێتی  شاعیرە  ژنە 
داهێنان لە جورئەتی شیعر و بوێریی لە دەربڕیندا 
كرد بێت. لەم ئەزموونە شیعرییەی شاعیردا بوێری 
ترۆپكی  و  جوانی  فانتازیای  لەوپەڕی  جورئەت  و 

ئیستاتیكادان.

ئێستا كراسە گوڵ زەردەكەم بۆ كورت بووەتەوەو

هەتا سەرچۆكم دێت. 
ئەو پیاوە چاوزەردەش تاخوار چۆكم.

دەستت بێنە لەسەر ناوكمی دانێ و داخوا
كوێ كۆتاییمە نەیبزێوی نە بۆ خوارتر نە بۆ

سەرتر ها، دەنا كۆترەكانم هەڵدەفڕن.

لەوە  باس  ئیستاتیكییانە  بەدیدگایەكی  سارتەر 
بەناو  زیاتر  ئەوەی  بۆ  شاعیر  خودی  كە  دەكات 
خۆیدا  ڕۆبچێت و كەسایەتییەكی بەرز و خۆراگیری 
تەواوی  و  خۆی  خودی  لەگەڵ  پێویستە  هەبێت، 
باوەكاندا بجەنگێت. ئەم ژنە شاعیرەش  كولتوورە 
نازانێت سنووری نووسین چییە؟ نەریتە باوەكانی 
دەربڕینیش وەردەگێڕێت و لە ڕوانگەیەكی بەرزترەوە 
پێی شیعرگەریی دەڕوانێت. كە لە زۆر فەزای ناو 
شیعرەكاندا شاعیر دەبێتە كۆتر و لە هیچ قەفەزێكدا 
شیعر  نامرێت.  هەڵفڕینی  حەزی  و  ناگرێت  ئۆقرە 
هەڵفڕیندا  لە  هەمیشە  دەبێت  كۆترە  ئەو  چەشنی 
بێت و هەموو قەفەزەكان رەتبكاتەوە. شیعر ئەگەر 
نەفڕێت و توانای تەی كردنی ئاسمانەكانی نەبێت، 
ناتوانێت جیاواز بژیت و قۆناغەكانیش ببڕێت.  نیگار 
نادر لەم قۆناغەی شیعرییەیدا خۆی لە تەواوی ژنە 
شاعیرەكانی تر جیاكردووه تەوە، هەمیش بە باڵی 

بوێری لە هەموویان بەرزتر هەڵفڕیوە.

گیانە »با« شت فێر كردووە رۆژێ  دەجار
تەنورەكەم هەڵداتەوە و

كاڵوەكەم لەسەر بفڕێنێ.

جاویدانی  شیعری  نووسینی  سەرەكیی  كەرستەی 
لەم  فانتازیاوە.  بەبااڵی  جوانە  وشەی  هەڵزنانی 

وتار
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شیعرانەی نیگار ناردیشدا حەزێكی گەورەی هەڵفڕین 
هەیە، بە باڵی كۆترەكانی بەرائەت هەڵدەفڕن. لە 
پشتی ئەم شیعرانەشەوە عەشقێكی گەورە بوونی 
هەیە، كە عەشقی پیاوە. شاعیر بە خەیاڵی هێندە 
ناسك شیعری نووسیوە، زێدەگۆیی نییە كە بڵێم، 
شیعری نیگار نادر لە پەڕی گوڵ و باڵی پەپوولە 
دەچێت. هەر بۆیە دەگەینە ئەو واقیعەی كە عەقڵی 
بكات،  درووست  شیعر  ناتوانێت  بەتەنیا  شاعیر 
بەڵكو سەیری كردەكانی دەكات و دەبێتە سەركاری 
كردەكە، كاتێك كە شیعر دەنووسی. ئەگەر بچینە 
ناو ناخی ئەم كۆپلە شیعرەیەوه  دەبینین هێزێكی 
ئێرۆتیكایەش  هێزی  ئەم  هەیە.  ئێرۆتیكا  گەورەی 
ئاوێتە بووە بە وردەكارییەكانی رۆژانە و نهێنییەكانی 

حاڵەتی ئێرۆتیكا.   

سەرم بخورێنە ئەوڕۆ
دێمە سەر زگت و ژیان لە خۆم

دادەماڵم.
ئەوڕۆش هەتاو بە پەلە خۆی بە

ژوورەكەمدا كرد. كە گەیشت بینیی دیسان
لەپێش وی زەرد زەرد لەسەر الیەكی

ڕانم و سیسەمەكەم كەوتووی پێمدا هەڵدەكشێی.
و  نهێنییەكان  دركاندنی  لە  شاعیر  بوێریی  زمانی 
تەقینەوەی  سەرەكیی   خاڵی  بوێرانە،  دەربڕینی 
شیعرییەتی شیعری نیگار نادرە. بۆیە لە ئەزموونی 
بەس،  و  نییە  بەهرە  شیعرنووسین  شاعیرەدا  ئەو 
ئەگەر هەر بەهرەبایە ئەوا كانیاوی هیچ شاعیرێك 
داینەمۆی شیعر  عەقڵیش  ئەگەر  نەدەكرد.  وشكی 
ئەوا جورئەتكردن و ستایلەكانی دەربڕین و  بێت، 
تەكنیكەكانی نووسین فاكتەرێكی بنەڕەتین. هەموو 

مرۆڤێك لەناو خۆیدا بیرمەندێكە، لێ  ئەنجامەكانی 
بیركردنەوە فاكتەرێكی سەرڕێژن لەسەر چۆنیەتیی 
كردارەكان. توانای بیركردنەوەش گەورەترین هێزە 
بۆ تەواوی پرۆسە ئەدەبییەكان. هەر بیركردنەوەشە 
كە تەواوی دنیا بەڕێوە دەبات. ئەدیسۆن الی وایە 
كە هیچ كارێكی بە نرخی بە شێوەیەكی ڕێكەوت 
لە  داهێنانەكانی  لە  یەكێ   هیچ  نەداوە،  ئەنجام 
ڕووی ڕێكەوتەوە نەبووە، بەڵكو ئەنجامی بەرهەمی 
كردەكان  تەواوی  واتە  بوون.  كۆششەكانی  و  كار 
پێویستییان بە هەوڵی جددی هەیە. ئاخر كاركردن 
لە پرۆسەیەكی وەهادا زەخیرەیەكی لەبن نەهاتووی 
هەیە.  جددی  زۆر  هەوڵی  بە  پێویستی  و  دەوێت 
بۆیە شیعری ئەم ژنە شاعیرەش بەخەیاڵێكی هێندە 
جوان و ناسك نووسراوە، كە لەسەر سینگی پیاودا 
لەوێوە  دنیا  هەموو  و  دادەماڵێت  ژیان  لە  خۆی 
بۆ  دەالقەیەكە  پیاوە  باوەشی  واتە  دەبینێت.  ڕا 
دەالقەیەشدا  لەم  شاعیرە.  ژنە  ئەم  دنیابینیی 
و  رۆمانسی  جنێوی  دەدات،  بەدنیا  جوان  جنێوی 
لەزەت بە پیاو دەدات. ئەم گوڵە جنێوانە بە ئاوی 

ئێرۆتیكا ئاودراون.
سەر لە مۆبایلەكەت دەردێنم و دەنووك

لە ڕۆحت دەدەم ئەوا چیت لە من
كردووە ئەمشۆ وا ئەوڕۆ
هەموو دونیام لێ دەبارێ

هەی سەگباب.
كراسێكم لە ڕەنگی زەردەپەڕێ  لەبەر كردووە

زمانم دەردێنم و لەبەر ئاوێنە لێی
دەڕوانم

دەبینم پیاوێك هاتووەتە ناو زمانمەوە
بە تۆ دەچێ ئەتۆی دەزانم سەگباب.

ڕەخنەی ئەمرۆی 
ئەدەبی كوردی 
كاریگەریی 
ڕاستەوخۆشی 
كردووه تە سەر 
دەقی ژنە 
شاعیرەكان، 
چونكە 
بەدرێژایی 
مێژووی 
ئەدەبیاتی 
كوردی دەقی 
ژن لە ژێر 
كاریگەریی 
دەقی پیاودا 
بووە. تەنانەت 
ژنە شاعیری 
واهەبووە 
دەربڕینی 
پیاوانەی 
بەكارهێناوە و 
لە شیعرەكانیدا 
وەسفی زولفی 
خاوی كردووە

شیعر بەشێكی لە بیرەوەریی شاعیرەوە ڕۆحی 
نۆستالیژیای پێدەبەخشرێت
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لە  شیعرییەدا  دیوانە  لەم  جنێودان(  )هونەری 
ترۆپكی جوانیدایە. بەكارهێنانی جنێو لە ئەدەبیاتی 
كوردیدا ئەگەرچی تازەنییە و شاعیران و نووسەران 
بە چەندین شێوەگەریی جیاواز كاریان لەسەر ئەم 
)شێخ  تائێستایش  وایە  پێم  لێ  كردووە،  هونەرە 
ڕەزا( لە ترۆپكی ئەم هونەرەدایە. لەگەڵ هەموو ئەو 
هەواڵنەش پێم وایە هێشتا وەك پێویست گرنگی بەم 
هونەرە نەدراوە. نیگار نادر هونەری جێنودانی بە 
دیدگایەكی ژنانە و هەستێكی مێینەی ڕۆمانسییانە 
بەسەر  نواندووە  خۆی  دەستبااڵیی  و  بەكارهێناوە 
ئەدەبیاتی كوردیدا. وشەی )سەگباب( كە زۆرجار 
ژن  لەزەتی  و  ترۆپكی خۆشنودی  حاڵەتەكانی  لە 
وشەیە  ئەم  دەهێنێت،  بەكاری  پیاو  بەرامبەر  لە 
شیرین  مێینەی  زمانێكی  بە  هێندە  دیوانەدا  لەم 
لەسەریاندا  حەزناكات  خوێنەر  بەكارهێنراوە، 
ئێستێك بكات و حەز دەكات لەهەموو شیعرێكدا لە 

بڕی كەسی مەبەست سەگباب بكرێت.

ئەوڕۆ لەبن تۆڕا لە ژیان دەڕوانم
ئەی ژیان لەبن 

تۆڕا چەند گەرم و جوانە سەگباب.

شیعری جوان بۆ ئەوە دەست پێناكات كە كۆتایی 
پێبێت، بەڵكو بۆ ئەوە دەست پێدەكات كە چەندین 
دەستپێكردنی تری لەدواوە بێت. هەمیشە خوێنەر 
ناچاری گەڕانەوە و هەڵوەستە لەسەركردن بكات.  
خۆی  و  هەڵدەوەشێنێتەوە  لێك  عەقڵ  شیعر: 
لە  تر  عەقڵێكی  و  بەردەخات  بە  تری  عەقڵێكی 
پرۆسەی شیعرییەتدا دروست دەكات. واتە ڕەگێكی 
بنەڕەتیی شیعرییەت بەندە بە چەمكی فەلسەفەوە، 

هەربۆیە رووخساری شیعر زۆرجار چەشنی وتەیەكی 
بەهادار خۆی دەنوێنێت. سەیركردنی تەواوی ژیان 
لە گۆشەنیگای ئێرۆتیكاوە )لە دەالقەی پیاوەوە( 
جوان  چەندە  دڵگەرم  و  عاشق  وەها  ژنێكی  بۆ 
خۆی دەنوێنێت. ژیان بە عەشقی گەورەوە جوانە. 
ئەو عەشقەی كە مەنزڵگه ی نهێنییەكانی شاعیرە. 
بەوە  هەست  نادردا  نیگار  شیعرانەی  كۆپلە  لەم 
باولی  عاشقە  ژنە  ئەو  شیعرەكانی  كە  دەكەین 
نهێنییەكانییەتی و پۆرترێتی ئەوان ئەو ڕۆژانە كە 

خۆی تێدا نووسیوەتەوە.

بەرئەنجام:
 شاعیرمان هەیە خاوەن یەك پەنجەرە و یەك دیدگا 
شیعرەكانیدا  ناوەوەی  لە  هەمیشە  خودە،  یەك  و 
خوێنەر هەست بە جۆرێك لە وشكبوونی خەیاڵی 
دەكات. تەنانەت كاتێك بەساڵدا دەچێت )تەمەنی 
تایبەت  دیدگای  خاوەن  نابێتە  دەبێت(  گەورە 
توانای  و  دەبێت  وێران  جیهانبینیی  و  بەخۆی 
نادر  نیگار  نامێنێ.  هەڵزنانی  و  فڕین  و  تەیكردن 
هەم بناغەی جیهانبینیی شیعرییەتی لە شیعرەكانی 
خۆیدا بنیادناوە، هەمیش ئەزموونی شیعری خۆی 
نوێكردەوە و شیعری ژنانی كوردیشی دەوڵەمەندتر 
دەقی  كە  نییە  ئەوە  مەبەستمان  لێرەدا  كردووە. 
تازە و شاعیری نەوەی نوێ هەڵگری جۆرێك لە دوو 
خۆیەتی،  جیهانبینیی  و  دیدگا  خاوەن  و  خودییە 
پێوەر  تەمەنێك  هیچ  ئەدەبیاتدا  دنیای  لە  چونكە 
نییە بۆ چۆنیەتیی دەق و مۆڕاڵی شیعرییەت. بەڵكو 
بەناوەوە و دەرەوەی  قوڵبوونەوە  دەرئەنجامەكانی 
خودی شاعیر و زاڵبوون بەسەر زمان و تۆكمەكردنی 
زیاتری مەودای جیهانبینی و گەڕانی هەمیشەیی ئەو 

وتار
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ڕاستییە دەسەلمێنێت، بۆیە پێم وایە شیعر ئەگەر 
قسەبێت بەزمانی نووسین، قسەیەكە رۆحی هونەری 
مەعریفەكانی  پڕ  كایە  لە  جۆشدارە  و  كوتكراو 
شاعیردا، كە دەكرا هەمان ئەو قسەیە نووسینێكی 
شیعرییەتییان  هونەریی  رۆحی  و  بایە  ڕووت 
و  شیعرییەت  دیوارەكانی  لە  شاعیر  نەبایە.  تێدا 
و  بوێری  قوڕی  بە  بیرەوەرییەكانی  جوانیناسی 
ئێوارەیەكی  لە  داوە،  سواغ  جورئەتكردن  ترۆپكی 
رۆمانیسیشدا  بە عەتری عەشقی پیاویش ئاوڕشێنی 
هەمیشە  دەكات  خوێنەر  لە  وا  هەربۆیە  كردوون. 
بێگومان  بژیت.  لەگەڵیاندا  و  سەری  بگەڕێتەوە 
شیعر.  سەركەوتووی  بنەمای  لە  یەكێكە  ئەمەش 
و  بمرێت  خوێندنەوە  یەكجار  بە  نابێت  شیعر  كە 

جوانییەكانی خۆی لەدەست بدات.
لە  وایە  پێم  نادر  نیگار  نوێیەی  ئەزموونە  ئەم 
شیعری  زیندووی  ستایلێكی  بە  دەبێت  داهاتوودا 
خۆدی  بۆ  تایبەتیش  ستایلێكی  و  كوردی  ژنانی 

نیگار نادر.
 

پەراوێز و سەرچاوە:
*بۆ ئەوەی هەرچی هەتەو نیتە بە من بچێ دە ئەمجارەش، 
لە باڵوكراوەكانی دەزگای  نادر،  نیگار  شیعر )بیرەوەری(، 

ئاراس، ژمارە 797، چاپی یەكەم، 2008.

هونەری جیاواز 
نووسین تەنیا 
الدان نییە لە 
فۆرمی باو و 
تێكشكاندنی 
كێش و سەروا 
و وێنەی 
سواو، بەڵكو 
كاركردنیشە لە 
ناوەوەی شیعر 
و گەڕانێكی 
هەمیشەییە. 
كاركردنە لە 
فیكری شیعر و 
ڕەتكردنەوەی 
هەموو ڕێسا 
و كوت و 
كولتووری 
باو و ستایلی 
دیاریكراوە


