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ئهحمهدیمهال

دالوه ر قه ره داغی شاعیره . ئه م ناونیشانه هه نده ی به خته وه ریی هه ڵگرتووه ، دوو ئه وه نده ش ته نیایی. ئه مه  
ره نگبێت چاره نووسی شاعیران بێت، ئه وانه ی له  ئه زه له وه  ئه م ئیمتیازه یان پێ ره وا بینراوه . به ختیار عه لی 
له  پێشه کیی »گه ڕه کی شاعیران«دا ده نووسیێت: »له  شیعری دالوه ردا هه میشه  موسافیرێک هه یه  که  
ناگاته  جێ«. ئه م سه رنجه  زۆر راسته ، به اڵم ئه م موسافیره  له  ته نیاییه وه  به ره و ته نیایی سه فه ر ده کات.

لهتهنیاییهوهبهرهوتهنیایی
»گه ڕه کی شاعیران«
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دۆسیه

ئاسته م له  سه ر کاغه زه  ئاوییه کاندا به دیار ده که ون. 
برد،  بۆی  ده ستت  که   هه ر  ده چێت  پێ  دونیایه که  
هاوسه نگییه   ئه م  بێت.  هوردوخاش  و  به رێت  درز 
تابلۆ.  به   کاغه زیش  و  ده کاته  شیعر  گرینگه،  ده ق 
له   ته نیا  تاقی  به   دالوه ردا،  ده قه کانی  له   ئینسان 
ده نێت.  هه نگاو  دی  کۆچێکی  به ره و  کۆچێکه وه  
له   دوور  به اڵم  خۆشده وێ،  یه کتریان  ئینسانه کان 
و  ئێمه وه   هاوچه رخی  جیهانی  ئه مه   ده ژین.  یه ک 
به شێکی په یوه ندیشی به  په رتوباڵویی ئینسانه کانی 
الی ئێمه یه ،  که  هه ر له  زه مانی نالییه وه  له  سه فه رن 
الی  سه فه رانه   ئه م  به اڵم  شوێنێک.  هیچ  ناگه نه   و 
و  نه دراوه   ئه نجام  دیاریکراوه وه   خاڵێکی  له   دالوه ر 
ئامانجێکی دیکه شی نییه  که  له  خاڵێکی دیکه دا بێت.
کاتێک باس له  چێوار ده کات، ئه ویش تاقوته نیایه . 
بارگراوییه ،  ناز  به  خۆشه ویستی و  تاقانه ،  وشه ی 
ده ڵێت:  بۆیه   ده درێت،  ده ور  ته نیایی  به   به اڵم 
تاقوته نیا،  ال13،  ئێمه «  تاقانه ی  کوڕه   »ئه م 
دی  وێنه یه کی  بێده نگه .  گوڵێکیش  وه کو  ته نانه ت 

که  په رادۆکسه کان کۆده کاته وه : 
و/  دانیشی  گوڵدانێکدا  ناو  له   خۆی  بۆ 

ته نیایی بنووسێته وه ... ال15.
نییه ، به ڵکو چاره نووسه  و له   ته نیایی هه ڵبژاردن 
کۆتاییشدا وه کو خاچێکی لێدێت،  هه موو که سێک، 
»گه ڕه کی  نێو  که سایه تییه کانی  تایبه تی  به  
ماوه   »تا  بۆیه   هه ڵیگرێت،  ده بێت  شاعیران«، 

که وانه  بۆ ته نیایی بکاته وه«ال16.
ئه م  یه ک،  ده گه نه   ئینسانه کان  کاتێکیش 
ده بێت  چونکه   نییه ،  ئۆخژنبه ش  پێکگه یشتنه  
جارێکی دی باروبارگه  بپێچینه وه  و سه فه ر بکه نه وه . 
له  وه رزی ماڵئاوایی و خه مۆکیدا  پێکگه یشتنه کان 
ئه نجام ده درێن. »قه تار و ته نیایی و پایز«، سێ 

یه ک  ده بنه   یه ک،  ده گه نه   کاتێک  ده سته خوشک 
وێنه یه دا  له م  هه روه کو  ته نیایی،  به   ده بنه وه   واته  

به رچاو ده که وێت:
له  وێسگه ی قه تار.../ له و هه موو ته نیاییه دا/

به  ریز/ له سه ر سه کۆیه ک به  ته نیشت یه که وه/ 
له  ناو پاییزدا داده نیشن!... ال22

سه پێندراوه .  به ڵکو  هه ڵنه بژێردراوه ،  ته نیایی 
ئه مه ش خاڵی کۆتایی نییه ، به ڵکو خاڵی ده سپێکه . 
په یوه ندییه کی وجوودی دێته  ئاراوه ، واته  که  هه م 
یا که  وام ده بێت چی بکه م؟ پرسیارێکی روونبین، 
په یوه ندی  له   سه فه ردا  له گه ڵ  دیسانه وه   به اڵم 
بێت،  ماددیی  سه فه ره   ئه م  نییه   مه رجیش  دایه ، 
به  واته یه کی دی، ده کرێت به  سه فه رێکی »زه ن« 
نێوزه د بکرێت، که  ئاراسته کانی به ره و ناخه ، به ره و 
کیشوه ره کانی رۆحه . لێره  جۆره  به تاڵییه ک دروست 
له   به تاڵییه   ئه م  به خته وه رییه .  له   پڕ  ده بێت، که  
هونه ری »زه ن« له  رۆژهه اڵتی دوور بایه خی زۆری 
هه یه ، چونکه  به تاڵیی گێژکه ر و خاوه ن دڵه ڕاوکێ 
ئامانجی  و  پنت  دوا  ده بێته   به تاڵی  به ڵکو  نییه ، 
ده یگاتێ،  ئینسان  کاتێکیش  رامانێکه ،   هه موو 
تووشی ئیشراق دێت، واته  وه کو خاڵێکی لێدیت که  
له  »ئێستا« و » ئێره« داده بڕێت. خۆبزرکردنێکی 

موتڵه ق، بۆ خۆ دۆزینه وه یه کی موتڵه ق.
دڵم له  چاڵێک باراناودا لێده دا/ له  کۆالره یه کدا 
له   له  هه وای خۆیدا/  باریکه وه /  داوێکی  به  

سه تڵێکی به تاڵ و دڵخۆشدا که  حه وشه ال32
شاعیر باسی که سێک ده کات، نازانین کێیه ! چونکه  
نیشتمانێکه   گۆڕاندان:  له   روخساره کانی  و  ئادگار 
که  ئاوا ده بێت؛ دایكێکه  که  له  لۆچه کانی رۆح دایه ؛ 
خوشکێکه؛  هاوسێیه که؛ منداڵێکه  بیچمی  شاعیر 
وه رده گرێت و لێی دوورده که وێته وه ؛ مه نفایه که  له  
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گه ڵیدا گه وره  ده بێت؛ »هیچ«ێکه  وه کو الیتمۆتیڤی 
شیعری به رۆکی شاعیر ده گرێت، به اڵم له  راستیدا 

وێنه ی دووه می خۆیه تی:
تۆ له  که س نه چوویت/ که س له  تۆ نه چوو/ 
که س وه ک تۆ... ته نیایی پڕ به  به ری خۆم/ بۆ 

نه دووریم... ال38
پێویستییه کی  به   شاعیر،  ته نیایی  ده کرێت  بۆیه  
ئۆنتۆلۆژیی،  سه میمییه  له  قه ڵه م بده ین. هه ر ئه م 
ته نیاییشه  که  وا ده کات ئینسان له  په یوه ندییه کی 
نێو  له   شاعیر  چونکه   بێت،  دروستدا  و  راست 
هه موو  ره نگه   ده بێت.  ون  قه ره باڵغییه کاندا 
»ئوکلۆفۆبیا«  تووشی  راسته قینه   شاعیرێکی 
که   سیاسییه وه ،  پیاوی  پێچه وانه ی  به   بووبێت، 
ساته  هه ره  به له ززه ته کانی ئه و کاتانه ن که  تێکه ڵی 
جه ماوه ره که ی ده بێت. شاعیر له م حاڵه ته  هه ڵدێت. 
ئه م هه ڵهاتنه  بێ مه به ست نییه ، به ڵکو به  ئاشکرا 

ئه وه  ده ڵێت:
که س وه ک تۆ ته نیاییمی دانه گیرساند... ال41
که س وه ک تۆ.. تا ئه به د/ بزری نه کردم!... ال42

شاعیر و حه شامات، هه روه کو له  سه ره وه  ئاماژه م 
پێکه وه   دووه   ئه م  جه مسه رن،  دوو  کرد،  بۆی 

هه ڵناکه ن.
له گه ڵ  به یانییه ک  و/  ببینمه وه   دایکم  په له مه  
خۆیدا بمبا بۆ بازار/ ده ست له  عه باکه ی به رده م 

و/ له  قه ره باڵخییه کدا بۆ خۆم ون بم... ال119
چونکه   »مه نفی«یه ،  ئینسانێکی  خۆی  شاعیر 
ده سوێت،  دایک  زمانی  له   تیغ  که   که سه   یه که م 
له   ره نگه   هه ڵده گه ڕێته وه .  و  ده بێت  یاخی  واته  
له   په نهان  گوناهێکی  وه کو  شاعیران  هه ندێ  الی 
له   ئازارێکی  جارێک  نا  جار  نه ستدا،  لۆچه کانی 
مه نفیی  شاعیر  دی،  واتایه کی  به   بدات،  پڕتاوی 

یه که مه  و ئه م حاڵه ته  هه نده ی دیکه  زه قتر خۆی 
به سته ڵه کی سوید  واڵتێکی  له   که   ده دات،  نیشان 
ئاسا، ده گیرسێته وه . سوید و رۆژهه اڵت، به  تایبه ت 
رۆژهه اڵتی دوور، مه به ستم له  رۆژهه اڵتی رۆحانییه ، 
دوو حاڵه تن و  دوو ئه تمۆسفێرن. کرده ی نووسین 
نووسێنێک  هه موو  نییه .  مومکین  پرسیار  بێ  به  
پرسیارێکی له گه ڵدایه ، ئه م پرسیاره ش گومان له گه ڵ 
خۆی ده هێنێت .)چی ده نووسم و بۆ کێی ده نووسم 
و بۆ ده نووسم... هتد(. پرسیاری خۆش نین، به اڵم 
زه روورین، بۆیه  هه موو به ره وڕووبوونه وه یه ک له گه ڵ 

کاغه زی سپی، دڵه ڕاوکێیه کی له گه ڵداته :
په ڕه یه کی سپی ده دڕێنم و ده که ومه  نووسین/
به  بێ ئه وه ی بزانم/ نووسین له م شاره  ساردانه دا
ته نیاترو/ سه رمابرده ڵه تر و/ نائومێدترم ده کا... ال71
واته   ده کات،  به رجه سته   ته نیایی  ماددی،  مه نفای 
شتێکی  ده یکاته   و  ده کات  دیاری  سنووره کانی 
به رجه سته . مه نفای رۆحی ده بێت به  مه نفای جه سته ، 
ده هێنێت.  به رهه م  راسته قینه   کێشه ی  ئه مه ش 
له  پێشه کییه که   به ختیار عه لی  ئه و سه فه ره ی که  
بۆ  ناشوێنه وه   له   کردووه ، سه فه رێکه   بۆ  ئا ماژه ی 
دژه   به ڵکو  نییه ،  شوێن  مه نفا  چونکه   شوێن.  نا 
شوێنه . واته  هه میشه  دژی خۆی به رهه م ده هێنێت. 
به  واتایه کی دی، مه نفا، نیشتمانێکی دوورده ست و 
نیشتیـانێکی  ته نانه ت  ده هێنێت،  به رهه م  راکردوو 
وه همی. ئه م سه فه ره  ته نهایه ، راکردنێکی وه همییه  
بۆ گه یشتن به  وه هم./ من و مه نفا له  یه کدا 
له سه ر  الده ده ین/  یه ک  الی  ده که ین/  سه فه ر 
سه کۆیه ک له  پاڵ یه کدا داده نیشین/ یه کتر 

ده خۆینه وه  و/ یه ک ده کێشین... ال79
بکه رێک  وه کو  مه نفایه ،  وێناکردنی  که   ناشوێن  یا 
ئاماده گیی خۆی  هه میشه ش  گۆڕه پان.  دێته  سه ر 

شاعیر خۆی 
ئینسانێکی 
»مه نفی«یه ، 
چونکه  یه که م 
که سه  که  تیغ 
له  زمانی دایک 
ده سوێت، واته  
یاخی ده بێت و 
هه ڵده گه ڕێته وه . 
ره نگه  له  الی 
هه ندێ شاعیران 
وه کو گوناهێکی 
په نهان له  
لۆچه کانی 
نه ستدا، جار 
نا جارێک 
ئازارێکی له  
پڕتاوی بدات

ههموونووسێنێکپرسیارێکیلهگهڵدایه،ئهم
پرسیارهشگومانلهگهڵخۆیدههێنێت
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هه یه ، به اڵم له  ئاست و ئاراسته ی جیاوازدا. 
له   شته م  هه ر  باڵوبوومه ته وه /  و  په رش  زۆر 
جێگه یه که / به اڵم خۆم له  هیچ کوێ نیم... ال122
ئه م  ده کات.  دژایه تییه کان  سه ر  له   یاری  شاعیر 
یاریکردنه  کارێکی به  ئه نقه ست نییه ، به ڵکو شیعر 
جیا  لێ  ته نیاییان  ره گه زه کان  ده کات.  فه رزی 
کۆیادی  له   تایبه ته   ناوێکی  »یوسف«  ده بێته وه . 
پاشان  ته وراتییه و   چیرۆکێکی  ئێمه دا.  رۆژهه اڵتی 
له  قورئاندا دووباره  ده بێته وه . هه موو ره گه زه کانی 
باوکانه   خۆشه ویستیی  و  غیره   تیایه .  درامای 
ئه م  هه موو   به اڵم  عیشق...هتد.  و  ته نیایی  و 
چۆک  »ته نیایی«  به   به رامبه ر  درامییانه   ره گه زه  
داده ده ن. چونکه  ته نیایی هه موو ره گه زه کانی دیکه  
ده کاته وه  به  هیچ، ته نیایی وه کو ئیسفه نج ئه وانی 
دی هه ڵده لووشێت و ده یکاته  پێکهاته یه کی خۆی.

گه ڕه که دا  له م  هه ر  که   بڵێم/  ئه وه ش  با 
هاوڕێیه کم هه بوو/ ناوی یوسف بوو/ گه رچی 
وه ک  بوو  ته نیا  به اڵم  نه بوو/  هیچی که م  له  

گوڵدان... ال86
رۆمانسی  ره گه زی  هه ندێجار،  دالوه ر  الی 
سه ره تاتکێی له گه ڵدا ده کات. »غه مێکی شه فاف و 
سه فه ر و جانتا و ته نیایی و کتێب و باغ و باغچه«، 
بانگه شه ی ئینتیباعی رۆمانسی ده که ن. بڕیاڕه کان 
شاعیرانه  و رۆمانسییانه  ده رده که ون، به  تایبه ت له  

وێنه ی وه کو ئه مه ی الی خواره وه:
له  سبه ینێوه  به رگی غه ریبی ده پۆشم

ته نیای ته نیا به  کتێبێکی بچکۆڵه وه  له  گیرفاندا
وه ک ئه وه ی شتێکم لێ ون بووبێ
به  باخه کاندا ده گه ڕێم... ال98

ره نگی سپی الی که نێت وایت، شاعیری ئێرله ندی 
موسافیر، ده بێته  دوا مه ڵبه ندی سه فه ری رۆحانی. 

واته  گه یشتن به  سپێتی، واته  گه یشتن به  مه ڵبه نده  
ئارام و هێمنه کان. الی دالوه ر، ئه م سپێتییه ، که  
له  به فردا به رجه سته  ده بێت، هه ستی ته نیاییبوونی 

له  ال به رجه سته تر و زه قتر ده کات.
هه ست ده که م له م به فره دا/ زۆر ته نیام... ال113

له  کۆتاییدا، سه فه ره  ته نیاکانی دالوه ر قه ره داغی، 
سه فه ری منداڵێکه  که  ده یه وێت تێکه ڵی »شینی«یه  
ره مزی  لۆرکا  الی  »شینی«  بێت.  هه تاهه تاکان 
گه ڕانه وه   دالوه ر  الی  ئه به دییه ته ،  و  هه تاهه تایی 
سه رده مه   بۆ  گه ڕانه وه یه   پڕه کانه ،  بۆشاییه   بۆ 
هیچ شێوه یه کی سه فه ره   به   و شیرینه کان،  هێمن 
ته نیاییه کانی شاعیر گه ڕانه وه  نییه  بۆ شوێنه کان. 
وه کو  شین،  ناشوێنیکی  بگاته   ده یه وێت  به ڵکو 

ده روازه  زله که ی ئاسمانه کان:
من منداڵی فه زا چۆڵه کانم/ زارۆکی فڕینم 
ویسعه تی  موسافیری  و/  بۆشاییدا  به ناو 

شین!... ال126
ده ق  یه ک  وه کو  ده کرێت  شاعیران«  »گه ره کی 
شێوازی  یه ک  و  ئه زموون  یه ک  بخوێندرێته وه ، 
له خۆگرتووه؛ ئه م تۆکمه ییه  به ڵگه نامه یه کی روونه  
به   شاعیرێکی  و  شاعیره   قه ره داغی  دالوه ر  که  
ئه م  وتمان،  ده سپێکدا  له   وه کو  هه ر  ئیمتیازیشه . 
دوو  هه ڵگرتووه ،  به خته وه ریی  هه نده ی  ناونیشانه 

ئه وه نده ش ته نیایی.

به هاری 14-04-2011 
ئیسپانیا-میگێلتوڕا

دۆسیه


