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  شةرمني نةقشبةندي

  
   ..ةياندميانة كةناري شيعر نووسنيطخولياوئاوات و ئازارةكامن 

  

نامةنووسي كورديدا كار دةكات وساالَنيكي ذرؤ كيكة لةوقةلَةمانةي كة لةبواري ئةدةب وةخاتو شةرمني ي
ذدوورودريشانةي روي تةرخان نامةكةرذي لة تةمةين خؤي بؤ ئةو بوارة ناسكانةي شيعروبِر سةرئي
لةسةر زؤر بابةيت ئةو دنيـــايةي ? لة داِرشتين بابةتةكاندا خاوةين هزرو ديدي خؤيةيت . …كردووة

لة بةسةركردنةويةكدا جةند برسياريكمان ئاراستة كردوبةم ، تييــدا كاركوزارة رابؤجوين تايبةيت هةية
  :شيوةية وةالَمي داينةوة

الي ، اردنةداذبةالَم ليربسراودةيب لةو هةلَب، يريذ خؤي هةلَبمرؤف سةربشكة هةر شيت يان بابةيت بؤ*
ماندووي ، نامةكةري كة بةشيك لة جواين وناسكي ئافرةت بؤ خؤي دةباتذتؤ بةسةندكردين كاري رؤ

  ؟؟…هةست ناكةي جواين وتوانا وكاتةكانت هةلَدةلوشيت ، نةكردويت
مةنووسي أؤذنامن كاري ، شتيك ئازادوسةربشكةاردين هةر بابةتيك وذيانيدا لة هةلَبذمرؤف لة   ·

كة هيشتا لة قؤناخي خويندين ئامادةييدا ، هةر لةسةردةمي الوميدا، ئارةزووي لةميزينةي خؤم بوو
جكة لة كتيب ورؤمان ، مةيةك بوومأؤذنازؤر بةتامةزرؤييمتووي خويندنةوي كشت كؤفارو? بووم 

،  دةستم لة ئةكادميياي هونةرة جوانةكاين بةغدا وةركريامبارةيةكي دةهاتة? ? وبابةيت جؤراوجؤر 
مةي أؤذنائيواران لة ? كايت كةيشتمة قؤناخي سييةمي كؤليز لة جوارةميشدا ?ئةوة بوو دواتر 

) بةدر خان سندي. ?(كة ) كؤفاري رةنكني(دواتر لة ، وةك بةيامنيرونووسةر كارم دةكرد) هاوكاري(
ؤزي تةواوبوومن لة كؤليزو كةِرنةوةم بؤ هةلير ئةوساش توانيم هور تاكو ر، سةرنووسةرةكةي بوو

4 



www.kurdistannet.org 
ئةوروثا ناوةندي بةكايت  11:47 5-4-2005  

 1992كة لة سالَي ) مةي هةريمأؤذنا(ئةوة بوو كة يةكةم زماري ?مةنووسيدا كاربكةم أؤذنالة بواري 
بةردةوام بووم لة جةندين دةزكاي ديكةي ? دةرجوو وةك نووسةريك لةوي دةست بةكاربووم 

ئةو ئاواتة لةميز سالَةمبةهةولَ وخةبايت خؤم هاتةدي وئيدي كةومتة . يرؤشنبري? مةنووسي أؤذنا
هةر جةندة . دنيايةكي زؤر بةرفراوانةوكاري خؤي بةلكيشمان دةكات.. مةنووسييةوةأؤذناناو دنياي 

بةالَم من خؤم هةست دةكةم بةو هيالكييةوة ئاسوودو دلَشادم .. ئةم بوارة هيالكي وتواناي زؤري كةركة
بةتليبةيت كاري ? هةركاريكي مرؤف ثيي هةلَدةسيت ليي بةربرسة .. ت بة حةسانةوة دةكةمهةس? 

جونكة بة راسيت كاريكي هةسيارةوزادةي بريوهوشي مرؤفةكةيةوزؤريش كرنكةئةو ? مةنووسي أؤذنا
كة مةنووسي ئةوية أؤذناخاليكي هةرة كرنك بؤ كاري . مةنووسة خاوةن هزريكي بةرفراوان بيتأؤذنا
يكي زؤري كةلةكةبووي رؤشنبريي جؤراوجؤري هةبيت لةكشت بوارةكاين سياسي ) باشخان(دةيب 

  تاد……وكومةالَيةيت وفةرهةنكي وكلتوري و
مةنووس زمانيكي أؤذنا) زماين نووسيين(ئةويش ئةوةيةكة دةيب ? هةروةها خالَي دووةم كة كرنكة 

   .وشارةزاي هةبيت لةو بوارةدا) باراو(
كة بيويستة لة داِرشتين هةر هةواليكدا زؤر يب اليةن ، مةفان كرنكة ئةويةأؤذناسييةم كة بؤ خالَي 

ئةو هةوالَة ? بةالَم دةيب بة راستكؤيي وعقالَين نةك بة زالَبووين سؤز ? يش بيت ) متعاطف(بيهةرجةندة 
كةي نووسني هةن كة بيويستة بةالَم هةنديك بابةيت دي، جا هةر جؤرة هةوالَيك يب، بةخوينةر بكةيةين

برةنسيبيكي تايبةيت خؤي بكاتة جونكة بابةيت نووسني جياية لة ? نووسةر كوزارشت لة هةلَويست 
   .وخوينةر) متلقي(داِرشنت وكواستنةوةي هةوالَ بؤ 

منيش ? ) ناسكي ئافرةت بؤ خؤي دةبات? مةكةري بةشيك لة جواين أؤذناكاري (هةروةك جةنابت دةلَيي 
هةروةك . دةيب ئةوةش بلَيم كة بةو هيالكييةوة ئاسوودةم? بةالَم تاِرادةيةك ? ة ـة كةلَتام بؤ ئةو رايل

  ?) مهنة املتاعب(مةنووسي أؤذنادةلَين 
بةالم بؤ ئافرةت هِيشتا ? ئافرةت ? بياو ? نك تواناي ئةو كةسة طر? نك نيية طربةالَم هةرجةندة واش بيت 

هةرجةندة ئةو ئافرةتة ، ي ئيمةدا كة هةميشة ئافرةت بة بلةي كةمتر دادةنريتانتريشة لة كؤمةلَكةطر
بةالَم وا جاكة ئافرةتةكة بةهيز بيت وكوي نةداتة ئةم شتانةوبةبِروا بة خؤبوونةوة ? خاوةن تواناش بيت 

   .بةردةوام بيت
بؤ منوونة ? نة نةكردووة هةستم بةو ماندووبوو? مةنووسيدا ئةكةر ماندووش بوومب أؤذنامن لة كاري 

ئيدي لةبةر هةست كردن بةو بةربرسيارييةتيية ? جاري وا هةبووة بييان كووتووم كة بابتيك بنووسم 
ــةم ـوكات ونيوة شةو نةبووة تاكو تةواو نووسينةك? بؤي دانيشتووم وئاكام لة برسييةيت وسةعات 

  …ــداوة ـــئةجنام
لةم بوارةدا لة دنيـــــــاي ناسك وشةفايف شيعر ? ووسني ئةي جي تؤي كةياندة كةناري شيعر ن*

  ?.. .. . تـــــجؤن دةِرواني
   ... .. ئازارةكامن منيان كةياندة كةناري شيعر نووسني? خولياوئاوات -

  شيعر ئةو بوارةية كة زايت خؤمي تيابةدي دةكةم ودةدؤزمةوة
بدةم كةف وكولَ وخةون وخؤزكةكاين بؤ باس بكةم شيعر تاكة بةجنةرةيكة كة توانيومة تيايدا هةناسة 

مةبةستم شيعريش ئةو هاةوريية دلَسؤزة بووة كة لة خؤشي وناخؤشيدا لة كةلَمدا وةستاوة ، ئةويش
   .بيكةرانةكامندا? دالَدةي دام وئارامييةكي رؤحي يب بةخشيوم لة كاتة سةخت 
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مةكةريةم جارجار ريي يل أؤذنابةالَم ئةم كاري ? مي طردةميك سالَيشة هؤ? من لة جاكةي شيعر دةرناجم 
نامةوي شيعرةكامن زؤر . مةنووسي دوو دنياي جياوازنأؤذناشيعر و، دةكري ودووري دةخاتةوة

? مةكةري كة باسي كيشةكان أؤذناجياية لة حالةيت . ئةمة حالَةتيكي تايبةيت زاتيية? . بالَوبكةمةوة
ئةو .. ةيل شيعر هةست ونةسيت تايبةيت ئةو كةسة خؤيةيتو. …هةوالَةكاين شارو والَت وخةلَك 

جاريكيان يةكيك لة ? شيعرانةشم كة بالَوونةتةوة جارجار كةوتوونة بةر تيشكي نووسني وليكؤلَينةوة 
ات ) فروغي فةروخزاد(بالَودةكةمةوة هونديكيان تام وبؤين شيعرةكاين . رؤشنبريان نووسيووي كواية كةم

…  
منيك كة بةردةوام ? زؤر ئاساييةو هيج خةوشيك لةوةدانيية ?  وةالَميكدا بؤمي نووسي دواتر منيش لة

شيعر . كةر كةوتبمة زير كاريكةري ئةو شيعرانةي زؤر ئاسايية، خبوينمةوة) فروغ(شيعرةكاين 
   .شيعر دنيايةكي بيكةردو بةسؤزة… باكبوونةوةي رؤحة 

ئةكةرجي هؤي شيعرةكةش لة ? م شيعر باراين ئاسوودةيية بةالَ.. رةنكة شيعر نةتوانري بيناس بكري
   .تيبطرنيكةرانييةوة لة حةسرةتةوة سةرجاوةي 

  ? .. .. …ـن ــئةو خةم وئوميدو خؤزكانةي تؤيان كرياندووة ي*
  
بؤ منوونة كة دةبينم مندالَيك دةكري يةكسةر بةاليةوة .. هةنديكيات تايبةتن وهةنديكي كشيت.. ..  زؤرن-
   .ةجم ودلَكري دةمب بؤي تاكو ئاشت دةبيتةوةد

   ..يان دميةين بريةميرديك كة بةكارريكي كةم بزيوي خيزانةكةي كاردةكا
لة ريكة كوِرة كةجنيك هةردوو دةسيت ? لةم رؤزانة بةتةكسيةك دةجووم بؤ شويين كارم . يان بؤ منوونة

كاتيك ? ئيدي من لةو حةسرةتدا بووم ? كريفاين خيرةومةندانيكي كةم باريان دةخستة ? نةمابوون 
بةخؤم زاين كة تةكسييةكة زور زياتر رؤيشووة لة شويين كارةكةم وتيبةربووة ئيدي ئةو جؤرة شتانة 

? دادبةروةري لة كؤمةلَكةكةماندا بيادة بكريت ? يك بيت طرخؤزكةش بةوة دةخوازم كة رؤز?ئازارم دةدةن 
   . شايسة دابنريتمرؤيف شايستة لة شويين

جيزي لةو دنياية نزيكت دةخاتةوة ? بةتايبةيت شيوةكاريت دةنوويي ? ماوةيةك لةسةر بواري هونةري * 
… . ?  

ساالَين بيش … زؤر موتابة عةي ئةو بوارة دةكةم … م طرزؤر جيز لة هونةري شيوةكاري وةردة  ·
هةروةها ئةلبومي كةفالَةكاين زؤربةي ?يةكان خؤم دابووة رةسم كردن بةِرةنكة ئاوي? شيعر نووسينم 

لة شيوةكاريدا ? هتد … فان كوخ ، بؤل كؤكان، رامربانت، وةك بابلؤبيكاسؤ، هونةرمةندكامن هةبوو
   .باكي وفةنتازياييةكيزؤر بةدي دةكةم

  ؟؟؟. ــــنـــاي نووسيــكي هاندةرو ري نيشاندةرت بوو بؤ هاتنة ناو دني*
هةروةها لة مالَةوةش براكامن بييان باش بوو لةو ? اتر خؤم هاندةري خؤم بوومة  دةتوامن بلَيم زي-

   .بوارةدا بةردةوام مب
  ?…ــانة راوبؤجوين خؤت دةربِربة ـبةجةند وشةيةك لةسةر هةريةك لةم شت*
  ?ياندا طرزةردةخةنةي مندالَيك لةكايت *
   . ئةو بةِري بيكةردي وناسكي وشةفافييةتة-
  ?. …ةماي كيا بةشنةي بـــــا كةريشكة س*
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? بيكومان زؤر بةالمةوة جوانة بةتايبةيت كايت لة كولَة كةمن دةدات ?  لة شيعريكدا باسيم كردووة -
   .زؤر جار بؤ ئةو دميةنة جوانة رادمينم لة كةلَيدا دةئاخفم، دةشنيتةوة

  ؟…زةماوةندو هةلَبةركيي كوردي ناو هؤلَة داخراوةكاين يانةكان   ·
   .تاقةيت ئةو جؤرة هوراوزةناي ئةو ئاهةنكة وةرس كارانةم نيية بةالَم بةكشيت هةلَبةركيي زؤر جوانة-
  ?. …فيزليداين بةربرسي شويين بةسةر ئافرةتة كاركوزارةكاين ئةو شوينةدا? بة خؤنازي *
ي تر وخاكي تر خؤي بةبيجةوانةوة دةيب لةو جؤرة شوينانة ئاساي? . …نازامن بؤجي ولة باي جي -
   .دةيب وايب) سوراحي سةرفرؤ ديين بؤ بيالَة تاتيكا بؤي(وةك بريةميردي شاعري دةلَي … يب

  ؟؟؟. …رووناك بكاتةوة ? كةقالَي كة جاوانت كةشبني   ·
بؤ منوونة لة بةغدا . …هةر كةقالَيك و دميةنيك كة باسي دادبةروةري وئازادي ومايف مرؤف بكات -
  .زؤر جيكةي بايةخ وسةرجنم بوو) جواد سةليم(? ) نصب احلرية(

  هةريم. ?. ئا         
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