
 

 

 

 یی و ئیستاتیکای کرانەوەڕا ئیتیکای سادە

 اد ی دالوەر قەرەداغی (ژیانێکی بچووک)شیعری  لە

 

 بەکر عەلی 

 

 لە شتی زیادە و پاتاڵ دەپۆشم  چاو

 لەبەر دڵی کرانەوە

  پەنجەرەی ڕوانین

 نەختێ بە سەر حاشییەدا کەال دەکەم 

 دەیدەم ئاوێکی ئینجانەی شینی وشە، 

  هەر بۆ خوێی ژیانیش

 مەکێکی ماڵی کولێرەن ەمدەیک

 بە شوکرانەبژێرییەک و کەوچکێک ماست و

 .چایەکی شیرین

 

 ەداغی دالوەر قەر

  

      * 



 

 انەوە، هاوڕێ!  وەرە بۆ کر

 هوێلدەرلین 

  

      * 

دەزانی  نەمان  هەبوو  نیگەرانییەک  سەرەتا  نەبوو،  کردار  سەرەتا  نەبوو،  وشە  سەرەتا 

ژیان خۆی بە نیگەرانییەک دەست پێدەکات کە    بین.ە  ەو بیکەینەوە، سەرەتا دەبوو فێری کران 

لەب  هەر  بیکاتەوە،  چۆن  نازانێت  مرۆڤێک  زۆرینەهەموو  نیگەرانی    ی ەرئەوەشە  مرۆڤەکان 

نیگەرانیهەڵیاندەلووشێت دەروونییە خۆی    .  بارە  لەو  جگە  کە    چییە  یان  ئاشوبچییەی 

گێزبوون بەرامبەر  شەڕان ی  ێمبەرەو هەریاخود  بات،  بەرەو ئاسۆی وااڵکردنەوە دەمرۆڤەکان  

بە بەرامبەر  و  سروشت  گ  یانژیان   بە  هەموو  درێژخایەنی  دەستپێکی  رفتێکی  دەبات. 

کولتوشەڕانگێزی   و  لەدایکو مرۆڤەکان  نیگەرانییەوە  لەو  بە    رەکان  مرۆڤەکان  کە  بووە 

دەبزوێنێت.  قەبەکردن و ژیان زەبەالح کردن و خێراکردنی ڕەوڕەوەی ژیان  خۆ بزوێنەری  

کران ڕێی  ئەوە بۆ  وگرە  خەبیس  عەقالنیەتە  لەو  بریتییە  بوونگەرایە  نیگەرانییە  ئەو    ەوەی 

زۆرتر بخوازێت، زۆرتر  ئیگۆی تا هەرچی بتوانێت    ی دنەی مرۆڤ دەداتتەئیگۆیس بەدکارە

ب اسێکس بک یەتی کەمتر بکات.  کات، خۆشەویستی کەمتر بکات، هاوڕێ ت، زۆرتر کۆنزوم 

ۆس بەرهەمی جیهانی مۆدێرنە و ڕەوتە عەقالنییە خاڵی لە کسلو   عەقالنیەتی ژیانی گەورە و 

کول بوونی  عەقالنی  دێت  تا  دەکاوتو شیعرەکەیەتی.  چنۆکتر  مرۆ  هەبوونی  ر  ئیرۆسی  ت، 

لەم   نییە  قەیرانێک  چ  کردووە.  زەوت  لێ  وجودییانەی  سەرفرازییەکی  هەموو  شتەکان 

ەت و هونەر  ی نکردنی شیعریو   نیجیهانەدا و لەناو هەموو فەرهەنگەکان بریتی نەبن لە قەیرا

بپارێ   لە ئێستا ژیانی ژیان  تا  توانیویەتی  زێت و جۆرە وزەیەکی  ژیانماندا. چۆن ژیان خۆی 

فەرهڕۆم کایە  هەموو  لەنێو  ئەرکە  ئەو  بپارێزیت.  تێدا  وانتیکی  شیعر  دنیادا    ەنگییەکانی 

ی هەڵە بۆ  یاۆگ ی هەڵدەستن. کاتێک مرۆڤ لەناو فەرهەنگێکی چەواشەکەردا پێداگ هونەر پێ 

ل بریتییە  ژیان  بەوەی  دەبێت،  فێر  و خۆدروستکردن  دەسەاڵت  ئەمە    ە  هەبوونداری،  لە 

گەندەڵەکەسە میتۆدە  سیستەمە  ی  رەتای  ئەو  هەموو  خۆراوادا  لە  عەقالنییەکانە.  پیداگۆگە 

پەروەردە بکەن،   لە کۆنتێکستی ژیانی هونەریدا  نەیانتوانیوە مرۆڤ  پێداگۆگییە مۆدێرنانەش 

پێداگۆ  یە بۆ هەر   گوتارە  بەی گانە ئەم  ڕووبەڕووی  بوونەڕش  لە  ەنگاری  تەرزێک  و  تەوە 

پیداگ ئەنتی  دەرهێ پێداگۆگی  بۆ  دەبێت  لەدایک  سیستەمە  ۆگی  زەلکاوی  لە  مرۆڤ  نانی 

ەقالنییەکە و بەخشینەوەی مرۆڤ بە ژیانی ژیان خۆی.  لەگەرمەی سەرهەڵدانی شۆڕشی ع

ب  سیستەمی  وەک  ڕۆمانتیک  لەگرەرپیشەسازییەوە  هەستەکان  و  ڕۆح  گوتاری    ی  دژی 



شەوگارەکان، بردنەوەی    پێشکەوتن سەری هەڵدا، گەڕانەوەی ئەوان بۆ سروشت و بۆ شەو و 

  دەستکردانە و ماکینەییانە   ە بۆناو ژیان خۆی، ڕێگرتنە لەوەی ژیان خۆی بە پیشەسازیژیان 

سیستەمی ڕۆبۆتەکانی  زاڵبوونی  لە  بوو  ڕێگرتن  ڕۆمانتیک  بکات.  بەسەر  ارک  قەبە  کردن 

و ڕامانەکاندا. دواتر سەرهەڵدانی و   جیهانی هەستەکان  ئەدەبی  تەوژمی  ری  هونە  کۆمەڵێک 

دەربڕینگو  و  سیمبۆلیزم  و ەک  بریتی    ەری  هەمووی  بوونگەرایی  و  سوریالیزم  و  دادایزم 

لە پاراستنی    بوون  و  فیکریمان  سیستەمی  ئیمون  پتەوکردنەوەی  بۆ  مۆدێرنەکان  بەشدارییە 

نازانین چۆن    ژیانی مرۆییمان. ئاوا ئیتر دەستپێکەکان بریتین لەو نیگەرانییەی کەی  کائیستاتی

 لی خاکەڕایی و سادەڕایی هەستەکان. ی عەقل یان بەکلی ی کلیلی چنۆک   ، بەبیانکەینەوە

  ی ی هەڵگری ئەو نیگەرانییە ئۆنتۆلۆگییەیە کە هەموو سوبیەکتێک ی دالوەر قەرەداغئەم شیعرە

شیعرتێ  هێدایە،  دەکات،  ل  ەر کە  وجودییە  قەلەقە  ئەو  دیاگنۆزەی  سەرەتایدا  ڕستەکانی  ە 

بێ  نیگەرانی و  ناسناودی شاحەل، خدوودڵییەکی  ناتوانێت تەواو  ئەوە عیریش  مەی پێ بدات، 

   دۆخێکی نائاساییدا خۆی دەبینێتەوە.  نەبێت دەزانێت کە لە

 

 شتێکمە   

 نازانم چیمە، 

 تەنها هێندە دەزانم شتێکمە 

 و دێم و دەڕۆم

 لەبەرخۆمەوە ورتەورتێکمە 

 نازانم هەر وردە گلەییە یان گۆرانیی 

 هێندە دەزانم دڵم خۆشە و ناخۆش 

 ، نازانم چیمە 

 بەاڵم دڵنیام شتێکمە 

 

  << شتێکمەڕستەی  دڵنیام  بەاڵم  چیمە،  نیگەرانییەکەیە،    << نازانم  دەستنیشانکردنی 

ڕاگە  پەنجەخستنە  بۆ  مانیفێستێکە  ئاشوبەکەیە،  هەسەر  بارونوبیاندنی  نائاسایی،  ی    کە ێکی 

بۆ شادومانییەک. داخۆ  نازانێت   یاخود گۆرانییە  تەنگانەیەک  لە  نیگەرانییەکە    گلەیییە  خودی 

دەست لەم  هەرێمە  بریتییە  ئەو  بۆ  ڕۆحە  بردنی  شیعرییەتیش  ئیتر  خۆی  جا  نەناسراوە.  پێکە 



بزانین  با  ە، بەاڵم  ەو ت ائێستا ئیتر سوبیەکتی شاعیر دێت و نیگەرانییەکەمان بۆ دەک  نەناسراوە.  

دەسەاڵ دەرگای  تا  عەقل  چنۆکی  کلیلی  دەکاتەوە،  نیگەرانی  قوفڵی  کلیلێک  و  بەچ  ت 

به  بەدەست  ماتەریالی  یاخود  گەورەمەندی  دەرگای هاوڕێێنێت،  تا  یەتی و  بەکلیلی هەستەکان 

و   وئازادی  و خۆشەویستی  بهێنێت.  منداڵێتی  بەدەست  ژیان  بچووکمەندی  و  لێرەدا سادەڕایی 

 لەناو ئەم کۆپلەیەدا دەبینینەوە:  مەکەاڵەو 

ڕۆ  ئیشەکانی  دەستپێکردنی  ڕۆژ،  سەرەتای  بەیانییە،  بە کات  پالنەکان.  ڕاییکردنی  و    ژگار 

بەمەبەس و  سادەیی    ت  دڵی  خاترجەمی  لەبەر  کە  هەنگاوەکانی  سوبیەکتەکە  ئامانجێک 

لە و  خەونە  باڵندەکانی  پاشماوەی  کارەکتەرەکەی  کەچی    یک ێ دۆخ  هەڵدەهێنێتەوە،  تەنیادایە. 

 ت. ێ خۆشحااڵنە بە بزەی منداڵێکەوە ڕووە و تەنیایی خۆی دەچ 

 

 بەیانییە، 

 سادەیی دڵی  لەبەر

 ڕی بە ڕدێنێکی تەنک و وردە پە

 وەریوی باڵندەکانی خەون

 لەسەر شان و سەر و مل،  

 تەنیایی ئاوێنەوە دەچم،   پێشوازی بە

 بە بزەیەکی مندااڵنەوە 

  ەکێنم و ەت د خۆم لە پەڕ و گەاڵ و گیا

 بە دەم دەموچاو شتنەوە

 تۆخی تەنیایی بۆنی قاوەی

 دەبێ، کە خاو خاو... خەریکە لە دڵدا چێ 

 ئەڵقاوئەڵق 

 وەک منداڵێکی بزێو

 .ۆیم تێوە دەئاڵێنێخ 

 



شاعیر    بارودۆخەی سوبیەکتی  ئەو  نیگارهەموو  و  کردووە  بۆمانی  منااڵنە  کارەکتەرێکی   ،

بێگەردان  و  سادانە  و  جیهانیژیانی  ج   یەبێگوناهانە  لە  کە  دەردەخەن،  مرۆڤێک  اویدانەی 

شۆڕشگێڕێکی  مۆدێرن  لە  بریتییە  دەرکەوتنی  ئایدیالیزمانەویداج ەدا  بۆ    ی  کار  کە 

کردنەوەی ژیان دەکات لەڕێی ماهیەتی سادەی دڵی ژیان خۆیەوە. شۆڕشگێڕی جاوید،  ئەکتیڤ 

ەکۆمەڵ دروست نابن،  ب   ،نپێچەوانەی شۆڕشگێڕی ئایدیۆلۆگەکانی چەپ و ڕاست و ئاینییەکا

لەسەر   <<ەونکانی خ باڵندە>>بەڵکو هەمیشە تاکوتەرا، تاقانە و تەنیان. تەنیان و لەناویاندا  

ڕۆحیی شۆڕشە  سەرشان هێلکەی  گرانی  باری  سووککردنی  هێلکەی  لەسەر  سادەیی،  ەکەی 

وەکو   دەیهێنێتەوە  بەنیامین  والتەر  دەستەواژەیەکە  خەون<<  >>باڵندەی  کڕکەوتوون. 

شاعیر  رگۆ ئ  سوبیەکتی  دەبینین  ئینجا  نوێ.  وەرچەرخانێکی  سەرەتای  لەدایکبوونی  بۆ  انێک 

وە بە چ  دەست دەست  جاویدانە  دەکات، شۆڕشی  زیادانەی  رچەرخانێک  کااڵ  لەو  بەرداربوونە 

بەسەر شانمانەوەن، بارسووککردن، سادەیی ژیان، خۆڕزگارکردنە لە بەشتبوونی مرۆڤەکان  

وکەل شمەک  زۆری  لەو  ەلپ و لەنێو  بریتییە  لەڕاستیدا  سادەیی  ئیتیکی  دەوروبەریدا.  ەکانی 

کە   تاکگەرییەی  لەهەموڕەفتارە  دخۆی  شتەکان  زیادو  شتە  لەهەموو  وە ەتەکێنێت،  ەکان، 

بری  و هەر  سادەڕایی وخاکەڕایی  دەکەن  نیهلیزمبوون ڕزگار  لە  ئیتیکەی مرۆڤەکان  لەو  تین 

بە دەرهەق  و   ناعەدالەتییەکیش  ژیان   مرۆڤ  لەەبێ ه  شیبە  خۆی  دەیسڕێتەوە.  سادەڕایی   ت 

ژیان  تێ کایەکانی  کۆی  بەسەر  کاریگەری  چەندێک  ژینناگەین  نەزانین    ەوەگەش و  تا  هەیە، 

نە  پێچەوانەکەی، و  دەیەوێت  شاعیر  نە  لێرەدا  چییە.  ئیتیکی زۆرخوازی  ئەوەم    واتە  منیش 

بکەین  کوێرانە  هێرشی  زۆرخوازیدا  ئیتیکی  بەگژداچوونەوەی  لە  سیستە سە  ەدەوێت  ێکی  مر 

لە ئێمە  پتر  بەڵکو  کاپیتالیزم،  ت   وەکو  ئیتیکە  لەو  ئەنترۆپۆلۆگییەوە  ێدەگەین.  ڕوانگەیەکی 

لێرەدا ئەوەی  خۆی   چونکە  لە  شاعیر  دەبەستێتەوە،  سادەڕاییەوە  ئیتیکی  جۆرێک    بە  خۆیدا 

کراوەیی    یدژ  لە  مانا ئیدیۆلۆگییە نەریتییەکەی نا، چەپێک نا کە  چەپگەرایی تێدایە، بەاڵم بە

و  بە  ئابووریی  بێت  تاکدا  جۆرە    ئازادی  ئەم  بەڵکو  سەرمایەدارییەوە،  دژایەتیکردنی  ناوی 

شۆڕشگێ   چەپ جیاوازی  تەواو  هەلوێستەیەکی  ئۆپۆزیسیۆنێکی  بوونە،  ئیتیکی  ڕانەیە، 

بە کە  بەدکارییە،    ئایدیالیستە  و  گەندەڵخوازی  ڕیالیتێت  چونکە  نییە،  ڕازی  ڕیالیتێت  دۆخی 

لەا ج   لەکاتێکدا بیر    ویدبوون  هەر  نەک  ڕیالیتێت  ناو  گەندەڵخوازەی  زاڵە  تەوژمە  ئەو  دژی 

و   جاوی   ،بنووسێت   شیعرهەر  نەک  دەکاتەوە  چەپگەری  دەیژێنێت،  بەکردەوە  دانە  بەڵکو 

بۆ   عیرفانێک  و  سۆفیزم  جۆرە  دەبێتە  شیعریەت  لێرەوەیە  دەکات،  پراکتیزە  ئایدیالەکانی 

بەڵکو   نا،  میتافیزیکی  بێگەردانەخ  ۆ ب خودایەکی  دەبێتە ڕێگایەک  ودای ژیانێکی  ، شیعریەت 

بە فەزیلەتی ژیانێک کە  ل  بەرەو  فەلسەفە و ێ دڵی سادەیی  لەناو  لەم جۆرە  دەدات. کێشەیەکی 

ئارادایە، ڕەنگە دیارترینیان ئەوەی نێوان شۆپنهاوەر  راواییدا چەند سەدەیەکە لەری خۆ و کولتو

نیت دواتر  و  مارکس  و  وهیگڵ  کیرکیگورد  شەڕی ب   ەچ و  لە  زەقتر  لەهەموویان  بەاڵم  ێت، 

دەردەکەوێت. هایدێگەر بۆ جۆرە    ز دانێوان هایدێگەر و تیۆری ڕەخنەیی ئەدۆرنۆ و هابەرما



شۆڕشگێڕ وەها  بەهەڵوێستێکی  کە  ئەمەریکانیزم  ڕانە  تۆتالیتێری  دەسەاڵتی  ەنگاری 

ێنان، لێگەڕان  ازهو   ،ە مبوونەو ئاراهێمنی،  ەلۆجیا بێتەوە دەستەواژەی >>  وکۆمونیزم و تەکن 

نەکردن   فێریGelassenheit  و  مرۆڤەکان  کە  دەهێنێت  بەکار  و   هێمن  <<    بوونەوە 

د ژوازهێنان  پەلەی  بە  خێرا  پاڵی  لەوەی  بنێن.ەکات  فیلۆسۆفە   یانەوە  الی  هەڵوێستەش  ئەم 

و  کردەوەیی  هەڵوێستی  داوای  پتر  ئەمان  دادەنرێت.  ناعەقالنی  تێزەیەکی  بە  عەقالنییەکان 

دەی  ت ک ئە شەڕەکە  سلۆتەردایک  لێرەوەیە،  دەکەن.  و    خاتە کاریگەرانە  فرایبۆرگ  نێوان 

نێو  قوتابخانەیفرانکفۆرتەوە،  و  فرایبۆرگی  هایدێگەری  ەتە  هەڵب   فرانکفۆرتەوە.  ان 

لەبەرەی فرایبۆرگدا دەبینێتەوە نەک فرانکفۆرت. ئەم ملمالنێیە ڕەنگە   سلۆتەردایکیش خۆی 

ملم وجەوهەریترین  سەدەیە    نێال درێژترین  دوو  لە  پتر  ئەڵمانی  فەلسەفی  فیکری  کە  بێت 

لەڕاست  ملمالنێیەکە  دەچێژێت.  پێوە  لەئازاری  لە  یشدا  دنیادا و کولتو  زۆرێک  رەکانی 

ئایدیال، نێوان بێگەرد و چڵکن،    ناوەوە، نێوان ڕیال و  ی نێوان دەرەوە ودەبینرێتەوە، ملمالنێ 

 کینیزم.   ێوان سینیزم و ن ،ۆاستگ ڕدەجال، نێوان درۆزن و نێوان قەدیس و 

مە پیشاندانی  بچووک<<  ژیانێکی   << قەرەداغی  دالوەر  شیعرەی  ئەم  یلێکی  کرۆکی 

دا،   کینیزمدا  وەک بەالی سینیزم  بەالی  بیرمەندبەریئانەیە زیاتر  بە  کوخەکەی    یپتر سەر 

  نی تو فرایبۆرگە نەک سەر بە سۆسیۆلۆژەکانی قوتابخانەی فرانکفۆرت. هەڵبەتە کینیزم واتە  

هەموو ئازارەکانییەوە، لەکاتێکدا سینیزم    کردنی هەقیقەت و ژیاندنی هەقیقەت بە  هەقیقەت و 

تی ئەگەر  مەزن گو   وەک ئەو کاتەی ئەلێکسەندەری  نی هەقیقەتە کەچی نەژیاندنی هەقیقەتەوت

بەردەوامی سەنگەری    بە  ، کینیزم  ئەلیکسەندەر نەبوومایە ئەوا حەزم دەکرد دیۆگینس بوومایە

وەردەگرێتزی ۆپ ئۆ ناخوازێت،   و   سیۆن  دەسەاڵت  دیۆگینس،هیچکات  ئەل   وەک  کسەندەر ێ کە 

  دەڵێت بەس بەری خۆرم لێ بەردە. وەک   یت بۆت دابین بکەم، دیۆگینسپێی دەڵێت چ دەخواز

لەکاتێکدا سینیزم ئۆپۆزیسیۆنە    ،یش لەسەدەی بیستەمدااداییەکان، سوریالییەکان و وجودییەکاند

بە دڵی ژیانەوە، دڵی    .دەسەاڵت لە    تەم و سیسە  ل  بەرگری  مەبەستی  بە کینیزم خۆبەستنەوەیە 

  و ئازادی، ئازادیش پاڵکەوتنە، شان دادانە، لێگەڕانە ئەو دڵە بە ژیانیش دەسەاڵتی ناوێت بەڵک

امی دڵی سادەیی لێ بدات. ئاوەها سوبیەکتی شاعیر ئەم کینیزمە نەک هەر ڕادەگەیەنێت  مەر

ت شبەڵکو  ئەم  دەژی.  نا  رەع ی ێیدا  لەخەباتێکی  کینیزمێک    وەکییە  گەندەڵبوو.  دەرەوەی  دژی 

لە بچووکەکەی خۆی زۆر  ژیانە  کە  دەدات  مەزنتر    پیشان  بە  دەرەوە  زەبەالحەکەی  جیهانە 

 دەبینێت: 

 

 چاو لە شتی زیادە و پاتاڵ دەپۆشم 

 لەبەر دڵی کرانەوە 



  پەنجەرەی ڕوانین

 نەختێ بە سەر حاشییەدا کەال دەکەم 

 ەی شینی وشە، ئینجان ی  کێدەیدەم ئاو 

  بۆ خوێی ژیانیش هەر

 دەیکەم نمەکێکی ماڵی کولێرە 

 بە شوکرانەبژێرییەک و کەوچکێک ماست و

 . ینچایەکی شیر 

 

 ڕۆشنایی یاخود ڕۆشنکردنەوە  •

 

 

  عر ماڵی منەشی 

 بە کۆڵ دەریچەم بۆ هێناوە لە شام و 

  کاڵوڕۆژنەیش

 !لە شیراز

 

پۆیزی شیعر،  نپۆیتری/هونەری  بریتی  ماە  ی ی ،  ئیستاتیکی  لە  هۆنینەوەی  دەیەکی  چۆنێتی 

منداڵدانێکی   لە  جۆرێکە  لەڕاستیدا  پۆیزی  بەڵکو  دێتە    بوونگەرانەشیعر،  مرۆڤ  لێوەی  کە 

شیعر هونەری  ب جیهانەوە.  یان  بریتییە  ،  شیعریەت  بە  لە  ابڵێین  جیهاندا  کرانەوە  ،  ڕووی 

ێکی  ەت جێندەری شیعری   ئەوەشەەرب ەڤ خستنەوە. لە هێنانەدەرەوە، لە زایاندن و مرۆ لبریتییە  

ڕ هەیە،  لەدایکبوونی  وەزیفەی  بنەڕەتدا  لە  شیعریەت  چونکە  منداڵدانی  ێ مێینەیە،  وەک  ک 

بوونێکەوە،  لە  ۆیە  بمێینە.   هاتنە  کرانە لە  هەموو  و    بە   ک وەیەهەموو  ڕووناکی  ڕووی 

بگیرێتڕۆشنایی  لەبەرچاو  شیعرییەکەی  بنەچە  دەبێت  دالوەر  ئەوەتا    .دا  ەواژەی ست ەدلێرەدا 

  شوێن و کەلێن، وەکو بەکاردەهێنێت وەکو <<کاڵوڕۆژنە >> و  << چە دەری،>> ماڵ<<>>

چوونە  کە  انەیژێدەرئەو   دەبێت.  و    دەرەوە  لێیانەوە  بەرپا  ڕووناکی  بەرەو  کرانەوە 



  زمان وەکو ماڵی بوون و  ایدێگەریش لە گەڕان بەدوای مانای بووندا دواجار دەگاتە ئەوەی ه

ڕۆشنایی  ڕۆو اڵکوەکو    یش بوون وەکو  ئەوەیە  Lichtungژنە،  شیعر  واتە  بکات.    پێناس 

جی  نێو  بچینە  لێوەی  و  بێت  ڕۆشناییەک  و  فرایبۆرگ کاڵوڕۆژنە  هایدێگەری  وەک    هانەوە، 

بریتی بێت لە ڕۆشنگەری بەوجۆرەی هابەرمازی فرانکفۆرتی  بیری لێ دەکردەوە، نەوەک  

 ی.  یکاسیۆن دەبینون ی م وەکو جۆرێک لە کۆ  بوونیدەکردەوە و   بیری لێ 

ج   هزرییەکە.وا  و  فەلسەفی  کێشمەکێشە  سەر  هێنایەوە  ئێمەی  کۆپلەیە  ئەم  تریش    ارێکی 

ئی ئەندێشەی   بەهەمان  بیرمەند  وهزری  شی شاعیر  دەکرێن.  موتوربە  بیری  لەمێنت  و  عر 

تیۆری   لەکاتێکدا  دەکەنەوە،  وااڵ  ڕۆشناییدا  و  کراوەیی  لەبەردەم  بوون  پێکەوە  تێڕامانی 

کراوەیی   دێت  تا  جیهانەوە  کۆمیونیکاسیۆن  نێو  چوونە  سروشتییانەی  گیانی  و  دەکات  وێڵ 

   ئەتک دەکات و بەزۆر و بەکەڵەگایی مرۆڤ دەبەستنەوە بە کۆمیونیکاسیۆنەوە.

م لە >> بوون لەناو ژیانی بچووک دا<< بەرجستە دەبێت، الی هایدێگەر  لەم شیعرەدا کینیز

بەرەو مەرگ>>لە   دازاین دەکات ڕەسەنایەتی خۆی  <<بوون  لە  ببینێتەوە هەڵوێستێکی    وا 

بکات نمایش  مەرگ  بەرامبەر  لە  ڕادیکاالنە  هۆشیارییە  ئەم  دەرکەوتنی  ئەدۆرنۆش   و الی 

تایبەتی بە    ۆرییانە گرێ دەداتەوە بە هەستەکانەوە، بەیڕێی ئازارەوە دەبێت. ئەدۆرنۆ زانینی ت 

ژیانی  ەرەداغی >>  ئازارەوە، ئازار شتێکە دەمانگەیەنێتە عەقل. بەاڵم لەم شیعرەدا دالوەر ق

بۆ  بچووک ڕاڕەوێک  وەکو  هەڵدەبژێرێت  دا  ــ  لەناو >><<  ژیانی    <<بوونــ  بوون   .

ز نێو  لە  نییە  زەلیالنە  خۆبچووککردنەوەیەکی  داڕشتنەوەیەکی  ەب بچووک  بەڵکو  ەالحەکاندا، 

ە دڕندەییەکەی ژیانە  ئاکارییانەیە بۆ >> مرۆڤی جوان<<ی نیچە، کە بەرنابێتەوە نێو چنۆکیی 

بازاڕچییەکانەوەبو ژیانیودەاڵنەکەی  زاهیدێ   .  شکۆمەندانەی  ژیانی  لەنێوان  بچووک،  کە 

  ە بۆ ماڵەوە:ەو دەدۆزێتەوە بگەڕێت  ماڵەوە و دەرەوەیدا هەمیشە بیانوویەک بۆئەوە

  

  ناو بەناو دەچمە دەرێ 

 بەاڵم زۆر بیری خۆم دەکەم لە ماڵەوە

 زۆر لە خۆم دەکەم و

 جارجاریش وڕک لە خۆم دەگرم

  کە بەنگ نەبم و دەستبەجێ بچمەوە

 هەمیشە بە مەبەست شتێکی گرینگ 

 جێدێڵم لە ماڵەوە، 



  تا بیری خۆمی بهێنمەوە شتێکم بیر چووە و 

 پەلەپەل بە دوایدا

 .مەوەبێ

 

پێ دەست  ماڵەوە  بۆ  گەڕانەوەیەوە  لەم  ئاکارییەکە  شۆڕشە  گەڕانەوەیەک    خۆی  بۆ  دەکات، 

انەوە لێرەدا بریتییە لەو  ڕتە خاکەڕاکانی سوبیەکت. گەژیانە بچووک و جیهانە سادەڕا و هەس

خۆدروستکردنەوە.  بۆ  هۆشیارییەک  دەگەیەنێتە  شاعیر  سوبیەکتی  سۆفیزمانەیەی  تێڕامانە 

دژی ڕۆحی    انێکی بچووک، وەکو پۆیزی، بریتییە لە ئەکسیۆنێکی فەلسەفی کە لەیە ژی لێرەوە

و  مرۆیی   بازاڕبوون  لەو  دەردەکەوێت.    دابەئاپۆرەبوونی  لێرەدا  ئاکار  بۆ  فەلسەفی  ئەکتی 

دەردەکەوێت، چونکە گەر لەبازاڕ تووڕە بوویت، بگەڕێرەوە ماڵەوە    ەوەگەڕانەوەیەوە بۆ ماڵ

شی کۆمەڵگە بکات، بەاڵم سەرزەنشتی ئاپۆرە بکات، ساختەچی و  ەی ستای هێمن دەبیتەوە. ئەو 

بەردەوام   وەهان،  سۆسیۆلۆگەکانمان  زۆرینەی  دەجالە.  و  بەخشینەوەی کەڵەکچی  خەریکی 

و  چاکتر  لەکاتێکدا  بەکۆمەڵگە،  شێوەژیانازن  لەو  ڕەخنەگرتن  بکەونە  بوودەڵەایە  و    نە 

و  چنۆک  و  دزێو  مرۆڤی  ب   بەربادانەی  ه خەبیسی  هەن  ێناوە.  ەرهەم  نووسەرگەلێکیش 

ئەم  ئازار  لەنێوماندا    بەردەوام   بکەن.  پێشکەش  تیراپییەکمان  چ  ئەوەی  بەبێ  دەدۆزنەوە، 

نوو  >>جۆرە  لە  جگە  دەڵێت  نیچە  وەک  بەاڵم  دەردەکەون،  هاوسۆز  تەماشای  سەرانە 

نابەن.  سارد شک  تر  کردەیەکی  لە<<  ئازاری  ساردەش  تەماشای  ئازارەکە    ئەم  خودی 

شەپڕێو   زۆرترە. لەبەردەم  پیلەکاتێکدا  مرۆییدا  ژیانی  ڕێکخستنەکانی  مرۆڤ  ێ ی  ویستە 

لەسە دووبارەخۆڕێکخستنەوە  بۆ  بکرێتەوە  و  بانگهێشت  وسادەڕایی  کراوەیی  بنەمای  ر 

ڕێک مرۆگەل  پێکەوەیی  ژیانی  ئەوەی  خود    ژیاندۆستی.  بە  دەدات  سەنگ  و  و  دەخاتەوە 

کرا چڤاتەوە،  نێو  دەخاتە  لە    نەوەییە. هاوسەنگی  بریتییە  بچووک<<  >>ژیانی  شیعریەتی 

و   ڕەق  ئەویتری  لە  ڕەخنەشە  و  >>من<<  کراوەیی  و  هێمنی  و  سادەڕایی  ستایشکردنی 

 وی و داخراو بەسەر جیهانە منپەرستەکەیدا.ڕەقا

فەزیلەی  لە  بریتییە  بەڵکو  نادیار،  خودایەکی  لە  نییە  بریتی  دەکات  دروست  مرۆڤ  ئەوەی 

گەشبینی. چونکە ڕۆحی    زێکی عەقالنی و بگرە ڕۆحانییانەشە بۆ وەیی تەرکرانە کرانەوەیی.  

لەڕخۆ   واتەکراوە   هۆشمەندانە  و   اگەیاندنێکی  بەدبینی  ئەو  داخ   دژی  سەرجەمی  راوەیی. 

و  ڕستەکان  و  دەستەواژەکان  لە  بە  ئایدیانەی  بوون،  مت  شیعرەدا  ئەم  دەوری    کۆپلەکانی 

گەشبینی کراوە سادەڕایی،  دەسووڕێیی،  هەموون دا  خەس  ەوە.  سوبیەکتی  ڵئەو  لەناو  ەتانەش 

ی جیهانی دەرەوەی خۆی بکات بۆی،  دەتوانێت بانگهێشت   شاعیر  اعیردا دەبێت هەبن، ئەوساش

ئەگەر  چ  بکات،  خۆی  دەرەوەی  بۆ  بچووک  ژیانێکی  باسی  ناتوانێت  کەس  هیچ  ونکە 



نەکردوەلەناوە دەستەبەر  بچووکەی  جیهانە  ئەو  خۆیدا  بیەوێ ی  ئەوەشی  لەبێت.    هەناوی   ت 

وتنی   لە  نەکاتەوە  سڵ  هیچ  دەرەوە  بەرەو  دەبێت  هەبێت  خەسڵەتانەی  ئەو  خۆیدا 

ژیانی بازاڕەکییانەی مرۆڤی مۆدێرنەدا دەبێت خود   ەواتییەکانیان، لەبەردەم بەربادبوونیڵپۆخ 

بێمۆرا ڕبێشەرمانە،   بگرە  و  بکات  بازاڕاڵەفتار  ئەو  جێبهێڵێتنەش  دەبێت ە  ئاوا  خودێکی   ،

ژیان  مەترسی<<  >>  دەستبەرداربوونەبژێنێتی  ئەمە  شتە  .  و    لە  درۆزنەکان  چێژبەخشە 

   بژاردنی ڕاستییە بەختەوەریهێنەکە:گەڕانەوەیە بۆ هەڵ

  

 م دەبەمەوە ناو شیعر ی گۆشەگیری 

 تەنیاییم ئاکنجی قەاڵیەکە 

 ، و بەرز  

 دەورەدراو بە شوورەی مەحاڵ 

 خاترجەمم 

 هیچ کەس لێرە منی بۆ نادۆزرێتەوە 

 ت و ناوەخت وانێ بە وەخ ت کەس نا

  خۆییم پێدا بکا و 

 . هەڵبکوتێتە سەرم

 

  * 

 

  لە دەرەوە بە زۆر شت

 بریندار دەبم 

 لە قووڕاوی بازاڕ و

  ۆی کۆاڵن و بۆس 

 قەرەباڵخیی جادەکاندا



 قاچ هەڵدەکەم،

  کوت کوت ئەوەی بتوانم هەڵی بگرمەوە

 لە خۆم، 

 دڵۆپ دڵۆپ بە خوێنێکی شینەوە، 

 هەڵیدەگرمەوە،  

 جا چاوم دەسڕم ون ئی

  ڕۆمدە

 

 

دەستەواژەی    و    <<چاوسڕین>>و    <<،هەڵگرتنەوە>>هەردوو  ئەفرێنەرانە  کردەی  دوو 

بەڕادەیە و بو خەمگینانەدا  نگەرانەن،  و  بەدبین  میزاجێکی  لەناو  مرۆڤ  پرۆژەی  هەموو  ک 

بوونەوەرێکە دەیگووت فڕێدراوەتە  >>  بەوەی  هایدێگەر  وەک  پێ  جیهانەوە<<  کۆتایی   ،

ئەم    ت دەهێنێ  فڕێدان،  لەبری  جیهاندابوونی  و  لەناو  ڕاڤەی  سلۆتەردایک  وەک  سوبیەکتە 

بە پرۆسەیەکی >> پالنێکی بوونگەری دوای   تە، مرۆڤ دەکاهەڵگرتنەوە<<مرۆڤ دەکات 

لەوێدائەو  ئەوێ،  فڕیدراوەتە  بۆ    ئەو  کاری  ەی  دەستپێشخەریکردنە  خۆهەڵگرتنەوەیە، 

وێ نیگای جیهان بکەم،  ن واتە بە دیدێکی تری نی چاوسڕ  دەستپێکێکی تر و سەرەتایەکی تر، 

ەغت  رەوەیە دووبارە ج لێدەست پێ بکەم.    وەسەرەتایەکی نوێ بۆ خۆهەڵگرتنەوە لەو جیهانە

ەت منداڵدانێکی ئۆنتۆلۆگییە،ئەم شیعرە  ی لەو تێزەی سلۆتەردایک دەکەمەوە کە پێیوایە: شیعری 

تێیدا    دەکات،  ایەکی نوێ دەست پێت لێوەی سەرە  ە کەڕێک ئەو منداڵدانەیە، ئەو ژێدەرەی  کە 

نیگا کە  هەڵدەگرێتەوە،  خۆی  فڕێدراو  بە  سوبیەکتی  و  دەسڕێت  چاوەکانی  نێو    کۆنەکەی 

بە و  دەڕوانێت   هەست  نوێوە  پاکی  ژیاندیدێکی  زۆر    .ە  ئەفسانەیەکی  هندیدا  فەرهەنگی  لە 

بە  ناودار و لناوی >>   پڕواتا هەیە  بە   ەباڵندەی خوایی<<، ئەم چیرۆکە زۆرێک    ناوداران 

سوامی موکتاناندا، سری ئاورۆبیندۆ    ڕاما کریشنا،لەوانە    ر گێڕاویانەتەوە،جۆ شێوازی جۆراو 

گێڕانەوەکەی سلۆتەردایک دەهێنمەوە کە تەرخانی کردووە  لێرەدا    و پیتەر سلۆتەردایک. من

لەن  تەنیا  کە  هەن  باڵندەیەک  جۆرە  بوون.  ماهیەتی  وەک  دەستپێکردن  بەڵگەنەویستەی  و  ابۆ 

زا و  دەژین  و  دەفڕن  ئاسمانێکی    وزێهەوادا  لەناو  باڵندانە  ئەو  دادەنێن،  هێلکە  و  دەکەن 

ۆرێک هێزی ڕاکێشانی زەوی نایانگرێتەوە. ئەوان کراوەی هێندە بەرزدا دەفڕن کە بەهیچ ج

هەوادا دەژین، هیچ پێویستیشیان بە خۆراکی زەوی نییە، ئەوان نەمرن لەبەرئەوەیە پێیان    لە



هێلکەد  دەگوترێت لەکاتی  خودایی.  بچنە  باڵندەی  بفڕن  بەرز  هێندە  دەبێت  دایکەکانیان  اناندا 

سەروو هەورەوە هێلکەکان بەربدەنەوە و بە  سەروو لوتکە و ترۆپکەکانی هیماالیاوە، لەوێ لە

هەوادا دێنە    تەکان دەجووقێن و هەر لەوقو گەرمایی تیشکی هەتاو خێرا دەتروکێن و زەڕەنە

ئەددەرەوە و یەکسەر   بەاڵم  باڵەفڕێ،  بە  یاوەریان نەبوو  ەست دەکەن  گەر هەندێکیان بەخت 

ر زەوی، ئەوا لەسەر زەویش  بنەوە سەب و لەو ماوەیەدا بەر  نی نەداێ بەهۆی هەورەوە خۆر ل

نامرن، بەڵکو دوای ئەوەی هێلکەکان دەشکێن زەڕنەقووتەکان دێنە دەرەوە بۆ سەر زەوی و  

هەست بەاڵم  بفڕن  ناتوانن  دە  ئەگەرچی  لەبەرئەوە  بڕۆن،  دەتوانن  بەدەکەن  دەکەن   ست 

دواتر   و  بەربوونەوە  و  فڕێدان  چیرۆکی  لە  بریتییە  چیرۆکە  ئەم  نوێ.  سەرەتایەکی 

و خۆ  ڕێک    هەڵگرتنەوە  مرۆڤیش  بوونگەرانەی  پرۆسێسی  نوێ.  ژیانێکی  دەستپێکردنی 

کردن    تسبۆ دە  ەهەمان ئەفسانەیە، لەدایکبوون وفڕێدانە دنیاوە، ژیانکردن و خۆهەڵگرتنەو 

    بە پرۆژەکانی ژیان. 

ر  و ناسۆسیال نییە، بەڵکو لەناو کایەیەکی زۆ   دابڕاو  ئەم سوبیەکتە تەنیایە، بەس گۆشەگیر و 

  دێت، واتە بە   ێک ئیستاتیکیدا ئولفەتی لەگەڵ ئەویتردا هەیە، ئەویتر وەک میوانێک جار ناجار

اوە نییە، بۆیە مەرج نییە خودی  رشێوەیەکی سیستەماتیکی گرێدراوی ئەو ڕێکخستنە دروستک

و ڕۆحی  میوانەکە   خەسڵەت  و  کارەکتەر  ئەوەیە  ڕاستییەکەی  بەڵکو  بێت،  بەرجەستە  خۆی 

، ڕۆحی میوانەکە بەر لە ئامادەبوونی فیزیکییانەی  میوانەکە  ر لە جەستەی دێت ئەو میوانە بە

 : دەردەکەوێت

 

 جاروبار میوانێکم دێ 

 بە خۆی و پەپوولەپاییزەی

 سەر دڵی

 بە خۆی و کوژەکەشینەی نیگای 

 عەتری دەگابەر لە خۆی، 

 بەر لە هەوری، بارانی دادەکا 

 دەگا فەرسەخێ بەر لە ترپەی دڵی،  

 خورپەی 

 ر لە پرووشەی،  بە



 کڕێوەی 

 بەر لە نمەی،  

 لێزمەی 

 بەر لە مژدەی هاتنی، 

 نوقاڵنەی چوونەوەی

 دەگا .... بەر لە سەفەری،  

 ڕێگای 

 بەر لە شنەی،  

  ڕەشەبای

 ەر لە پاییزی،  ب 

 ...سەوزیی نیگای

 

سو  سۆسیۆلۆگیای  ئەم  لە  خۆی  چەندێک  و  ئایدیالیزمە  هەڵگری  چەندێک  شاعیرییە  بیەکتە 

ڕیال، یان ئایدیالیست، بەڵکو  بریتی نییە لە خودێکی ناهێشتا  ە دوورەپەرێز دەکات،  ڕیالیتێتەو 

ە فەزیلەتی کراوەیی  ب خودێکی زۆر بوونگەری و ئیتیکیە. هەڵبژاردنی شێوەژیانی بچووک،  

مانای سادەڕاییەوە،  مەیالنەی    و  ئەو  نییە،  ناوەکییەکانی  مەیلە  کۆیلەی  ئەو  بەالی  وایە  ئەو 

دا دەشکێننەوە، بەڵکو خودێکی ئازادە، ئازاد واتە گەڕاوەتەوە هەناوی  ییەکان بازاڕچ   ئاپۆرە و 

واتە هیچ جۆرە    ناوەوە کردووە، هەناوی ڕۆشنکردۆتەوە. ژیانی بچووک  تێڕامانی لە  خۆی و 

ت، ئەمە ئەوپەڕی سەربەستییە.  ی وڵکی هیچ سەردارێک نەبموڵکایەتییەکت نەبێت و خۆشت م

سەربە خودێکی  ببیتە  و بۆئەوەشی  دەرەوە  بەربەستەکانی  هەموو  دەبێت  ناوەوەت   ست، 

سەربەستی شیعری ببەزێنیت.   بۆ  بوونگەرانەیە  بانگهێشتێکی  شیعرە  ئەم  بۆ    ەتی  بوون، 

انە لەڕێی شیعرەوە.  کۆت   ایی و بۆ ڕزگاربوون لەو بەربەست وڕیی و خاکەەکرانەوە، بۆ ساد

لەنا چونکە  عەقلە.  بەندیخانەی  نێو  زیندانی  مۆدێرنە  عەقمرۆڤی  بەندیخانەی  سیستەم  ڵو  دا 

    وڕێنمایی توندی دیلکەر هەن بۆ دیسیپلینکردنی مرۆڤ.  

لە ئازادی مرۆڤ  ئەگەر شیعر دایکی بوو   لەکاتێکدا  بێت، وەک سلۆتەردایک    نشیعرەوەیە، 

سەرەتا مرۆڤ دەبێت وێاڵشی نێوان    دنیاوە.  دێتەڤ لەم دایکەوە  وای پێناس دەکات، ئەوا مرۆ 

ببڕ   و   خۆی  لەدایکی  خۆی  واتە  دەبێت،  ئازاد  ئەوسا  دێتە    ێت  ئەوسا  بکات  ڕزگار  دایکی 



ئازادی  رڕێک ئاماژەیە لەسە  ،جیهانەوە. ئەوەی سارتەریش دەیگووت مرۆڤ مەحکومە بە 

لە ئازادبوونە  چونکە   ئەو  پەیوەندی  دایک.  لەڕێی  ناچێتە    مرۆڤ  کۆمیونیکاسیۆنەوە  و 

دایکی جودا دەبێتەوە   مرۆ سەرەتا لە  مانای  بە  جیابوونەوەوە لەدایک،جیهانەوە، بەڵکو لەڕێی  

، باڵندەخواییەکەی  لەسەر  ڕاستەوخۆ دەبەسترێتەوە بە جیهانەوە  ئازاد دەبێت و ئیتر  و دواتر

جو تروو زەوی  بە  ، کاو قا،  دەستی  کە  بەوە  زەوی  لەسەر  کرد  لە  ژیان  وهەوا چیتر  ئاسمان 

ستەم بوو، هیچ نییە جگە لە بوون  خودی بوونگەری کە گرنگترین فەلسەفەی سەدەی بی .  دابڕا

لە  لە لە دەرچوونە دەرەوە،  بوون    دەرەوەدا،  لێرەوەیە Existensدەرەوە ڕاوەستان، دەرـ   .

دایکی ئۆنتۆلۆژی مرۆڤن و هیچ ئااڵیەکی میتافیزیکیشیان هەڵ    ەت و بوونگەری دووی شیعری 

ی، بەڵکو بریتین  ی ەت و بوونگەریش بریتی نین لە دوو دۆخی ڕووت وپەتی شیعری  رتووە.  نەگ

و  نوێی هەڵسوکەوت  لێوەی جۆرێکی  دنیاوە. شیعری  لەو ڕووداوانەی  دێنە  ەت  ی ئیتیکی مرۆ 

تاکانەیە تەواوی ئۆبیەکتەکان    سوبیەکتێکی  ئیندیڤیدومانەیە  ن و  تەنیا  اگرێتەوە،  چیەتییەکی  کە 

تاکوتەراکا  لە ارتێکەر و  ندا دەردەکەوێت، بەاڵم دەشێت لە تەواوی مرۆڤەکاندا وەکو ککەسە 

ئەفرێنەر   ناکاتەوە،و  ئەفێکتێکی  ئەفێکتە  ئەو  خودێک  هەموو  هەیە  هێندە  بێت.  بوو    مت 

ل  لێرەوەیە جەغت  و  باسەکەم  دەستپێکی  بۆ  کەواەدەگەڕێمەوە  دەکەمەوە،  سەرەتای    وە  لە 

یان  وشە  نەک  هەیە،  کرانەوە  لەم    سەرەتاکاندا  سەرەتایەش  ئەم  تر.  شتێکی  یان  کردار، 

هۆشیارییەکی   ژیانێکی بچووک<< هەموو خودێک بەرێت، چونکە شیعری >>شیعرەدا دەبین 

ناو دەخاتەوە  سەیر >>  دیموکراتییانەوە  شتە  ئەوەیە  هەر  ڕاستییەکەیشی  بە   کراوەیی<<.    و 

بۆیە   بین.  ئەودا  لەناو  ئێمە  لەهەناوماندایە، نەک  لەو مەترسییەدا   <<خود>>سامەکە  دەبێت 

دە بەرەو  خۆی  چییەتییەکەی  کە  ژیانی بژی   << بە  نیچە  کە  شتێک  بکاتەوە،  رەوە 

و  ئاکار  دەبێتە  کە  ژیانێک  بۆمان،  کردۆتەوە  ئیتۆسێکی خودگەرانە،    مەترسییانە<< کورتی 

     رەیی:ۆ ئاپ نەک عادەتێکی  

 

  شیعر ماڵی منە

 بە کۆڵ دەریچەم بۆ هێناوە لە شام و 

  ەیشکاڵوڕۆژن 

 !لە شیراز

   

 لە گەرمەی ئیشام 

  ۆمدا دامناونتاق تاق بە دەوری خ



  کەموڵەی پڕ لە تام و بیستن و بۆن 

 وەک کیمیاگەرێکی سەرسەخت و نائومێد 

 شەاڵڵ لە تەنیایی و ئارەقە

    ،لە هەوڵی شتێکدام گچکە و مەحاڵ 

  لە خەیاڵی دۆزینەوەی کیمیای

 سووکە ئاماژەدا،  

 ڕ وکە خۆڵی پێ بکەمە زێ 

 !زیخیش بە کریستاڵ

 

 

 زوبان ماڵی گچکەی منە،  

 یستوشەش پیتە جەنگاوەرەکەی هەر ب 

  سوپاگیری دەکەم و 

  سەنگەر لێ دەدەم

 لە بەرەی پێشەوەی ژیان، 

 ژیانێکی بچووک 

  تایبەت بە دەنگ و بە ڕەنگ و 

  بە بۆن و 

 ە دونیای خۆم ب 

 دونیایەک هەر هێندەی القی خەیاڵ ڕاکێشانێ 

 عردا ولە ماڵۆچکەی شی 

   شان دادان لەسەر

 !باڵشتی باران



 

  

 


