
مدیر مسئول
شب بو محمدیانی

سردبیر
فریا یونسی

به رپرسی به شی کرمانجی
وریا غه فووری

بەرپرسی بەشی چیرۆک
ئه نوه ر عه ره ب

دیزاینی بەرگ و ناوەرۆک
ئازاد سورخی

وێنەکان
دیاکۆ حەسەن نژاد

هيئت تحریریه

ساڵی یه که م، ژمارەی سفر و  یەک، 
خه رمانان و ڕەزبەری 1395ی هه تاوی

ئەدەبی و هونەری

سخن مدیر مسئول: شب بو محمدیانی2 

وتەی سەرنووسەر: فریا یوونسی3 

وت ووێژێک لەگەڵ ڕەشۆ زەردەشت4 

نوێترخواز: فایلی ساڵح سووزەنی7 

شێعر و خوێندنەوە43 

فرزاد آریا کیست؟ پروندە  محمد رحیمیان59 

کارگەی چیرۆک )مینیماڵیزم(81 

کڕاکە: فایلی ڕەزا عەلیپوور95 

چیرۆک و خوێندنەوە125 

ئەدەبی کرمانجی148 

بابەتەکانی شی:



2

بە جادەکان دا، بە حاس��انی لێم��ان دوور بکەوێتەوە و ئیمکانی 
هەبێت. ل��ە هەر بڕگەیەکی ه��ەر کەلیمەی��ەک دا، حەیاتێک 
کەوت��ووە بۆ ئەوانەی کە خوماری بوون��ن و نازانن. خوماری ئەو 
ئانە پێوانانە کە هێور هەڵت دەس��ەنگێنن بۆ کران. بۆ بران بەرەو 

دیوانی کەلیمە...
وە شی:

»ش��ی« بتوانێ »کران«�ی کەلیمە، ب��ێ کەرامەتی کائینات 
بکات، بۆ کەرامەتی کائینات بیکات؛ ئەوەندەی بکرێ تێبینییەک 

بۆ کرانی کەلیمە بێت، کە دڵدارانی بتوانن، ڕێبوارانی بگەن؛
ئەوەندەی بەینێک نەهێڵێ گرفتاری عەدەمی پیس ببینەوە، 
ک��ە واوەیال لە ژێرخان��ە دێرینەکانی وجوود، ب��ەرز نەبێتەوە و 

گرفتاری ئەو وسوەسە زمانییە نەبین کە نابێ ببین؛ 
ئ��ەم هزرە جێی خاڵی زۆرە، ئەم زمانانەی هزری ئینس��انی 
کورد، پڕە لە بۆش��ایی نامەکتووب. پڕین لە دارووغەی دەردەدار: 
یەک��ەو بە تێاڵیەکەوە لەو س��ەری کرانی کەلیمە، وێس��تاون و 
ب��ە تەمای جەزرەبە دانت��ن. جەزرەبە دانی تۆ ک��ە ناتوانی ئەو 
هەموو کەلیمە ببینی، ئەو هەموو کەلیمە بناس��یتەوە کە نزیک 
لە الیەنی ڕەسەنت، دامراون و هەر خەفەت لە ڕێنووس ئەخۆی. 
هزری ئینسانی کورد چییە لە گەڵ ئەم داوە تاریکەی لە دەوری 
تەندراوە و بە ملیۆنیش گەرای هەیە؟ واتە چۆنە ناتوانین بگەڕێین 
و کەلیمە بدۆزینەوە؟ ئەوەندەی کە کرانی ئەس��پی سەرکەشی 
زەمانمان نەدی و چەندەی ڕانەماین لە س��ەر تەشکیلی مەعانی: 
ئەو دەستە هزرانەی پێکهێنەری کەلیمە بوون و کەلیمە ئەو بوو؛
ئەوەن��دە ئەزانین، ئەوەن��دە ئەتوانین بزانی��ن، کە لە دوای 
س��ێبەرەکانمانەوە دەست پێ دەبینەوە و قامکە تووتە لە تاریکی 

دەچەقێنین کە وتبێتمان.
»شی« بزانێت لە کوێوە شیکەرانی کەلیمە بانگ بکات بەرەو 
دواهەمین نوقتەی س��ەرەتا. ئەو ماهیچانەی چ ئازانە دەرەقەتی 
دامەزرانی کەلیمە دێن. ئەو هزرانەی لە مەکتووبا هەڵگیرس��اون. 
خۆشە بە تاریکی وێران، چاکە نووتەکێک بەزاندن. ئەو بوێرانەی 
ب��ێ چاو دەبینن، بێ بینین تێدەگەن. ش��ی بزانێت. هەمیش��ە 
ئەوەی لە بیر بێت کە ش��یکەرانی کەلیمە ب��دات بە مێژوو، بە 
م��رۆڤ، بە ک��ۆ بوونەوەیان ل��ە دەوری داری ئاخافتن. ئاخافتن 
بە زمانی حەرەکەت، بە زمانی هەڵس��وکەوت لە گەڵ قاعیدەی 

فیزیکاڵی جیهان. 
کە: »شی« کرانی کەلیمە بێ کەرامەتی کائینات بکات؛

شی کەرانی کەلیمە بات.

تۆ لە بەر چاوی من گریای
من لە بەر چاوی کەلیمە

دەستێک سووکایەتی بە هەرێمی پەنجێرە کرد
دەستێک نووسیی

نیگاهێک لە کەنارەکانی ئاسمان ڕاسا
دەستێک نووسیی

مردنێ کەوت
دەستێک ئەینووسێت

تۆ بۆ منی کەلیمە ئەگریت

ب��ە چارس��وی این جه��ان کە ن��گاە میکنی، هر جا نش��انی از 
دگردیس��ی های ب��زرگ، ببینی، ادبیاتی پویا در زیر س��اخت آن 
دگردیس��ی نفس میکش��د، کە بی گمان منجر ب��ە مدرنیتەیی 
سازمند در چارچوب ادراک بشری شدە است. بدون شک دغدغەی 
مدرنیتە، تنها در هیئت یک واژە نیست و چە بسیار جوامعی کە 
در راە دس��تیابی بە این معنای لجام گس��یختە، از همە آنچە کە 
بایس��ت میبود، گذش��تە و هنوز بە کنە این مفهوم نرسیدەاند. از 
س��ویی دیگر بە جنگهای این جهان س��رد کە نگاە میکنی، هیچ 
کورس��وی امیدی از ورای آن همە دود و درد بە چشم نمی آید. 
گاه��ی کە در تحرکهای جانکاە ای��ن اواخر جهان، تعمق میکنم، 
ب��ە این نتیجە میرس��م کە تنها راە نجات بش��ر، زیبایی اس��ت. 
شناخت زیبایی، درک تمام عناصر آن، ال بە الی ثانیەهای مغموم 
زندگ��ی روتین. انگار این روزها، این زیبایی دیر یافتنی اس��ت و 
بە چالش��مان می طلبد. باید طوری برای این اکتشاف تالش کرد 
و بایس��تەهای آن طرز آهنگین را گفت. این تالش ادبیات است 
کە بی هراس از آن همە جنایتی کە بیخ گوش هر یک از ما، جا 
خوش کردە، بە عمق بودن آدمی در این وادی مضحک پی ببرد.

و آنچە ادبیات را زیبا میکند، اتفاق است.
مجلەی ادبی هنری »شی« تالشی است برای تحلیل آن »چگونە 

رسیدن« بە شیرازەی زیبای زیستن از راە ادبیات و زیبایی.
آری بە اتفاق جهان می توان گرفت.

شب بو محمدیانی

همیشه 
آنچه 

ادبیات را 
زیبا 

می کند، 
اتفاق است.
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کە وەڕەز بووین لە چی کرمی کەلیمەیە. 
دەستێک دەخەینە بەر دیدی جەهل، کە نەمانبینێت و ئاوقامان 
نەبێت. مس��تێک لە سیمای ئەهوەنی، دەس��رەوێنین، تا پێ بە 
بزاڤت بگرین. چەپۆکێک لە س��ەری سکووت، دەکوتین. بە هەر 
ش��تێک کە بێزارمان دەکاتەوە لە ه��زر، دەنەڕێنین: نا! بە ڕووی 

پێکەرانی کن سللوولەکانمان دا، دەبین بە: دارد!
کە نەتوانن چیتر بە وەش��انی خۆش��بینی، بەری یەئس��ە 
پێویس��تەکان بگرن و ببنە هۆی هامش��ۆی نەگبەتی خوتووتی 

بەر شعوور. 
کە نەکرێ دەست لە داوە دێرینەکان وەر دەن و »پێگە« بن. 
ئەو داوانەی بۆ پێگەیینی هزر باشە، بۆ پێگەیین بە هزر باشە. 

ئەم جەنگەاڵنەی نزیکم��ان، هەمووی بوونە پێگەی »وران«، 
بوونە پێگ��ەی جۆرێک قینی قاوەیی بن دەس��تی گوڕ. دەکرێ 
بتوانین نەهێڵین س��ووکایەتی بە جێگەی گەاڵ بکرێت، دەکرێ 
بزانین نەهێڵین جەنگی جگەرە ئەنقەس��تەکان و جەنگەڵ، ساز 

ببێت. 
ئەمە ئەرکی کەلیمەیە!

ئەرکی ئەو قاوەییە مەستەی لە بن گوێی زمان خزیوە. هەر 

برمە برمێتی کە نەهێڵێ شعوور پێی هەڵخزێت.
دەک��رێ بڵێین کە ئێوارەکان نەخۆش��ن، ئەگینا چۆن دەبێ 

قاوەیی مەست بکات؟ چۆنە کەلیمە سەرمەستە بە سێبەری؟
دەکرێ بێ ویژدا بین لە حەندای ئەو ڕووداوانەدا کە لە کەلیمە 
دەقەومێن و خۆمانی لێ نەبان بکەین. ئەمە ڕووکەش��ی ئێمەیە، 
یان دەتوانێ ڕووکەش��ی ئێمە بێت. ئەم��ە زەروورەتی کەلیمەیە 
ک��ە: هەنگاوەکانی بب��ات بەرەو مەودا مەحفەکان��ی ئادەمیزاد و 
فێری تێگەیین ببێت، فێری سیڕووڕەتی خۆی. ئەوەی الی ئێمە 
»کران«����ە. جا ک��ە فێری »کران« کراین، جۆرێک مەدهۆش��ی 
بە س��للوولە کزەکانی پێس��تمان دەگات و خێرا لە سللوولەکانی 
ناخی��ش، هەڵدەدەین؛ کە کەلیمە بکرێ��ت، کە کەلیمە کرابێت. 
جۆرێک ئیجازە بە هەیئەتی دەدەین کە پێ بنێینە پانتایی پاش 
پرمەکان. ئاوا ئەچۆڕێینەوە بە چارەنووس��ی مووچرکدا و دەزانین 
دوای موچڕک چیمان بە س��ەر هاتووە. دەبێ »مووچڕک« بکەینە 
س��ەرەتای کەلیم��ە؛ کە لە قەلبەوە هاتووە، ک��ە پڕ بووە، کە بە 
مەدهۆشی نوس��تووە. هەنێک »هەدا« لە سەکەناتمان دا، هەبێت 
کە پێخۆری پێوە بکەین و »ئاقبەت«، نەک لە بەر خێری خۆمان، 

کە لە بەر خێری زمان؛ بە فیڕۆ بدەین. 
دەتوانی��ن بیر ل��ە نەبوونی »ئاقبەت« بکەین��ەوە، کە کرانی 

کەلیمە بووین.
دەبێ تا زووە بهێڵین: کەلیمە تێماندا بکرێت. 

: کەلیمە ب��ەر بە دیدی »لە خ��ۆوە خۆش«��ی هەموومان 
بگرێت و هەڵبکاتە سەر دێو و درنجە کۆنەکانی زمانمان. 

ئ��اوا کەمێک دەس��ێینەوە لە تاو و توێ��ی نەگبەتی لەحن. 
چۆن؟ هۆشمان بە خۆمانەوە دەبێت، کاتێ لەحن، بۆ نیشان دانی 
کارەس��ات، دەست بە بنماندا دەگێڕێت و لوتکە دەردەهێنێت. ئا. 
لوتکەکان لە بنماندا بە بێ کران، کراون و زوڵمەتێک بەر خراوەتە 
دید، کە باش نییە. کە بۆ س��یڕووڕەتی هەرمانی زمانیمان خراپە. 
ب��ۆ کرانی جۆرێک هەر مانەوە لە الیەن��ە ڕژدەکانی ئەم زمانەدا 
ک��ە دژ دەنوێنێت. دژ دەنوێنێت، چونکە هیچ هەلێک بۆ کەلیمە 
نەڕەخساوە. نەڕەخس��اوە، چونکە ئاگامان لە باڵە فرتێی پیتەکان 

نەبوو. 
هەمیشە هەر توانیومانە بەر بە گەشەی ڕیتمیکی کەلیمە لە 

هەیئەتی هارمونیکی زمانمان دا بگرین و...بگرین.
ئەم »نا« وتنە مەڵهەمە.

مەڵهەمێکە بۆ ئەو زەخمە تاریکانەی قەت هەست بە بوونیان 
ناکەین، ئەوەندە تاریکین. 

ئەوەن��دە تاریکین ک��ە جووڵەم��ان نەکردب��ێ، جووڵەمان 
نەخستبێتە گیان زمانی کورد، زمانەکانی کورد. ئەوەندە ناهێڵین 

کە بەرمان بە باری هارموونیکی کەلیمە گرتووە و نازانین.
نازانین ب��ەم نزیکانە بەزمێک لە کەلیم��ە دەکەوێتەوە، کە 
دەیگرێ��ت. گرتنێک بۆ ڕوودران. ئەمە باش��ە. ئەمە دەبێتە هۆی 
بەند بوونی ئێمە بە جوانییەوە. دەبێ بە جۆرێک نەقشی ئێمە لە 
سەر جوانی دیار بێت. جۆرێک دیار بێت کە لەم کەنداوە، کەلیمە 
نەکرا، نەیانهێش��ت کەلیمە بکرێت. هەمیشە نارنجۆکێک لە بن 
کەلیمە بیندراوە. یان خومپارەیەک، خەردەلێک بە پیتەکانییەوە، 

نراوە. 
ئێم��ە کەلیمە دەکرێنین. کەلیمە وە »کران« دەخەین. وا کە 

فریا یوونسی
»پەریاد«
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ڕەشۆ زەردەشت ئەو هونەرمەندە کوردەی کە خاوەن مووزیکێکی 
شێتە و کەمتر ناس��راوە و لە هیچ ماڵپەڕێکی ئینتەرنێتیدا هیچ 
ئاماژەیەک بە ژیانی نەکراوە... لێرە و لە وت ووێژێک لەگەڵ خۆیدا 

باشتر خۆی و مووزیکەکەی دەناسین:

ڕەشۆ کێیە؟
پرس��یارێکی سەیرە، ئەم پرسیارەت لە کوێوە هێنا )پێدەکەنێت( 

ئەم پرسیارەیان جارێکی دیکە کە تەلەڤزیۆن لێ پرسیم.
ساڵی ١٩٥٩ لە گوندێکی سیواسی سەر بە کۆچگری )دێرسیم( 
ل��ە دایک ب��ووم. ل��ە تەمەنی پانزە س��اڵییەوە بە ش��ێوەیەکی 
پڕۆفێش��ناڵ، شۆڕشگێڕیم دەس��ت پێکرد. ژیانی خوێندم لە نێو 
شۆڕشگێریی پڕۆفێش��ناڵدا تێپەڕی. خوێندن بۆ من ڕەهەندێکی 
دیکە شۆڕشگێڕی بوو. هەر بۆیە ڕەهەندی دیپلۆم و پەروەردەی 
زانکۆ، ئەوەندە سەرنجی ڕانەدەکێشام. دیارە لە دەبستان خوێندم، 

بەاڵم کاتێک چوومە زانکۆ بۆ تێکۆشانێکی شۆڕشگێڕانە چووم.
ئەوەی لە ١٢ی ئەیلوولی ١٩٨٠وە تا ١٩٩٠ بە س��ەر هەر گەنج 
و هاوواڵتییەکی ئەم واڵتەدا هات، بە سەر ڕەشۆشدا هات. سااڵنی 
نێ��وان ١٩٨٠-١٩٩٠ س��ااڵنی ون بووە. ئەش��کەنجە، زیندان... 
١٩٩٠ بە دواوە »ئازادی«. ڕەشۆ سەربازیی کردووە، ئەشکەنجەی 

دیوە، زیندانیی کێشاوە.

یەکەمجار کەی دەرکەوتیتە سەر سێن؟
س��ااڵنی ١٩٧٤-١٩٨٠ لە مەیداندا مامەوە. بە هۆی ئەندامەتی 
پارتی کۆمۆنیستی تورکیا و خوێندنی گۆرانی کوردیی، سزا درام 

و کەوتمە زیندان.

دووبارە کەی هاتیتەوە مەیدان؟
پێش��تر کارەکانم دەدایە حەس��رەت گوێن تەکین، ڕووداوەکەی 
س��یواس )س��ووتانی ئۆتێلی مادماک( بووە ه��ۆی گەڕانەوەم بۆ 

وەرگێڕان لە تورکییەوە
وریا غەفووری

مەی��دان. س��ااڵنی ١٩٩٨-١٩٩٤ لە هۆڵێک��ی مووزیکدا کاری 
مۆسیقام دەکرد.

لە فس��تیڤاڵی مووزیکی جازی ساڵی ١٩٩٨ بەڕێوبەرایەتییەکەی 
بەربەستی لەبەر دەرکەوتنم دروست کرد.

دیارە ئەگەر بتەوێ ش��اد بیت دەبێ بە زمانی خۆت شاد بیت و 
شادی بکەیت.

کەی لە واڵت هاتیتە دەرەوە؟
٢٠٠٠-١٩٩٩ چووم��ە ڕۆژ تی ڤی. لەو بەروارە بە دواوە بەردەوام 
بەشداری کۆنسێرت و فستیڤاڵەکان بووم. لەگەل کوردانی تورکیا 
و کوردانی تەواو واڵتان تێکەڵ بووم و پێیان ئاش��نا بووم. ساڵی 
٢٠٠٠ بەشداری فستیڤاڵی حەسەن کەیف بووم. ساڵی ٢٠٠٢ بۆ 

بەڕێوەبردنی کۆنسێرتێک هاتمەوە بۆ باتمان.

ئەمەیان پرسیارێکە کە دەبێ ڕەخنەگرانی بواری 
مووزیک بیپرس��ین؛ بەاڵم من ناچ��ارم لە ئێوەی 
بپرس��م، چونک��ە مووزیکی ک��وردی ڕەخنەگری 
وەهای زۆر نییە. ڕەش��ۆ، مۆس��یقای خۆی چۆن 

پێناسە دەکات؟
لە ١٩٩٤ بەمالوە چوار کارم کردووە. زەردەش��ت ١، زەردەشت ٢، 
زەردەشت ٣ و زەردەشت ٤. ئێستاش سەرقاڵی زەردەشت پێنجم.

ئەگەر لە من بپرس��یت مووزیکی ڕەشۆ، هی ڕەشۆ نییە. بۆ ئەوەی 
مووزیکی کوردی بکێش��مە نێ��و ڕەهەندی گەردوونیی��ەوە، ئاڵقە 
بچووکەکانی لێک دەتەنم. بە گشتی ئۆرژیناڵ بوونێک نادۆزیتەوە، 
بەاڵم بە گش��تی جازێکی ئەورووپایی یان ئامریکاییش نادۆزیتەوە. 
وێرژێنی جیاوازی جاز، بل��ووس و ڕاک هەیە؛ بەاڵم بە دڵنیاییەوە 
شتێکی ئۆرژیناڵ هەیە.  کاتێک لە گۆرانییە فۆلکلۆرە کوردییەکان 
دەکۆڵیتەوە، بێ ئەوەی ئۆرژیناڵ بوونەکەی تێکبدەی، خۆی بەرەو 
جان یان بلووس دەکشێت. هەندێک ڕووکاری سۆفیستیشی تێدایە.
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لە مووزیکی ڕەش��ۆدا، دەتوانی مووزیکێک��ی خودایی ببینیتەوە. 
هەر بۆیە ناوی زەردەش��تم لە کارەکانم ناوە. سۆفیس��تی بوونی 
مووزیکی من پێدەچیت بەرهەمێک��ی کۆمەاڵیەتی، کاریگەریی 
ژیانی کۆمەاڵیەتی بێت. کوردبوونی زەردەشت کاریگەریی ئەوەی 
لە س��ەر مووزیکی من زیاتر کردووە. ئەوەی کە س��ەدا شەستی 
زەند – ئەڤێستا بە زاراوەی زازاکی ئەمڕۆییە،  و هەر سێ ئایینە 
مەزنەکە کە زەردەشت و ئەڤێس��تا کەریگەرییان وەرگرتووە، بە 
شێوەیەکی سروش��تی کاریگەرییەکی وەهای لە سەر مووزیکی 
ڕەش��ۆ داناوە کە بانگەوازێکی لەم چەش��نە ل��ە گۆرانییەکانیدا 
بەدی دەکرێت: »بگەڕێنەوە بۆ ڕیش��ەی خۆتان واتا بگەڕێنەوە بۆ 

زەردەشتی.« سۆفیستی بوونی مووزیکی من لێرەوە دێت.
الی هەندێک ئایین نیگارکێش��ی و مووزی��ک قەدەگەیە، بەاڵم 
زەردەشتی پێغەمبەر کاتێک لە چیای ئەبروو دابەزی، بیروراکانی 
خۆی بە ژەندنی س��از و خوێندنی بەی��ت دەگەیاندە جەماوەر. 
ئەمڕۆ لە واڵتانی ئیس��المیدا جگە لە ک��وردان، هیچ میللەتێک 
بەیت ناخوێنێت، کە ئەمەش لە ژێر کاریگەریی زەردەش��تیدایە. 

عەرەبەکان و فارسەکان بەیتیان نییە.

خۆ ئێوە پێتان وانییە بەیت، شێوازێکی ئیسالمی 
بێت، وا نییە؟ 

بەیت شێوازی هێنانە سەر زاری بیرۆکەی زەردەشتییە. شێوازی 
پارچەی دووانەیە. لە مووزیکی ڕەش��ۆدا فەلس��ەفەی زەردەشت 
هەیە. لە مووزیکی ڕەش��ۆدا ئەمە هەیە: ئێوە لە منتان وەرگرت؛ 
بەاڵم من بە هیچ دەزانن. ئەو ڕێزەی ئێوە لە منتان نەگرت، من 
ل��ە ئێوەی دەگرم. لە مووزیکی ڕەش��ۆدا الیەنی خودایی هەیە و 

هەندێکیش سیاسەتی ئاوێتەیە.

ئەی دەنگ بێژیی؟
تەمەنی دەنگبێژی لە مووزیکی کوردیدا ١٥٠ تا ٢٠٠ ساڵە. بەاڵم 

بەیت سێ هەزار ساڵ مێژووی هەیە.

دەڵێن دەنگبێژیی لە سەردەمی سۆمەرییەکانەوە 
هەی��ە و وەک وت��ەی راهیب��ە س��ۆمەرییەکان 

دەناسرێت. ئەمە ڕاستە؟
نا نا شتی وا نییە. بۆ مەگەر راهیبە سۆمەرییەکان لە کوێ ژیاون؟
ل��ە بەغ��دادی ئەمڕۆ، لە باب��ل؛ بەاڵم کاریگ��ەری وەرگرتنێکی 

کەلتووری هەیە.
ئایا لەو شوێنانە دەنگبێژیی هەیە؟ نا؛ بەاڵم بڕۆ بۆ هۆرۆسان، لەوێ 
بەیتی س��ێ هەزار س��اڵە هەیە. دەنگبێژی کەی دروست بووە؟ 
میرنشینە کوردەکان بۆ پێکدادانە ناوخۆییەکانیان دەنگبێژەکانیان 
بە کار هێناوە. لە باتمانەوە تا س��یڤەرەک، ناوچەی ئێزدییەکان 
بووە. پاش کۆمکوژیی ئێزدییەکان لە س��ااڵنی ١٨٧٦-١٨٣٠ دا 
دەنگبێژیی سەری هەڵداوە. دەنگبێژیی لە ناوچەی باتمان زۆر باوە. 
سەرەتای وتەی دەنگبێژەکان بە »هێی هێی سوڵتانەکەم« دەست 
پێ��دەکات. من هەموویم تۆمار ک��ردووە. کاتێک گوێی لێدەگرم 
گریانم دێت. کێ کێی کوش��تووە؟ برا برای کوش��تووە. مەدحی 
ئەمە بۆ سوڵتان دەکات. بۆ ئەوەی خۆبەدەستەوەدەریی میرنشینە 
کوردەکان لە دوو س��ەدەی دواییدا بشارنەوە، دەنگبێژیی سەری 

هەڵداوە. چوار سەد بەر لە ئێستا ئاغا ڕەحیەتی خۆی نەدەکوشت 
و بە شوان و سەپانەوە سەرقاڵ نەدەبوو. لە چیرۆکی مەم و زیندا؛ 
میر دەڵیت من پێویستیم بە کەسانی وەک بەکر هەیە، بەاڵم میر 
لەگەڵ ش��وانی خۆی دادەنیشێت و ش��ەترەنج دەکات. ناڵێت تۆ 
شوانیت و کچی خۆمت نادەمێ. لە نێو کورداندا شتی وەها نییە. 
بەو هۆیەی ش��ەترەنجەکەی دۆڕاندووە، خوشکەکەی پێ نادات. 

ئەو فێڵەش کاری بەکر بوو.

ئای��ا ئەو هاوارەی کە گۆران��ی و مووزیکی ئێوەدا 
هەیە، دەربڕینی ڕق و قینە کەڵەکە بووەکانە؟

ڕق و کین��ەی دەروونی من ل��ەوەوە دێت کە ئایینەکان ئێمە بە 
نەبوو لە قەڵەم دەدەن. ڕەش��ۆ ئەم نکۆڵی کردنە دەبینێت و هاوار 
دەکات،. ڕەش��ۆ بۆ ئەو هەمووە زوڵمەی ل��ە گەلەکەی دەکرێت 

دەنگ هەڵدێنێت و هاوار دەکات.

مووزیک بۆ ئێوە چییە؟
مووزیک بۆ ڕەشۆ تەنیا نۆتەکان نییە. مووزیک لە بەرهەمهێنانەوە 
تا بەرخۆرییەکەی، چاوی داهاتووە. ڕەشۆش چاوێکە لە ڕابردووەوە 
ب��ۆ داهاتوو. باش دەکات یان نا نازانم، بەاڵم مەبەس��تی ئەمەیە. 
النیک��ەم لە کاتێکدا هەوڵ دەدات ئەمە ب��کات، هاوار دەکات و 
دەنگ هەڵدەبڕێت. بەڕاستی لە نێو مووزیکدا ئەشکەنجە دەبینێت.
لە مووزیکی ئێوەدا س��ەرهەڵدان هەیە بەاڵم تکا و الوەش هەیە، 
ئێ��وە گوتت��ان مووزیکی سۆفیس��تی. کاتێک باس��ی مووزیکی 
سۆفیس��تی دەک��ەی، دەبێ مووزیکێک بێت کە ئینس��ان هێور 

دەکاتەوە. ئایا مووزیکی ئێوە سۆفیستیکە؟
سۆفیستیکێکی لە ناو براو و قڕ کراو هەەی. ئەگەر ئەو پارچە گۆرانییەی 

زەردەشت کەمێک ئارامتر بکەیتەوە، شتێکی خودایی تێدایە.
»پیری من زەردەشتە
شوێنی ئەو بەهەشتە«

کاتێک ئەمە بە ئارامی بخوێنیت، دەنگی خودای تێدا دەبیستیت. 
لە مووزیکی مندا ئەمە هەیە، مووزیکی من مووزیکێکی خوداییە.
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ڕەش��ۆ کوردێکی عەجیبە. لێوارەکانی پڕن لە وەسوەسەی موزیکاڵی جیهان. ئەم ئینسانە، ئەم کوردە، 
ئەوەن��دە نوقمی بزاڤتە جادووییەکانی حەیات بووە کە هۆش��ی بە خۆوە نەماوە هیچ، خەریکە بە خۆ 
دەرخس��تن لە نێوان ئەو لێوارە موزیکااڵنەش، مەدهۆشی تەزریق دەکا. ئەوەندە عەجیبە، قەت باسی 
کورد بوون یان مووس��یقار بوون ناکات. پێویس��تی بەو باس��انە نییە. ئەو بە مووس��یقا ئەخزێ بەرەو 
تەالتومی س��اردی بەش��ەر و ڕاوی خۆی ئەکات. ئەمە ئیتر س��ەبک نییە، جۆرێک دووپات بوونەوەی 
موزیکاڵە لە گەڵ حەیات. دووپات بوونەوە نەک بەو شێوە کە لە مووسیقارێک بچێت، بەڵکوو ڕێک لە 
سەر ئەو پەتە نهێنییە دەخزێ کە دەبێ لە مووسیقی بچێت. ئەو کابرا ئیستا پیری مووسیقی کوردە. 
نەک لەو پیرانە کە بە هۆی تەمەن حکوومەت بکەن بە س��ەر مووس��یقیی ئەم میللەتەدا، بەڵکوو لەو 
پیرانە کە لە هەموو ش��تێک دەبنەوە: لە تەماش��ای حەیات، لە بوون لە چوارچێوە گۆشتناکەکان دا و 
حلوول بەرەو بێروونی دەنگ لەو پەڕی س��نوورە دڕندەکانی نۆتدا. شتێک ناخوێنێ کە زیایی بێت لە 
نێو بەرەبەنی نۆتەکاندا؛ لە ڕاستیدا ئەو نۆتەکانی دۆزیوەتە: نۆتە ڕاستەقینەکان! بە مووسیقی خەریکە 
لەحن دەپارێزێت، واتە خەریکی بە ڕێوە بردنی ئەو شتەیە کە میللەتان فشەی پێوە دەکەن و نییانە: 

دیموکڕاسی! ئەوەی دیارە، یەکێکە لەو کەسانەی کە دەوێرێ بپرسێ: چما؟ 
چم��ا مرۆڤی کورد ئەوەندە کەوتوەتە پەڕاوێزێکی کوش��ندە؛ بەم هەم��وو بارە موزیکاڵەوە کە لە 
زمانی دا نوس��تووە و تەنها کەس��ێکی پێویس��تە کە بێداری بکاتەوە؟ چما بیر لە تۆزاڵە نهێنییەکانی 

مووسیقی ناکەینەوە؟ ڕەشۆ هۆزانە...
ئەوەندە هۆزانە ئەم س��ترانبێژە، کە زۆر ڕەحەت دەرەقەتی هەموو ئێوارانی مرۆڤ دێت. ئەیبینی. 
ئەرێ، کاتێک دێتە بێژان، ئەیبینی: بە حاس��تەمێک خۆ دەخزێنێتە کزە ڕوناهی کائینات، خۆ دەکاتە 
یەئسی پەممە بۆ تێوە چوون لە بازنەی فەهم. ئەم ڕووداوە سەرەتای هزرە و زۆر جار لە ڕێی هۆزانێکی 

واوە دەهاوێژرێت بۆ مرۆڤە داڕوخاوەکانی زەمین. 
دوای ڕەشۆ مووسیقی چما هەیە؟ 

ئه و هۆی ئاوازه کانی ئه م ده ور و به ره  ده زانێت. رێک چوه ته  ناو خانه کانی ده ردێکی مه دهۆش��ه وه  
و بێ ئاگایه  له  ئاژاوه کانی ئاو به  س��ه ر ئاواره یه که وه. به  گۆرانی نامه  ده نێرێت بۆ دره ختێک له  که نار 
که وشه نی کاولیدا. ده ریا به  ئاهه نگ ده پێوێت و ئارام ئارام بانگی هه موو ده نگه کانی ناو که ون ده کات 
ب��ۆ ئاریکاریی ئه ندووهێک، له  ژێ��ر خانی هزره  وێرانه کانی مرۆڤدا. ده توانێ به  ده نگ، بێته  س��ه ما و 
هه موو ئه ندازه ی جهان بکاته  س��ه حنه ی مەالئیک. سه رمه ستانه ، چنگ ئه خاته  قژی ناڵه کانه وه  و بێ 
ده ربای��س، ئه توانێ قیژه  له  مولوکول هه س��تێنێت. ئه زانێ بۆ له  گه ڵ وش��ه یه کدا خه ڵوه ت ده کات و 

دیداری دێوانه کانی زه مین، ته نها به  ستران ده فامێنێت.
ده بێ س��ترانبێژ، ئاوەها ال ل��ه  مه له کووت بکاته وە: ئازا له  ده ر بڕینا و بوێر له  ناس��ینا. ئه و ته نها 
بێژه ر نه بووه ، که  هه ر دانیش��تبێت سترانێکی س��از کردبێ؛ ئه و هه موو حه یوانه کانی گه ڕانده وه  بۆ ناو 
به س��ته یه کی گۆرانی، که  ئینسان به  خۆیدا بێته وه  و شه رم بیگرێت له وه ی کە وا بە حاسانی سترانی 

چۆڵ کردووە.
ده بێ سترانبێژ بدۆزینه وه ، 

تا زووە؛ تا له مه  شه وتر نه بووە... 



نویترخواز

بە عینجە و فینجەوە چ شار/ ساڵح سووزەنی
دەقی سەرەڕۆ، بووتیقای سەرەڕۆ/ موراد ئەعزەمی
ئەدەب لە مێژوو تێدەپەڕێ/ عەبدولخالق یەعقووبی
عینجە و فینجە و پێوەرەکانی پۆست مۆدێڕنیزم/ ئەحمەد چاک
هیپۆگرام/ فەرزاد میرئەحمەدی
متن و خوانش / عادل اعظمی
لە دۆزەخی ماناوە تا مانای دۆزەخ/ محەمەد موەفەقی

8 
14 
20 
26 
32 
36 
38 

فایلێک لەسەر
شاعیری نوێترخواز
ساڵح سووزەنی



8

به  عینجه  و فینجه وه .. چ شار  )1(
هه ر با ده رۆم و شار ئه خۆمه وه .. نا  تینوو

سه ر به  هیچ و مل به  ته ریقه تی ئاوێنه  تا جیوه 
ماڵ نه  هه ڵکشاوانه  ئه ڕووخێ 

تۆ به  نا ئه ژیت و به  تینوو
هه راوه  شار                خۆت به  ئاسن و هوتێله وه  تامه زرۆ 

من بای ئه ده مه وه  به  له رزانه یی جیوه ته وه  خه ون ئه تۆرم 
ئه و... به  شارانه  و بارانه  ئه کۆکێ بێ هوتێل نووستن له  تۆدا

ئه خواته  ئاوێنه  چۆڵه کانی تۆ..
من نا خۆت و تینوو و جیوه ترین سینگ و ئه م ئاسنه  ناخه وێ

چ هه را هه رایه که  به  قۆیماخ
ئه ی به رد؟

شه قامه  شینه  شینی دێ و »سه ما«یه  پێت ئه ڵێ »گواش«
ب��ه  زه مهه ری��ری رۆژه وه .. هه تا هه تاو... هه ت��او هه تا هه تا هه تا.. 

هه هه ..هه هه 
چ نادی��اره  ئاس��نی هوتیل و ب��ا                   ئاوێنه  لۆچایی 

ده بێ نابێ ده بێ
به س��ه رته وه  چ چۆله که  ئاوێنه ب��ێ     چ ماچی جیوه جیوه که ت 
هه رگێز نه بێته  ئاوێنه .. ببێ نه بێ سه رم ده بێته  جیڕه جێڕڕڕ     

به  ئاس��نی خه وتووته وه.. به  به رده وه  که  بۆته  خیززز     نابێ به  
زیخ نه  به رده  با به رده 

تۆخوا به رۆکم به رده ... سه دجارم گۆت ئاوێنه !
ش��ین به  ش��ه قامه وه  مه که       بکه  به  توون.     ته ته ر به  رێت 

و توون هه تا
تۆ که  به  شاره شاره وه ... ئه چیته  بانه بانی ئه و     چ جیوه  بێ و 

ئه له رزم وه ک سه گ... مه یله رێنه وه     ئه بێ به  چی؟
ئه بێ به ئاو و چۆمه  چۆم      ئه بێ به با     به ئاسنی هه تا خوااا... 

هاهاهاها
تۆ که  ده ڵێی نه نووستو..وم   ومم به  هه رچی له رزه له رزی جیوه ته   

چ تۆ بڵێی چ ئاوێنه  و هوتێل و با بێ یا نه با
ئه وه  به م شه وه  ترشه وه ... که ر ده وه ڕێ به  هه رچی شار و ئاسنه .. 

هوتیل ئه نێ به  خه وته وه 
بێچ��اره  زی��خ و خیز      و  به ردی چی.... زمانه  هات و هوووت 

ئه کا 
چ ماکه رێک��ه  ئاوس س س  ه  و س��به ینێ )ج��ا..( ێکی ده بێ         

ساڵح سووزه نی

ده زێ        ده بێزی ده 
شه قامی شارمشارئه که م به  سین ده بێته  سارمسار سه قامی سار

به  س��ار سه رم س��ڕینی دێ س��ه ڕین به ماکه ر و س��ڕین له به ر 
ئاوێنه که ت

تۆ روومه تیت به  گوڵ ده گۆت؟
ئاوێنه یی به  مه ڕمه ڕت     مه ڕێ له  دووره وه  فڕی          

به  که و ده ڵێی؟         
نا ئه مه  شێعره   هه ر مه ڕم کرده  به که ر  ببووره  که وم دێ.. 

ئه وه  چی ده لێن ئه و دوانه  دوانه دوان دوانیان کرد به     جارێ ...
له وێوه  ئه ڕوانێ و الی وایه  ئاوێنه  سه وق ئه خاته  ساوی

نازانێ وێڵی که !            هه رسێکمان به  ئاسن ده بینێ    
زۆر پیره  و شاره سار نازانێ

شه قامی شار مسار ئه که ی؟      ئه که م ئه که م ئه که م ئه که م
هوتێله  و ئه م جاره  بارانه  به  شاردا شێعریوه  و له رزانه  کردوویه  به  

شێعرا شه قام بێ یان سه قام... ئه و هه ردێ و 
منیش هه ر با ده رۆم و شارئه خۆمه وه .. نا  تینوو
سه ربه  هیچ و مل به  ته ریقه تی ئاوێنه  تا جیوه 

ماڵ نه  هه ڵکشاوانه  ئه ڕووخێ     و
تۆ به  نا ئه ژیت و به  تینوو      شاره  شار       عه وه زی!

به  عینجه  و فینجه وه .. چ شار )2(
به رده   »وامم«  و بۆم نادرێته وه  گوڵێ قه رزار

به رده وان و به ردانه   به  ش��یر و ش��وور و شه ڕئاو    تا شه راب و 
یاقووتی     نازانم ... دیوار

چ دیوار؟ هه رچی شێحره  به  بااڵتا توایه وه  و                  دووقۆرت 
و نیویشت  

قۆرت یانی قه واره  و شتی وا             نا ناااا
دوونیوه کانیشت خۆشترن له  ته ڕ و »شوور« و        جوواڵنه وه ی 

به  هات و چوو ناڵێم
ده رپه ڕین و              ده رپێی چی گاڵو    له ش��ار و س��ار 
ترازاوترینی  شیرباو نا شۆرباو به  سپی و ئاو و ئاوه اڵ و ئه والتریش  

یانی دواوه  تامه زرۆ
به م تێکه ڵ پێکه ڵه ت زمانمان لێده که یته  ئاو و ئه ترس��م بمانبێ  

زۆڵه  مه که !
ده که  به  میم و یین جیاوازن وه ک شار و سار  نا 
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باسی تێکه ڵت ده کرد و بووی به كه ڵ
             لێمان پێمان پیامان تێمه که  تێرم تێراو و تێزاو 

زاوه ته  چاوم و به  عینجه و فینجه وه  سار ئه ڵێته وه  به  خومار نه ک وه ک پیر
ئ��ه ی ده رد؟ ده رده مارمه .. ماره  مار مه خوازه  ماره ت ک��ه م مان ماوه  له مانه مانی 

هه مووتان
قه شه ی چی؟    مه به ستم مار و ئاوه  له  سه و نا سه وێ و هوتێل و شاره شار 

به  ده عبا..
ده عباکه م مه جاوه     بۆقه .. بۆق!

شێعنێکم نووسیوه  به  سین و دوو شین و هه رمێیه ک عه ین به  ڕێ
رێ نادا و نایه ڵێ قه ڵه و بێ نه  ئه و ڕێ            به  بێ رێ رێی ڕاااا ئه وه ڕێ

به شتێکم هۆ  تێلی چی؟ تێلدڕوو           ئێوه  ده ڵێن ته ل
که  وایه  بۆ شه ڕکه ین کاتێ به  ئاش کرا زمانه زمانمانه  

حه مه ره سوول ئه ڵێ لێره  که  سارێکی شوئێده  ئه ڵێین موبیل... خۆت گه وجی 
ته ل به  موبایل ناڵێم   مه که نه  که نت ئه که م ها         ناتوانی   وه ره  کنم   

ئه ی ده رد   ده رده مارته  یان ئاڵۆش به هێوری ومم به  هه رچی هه رچیه 
مار مه که  به دارا داره داره  داره  که ی پێ ده گرێ ئه م شاره    چه ند هاره    به هاره  

 e mail هاره که ی بکه  به  ش��ێت   ش��ێتانه  هارمکه  هاڕه  هاڕ... کچه حه یران
ێک بنێره    به ڕه سمێک رووته وه    وه ک Kijol kijolan  له  پاریس

کوڕه حه ی��ران میزم دێ و ش��ه ویش زۆر دره نگه  بۆ له  
شار تێناگه ی هه تیوه  تێکه اڵوترین و هیچی 

تر..   ئال��ۆزم وه ک هه رچی ئالۆزیی 
ده و ڵه ته      مه ڕ وو مااڵت به  ده وڵه ت 

چی دایکه ؟
ئ��ه ی ت��ۆ ب��ۆ باس��ی وم ده که ی 
به هه رک��وێ یانی چی         رووم 
گه وره ب��وو  ش��ارێک  رۆم  نی��ه  
س��ێزاریش یانی عنته ر و مه نته ر 

بی به  ته نیا یانی هیچ>.<
٧ه وتێک��ی ئ��اوه اڵ و ٩یه ک��ی 
کوردان��ه      ٧یس��ابات نازانم  

ده ی بیڵێ
٧ه وت و ح��ێ ب��ه  یه ک چی       
٩ ت دیاره  س��ێ س��ێ یه   و 

بسمئیل....ا یانی فه رموون
ب��ۆ  که ره مک��ه ن     ی��ان 
که رمک��ه ن ک��ه س نازانێ و 
باوکته   هه رچ��ی  به   منیش 
ش��ه ش جاران شه شه شه ش؛ 
خوامئه وخوایه  گاڵو ئیتر باسی 
سیاسه ت بکه ی!   ئه ی نایکه ی   

نایه ڵێ
ڵێ ڵێ ڵێ ڵێ ئاوم دێ ت

کای��ه  کایه  به  گوو مه که ن له  
وه ک  هه ردووس��ه ره وه داره ... 

زه رافه                  تکایه  
ئه و ت ێی پێوه  بلکێنه .... 
بیال ته شبی   ٩ په رده ی 
په پووله  ئ��ه دڕێ   به  
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رێی روودار نا رمان یان شتێ وا
بیکه وه  گوڵێ گوێت ناڵێم          به رد به  به رده  چی ئه حمه ق؟
س��ینگم تکایه  دۆش��ه کی چی    ته قی!     کوڕه  جیران ئه ڵێ   

ژماره که میان گۆڕیوه   و  ره 
نگ��ه  ره نگ ره نگت ئه که م هااااا    وه ک سیاس��ه تی الی خۆمان 

دایکتان )....( چه تیو
ک��چ ده ڵێ؛   دایکی من گه لێ زاڵمینه   وامه زانه    باوکت ئه نێته  

)...(که ر 
     که ر که ر که ر که رکه ر       ماکه رێکی ئاوسه  و سبه ینێ)...(
ێک��ی ده ب��ێ  و ده زێ و  ناوێرم ببووره  که ره که ر            بلێ 
نان و ڕۆن که ره ی ئیس��تا له  ده وڵه ت تێپه ڕیوه    س��پی و ئاو و 
ئاوه اڵ و ئه والتریش به  سیاس��ه تی چی < ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ >  یانی 

وس س س 
ک��وڕ ئه ڵ��ێ: کوش��تمانیان         باوه پیاره کانم��ان         ئه و 
جه دوئاباحیززززانه    به رد و زیخ و خیزو  تا زێڕ و زیو و زریشک     
کچه تیو مه که      باوکم بزانێ    ئه ت...ێ   جاشێکت ده بێ  به  

کێشی مایین  
ئه ی ده رد..  گووشیم پێیه       موبیل ئه ژه نم بۆ پۆلیس

ک��وڕه  جی��ران ئه ڵ��ێ؛  هاااااااااااااااهاااااااااها. ه��ا؟    ده ی باوکم 
هه ڵیئه گرێ  کۆیکه وه  بابڕۆین لنگه لنگ!   ماعیرێک له  س��ه رێ 

به  دووربین ئه یبینێ و فووده کا زمانی به  بادا... لێمان ها!
به  شه ش سه ڕینی نێره که ر
به  زۆرخورانی تووکی به ر

به  زۆرمژینی          وێڵی که  زۆر کۆنه       نافامێ   له هوتێل    
تێل تێل دڕوو   و
تۆیش دێر هاتی با

»ری را«ه��ات و هه موومانی گا هات و ئی��وه ی دا کات و بارانی 
چی له م قاقڕه  شاره دا  ئاسنمان که مانه  نه  نه  نه ماوه  بام کام زام 

هه ڵده مه وه  به  له یزێڕ    تێربرسیم م مه که  چه تیو
باوک��م بزان��ێ ئه ت��کا              به  په ن یان په موو به  من چی 

چیت بکا به چی چه خماخ 

به  عینجه  و فینجه وه  چ شار...؟ )3(
به  سه ری شار

شارمان ده کرد به  فینجه وه        تا نه به زین به  عینجه وه 
رووحمان ده دا      تا   نازانم بینووسه !

سه رهه نگ هه نگه کانی فڕاند؛
-..Shery xste Sarde kwistan

-  من لێره وه   تاڵ تاڵ ببووم         بۆ شوو؟
به  شاعه باس سه ری شامان کرد به  شار و 

ئاسن و
بااا..

با یان نه با .. به  تۆچی عه وه زی!
»بێ ئه وه ی خه به رم بێته وه  له  خه و هه ڵسام«

له  شێعری ساالنی پێشوو
که  من نه بووم   وه  شار

فڕی به  زیندانه وه  نه مابوو   هاها.. هاها
Shermezar bnnnnnn

فڕ و باڵنده     یه ک »دال«ن له  دااڵنێکی ده اڵڵ دااااا
- ترت لێ ناوه شێته وه  شاعیر!

- له  سیماتا .. یان به سیماتا     بۆم نایێ
- ئه مویست بڵێم »هاله »یه ک به  ده ور سه رته  وه  ئه فڕڕی

- خه ڵکی ئه حمه ق نه یان بینی
- ئه مه  ئه نووسم   بۆ پاره   که    نه   مرد  بوو
نامرێ و ده مانکا به  شت ت ت )الی ئادرنۆ(

مه به ستم که ڵه  شاره !   نه  ته پاڵه   )مێترۆپۆلیس س(
چ به  له نجه وه  ده یشێال

په ریناز یه که مه  له وه دا   ئه سی دا  به من نا   )ش(
فڕیبوو    شار   فڕی به  ته پاڵه وه  نه مابوون ن    )زه یتوونی(

; ”Perynazyz ysh,  be ”lebtabekeyewe
ماچی ده نارد بۆ پاریس س س 

عه شقی ده نارد بۆ خاوه نی »هه ژموونی« هاها  هااااها
- بۆ ئه که نی »ئه جنه بی«؟

مه گه ر هژموونی چیه ؟  یانی سار ئیتر تڕ
- ئه وه ی سه ری شا سلێمان؟

!Na 7ole   sery chy?   Ta hetaye  bybe to-
پشتم له  مشتم.. ساردین

ده س��تم به   س��اردی  نا پستم که  مشتم م   به  .  به .  به سی که  
نامه رد!
- ده رد!

زیندان و فڕ و سلێمان .. به  شار و شاحه باس چی ته قیم م 
ته ق ته ق و که وشی چی

شار ببوو به  ته قه  و ته قه  ته ق
Dar u bar
Kar u par
Bar u nar

»سه قیله  ئه م شێعره  خێشه  گیان!«
به  سه ری شار

شارمان ده کرد به  عینجه وه         تا نه به زین به    فینجه وه
)...(نمان ده دا      تا   نازانم بینووسه  حۆله  گیان!

به  فینجه  و چ شار و عینجه وه  4 نا )5(
به  ده نگه وه  ده ڕۆم و شار ئه مخوا.. 

به  شاره وه  ده چم و هیچ ئه مبا.. به سم 
به س سین نا شین وه  شین به سه وز ئه ڵێن!! ها ها

له  مه ڕ به ر و ده ست وده سه اڵت ئه تخۆن
سه باره ت و مه ڕ کوجا به  چی گه نه !

شار ئه  مان نا ئه م خوا)تیمساح(
به  هه موو مان چی گه وجه  باڵ و فریشته  و ژن ن ن 

ده چم و ده م با خوا هیچ به سێک دێ با
شار نه  تۆز ئه  نا ده  کا    یه ک ده کا به  گاااااهاها

] من[ و ]من[ و ]من[ هه ر }تۆ{ و }تۆ{ و }تۆ{ین که چی
»نابین به  ما«اااا و هه ر }منتۆین[ شه رته  »ئه چم شه ڕ نه که م«

بمانگرن هیچ و نه مانگرین هه ر هیچ و هیچ هیچێن 
هه چه  له  باوکت گه  گه ووادان و گه ووادێن و گوودین یش 

هێچ نین با هیچن چ جیاوازه  
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هه زار سف ریش هه ر ده بنه  هیچ و ئه مه  مه نته قی شاره  شۆڕه بی
ئه تخۆن ن ن و منیش تانخۆم باشتر له  »ئستدالل و پێی چێوین 

و.. » قسه ی قۆڕی
سه رس��ه ماوه ر و هه ڵه م کرد؛ یانی ش��ێعر به  مێعری ئێوه  تاڵتر و 

مۆسیقااااایه  باااا
و هیچه  گۆدۆ و یانی ش��اررررڕڕڕڕڕ به  سینی ناساززززێن )مست 

ئاوێن( یان )ش(
ناترس��م هه زار ئه ونه تان به  ریش��ی که ر ی��ان که ڕه نا و که رینه  

مێژوویه کی که ڕ به  رێی قه ڵه و
خۆس��ه  گانێن س نا ش و ێن نا ان به  س��ه د شوکر و سه ککه ر 

و )به ستێن(
قۆبچ����ه ی ش ینه که م خراپه  ببوورن نایس به  توون و ته ته ری 

رێ بین کوڕێ باسه
مێژوویه کی که ڕینه  که ره نا و 

یان که ر ئه ترسم م م با بێ و بمبا یان نه م باااا ببم به گا وه ک تۆ 
و شوما ترخێن.. باوکم ده یگوت

ترخێن��ه  و کایلۆژ ناخۆش��ترین ب��وو که ش��کئاوی ده کواڵند و 
ئه یداینێ..

 تۆیش برسێتی خه اڵتێکی ئه به دی بووناین.. و ئیسته  برسێتنائازا  
دیت دێ به  گش��تمانه وه   کێ ده گری با ناگیرێ و کونه  هه موو 

تۆڕێک بۆ ئاو و ئاوێنه  و ترخێنه  و شتی وااااهاها
سه ر به  ته م و مه م به ده م و گا به توون     ته ڕ به  که م و ده م به  

شه م و کا به  قوون
با نه ڵێن له  شێعری کۆن ناگااان.

شاره  شاره  شار ئه که م
دایکه که م!

»ئاسۆ«ی زۆڵ ئه یگوت وابێژه ..
که  دیت گرتی.. بیکه  به  ئه وه ی خۆت..

بیکه  و ئا
من به  شه رته وه  شار ئه گێم م م هاها ئه ڵێم  مه ستییه و کێده ڵێ 

راستی ی؟
دنیاتان خوارد و چی ماوه  بیده ین جوێن نه بێ

جیهانتان )..( و چی ماوه  بیده ن ڤوون نه بێ )به  ق(
عاله متان شا و چی ده کرێ ناکرێ و هه ر گا ئه بێ)مه شکه (

مار و ش��ار و دار و ته تاف ف ف ف ف ف ف  و قانع هه مووی 
گوتوه  بۆم ناێین

شار و ش--- ار و سار و ساراماگۆی کوێری
- ئه مه  ئه قڵه و فڕی به  شێعره وه  نه ماوه  بیبه سته !

- به  شاره  وه  ده ڕۆم و ده نگ ئه مخواااا... )سه دامه ت(
- ئاوه هاا!

 
به  عینجه  و فینجه وه  چ شار )سێکس نا6(

شارتان ده نا به  »سه رته وه«)!!(  
بانتان ده برده  تارانێ گوڵێ تارانێ

به  دووکه ڵی کاکێشان به شانی ژن و پیاو پێکه وه ن له  پاساهاها
منیش ش ش ش��ینه  ش��ین کچێ له ده وری قه دته وه  که ڵه شێر 

ده هات و شیری ده شکان
- چ شه کان شه کانێکته  بڵحه گیان مه که  ر که ره  ئیتر چی بڵێم

- وه رناگێ��ڕدرێ   »توو« ده یان و »ده س« زێده تر مانای هه یه )من 
مه دلوولی هه موو »دال«ه کانی پێشووم GU نه بێ(

- به توون��ی بیبار ن��ا ته ته ر له هه مان ن��ه واده ی مه غوول بوون و 
شارش��ارێنیان کرد تا ئێره  و له وێوه  تا ره ش��ه کوژیی چی ئاڵ و 

گۆڕی کولتووریی نا).( >.<
چاوی له شیش��ه  ره ش��تر بوو و ب��ۆ و بۆگه ن و لێ��م تێک چوو 

مه به ستم مێژوو بوو 
شێعره سات ده یگوت مێژووج جیڕه جیڕی له  شار به  عینجه وه  تره  

له  فینجه ی تۆ نازێ
نازه ناز ناز مه که  به  نازا ش��ێعرم پێ نا، دێ ش��ارتره  له  ما شین 

شینه  شین 
ئاوێنه ی��ه ک ده نێم��ه  به ر ئه وێت با بێ ب��ه  دوان دن و رابواردن 

جیاوازن 
ئاوێنه  جیوه  جیوی دێ و من به  ئه وه نده یی جیوه تا ره ق ده بووم 

و ته ق ده بووی و 
مه ڕ و سه باره ت به چی گه نه  کوجا..

هیچن نا هیچێ��ن چ جیاوازه   بۆم نایه ته وه  »تیره و ده ر چووه  له  
٦٠« و هه ر ٢٠ یت

هه ر با ده خۆم و شار ئه ڵێمه وه  تا سه رما
سه ر به  هیچ و ئاوێنه  تا ته ریقه تی جیوه  نا مل

من به  تینوو ئه ژیم و تۆ ئاوییت
تا مه زرۆ به  هوتێله وه  یه ک شه و

تۆ بای بده یته وه  به  پشتا و من بکۆکم له تۆدا به  بارانه وه 
تا چۆڵه کانی پشت ئاوێنه  و سینگ و جیوه 

چ به رده  به ردێکته  ئه ی هه را
شه قامی چی؟

به هه رچی شاره وه  ماسیوه  و ماسییش له  تۆ خزتر نیه  به ناز
به وێته وه  چ ئاوێنه  چۆله که  بێ چ جیوه  جیوی ماچه که ت هه رگێز 

نه زێته  سه رته وه 
شه قام به  شینه وه  مه که   به  رێت و توون 

تۆ که  به  بانه بانه وه  ده چیته  شاره  شاری ئه و
به  هرچی له رزه  له رزی سێوته وه  ومم

شار ده وه ڕێ و هات و هووت به  زمان ده کا
کوڕانی دارئێعدام ده کا.. کچانی ش��ار ئه دا به  هه رچی ئاس��نه  و 

هوتێل و با ا ا
که وێ له  دووره وه  تری به  مه ڕ ده ڵێم

دوانیان کرد  به  مقاشه وه 
سیانیان دا به  جاڕێ  جارجاره ش ئه مگرن ن ن چ تووره ن ن ن 

باوکه  ڕۆ ن زۆر چه وره
خراپه  بۆ دڵی شێعره که م مێعری دێ

ئه زانێ وێڵی چی؟ شێعریوه  و شه قامی ساویوه  به  ساردا .. خوێن 
ده ڕژێ و ه��اژه ی دێ له  گه نجا گۆره پان و س��یگاری تیر ر ر ر 

مه هێڵن لێڵی که ن لێاڵوی هه ناسه ی زیندوه کان 
ش��ارتان دێ به  عینجه  و فینجه وه  و تابلۆکه ی لێ الده ن سووره  

سوور  
ش��ار هه ر دێ و منیش ه��ه ر با ده ڵێمه وه  و هی��چ ئه ڵێمه وه  با 
نه مخۆن ن      قه رزار و به رده وامم و هه رچی به  بااڵتا رشامه وه  
ش��ێعره  و تۆ هه  ر به  مێعری بزانه  نه فام ان یاس��اته  و قۆڕه قۆڕ 
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بێ سه واد 
قه واره  و شتی وا یانی قورت و نیویشت دوو باقییه  و نازانی

گڤه ی زمان به  تۆوه  خۆشتره  ناحاڵی
ک��ه  ت��رازا ده ترازێ و ت��ا هه تایه  ده روا و ده زمانێ لێس��ه  لێس 

دووزمان زه مانه  ناناسێ زه مه ن با زێڕه ی بێ به  زێ و زااا
به م زمانمان تێکه ڵ و پێکه ڵه  زۆله  زۆل ئه ترسم بمگرن بۆ نایێ

که رێکبه  ده وری س��ه ریه وه  .. ده فڕی )...( و منیش شیتترترینتر 
له  تر ساعیر)ش(

ئه ترسای بتگرنبۆمنکه پێشترگیرابوومبۆتۆ
- که ره که ر که ڕه  که ره ی چی با بای بێ و نه یێ هه ر ده تکه م   به  

شیر و شیربرینجی ماشی سه رمه وه  
)ئاهوو( هه ر مه ڕێکه  به  حینجه  و زینجه وه

-   عه یب نه بێ وا مه ڵی عینجه  وا نانووس��رێ و فینجه  کوا زێی 
هه یه  چه تیو

- باسی که ڵت ده کرد و تیکه ڵبوویت
- تێکه  تێکه  گه مه یه ک بوو بۆ تێهه ڵدانی هه موومان به  ده س��ت 

خۆمانخوارد ئیتر تا که ی؟
قه ش��ه ی چی حه وه زی! )ع( ماس��ه  ماس نه  ترشه و نه  هیچێ.. 

مه یجاوه  حاباکه م)ع( مڵچه ت دێ
ش��ارێکه  و رێ ناداهیچ بڵێم؛ ش��اری چی شاحه باس دوو ددانی 
داناب��وو و هه ردووکیان بوون به  دان بۆ ئێمه ی نه گبه تی خه ڵکی 

شار
- مامووریش تا هه تایه  که م »بوون یان نه بوون کێشه که  ئه وه یه«  
مه سحه ره )خ( دان یان نه دانی چی؟ به  په نای چاوته وه  ده بیستی 
و له  گۆش��ه ی گوێته وه  ده بینی که  که س هیچ نابینێ و بابیشی 

گه لێ زاڵمینه 
- نامداته  کوڕه شارییان ئه ڵی وان زۆر دووره  

- »ده ستی خۆ به  کیژان« سارد ده که نه وه  نا گه رم
 e mail که نتئه که م هاا دار مه که  به مارا و کونی چی له  شارا به -

 Kwre cyran myzm di u Sharysh - zor shewe u
bawkm bzani detgi ha

چی - ئه وانه  نازنم ئه وه م دێ و ئه ترسم تۆ  هه ر
ئالۆش��ه  شینم که ! ش��ینی چی کیژۆالن 

هه ڵ��ه م کرد.. ئه وه ی تر  باوکیش��ت ده زانێ به  
توون و ته ته ر و ئه وه ی تر مه عوول نا)غ(

به  دووکه ڵی کاکێش��ان به ش��انی کچ و کوڕ چ 
خۆشه  پێکه وه ن له  پاساهاها

شارمان ده برده  بان و ده م له  ناو ده م بی و ڕان 
بێ له  سه ر پا نتر ده ترسم بمگرنمان 

- ش��اری چی بڵێ گووی س��ه گ به  هه رچی 
مێترۆپۆلیس س س

- عینج��ه ی دێ ب��را فینج��ه ی دێ.. ده نگی 
پاوانه کانی)صدای زنجی��ر میومد( با نه ڵێن 

دزیوته )شاملوو( تۆ بڵێ شاری چی!
...... -

 -

....
.. -
- ؟
  

BE FYNCE U 3YNCE WE Ch Shar? (iv)
به  فینجه  نا گڕ
یان ده برده  تارانێ ێ هاوار تارانێیان شار و 
ده کوژران گیانه  چ کوژرانێ
به  سه ری هه مووتان ده چووینه وه  پاڵ شاخێ مان ده شکاند

دیکه ی چ شه ڕه  شاخێ گوڵه  تارانێو به  شاخه که ی 
شه م نه ده ما و 
ده بووینه  مه م و 
ده له رزاین وه ک سه گ 
لێمان ده دان و دانیان 
له بیر ده کرده وه  به  
دووکه ڵی کاکێشانێ
من سه رم به قاڵه وه  
شێعر بوو و ..
- تۆ ده ترسای وه ک 
شێر و شیری چی به  
مه مته وه  ده ڕژا.

- من قاڵ بووم به  
سه رمه وه  شێعر و 
به  شێعره ساته وه  
ده تر سام یان زاڵ و 
رۆسته می چی فه حه !
... رووحمان ده دا تا 
بینووسه   سه رهه نگ 
هه نگی چی؟
له  سارده  کوێستان 
نه بووین و ده یانگرتین 

به تینی خۆر نا 
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تۆڕ و کون بوو بۆ شێعر
تاڵ تاڵ ببویت له ویوه  بۆ به  شه لالق نا گوڵێ .. بۆ توو
سه ری شارمان کرده  مل شا و به  چه پڵه وه   چه په ل نا  کردمان 
به  خوا ا ا   وانیه   وێڵم که ن تۆ خوااا
- تۆ بوویت و باسی زیندان ده که ی هاها  هااه  شه رمه زاری 
چی؟
- FRnde be taL taLy baLewe awizan
- چه ند دال ن به  ده اڵڵێکی هیچ و پووچ...
- لێت نا وه شێته وه  .. یان به سیماتا ئه حمه ق!
- ئه مویست بڵێم مه ڵی ئیتر گه وجه  گه وج خه ڵکی چی که  
نه یان »بینی« فارس ناڵێم که  به  لووت ده ڵێن؛
چ به  نازه وه  ده ڕۆیشته وه  په ریناز و چ ده یشێال به  له نجه وه  
زه یتوونی له بتابه که ی
من ئه و کات پاریس بووم و له  ئوستووره  تێپه ڕیبووم.... ماچی 
چی بنێرم بۆ ته پاڵه 
هژموونی و ئه جنه بی یه ک توونن له  حه مامی چی وێڵ که !
- ئه شی دا یان نا نی نه بوو و ناچار زۆر جیاوازن که ره  به ری 
ده نا
- به  به رته وه  و خۆشه خۆش تان خۆشاو و خۆشناو بوو له  تاران 
یان نه بوو گرینگ ئه وه  بوو بانمان ده برده تاران و گڕمان ده نارد 
بۆ شار به  باڵی په پووله وه  
»ئاگر هانێ باڵه کانم پێی هه ڵفڕه ...« شێعر به وه ره قی پێشوو..
ئه مه  منم و چۆن بڵێم ئیتر فه حه 
»کام راستیمان نه ده نایه  چاڵی مستتان ...

بکه نه وه  و بیبینن!ده  چاو 
ئێمه  چی بکه ین له  کوێریتان«تان تان تانه  
مه ده ن و شا نه  له  زوڵفتان 
پیره ژنێک بوو گوتی خۆت کوێری! 
و له و حه شیمه ته  به س ئه و حاڵی 
بوو ده ڵێم چی وێڵ که  نه  بووینه  
ماا یینێ به راستی شێ بوو و چ 
تاوێکی ده هێنایه  سه رمان و 
زیندان و فڕ و شاحه باس به  

ئێمه  

چی نامه رد.. به  که وشی چی ته ق ته ق  
خێشه  گیان eتان شێواو par u nar u zar  بار و کار و دار به
حاڵی نه بووی یابووی به من چی چیم به  پشتی هه مووتان تا 
نازانم بینووسه 
به  عینجه  و فینجه وه  له مه  باشترم بۆ نایێ تا شارشار ی چیته  
عه وه زی )...(تان ده دا و دوو قورت و باقیو نیویشتان تاکه ی 
!؟!؟!؟<
سه قیله  ئه م به حره  خێشه گیان! به  مه له  نه بێ ناپه ڕێته وه  
نامه له وان 
هه موومانیان)>>( و چاوه رێی رۆسته می چی ن ئه مانه  به ڕاستی 
به شه رن یان شه ڕن و ئا
 ده  هه ڵماڵن شیر و هه ڵکێشن قۆلتان وه ی باوکه  رۆ چیم گوت
GUU م م م خوارد به را
  ده ر و ده روازه  مان نه بوو به  شاسماییل و سووره کوژیتانم 
سوێند و تا هه تایه  نایکه م .. ده به سه  وه ی پشتم باوکه  وه ی 
له و مه سته چاوه تان و له  غه مزه ی چاوتانبم و جوانترنترن له  
هه موومانتان)<<( شێواوه  لێره دا قۆبچه کانی کیبۆرده که م .. تا 
که ی<>  
   ..............       ....................      .............
ده جاران به ڵێننا مه مواژۆومۆرکردوه و به  چاوان چی ده ڵێن 
دهتانکه م ده  وێڵم که ن »له  که ن و فستیواڵتان بم م م تاکه ی 
گوومبه مساره شاره تان باشیپێکردوون قاوه ی تاڵ باڵمان ده دایه  
ئاگر و ده چوینه  تارانێ گوڵێ تارانێ..
ده گه وزان له  کوژران و بان و تان و سان و شان 
سه ری شاخمان ده برده  شاخ و شوماخێر هه موو ساڵێ ده بوو به  
یه ک دوو سێ چوارنا ٥ و سێکس نا ٦ و دوایی ٤ تا
پایان
لێمان ده بووه  بابالینگ دراز و 

ته واوئیتر به سی که !
PAYAN! 
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نیچه ، له  جێگایه کی )له  شه وگاری بته کان( دا،  زۆربه ر له  فرۆید،  
باس��ی خودی نابه ئاگاو هانه و غه ریزه ی ئاوه زنه ویست ده کاو،  به  
به ردی بناغه ی داهێنه رایه تی هونه ری دێنیته  ئه ژماروده ڵێ هه موو 
جه زمه ومه س��تییه  کان، هه ر چۆنێک پێک هاتبن، ئه وتواناییه یان 
هه یه  هونه ر بخوڵقێنن. جه زم��ه ، خودی نابه ئاگاوغه ریزه ، له دوای 
نیچ��ه و، به پێداچوون��ه وه و پ��ه ره  پێدانه کان��ی فرۆی��د، ئه وه نده  
به رباڵوبوونه وه ، تاوه کوو گه یشتنه  قۆناغی جێمس جۆیس ومارسێل 
پرۆس��ت و، الفاوی زەی��ن)stream of consciousness(و، 
بانگهێشتن )association(. ئه وقۆناغه  ئه سته مه ی که  ئه ده ب له  
جیهانی به رهه ستی ده ره وه ، به ره و دنیای ده رهه ستی ناوه وه  و، له  
ڕه وایه ته  قه به کانه وه ، بۆالی گێڕانه وه ی ئه زموونه  تاکه که س��یه کان 

وه رسووڕا.
ئه و ڕه وایه ته  تاکه که س��یانه ش، دوابه دوای شۆڕشی کۆپرنیک 
وبیرۆکه  کانی داروین و،  نیزامه  ده روون ش��یکاریه که ی فرۆیدو، 
)عدم قطعیت( ی هایزێنبێرگ و، دوایه ش به  پێی هه ڵوێسته کانی 
هه ڵوه شێنه ره وه ی ژاک دریدا،  له  ئاوه زو مه نتقی ویشک وخۆبه زل 
زانه وه ،   به ره و هه ڵوه ش��اندنه وه ی ئه و ڕه وایه تانه و،  س��ڕینه وه ی 
هه رجۆره  چه ق وناوه ندو،  ڕاکردن له  هه رجۆره  مانایه کی چه سپاو 

وه رچه رخا.
ئه م ش��ێوه  ڕوانینه  س��ه باره ت به  جیهان ودی��ارده کان ،  له  
نیزامی زمان ته وه ری ڤیتگنش��تاین دا،  وای لێ هات که  ته واوی 
پرسیاروکێش��ه  فه لس��ه فیه  کانی مێژووی فکری به شه ری کەوته 
 س��ه ر ش��انی زمان و ده س��ت وپێوه ند و فرت و فێ��ڵ و پێچ و 
په ناکانی. الکان دوو نیزامی ده روونش��یکاری فرۆید و زمانناسیی 
مۆدێرنی میراتی سۆس��ۆری تێک خسته وه  و، قامکی خسته  سه ر 

مێتافۆریکال)خوازەیی( بوونی زاتیی زمان.
ئ��ه و پڕۆس��ه فکری- زمانناس��یه ،  له  پانتای ئ��ه ده ب ،  به  
تایبه ت له  ده قه کانی سه ربه  قۆناغی پۆست مۆدێرن دا،   ده ورێکی 
به رچاوی گێ��ڕاوه  و، ته مهیدو ش��ێواز و گوتارگه لی تایبه ت به و 

ژێرخانه  فکرییه ی به رهه م هێناوه . 
مەکتەبی سوررێیالیزم)سوپێررێئالیزم(، بەستێنی سەرهەڵدانی 
الفاوی زەینی بەرهەم هێناوە. ئاندرێ بێرتۆن)١٩٢٤( لە مانیفێستی 
دا دەڵێ: » زەین پێویستە لە کاتی خوڵقاندنی ئاسەواری هونەری 
دا خۆ لە داوی مەنتق و ئس��تدالل و ئیرادە دەرباز کات،  نەوەک 

ئەو وزانە ببنە لەمپەر بۆ چاالکی زەین ولێکدانەوە.«
سوررێیالیس��تەکان،  هیچ جۆرە س��نوور و بەربەس��تێکیان 
هەڵنەدەگرت و بۆیەش س��وننەت و گرێبەستەکانیش��یان قەبوڵ 
نەبوو.  بڕوایان بە دنیای ئەوبەر واقیعی بەرهەست بوو. بۆ گەیشتن 
بەم جیهانە دەرهەس��تە، بە ئەنقەست یان بە شێوەی سرووشتی،  
دەروون��ی نابەئاگای��ان دەهارووژاند و، لە ژێر تەئس��یری خەوی 
هیپنۆتیزم دا و، لە حاڵ وهەواییەکی نێوان خەو و وش��یاری دا،  

ئاسەوارەکانییان دەخوڵقاندن. 
الف��اوی زەین،  هەڵفڕینی زەینە، واتە خودی بەئاگاو نابەئاگا،  
کات��ی ئێس��تاو ڕاب��ردوو و داهات��وو،  ڕووداوەکان،  بیرەوەری و 
هەس��تەکان،  تێک دەچڕژێن،  بۆیە دۆزین��ەوەی پێوەندییەکان 
دژوارە. هەڵب��ەت ئەو کەس��ەی زەین��ی بەم کایەی��ە ڕاهاتووە،  
وادەزانی��ت کە کاتەکان و زمان لە س��ەر جێی خۆیان دان،  کە 

چی هەموو شت تێکەڵ پێکەڵە)فەلەکی،  ١٣٨٢(.
 

ل��ه  ئاق��اری ش��ێعری ک��وردی دا، جه ماعه تی ج��ووداواز،  
سه رده مانێکه  خه ریکی تاقی کردنه وه ی خۆیانن وخوڵقاندنی ده قی 
جووداواز،  به  پێی پارامێتره کانی س��ه ربەم  سیس��تمە فکرییە و 
پەنابردنە بەر دوو ش��ێوازی )الفاوی زەین و،  بانگهێشتن(. یه ک 
له و جووداوازنووس��ه  پش��وودرێژانه ی ئه و ی��ه ک دو ده یه یه ،  بێ 

گومان حه مه ساڵه ی سووزه نی یه .
سووزەنی،  بە پێی ئەو دەقانەی لەبەر دەست دان،  چ ئەوانەی 
چاپ وب��اڵوی کردوونەتەوە،  چ ئەوانەی ل��ە فەزای مەجازی دا 
کەوتوونەتە بەر دەس��تی خوێنەر،  دەتوانین بڵێین تاقە کەس��ی 

موراد ئه عزه می 
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مەیدانی بەرهەم هێنانی دەقە،  تەواو پش��ت ئەستوور بە الفاوی 
زەین،  نووسینی ئاوتۆماتیک و،  بانگهێشتنێکی ڕەها.

دەقە شێعرییەکانی لە گوێن بەرهەمەکانی سووزەنی،  بە لێشاو 
لە میکانیزمەکانی نووس��ینی ئاوتۆماتیکی سووررێیالیزمەکانیش 
کەڵکی��ان وەرگرت��ووە. ئەگ��ەر بمانه��ەوێ ب��ۆ ه��ەرکام لەم 
ئس��تراتێژییانەی داهێنانی دەق،  نموونەی��ەک بێنینەوە،  وەک 
پێش نموونە)پرۆتۆتایپ( ی الفاوی زەین وبانگهێشتن،  دەتوانین 
ئاماژە بە »کاتی بە فیڕۆ چوو« ی مارس��ێل پرۆست و » یۆلێسیز« 
ی جێمز جۆیز بکەین و،  بۆ نوس��ینی ئاوتۆماتیکیش،  دەقەکانی 
ئاندرێ بێرت��ۆن ولویی ئاراگۆن وپۆل ئێل��وار و...،  نموونەی بەر 

چاون. 
ئەوەی لە الفاوی زەین دا لە بەش��ی وشیاروناوشیاری زەین 
گرینگت��رە،  بەش��ێکە بە ناوی خ��ودی ژێرئاگا ی��ان پێش ئاگا 
یان نیوەوش��یار. ژێرئاگایان نیوەوش��یار بەشێکە لە زەین کە ئەو 
زانیارییانەی لەودا تۆمارکراون،  دەقاودەق لەبەردەس��تی بەش��ی 
وشیاردانین،  بەاڵم بە تۆزێ بیرکردنەوەو خۆماندوو کردن یان بە 
هێندێک هۆی تر،  دێنە س��ەر توێژی وش��یاری و وەبیر دێنەوە. 
ئەم بەش��ە تەواوی تایبەتمەندییەکانی زمانیی وەک،  خوازەکان،  
کینایەکان،  مەجازەکان،  شوبهاندنەکان، ... و هەر ئەو پێکهاتە و 

سینتاکس و هێماکانی زمانیشی تێدایە. 
لە الفاوی زەین دا،  نووسەر ئەوەی دەینووسیتەوە،  لە بەشی 
وش��یاری وەری دەگریت،  چوونکە دەستی بە ناوشیاری ڕاناگات 
و،  ئەوپەڕی ژێرئاگای وەبیردێتەوە. ئەوەش زۆر وە »بانگهێشتنی 
ڕەها« ی فرۆید دەچیت،  کە لەودا،  مرۆڤ هەرچی دێتە س��ەر 
توێژی وشیاری باسی دەکا،  ئەگەرچی بە رواڵەت گرینگ نەبیت،  
یان تاواناوی و پڕ لە ئێش وش��ەرم بیت. لەم ش��ێوە مۆنۆلۆگەدا،  
لەوانەیە هەستەدەروونییەکان،  پێوەندە دەرەکییەکان،  خەون و 

رۆئیاکانی رۆژانەش سەرهەڵدەنەوە.
وەک دەبینین،  بۆ پێوەندی گرتن لەگەڵ زمانی س��ووزەنی،  
پەرژاوینەتە سەر چەند شێواز و ئستراتێژی جوودا. هەڵبەت چەند 
تەمهیدی س��ەرەکی دیکەش هەن کە س��ووزەنی زمانی تایبەت 
بە خ��ۆی پێ بنیات ناون،  کە ئاماژەیان پ��ێ دەکەین. لەوانەیە 
هێندێک لەم ئستراتێژیانە،  لەگەڵ یەک زۆر کۆک نەبن،  بەاڵم بە 
گشتی هەمووی ئەو ڕوانگەو تەمهیدو شێوازانەی سووزەنی هەڵی 
بژاردوون وتێکی خس��توونەتەوە بۆ گەیشتن بەم زمانە ناهەنجارە 
س��ەیرە،  جەمسەرێکی هاوبەش��ییان هەیە،  ئەویش دەورگێڕان 
وکارکردی تۆخی بەشی ناوش��یارو نابەئاگا ونەست ونیوەوشیارو،  
ه��ەر وەها کارکردو گەڕیانی س��ەربەخۆو ئاوتۆماتیکی وش��یاری 
وهەس��تە. بەر لەوەی بپەرژێینە س��ەر خوێندن��ەوەی دەقەکانی 
سووزەنی،  بە بووتیقای تایبەت بەم گوتارە شێعرییە،  بە شێوەی 
خێراو گوزەرا،  تایبەتمەندی وخەس��ڵەتە س��ەرەکییەکانی زمانی 
س��وزەنی دەژمێرین،  بۆ ئەوەی دوای��ەو لە قۆناغی خوێندنەوەی 

دەقی شێعرەکەی،  بزانین ڕێک لە چی دەگەڕێین:
 stream of( )١. کارک��ردی ب��ە هێزی )الف��اوی زەی��ن 
consciousness ( یان بە قەولی فارسەکان )جەریانی سەیالی 

زەین(.
٢. دەورگێڕانی بەرچاوی)بانگهێشتن()association (،  یان 
) تەداعییە( کەی گۆرین. بانگهێش��تن بە هەموو جۆرەکانییەوە،  

تەمهیدی س��ەرەکی وبە هێزی زمانی س��ووزەنییە. بانگهێشتنی 
فۆرمیک،  مانایی و دەاللەتی)هاوتاو دژبەر(،  وێنەیی،  هەس��تی 

و،  تێکەاڵو.
٣. کەڵ��ک وەرگرت��ن لە پرۆس��ەی نووس��ینی ئۆتوماتیک 

.)automatic writting(
٤. دەکارکردنی بە لێشاوی زمانی شیزۆفرێنیک: پچڕپچڕبوونی 

تەداعییەکان/ ساالدی واژە/ واژە داتاشین.
٥. کەڵ��ک وەرگرتن لە زمانی تەنزو گاڵتە وتانەو پارۆدی. ئەم 
گاڵتەوگەپان��ە لە حاند زمانی عاقاڵن��ەی ئاوەزتەوەر دەکرێن و بە 

تەوس وتانەوە بایەخ و هێما پیرۆزەکانی دەسڕدرێنەوە.
ه��ەوڵ دەدەی��ن،  وەک دی��اری کردنی ئس��تراتێژییەکی 
پێوەن��دی گرت��ن و  سیس��تماتیکی خوێندن��ەوە،  ش��ێوەی 
دەس��تەمۆکردنەوەی زمانی غەوارەی س��ووزەنی،  ب��ە کردەوە،  
لەسەر دەقی)بە عینجەو فینجەوە چ شار(،  دەست نیشان بکەین. 
هەڵبەت دەقی ش��ێعری سووزەنیش،  وەک هەر دەقێکی ئاوەاڵو 
فرەماناوفرەمەدل��وول و زم��ان تەوەری تر،  ش��ێوە خوێندنەوەی 
جۆراوجۆر هەڵدەگریت،  کە ش��ێوازی خوێندن��ەوەی ئەم وتارە،  

یەک لەم شێوازە جۆراوجۆرانەیە.
***

زمانی شێعری حەمەساڵەی س��ووزەنی،  یەک لەو زمانە تایبەت 
و ک��ەم وێنانەیە،  کە بە دەگمەن ک��ەس تخوونی بۆتەوەو،  زۆر 
کەمی لەس��ەر نووس��راوە. لەم وتارەدا،  هەوڵ دەدرێت ش��ێوە 
خوێندنەوەیەک،  ب��ەو گریمانەیە کە زمانی س��ووزەنی خاوەنی 
خەس��ڵەتەکانی زمانی ناوشیارو نیوە وشیارەو،  بە الفاوی زەین و 
بانگهێشتنەوە بەرهەم دێت،  پێش��نیار بکرێت. هەڵبەت دەکرێ 
بڵێین پێیەکی زمانی ش��ێعری س��ووزەنی لە ناخی دنیای خەون 
دایە،  لەبەر ئەوەی ئەو تایبەتمەندییانەی تا ئێس��تا بۆ ئەم زمانە 
هەڵمان ئەژمارد،  س��ەر بە دنیای خەونیشن. کە وابوو،  پیاسە لە 
ناو ئاقاری دەقی س��ووزەنی،  گەڕان و سووڕانە لە دنیای خەون و 

خەیاڵ و ناوشیاری و شێتی دا.
بانگهێش��تنەکانی جۆراوجۆری)فۆرمیک،  دەاللەتی،  هاوتا و 
دژب��ەر،  وێنەی��ی،  هەس��تی،  و تێکەاڵو( لە دەقی ش��ێعری » 
ب��ە عینجەو فینجەوە چ ش��ار » دا هاوتەری��ب لەگەڵ هێندێک 
تەمهیدی تر دەبینرێن،  کە کەشف و دۆزینەوەیان،  دەبیتە هۆی 
تا ڕادەیەک دەس��تەمۆ بوونی دەقی سڵۆکی بەر دەستمان. بۆ ئەم 
مەبەستە،  هەر ئەو کۆپلەیەی لە ژێرەوە هێناومانە،  وەک مشتێک 
لە هەش��تێک،  دەخوێنین��ەوە،  بەو هیوایەوە ئس��تراتێژییەکی 
خوێندنەوە بۆ باقی دەق و دەقەکانی تری سووزەنی و دەقی تری 

لەم جۆرەمان بۆ تەیار کات.

بە عینجەو فینجەوە چ شار
»هه ر با ده ڕۆم و شارئه خۆمه وه .. نا  تینوو

سه ربه  هیچ و مل به  ته ریقه تی ئاوێنه  تا جیوه 
ماڵ نه  هه ڵکشاوانه  ئه ڕووخێ 

تۆ به  نا ئه ژیت و به  تینوو
هه راوه  شار      خۆت به  ئاسن و هوتێله وه  تامه زرۆ 

من بای ئه ده مه وه  به  له رزانه یی جیوه ته وه  خه ون ئه تۆرم 
ئه و ... به  شارانه  و بارانه  ئه کۆکێ بێ هوتێل نووستن له  تۆدا



16

ئه خواته  ئاوێنه  چۆڵه کانی تۆ..
من نا خۆت و تینوو و جیوه ترین سینگ و ئه م ئاسنه  ناخه وێ

چ هه را هه رایه که  به  قۆیماخ
ئه ی به رد؟

شه قامه  شینه  شینی دێ و »سه ما«یه  پێت ئه ڵێ »گواش«
ب��ه  زه مهه ری��ری رۆژه وه .. هه تا هه تاو... هه تاو هه ت��ا هه تا هه تا.. 

هه هه ..هه هه 
» .........

بانگهێشتن)تەداعی(،  هەر ئەو پڕۆسەیەیە کە خەریکین وردەوردە 
لەگەڵی ئاش��نا دەبین. ماناو دەاللەت و واژەو چەمک و گوتەزاو،  
وێن��ەو ڕەنگ و بۆن وتام و بەرامەو،  ک��ەس و ڕووداوو،  دەنگ 

ومۆسیقاو نەغمەو هاوارو قیژەو،  سوان 
و نەرمی و زبری و،  ئێش و ئازارو چێژ 
و ح��ەز و...،  بە درێژای��ی تەمەنمان،  
تەنانەت لەو کاتەوە لە سووچی تەنگ و 
تاریک،  بەاڵم گەرم و هێمنی منداڵدانی 
دایک داین،  وش��یارانەو ناوشیارانەو،  
نیوەوشیارانە،  دەخزێنە دە خەزێنەی 
بێ بنی مێش��کمانەوە. ل��ەوێ دا،  لە 
سێ بەشی بە ئاگاو لەبەردەستان داو،  
نابەئاگاو دوورلەدەس��تان و،  نیوە ئاگاو 
کەم تا ک��ورت لەبەردەس��تانی زەین 
دا ب��ە پێ��ی دووری و نزیکی،  خۆش 
و ناخ��ۆش بوون،  مەترس��ی دارو بە 
کەڵ��ک هات��ن،  ش��وێن دان��ەرو بێ 
هەمیی��ەت بوون،  جێگی��ر دەبن. ئەو 
جێگیر بوونەش نیزامێکی هێڵی) وەک 
کات( یان دووالیەنی)وەک شوێن( یان 
زنجی��رە پلەیی)وەک نیزامی ویس��ت 
بەڵکوو  نییە.  پێداویس��تییەکانمان(  و 
سیستمێکی پێچیاوی ڕایەڵکەیی)وەک 
نیزامی بەیەکەوە لکانی س��لوولەکانی 
مێش��ک( پێک دێنن. واتا هەرکام لە 
یەکەکان��ی بیرەوەری) ب��ا ئەوە نێوی 
هەرتاکێک��ی وەرگرتووم��ان بی��ت لە 

دەورووب��ەر،  وەک تاکە دەنگ،  تاکە ب��ۆن،  تاکە کەس،  تاکە 
واژە،  تاکە ش��وێن و...( ،  بە قەرا تەواوی یەکەکانی تر لق و پۆ 
دەردەکات و،  ل��ە نزیکترین خزمەکان��ی مانایی و فۆرمیکییەوە،  
تاوەکوو دوورترینییان لە باری ش��وێن- کات��ەوە، کە پێوەنییان 
پێیەوە هەیە،  هەروا بە یەکەوەش لکاونەتەوە. جا ئێس��تا،  ئەگەر 
بێت و ورووژێنەرێک،  ئەنگوست بخاتە سەر هەرکام لەم یەکانە،  
هاوکات ڕایەڵکەی��ەک وەخۆ دەخات،  ل��ە نزیکترین یەکەکانی 
س��ەر بە یەکە سەرەکییەکە،  تاوەکوو دوورترینییان. ئەم زنجیرە 
تەداعیی��ە،  لە باری تیۆریکەوە،  نەبڕاوەیە،  بەاڵم بە کردەوە،  لە 
ش��وێنێک دا کە زنجیرەکە ئیتر کەم ڕەن��گ و بەرامە دەبیتەوە،  
وردەوردە دەبڕێت��ەوە. ئەوەش پێویس��تە،  بۆ ئەوەی پڕۆس��ەی 

گوورانی زمان بە ئەنجام بگات و بێ سەرو بن نەمێنێتەوە.

 بێ پێویس��تی دەزانم  داوای لێب��ووردن بکەم لە خوێنەری 
بە حەوس��ەلەی ئەم دێڕانە. مەبەس��ت درێ��ژدادڕی نییە،  ئەوە 
ل��ە قاودان و لێ��ک کردنەوەی زنجیرە پڕۆس��ەیەکە،  کە زەینی 
ڕاهاتووی ش��اعیر،  لە کاتی خوڵقاندنی دەق دا،  بە شێوەی نیوە 
ئۆتوماتیک بەسەری دەکاتەوە. ئێمەش خەریکین پێکهاتەشکێنی 
دەکەین،  تاوەکوو بگەین بە س��ەرینچاوە. واتا پڕۆس��ە گۆرینەکە 

بەراوەژوو دەکەینەوە.
***

دەق بە عەلەن وئاش��کرا، ب��ە زەینێکی ڕاهاتوو ب��ە ڕەهابوون و 
بانگهێش��تنی جۆراوجۆرەوە و،  س��ڵەمیو لە دەاللەت ومانای بە 
عەمد)لەوانەیە بە ش��ێوەی ناعەمدو ئاوتۆماتیک دەاللەت جارجار 
گوورابی��ت(،  خوڵق��اوە. الفاوە هەڵڕژاوەکەی زەی��ن،  بەری پێ 
نەگی��راوەو،  زمانی بەش��ی وش��یار،  
تێکەاڵوی بەش��ی نیوە وشیارو،  جار 
ناوش��یار،  هەڵڕژاوەت��ە س��ەر الپەرە. 
هەنگاو ب��ە هەنگاو لە دەق دا دەچینە 

پێش.
سەرەتا هەر لە خودی سەردێڕی 

دەقەوە دەست پێ دەکەین:
»بە عینجەو فینجەوە چ شار«

بە بڕوای نووس��ەری ئەم دێڕانە،  ئەم 
س��ەر دێڕە وشیارانەو،  تەنانەت ژیرانە 

هەڵبژێردراوە.
حینجە یان عینجە، لە فەرهەنگۆک 
دا بە مانای خویندنەوە بە سەرو بۆرەوە 
هاتووەو، لە واقیع دا شێوەی فێرکاری 
زمان بوو لە قۆناغی س��ووننەتی و لە 
مەکتەبخان��ەکان دا. فینج��ەی دوای 
عینج��ە،  هەم تەئکیدەو هەم جۆرێک 
ئام��اژەی تەوس��اوی. ئەم تەوس��اوی 
بوون��ە ب��ە هاتنی )چ ش��ار(،  ڕوونتر 
عینجەوفینجە  ئەگ��ەر  دەردەکەویت. 
بە هێم��او ئیش��ارەیەک وەرگرین بۆ 
س��ووننەت و،  ش��اریش ب��ە هێمای 
مۆدێرنیتە،  دەتوانین س��ەردێڕی ئەم 

دەقە ئاوا بخوێنینەوە:
)بە پێداگری لەسەر داب و نەریتی سووننەتی،  داوای مۆدێرن 
بوون بێ ماناو گاڵتەجاڕانەیە(. کە وابوو شاعیر بە وشیاری و دانستە 

سەردێڕ هەڵدەبژێریت،  بۆ هەنگاونانە نێو دنیای ناوشیارەوە.
 

» هه ر با ده ڕۆم و شارئه خۆمه وه .. نا  تینوو
سه ربه  هیچ و مل به  ته ریقه تی ئاوێنه  تا جیوه 

ماڵ نه  هه ڵکشاوانه  ئه ڕووخێ 
تۆ به  نا ئه ژیت و به  تینوو...«

بە یەکەوە وەدوای شوێن پێی تەداعییەکان دەکەوین:
با---<جووڵە---<حەرەکەت---<ڕۆیشتن---< تەریقەت

با---< نا
خواردنەوە---< تینوو---< ئاو---< ئاوێنە ---< جیوە

حینجە یان عینجە، لە 
فەرهەنگۆک دا بە مانای 

خویندنەوە بە سەرو بۆرەوە 
هاتووەو، لە واقیع دا شێوەی 
فێرکاری زمان بوو لە قۆناغی 

سووننەتی و لە مەکتەبخانەکان 
دا. فینجەی دوای عینجە،  هەم 
تەئکیدەو هەم جۆرێک ئاماژەی 
تەوساوی. ئەم تەوساوی بوونە 
بە هاتنی )چ شار(،  ڕوونتر 

دەردەکەویت
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سەر)سەر بە هیچ(---< مل
مل---< ماڵ---< ڕووخان---< ناژین

ئەم بانگهێش��تنانە،  لە جۆری مانایی و دەاللەتین. ئەوەی یەکەم 
دەاللەتی هاوتا و دووهەمین وسێهەم وچوارەمینیان،   تێکەاڵوێکن 
لە دەاللەتی دژبەرو فۆرمیک. با،  حەرەکەت و جووڵە و نەوەستان 
بانگ دەکاو،  ڕۆیشتن وتەریقەت ئەنجامی ئەم زنجیرە تەداعییەیە. 
خواردن��ەوە،  لەگەڵ هاوتاکانی،  دژبەری خ��ۆی،  تینوایەتیش 
بان��گ دەکات. با)ئەوچ��ەل بە مانای بەڵ��ێ(،  دژبەری خۆی نا 
بان��گ دەکات. خواردنەوەو تینوو بە یەک��ەوە ئاو تەداعی دەکەن 
و ئ��او ئاوێنە و ئەویش بە حوکمی مەجازی هاونش��ینی،  جیوە 
بانگ دەکات. س��ەریش هەر بەو ش��ێوە یەک لە تەداعییەکانی 

دەتوانیت مل بیت. م��ل بە قەرینەی 
فۆرمی��ک،  لە ناو ڕایەڵک��ەی زەینی 
ش��اعیردا،  دەگ��ەڵ ح��زووری پێش 
وەختی ش��ار،  ماڵ بانگ دەکات. ماڵ 
وێڕای هاوتاکانی وەک شارو ئاوەدانی،  
دژبەری ڕووخانیش دنەدەدات. ڕووخان 
بیرەوەری شاعیر، بۆ الی دژبەری ژیان،  
واتا ناژین پەلکێ��ش دەکات. هەڵبەت 
ئەوەشمان لەبەر نەچیت، تەداعییەکان 
چەل��ی وای��ە زۆر دەبەس��ترێنەوە بە 
و  تاکەکەس��ییەکان  تایبەتمەندیی��ە 
خەس��ڵەتە فەردییەکان. واتا دوور یان 
نزی��ک و تۆخ یان ک��ەم ڕەنگ بوونی 
بیرەوەریی��ەک لە زەی��ن دا،  بە پێی 
مەنتقی زەمانی و زنجیرەی ڕوودانییان 
تۆم��ار ناکرێت. بەڵکوو ب��ە پێی خوو 
و خ��دە و مەیل و ویس��ت و تەمای 
کەس��ەکان،  دوورو نزیک دەخرێنەوە. 
واتا لەوانەی��ە ڕووداوێ��ک زۆر کۆنتر 
بێت لە یەکی تر،  بەاڵم بە ئاش��کرا بە 
وردەکارییەکانییەوە وەبیر بێتەوە،  هەر 
بیرەوەریەکی  لەبەر ئەوەی کەس��ەکە 
تایبەت و خۆشی هەیە لە ڕووداوەکە،  
بۆی��ەش ل��ە ڕایەڵکەکەدا،  دەس��ت 

وپێوەن��دی پتری پێوە لکاوەو،  تۆخ ت��ر و خێراتر وەبیردێتەوەو 
وزین��دوو دەبیتەوە. جا بۆی��ە،  چەلی وای��ە تەداعییەکان تەواو 
تاکەکەس��ین و ب��ۆ ئەوانی تر بێ مانا دەنوێنیت. س��ەیر ئەوەیە،  
ئەو بیرەوەری و ورووژێنەرانەی پێوەندی ڕاس��تەوخۆیان لەگەڵ 
ب��ۆن و بەرامەیەک هەیە،  واتا هاوت��ای بۆن و عەترێکی تایبەت 
تۆمار کراون،  زۆر تۆخ تر و بە هێز تر و درێژ خایەن ترن لەوانی 
دی. هۆیەکی زانستییانەی دەمارناسانەی ئەوەیە کە،  دەمارەکانی 
وەرگرتنی بۆنی ناو لووت،  تاقانە دەماری تەواوی لەشی مرۆڤن کە 
ڕاس��تەوخۆو،  بە بێ هیچ نێونجی و پێچ و پەنایەک،  دەلکێنەوە 
ب��ە ناوەندی تۆماربوونی درێژخایەنی بیرەوەرییەکان لە مێش��ک 
دا. ئەو خەس��ڵەتە سرووشتییە،  دەتوانیت زۆر یارمەتی شاعیران 
بدات بۆ خوڵقاندنی وێنەو تەعابیرو تەداعی نوێ و سەرنج ڕاکێش. 

بەاڵم بە پێچەوانە،  زۆربەی شاعیران زەینییان بە دیتن راهاتووەو،  
پتر جەخت دەکەنە س��ەر دی��اردە دیدارییەکان و ڕەنگ و فۆرم،  

تاوەکوو دیاردە بۆن و بەرامەدارەکان و تەداعییە بۆنییەکان.
بێینەوە س��ەر دەقی بەردەس��تمان و دەوامی خوێندنەوەی 

عینجەوفینجە. 
 

» ... هه راوه  شار         خۆت به  ئاسن و هوتێله وه  تامه زرۆ 
من بای ئه ده مه وه  به  له رزانه یی جیوه ته وه  خه ون ئه تۆرم 

ئه و ... به  شارانه  و بارانه  ئه کۆکێ بێ هوتێل نووستن له  تۆدا
ئه خواته  ئاوێنه  چۆڵه کانی تۆ.. »

 
شار---< هەراو

شار---< ئاسن---< هۆتێل
لەرزانەیی---<  بادانەوە---<  با---< 

جیوە
خۆم---< خۆت---< خەون

ئاو---< بارانە
شار---< شارانە

خەون---< هۆتێل---< نوستن
ئاوێنە---< ئاو---< ئەخواتە

ئاوەدانی---<  ئ��او---<  ئاوێنە---< 
چۆل

 
ئەوەی کە بۆ چی شار،  وێڕای تەواوی 
چەمک و گوتەزاکانی س��ەربە خۆی،  
ڕێک ه��ەراو بانگ دەکات��ە ناو دەق،  
الیەکی دەگەڕێتەوە س��ەر پێکهاتەی 
ش��اعیرو،   تاکەکەس��ی  بی��رەوەری 
ئەزموون��ە تاکەکەس��ییە تایبەتەکانی 
ئەم،  کە شار س��ەرەتا هەراوییەکەی 
بۆتە گرێی سەرەکی ڕایەڵکەی سەربەم 
چەمکە. بەاڵم کە شار،  ئاسن و هۆتێل 
تەداعی کات،  بۆ ئێمەش ئاش��نایەو،  
پێکهاتەیەک��ە س��ەر ب��ە بی��رەوەری 

هاوبەشی زۆربەمان.
با بە باری فۆرمیک و دەاللەتییەوە 
بادان��ەوە تەداع��ی دەکات. بادان��ەوەش لە ناو ک��ۆی ڕایەڵکەی 
تەداعییەکانی ،  لەرزانەیی بانگ دەکات. ئەو چەل ئەوەی سەرنج 
ڕاکێش��ە،  پازدانی زەینی ش��اعیرە،  لە حاڵەتی لەرزانەییەوە بۆ 
ماک��ەی  جیوە. بە ڕواڵەت نە بە دەالل��ەت و نە بە فۆرمەوە ئەو 
دووان��ە ناگەن��ە یەک. بەاڵم ک��ە ماکەی جیوە جوان بناس��ین،  
دەزانین یەک لە خەس��ڵەتەکانی،  فۆرمی دەڵەمەیی و خزیلک و 
لەرزانەیی ئەمە. کە وابوو س��ەیر نییە ئەگەر زەینی بزۆزی شاعیر،  

ئا بەم جۆرە لە باوە بگاتە جیوە.
ک��ە هۆتێ��ل وخۆم)من( و خۆت بەدوای ی��ەک دا بێن،  بە 
تەداعییەکی تێکەاڵوی فۆرمیک و وێنەیی ودەاللەتییەوە س��ەیر 
نییە بگەین بە چەمکی خەون. لە داڕشتنەوەیەکی هاوتەریب دا،  
زەینی شاعیر کە لە ئاوەوە دەگاتە باران وبارانە،  لە بانگهێشتنێکی 

ئەوەی کە بۆ چی شار،  وێڕای 
تەواوی چەمک و گوتەزاکانی 
سەربە خۆی،  ڕێک هەراو 

بانگ دەکاتە ناو دەق،  الیەکی 
دەگەڕێتەوە سەر پێکهاتەی 

بیرەوەری تاکەکەسی شاعیرو،  
ئەزموونە تاکەکەسییە 

تایبەتەکانی ئەم،  کە شار 
سەرەتا هەراوییەکەی بۆتە گرێی 

سەرەکی ڕایەڵکەی سەربەم 
چەمکە
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هاوتەریبی دی دا لە ش��ارەوەش دەگاتە شارانە. من لێرە الم وایە 
تەداعییەکە پتر مۆسیقایی و ئیقاعییە تا جۆری تر. 

ئ��ەوەی تا ئێرە ئاماژەم پێی نەکردووە،  ش��ایەد چوونکە زۆر 
پێویس��ت نەبووەو،  لێرەدا پێویس��تە باسی لێ بکەم،  مەسەلەی 
ئاراس��تەی ئەو پەیکانانەن کە بەوان��ەوە لە چەمک و واژەیێکەوە 
دەگەیشتینە واژەو چەمکێکی دیکەوە. لە واقیع دا دەبوایە هەردوو 
الی پەیکانەکان تیژ بانەو بە دووالوە ئاراس��تەیان گرتبا،  ئاوا ---
<< . چوونکە پرۆس��ەی تەداعی دووالیەنە و لە هات و چۆدایە. 
وات��ا ب��ۆ نموونە ئەگەر ئ��او ئاوێنە بان��گ دەکات،  ئاوێنەش ئاو 
وەبیردەهێنیتەوە. واتا دانووس��تانی بانگهێش��تنی  ئەم دوانە بەم 

جۆرەیە:
ئاو>---< ئاوێنە . کێش��ەکە هەر لێ��رەدا نابڕێتەوە. بەر لەمە 
باس��ی ئەوەمان کرد کە واژەو چەمک و وێنەو... ەکان،  بە یەکەوە 
ڕایەڵکەی��ەک پێک دەهێنن. واتا هەر یەکەیەکی بیرەوەری چەندها 
لقی پێوەن��دی و تەداعی لێ دەبیتەوەو ب��ە پێچەوانەدەیان هیڵی 
بانگهێشتنەوەی پێوە دەلکێت. وەک دەبینن ئێمە بۆ ئەوەی بتوانین 
باس��ەکەمان بەرهەس��ت کەینەوە یەکەکانمان دووب��ەدوو لە پاڵ 
یەک داناوە،  دەن��ا دەبا ڕایەڵکەیەکی چۆڵەپێچەی تێک چڕژاومان 
کێشابایەوە کە نە سەری دیاربایەو نە بن،  نە سەرەتاو نە دوایی. 

بەرلەمە،  هۆتێل،  نوستن و خەونی تەداعی کردبوو،  کەوابوو 
بە پێچەوانەش دەلوێ و،  خەون هۆتێل و نوستن تەداعی دەکات:

خەون >---< هۆتێل ---<< نوستن
هەرواش ئاوێنە ئاوو خواردنەوە:

ئاوێنە>---< ئاو>---< ئەخواتە
ئەگ��ەر بە میکانیزمێکی فۆرمی��ک ودەاللەتی و تێکەاڵو،  ئاوێنە،  
ئاوو ئاوەدانی بانگ دەکات،  بە پڕۆس��ەیەکی دژبەرانەش دەلوێ 

ئاوەدانی چۆلەواری و چەمکی چۆل بانگ کات:
ئاوێنە>---< ئاو >---< ئاوەدانی >---< چۆلەواری >---< چۆل
»... من نا خۆت و تینوو و جیوه ترین سینگ و ئه م ئاسنه  ناخه وێ

چ هه را هه رایه که  به  قۆیماخ
ئه ی به رد؟

شه قامه  شینه  شینی دێ و »سه ما«یه  پێت ئه ڵێ »گواش«
ب��ه  زه مهه ری��ری رۆژه وه .. هه تا هه تاو... هه تاو هه ت��ا هه تا هه تا.. 

هه هه ..هه هه ... «
 

ئەگ��ەر من،  تۆ )خ��ۆت( تەداعی کات،  بەالمانەوە سرووش��تی 
دەنوێنیت، کە چی لە خۆتەوە بۆ تینوو پەل هاویشتن تۆزێ ڕامان 
دەگری��ت بۆ ئەوەی پتر لە جۆری پێوەندی نێوان ئەم دو یەکەیە 
بکۆڵین��ەوە. کاتێ لە دەق دا دەخوێنینەوە کە چەند دێڕ بەر لەمە 
»ت��ۆ بە نا ئەژیت وبە تینوو«، پێوەندی و هۆی تەداعی بوونی ) نا 
و خ��ۆت و تینوو( مان بۆ ڕوون دەبیتەوە. هەڵبەت ئەگەر کرابا بە 
کردەوەو لەس��ەر الپەڕەی کاغەز ڕایەڵکەی سەربەم کۆپلەیەمان 
کێشاباوە،  تەواوی ئەو دەست وپێوەندیانە بە یەکەوە دیاردەبوون. 
ب��ە پێی میکانیزمی پەیکانە دوو جەمس��ەرییەکە،  تینووش 

دەمانگەینێتە جیوە:

تینوو>---< ئاو >---< ئاوێنە >---< جیوە

ڕێکەوەندی )جیوەترین س��ینگ( یش دیسان لەو ساتەوەختانەیە 
کە پێویستە بۆ گەیشتن بەو پرۆسەیەی کە لەوانەیە زەینی شاعیر 
تێی پەڕاندبێ و،  هۆی گەیشتن بە تەداعی لە جیوەوە بۆ سینگ،  
لە خەس��ڵەت و تایبەتمەندییەکانی یەک��ەکان تۆزێ ورد بینەوە. 
جی��وە کانزایەکی بریقەدارە کە لەگەڵ ئەوەی فلززە تۆزێ نەرمە. 
زەینی جوانی ناس��ی ش��اعیر،  لە هەناوی ئەم کانزا سپی و سۆڵ 
و نەرم و بریقەدارە،  کە خزمایەتییەکیش��ی لە گەڵ ئاوێنە هەیە، 
بەر لەمەش لەرزانەیی بوونی باس کرابوو)بە لەرزانەیی جیوەتەوە(،   

سینگێکی نەسرەوتوو بەدی دەکات:

جی��وە>---< مەڕمەڕین وبریقەدارو ن��ەرم و لەرزانەیی>---< 
سینگ

»... م��ن نا خ��ۆت و تینوو و جیوەترین س��ینگ و ئەم ئاس��نە 
ناخەوێ...«

 
کە ش��اعیر باسی ش��ار و هۆتێل و نەخەوتن دەکات،  چاوەڕوانی 

ئەمەش دەکرێت کە لە شوێنێک دا دەنگە دەنگێک ساز بێت:
 

»... چ هەرا هەرایەکە بە قۆیماخ...«
 

لەم ش��وێنەی دەق دا شاعیر خۆی داوەتە دەست تەداعی دەنگی 
و ئەوە دەنگ و س��ەدای شارو دەسکەوتەکانی) هۆتێل و شەقام و 

ئاسن و...( ئەمە،  کە وردە وردە لە دەق دا دەنگ دەداتەوە.
تەداع��ی بوونی قۆیماخ)کە لەوانەیە ه��ەر قەیماخی خۆمان 
بێت،  یان دانانی تورکان ش��ایەد( دەلوێ بانگهێش��تنێکی تەواو 
تاکەکەس��ییانەی س��ەر بە بیرەوەرییەکانی ش��اعیربێت،  کە لە 
پرۆس��ەی ئۆتوماتیکی هەڵڕژانی الفاوی زەینی شاعیر بۆ ناو دەق،  
بە تەداعییەک کە لە بەش��ی نیوە وش��یاری ش��اعیردا لە نێوان 
هەراه��ەراو قۆیماخ دا هەیە،  بە بێ ئ��ەوەی نیگەرانی نامەنتقی 
بوونی حزووری ئەم بێت،  یەکس��ەر تۆم��اری کردبێت. تەنانەت 
لەوانەیە،  ئەگەر تەداعی بوونەکەی نیوە یان تەواو ناوشیارانە بووە،  
ڕێگە پێدانی بۆ ناو دەق تەواو وشیارانەو،  بە پێی شێوەی دەاللەت 

پەرێزی دەق،  بووبێت.

»... ئەی بەرد؟
شەقامە شینەشینی دێ...«

بەرد،  لە نێوان قۆیماخ و ش��ەقام دا،  بەدەم پرس��یارەوە هاتووە،  
تاوەک��وو دوایەش،  کە چەلێ لەم وتارەدا نایگەینێ باس��ی لێوە 
بکەی��ن،  ببیت��ە تەداعی بۆ ب��ەردو خیزوزیخ و ب��ەردە بەردەی 
دوای��ە. هەڵبەت  بەردی ڕەق و تەق،  ب��ە تەداعییەکی دژبەری 
قۆیماخیش،  کە س��پی و نەرمە،  شایەد هاتووە تاوەکوو زەینمان 

ئامادەی شەقامی بەردڕێژ بکات.
... شەقامە شینی شینی دێ و«سەما« یە پێت ئەڵێ )گواش(...
 ئەم دێڕە،  دێڕێکی تەواو س��ووررێئالییانەی ش��یزۆفرێنیکە،  
کە شەقام شینە شینی دێ،  بە تەداعی فۆرمیکی شنەشنی با و،  
سەما ش لەگەڵمان دەدوێت و گواش مان پێ دەڵێ. بانگ کردنی 
سەما دوای شین،  ئەگەر سەما بە جۆرێک هەڵپەڕکێ وەربگرین و،  
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شین بە گریان و ڕۆڕۆ،  لەسەر دابی تەداعی دەاللەتی دژبەر،  زۆر  
دوورە زەین نییە. گواش،  جۆرێک کەرەس��ەی نەققاشی و ڕەسم 
کردنە،  ئەگەر ش��ین بە ڕەنگ وەربگرین،  بانگهێش��تنی گواش 
دوای ڕەنگی ش��ین لە زەینی شاعیردا،  دیسانیش دەکەویتە دە 
خانەی تەداعییەوە،  بەاڵم ئەمجارە تەداعی تێکەاڵو و کارکردی:

با>---< شنە شن
شەقام>---< شینە شین
شین)گریان(>---< سەما
شین)ڕەنگ(>---< گواش

 
»... به  زه مهه ری��ری رۆژه وه .. هه تا هه تاو... هه تاو هه تا هه تا هه تا.. 

هه هه .. هه هه ... «

ئەم دێڕە لەو دێڕە دەگمەنانەی دەقە کە دەنگ بۆتە هۆی تەداعی 
و،  وای لێ دێ کە شاعیر بە قاقاوە دێتە دە پانتای دەقەوە.  بەاڵم 
سەرەتا بە تەداعییەکی دژبەرەوە،  جیهانێکی دوو جەمسەری لە 
دەق دا س��از دەکات و، لە س��ەهۆڵبەندانی زەمهەریرەوە دەست 
پێدەکات و بەدەم تینی هەتاوەوە بەرەو قاقای پێکەنین دەڕوات:

»... بە زەمهەریری ڕۆژەوە... هەتا هەتاو...« 
زەمهەریر) سەرمای سەهۆڵبەندان( >---< ڕۆژ >---< هەتاو

لە هەت��ا هەتاوەوە،  تەداعییەکان دەبن��ە فۆرمیک ودەنگی و تا 
زایەڵەی  دەنگی پێکەنینی  شاعیر دەڕۆن:

» ... هەتا هەتاو... هەتاو هەتا هەتا هەتا ... هەهە... هەهە...«

دێڕان��ە ئەو چەن��د هەن��گاوە،  نووس��ەری ئەم 
و لەگەڵ خوێنەری هێ��ژا هاوهەنگاو بوو 
چەند کلیلی دایە دەس��تی خوێنەری 

تامەزرۆی  و  پرسۆک)کونجکاو( 
زمان و دەقی بە 
قورس  ڕواڵ��ەت 
و پێچەاڵوپێچ��ی 

پتر  لەوە  س��ووزەنی. 
نامهەوێ چێژی کەش��فی 
دەق ل��ە خوێن��ەری ژیر 

بس��تێنم . دڵنیام شێوەی خوێندنەوەی داهێنەرانەتر لەوەی باس 
کرا و،  ش��وێن وخاڵی ش��اراوەی پتر لەوەی نووس��ەر دەرەقەتی 
هات��ووە،   لە دەق دا دەدۆزیتەوە. مەبەس��ت لەو چەندهەنگاوە،  

وەبیرهێنانەوەی ئەمە بوو کە:
١. دەقێکی ئەدەبی کە بە هیچ کڵۆجێک نەخوێنرێتەوە بوونی 
نیی��ە،  ئەگەر واب��وو،  ئەوە دەق نییە،  هەموو ش��تێکە جگە لە 

دەقی ئەدەبی.
٢. ئەگەر دەرەقەتی خوێندنەوەی دەقێک نەهاتم،  س��ەرەتا 
ش��ک لە دەق بوونی ئەم ناک��ەم،  گومان لە وزەی خوێندنەوەی 
خۆم دەکەم و هەوڵ دەدەم ش��ێوازەکانی تری خوێندنەوەی دەق 

فێربم وتاقی کەمەوە.
٣. شاعیری بە ئەزموونی خوێندەوار) مەبەست لە خوێندەواری 
ئەلف و بێ زانین نییە،  مەبەس��ت ڕاهێنانی مێشکە،  داوا دەکەم 
چاوێ��ک بە وتاری نۆرۆس��ایکۆلۆژیای داهێن��ان  دابێنن.( ،  لە 
تێک دانی زمان و ش��پرزەکردنی ڕێزمان،  مەبەس��تێکی هەیەو،  
تێکڕووخاندنەکەی  لە گۆترە نییەو،  بە دانس��تەو بە پرۆژەیەکەوە 
دەست دەداتە ئەم مەترسییەوە.  ئەنجامی تێک ڕووخاندنەکەشی،  
بنی��ات نانی بینایەکە بۆ خزمەت بە زمان و پتر دەوڵەمەندکردنی 

و هەراو کردنی هەتەر و سنوورەکانی.
٤. کەس��ێک وەک حەمەساڵەی سووزەنی،  دوای چەند دەیە 
نوس��ین و خوێندنەوەو ،  داهێنان و ڕاهێنان لە ناو سنوورەکانی 
زمانێک دا،  ئیتر هەرتاکە کەسێک نییە سەر بە خۆی وهی خۆی. 
ئەم کەس��ە ئیتر بۆتە مجێوری مەعبەدی ئ��ەم زمانەو میراتێکی 
ئ��ەم کەلەپورە. قەدری بزانین و ڕێز بۆ قەڵەمەکەی و ماندوویەتی 
چەن��د دەیە کۆڵ نەدانی لە ئاقاری زمانێکی کۆنینە بەاڵم فەقیرو 
بێ کەس��ی وەک ک��وردی،  دابنێین. ڕێز لێنان قودس��ییەت و 
ڕەخنەنەگرت��ن نیی��ە،  تەنان��ەت ڕێزلێنان ڕێ��ک خوێندنەوەی 
قەڵەم و زمان و دەقی ئەم کەس��ەیە،  بە چاوی ڕەخنەگرانە وە. 
نەک قس��ەی س��ووک کردن وپلالر هاویشتن،  یان 
سڕینەوەی تەواوی ماندوویەتی و زەحمەتەکانی. 

دەق بخوێنینەوە نەک کەس
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ت��ۆ س��ه ره تا وه ك ش��اعیر هاتیه  نێ��و جیهانی 
ئه ده به وه ، به اڵم دواتر له  بواری ره خنه ش ده ستت 
به  كار كرد، چی تۆی هان دا له  په نا ش��ێعر ئاوڕ له  

ره خنه ش بده یه وه ؟
نه ك الی ئێمه ، به ڵكوو زۆرێک له  ره خنه گران له  سه ر ئه و باوه ڕه ن 
كه  زمانی ش��یعر له  واڵتانی جیهانی رۆژهه اڵت  له  مێژوویه كی 
درێژخایه ن��دا زمانی زاڵ��ی زاره كی و پانتای نڤیس��انیش بووه ، 
ره نگه  هۆكاره كه شی  ئه وه  بووبێ كه  رۆژهه اڵت به  گشتی زێدی 
پێغه مبه ران بووه  و ئوس��تووره  زه ده یه ، وه ك ده زانین ئوس��تووره  
و ش��یعریش هه ر دووكیان به  پێی پێناس��ه یه كی گشتی، زمانی 
ناخودئ��اگای كۆمه ڵ بوونه  و نزیكایه ت��ی زۆریان له گه ڵ یه كدی 
هه ی��ه  كه  من نامهه وێ بچمه  ناو ئه و وێكچوویی و جیاوازیانه وه � 
به س ده ڵێم ئاش��نایی من له گه ڵ ئه و دوو بواره ی ئه ده ب زێده تر 
یه ك��ه م به  هۆی خوێندن��ه وه ی به رده وامە  بوو له  كاتی الویم دا ، 
دووهه م هه س��ت به  پێداویستی نوێگه ری له و دوو بواره دا. چه ند 
دۆس��تێك بووین كه  »وه حش��ه تناك« ده مانخوێن��ده وه  و وه ك 
ئه زموونی نڤیس��ان من بۆ ده ربڕینی ئ��ه و ته وژمه ی كه  به ره ی 
ئ��ه و خوێندنه وانه  بوو، س��ه ره تا رووم له  ش��یعر كرد ئه مه ش له  
كاتێكدا بوو ك��ه  زه مینه ی عه ینی ئه و كات )واته  س��ه ره تاكانی 
شۆرشی گه النی ئێران دژی پاشایه تی و بزووتنه وه ی چه ند باره ی 
گه ل��ی كورد بۆ داوا ره واكانی له  مێژینه ی( بۆ ش��ێعر و ش��وعار 
یان دروش��م ئاماده  تر بوو. الی ئێمه  كه سانێكی كه م ده یاننووسی 
و ئه و تاقمه ش كه  ده یاننووس��ی زۆربه یان ش��اعیر بوون و شێعر 
ل��ه  الیه ن جه ماوه ریش��ه وه  خوازیاری زێده ت��ری هه بوو... ره نگه  
ش��یعره كانی ئ��ه و س��ه رده مه ی  منی��ش زێده ت��ر وه اڵمی ئه و 
داخوازیی��ه ی دابێته وه  تا رووكردێكی راس��ته قینه ی زمان به ره و 
ش��ێعرییه ت)به  بۆچوونی ئێس��تاكه م( ئه و شێعرانه ش، به س له م 
الوال ده خوێندرانه وه  و هه وڵی باڵوكردنه وه م به  ش��ێوه ی چاپ بۆ 
نه ئه دان... ئه و كات لێره  گۆڤ��ار و رۆژنامه  و چاپه مه نی ئه وتۆش 

نه ب��وو... بۆ وه ی باڵویان بكه ینه وه  )له  بیرمه  س��اڵی ٦١)٨٢( به  
زه فتێكی ش��كاوی ئه و ساته ی ماڵ ئێمه  له گه ڵ جه الل مه له كشا 
ش��رێتێكمان تۆمار كرد...( ئه وه  دواجار بوو كه  گوڤاری سروه  له  
س��ه ر ده ستی مامۆس��تا هێمن باڵو كرایه وه  و زۆرێ له  شاعیران 
و نووسه رانی ئه وس��اكه  كه وتنه  باڵوكردنه وه ی به رهه مه كانیان به  
پێچه وانه وه  من وه ك یه كه مین هه نگاو بۆ باڵو كردنه وه ، وتارێكی 
ره خنه ییم له  سه ر شێعرێكی جه اڵل بۆ به رێ كردن... كه  من الم 
وابوو له  باری ته بایی وێنه گه لی دێری وئه ستوونی)عموودی(یه وه  
یه كیان  نه ده گرته وه  و سه یر ئه وه  بوو كه  جالل له  نامه یه كدا بۆی 
نووسیبووم كه  باش��ی بۆ چوویته،  بۆوه ی ئه و شێعره  له  راستیدا 
دوو ش��یعر بووه  و س��ه فحه ئارای س��روه  له  خۆڕا كردوویه تی به  
ش��ێعرێك)!!( ئه و نامه ی جه الل ئێستاش ماوه  ره نگه  كاتی خۆی 
باڵوی كه مه وه ... به  دوای ئه وه دا دوای ماوه یه ك یه كه م ش��یعری 

من له  گوڤاری سروه دا باڵو كرایه وه إ؛
»په پووله : ئاگر هانی باڵه كانم پێی هه ڵفره ...« دواجار به ش��ی 
یه كه م��ی وت��اری ره خنه یی ش��اعیرانی الو له  هه ڵس��ه نگاندنی 
ئه ده ب��ی دا باڵوكرایه وه .. هه ر چه ند به ش��ی دووهه می ئه و وتاره  
ب��ه  گوت��ه ی جوانه مه رگ م��ارف ئاغایی ت��ا رۆژی هه ناردن بۆ 
چاپ س��ه فحه  ئاراییش كرابوو... به اڵم له  ناكاو به رپرسانی سروه  
به چه ن��د هۆیه كه وه  ) الیه ن وابوو سیاس��ه تی تێك��ه ڵ بووه )!!( 
باڵوی ناكه ن��ه وه ... كه وایه  ئه گه ر به  ئه س��ێحی بمهه وێ وه اڵمی 
پرس��یاره كه ی جه نابت بده مه وه  ده بێ بڵێم چ له  باری متاال و چ 
له  باری هه وڵدان بۆ باڵو كردنه وه وه  من شێعر و ره خنه م پێكه وه  
ده س��ت پێكرد هه ر چه ند متاالی ره خنه ییم ئه و ده میش زێده تر 
بوو و ئاس��تی نووس��ینی ره خنه یش��م /ئه و كات/ له  شێعره كانم 
به رزت��ر بوو.. هه ر بۆیه  ره حمه تی م��ارف به رده وام له  نامه كانی دا 
و له  دانیش��تنی دۆستانه دا جه ختی له  سه ر درێژه دان به  ره خنه  
ب��وو و داوای وتاری ره خنه یی لێده كردم بۆ س��روه  كه  ئه وكات 
له وێ بوو..وه ك پێش��تریش ئاماژه م پێكرد � خوێندنه وه ی زۆر و 

ئاماده كردنی: عه بدولخالق یه عقووبی
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جیدی له  ره خنه گرانی ئه وس��ای فارس كه سانی وه ك به راهه نی 
میرعه الیی و كه دكه نی تا حقووق��ی و تا.د... جوره هاندانێك بوو 
ب��ۆ من كه  رووبه  رووی ره خن��ه ی ئه ده بی )له  ئه ده بی كوردی دا( 
ببمه وه  كه  ئه وس��ات به  راس��تی رێبوارانێكی ئێجگار ده گمه نی 
هه بوو و باڵوكردنه وه ی »شاعیرانی الو له  هه ڵسانگاندنی ئه ده بی دا« 
كه  ئه و س��ااڵنه  به  شێوه یه كی زانس��تی ئاوڕی له  زمان و وێنه  و 
كی��ش و بیچمی زێهنی ده قی ش��اعیرانی »ئه و كات الو« دا بۆوه  
به راس��تی ده س��تپێكی باش بوو بۆ ره خنه ی ئه ده بی به  شێوه ی 
جیدی. وه ك ده زانن پێشتر ره خنه ی الی ئێمه  به س شه ڕه جنێو 
یان پیاهه ڵگوتن بوو به  ش��اعیران یان نووس��ه رانێك كه  دۆست 
ی��ان دۆژمنی به  ناو ره خنه گر بوون... ن��ه ك خوێندنه وه ی ده ق 
به  پێ��ی بووتیقا یان بابه ت��ی و هێرمنۆتیكانه . له  درێژه ی كاری 
ره خنه یی ش دا هه وڵم دا بو یه كه مجار له  كوردستان ره خنه  به ره و 
خوێندنه وه ی چه ند الیه نه  به رم. خوێندنه وه ی گوڵی ش��ۆران له  
ش��ه ش گوش��ه نیگاوه  هه وڵێكی جیدی بوو له و بواره  دا كه  ئێستا 
الی زۆرێ له  ره خنه گران بۆته  باو و چه ند خوێندنه وه یی جێگای 

خۆی كردۆته وه ..

وه ك ئام��اژه ت ك��رد تۆ ل��ه و ش��اعیرانه  بووی 
كه  ش��ان به  ش��انی ش��اعیرانێكی وه ك جه الل 
مه لكش��ا، ره حیم لۆقمانی، له  جه نگه ی شۆرشی 
گه النی ئێران له  س��الی 78 ش��یعری به رخودان 
و به ره نگاریت ده نووس��ی ودواتریش هاوهه ناسه  
له گه ڵ شاعیرانێكی گه نجتر وه ك مارف ئاغایی و 
فه ره یدوون ئه ره شه دی و ئینجا داكار دواتر به ره ی 
نوێخوازی وه ك یونس ره زایی و شاعیرانی جیاواز 
له  نوێكردن��ه وه ی ش��یعری هاوچه رخی كوردیدا 
هه وڵ��ت داوه  و هه نووك��ه ش ه��ه روا به رده وامی 
پێوه ن��دی نێ��وان ئه م ش��اعیرانه  له گ��ه ڵ خۆت 
وهه مووش��تان له گه ڵ پێشه نگی ش��یعری نوێی 
كوردستان رۆژهه اڵت واته  سواره  ئیلخانی زاده  له  

روانگه ی ده قی شیعرییه وه  چون ده بینیت؟
راست ئه فه رموویت ... له مێژه  شێعر و ره خنه ی ئه ده بی ده پێوم و 
نه گه یشتوومه ته  كۆتایی هیچیان... له و ماوه  درێژخایه نه ش دا زۆر 
هاورێم پێ گه یش��تووه  زۆرم لێ وه كشاوه  و زۆرێكی تر جێیان پڕ 
كردوونه ته وه  به اڵم رێگا هه ر ئه وه یه  كه  سه ره تا بڕیار بوو بیبڕین... 
تاق��ی كردنه وه ی نوێ و خه ڵقی رچ��ه ی نوێتر و هه موار كردنی 
به رده كانی س��ه ر رێ و س��ه ر له  نوێ درێژه  پێدان به  رێگایه كی 

نامۆی دیكه  و ... تاد.
وه ك گوت��م: الم وایه  س��اڵی )٨٢١٩( ب��وو له گه ڵ جه الل 
مه له كشا شریته  شیعرێكمان تۆمار كرد وهه نێ شێعر دورشممان 
تیای��دا باڵو ك��رده وه ... دواجار له گه ڵ به ریزان م��ارف ئاغایی و 
فه ره یدون ئه رش��ه دی چه ند هه وڵێكمان دا بۆ وه ی شیعری نوێ 
بێنینه  فۆرمگ��ه ل نوێتره وه  و دواجار به یاننامه ی داكار و به رێزان 
ئازاد رۆس��ته می و بێهزاد كوردس��تانی و براییمی ئه حمه دی نیا 
و دوس��تانی دیكه  و هه وڵدانێكی تر له گ��ه ڵ به ره یه كی دیكه ی 
ش��اعیران )كه  ب��ه  ناوگه ڵ جی��اوازی وه ك جی��اواز خوازان و 
شیعری ش��ێت . به ره ی س��ێ و چوار و نوێترخوازان، له  الیه ن 

ره خنه گرانه وه  ئاوڕیان لێدرایه وه ( و ئێستاش ماوم و رێگه  درێژه ی 
هه ی��ه ...وه ك هه م��وو بواره كانی دیكه ... ب��ه اڵم ئه گه ر بمانهه وێ 
باس��ی پێوه ندی بكه ین ده بێ بڵێن ش��اعیرانی دوای س��واره  له  
كوردستانی رۆژهه اڵت به  داخه وه  جگه  چه ند هه ولێك كه  ئه ویش 
زێده ت��ر له  الس��ایی كردنه وه  ده چووه ، له باری زمان و ش��ێواز و 
مۆسیقای عه رووزی یه وه  رێچكه ی سواره یان نه پێوا. هۆكاره كانیش 
له  روانگه ی منه وه  ره نگه  ئه مانه بێ كه ؛ یه كه م ش��یعری س��واره  
ئه وكات به س ش��ار و خه وه به ردینه ی ئه ویش به  شێوه ی ده ست 
ن��ووس ب��اڵو ببۆوه  و كه م له  ش��اعیرانی الو ب��ه  تۆخی له گه ڵ 
ده قه كانی ئاش��نا بوون ئه و بۆچوونه ش له  سه ر ئه و دوو شێعرانه  
هه ب��وو ئه وه  بوو كه  س��واره  ئه و كات له  ژێر  ش��وێن په نجه ی 
ش��اعیرانی فارس و زمانی چریكی ئه و سه رده مه دا بووه  و زێده تر 
الس��ایی كردۆته وه  و شار وه ك شێعرێكی رۆمانسی دژ به  شاری 
مۆدێرن و گه ر انه وه  ب��ۆ جوانی دێ ده هاته  خوێندنه وه  ... بڕواننه  
ده مه ته قێ ئه و س��ه رده مه  له  گۆڤاری س��روه دا له  الیه ن جه لیل 
ئازادیخواز و كه س��انی دییه وه ... خه وه  به ردینه ش وه ك ماسی یه  
ره ش��ه  بچكۆله كه  ی س��ه مه د بێهره نگی ده خوێنرایه وه  هه ڵبه ت 
به زمانێكی ش��اعیرانه  تر و ده وڵه مه ندتر... هێش��تا زۆری مابوو بۆ 
ئه وه ی كه س��ێكی وه ك ره هبه ر مه حموودزاده  ئه و دوو ش��یعره  
به  ش��ێوه ی جیدی هه ڵسه نگێنی وسواره  وه ك قوتبێكی گرینگی 
بواری نوێخوازی گرێ بدات به  گۆرانه وه  وشاری ده ست ده سه اڵت 
و شاری ئارمانی شۆرشگێران )ده ریا( پێكه وه  هه ڵسه نگێنی...ئینجا 
ئێم��ه  و مانان ئه و س��ااڵنه  هه موو خوێندنه وه كانم��ان به  زمانی 
فارس��ی بوو ئه و ش��ێعرانه ی به  كوردی ده ماندیتن زێده  شیعری 
په ش��ێو و هه ڵمه ت و شێركۆ و... بوون كه  به  هۆی تایبه تمه ندی 
ناوچه یی و ده سه اڵتی زمانی سیاسی یه وه  زێده تر ده وریان ده گێڕا 
و شوێن په نجه یان له  سه ر شاعیرانی ئه م دیو له  شیعری سواره یی 
)كه  من ئێس��تا الم وایه  چ له  باری بووتیق��ا و چ خوێندنه وه ی 
هێرمنوتیكیانه  و بابه تی له و ش��ێعره  شوعاری یانه  ده وڵه مه ندتره (
جه الل ئه وس��ااڵنه  له  حاڵ و هه وای په شێوی دا قه ڵه می ده وشان 
و .. گه یش��ت به  ناو بانگێ ... بۆ وی ئه گه ر له بیرتان بێ... جه الل 
ئه و كات له  »س��روه « تاقه  گوڤاری كوردس��تانی ئ��ه م دیو دا بوو 
و ده رفه ت��ی باڵوكرن��ه وه ی له  ئێمه  و مانان زێده ت��ر بوو... ئێمه  
باوه كوو دۆس��تایه تی زۆرمان هه بوو... ب��ه اڵم من به  هۆی هه نێ 
كێش��ه ی سیاس��ی و گیروبه نده وه ... باوه كوو له و جۆره  شێعرانه م 
زۆرهه بوو... )ده ف�ته رگه ل س��ه مفۆنیا و دی��اری و هه زار دیوانی 
كه له گه ت له  پرس��ه دا( به اڵم زور كه میان لێ باڵو كرایه وه ...دوای 
باڵو بوونه وه ی وتاری ره خنه یی ش��اعیرانی الو له هه ڵسه نگاندنی 
ئه ده بی دا له گه ڵ مارف و فه ره ی��دوون زێده تر پێكه وه  ده كواڵین 
مارف چه ند شێعرێكی له  گوڤاری سروه دا بۆ باڵو كردمه وه ... به اڵم 
وه ك ئاماژه م پێكرد مارف حه زی له وه  بوو كه  من به رده وام وتاری 
ره خنه ی ئه ده ب��ی باڵوبكه مه وه  هه ر بۆیه  چه ندین وتاری ره خنه ی 
ئه ده بیم له و س��ااڵنە دا باڵو ك��رده وه  و زێده تر وه ك ره خنه گر له  
ناو دوس��تانی تازه دا ده ناسرام تا ش��اعیر_ به اڵم شێعر خۆی به  
هی��چ ئه رێ و نه بێ یه كه وه  نابه س��ێته وه  وه ك گوتم من یه كجار 
زۆر ده مخوێنده وه  و زۆری��ش تامه زرۆیی نوێگه ری بووم... هه نێ 
هه وڵم دا بۆ وه ی بتوانم زمانێكی تایبه ت به  خۆمم هه بێ و له گه ڵ 
هه موو دۆس��تایه تی ئه و به رێزانه  دا هه رگیز نه چمه وه  سه ر شێوه  
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به كارهێنانی ئه وان له  باری زمانه وه  وه ك س��ه ره كی ترین فۆرم... 
مارف جوانه مه رگ ب��وو و فه ره یدوونیش په ڕه وازه ی هه نده ران و 
من ده فته ری درۆ مۆقه دده س��ه كانم كوتایی هات ده ستم كرد به  
شێعره س��اته كان كه  الم وایه  گه وره ترین شوێن په نجه ی به جێ 
هێش��ت و به ره ی دواتر زێده تر ئاوڕیان لێ دایه وه ..و.. رچه گه لی 

نوێتر ساز بوو.

»داكار«چی؟
لێره دا پێویس��ته  ئاماژه یه كیش به  پرۆس��ه ی شێعری داكار 
بك��ه م؛ وه ك له  وت ووێژیكی دیكه ش دا)بۆگۆڤاری رامان( ئاماژه م 
پێ كردوه  هه وڵه كانی ئێمه  له  رێگای فه ره یدوون ئه رش��ه دی یه وه  
پێوه ند ده بێ به  هه وڵدانی چه ند دۆس��تێكی دیكه وه  له  مه ریوان 

و به یاننامه ی داكار س��الی ١٣٧٧ی ه  
ل��ه  چواره مین پێش ژماره ی س��یروان 
ناوی منیش��ی  ب��اڵو ده بێته وه  ك��ه  
به ژێره وه  ب��وو بێ ئه وه ی تا كاتی باڵو 
كردنه وه كه ی دیبێتم... ئه و به یاننامه یه ، 
هه رچه ن��د له  به یاننامه كه  ده رنه چوو و 
دۆس��تان په ڕه وازه  بوون، به اڵم گۆمی 
شڵه قاند  ئه ده بیی  سه له فیه تی  مه ندی 
و ده روازه یه ك��ی دیك��ه  كرای��ه وه  بو 
روانینی نوێ تر و جیاوازتر و ده مه ته قێ 
وشه ره  قه ڵه می باش��ی به دواوه  بوو كه  
هه مان ئه وشته  بوو كه  داكار ده یویست.

ئه ده بیاتی  وای��ه   پێت  تۆ 
چه ن��ده   ت��ا  ك��وردی 
توانیویه ت��ی خۆ له  پێوانه  
ئه ده بێك��ی  گش��تیه كانی 
جیهان��ی  س��ه ركه وتووی 

نیزیك بكاته وه ؟
)گه ر ئاماژه  به  هه نێ داهێنه ر و ده قی 
ئه ده به كه مان بك��ه ی ده توانین پتر له  

وه اڵمه كه ت كه ڵك وه رگرین(
- پێوانه كان��ی ئه ده ب��ی جیهانی 
گش��تی نین و قاڵبێكی دیاریكراویان 

نیی��ه  كه  ئێمه  ئه ده بیاتی خۆمان له و قاڵبه  بده ین بۆ وه ی بزانین 
خۆمان له  ئه ده بی جیهانی نیزیك كردۆته وه  یان نا...

ئه ده بیات رۆح��ی زیندووی هه موو گه الن��ی جیهانه  كه  له  
زماندا دێته  نواندن و ده نگدانه وه  و گه ش��ه  و نه شه . دیاره  زمانی 
هه ر نه ته وه یه كیش جیاوازی س��ه ره كی و بنه ڕه تی هه یه  له گه ڵ 
زمانه كان��ی دیك��ه  و جگه  ئ��ه وه ش كه لت��وور و چۆنیه تی ژیان 
وب��اری مێژوویی ته نانه ت جوگرافی��ای و ... تاد هه ر نه ته وه یه ك 
ناراسته وخۆ و له  كاناڵی زێهنی شاعیر یان ئه ده یبه وه  دێته  پانتای 
نڤیس��ان و دواتر باڵوكردنه وه ... هه رچه نده  دواتر پێكهاته خوازان 
هه وڵی��ان دا ئه و زێهنیه تانه ش له  ئوس��تووره  ئه فس��انه كانه وه .. تا 
چونیه تی جل و ب��ه رگ و ته نانه  خوارده مه نی له هه موو جیهان دا 
پێكه وه  ببه ستنه وه ... بۆئه وه ی بیسه لمێنن زێهنی مرۆڤ به  گشتی 

ب��ه  پێی پێكهاته یه كی وه ك یه ك ی��ا نزیك له یه ك كاردانه وه ی 
هه یه ... به اڵم وه ك ده زانین ئه وه  ته نیا خوێندنه وه یه كی دیكه یه  و 
به س... ئینجا ئه ده بی جیهانی به  واتایه كی زۆر ساكار یانی ئه ده بی 
هه موو جیهان كه  هه ڵبه ت ئێمه ش به شێكین له و جیهانه  كه وایه  
گرینگ ئه وه یه  بزانین ئێمه  چیمان كردوه  یان چیمان به و ئه ده به  
جیهان��ی یه  زیادكردوه ... دیاره  به  هه م��ان ئه ندازه ش له  ئه ده بی 

جیهانی نیزیك بووینه ته وه ...
به  ب��ڕوای من هۆی نه ب��وون یان الواز بوونی رۆش��نبیری 
الی ئێم��ه  هه مان به  گش��تی روانینه  له  زۆرب��ه ی  دیارده كانی 
ده وروب��ه ر... بۆ وێنه  ئه ده بیات ل��ه  جیهاندا مێژووی درێژخایه نی 
هه ی��ه  و له  ره وتی ب��ه رده وام دا بووه  و له  زۆر رێباز و قوتابخانه  و 
دژ قوتابخان��ه ی تێپه ڕاندوه  و ژانرگ��ه ل جیاوازی پێك هێناوه  كه  
ئه ده ب الی ئێمه  به س له م س��ااڵنه ی 
دوای����������ی دا خوێندوویه ته وه ... و 
هه وڵی داوه  نموونه یان لێ سازكاته وه  و 
ژانرگه لی  باشیشی هه ڵیناوه   هه نگاوی 
چیرۆك � رۆمان، ش��انۆنامه  � سینه ما 
ره خنه ی ئه ده ب��ی الی ئێمه  خاوه نی 
مێژوویه ك��ی ئه وت��ۆ نیی��ه  و زمانی 
كوردی��ش زمانێك��ی جیهانی نییه  له  
مێژوویه ك��ی درێژ خایه ن��دا نه ك هه ر 
ده سه اڵتێك پش��تی نه گرتووه ، به ڵكوو 
ده یان ده سه اڵت نوقمی زه وی كردوه ... 
به  له به رچاوگرتنی ره وتی ده سه اڵت � 
مه عریفه  وسازكردنی یه كدی ئاسایی یه  
ئه گه ر زمانی ئه ده بی  مه ش له  جیهاندا 
هێند به رچاو نه كه وتبێ... دڵنیام ئه گه ر 
شاری مۆسیقاره  سپی یه كان به  زمانی 
ئاڵمانی � فه ره نس��ی یان ئینگلیسی و 
چووزانم ئێس��پانێولی بنووسرابا ئێستا 
رۆمانێك��ی ئه وپه ڕجیهانی��ش ب��وو... 
ب��و قس��ه كانم.. فیلمه كانی  به ڵگه ش 
یلم��از گونای و به هم��ه ن قوبادی یه .. 
له  ب��ه ر ئه وه ی زمان��ی وێنه  زمانێكی 
جیهانی یه ... باوه  كوو هیچ مێژوویه كی 
كاری سینه مایی له  پشت سینماكارانی 
ك��ورد نیه ... ده بینن چۆن بوونه ت��ه  به رهه می جیهانی و ناوبانگ 
دێننه وه ...به اڵم ئه گه ر هه ر ئه م پرسیاره ت له  مه ڕ شێعری كوردی 

بكردایه .. وردتر ئه مانتوانی به رئاوردیكی عه ینی تر بكه ین؛
ش��وێن په نجه ی نێوان ده قێتی ش��یعری ف��ارس � تورك، 
ع��ه ره ب � ده قی ش��یعری كوردی ده وڵه مه ند ك��رده وه  و زمانی 
شیعری كالسیكی كوردی به  هۆی كه ڵك وه رگرتنی به  جێی له  
زمانی ده وله مه ندی ئه وان شوێنگه  و پله و پایه كی ئه وتۆی بۆ خۆی 
پێك هێناوه  و گه مه یه ك��ی بوێرانه ی به و زمانانه  كرده وه . مه الی 
جه زیری، نالی، مه حوی، مه وله وی تاوه گۆزی له و ش��اعیرانه ن كه  
خوێنه ری چاالكی سه رده م به  خوێندنه وه ی دووباره ی ده قه كانیان 
ده توان��ێ بیانهێنێت��ه  ریزی ش��اعیرانی جیهانیی. ب��ۆوه ی ئه وه  
خوێندن��ه وه ی دووباره  و چه ندباره یه  ك��ه  ده ق زیندوو راده گرێ 

ژانرگه لی چیرۆك � رۆمان، 
شانۆنامه  � سینه ما ره خنه ی 
ئه ده بی الی ئێمه  خاوه نی 

مێژوویه كی ئه وتۆ نییه  و زمانی 
كوردیش زمانێكی جیهانی نییه  

له  مێژوویه كی درێژ خایه ندا 
نه ك هه ر ده سه اڵتێك پشتی 

نه گرتووه ، به ڵكوو ده یان 
ده سه اڵت نوقمی زه وی كردوه ...
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و له  ت��ه م ومژ و تێپه ڕینی زه مه ن ئه یپارێزێ و به  ش��ێوه یه كی 
ن��وێ و نوێ تر ئه ینوێنێته وه ، ئه گینا به  بێ خوێندنه وه ی جیهانی 
ده قی جیهانیش��مان نابێ ئه ده بیش وه ك هه موو مه عریفه یه كی 
دیكه ی ژیانی مرۆڤ، ویتگونشتاین گوته نی، جوره  یاری وكایه كی 
زمانیی��ه  كه  له  پێوه ندی له گه ڵ ده قی پێش خۆی نێوان ده قێتی 
و خوێندنه وه ی نوێ دا.. درێژده بێته وه  و بێ كوتایین. به  خۆشیه وه  
ره خنه گرانی س��ه رده م خۆیان له و بواره ش دەدا  و ئه توانن بڕواننه  
خوێندنه وه كان��ی خ��ودی جه نابت له  س��ه ر نال��ی و مه حوی و 
ئاوڕدانه وه ی كه سانی دی له  گۆشه  نیگای فورمالیستی و پێكهاته  
خوازانه  و دیارده ناس��انه  هێرمۆتیكیانه ی هه ر ئه و شاعیرانه ... من 
كاتی خۆی له م روانگه وه  ناڵی و خوێندنه وه ی نوێ  یه كانی سه رده م 
ب��اڵو كرده وه  و هه وڵ��م دا ده قی نالی له  چه ندین گۆش��ه نیگای 

ره خنه یی نوێ بێنم��ه وه  ناو كایه كه ... 
دی��اره  ئه م هه واڵنه  چه ن��د به هێز بن 
ئه توانی هی��وادار بین كه   ئه وه نده ش 
ده قه مانمان زیندوون. له  بیرتان نه چی 
ئێس��تا ره خنه گر و خوێنه ر ده ورێكی 
ئه وتۆیان هه یه  ل��ه  خۆڵقاندنی ده قی 
ناوچه ی��ش دا  ته نان��ه ت  و  جیهان��ی 
ش��یعری نوێ كوردی )جیا له  رۆمان 
و چی��رۆك...( ئ��ه و ده وڵه مه ندی یه ی 
ئه ده بی كالس��یكی له  پشت بوو هه ر 
بۆی��ه  ل��ه  فۆرم��ی ن��وێ و نوێ تری 
خۆش��ی دا له  گۆران و سواره  و روانگه  
و كفری و ئه م دواییانه  نوێترخوازان دا 
به  رای م��ن له گه ڵ ره و ت��ی ئه ده بی 
جیهان��ی بوونه  و النی كه م له  ئه ده بی 
دراوس��ێكانی كه  ه��ه ر كامه یان كه ڵه  
ش��اعیرانی گه وره یان له  پشت بووه  � 
دوانه كه وتوون��ه ... به اڵم وه ك پێش��تر 
ئاماژه م كرد زبانی ك��وردی زمانێكی 
جیهان��ی نی��ه  و غه دری گ��ه وره ی 
لێ�ك��راوه  ... ئاش��ووری یه كێ���ك له  
ره خنه گ��ران و رووناكبیران��ی فارس 
ده ڵێ؛ مه ڵبه ندی س��ه ره كی زمان له  
هه م��وو پانتاكان��ی ژیان��ی مودێ�رندا 

زمانگه لی ئینگلیس��ی _ ئاڵمانی _ فه رانسه یی بوونه  و زمانگه لی 
دیكه  یان الس��ایی وانیان كردۆته وه  ی��ان وه رگێڕی ئه و زمانانه  
بوون��ه  بۆ ناو زمان و گوتاری مودێرن��ه ی خۆیان، زمانی كوردی 
به و پێیه  ره نگه  وه رگێ�ڕی زمانی ده س��ته  دووهه می ئه و زمانانه  
بووب��ێ له  زمانگه ل��ی دیكه وه  و ئه مه ش وای ك��ردوه  كه  ئێ�مه  
ته نانه ت له ب��واری ئه ده بیش دا به رده وام هه وڵی تاقی كردنه وه ی 
ئه زموونه كانی و قوتابخانه  س��ه ره كی و ناسه ره كی ئه وانمان دابێ 
ب��ه اڵم جیهان یه كجار بچووك بۆته وه  و من به ش به  حاڵی خۆم 
هه وڵی مرۆڤ بۆ گه ش��ه  و نه ش��ه . له  هه موو بواره كانی ژیاندا به  
هه وڵگه لێكی جیهانی ئه بینم و ئاوه ها دابه شیان ناكه م... من مافی 
خۆمه  كه  فرۆكه م هه بێ هه رچه ند له  س��ه ره تادا من فرۆكه م ساز 
نه كردب��ێ من مافی خۆم��ه  به  پێی »بوطیق��ا« ده ق بخوێنمه وه   

هه رچه ند ئه ره ستوو له  هۆزی من نه بێ بۆ وه ی مرۆڤ به  گشتی 
یه ك هۆزه  و ئه وه  ده س��ه اڵت و سیاسه ت و ئایدولۆژی یه  لێكیان 
جوێ ده كاته وه  و ش��ه ڕی گ��ه وره  گه وره یان ب��ۆ ده نێ��ته وه  و 
ئه ده بی��ات ره نگه  خاوێنترین و جوانترین ئه زموونی مرۆڤ بێ كه  
بۆ هه موو مرۆڤ ده نووس��رێ ن��ه ك بۆ خێڵ و نه ته وه  و واڵتێكی 
تایبه ت. به  قه ولی ش��املوو»ئێمه  خاوه نی ده ردی هاوبه ش��ین« و 
ئه ده ب ره نگه  چێژ و خۆشی هاوبه شیشمان بێ! له  بواری ئه ده بی 
نوی��ش دا وه ك ئاماژه م كرد ئه ده بی ك��وردی باش هاتۆته  پێش 
ئه گه ر بمانهه وێ ئاماژه  به  هه نێ داهێنه ر وده قی نوێخوازی دوای 
روانگه  و كفری بكه ین ئه توانین له  بواری شیعری دا باسی ئه نوه ر 
مه س��یفی و فه رهاد پیرب��ال و فورمخوازه كانی هه ولێر بكه ین له  
س��ه رنج دان به  بیچمی زێهنی چه ند بازنه یی و چۆن نووس��ین 
ل��ه  ب��ری چ��ی نووس��ین، هه روه ها 
نوێترخوازان یان شاعیرانی جیاواز )به  
بۆ چوونی ف��ه رزاد میرئه حمه دی( له  
بواری سه رنج دان به  سێاڵوی هۆش و 
چه ند ده نگی بوونی ده ق و ده ستكاری 
كردن و گرینگی دان به  زمانی شیعری 
و به گش��تی نوێتر كردنه وه ی فۆرم و 
بابه ت و ... كه  به  راس��تی جێی باسن. 
له  بواری چی��رۆك و رۆمانی نوێش دا 
چی��رۆك و رۆمانه كان��ی عه تا نه هایی 
ق��ادر هیدایه تی و ب��ه  ختیار عه لی و 
شێرزاد حه سه ن و ... جێ ی سه رنجن.. 
عه تا نه هایی له  به ر هه وڵدان بۆ ته بایی 
له  راده  به ده ری ف��ۆرم و ناوه رۆك له  
باڵنده كانی ده م بادا � سه ید قادر له  به ر 
شێوه  ده ربرینی نوێ تر و زمانی جیاواز 
ل��ه  نوڤیلێتی ده نگی نوخته دا به ختیار 
عه ل��ی به  ه��ۆی كه ڵ��ك وه رگرتنی 
به جێ له  زانیاری و ئاگایی گووش��راو 
نێوان ده قیتی هونه ری له  ئوستووره  و 
فه لسه فه  و زانسته  كۆمه اڵیه تییه كانه وه  
تا ژیانی مێژوویی مرۆڤ و ره خنه كاری 
حه سه ن  شێرزاد  كوردی...  ده سه اڵتی 
به  هۆی به رجه سته  كردنی كومه ڵگای 
ده س��ت باوك و گرێ جنس��ی یه كانی ئه و كۆمه ڵ��گا و... ده ق و 
كه سانی دیكه ش هه نه  كه  ره نگه  له م ده رفه ته دا باسیان نه كرابێ...
له  بواری ره خنه ی نویش دا حه تم ده بێ ئاماژه  بكه ینه  گرووپی 

ره هه ند له  باشووری كوردستان و نوێترخوازان له  رۆژهه اڵت.. 

تۆ گرینگایه تی بزاڤێكی به  گوڕ و به هێزی وه رگێأان 
بۆ ئه مڕۆی ئه ده بی كوردی له  چیدا ده بینی؟

- به  رای من وه رگێڕان پردێكی مێژووییه  بۆ پێوه ندی و هاوته بایی 
و جیهانی كردنی فه لسه فه  و زانست و هونه ر و مێژوو به گشتی، بۆ 
نموونه  له  باری مێژوویی یه وه  وه رگێڕانی به رهه می فه یله سووفانی 
یوونانی كۆن له  س��ه ده ی سێهه می كۆچی بوو به  زمانی عه ره بی 
ئه م كاره  ئه و ده س��تكه وته  گ��ه وره  جیهانی یه  له  چنگ فه وتان و 

به  رای من وه رگێڕان پردێكی 
مێژووییه  بۆ پێوه ندی و 

هاوته بایی و جیهانی كردنی 
فه لسه فه  و زانست و هونه ر و 
مێژوو به گشتی، بۆ نموونه  له  
باری مێژوویی یه وه  وه رگێڕانی 

به رهه می فه یله سووفانی یوونانی 
كۆن له  سه ده ی سێهه می كۆچی 
بوو به  زمانی عه ره بی ئه م كاره  
ئه و ده ستكه وتەی له  چنگ 
فه وتان و شه وه  زه نگ پاراست
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ش��ه وه  زه نگی سه ده كانی ناوه راس��ت له  ئوروپا پاراست و دواجار 
له گه ڵ زانس��ته كانی ئه وس��ای رۆژهه اڵت گه ڕایه وه  بۆ ئورووپای 
س��ه ده ی ١٢ و ١٣ و زه مینه  و به س��تێنێكی له  باریان ره خساند 
بۆ پێش��كه وتن و له  دایك بوونی س��ه ده كانی نوێ تر ئه مه ش به  
راس��تی ده س��تكه وتێكی گه وره  بوو كه  حاشا هه ڵنه گره  دووهه م 
وه رگێڕانی هونه ری ئه فس��انه  نووس��ی كه س��انی وه ك هۆمێر و 
سوفوكل و ئاشیلۆس و سیس��رۆ بوو به  زمانه  ئه ورووپی یه كان و 
بووه  هۆی ناس��ینی ناخودئاگای زێهنی جیهانی مرۆڤ و ... یان 
وه رگێڕانی كلیله وده منه  له  سانسكریته وه  بۆ زمانگه لی عه ره بی و 
فارس��ی .. و ده یان نموونه ی تر كه  به  راستی ده ستكه وتگه لێكی 
جیهانین له  س��ه ده كانی نوێش دا زانس��ت و فه لسه فه وتكنولۆژیا 
وهونه ری خۆرئاوا گه شه یه كی سه رسوورهێنه ری هه بووه  و واڵتانی 
دیكه  ته نیا له  رێگه ی زمان و وه رگێڕانه وه  هه وڵیان دا له و كاروانه  
نه خافڵن و وه دوا نه كه ون. ئه م ره وته  به رده وامه  و زمانه كانی عاڵه م 
به  هوی وه رگێڕانه وه  گوتاره كانی خۆیان وه شه پۆالن ده خه ن و له  
هه موو بابه تێك وه رده گرن و ده نێرنه ده ره وه ... ئه م بزاڤه  به  هه وڵ 
و هیمه تی ده یان كه س��ی وه ك جه نابت ل��ه  كورده واریدا وەڕێ 
كه وتووه و له  الیه كه وه  ده بێته  هۆی ده وڵه مه ندبوونی زمانه كه مان 
و له  الیه كی دیكه وه  به ره ی ئێس��تا و داهاتوومان ئاش��نای زۆر 
رێبازی نوێی دیكه  ده كا ل��ه  پانتاگه لی جوراوجۆری به رینایه تی 
زماندا... ب��ه  داخه وه  ره نگه  له  به ر تازه  ده س��تپێكردنمانه وه  یان 
ئاشنانه بوونی باش له  سه ر هه ر دوو زمانی بنێر و وه رگر یان كه م 
ده س��ه اڵتی خۆمان و به  په له  بوونمان هه نێ تێكستی وه رگێڕدرا 
و ده بینین كه  مه به س��تیان نه پێكاوه  یان له  حاس��ت تێكس��تی 
س��ه ره كی به الرێدا چوونه و ... تاد كه  ئه مه  ئاس��ایی نیه  و حه تم 
ده بێ له  پاڵ ئه و بزاڤه دا ئاوڕ له  بزاڤی ره خنه  له  سه ر وه رگێڕانیش 
بده ینه وه  هه وڵی به رئاورد كردنی تێكسته كان گوڕوتینێكی تازه تر 
ده دات��ه  بزاڤی وه رگێرانی كوردیش. ب��ه  داخه وه  هه نێ له  قه له م 
به ده ستان وه رگێڕانیان ال ئاجووری بیانی یه  و به  چاوی سووكه وه  
له  وه رگیأان ده أوانن... ك��ه  كاتی خۆی وه اڵمی ئه وانه  دراوه ته  و 
پێویس��ت به  دووباره  كردنه وه  ناكات به س پێویسته  ئه وه  بڵێم ... 
یه كێ له خاڵه  س��ه ره كی یه كانی به جیهانی بوون بزاڤی به  گوڕ و 
هێ��زی وه رگێڕانه  ... له  هه موو زمان��ه  زیندووه كانی جیهان و به  

پێچه وانه وه ...
وه ك ده زانی��ن ئ��ه و ئه ده بیاته ی له  كوردس��تانی 
رۆژهه اڵت س��ه ری هه ڵداوه  خۆرسك و خۆبژیوه  
و  حكوومه ت��ی  پش��تیوانی یه كی  ئه ده بیاتێك��ه  
ناحكوومه تی نیه . به اڵم له  كوردس��تانی باش��وور 
بارودۆخه كه  به  پێچه وانه وه یه  له  وێنده رێ ده یان 
دام و ده زگای حیزب��ی و حكوومی پش��تیوانی له  
بزاڤی رۆش��نبیری ده كه ن ئه م دوو دۆخه  جیاوازه  
چ خه سار یان ده س��تكه وتێكی له م دوو به شه ی 

كوردستان لێ كه وتۆته وه ؟
� هه وێنی س��ه ره كی ب��ۆ وه اڵم دان��ه وه  به م پرس��یاره ی جه نابت 
ده گه رێت��ه وه  ب��و پێوه ندی و ملمالن��ێ و یه كگرت��ن و لێكدابڕانی 
دوو گوت��اری مێژوویی به  ناوی مه عریفه  و ده س��ه اڵت و چونیه تی 
خوێندن��ه وه ی ئه و دوو گوتاره . هه نێ رووناكبیران ئه م دوو گوتاره  له  
هاودژایه تی یه كدی دا ده خوێننه وه  و الیان وایه  ده س��ه الت به رده وام 

له  س��ه ركوتكردنی مه عریفه دا بووه  و به وپێیه  مێژوو ده بێته  مێژووی 
ده س��ه اڵتی س��ه ركوتكه ر و مه عریفه ش به رده وام به ره نگاری كردوه  
و له هه وڵی رووخاندن و تێك ش��كاندنی ده س��ه اڵتدا ب��ووه  ... ئه مه  
بۆچوونێكی كالس��یكی یه  كه  ده سه اڵتی به س به  ده سه اڵتی سیاسی 
و حكوومه ت��ی زانی��وه  و وه ك ئه ركێكی شۆڕش��گێڕانه  هه وڵیانداوه  
هه م��وو مه عریفه یه ك بۆ به ره ن��گاری و دژایه تی ئ��ه و جۆره  هێزه  
ب��ه س له  حاڵه تی دژایه تی دا بخوێنن��ه وه  و جگه  ئه وه  بخه نه  به ره ی 
ده س��ه اڵت و دژایه تی بكه ن.. فاكتی مێژوویش بۆ به ڵگه هێنانه وه ی 
ئه م بۆچوونه  س��ه ده كانی ره شی ناوه راستی ئۆرووپایه  كه  ده سه اڵتی 
زمانی ئایینی و سیاس��ی به  توندی دژی هه رچه شنه  مه عریفه یه كی 
زه مینی ده وه س��تان و كوش��ت و بڕی رووناكبیران ئاسایی بوو.. ئه م 
بۆچوونه  ب��ه اڵم ئه وه ی له  بیرچووبوو كه  ده س��ه اڵتی س��ه ده كانی 
ناوه راس��تی ئوروپا پشت ئه س��توور بوو به  فه لس��ه فه  و مه عریفه ی 
ئه ره س��توو و ده س��ه اڵتی زمانیی) مه عریفه ی( ئایینی كلیس��ا و له  
خۆڕا )واته  به  بێ مه عریفه ( س��از نه ببوو.. مێژوو به  گش��تی نیشان 
ده دا كه  ده س��ه اڵت و مه عریفه  له  هه وڵی س��ازكردنی یه كدیدان و 
ب��ه رده وام یه ك��دی به رهه م ده هێنه وه  ئه م��ه  بۆچوونی دووهه مه  له  
چۆنیه تی پێوه ندی ده س��ه اڵت ومه عریفه  كه ؛ هیچ ده س��ه اڵتێك به  
بێ مه عریفه  و هیچ مه عریفه یه كیش به  بێ ده س��ه اڵت ناچه س��پێ 
هه ر بۆیه  ده س��ه اڵت له م خوێندنه وه دا به س ده س��ه اڵتی حكوومی 
و سیاس��ی نیه  به ڵكو ده بێته  ئپیس��تمه یه كی زمانیی زاڵ كه  ره نگه  
هه ر له  زمانی باوكی یه كه مه وه  س��از بووبێ و سه ره تا له  ناوبنه ماڵه  دا 
كاریگه ری خۆی ده نوێنێ و ئێنجا له  رێگه ی س��ازكردنی كلتوور و 
پ��ه روه رده وه  كۆمه ڵگا ده ته نێته وه .. له م بۆچوونه دا گوتاری زال به س 
گوتاری سیاس��ی ناگرێته وه . لێره دا ده س��ه اڵت هێزێكی نادیاره  كه  
 تان وپۆی له  ده روون و نه ستی كه سایه تییه كانی كۆمه ڵگا دا ته نیوه ته وه
و ده سه اڵتی سیاسی و حكوومی به خواست و ئیراده ی ئه و ده سه اڵته  
به ره هه م دێ لێره دا ئوستوره و ئایین )ناخودئاگای كومه ڵ( و كولتوور 
و...تێك��ه ل به  مه عریفه ی س��ه رده م ده بن به ره نگاری ئه و به ش��ه ی 
دیكه ی مه عریفه  ده بنه وه  كه  مقاومه ت و به ره نگارییان ده كا.. ئه ویش 
نه له  به ر ئه وه ی به گش��تی چه مكی ده س��ه اڵت ره فزبكاته وه  به ڵكوو 
بۆ ئه وه ی بتوانی كاتی خۆی ده س��ه اڵتێكی دیكه  س��ازبكا. كه وابوو 
ئاس��ایی یه  ئه گه ر له  كۆمه ڵگادا هه رچه ش��نه  مه عریفه  یه ك له گه ڵ 
ی��ا دژ و ناته ب��ا له گه ڵ هێز و ده س��ه اڵتێك هه بوونیان هه بێ دیاره  
گۆتارگه ل��ی به س��تراو هه وڵی مانه وه  ئه ده ن و مان��ه وه ی خۆیان له  
ره فزكردن��ه وه  و دژایه تی گوتارگه ل ئاوه اڵ و ك��راوه  دا ده بینن و به  
پێچه وان��ه وه  گوتارگه ل كراوه  گه ش��ه و ده س��ه اڵتدارێتی خویان له  
راكێش كردنی هه موو هونه ر و مه عریفه ی مرۆڤ دا پێناس��ه  ده كه ن 
هونه ر وئه ده بیش ره نگه  له م یاس��ایه  به ده ر نه بێ؛ ئه گه ر شاعیران له  
مه عریفه ی ئه فالتوونی ده كرێنه  ده ره وه  به  مانای فه وتانی ده سه اڵتی 
هون��ه ر و ش��یعر نیه  و نه ب��ووە... ئه ده ب و هونه ر  به ه��ۆی نواندنی 
خ��ه ون و خولیا و ئاواته كانی مێژوویی مرۆڤ و س��تاتیكیای ده ق، 
ده سه اڵتێكی دیكه ی زمانی ونیشانه یی ساز ده كا كه  دواجار ته نانه ت 
گوتارگه ل ئایینی��ش هه وڵیان دا بیهێننه  ژێ��ر ركێفی خۆیان ... به  
تایبه ت ئه م دۆخه  له  كورده واری خۆمان دا به  هۆی نه بوونی ده رفه ت 
و هێزه  ده س��ه اڵتدارێتی زۆربه ی گوتاره  نائه ده بییه كانیش ده سه پێ 
به  س��ه ر هونه ر و به تایبه ت ئ��ه ده ب دا وئه ده بیات ته نانه ت هه ڵگری 
باری شۆڕش و نیش��تمانپه روه ریش ده گرێته  ئه ستۆ و ده بێته  كۆی 
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مه عریفه كانی ئینس��انی كورد و ئه مه ش له حالێكدایه  كه  له  ره وتی 
مێژووماندا )دوای شكس��تی یه كجاره كی م��اده كان( ئێمه  خاوه نی 
ده سه اڵتێكی ئه وتۆ نه بووینه  كه  پشتیوان و یارمه تی ده ری ئه و بزاڤه  
ئه ده بی یه  بووبێ هه ر بۆیه  ده بینین له  چاو ئه و سااڵنه  واته  له وكاته وه  
كوردایه تی بووژاوه ته وه  و خاوه ن ده سه اڵتێكی حكوومی یه  چ له  باری 
كه مایه سی و چ چه ندایه تی یه وه  ئه ده بی كوردی گه شه ی سه ندوه ...

ل��ه م حاڵه دا گرین��گ ئه وه یه  ده س��ه اڵتی ك��وردی خۆی له  
گۆتارێكی به س��راو یان كراوه  دا پێناس��ه  بكا ئه گه ر ده سه اڵتی كورد 
خۆی له  ره وتی ژیانی شارس��تانی و ئازادیخوازی و دیموكراس��ی دا 
پێناسه  بكا ئه ركی سه رشانیه تی پشتیوانی ئه ده ب و ره خنه  و هونه ر 
و رۆش��نبیری كوردی بكا ته نانه ت ئه و كاتانه ی دژ یان ره خنه كارانه  
لێ��ی ده روانن.. دیاره  لێ��ره  كه مترین ده رفه ت و له وێ باش��ترین 
ده رفه ت ره خساوه  بۆوه ی ئه ده ب و رۆشنبیری كوردی به  گوڕوتاوتر 
هه وڵی س��ه ر به خۆیی بدا و بۆ به ش��ێكی گرینگی س��ێ كوچكه ی 
ده س��ه اڵت � رۆش��نبیریی � خه ڵك ... ئه ماره ت بنێت��ه وه  و به ره و 

ئاسمان هه ڵكشی!
به  خوش��یه وه  ) بۆ وه اڵم دانه وه ی به شی كۆتایی پرسیاره كه ت( 
ده بێ بڵێم پردی پێوه ن��دی و ده زگاكانی پێوه ندی جه ماوه ر و دێی 
بچووك��ی جیهانی ئ��ه م دیو و ئه و دیوی نه هێش��تۆته وه . ئه ده ب و 
رۆشنبیری كوردیش هه مان ئه ده ب و رۆشنبیری كوردی یه  و ئێستا 

ده یان پشتیوانی هه یه ! خوا خۆشیان كا!

داهات��ووی جیهانی ئه ده بی ك��وردی چۆن ده بینی؟ 
ئای��ا پێت وا نی��ه  ئه ده بی كورد پێویس��تی به  پێدا 
چوونه وه یه ك به  س��ه ر بار ودۆخی ش��ێواوی خویدا 

هه یه ؟
ئه ده بی كوردی تازه  كه وتۆته  گڕوگاڵی تازه گه ری و تاقی كردنه وه ی 
رچه گه لی ن��وێ ونوێ تر.. هێند نیه  ژانره كان��ی ئه ده بی هۆنه ری 
خویان له  ش��یعر جوێ كردۆته وه  وهه وڵی س��ه ربه خۆیی خۆیان 
وه ك ره خنه ، رۆمان، ش��انۆ، كورته  چیروك و سینه ما و... ئه ده ن 
و ئه م��ه ش هه وڵێكی پیرۆزه  و من به  گ��ه ش بینی یه وه  ده روانمه  
داهات��ووی ئه ده ب و هۆن��ه ری گه له كه مان. ئ��ه وه  تایبه تمه ندی 
ئه ده ب��ی هه ر واڵتێكه  كه  به رده وام له  خۆی بكۆڵێته وه  و خۆی له  
ژێر زه أه بینی ره خن��ه  دا ببینێته وه  و گومان له  هه موو دیارده كانی 
ده وروبه ر بكا و ته نانه ت خۆش��ی هه ڵۆه ش��ێنێته وه  وهه وڵی كراژ 
خس��تن و نوێتر بوونه وه  ب��دا و ئه و پێداچوون��ه وه  ته نیا تایبه تی 
ئه ده بی ك��وردی نیه ... به اڵم ئه گه ر مه به س��تت له و پێداچوونه وه  
س��ازاندنی ئه ده بیاتێكه  له  سه ر یاسا و رێس��ایه كی تایبه ت  ئه ۆه  
ناش��ێ و رێی تێ ناچێ بۆ وه ی ئه ده ب به  درێژایی مێژوو خۆی له  
بازنه ی ئه بێ و نه بێ كان ده ربازكردوه  و له  چوارچێوه یه كی دیاری 
كراودا نابه س��ترێته وه ... باڵ هه موو رێگاكان بپێورێن و خوێندنه وه  
راڤه كاری بكرێن � دڵنیام � ئه وه ی پێویسته  ده مێنێته وه  به ره ومان 
ده أوا... ئه وه ش كه  نه یپێكا ده توێته وه ... ئینجا مه به ستت له  شێواو 
چیه � ئه ده بی كوێ  شێواو نیه  كه  ئه ده بی كوردیش وا لێ بكه ین 
ش��ێواوی ئه ده بیش ره نگه  تعبیر له  شێوای و ئالۆزی ئه م جیهانه  
هه زار س��یما و ره نگاڵه  و فتۆش��اپاوییه  بێ ... ئه گه ر فه لس��ه فه  و 
ژیانی مرۆڤ ئالۆز و شێواوه  ... ئه ده بیش حه تم دێقۆزێته وه  و په ل 

و پۆشی ئه داتێ ... بۆی دامه چۆ!

پێوه ندی��ی نێ��وان ئه ده بی��ات و كولت��وور چ��ۆن 
لێك ده ده یه وه ؟ ئه ده بیاتی كوردی چی به  كولتووری 

نه ته وه ییمان به خشیوه  و چی لێ وه رگرتووه ؟
- كولتوور وه ك به ش��ێكی گرینگی ئاگایی و پێش ئاگایی له  فیكر و 
ته نانه ت جه سته ی نووسه ر و شاعیردا تواوه ته وه  و خودی ئه ده بیش 
له  درێژایی زه مه ن دا ره نگه  ببێته وه  به  به ش��ێكی دیكه ی كولتووری 
نه ته وه یی و به رده وام وه ك س��ه رچاوه یه ك وایه  كه  ئه ده بی گه الن 
لێی هه ڵگۆزیوه  و له فۆرم گ��ه ل جیاواز دا نواندوویه ته وه  و بابه تگه ل 
ئه ده بیاتیش زۆربه یان هه مان بابه تگه ل كولتووری بوونه  ئه شق ژیان 
مه رگ � ش��ه ڕ و خه بات و شكس��ت و تا ده گاته حه كایه ت و به یت 
و ب��او زاراوه  و ...كه  له  پرۆس��ه ی به  ده ق ب��وون و نێوان دقێتی دا 
دێن��ه وه  پانتای ئه ده ب � به اڵم ئه وه ش��مان له  بی��ر نه چێ ئه ده ب 
ئه مانه  وه ك س��ه رچاوه  و كه ره س��ه  و مه تریال��ی خاو وه رده گرێ و 
تێكه ڵ به  خه ون و خه یاڵ و فانتازیا و ره وتی ژیانی س��ه رده م ده كا 
و ره نگه  له وه ش��ی تێپه ڕێنێ.... س��ه یر كه ن له  پێكه نینی گه داوه  تا 
ش��اری مۆسیقاره  سپی كان.و بیربا.. چه ند له گه ڵ ئه و كه ره سه  گه له  
رووب��ه روو ده بینه وه .... باوه كوو هیچ كام ل��ه و چیرۆك و رۆمانگه له  
راس��ته وخۆ به ئامانجی كولتوور نووس��ینه وه  نه نووسراون شیعریش 
هه روه ت��ر ... مه م و زینی خان��ی چه ند له گه ڵ كولتووری نه ته وه یی 
ئێمه  و دراوس��ێكان تێكه ڵه  ... ش��یعری نالی ومه وله وی تا شێرکۆ 
و دوات��ر نوێ و نوێتر خوازان له  زور ده ق��ی خۆیاندا له  كولتووری 
خۆماڵی نزیك بوونه ته وه ...به  گشتی من كولتووری هه ر نه ته وه یه ك 
ل��ه  زمان دا ده خوێنمه وه  ووه ك ده زانن زمان وه ك سێس��ته مێكی 
نیشانه یی له  نوێترین دۆخ و به ستێن و به  ده ق كردندا سه ره كیترین 
كه ره س��ه ی ئه ده بیاته . كه وایه  من الم وایه  هه موو ئه ده بیاتی گه اڵن 
وه ك زمان به ش��ێكن له  فه رهه نگ��ی نه ته وه ییمان... به و پێیه  ئێمه  
ل��ه  هه ر قۆناخێكی ب��ه  ده ق كردندا وه رگر و پێ��دره ی كولتووری 
نه ته وه یی خۆمانین و ئه مه ش دژایه تی یه كی له گه ڵ نوێخوازی دا نیه  
شه هید موختاری گۆته نی »ئێمه  ناچارین نوێخواز بین و شایانی ئه و 

نوێخوازیه شین.
»دلنیا بووم »شه مێ« الی وابوو حه اڵلی

یانی رووتی
 ش��ه رعیش الی ئه و یانی پرس��یار...« ب��ه  ژم��اره ی ته له فونه كانی 

عاله م
نوێترخ��وازی بزاڤێكی بۆێرانه یه  بۆ تێپه ڕی��ن له  قوناخی فه رهه نگی 
نه ریتی به ره  و خه لقی كولتووری شارس��تانی و نوێترخوازان له گه ڵ 
ئه وه ی دا كه  ره خنه كاری كولتووری نه ریتین بۆ سڕینه وه ی هه رچه شنه  
خورافه ، وه هم، بت سازی و ئایین گه ل سه یر و سه مه ر وناته با له گه ڵ 
زانست و ژیانی نوێ... له  هه مان حاڵدا پردێكی پێوه ندیشن له  نێوان 
ئ��ه و دوو كولتووره دا... ئاخر كولتووری��ش وه ك هه موو دیارده یه كی 
ژیان��ی كۆمه اڵیه ت��ی مه نگ و راوه س��تاو نیه  و ب��ه رده وام ده بێ له  
ره وت و گه ش��ه  دابێ ... ئه گین��ا ... به ره به ره  ده بێته  ورده  فه رهه نگ 
و فه رهه نگی گه النی دی ده یخۆن! من پێش��تر له س��ه رئه م بابه ته م 
نووس��یوه  و نامهه وێ درێژ دادڕی له  س��ه ربكه م. دۆس��تان ئه توانن 
فه رهه ن��گ زنجیره ی بێ كوتایی مه دل��وول بخوێنینه وه  و به  چاوی 

ره خنه وه  لێی بروانن! 
� سپاس بۆ دانیشتنه كه ت!

� هه ر بژیت و سه ركه وتوو بیت!
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1
حه مه س��اڵه ی سووزه نی له  شاری سه قز له  دایک بووه  ماوه یه کی 
زۆره  خه ریک��ی کاری ئه ده بیی��ه  و له م ماوه یه دا وه کوو ش��اعیر 
حه وت دیوانه  ش��ێعری له  ژێر ناوه کانی سه مفۆنیا، دیاری، هه زار 
دیوانی که ڵه گه ت له  پرس��ه دا، درۆ موقه دده سه کان، شێعره سات، 
به  ژم��اره  ته له فونه کانی عاله م و وه همه کانی ئه ش��ق له  دونیای 
مه جازیدا باڵو کردۆته وه . هه ڵبه ت زۆربه ی ئه م شێعرانه  له  گۆڤار 
و ڕۆژنامه کاندا پێشتر له  چاپ دراون. ساڵی ١٣٨٩ بۆ یه که م جار 
شه ش کۆمه ڵه  ش��ێعری له  وێبالگی یۆنس ڕه زاییدا باڵو کرده وه  
که  هه ر ئه و کات مش��ت و مڕێکی زۆری نایه وه . ناوی ئه م شه ش 

شێعره  به   عینجه  و فینجه وه  چ شار بوون .
ده بێ بڵێم که س��ێک که  توانیبێتی به  ش��ێعره که یه وه  وه ها 
ئاژاوه یه ک بنێته وه  ده بێ تێکس��ت و ده قه که ی خاوه نی هێندێک 
تایبه تم��ه دی بێ که  ڕای جی��اوازی خوێنه رانی لێده که وێته وه  و 
هه روه ها که س��ایه تی ئه م که س��ه  ده بێ که س��ێکی ناسراو بێ و 
خوێنه ران حیس��ابێکی تایبه تی له س��ه ر بکه ن��ه وه . به  هۆی ئه م 
هه موو شه ڕ و کێشه یه  پێشبینی ده کرا که  نووسراوه یه کی زۆری 
له س��ه ر بنووسرێ به اڵم به  داخه وه  هیچ نووسراوه یه کی ئه وتۆمان 
نه دی که  بتوانێ الیه نه کانی ش��ێعری ئه م ش��اعیره  به  گشتی و 
شه ش��انه ی عینج��ه  و فینجه مان به  تایبه تی ب��ۆ ڕوون کاته وه . 
ڕه نگه  هۆیه که ش��ی ئه وه  بێ که  ئه م شێعرانه  له  بواری پێکهاته وه  
هێندێک نامۆن و خوێن��ه ر درنگ خووی پێ ده گرێ. هه ر بۆیه  
من پێم وایه  ده رفه تێک��ی زۆری پێده وێ هه تا هێندێک الیه نی 

تیۆریکیی ئه م شێعرانه  بناسرێن و پراکتیزه  بکرێنه وه .
له م وتاره دا ه��ه وڵ ده ده ین هێندێک له  تایبه تمه ندییه کانی 
ئه م شێعرانه  له گه ڵ پێوه ره کانی پۆست مودێڕنیسم به رابه ر بگرین. 
هه ڵبه ت من نامهه وێ ئه م ش��ێعرانه  ل��ه  جه غزێکی ته نگه به ردا 
گرفتار بکه م. ته نیا مه به س��تی من ئه وه یه  که  شێوازناسی بکه م و 

شێوازناسیش ڕێچکه یه کی باشه  پێناسه  و ناسین.

ئه حمه د چاک، بۆکان

2
هه ر بۆیه  خوێندنه وه  و ش��یکردنه وه ی ئه م شێعرانه   هه ڵ ده گرین 
بۆ ده رفه تێکی دیکه . س��ه ره تا هێندێک باس��ی ئه م قوتابخانه یه 
)پۆس��ت مودێڕنیزم (  ده که ین و تایبه تمه ندییه کانی له  ڕوانگه ی 

چه ن که سی جیاوازه وه  ده خه ینه  ڕوو.
زاراوه ی پۆس��ت مودێڕنیزم ئاماژه  بۆ ده وره یه ک له  مێژوویی 
ئه ده بی ڕۆژئاوا ده کا که  له  دوای ش��ه ڕی دووهه می جیهانییه وه  
ده س��تی پێکرد و زۆربه ی بنه ڕه ته کانی مودێڕنیسمی پێش خۆی 

خسته  ژێر پرسیاره وه .
مودێڕنیس��ته کان ب��ه ش��ێوه یه کی تراژی��ک قاره مان خواز 
مانه وه ، ئه م��ه  له  کاتێکدایه  که  پۆست مودێڕنیس��ته کان باس له  
پ��ووان و ماندوویی ده ک��ه ن و ناوه رۆکی پووچ��ی و بێ هیوایی 
ئاوق��ای خوێن��ه ران ده که ن. )ئیهاب حه س��ه ن( ل��ه  ئه و په ڕی 
سه رنج ڕاکێش  ڕه شنووس��ێکی  )para–criticisms(دا  ڕه خنه کان 
له ژێرنووس��ه کانی)ده کرێ بڵێم ڕه خنه کانی( پۆست مودێڕنیس��م 
له  س��ه ر مودێڕنیسم ئاڕاس��ته  ده کات؛ ئه م ڕه شنووسه  خاڵه کانی 
خ��واره وه  ل��ه  خ��ۆی ده گ��رێ: دژی هه ڵکه وته  خ��وازی، دژی 
پاوان خوازی، پرژی و باڵوی خود، به شداری به کۆمه ڵ، ئیختیاری 
و په ش��ێوخوازی هوون��ه ر، قبووڵ کردن و له  هه مان کاتیش��دا 
ڕادیکاڵ بوونه وه ی ته نز، لێکدانه وه ی خۆبڕی شانۆ، بێ ته کووزی و 
بێ مانایی. هه روه ها له به رامبه ر ئه زموون خوازیی مودێڕنیسته کاندا، 
پۆست مودێڕنیسته کان خه ریکی به رهه م  هێنانی پێکهاته ی کراوه ، 

نابه رده وام، خۆوێژ، نایه کجاری و به هه ڵکه وتن.
ئه گه ر بمانهه وێ هه مووی ئه وانه  له  بیرۆکه یه کی س��ه ره کیدا 
گردوک��ۆ که ینه وه  ئه م بیرۆکه یه  ده توانێ نه بوونی »ناوه ند« بێ. به 
گشتی بڕوا له سه ر ئه وه یه  که  ئه زموونی پۆست مودێڕن، له  جۆرێک 
هه ستی قووڵی نه بوونی یه کجاره کی هه بوون ناسانه وه  سه رچاوه ی 
گرتووه . سڵه مینه وه ی مرۆڤ له  به رامبه ر ڕووداوی ناجۆردا، پیسی 
که ش وهه وا، ڕه شکوژیی، مردنی سووژه ، ئاکامی له  ده س چوونی 
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سه رچاوه کان و ڕوانگه ی هه ڵسه نگاندن که  بۆ که سایه تی ئاشنا و 
خوو پێگرتوو بوون؛ پۆس��ت مودێڕنیزمه کانی گه یانده  ئه و ئاکامه  
که  ئیتر نه  جیهان، یه کێتی و یه کانگیری و واتایه کی هه یه  و نه  
خود، هه موو شتێک به  تووندی ناوه ند سڕینه وه یی لێکراوه . ناوه ند 
سڕینه وه  له  زمان، ڕێژه یه کی زۆری ئه ده بیاتی داستانی ڕابواردنیی 

و خۆده رخه ر و خۆڕه فز که ره وه ی به دی هێناوه .
له  ڕوانگه ی »ئێکۆ«وه  پۆست مودێڕنیس��م ب��ه  تایبه تمه ندی 
نێ��وان ده قی و ئاگایانه  و به  په یوه س��ت بوونی له گه ڵ ڕابردوودا 
دیاری ده کرێ. پۆست مودێڕنیسم له  هه ر ساتێکی مێژووییدا که  
بیه��ه وێ، ده توانی به  ئامێری ته نزه وه  بچێته  ده ست وموش��تاغی 

ڕابردوو.
ڕێک به  هه مان شێوه  که  پێکهاته  شکێنه کان جوداوازییه کانی 
نێ��وان پله و پایه ی نه ریتیی وته  )ڕه خنه ، ئه ده بیات، فه لس��ه فه  و 
سیاسه ت( ڕه د ده که نه وه  و سنوورێکی بێ بیچم یان ده قێکی گشتی 
)General text( به رهه م دێنن. نووس��ه رانی پۆس��ت مودێڕنیش 
به ئاوێته  کردنی ڕووخس��اره کان و لێکدانی س��نووره جیاوازه کان، 

هه موو سنووره کانی گونجاوی وته  تێکه وه  ده پێچن.
پۆس��ت مودێڕنیته  به تایبه تمه ندی گه لی وه کوو له  ناو چوونی 
واتا، سس��تی و ماندوویی و کۆتایی مێژوو یان زه ینییه ت پێناسه  
ده کرێ. ل��ه  ده ورانی »نواندنه وه «)simulation(دا ڕاس��ته قینه  بۆ 
هه میش��ه  کۆچی ک��ردووه  و ته نیا تاپۆیه کی لێ ب��ه  جێ ماوه . 
له  ڕوانگ��ه ی بودریاره وه  ئیت��ر به هیچ ش��ێوه یه ک دونیایه کی 
ده ره وه یی »ڕاس��ته قینه » بوونی نییه  که  بتوانین نیش��انه کانی بۆ 
بگێڕین��ه وه . جۆرێک ڕمانی ناوه کی ڕاس��ته قینه  و خه یاڵ ڕووی 
داوه . له  س��ه رده می ئێس��تادا » فاکت« به  پێی ئه و ڕاگه یه نه ره ی 
که  ڕایده گوێزێ پێناس��ه  ناکرێ. ئه م��ه  ته کنۆلۆژیای پێوه ندی و 
وێنه ئافرێنی پۆست مودێڕنیته  � ته لیزۆنه  که  وێنه  خوازی خۆزایه  
و بێ ناوه رۆک ده زێته وه . که وابوو فاکت یان دیارده ی ڕاس��ته قینه  

به ته واوی له  کیس چووه .
پۆستمودێڕنیس��ته کان پێیان وایه  ک��ه  نابێ ته نیا خۆمان له  
چوارچێوه  و ده رفه ته کانی مودێڕنیس��مدا به رته س��ک که ینه وه ؛ 
به ڵک��وو ده توانین له  دۆخه کانی پێش��ووتریش که ڵک وه رگرین، 
به  بڕوای ئه وان مودێڕنیس��ته کان له  ڕاب��ردوو دابڕاون و ئه مه ش 
زیانباره . ده توانین له  ده رفه ته کانی ڕابردوو وه کوو که ره سته ی خاو 
که ڵ��ک وه رگرین. له  ڕابردۆوه  ده توانی��ن بۆ ئه مڕۆ دیاری بێنین. 
که وابوو پۆست مودێڕنیس��م دوو ڕه هه ن��دی )Duble coded(یه  و 

ته نانه ت چه ند ڕه هه ندی)multiple coded(یشه .
له  ڕوانگه ی لیوتاره وه  ل��ه م جۆره  هونه ره دا ده بێ بڕوامان به 
نه بوونی واتا هه ب��ێ و ئه وڕۆکه  ئیتر کۆتایی گێڕانه وه  گه وره کانه . 
ش��ێوه ی پۆس��ت مودێڕن به بێ ڕیسا و یاس��ای له  پێش دابین 
کراوه وه  ده ڕواته  پێشێ و ئه م یاسایانه  زیاتر له وه ی گریمانه  کراو 
بن ده دۆزرێنه وه . ده بێ بڵێین ئه م هونه ره  به هه ڵکه وت و له  ناکاو 

وه دی دێ.
هه ت��ا ئێره  هه وڵمان دا هێندێک ئه م قوتابخانه یه  بناس��ێنم. 
که سانێکی زۆر تایبه تمه ندی پۆست مودێڕنیزمیان پۆلێن به ندی 
کردووه  بۆ نموونه  ده توانین که س��انێکی وه کو ئیهاب حه سه ن و 
دیوید الج و مادان س��اراپ و فرێدریک جیمسۆن و... ناو به رین. 
به اڵم ئێمه  س��ێ پێوه ری پۆس��ت مودێڕن ناو ده به ین و هه وڵ 

ده ده ین عینجه  و فینجه  له به ر تیشکی ئه م پێوه رانه دا بخوێنینه وه .

3
١. نه بوونی یه کجاره کی )indeterminary(: پۆست مودێڕنیسم پێی 
وایه  هه موو شتێک نیسبییه  و هیچ یه کجاری بوونێک له  گۆڕێدا 
نییه . ڕاس��ته قینه  پێوه ندی به  زه مان و ش��وێن و بنه ماوه  هه یه . 
که وابوو بگۆڕه . ئیهاب حه س��ه ن پێ��ی وایه  که  به  تایبه ت واتا له  
ده قدا یه کجاره ک��ی نییه . چوونک��و ده ق ناگه ڕێته وه  بۆ جیهانی 
ده ره وه  به ڵک��وو ده گه ڕێت��ه وه  بۆ خۆی. ئه م بۆچوونه  به  ئاش��کرا 
له  دژی تیۆرییه که ی ئیفالتوون و ئه ره س��توو ده وه ستێته وه  و به  
ته واوی له  دژی موحاکاته که ی ئه وان کار ده کات. ئه و موحاکاته ی 
که  بانگه ش��ه ی ئه وه ی ده کرد که  جیهانی ده ره وه  له  ناو ده قێکی 
ئه ده بی یان به رهه مێکی هونه ریدا س��ه ر له  نوێ بنیات ده نێته وه . 
ئ��ه م تایبه تمه ندییه  ده توانێ وه کوو س��ه ره کیترین تایبه تمه ندی 

ده قی پۆست مودێڕن بێته  کایه وه 
تی��ۆری ده الله تی سووس��وور توانی یارمه تی ئ��ه م نه بوونی 
قه تعییه ته  بدات و نووسه رانی پۆستمودێڕنیزم که ڵکی زۆریان لێ 
وه رگرت. سووس��وور باسی ئه وه ی کرد که  بۆ توێژینه وه ی زمان) 
لێره دا ده قێک( ده بێ خۆمان ل��ه  ڕه هه ندی مێژووی بپارێزین و 
ڕوو له  ڕه هه ندی هاوکاتی بکه ین. ئه م ڕچه یه ی سووس��وور بووه  
هۆی ئه وه  که  ئێمه  وه ش��وێن ناوه رۆک��ی به رهه م نه که وین و له  
ئاستی ڕووکه شییانه ی ده قه که دا بمێنینه وه . هه ر وه کوو ده شزانین 
کاتێک خۆمان زۆر به  ئاس��ته وه  خه ریک ده که ین ناوه رۆک تێدا 
ده چێ و ئه و جار مانا ده شاردرێته وه  یان له  ناو ده چێ و ئه مه ش 

له  قۆناخی دواییدا نه بوونی یه کجاره کی واتای به  دواوه یه . 
به  فینجه  نا گڕ

یان ده برده  تارانێ ێ هاوار تارانێیان شار و 
ده کوژران گیانه  چ کوژرانێ

به  سه ری هه مووتان ده چووینه وه  پاڵ شاخێ مان ده شکاند
و به  شاخه که ی دیکه ی چ شه ڕه  شاخێ گوڵه  تارانێ

شه م نه ده ما و ده بووینه  مه م و ده له رزاین وه ک سه گ لێمان 
ده دان و دانیان له بیر ده کرده وه  به  دووکه ڵی کاکێشانێ

من سه رم به قاڵه وه  شێعر بوو و ..
- تۆ ده ترسای وه ک شێر و شیری چی به  مه مته وه  ده ڕژا.

- من قاڵ بووم به  س��ه رمه وه  شێعر و به  شێعره ساته وه  ده تر 
سام یان زاڵ و رۆسته می چی فه حه !

هه ر وه کوو ده بینین دووپاتکردنه وه ی وش��ه یه ک و چه ند پیتێک 
و بانگهێش��تی هێندێ��ک پیت و واژه  زیاتر له  الیه نی ئاس��ته وه  
سرنج ڕاکێشه  هه تا ناوه رۆک. له  زۆری جێگای عینجه  و فینجه دا 
س��ه ره تیی دانی ئاس��ت به س��ه ر ناوه رۆکدا ده بین��درێ و ئه مه  
ه��ه م پێمان ده ڵێ مانا یه کجاره ک��ی نییه  و هه میش یه کێک له  
تایبه تمه ندییه کانی پۆس��ت مودێڕن بوونی ئه م ده قه مان بۆ ڕوون 
ده کاته وه . پێمان ده ڵێ که  مانا له م ده قه دا دیارده یه کی س��ڕک و 

سڵه  و زۆر دره نگ ده سته مۆ ده بێ.
بنه ڕه تێک��ی دیکه ی سووس��وور ئه وه  بوو ک��ه  له  نێوان دال 
و مه دلوول یان ئه و ش��ته ی که  دال ئام��اژه ی پێده کا و خودی 
ش��ته که دا هی��چ پێوه ندییه کی سرووش��تی له  ئ��ارادا نییه . ئه م 
پێوه ندیی��ه  پێوه ندییه ک��ی خۆویس��ته . ته نان��ه ت قوتابخان��ه ی 
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پێکهاته خوازییش که  بانگه شه ی سازدانی جیهانێکی نیزاممه ندی 
هه ی��ه  زۆر له گه ڵ ئه م ڕایه  کۆک نییه  و پێی وایه  که  زمان هیچ 
کات ناتوانێ زایه ڵه ی ڕوون و ڕاس��ته قینه ی جیهانی ده ره وه  بێ. 
ئه م بنه ڕه ته ش یارمه تی پۆست مودێڕنیزمه کانی دا هه تا پێوه ندی 
جیهان��ی ده ق و جیهانی ده ره وه  ب��ه  هێند نه گرن و هه ر وه کوو 
باس��مان کرد موحاکات ڕه د بکه نه وه . ب��ۆ نموونه  با بڕوانینه  ئه م 

کۆپله یه ی خواره وه :
به رده  »وامم« و بۆم نادرێته وه  گوڵێ قه رزار

به رده وان و به ردانه  به  ش��یر و ش��وور و شه ڕئاو تا شه راب و 
یاقووتی نازانم ... دیوار

چ دیوار؟ هه رچی ش��ێحره  به  بااڵتا توای��ه وه  و دووقۆرت و 
نیویشت 

قۆرت یانی قه واره  و شتی وا نا ناااا
دوونیوه کانیشت خۆش��ترن له  ته ڕ و »شوور« و جوواڵنه وه ی 

به  هات و چوو ناڵێم
ه��ه ر وه کوو ده بینین ئه م ده قه  زۆر ئه س��ته مه  ئاماژه  بۆ جیهانی 
ده ره وه  بکات و له  ڕاستییه کانی جیهانی ده ره وه  بدوێ. )وته کانی 
بودریار ک��ه  به  ته واوی دژ ب��ه  وته کانی ئیفالتوون ده وه س��تێ 
ده توانێ ئه م ڕاس��تییه  بۆ ئێمه  ڕوون کاته وه .( ده بینین که  هیچ 
جۆره  قه تعییه تێک که  به رهه می هه بوونی واتا یان پێکهاته یه کی 
تایبه ت بێ له  گۆڕێدا نییه . ڕس��ته کان و وش��ه کان به  ئانقه ست 
پچڕپچڕ کراون و هی��چ گوزاره یه کی ته واو که  له  زمانی ڕۆژانه دا 
که ڵکی لێوه ربگیرێ له م ده قه دا نادۆزرێته وه  و ئه گه ر بدۆزرێته وه  
له گ��ه ڵ چوارچێوه  و پێکهاته ی زمان��ی ڕۆژانه دا یه کتر ناگرنه وه . 
هه مووی ئه مانه  به  جۆرێک مه به س��تی ئه وه یه  پێمان بڵێ که  له م 
ده ق��ه دا هیچ جۆره  یه کجاره کی بوونێ��ک له  گۆڕێدا نییه . مانای 
ڕووکه ش��یانه  کاتێ��ک به دی دێ که  پێوه ن��دی دال و مه دلوول 
پێوه ندییه کی پته و و قایم بێ. ته نانه ت ده بینین ڕس��ته کانیش له  
بواری ڕێزمانییه وه  کێش��ه یان بۆ پێش هاتووه . ئه م جۆره  شێعره  
ده توان��ێ دژکرده وه ی��ه ک بێ له  دژی وات��اداری یه ک به  یه کی 
ش��ێعری کالس��یکی کوردی به م ش��ێوه یه  که  له  به رامبه ر هه ر 
دالێک��دا مه دلوولێکی چه س��پاو هه بوو و ئه گ��ه ر زۆر هه وڵی بۆ 
درابا دوو یان س��ێ مه دل��وول هه بوو به اڵم لێره دا نه ک هه ر دال 
ئاڕاسته یه کی ڕاسته وخۆی نییه  به ڵکوو شێواویی زمانیش دیارده ی 
نه بوونی یه کجاره کی پشت ڕاس��ت ده کاته وه . لێره دایه  که  ده بێ 
دیس��ان وته که  ی ئیهاب حه س��ه ن وه بیر بێنینه وه  که  ده یگووت 
قه تع��ی نه بوونی وات��ا به رهه می ئه وه یه  ک��ه  ده ق ناگه ڕێته وه  بۆ 

جیهانی ده ره وه  به ڵکوو ده گه ڕێته وه  بۆ خۆی.
رووم نیه  رۆم ش��ارێک گه وره بوو س��ێزاریش یانی عنته ر و 

مه نته ر بی به  ته نیا یانی هیچ
که وابوو ئه گه ر وشه  وه کوو به شێک له  زمان له به ر چاو بگرین 
گرفتێکی ئه وتۆمان بۆ نایه ته  پێش��ێ، به اڵم گرفت کاتێک دێته  
پێش��ه  که  ئه م زمانه  ئینتیزاعییه ی سووسوور پراکتیک بکرێته وه  
و له  به رامبه ری ده قێکی ئاوادا جێگیر بین، ته نیا چاره مان ئه وه یه  
که  به  ش��ێوه یه کی کاتی ن��اوه رۆک له  بیر به رین��ه وه  و ڕوو له  

ڕووکه ش و ڕواڵه تی ده قه که  بکه ین.
له م کۆپله  ش��ێعره ی س��ه ره وه دا ناچاری��ن وای دانێین که  
وشه کانی »ڕوو«، »ڕۆم« و »س��ێزار« پێوه ندییان پێکه وه  هه یه  )به  

پێچه وانه ی جیهانی ڕاسته قینه ( و له  ڕێگه ی ته داعییه وه  وه شوێن 
مانا ڕێتێچووه کانی ئه م ده قه  بکه وین.

هه ر وه کوو له م شه ش شێعره ی عینجه  و فینجه شدا ده بینین، 
ش��ێعره که  نایهه وێ خۆی به  ناوه رۆک��ه وه  خه ریک کات به ڵکوو 
پێوه یه  هه تا له  ئاس��تی ڕواڵه تدا بمێنێته وه  و خوڵقاندنی ناوه رۆک 

بۆ خوێنه ر به  جێ بێڵێ.
به  ده نگه وه  ده ڕۆم و شار ئه مخوا.. 

به  شاره وه  ده چم و هیچ ئه مبا.. به سم 
به س سین نا شین وه  شین به سه وز ئه ڵێن!! ها ها

له  مه ڕ به ر و ده ست وده سه اڵت ئه تخۆن
سه باره ت و مه ڕ کوجا به  چی گه نه !

هه روه ک��وو ده بینین زۆرب��ه ی ئه م کۆپله یه  له  ئاس��تی گه مه ی 
زمانیدا ماوه ته وه  و هیچ ئاڕاس��ته گرتنێکی تایبه ت بۆ ناوه رۆک و 
به ده سته وه  دانی ئیده  و واتایه کی تایبه ت به دی ناکرێ شێعره که  
به  گه مه ی زمانی و بیرکێشه کی)تداعی( ده ڕواته  پێش و له  پاشان 

هه رێمێکی هه راو بۆ جووڵه ی خوێنه ری کارا دابین ده کات.
هۆکارێک��ی دیکه  که  بۆته  ه��ۆی ئ��ه وی یه کجاره کی واتا 
نه بینی��ن، ده گه ڕێته وه  ب��ۆ گه مه ی زمانی و یاس��اکانی گه مه ی 
زمانی. هه روه کوو ده زانین، له  ڕوانگه ی پێکهاته خوازه کانه وه ، زمان 
خاوه نی نیزامێکه  له  یاس��اکانی داڕش��تن و تێکه ڵ کردنی پیت 
و ڕسته . ئه م یاس��ایانه  ده رفه تی به رهه مهێنانی ڕێژه یه کی زۆری 
وشه  له  چوارچێوه ی پیته کانی ئه لف و بێدا دابین ده که ن. هه موو 
زمانێک سه باره ت به وه ی که  پیته کان چۆن ده توانن له  ته نیشت 
یه کتری هاونشین بکرێن هه تا وشه ی واتادار به رهه م بێنن یاسای 
تایبه ت��ی خۆی به رهه م هێن��اوه . ناتوانین هه م��وو کایه یه ک به  
وش��ه کان بکه ین دواییش چاوه ڕوانی ئه وه مان بێ که  ده قه که مان 

واتادار بمێنێته وه .
لێره  دایه  که  ش��اعیرانی ئاوانگارد یاس��ای ئه م کایه یه  تێک 
ده ش��کێنن و ده توانن وش��ه ی تازه  به رهه م بێنن و له  ئاس��تی 
ڕێزمانیش��دا تازه گه ری وه ڕێ خه ن و هه موو جۆره  کایه یه ک به  
وش��ه کان و پیته کان بکه ن و ده ق ل��ه  ده س یه کجاره کی بوونی 

واتا ڕزگار بکه ن.
چ دیوار؟ هه رچی شێحره  به  بااڵتا توایه وه  

له م ڕس��ته یه دا وش��ه ی ش��ێحر ده بینین که  وش��ه یه کی 
داتاش��راوی ش��اعیره  و ده توانێ خاوه نی وات��اش بێ. ده توانێ به  
واتای شێعری خراپ بێ یان واتای دیکه ش له  خۆوه  بگرێ.یان:

زاوه ته  چاوم و به  عینجه و فینجه وه  س��ار ئه ڵێته وه  به  خومار 
نه ک وه ک پیر

وش��ه ی س��اریش ده توانێ له  وه ها کایه کی زمانیدا جێگیر 
بێ. سووس��وور پێی وایه  که  واتای نیشانه  له  شتێکه وه  سه رچاوه  
ده گ��رێ که  پێکهات��ه ی زمان ڕه زامه ندی له س��ه ری هه یه ، له م 
ڕوانگه یه دا نیشانه کان ته نیا له  پێوه ندی له گه ڵ زمان، به  شێوه ی 
گش��تێک گرینگایه تییان هه یه . که وایه  سووسوور گرینگی ناداته  
نیشانه ی تاک. ئه و ته نیا پێوه ندی نێوان نیشانه کان له  چوارچێوه ی 
نیزامێکی س��ه ربه خۆ و به رهه مهاتوو له  جیاوازییه کان به  شیاوی 
س��رنج ده زانێ. واتای نیشانه  هیچ کات مڵکی نیشانه  نییه  به ڵکوو 
به رهه می جیاوازیی له گه ڵ نیشانه کانی دیکه یه . و ئه م واتایه ش له  
نیزامدا ڕوو ده دا که  وایه  بۆ وه رگرتنی هه ر واتایه ک ده بێ خوێنه ر 
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واتای وشه که  به  پێی دوو ته وه ره ی هاونشینی و جێنشینی ڕاڤه  
بکات و ئاستی نیزامدا چاالکی بنوێنێ.

به م پێیه  س��ه گ بۆیه  سه گه  چوون شێر نییه ، دار بۆیه  داره  
چوون به ر نییه  و... به  پێی ئه م ڕیسایه  ده توانین بڵێین سار بۆیه  
س��اره  چوون شار نییه  و شێحر بۆیه  شێحره  چوون شێعر نییه  و 
فینجه ش بۆیه  فینجه یه  چوون عینجه  نییه  ... و ش��اعیر ده توانێ 

ئه مه  بکاته  کایه یه ک و له  به رهه مه که یدا به  کاری بێنێ.
له شار و س��ار ترازاوترینی شیرباو نا شۆرباو به  سپی و ئاو و 

ئاوه اڵ و ئه والتریش 
سرنج بده نه  وش��ه کانی )شار و سار(، )شیبا و شۆربا( و )ئاو 
و ئ��اوه اڵ و ئه والتر( که  ش��اعیر توانیویه تی ب��ه  گۆڕینی پیتێک 
یان چه ند پی��ت گه مه یه کی زمانی بۆ خۆی به رهه م بێنێ. وه ک 

ده زانین ئ��ه م گه مه  زمانییه ش ده بێته  
هۆی س��ه ره تیی دانی ئاست به  سه ر 
ناوه رۆکدا و دواتر نه بوونی یه کجاره کی 

بوونی واتا.
ژاک دری��دا ل��ه  کتێبێکی خۆیدا 
به  ن��اوی »په ڕاوێزه کانی فه لس��ه فه «، 
بێکۆتایی  گه مه یه ک��ی  س��ه رگه رمی 
له گه ڵ وش��ه کان ده ب��ێ و چێژێکی 
زۆری لێوه رده گ��رێ. جیاوازی )تفاوط 
به  مانا دریداییه که ی( وش��ه یه ک نییه  
ک��ه  بتوانین به  س��اکاری پێناس��ه ی 
بکه ی��ن: دریدا ده ڵێ»جی��اوازی نییه ، 
بوون��ی نیی��ه » و »نه  وش��ه یه که  و نه  
چه مکێ��ک«. به اڵم مه به س��تی دریدا 
وه کوو  زمان��ه   نیشانه ناس��ی  چه مکی 
نیزامێک له  جیاوازییه کان. ئه م ئیده یه  
له  ڕوانگه ی دریدادا به م شێوه یه یه  که  
ده توانین ش��وێن پێی نیش��انه کان له  
هه ناوی یه کتری��دا ببینینه وه . که وابوو 
نیش��انه کان واتایه ک��ی س��ه ره کی و 
پاڵێوڕاویان نییه . کاتێک ده چینه  سه ر 
وش��ه یه ک له  قامووس��ێکدا، زۆربه ی 
جاران پێویس��تی ئه وه ش په یدا ده بێ 
که  به  ش��وێن چه ند وشه ی دیکه شدا 

بگه ڕێین. له  ڕاستیدا به رده وام نیشانه ی زیاتر له به ر ده ستی ئێمه دا 
داده ن��درێ هه ر بۆیه  واتا بۆ ماوه یه کی نادیار ده که وێته  دواوه  که  
دریدا پێی ده ڵێ »س��ووڕانه وه ، دواکه وتن و ڕاگواستن«. له  هه مان 
کاتیشدا، هه موو نیشانه یه ک ته نیا به  هۆکاری جیاوازییه وه  واتای 
خۆی به دست دێنێ. که وابوو جیاواز بوون هه م حاڵه تی ناکرده یی 
جیاواز بوون��ه  و هه میش کرده ی جیاواز بوونی )جیاوازی دانانه ( 
و ئامانجه که ش��ی نیشان دانی بێقه راری زمان و بێ متمانه بوونی 

واتایه .
جا سرنج بده نه  ئه م ڕسته یه ش:

نا ئه مه  شێعره  هه ر مه ڕم کرده  به که ر ببووره  که وم دێ.. 
یان

شێعنێکم نووسیوه  به  سین و دوو شین و هه رمێیه ک عه ین 

به  ڕێ
)تێبینی: یه کێک له  تایبه تمه ندییه کانی پۆس��ت مودێڕنیسم 
ئه وه یه  که  نووس��ه ر باس له  به رهه مه که ی خۆی بکا که  ش��اعیر 
لێره دا وا ده کات( ش��اعیر به  س��ێ وش��ه ی )مه ڕ و که ر و که و( 
گه مه ی زمانی ڕێک ده خا و له  قامووس��ی زه ینی خۆیدا سه ره تا 
وش��ه ی »مه ڕ« وێنا ده کا و دواتر پیتی »م« ده کا به  »ک« و دواتر 
پیت��ی »ر«ش ده کا ب��ه  »واو«. خوێنه ری��ش ده توانێ ئه م گه مه یه  

درێژه  پێبدا و له  سه رخۆشییه کی دریداییدا نوقم بێ.
بێ یاس��ایی: ژان فرانس��وا لیوتار )هه ر وه کوو پێش��تریش 
باس��ی لێکرا( ده ڵێ هونه رمه ند و نووس��ه ری پۆست مودێڕن له  
س��ه ر ته ختی فه یله سووفێکدا دانیش��تووه  ده قێک که  دینووسێ، 
به رهه مێ��ک که  به دی دێنێ، له  بنه ڕه تدا له  ژێر ڕکێفی یاس��ای 
به رایی و دیاریک��راو دا نین. ناتوانین 
ئه وان ب��ه  پێی یاس��ایه کی دیاریکه ر 
داوه ری  ناس��راو  چه مکێک��ی  ی��ان 
بکه ی��ن. به رهه م له  هه ن��اوی خۆیدا 
هه ڵده ستێته  دۆزینه وه ی ئه م یاسایانه . 
به مشێوه یه  هونه رمه ند و نووسه ر به  بێ 
یاس��ا خه ریکی داهێنانن. ئه گه ر ئه م 
پۆست مودێڕن  نووسه ری  بۆ  پێناسه یه  
ب��ه  کار بێنین؛ ده بینی��ن که  ئه م بێ 
یاس��اییه  ده گاته  ئ��ه و جێگایه ی که  
ده ق زۆر خ��زۆک بکرێته وه  و نه بوونی 

یه کجاره کی بگاته  ئه وپه ڕی خۆی. 
نییه :  له گۆڕێ��دا  گ��ه وه ره   مانای 
بێنینه   لێ��ره دا  باس��ێکی دیکه ش  با 
گ��ۆڕێ ئه وی��ش ده گه ڕێت��ه وه  ب��ۆ 
ڕه خنه یه کی پۆس��ت مودێڕن له س��ه ر 
ئی��ده ی هزرخ��وازی وات��ا ق��ووڵ و 
گ��ه وره کان. دیک مێبدی��ج ده ڵێ:»له  
ڕاسیدا، سه یران و سه یاحه ت له  ده قدا 
وه کوو ش��ێوازێکی پاشپێکهاته خوازانه  
پێناس��ه  کراوه  ب��ۆ تێپه ڕین له و کۆت 
و زنجیره  ویشک و پیرۆزانه ی کرده ی 
ڕه خنه گرانه  بۆ دۆزینه وه  و یه خس��یر 
کردنی مه دلوولی ئیدیۆلۆژیک. خوێنه ر 
ده توانێ له  س��ه یران و س��یاحه ته که یدا چێژ له  ده ق وه رگرێ به  
بێ ئه وه ی مه جبووری بێ زه ماوه ندی له گه ڵ بکات یان ماڵه که ی 

به  کرێ بداتێ.«
له  ژێ��ر ڕواڵه تی ده قدا به رده وام پش��ێوییه ک له گۆڕێ دایه . 
ئه گه ر ئی��زن به  ده ق بده ی��ن، زۆر به  س��اکاری ده توانێ ببێته  
قه ی��ران؛ چونکوو ده ق ل��ه  توخم و پاژی ناهاوجۆر و ناس��ازگار 
و بۆش��ایی و دژایه تی و ب��ێ ته کووزی پێک هاتووه . ماش��ووره  
ب��ه  ش��وێن قه یرانێکه وه یه  که  له  ژێ��ره وه ی خه یاڵی یه کانگیری 
ده قدا خۆی حه ش��ار داوه  و ده ڵێ:»ته کووزی ش��اراوه ی ده ق به  
نیس��به ت بێ ته کووزی دیاریکراو و ڕاسته قینه  گرینگایه تییه کی 
که متری هه یه ». ماش��ووره  به رده وام له  بۆسه ی دۆزینه وه ی ساتی 
ب��ه  ده گمه نی س��ه رکووت ک��ردن و جوداوازی ل��ه  ده ق دایه  ) 

له  ژێر ڕواڵه تی ده قدا 
به رده وام پشێوییه ک 

له گۆڕێ دایه . 
ئه گه ر ئیزن به  ده ق بده ین، زۆر 

به  ساکاری 
ده توانێ ببێته  قه یران؛ چونکوو 

ده ق له  توخم و 
پاژی ناهاوجۆر و ناسازگار و 

بۆشایی و دژایه تی 
و بێ ته کووزی پێک هاتووه 
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ده قێک که  پێوه یه  جیهان بینییه کی یه کانگیر ئاڕاس��ته  بکات.( 
و ده ڵێ ڕاس��تی ئه وه یه  که  هه موو ده قه کان له  ڕێژه یه کی زۆر له  
ئیده کان به رهه م هاتوون. ئه م ئیدانه  بۆیان هه یه  له گه ڵ یه کتری 
ل��ه  دژایه تیدا بن و په یامی ئاش��کرا و ڕوونی ده ق لێڵ که ن یان 

بیخه نه  ژێر پرسیاره وه .
ده ق ن��ه ک ه��ه ر ده یه��ه وێ درزه کان و و دژایه تییه کانی 
هه ناوی خۆی داپۆش��ێ به ڵکوو له و واتایا نه ی که  ده یانس��ڕێته وه  
یان س��ه رکوتیان ده کات به رهه م دێته وه ؛ به  وته یه کی دیکه  ئه و 
ش��تانه ی که  ده ق به  هی خۆی نازانێ و وه الیان ده نێ بێ واتایی 
ده ق دیاری ده که ن. پاش پێکهاته خوازه کان هه میش��ه ش ناڵێن 
که  هه موو ش��تێک بێ واتایه  به ڵکوو ده ڵێ��ن که  هیچ کات واتا 

یه کجاری نییه .
له م چه ند ده ق��ه دا ڕه نگه  ئه وه ی 
زۆر له  چاو ب��دات نه بوونی مانایه کی 
پیرۆز و س��ه ره کی بێ. ب��ۆ نموونه  له  
ده قی کالسیکدا چه مکی یار و ئه وین 
چه مکێکی گه وره  و چه س��پاون به اڵم 
له  ده قی عینجه  و فینجه دا زۆر که متر 
له گ��ه ڵ چه مک��ی قه به  و گ��ه وره ی 
ئ��اوا به ره  و ڕوو ده بین��ه وه  ئه گه ریش 
ڕووبه ڕووبینه وه  زیاتر الیه نی ڕه خنه یی 

و نه رێنییان هه یه . 
٢. ته نز: یه کێک له  تایبه تمه ندییه  
سه ره کییه کانی ئه ده بی پۆست موێڕن 
له وه دایه  که  هه ر وه کوو ڕامان سێڵدێن 
باسی ده کات ته نز له ودا زۆر ڕادیکاڵه . 
ڕامان س��ێڵدێن پێی وای��ه  که  ئه گه ر 
پۆس��ت  تایبه تمه ندییه کانی  هه م��وو 
مودێڕنیته  کۆج��ێ بکه ینه وه  ده توانێ 
له  بی��ری نه بوونی ناوه ن��ددا کوورت 
بکرێته وه . جا بۆیه  تێزی ئه م ش��ێوازه  
ده توانێ به  ش��ێوه یه کی بنچینه یی و 
ڕادیکاڵ هه موو بنه ما چه س��پاوه کانی 
نه ری��ت  و  کۆمه ڵ��گا  و  فه رهه ن��گ 
بکاته  گاڵته جاڕی خۆی. س��ێڵدێن له  
جێگایه ک��ی دیکا باس ل��ه وه  ده کات 

که  ناوه ند س��ڕینه وه  بووته  هۆی ئه وه  که  ڕێژه یه کی زۆر ئه ده بی 
چیرۆک��ی ش��اد و خۆ نوێن و خۆ ڕه فز ک��ه ره وه  پێک بێت. ئه م 
ته ن��زه  ته نیا بۆ ڕابواردن نییه  به ڵکوو هه روه کو هۆچێئون باس��ی 
ده کات که ڵ��ک وه رگرتنی ئ��ه م قوتابخانه یه  له  ته ن��ز، ئاماژه  بۆ 
مه ودایه کی ڕه خنه ی��ی ده کات له  هه ناوی دونیای نواندنه وه کاندا 
خۆی به  ئاڕاس��ته کردنی پرسیار سه باره ت به  ڕاسته قینه  و بینای 

ئیدیۆلۆژیک و په یڤی ڕابردۆوه  خه ریک ده کات.
جیهانتان )..( و چی ماوه  بیده ن ڤوون نه بێ )به  ق(

عاله متان شا و چی ده کرێ ناکرێ و هه ر گا ئه بێ)مه شکه (
مار و شار و دار و ته تاف ف ف ف ف ف ف و قانع هه مووی 

گوتوه  بۆم ناێین
شار و ش--- ار و سار و ساراماگۆی کوێری

- ئه مه  ئه قڵه و فڕی به  شێعره وه  نه ماوه  بیبه سته !
یان

سه ر به  ته م و مه م به ده م و گا به توون ته ڕ به  که م و ده م به  
شه م و کا به  قوون

لێره دا ئێمه  له گه ڵ پێکهاته یه کی ش��ێعری کالسیک به ره وڕووین 
به اڵم ئه م ڕووب��ه ڕوو بوونه وه یه  به  ئامرازی ته نزه وه  ئه نجام دراوه . 
هه ر وه کوو ده زانین ش��ێعری کالس��یک به  هۆی تایبه تمه ندی 
خۆی��ه وه  باس له  جیهانێکی به  س��امان و ڕێ��ک و پێک ده کا و 
خ��اوه ن ته کووز و بنه مایه کی ش��یاوه  به اڵم لێره دا ش��اعیر ئه م 
تایبه تمه ندییان��ه  ده کات گاڵته ج��اڕ. هه روه ه��ا ل��ه  کۆپله که ی 
سه ره وه ش��دا ده بینین که  به  شێوه یه کی ته نز ئامێز باس له  قانع 

و ساراماگۆ کراوه .
ئێمبێرت��ۆ ئێک��ۆ ده ڵێ پۆس��ت 
مودێ��ڕن له  هه ر س��اتێکی مێژووییدا 
که  پێی خۆش بێ به  ته نزه وه  ده چێته  

ده ست و موشتاغی ڕابردوو.

له  ئه ده بی فولکلۆر:
ش��ه م نه ده م��ا و ده بووین��ه  م��ه م و 
ده له رزاین وه ک س��ه گ لێمان ده دان 
و دانیان له بیر ده کرده وه  به  دووکه ڵی 

کاکێشانێ
هه ر وه کوو ده بینین ئه م کۆپله یه  
ئاماژه  بۆ به یتی )مه م و زین( و )شه م 
و وه لی دێوانه ( ده کات، به اڵم نه ک له  
چه شنی ئه و ئاماژانه ی که  تا ئێستا بۆ 
ئه م به یتانه   له  ئه ده بی کوردیدا کراوه . 
�� بۆ وێنه  له  ناڵه ی جودایی مامۆس��تا 
ئاماژه یه کی  ئاماژه ی��ه   هێمندا �� ئه م 
ڕادیکاڵه  و ده توانێ پیرۆزی و گه وره یی 
ئه م به یتانه ش بخاته  ژێر پرس��یاره وه . 
له  الی��ه ک دوو به یتی کوردی تێکه ڵ 
کردووه  و له  الیه کی دیکه شه وه  هه وڵ 
ده دا خوێندن��ه وه ی جی��اوازی بۆیان 

هه بێ.
یان ئاماژه  بۆ ش��ێعری شاعیرێکی 

دیکه :
»ری را«هات و هه موومانی ...

هه روه کوو ده زانین »ریرا« شێعرێکی نیما یوشیجه .
ته نانه ت شاعیر ئاماژه  به  شێعره کانی خۆشی ده کات.

گڕمان ده نارد بۆ شار به  باڵی په پووله وه  
»ئاگر هانێ باڵه کانم پێی هه ڵفڕه ...« شێعر به وه ره قی پێشوو..

ئه مه  منم و چۆن بڵێم ئیتر فه حه 
»کام راستیمان نه ده نایه  چاڵی مستتان ...

یان
شاره  شاره  شار ئه که م

دایکه که م!
»ئاسۆ«ی ... ئه یگوت وابێژه ..

ڕامان سێڵدێن پێی وایه  که  
ئه گه ر هه موو تایبه تمه ندییه کانی 

پۆست مودێڕنیته  کۆجێ 
بکه ینه وه  ده توانێ له  بیری 
نه بوونی ناوه نددا کوورت 

بکرێته وه . جا بۆیه  تێزی ئه م 
شێوازه  ده توانێ به  شێوه یه کی 
بنچینه یی و ڕادیکاڵ هه موو 

بنه ما چه سپاوه کانی فه رهه نگ 
و کۆمه ڵگا و نه ریت بکاته  

گاڵته جاڕی خۆی
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»ئاگر هانێ باڵه کانم پێی هه ڵفڕه ...« « به ش��ێک له  یه که م شێعری 
دیوانی س��ه مفۆنیای کاک حه مه  ساڵه یه ، و ده ڵێ ئه م شێعره  به  
وه ره قی پێشووه  و ئیتر ئاوا ناڵێم و ئه ویتریان به شێک له  شێعری 
پێش��ووی ش��اعیره . ئاماژه ی خواره وه  ش بۆ شێوازی یه کێک له  
ش��ێعره کانی خۆیه تی به  ناوی )مێعرئاهه نگ و شاعیرێکی شێت( 
ل��ه  دیوانی وه همه کانی ئه ش��ق و درۆکانی ده مامک. ده بینین به  

ئامرازی ته نزه وه  به  گژ شێعری خۆشیدا چووه .
٣. تێکه اڵوی: نووسه رانی پۆس��ت مودێڕن به  ئاوێته  کردنی 
هه رێمه  جۆراوجۆره کان، هه موو سنووره کانی وته  تێکه وه  ده پێچن. 
ئ��ه م تێکه اڵوییه  ده توانێ له  ئاوێته  کردنی ژانره  جۆراوجۆره کان و 

ڕاوێژه  جیاجیاکاندا خۆی بنوێنێ. 

له  ئه ده بی فولکلۆر: 
کوڕه حه یران میزم دێ و شه ویش زۆر دره نگه  بۆ له  شار تێناگه ی 

هه تیوه  تێکه اڵوترین و هیچی تر.. 
هه ر وه کوو ده بینین له م شێعره دا که ڵک له  ئه ده بی فولکلۆر 
وه رگیراوه  به اڵم وه کوو زۆربه ی به ش��ه کانی دیکه ی ئه م ش��ێعره  

الیه نی ته نز جێی خۆی هه ر پاراستووه . 
یان

کچ ده ڵ��ێ؛ دایکی من گه لێ زاڵمینه  وامه زانه  باوکت ئه نێته  
)...(که ر 

ئه م به ش��ه  ده توانێ به ش��ێک له  گێڕانه وه ی ئه ده بی زاره کی 
کوردی وه بیر بێنێته وه ؛ به شێک که  بۆ ئێمه  به  ناوی به یت ناودێر 
کراوه  و به  درێژایی مێژوو جێی فه خر و شانازی ئێمه  بووه  به اڵم 

به  ته نزێکی بنچینه یی و ڕادیکاڵه وه  به  سۆخره  گیراوه . 
- عینجه ی دێ برا فینجه ی دێ.. ده نگی پاوانه کانی)صدای 

زنجیر میومد( با نه ڵێن دزیوته )شاملوو( تۆ بڵێ شاری چی!
یان

تۆخوا به رۆکم به رده ... سه دجارم گۆت ئاوێنه !
هه ر دوو نموونه ی سه ره وه  گۆرانی کوردیمان وه بیر دێننه وه  
و هه روه ها باس له وه ی که  ئه م شێعره  )صدای زنجیر میومد( هی 
ش��املووه  و باس له وه  ده کات که  نه ی دزیوه  ده توانێ یه کێک له  

نیشانه کانی پۆست موێڕن بوون بێ.

ئه ده بی کالسیک:
س��ه ر ب��ه  ته م و مه م به ده م و گا به توون ت��ه ڕ به  که م و ده م به  

شه م و کا به  قوون
ئه م ڕسته یه  له  ناو ئه م شێعره دا، شێوازی شێعری کالسیکمان 
وه بیر دێنێته وه ؛ کێش و س��ه روا له  س��ه ر جێی خۆیه تی. به اڵم 
دیس��انه وه  ئامێری ته نز ئه م ش��ێوازه ییه ی بردووه ته  به ر دیوانی 

پێکه نینه وه .

تێکه ڵ کردنی پیتی عه ڕه بی و پیتی التین:
FRnde be taL taLy baLewe awizan
فرنده  به  تاڵ تاڵی باڵه وه  ئاویزان. 

یان:
-..Shery xste Sarde kwistan
شه ڕی خسته  سارده  کوێستان.

یان:
!7ole sery chy? Ta hetaye bybe to Na

نا حۆله  سه ری چی؟ تا هه تایه  بیبه  تۆ
هی��وادارم تا ئێره  توانیبێتم مه به س��تی وتاره ک��ه ی خۆم بێنمه  
دی ئه وی��ش ئه وه  بوو که  به  یارمه تی چه ن��د نموونه  و به ڵگه وه  
بیس��ه لمێنم که  ئه مه  ش��ێعرێکی پۆس��ت مودێڕنه  و ده بێ وه ک 

شێعری پۆست مودێڕن مامه ڵه ی له گه ڵ بکرێ.
هه ڵبه ت هیچ کات مه به ستم ئه وه  نه بووه  به  پێداگرییه وه  ئه م 
ش��ێعره  له  قوتابخانه یه کی تایبه تدا ببه ستمه وه ، به ڵکوو مه به ستم 
ئه وه یه  که  به م ش��ێوازه وه  ده توانین تا ڕاده یه ک زیاتری س��رنج 
بده ین��ێ و ڕێچکه یه کم��ان بۆ خوێندنه وه ی له به ر ده س��تدا بێ. 
ئه گه ری��ش بۆچوونه کانی من هه ڵه  بوون ئ��ه وه  خوێنه ر زه ره ری 

نه کردووه  و خوێندنه وه ی خۆی بووه .

سه رچاوه کان:
١. راهنمای نظریه ی ادبی معاصر، رامان س��لدن �� پیتر ویدوسون، 

ترجمه ی عباس مخبر، طرح نو، چاپ سوم ١٣٨٤.
٢. نقد ادبی، سیروس شمیسا، انتشارات فردوس، چاپ سوم ١٣٨١.
٣. راهنمایی مقدماتی بر پساس��اختارگرایی و پسامدرنیس��م، مادن 

ساراپ،نشر نی، چاپ اول١٣٨٢.
٤. ادبی��ات پس��امدرن، تدوین و ترجمه: پیام یزدانجو، نش��ر مرکز، 

چاپ اول ١٣٧٩.
٥. پس��ت مدرنیس��م، گلن وارد، ترجمه: قادر فخر رنجبری و ابوذر 

کریمی، نشر ماهی، چاپ دوم ١٣٨٧.
٦. وێبالگی حه مه  ساڵه ی سووزه نی، شێعری عینجه  و فینجه.

٧. س��ه مفۆنیا، ساڵح س��ووزه نی، ١٣٦٩ شێعری په پووله  له  الپه ڕه ی 
نۆی ئه م دیوانه  دایه .

٨. ساڵح سووزه نی، وه همه کانی ئه شق و تابۆکانی ته مه ن، ١٣٨١
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ئستارۆبینسکی دە لێ:
»گوتەیەک��ی ش��اعیرانە هەمیش��ە، تەنیا ش��ێوازی هەبوونی  
دووهەمین پلەی ناوێکە، روخس��ارێکی مش��ت و ما ڵکراو کە 
مەجالئەداتە بەردەنگی وریا تا هەبوونی ئاشکرا،بە الم شێواوی، 
واجەس��ەرەکییەکان ببینێت. هیپۆگرام لە ناوێکی ساناوە بەرەو 
پانتایەکی بەرف��راوان و پێچ وپلووچی بڕگەکانی دێڕێکدا دێتە  
خزین..بابەت��ی هیپۆگ��رام پێوەندی هەیە بە دووبارەس��ازی و 
دووبارەرێک کردنەوەی بڕگە سەرەکییەکان.. هەربەوجۆرەی کە
ئیزیس جەستەی ئەنجن ئەنجنی ئوزیریسی  دووبارەسازکردەوە«

بۆ خوێندنەوەی دەقی » ١٦ »
پێش هەر باس��ێک دەبێ پێش��ئەگەر وپێش��فەرزە)باوە-
باوکانە(کان لەمەڕنووس��راوە پاواندارەکان، راگوێزینە پانتایەکی 
دینامیک بۆوەی لە بەستێنی )فورمی- واتایی(  دا بسرەوینە و 

ناسەکردنێکی هەنووکەییمان هەبێ. 
لە قاش��ە زەینی یەکا نی دەقی ١٦دا، پەنگاوەکانی وزەی 
ناوەکی وش��ە ، خۆیان لە جەغزێکی دیاریکراودا شرۆڤەناکەن.
بە اڵم هەبوون��ی  بەرەیەکی کراوە، لە واتا نیش��انەیی یەکان 
لەخانی بچڕبچڕب��وون و کۆنکرێتی بوونی کاتی پێوەندی دەق 
-  بەردەن��گ لەگ��ە ڵ  دۆخی دەقێکی جی��اوازدا ، خا ڵێک 
بەرجەس��تە دەکاتەوە کە گرینگی  رووب��ەری پاژبینی یەکی 
جوان��ی ناس��انەی غەیرەدیالێکتیکیم��ان ال  دێنێتە پێگەی 
تێڕامانێک��ی جیاواز. ئەمانە ک اڵو رۆژن��ەی رووبەرووبوونێکی 
ئەرێن��ی لەگە ڵ ماکگەلێک دەکەنەوە کە جێگای س��ەرنجن: 
ماکی رێک��ەوت، دژەگێڕانەوە، دژەبیچم  ت��ەوس )قوواڵیی و 

رووبەر(
١٦ گەش��تێکی زەین��ی نازەگوڵ، نازەنی��ن و پیاوی چل 
تیکەیە کە بە پێی بوونیان وەک دەوری جێ کردار لە دەرەوەی 
دیڕی ش��یعریدا، و بەپێی وزەی پەنگخواردووی دێڕی شیعری 
ل��ە دۆخی گەمەیەکیزمانی، هاتوونەت��ە ئافراندن. ئەم پێکهاتە 

فەرزاد میرئەحمەدی

زەینییە  ئاوەها دێتە رووبەری ناسەکرن؛ 
نازەگ��وڵ ژانرێکی نکۆ ڵی لێکراوی داهاتوو} ---  داهاتوو 
ئاوێنەیەک��ی مندا ڵی رابردوو= رابردوو وانواندنێکی وەس��تاوی 
هەنووکە{ کە هەبوونی ژانر-  دەق نیشان ئەدات. نازەنین حەزە 
ئایدیالیس��مییەکەی پێش��ووی، دەرەوەی دەق، لە شانەکانی 
دەاللەتێکی چەوردا چەکەرەدەکات و لە ناس��ەیەکی ئاوێنەیی 

مندا ڵدا خۆدەنوێنێ..
چ��ل تیکەیی؛  لێدانی وانوێنراوی  دڵێکی کاغەزی دیاردە 

زەینییەکان تێکەالو کەرەسەماتریالییەکان دەبن و
پێکهاتەیەکی )ئۆبژە؛س��ووژە(ی بەرزەخی بونیاد دەنێن و 
زۆرجار دەچن��ە فانتازیای پەڕزەین��ی و پەڕراڤەیی و بەجاران 
خۆ لە وانواندن��ی قووالییدا ناس��ەدەکەن..کەوابوو هەرجار کە 
دینە رووبەری بەندێکی ش��یعری نەرێن��ی یانە؛ گەمەکردنێک 
دەبینین بە رێکەوتی گەم��ە  رێکەوتی دیاردەی A تێکە ل بە 
راس��تییەک دەبێ و. دەچێتە ناساندنی  دیاردەی .. Bدیاردەی 
C ک��ە چاوی لە ژێردۆخ��ی .. B وa هەلێناوە، دەبێتە دالێکی 
فرەرێکەوتی رێکەوتی  خولی دیاردەکانی رێکەوت، لە خولێکی 
کوندراییدا، روخس��اری  دەقەکە دەتەنن و خانی رەنگە و بریا 
دادەمەزرێنن و دەبنە هەوێنێ��ک بۆ هاتنەئارای بابەتی گەمە..
گەمەیەک بەپێی  بزاوت��ی رێکەوت؛ کۆنکرێتیبوونی بیرۆکەی 
پ��ەڕ رەوایەتی،  کەدەیهەوێ خۆی لە پەڕ رەوایەتی مێژووئاوەز 
دووربخاتەوە، تووش��ی رێکەوتی ناخودئاگای پارانویایی دەبێت 
کە ب��ە تەعبیرێک  دەچێتە ق��ەوارەی گەمەکردن بە گەمەی 

زمانی..
Photoshop« ئەتوا نێ چەندین چاو لەسەریەک هەڵچنێ

Photoshop سەدان دڵ دەگۆڕێ 
../} بەهەر رەنگ بتهەوێ/}

مەکە تۆ نازەنین
ئەشق لە کامپیۆتێردا
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تووشی ویرووس دێ 
و

فورمەت»
   Photoshop           وانوان��دن  >------  Photoshop

-------< رۆشنبیری وانموود
هەنووکە:   ئەنفا ڵ   و گەمەی زمانی     و        چەندین 

چاو لەسەریەک هەلچنین
کەرەسەی وانواندن و باڵوکردنەوەی وانموود....

»١٦«    »دەق »ە  و ناچێتە خانی »بەرهەم«ەوە؛
بە هەلس و کەوت لەگە ل نیش��انەدایە کە ئەتوانین لەواتای 
دەق نزی��ک ببین��ەوە و بەو پێیەش ئەزم��وون وەرگرتن دێتە 
بەرکەوت��ن. بەرهەم ب��ەردەوام و بەردەوام و ب��ەردەوام خۆی 
بە  مەدلوولێکەوە دەبەس��تێتەوە..کەواتە گریمان ئەو مەدلوولە 
روون و ئاشکرا بێت، کە لەو حاڵەتەدا دەچێتە قاوغی زانستیی 
وش��ەکان و دونی��ای فیلۆلۆژی، ئەگەریش ب��زڕ بێت، واتە بە 
ش��ێوەیەک بێتە ئافراندن کە بەدوویدا بگەڕێیت، ئەوە بەرهەم 
دەچێتە رووبەری  هێرمنۆتیک و خانی تەئویلی »س��ایکۆلۆژی  

پەڕرەوایەتی«
بەکورتی بەرهەم وەک نیش��انەیەکی گشتی و هەمەالیەنە 
دێت��ە  کردار و ئەم هاتنەکردارەش، ئاس��ایییە ئەگەر دەربڕی 
یەکێک لە  بابەتە گش��تی و هەمەالیەنەکانی شارس��تانییەت 
و ژیار بێت. دەق، بەپێچەوان��ەی بەرهەم، دواخەری بێکۆتایی 
مەدلوولە..دەق لە  کرداری دواخستندایە..پانتایی دەق، پانتایی 
دالە..دال نە بە واتای؛ یەکەمی��ن قۆناغی واتا و البیرێنتەکانی 
ماتریا لی ئەو، بەڵکوو بەواتای وەدواخس��تنی ئەو، دەناس��رێت. 

کەوابوو
ب��ێ پانتایی بوونی دال، پێوەندی ب��ە کرداری نەگوتراوی 

مەدلوولی بێ ناوەوە نیەو دەگەڕێتەوە سەر قۆناغی گەمە.. 
گەشەسەندنی دالی بەردەوام/هەمیشەیی/ لەپانتایی دەقدا 
بە پێی س��ەرکەوتنی ئورگانیکی،  یان رێب��ازی هێرمنۆتیکی 

قووڵ��ەوە پێکنەهات��ووە و ئەم پێکهاتنە 
بەپێی بزافی زنجی��رەی جیاوازییەکان، 
رەن��گ  و  یەکحەش��اردانەکان 
هاتوونەتەئافراندن.  بەرەنگبوونەکان..کە 
ئس��تریۆگرافیکێکی  پێکهاتەیەک��ی 
موزائیکی دەخوڵقێنێ کە هەر لە تەون 
نیشانەیەکی  وش��ەکاندا،  /بافت/  وکڕی 
دەبێتە مەدلوولێکی خز و چەور و دنیای 

پەڕ دەق زێدەتر ئاوەاڵ دەکات؛
» ل��ە کۆش��کی خەیا ل��ی قەلەمم 

ناترازێ...نافڕێ
فڕ...فڕ....فڕ.....فڕفڕە..

 ئۆ ئەتگوت}:{
فڕفڕەی رەنگێکم لێتئەوێ

کەس نەیبێ}!{
 ت��ۆ لەگە ل فڕفڕەی س��اختی من 

وەرسووڕایت
ت��ۆ لەگە ڵ خەیا ڵ��ێ پوفیووزا هە 

اڵتی..
Photoshop لەمنەوە هاتە دەمامک .. »..

»کووبری��ک« و فیلم��ی چاوەکان��ی بەس��تراو..دەمامک...  
فتۆشاپی فڕینێکی کاغەزی

گوتراوێک��ی بافتمەن��د و و موزاییک��ی.. دەبینی��ن ک��ە 
پێوەندییەکی بەلێش��او شێواو و بە پڕتاو گش��تگیر، دەمانباتە 
چەند دونیای جیاواز و دراوسێ..گەمە بەدۆخ و گەمە  بەزەمان 
و بەزمان گەمە...ل��ە تەون وکڕێکی گوتاریدا ئەبێتە با اڵجێوی 
رەنگە پارانویایییەکان...ژانر دەمرێت و دەق هەناسە دەکێشێ....
بەاڵم  رەنگە بەردەنگ دەگەڵ وشەی« سەروا« دا ئاشنابێت   
جێکرداری ئەم وش��ە لە پانتای رەخنەی ئەدەبیدا ئەو حا ڵەتە 
نەریتییە فۆنوتیکە کێشدارە روا ڵەتییە دەپێکی بەاڵم سەروای 

ئێمە، تا رادەیەکی زۆر جیاوازە.
لێرەدا،س��ەروا بکوتێکی زەینییە کە لە خانی پاژ روانینێکی 

پادزەینییەوە دەخولقێ ؛
هەربەندیکی شیعری ١٦ کە دوایی دێت، جۆریک سەروای 
پ��اژ رەوایەتیی هارمۆنی��ای زەینی دێنێتە ش��ێواندن.. رەنگە 
هارمۆنی و شیواندن نەچنە خانێی لوژیکەوە وئەمەش جورێک 
ن��اس  س��ڕینەوەی رەخنەیە ک��ە زور جار ش��ێواندن دەبێتە 
هارمۆنیایەکی  نامۆ، ئ��ەم بزاڤە هەژێنەرەی بکەرەی فرە دالی 
یە،بۆوەی،لەچەقدا دالێکی هەمیش��ەیی نابینینەوە، دالێک کە 
زمان دەکاتە ئامرازێک و ئامرازەکە شڕدەکات و لەگوتاری خەم 
بە شادی و قین  بەحەزکردن،کە لە ئەوپەڕی ساناخوازیدا، قوو 

اڵیی دەسازێنێ،
بەاڵم وەاڵمێکی ئەشێ دار لە قوواڵیییەکەدا ناسە ناکرێت؛

»مەعبەێنی خۆر و مانگ
وەسلێکی هەتایی ئەزەردێ و

بەردەوام دەئەشقن بەرۆژ و بەشەودا
نازەنین ئیواران نارنجی و

شەوانەش لەمن....”
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دەق دەمانباتە قەس��یدەکەی نالی و دەگە ل دیاردەکان بە 
شێوەی ئرۆتیکی رووبەروودەبێتەوە:

/قوخێک و مەخەخمە ڵی هە ڵماڵراو..مەشێتێ!/
بەهێ ، قۆخ ، گەاڵمێو،  پەپوولە.. نیشانەگەلێکی هاوبەشن 

لە کۆی دەقدا »بەهێ قۆ« جینس ژن، نیرەکی بوونی
دەق، دەق��ە نیرەکییەکە هێرش دەباتە دی��اردە بزوینەرە 
ژنانەیی��ەکان، کە لە وانواندنێکی کاغەزیدا دەبێتە کونکریتێکی 

نووسراو..
»گەاڵمێ��و  پەپوولە«  هەر لەو فەزا گوتراوەدا دەژی، بەاڵم 
ش��اردنەوەی دیاردە بزوێنەرەکان دێنێتە شوبهاندنی سروشت،  

سروشت پڕەلەدیاردەی خۆرسک:
»کە هەرگیز ناخەر دە لی و بلۆق ناخاتە پێستەوە«

 هە ڵەبج��ە،  مردنی ژن،  بلۆق 
و بەهێ.. ئەمە شپرزەیی هەنووکەیی 
دەق دەردەخ��ا، لەیەک س��اتدا  لە 
ژن و جینس��ەوە، دەچێتە هە ڵەبجە 
3D-  و  ش��ەهید لە پەڕتکنۆلۆجیای

MAXدا؛ دەچێتە هەورامان.. 
دەچێت��ە  ش��پرزەییە  ئ��ەم 
پولیفۆنییەوە و ئ��ەم گەمەکردنە، بە 
بیرۆکەی ئەنڤال و بە گەمەی زمانی 

زانینی...
ئانتی  بۆس��ەروای  دەگەڕێینەوە 

نەریتی کە پێشتر باسمان کرد؛
»لەجوانترترین کەنوو

خۆشخۆترترین هەنگوین
لەمن ئەمرۆ...«

پێکهاتەیەک��ی ت��ازە؛ هەنگوین 
لەدەورگێڕانی سەروای بکوتی

ش��ێواندنی  دەمانباتە  واتایی��دا 
شوبهاندنەکان و لەپێناو

خ��ۆ  لۆژیک��دا  ش��یواوییەکی 
دەناسێنن؛

کەنووی جوان/ناس س��ڕینەوەی 
شوبهاندن /خۆشخۆشترترین/

دەس��تکاری زمان/ خۆش��ترین 
هەنگوین /پێکهاتەیەکی سانا/ لەمن

ئەمرۆ.. پڕهەژاندن و پڕ گۆڕانکاری سازاندن.. بەند کوتایی پێ
دێت ب��ێ هیچ گەڕانیک��ی پاژبینانە ب��ە دووی چەقێکی 

سەرەکی
١٦ بە بەرگی قاوەیی
١٦ بە تاری مەولەوی

مەجاز جێ بەخوازە /ئیستعارە/ لێژدەکات و خوازە لە
روالەتی پێکهاتەیەکی شوێنکرداری دێڕ دەچێتە دۆخی

پانتاییدار..
)دەق(: بۆ گواستنەوەی زەین لە دەقەوە بۆ پەڕدەق ١٦

 ٠ ؛. دەبێت��ە ئامێ��ری گەم��ە و هەنگوی��ن وچالی تیژی 
پەنجەی ١٦ 

مەولەویی ، قاوەیی- کەنوو }+A{ A }قاوەیی  Bمەولەوی
 C ١٦ لەمن

لەمن ئەمرۆ ،C+ بۆی هەیە وازانینی من  لە
قاوەیی  و مەولەوی لە شوێن کرداری رەنگ و لە قەوارەی 

/رەنگ +
عەدەد/دا وازانینێکی جیا لە هەر وازانینێکی تر بێت؛
/زێڕینە کەو چکێکی پیر/ کەوچک - تام -خواردن

لە چێژنی چیژ-  تام - خواردن
کەوچک + چیژ = دراوسێیەتی، جۆرێک دژایەتی هەیە لە

فەزا ش��یواوە/دژە لۆژیک��ە  پەڕگێڕانەوەک��ە/ کەخۆی لە 
حەسارێکی

پێکهاتەداردا دەبینی؛
»یونگ دەلێ:

ئەواون خەون بەزۆرەوە دەبینن /
دا.....نامرکێن/«

}/{ نەم نیشانە لە کاتی پارتیشن 
درووست کردنی

دووبارەدا ئەگەر بەتەنیا لێبدرێت 
زانیارییەکانی درایڤەکە بە

تەواوی فورمەت نابێت، بەاڵم بەم 
A یان :/A شیوازە

ل��ە کات��ی دووب��ارە دابەزاندنی 
لەدەق��دا  تر،ک��ە  بیروکەیەک��ی 

دووبارەسازی
دەبێت��ەوە.. قس��ەی یونگ دێتە 

دابەزاندن.. دیارە، چونکوو
نیشانەکان بەتەواوی نەهاتوون ، 

دابەزاندنەکە تەواو نیە و دەچیتە
بەستێنی شیواوی بیری فرویدی 

و ئەندیشەی یۆنگی دەچێتە
گوتارێکی ئالۆزەوە؛

رەنگە  یەک  ئەوانەی  »ئەحمەقن 
دەئەشقن!!

 ش��اعیر و قوخێ��ک و مژین و 
گووشینێک....مەشیتێ

/ کە تێی دا فرۆید دێتە گەڕ/
رووبەرووبوونی عەشق -  جینس.

رووبەرووبوونی پارانویا  -  چەندبیچمی
رووبەرووبوونی هۆکار -  جیاوازی
»رەنگێتر نەماوە نازەنین دایتاشم «

 فتوشاپ درۆیە 
نازەناز فتوشاپ نەسب مەکە لەد ڵتا

»تریدیماکس  مەچێنە لە هاردی باخە ڵتا...«
فتۆشاپ نەرم ئامێرێکە کە وینە بە د لی دونیای دەستکردی
کاربەر دەگۆڕێت.. کاربەر، دەبێتە دەس��ەاڵتێک بۆ گۆڕینی 

روخساری
 ئوب��ژە.. کارب��ەر بە د ڵی خ��ۆی و بەپێ��ی زەوقی خوی 

دەگە ڵ وینەدا

ئستارۆبینسکی دە لێ:
گوتەیەکی شاعیرانە هەمیشە، 

تەنیا شێوازی هەبوونی  
دووهەمین پلەی ناوێکە، 

روخسارێکی مشت و ما ڵکراو 
کە مەجالئەداتە بەردەنگی 

وریا تا هەبوونی ئاشکرا،بە الم 
شێواوی، واجەسەرەکییەکان 
ببینێت. هیپۆگرام لە ناوێکی 

ساناوە بەرەو پانتایەکی 
بەرفراوان و پێچ وپلووچی 

بڕگەکانی دێڕێکدا دێتە خزین
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مام��ە ڵ��ە دەکات..دیارە ئەگ��ەر دەم و ل��ووت و چاوی 
پۆرترەیەکمان

ال ناحەزب��ت دەس��ەاڵتی کاربەر دەیگۆڕێ��ت، بەاڵم زاتی 
پۆرترەکە

هەر خۆیەتی و تەنیا وانواندنێکی دەستکردە..کەوابوو
دیاردەگەلێک وەک رۆشنبیر  بەرهەمێ تر  بابەت  ژانر.. لە
کانالی دەسەاڵتێکی فتۆشاپییەوە دێتە دونیای ناسە کردنەوە
»ت��ری دیماکس« یان ئەنیمەیش��ن س��از پێوەندییەکانی 

گوتاری رۆشنبیری
دەکاتەوەو ب��ە جورێک فانتازیای خەی��ا ڵینی إإدەقە کە 

هەوڵ ئەدات
خۆی لە پێگەی دۆخە وانموودەکە دا بهێلێتەوە و مەترسی 

خەیال و
ئەنیمەیشنی دیاردەکان دەخاتە بەرچاو؛

پەتای رۆشنبیری وانوێنی
Photshop ---- واقع-------------- دەسەاڵت

3Dsmax ---- پەڕ واقیع----- وەهەم ----- دەسەاڵت
                                                              فانتازیا..........

خەیا ڵ
دەق خۆی لە گفتمانی موونیە ییدا ناسەدەکات، گفتمانێک
کە لە کارنەوا ڵی بوونیدا زۆر جیدی دەڕوانیتە دیاردەکان..
ئەم گفتمانە لەبواری سیاسی  کومەاڵیەتی هە ڵگرسێنەرە 

و وشە
ل��ە قاوغی میژووی��ی رزگار دەکات. ئ��ەم رزگارکردنە بە 

یارمەتی

توخمی نوێخوازی و تازەخوازی ئاوەزی، دێتەخانی فەلسەفە 
و خەیا ..

دەلێن: بارودۆخە پاواندارەکان دەبنە فرەکەری ئازادی.
وش��ە هیچ ترسێکی لە دۆڕاندنی خۆی نیە.. وشە لە پاوانی 

بایەخە
پێش فەرزدارەکان رزگار دەبێت و گوتار بێ جیاوازی دانان لە

نێوان چاکەوخراپە، وەک ئافرێندراوێک لە ئامێزیان
دەگرێت.زیندەخ��ەون و زمان پێوەن��دی دەگە  ڵ بابەتە 

رۆژانەکاندا
دەگرن و دەکرێ بلێین:دەبێتەجۆرێک ژورنالیزمی

دژایەتیی��ەکان  گوفتمان��ە  وئ��ەو  سیاس��ی،کومەاڵیەتی 
دەردەبڕێ. 

»/شەڕ، دزی، خیانەت......
ئەوەی لێرە لەدایک بووبێ/ نەش��ی بیس��تووە.     بیچارە 

ئەفالتوون!..../«
حیماس��ە --- تابۆ ---- رابردوو                 نازەگوڵ  

---- رۆمانتیک 
 نەریت ----- ئەفسانە                              مۆنۆفۆن---- 

پەڕرەوایەت ---- زیندەخەون
چەق----  پارانویا ---- نازنین                رئالیس��م 

----دەروون---- قوو اڵیی پێکهاتە
واتا ----- دەسەاڵتی پەراوێز----- شەمی --- وەلی دێوانە
  xp            ------  نۆت��رۆن----  پەڕتکنۆلۆژی��ا

-----زەینی سەییال ------  شیزۆفرنی
چلتیکە  ----  سانایی ئایرۆنی رووبەر 
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متن و خوانش؛

این بیا..کوب..س��ن هم که نیامد.. س��ن مان را تخریب را.. فر ..مال.. 
لیس��م ..لیس��ی.. لیس��د.. کند.. و کن��د عجب فعلی اس��ت الم..ذب.. 
س��رش را در عنصرغال��ب.. فر بزند.. و مال..ش.. را در جانش��ینی هم 
ک��ش ینی کند.. و بگوید؛ .... و .... عیب نیس��ت.. ش��هر را با روزنامه 
تعریف می شس��ت.. بودلر.. در کاف..کافی.. کافی ش��اپش را ش��نیده 
رودم.. ولی قطار و متروهای مس��که.. وقتی آنها می خواندند.. م....آ.... 
م��ی خندیدیمهایمان را می رووووبیدیم.. در س��ورت.. ش... زنیکه ی 

محبوبم.. آش را.. کی کشک به کشمشت.. چند..
� خورده ای.... یا کشیده ای...

چن��ان کش��یده ای به او .. ن��ه.. به من زد.. که.. برق ادیس��ون را 
باری��د... »ول��ی تو بگو زدیم دیگ��ر..«.. دورت ب.. گ��ردم.. گردهایت 
دیوانه که دیگر کهنه است.. مالیخولیا.. و من گاوم..گاو ..هم کالسیک 
است... سندورم.. عشقم را می کردیم.. که یاکوبسن.. عوضی.. داشتم.. 

همنشینی در جانشینی می کردم... 
� همه ی کردنها.. که قاچاق نیست جانم.. چرا فرمیکش می کنی..

ذهنت بیمار.. که عهد بووووق..ی است.. سن در..و...می... دارد.. را 
می توانی بگویی نوشید.. و با ریزومی.. اسپر..ه... ببخشید.. اسپرما.. تو.. 
زوئیدمان... را همینجوری ریختیم رفت... تو که خودمانی.. مانی ش��عر 
هم می کرد... کاش کرد ..ها کورد می خواندید... مسخره.. خر که شاخ 
و دم ندارد.. دارد.. دارم می زدند که سکه سلطان محمود باال رفت... و 
من.. ماشین زمانم.. در رادیاتور مشکل داشت.. پریدم تو این قرن.. ک 
قرونی ندارم...  داشتم از یاکوب.. سن م که همان سی سال سی سال 
پیش اس��ت با س��قف رنگ.. و ..  و تو هم مژگانت در س��یموالک گیر 

است... سورتت..ش.. هم بادی است.. با آن کاله گیش .. س.. 
� دلربایان ناز می لغزند و ما... شمس را بابا به چاهی می بریم...«     

    
خوانش؛ عادل اعظمی

ش��الوده ی اش��عار صالح س��وزنی و هم این ش��عر را گریز از تعین و 
تکیه ب��ه تداعی آزاد با لحاظ عنصر تفاوط، ریزوم،و تفاوت آوایی دال 
ها تش��کیل می دهد )مثال تفاوت آوای��ی ای که در واژه »درخت« و 
»رخت« وجود دارد بس��تر پارودیکی ب��رای بازی با آنها در قالب واژه 
ی »س��خت« را مهیا می کند(. این ش��الوده البته در بس��تر ویژه ای 
که خود آن را علیه دیکتاتوری زبان و من آن را آنارش��یزم زبانی می 
نامم اتفاق می افتد. س��اختار این ش��عر بدون ش��ک از بستر معمول 
و متعارف گس��یخته اس��ت. یعنی افق س��اختار چند خطی را هم به 

نوعی درنوردیده است. و نتیجه یک ساختمان نامنظم و در عین حال   
نوئماتیک است. نامنظم از این جهت که محتوا به هیچ وجه با فرم هم 
ساز و هم سو نیست. در حقیقت فرم بر چیزی فرای محتوا داللت می 
کند که من آن را »محتوای ضمنی« می نامم. دست یازی به محتوای 
ضمن��ی از دریچه ی روان پریش��ی غالب و با تحلیل س��اختار روانی 
مت��ن می تواند اتفاق بیفتد. که البته بوطیقای متن حتی گاهی علیه 
خوانش اس��ت. و نوئماتیک بدین معنی که عناصر در یک س��اختمان 
ریزومی گس��ترش می یابند. و مضایف یک واژه آغازی برای تداعی و 
تصویر مضایف های دیگر اس��ت.  اما فرای این ها من س��عی دارم به 
مس��ئله ی شعریت در این کار بپردازم؛ یعنی بعد زیبایی شناسی این 

شعر که فارغ از فرم تحلیل آن تقریبا راه به جایی نمی برد. 
ف��رم این کار در وضعیت فرم_ فضای ش��عری ق��رار دارد . بدین 
معنی که فرم سعی دارد عالوه بر انتقال مضامین و نشان دادن ساخت 
اندیش گانی بخش��ی از ش��عریت را رقم بزند. شعریت عمال عدول از 
ع��ادت های زبانی کاربران زبان با اس��تفاده از ارتق��ای زبان از حالت 
ابزاری به حالت قوام بخش اس��ت. و همچنین استفاده از کارکردهای 

عاطفی زبان در شکل نامتعارف آن است.  

ریزو.. بسن؛
این عبارت انگار نام شعر باشد. و البته در نگاه اول بی معنی. ریزو می 
تواند اش��اره تلمیحی ای را به ریزوم توسط تفوات و مشابهت آوایی و 
از طریق تداعی و مضایف التفاتی پدیدار کند. اما بس��ن همچنان یک 
معماس��ت. اگر ریزو.. بسن را بدون نقطه بخوانیم ریزوبسن تازه به نام 
شکسته ی یاکوبسن نظریه پرداز فرمالیست شهیر روسی نزدیک می 
ش��ویم. ریزوم یاکوبسن که شکسته ی آن ریزو..بسن است تداعی گر 
گس��ترش ریزومی این نظریه پرداز در چارچوب یک متن است. و این 
می تواند ورودی معماگونه بر یک ش��عر باش��د. اولین سوال که پیش 
می آید این اس��ت: چه کارکرد عاطفی ای در این شکست و بست ها 
وجود دارد که بش��ود آن را ش��عریت این متن دانست؟؟؟ شاید پاسخ 

در خود متن موجود باشد. 
این بیا..کوب..سن هم که نیامد.. سن مان را تخریب را.. فر ..مال.. 

لیسم ..لیسی.. لیسد.. کند.. 
باز هم شکست در نام یاکوبسن که البته از دال یاکوبسن بازی با 
کلمه ی سن شروع می شود. و به دنبال آن عبارت هایی که عمال به 
فعل تمام می شود. و بازی با فرمالیسم به لیسدین و کند و.. اروتیسم 
زبانی ختم می ش��ود. و به دنبال آن بازی با فعل کند به مضایف های 

التفادی و ریزوم دیگری ختم می شود. 
و کند عجب فعلی اس��ت الم..ذب.. س��رش را در عنصرغالب.. فر 
بزن��د.. و مال..ش.. را در جانش��ینی هم کش ینی کند.. و بگوید؛ .... و 

.... عیب نیست.. 
جانش��ینی و همنشینی که اش��اره به کارکرد تمهیدات متافور و 
ایجاز اس��ت در اینجا دس��تخوش یک اروتیزم زبانی ش��ده اند. عنصر 

غالب عنصری در متن است که سایر عناصر حول آن می چرخند. 
و م��ال..ش.. را )مال��ش را ب��ه معنی مالیدن( در جانش��ینی هم 
ک��ش ینی کند. وقتی س��اختمان واژه ی »جانش��ینی« که نتیجه ی 
آن متافور اس��ت خود دستخوش این فرآیند شود جانشینی به واژهی 
جاکش ینی بدل می ش��ود. هنوز سیستم غالب زبانی عالوه بر فرآیند 
گس��ترش ریزومی سیس��تم اروتیزم زبانی اس��ت. و این کامال با زبان 

متن: ریزو.. بسن؛ از صالح سوزنی
خوانش؛ عادل اعظمی
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اروتیک متفاوت اس��ت. اروتیس��م زبانی در خود زبان دچار شکست، 
نفس نفس و ارگاسم می شود. اما همچنان کارکرد عاطفی به واسطه 
ی این ش��بکه ی ریزومی پیچیده دچار اختالل است. کارکرد عاطفی 
برآین��د تداعی یک دیالکتیک اغلب خودمانی و گاهی حکمت انگیز و 

در بسیاری موارد بیانگر است. 
 »ش��هر را با روزنامه تعریف می شس��ت.. بودل��ر.. در کاف..کافی.. 
کافی ش��اپش را ش��نیده رودم.. ولی قطار و متروهای مس��که.. وقتی 
آنه��ا می خواندند.. م....آ.... می خندیدیمهایمان را می رووووبیدیم.. در 
سورت.. ش... زنیکهی محبوبم.. آش را.. کی کشک به کشمشت.. چند«

در ادامه گسترش ش��بکه ی بی پایان ریزوم ها به روزنامه و بودلر 
می رسیم. و به کافی شاپ و قطار و مترو که جملگی از مظاهر مدرنیته 
هس��تند. اینجا هست که نمی توان یک یا چند خط مشخص ساختاری 
مش��خص ک��رد. یکی از ویژگی های پس��ت مدرنیس��م و ریزوم نگاری 
ش��وریدن علیه هر آنچه سخت و استوار ایس��تاده است می باشد. زبان 
یکی از آن هاس��ت. دس��ت بردن در زبان همان دس��ت بردن در جهان 
پیرامون اس��ت اما تا جایی که ساختمان ژانر هنوز برچیده نشده باشد. 
ژان��ر در رون��د توصیف جهان پیرامون به ابزارهای اولیه اش باوفاس��ت. 
اولین امکان ش��عر بودگی جوهره ی شعری است که البته بخشی از آن 
در گ��رو افق انتظار خوانندگان و بخش دیگر در گرو ارتقای این افق از 
طریق مولف و در متن اش است. مضایف هایی که در پس واژه ی بودلر، 
موس��کو و یاکوبس��ن وجود دارد تا آنجایی که به زنیکه ی محبوب اش 
می رس��د، جملگی مضایف هایی انقالبی دارند. مضایف مدلول نیست. 
بلکه چیزی شبیه خاطره است. که در اینجا این خاطرات به بازی گرفته 
می شوند تا محتوای ضمنی یا به عبارت هوسرلی »نوئمای کل« شکل 
بگیرد. و البته باید اعتراف کرد که در این قسمت اتفاق شعری داریم. 

» � خوردهای.... یا کشیده ای...
چنان کشیده ای به او .. نه.. به من زد.. که.. برق ادیسون را بارید...«

در اینج��ا دیالوگ و ب��ه نوعی دیالکتیک )البته ب��ا همان فرم و 
تقطیع نقطه ای( وارد متن می ش��ود. اما در پاسخ و البته در راستای 
ش��بکه ی ریزومی تشکیکی )عبارت نوبراهامی( که نوعی بی توجهی 
به گوینده ی مس��تتر استمی تواند تعبیر شود. این خلط مبحث و از 
بی��ن بردن بس��تر گفتوگو دال بر ناکارآمد بودن س��خن طرف مقابل 
اس��ت. این بی توجهی در چارچوب اروتیس��م زبانی در حقیقت خود 
بخش��ی از یک وانموده را که متن در ادامه علیه آن ش��وریده است را 

به نمایش می گذارد.
»ولی تو بگو زدیم دیگ��ر..«.. دورت ب.. گردم.. گردهایت دیوانه 
ک��ه دیگر کهنه اس��ت.. مالیخولی��ا.. و من گاوم..گاو ..هم کالس��یک 
است... سندورم.. عشقم را می کردیم.. که یاکوبسن.. عوضی.. داشتم.. 

همنشینی در جانشینی می کردم...”
مضای��ف ها در این قس��مت به عبارت ها لیس��یدن.. کند برمی 
گردد. و این یعنی س��اختمان نوئتیکی برقرار اس��ت. اما ژانر در اینجا 
دیگر ابزار شده است. ابزار اطالع رسانی از آنچه گذشت و معموال آنچه 
گذشت را با افعال شکسته گزارش نمی کنند. یا با گزاره های شکسته 
روایت نمی کنند. بازگش��ت به یاکوبسن و همنشینی و جانشینی )با 
مضایف جاک��ش ینی(  تبدیل به یک تن نگاری وانمودی )پورنوییزم 
سیموالکروم( شده است. اینجا هست که می توان بر متن چین خرده 

ای گرفت: در این قسمت فرم با محتوا متناسب نیست. 
� همه ی کردنها.. که  قاچاق نیست جانم.. چرا فرمیکش می کنی..

این گزاره در صدد اس��ت است سیمای وانمودیک تن گرا با عدم 
قطعی��ن مواج��ه کند. گزاره ای گفتاری و اتفاق��ا با یک خط تیره که 
گوی��ا گوینده ای مس��تتر آن را بیان می کند. در س��اختار افقی بجز 
جس��ارت گوینده نشانی از فرم شعری نیست. که البته روایت است و 
صد البته می تواند بخش��ی از ش��عریت را با خود نیز همراه کند. این 
چجن��د صدایی مطلق که م��ی تواند زمینه ی ژانر دچ��ار ابهام کند. 
ناگفته نماند که صد البته با منطق مکالمه )باختین( هم س��و اس��ت. 
گوینده لحنی دیگر و زبانی معیار اس��تفاده می کند که آن را از زبان 

شاعر متمایز کند. 
ذهنت بیمار.. که عهد بووووق..ی اس��ت.. سن در..و...می... دارد.. 
را می توانی بگویی نوشید.. و با ریزومی.. اسپر..ه... ببخشید.. اسپرما.. 
ت��و.. زوئیدمان... را همینجوری ریختیم رفت... تو که خودمانی.. مانی 

شعر هم می کرد... 
بازگش��ت به س��ن در یاکوبسن و سن در س��ندروم و و گسترش 
س��ندروم در سن و می این  گس��ترش ریزومی تقریبا تبدیل به یک 
عادت نوش��تاری شده اس��ت. می گویم عادت از آنجایی که منطق و 
دلی��ل کافی برای بر انگیختن این همه واژه در متن وجود ندارد مگر 
خ��ود متن. که البته خود متن می تواند دلیل قانع کننده ای باش��د. 
ب��ازی و انقالب علیه ام��ر متعین. عین بازی و انقالب علیه س��اختار 
اندیش گانی موجود اس��ت. علیه پایه های سفت و استوار مدرنیته و 
یا س��نت. که پیشتر ش��رحش آمد. قلمرو زبان پویایی و زبان ویرانی 
تقریبا به کارکردهای عاطفی زبان تنه می زند. تنه که از آن هم جلو 
بزند. غافل از این که اتفاق شاعرانه اتفاقی در مرز واقع و فراواقع است، 
اتفاق��ی در مرز زبان و  علیه آن، اتفاقی در بین رویکرد و کارکرد آن، 
این ها صرفا تقابل های دوتایی نیس��تند، یا عوامل برهم کنش، بلکه 
مح��دوده ی اتفاق ذهنی- زبان��ی را یادآور می کنند. محدوده ای که 
از اثر به متن برس��یم، و صد البته خواننده بخش��ی از متن را رقم می 
زند. و این یعنی لحاظ کردن بخش��ی از متن که همانا خواننده است. 
متنیت به مجرد نوش��تار با ساختار الهوتی و با چندیت های مبهوت 
کننده رقم نمی خورد. بلکه حفظ و رعایت بخشی از آن )ساختارهای 

ذهنی  تثبیت شده خواننده( در حقیقت حفظ متنیت است.
کاش کرد ..ها کورد می خواندید... مس��خره.. خر که ش��اخ و دم 
ندارد.. دارد.. دارم می زدند که سکه سلطان محمود باال رفت... و من.. 
ماش��ین زمانم.. در رادیاتور مش��کل داش��ت.. پریدم تو این قرن.. ک 
قرونی ندارم...  داشتم از یاکوب.. سن م که همان سی سال سی سال 
پیش اس��ت با س��قف رنگ.. و ..  و تو هم مژگانت در سیموالک گیر 

است... سورتت..ش.. هم بادی است.. با آن کاله گیش .. س.. 
� دلربایان ناز می لغزند و ما... شمس را بابا به چاهی می بریم...

در ادامه هم با فعل کرد و کورد ریزومی دیگری شکل گرفته است، 
کرد به کورد گس��ترش می یابد، ملتی کردن یک فعل یا فعلیزه کردن 
یک ملت عمال با س��اختار چندگانه ی این ش��عر و اشعار دیگر از صالح 
سوزنی کار تازه ای نیست. آنجاهایی که زبان متریال )رسم الخط( هم 
تغییر می کند چندیت دیگری رقم می خورد که این چندیت عالوه بر 
شک در ماهیت مفاهیم تثبیت شده در قالب زبان؛ نفی حضور دیگری 
شرق شناس است. تا چه حد مولفه می تواند این را بیان کند صحبت 
دیگری اس��ت اما واداش��تن دیگری برای خواندن من به زبان خودم و 
به تعبیری که خود از جهان خود دارم رویکرد انقالبی دیگری است. و 
بیانگر نبودن آن اغلب اوقات محل اختالف نظر و علیه شعریت است.  
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1
بێ گومان، نووس��ین جورێک حەسرەتە؛ حەس��رەتی شاردنەوەو 
شاردنەوەی حەسرەت، تا گەیشتن بەو سنوورەی کە لە خولیایەکی 
ئەبەدی دا ڕەنگە هەموو ش��تمان لە  بیر با تەوە، کەوابوو نووسین 
جورێک لە بیر بردنەوەیە.، لەبیر بردنەوەی ئەو چرکە تێپەڕیوانەی 
کە ئێمە تێیاندا نەبوون، ئەوش��وێنە رەنگە تاریک و ڕوونەی کە 
هەموو ش��تێک وەک خەونێکی نەبین��راو چاولێدەکا و ئێمەش 
دانیش��توانی ئەم گەڕۆکە دۆزەخییە، دەبێ ل��ە نێوان دوو هیچ 
دا ]ب��ە قەولی نیچە[ ئیمان بەوەی بێن��ن کە رەنجەڕۆیی و بێ 
باوانی بۆتە بەش��ێکی جیانەکراوە لەو ڕاس��تی یە دابەش��کراوەی 
کە پێیدەڵێن چارەنووس یا تەقدیری هەمیش��ەیی، ئەو تەقدیرە 
ش��وومەی وەک قااڵو بۆتە س��ێبەری ژیانی هیچاویمان، ژیانی 
رەش��ی بەرەیەکی ت��ااڵن کراو کە چاو لە ئاین��دەی حەرام بوو 
دەگێرێ و جیهان هەر ئەو ش��تەیە کە ناوی »وشە«یەو ئێمەش 
پەراوێز نش��ینی ئەم جیهانە بێ  خولیایەین،  لە خولیایەکی تردا 
لەس��ەر خولگەی پەرتی بوون و نەبوون ]ک��ەوەک یەک وان[. 
بێ گومانم لەوەش کە نووس��راوە بە قەولی ”دریدا“ نیش��تمانی 
هەمیشەیی ئێمەیەو بە شێکە دا سەپاو بە سەر ئەو پەڕی ژیانی 

ئێمەدا.
الی ئێم��ەی کورد کرداری نووس��ین بە گش��تی، هێش��تا 
نەبووەبە نەریتێکی خوماڵی و ئەوەش کە وەک نووس��راوە لە بەر 
دەسمان دایە،  وەک سیمایەکی دووکەڵ گرتووی بەر لە مێژووەو 
ل��ەم س��پێدەی ملمالنێیە دا هێش��تا نەیتوانیوە پێناس��ەیەکی 
ئەمڕۆیی بۆ خۆی بدۆزێتەوە، هێش��تا گەڕان و پەلەقاژێ کردنی 
ئێمە بۆ دۆزینەوەی بەرس��ڤێکی تان و بە دار کە بتوانێ دژ بەم 
هەموو پرس��یارە کراو و نەکراوانە رابوە ستێ بەشێکە مەزن بەو 
حەس��رەتە گەورەی کە بەردەوام روحی دەق س��ازی کوردی بە 
خۆوە خەریک کردووە. تا دەربازبوون لەم بازنەیەش ئەس��تەمە و 
ئێمەش کە لەڕەحمی خوداوەدەمانەوێ رێگای سەد ساڵە بە یەک 

ش��ەوە بپێوین، ئەو هەقیقەتە مەزنەش کە روژێ ئاشکرا دەکرێ 
یا ناکرێ، الی ئێمە - مەنفانش��ینانی زەوی –لە خۆی دابڕاوە و 
ئێمە بە چەش��نێکی تر بە پێچەوانەی هەموو عالەمەوە خەریکین 
ئەزموون و فامی  دەکەین فامستی ئێمەش لەم هەقایەتە ئەنجن 
ئەنجن کراوە – لەزاتی خوێدا - رەوایەتی بێ باوان بوونێکی ترە 

لە تاریک ترین رەهەندی هەستی دا.
شێعری س��ووزەنی بەر لەوەی شێعربێت، خولیای جۆرێک 
لە خۆدەرچوونە، تاگەیش��تن بەو ش��وێنە لە زمان کە لەوێ دا 
هەمووش��تێ، هەر ئەو ش��تەیە کە لەو پەڕی خۆیەوە دەس پێ 
دەکات. لەو پەڕی هەر چەشنە بنەما، پێکهاتە یا ڕێسامەندییەک 
 .)Textuality of text ( ک��ە بە س��ەر دەقایەت��ی دەق دا زاڵ��ە
ش��ێعری ئەم ش��اعیرە بەر لەوەی ش��ێعر بێت جۆرێک نەفی 
کردنەوەی خۆیەتی بە دەس��تی خۆی. ش��کاندنی هەر چە شنە 
یاس��ا دەستکردێک کە  بووەتە کەرەستەی بەربەستکەری زمانی 
لە ش��ێعری ئێمەدا. جورێک هەاڵتن لەو س��نوورە رەش��انەی 
ک��ە دەیانهەوێ هەمووش��تێ  لە چ��وار چێوەیەک��ی تەنگ و 
رێ بەربەستکراودا پێناس��ەبکەن، دەقی ئەم شاعیرە دەسکەوتی 
هەل و مەرجێکی نالەب��اری ئەدەبییە. ئەو هەل و مەرجەی کە 
هێشتا نەیتوانیوە کێشەی بەرەکان - بەرە لە خۆ خاڵی کراوەکان 
– کە تەنانەت لە سێبەری خۆشیان ئەترسن، بە جۆرێک چارە 
س��ەر بکات. ئەو دۆخەی کە دەقی نوێ بە گش��تی و شێعری 
سووزەنی بە تایبەت تێیدا س��ەری هەڵداوە، هێشتا بە ستنێکی 
قەیراناوی و ئاژاوەگێرە بۆ ش��ەڕی بێ ئاکامی کۆن و نوێ. ئەم 
قەیرانمەندیی یە هی ئەم بەرە تاریکەیە و سووزەنی خەریکە شێعر 
بۆ بەرەیەک بەرهەمدێنێ کەهێش��تا لە گەماڕۆی دیوارە بەرزو 
ئەستوورەکانی دوێنێی دا ماوەتەوە. پەلەقاژێ لەزەلکاوی نەریتە 
بۆ نکردووەکانی ڕابردوودا لەم مرۆڤە ]خوێنەر[ بوونەوەرێکی تر 
سنۆکی بار هێناوە کە ئەقڵی بەم سەردەمە ناشکێ و ئەو هەموو 
کۆی پرس��یارە ئەزەلیانە لە س��ووچێکی گەنیوی مێکشی دا بێ 

محەمەد موەفەقی
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واڵم ماونەتەوە.
لەوە دەچێ من ڕایەکی گشتی سەبارەت بە پلەو شوێنگەی 
ش��ێعری ئەمڕۆی کوردی لە ئێران دا دەربب��ڕم، ئەوەش رەنگە 
ئەم حوکمە س��ەرەتایی یە بێت؛ کە شێعری ئەمڕۆی ئێمە بەپێی 
ش��وێن و کات رۆڵەی سەردەمی خۆیەتی ش��ێعری ئەم بەرەیە 
ب��ە پێچەوانەی زەینییەت و چاوەڕوان��ی خۆێنەرەکەی، ناتوانێ و 
نایهەوێ ل��ە رابردوویەکی دووری زەمان��ی دا بژیت. ئەگەرچی 
شێعری سووزەنی لە جۆرێک بێ متمانەییەوە سەرچاوە دەگرێ، 
بێ متمان��ە بە خۆی و هەر چەش��نە دەقێکی تر کە لە پەراوێزی 
گوت��ار )Discourse(ی ئەدەب��ی ئێمەدان. ب��ێ متمانەیی یەک 
ک��ە دەکرێ بڵێم جۆرێک دەس��کەوتی تیۆری ی��ە. ئەو تیۆرییە 
ئەدەبییان��ەی کە بۆ ئێمە دەوری رێنوێن ]رێ ونکەر[ و پاش��ان 
دەق سازیی دەگێڕن. سووزەنی شاعیری دونیای شتە چکۆلەکانە 
]ئەڵبەت لەسەر ئیزنی جەنابی رێبوار سیوەیلی[. دەنگی ون بووی 

بەرەیەکە کە دەیهەوێ لەم قاقڕستانەدا خۆی بدۆزێتەوە.
بەرەیەک دەمقاڵکەر، لە پەرت ترین شوێنی ئەم جیهانە، کە 
دەکرێ وەک ئیس��تعارەیەکی زیندوو ]بە قەولی ریکۆر[ نازناوی 
دەقی کوردی لە سەر دابنرێ. ئەم ناپیرەپیاوە لە تەنیایی خۆی و 

جیهانی شتە لەبیرچووەکانی دا ئەوەندە هێواش دەڵێ:
باوەڕکە هەناسەش ئەتوانێ

وەک شێعر.. داتپۆشێ
لە مەرگا.         /شیعرەساتی ٧/   

نەکا زمان لە خەوە نەخەوتووەکان��ی ڕاچڵەکێنێ یا نەکوو خوای 
واژە بێ س��ەر و ش��وێنەکانی لێ تووڕەبێ. مەبەستم ئەوەیە بە 
گش��تی ش��اعیر زمانی بۆ خودی زمان ئەوێ و شێعریش��ی بۆ 
خودی شێعر ئەوێ، نە بۆ خزمەت بە شتێکی تر. ئەمەش جۆرێک 
پەرەپێدانی تیۆرییە بۆ حوزووری گشتی و هەمەالیەنەی زمان لە  
ناوەرۆک )context( و کۆبە )system(ی شێعر دا. واژە لە شێعری 
سووزەنی دا لەو پەڕی ئازادی خۆیەوە دەژیت. ئەوزمانەی کە بە 
ه��ۆی واژەکانییەوە بە قەولی »نەزارقەبان��ی« دەیهەوێت جیهان 

داگیربکات.

2
ش��اعیر ل��ە شێعرەس��ات دا، دەیه��ەوێ ب��ۆن و بەرامەب��ە 
»گۆڵەکانی شەر*« بدات، ئەو گوڵە بێ ڕەنگانەی کەساتەوەختێک 
ئاماژەیەک بوون مەزن بۆ مردن، بۆ لەبیر بردنەوەی هەر شتێک 
کە لە گەڵ تەقدیرێکی هەمیشەیی دا، گرێ دراوە، گرێیەک کوێر 
ک��ە بە چنگ و ددان ناکرێت��ەوە، ئەمانە هەموو جۆرێک رەنجی 
ئەب��ەدی و ئازاری بێهوودەیی دەروونە بۆ بەرجەس��تەکردنی ئەو 
جیهانە شاراوەیەی کە لەو دیوی دەمامکە رەش و ئەستوورەکانی 
دەقەوە، لەو پەڕی دونیای راڤەبێ س��ەر و ش��وێنەکانی ئێمەوە، 
دێتە ئاس��تی هەبوون، هەبوون لە جیهانێکی شەڕانی دا کە وەک 
»کاو لس��تان« لەوێ واژە دوا مۆجزەی خاکە، ئەو وێرانە خاکەی 
کە هەموو شتێ تێیدا هەم جوانەو هەم ناحەزە لێرەدا کارکردی 
زمان بە گش��تی دەگۆڕێ و سووزەنی پێمان ئەڵێ،ئەرکی واژە لە 
ش��ێعری ئەمڕۆدا بە تەواوی جیاوازە. لەو ئەرکەی کە پێشتر لە 
سەر ئەستۆی واژە بوو لە شێعر دا. ئەگەر پێشتر واژە لە شێعری 
ئێمە دا بۆ جورێک پێناس��ە کردن یا وتن لە بارەی ش��تەکانەوە 

دەهات ئەمڕۆ واژە کارکردێک��ی تازەی هەیەو واژە وتنی خودی 
شتەکەیە، نەلە بارەی شتەوە:

ئەشێوم
وەک نامە بۆ ئەو با کەنەهات

وەک سوور ... کەخوێن سەوزە
وەک پەپوولە کە ئاگر ئەدا شەم

وەکوو مەرگ کە ئەفڕێ 
هەرگیزیش

هەواڵێ لە ئەشق نا پرسێ «
ئاشنایی س��ڕینەوە )Defamilizaton( لە ش��ێعری ئەم شاعیرە 
دا بە گش��تی زۆر بەدی دەکرێ و ئەم��ەش خاڵێکی گرینگە لە 
ش��ێعری ئاوانگارددا و ئەگەرچی ئەم شتە وەک میراتی سەرەکی 
فۆڕمالیستەکانی رووسیا دەژمێردرێ بەاڵم یەکێ لە تایبەتمەندییە 

سەرەکی یەکانی شێعری مودێڕنی ئەم رۆژگارەشە:
نەسەوزم .... نەتاڵ/

بیبار ناحەزترین رەنگە../
وەک زانست کە سوورە/
شەوێکی بە نەوش و /

کە خوێن سەوزە/
باوانەکەی باوکی .... چاوم بینایی/

ئەمانە چەن نموونە لە نامۆنگەری بوونە لە شێعری ئەم ناپیرە 
پیاوە دا. کە دیارە گشت ئاشنایی سڕینەوەکان ناگرێتەبەر.

ش��اعیر لە بڕێ ش��وێن دا دەیهەوێت بگاتە ئاستی تیۆریکی 
کایە زمایی یەکان. کە لەالیەن ”ویتگێن ئێشتاین“ و ”لیوتار“ەوە 
پ��ەرەی پێدراوە. بەاڵم لێرە زۆر س��ەرکەوتوو نیە، چوون بەر لە 
هەموو، لە پەراوێزی رێس��اکانی  کایە سەقامگیرەو لە پاشان ئەو 
بەم پێش گریمانەوە ش��ێعر دەنووسێ کە نایەوێت مانا بە گشتی 

لە  ناوەرۆک و پێکهاتەی شێعری بسڕێتەوە.
من لە س��ەر ئەو بڕوایەم کە ئەو جیهانە شێعرییەی لەدەقی 
سووزەنی دا بنەما یا گەاڵلەی دادەرێژرێ، ]بە تەعبیری گادامێر[، 
جیهانێکە بێ س��ەرو شوێن لە نێو کۆگایەک لە سەرلێ شێواویی. 
تیۆری ل��ەدەروەوەی جیهانی دەق نەتەنیا س��ازێنەری بنەمای 
بیردۆزییەک بۆ شیکاریی دەروونی یا ڕاڤەی گشتی دەق نییە، بە 
ڵکوو کوش��ندەی ئەو دەمارە رەسەنەیە ]کە ئیمکانی دەق بوونی 
دەقێک لە نێو خۆی دا دەخاتە بەردەس[. دەقی کوردی دەبێ بە 
تەواوی جیاواز لە و تیۆرییانەی کە لە روژئاوا بەرهەمدێن شیکاری 
بکرێت. خاڵی گرینگ لێرە ئەوەیە کە دەبێ بە  شیوەیەک خۆماڵی 

دەست نیشان بکرێت.
ک��ە هەردەقێک بە پێی تیۆری تایبەتی خۆی دەنووس��رێت 
و تەنانەت هەڵدەس��ەنگێندرێ. لێرە دەقی س��ووزەنی ئەو ئاوێنە 
روتەڵەیە کە بە جورێک بۆتە پێشاندەری تیۆرییە روژئاواییەکان.

بێ گومان ئەوەی روون و باس هەڵنەگربێ ئەمەیە کە گەڕان 
ب��ەدووی مانایەک تاک و لە پێش��ەوە دیاری کراو لە ش��ێعری 
س��ووزەنی دا کارێکی بێهوودە و ئێج��گار هەڵەیە. بۆ ئەوەی کە 
ش��ێعری ئەم شاعیرە هەروا کە پێش تر باسم لێوەکرد لە  بنەمادا 
لە س��ەر تی��ۆری ”کایەزمانییەکان“ دامەزراوە ب��ەاڵم کایەیەک 
ناسەرکەوتوو  کە بەردەوام لە دەرەوەی خۆیەوە ]بۆ خۆی[ ئاماژە 
دەکات. ش��اعیر دەیهەوێ بە جورێک رێسای ئەم کایە بشکێنێ 
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و بچێت��ە ناخ��ی ئەو قوواڵییە ل��ە زمان دا کە لەوێ توانس��تە 
زمانی یەکان دەمامک دارکراون و لە پش��ت وشکە کەڵەکی ماناوە 
شاردراونەتەوە، بەاڵم س��ووزەنی بە جورێک بەد گومانییەوە چاو 
ل��ە ماناو دەاللەتە ماناییەکان بەگش��تی دەکات. گەرەکی یە مانا 
لە خ��ۆی رووت کاتەوەو زمان بخاتە نێو ف��از یا کاناڵێکی ترەوە. 
بەاڵم لە پەلەقاژەیەکی بێ کۆتایی دا دیسانەوە گیرۆدەی دەستی 
توێژی هەرە ش��اراوەی پێکهاتەکەی مان��اکان دەبێت، مانا نە بە 
وات��ای ئەو چەمکە دیاری کراوە کە ئێم��ە لە پەیڤینی رۆژانە دا 
ل��ە  بەر چاوی دەگرین. بەڵکوو بەو واتایەی کە نیش��انە کەالمی 
و تەس��ویرییەکان لە پێکهاتەمەندی شێعری سووزەنی دا هەمان 
ڕادە ل��ە کارکردی رۆژان��ەی خۆیان خاڵی دەبن��ەوە کە پەیامی 
ش��اراوەی ه��ەر دێرێک لە ش��ێعرەکە تا هەمان رادە تووش��ی 

جورێ��ک کاول بوون دەبێت. ش��اعیر 
نایهەوێ بە تەواوی مانا لە ناوەکیەونی 
کارەکەی بسڕیتەوە – بەڵکوو بەردەوام 
تێدەکۆشێ کە »مانایەک تر، جیاواز لەو 
مانا دەس��کردەی کە بەس��ەر زمانی 
بەس��تە زمانی ک��وردی دا س��ەپاوە 
لە زەین��ی خوین��ەر دا بخوڵقێن��ێ. و 
هەر ئ��ەم تایبەتمەندییەش لە دەقی 
ئەم ش��اعیرە دا ئ��ەو ئێمکانە بە من 
ئەدا کە لێ��رە بڵێم دەقی تا رادەیەک 
دەقێکی کراوەی��ە. ئ��ەو ش��تەی »کە 
ئیمبێرتۆئێکۆ« بەم ش��ێوە دا کۆکی لە 
سەردەکات. دەقی کراوە لە شاراوەیی 
خ��ۆی دا جورێ��ک ئیمکان��ی راڤ��ە 
هەڵگ��ری بۆ بەردەن��گ پێکدێنێ کە  
دەق لە نێوەکی تری��ن توێژی خۆی دا 
لە س��نووری تاک مانایی تێپەردەبێ 
و ل��ە تاکە راڤەیی هەڵدێ. هەاڵتنێک 
لە رەهەندە تاقانەکان بو گەیش��تن بە 
جورێ��ک چەن دەنگ��ی و پلۆرالیزمی 

 مانایی.

3
مانا لە ش��ێعری سووزەنیدا خوێنەر بە 

تەواوی دەخاتە هەڵەوە. ش��ێعری س��ووزەنی هەرواکە وتم، تاک 
راڤ��ە هەڵگرنیە بەڵکوو »لە هەر ج��ار خوێندەنەوە دا بە جورێک 
بنەما ش��کێنی دەکرێ)١(«. کەوابوو واتای ماناکان لە ش��ێعری 

سووزەنی داهەر ئەوەندە بێ مانایە کە بڵێین:
ئەم قژەم/ رەشی رەش، وەک جاران

باوەڕ کە، هەناسە ئەتوانێ وەک شێعر
داتپۆشێ لە مەرگا؟ ژینە مەرگ

ئەم دەقە لە سەر بنەمای رێکردی خۆی سازندەی جیهانێک 
پرش و باڵوە لە مانا مەس��خ کراوەکان. خوێنەری ش��ێعری ئەم 
ش��اعیرە رەنگە لە ج��ارێ خویندنەوەی ش��ێعرەکەی دا تێنەگا 
کە دەق س��از نایهەوێ ش��ێوەی بیر، ئایدیۆلۆژی، یا مانیفیستی 
حیزبێکی سیاس��ی بەدەقگر رابگەیەنێ. ئەویش لە پارادایمێکی 

مەنتیق��ی ت��اک رەهەن��دی دا. ئەمەش خۆی یەک��ێ لە هەڵە 
س��ەرەکی یەکان و خاڵە الوازەکانی ئیس��تراتژیای خوێندنەوەی 

خوێنەری کوردە.
ک��ە خوێنەری ئێمە هیچ کات مۆدێلێکی رەوش��ت ناس��ی 
)Methodology( ب��ۆ خوێندن��ەوەی دەق و راڤ��ەی دیاردە بۆ 
ش��ی کردنەوەی پێکهاتەی ژانرە ئەدەبییەکان��ی کوردی نەبووە. 
ئەمەش بەڕای من بە هۆی دوو فاکتەری س��ەرەکی یە کە یەکیان 
جۆرێک بڕوای ئایدیالیس��تی ب��ە هەبوونی تەوەرەیەکی مانایی و 
دووهەم عادەت کردنێکی نەریتی بە ئەدەبیاتی سیاسەت لێدراوە. 
]ئەدەبیاتێک کە سیاسەت وەک تابۆیەک دەستی لێ وەشاندووە[
دەب��ێ ئەم��ڕۆ خوێنەری ئێم��ە النی کەم ئەم ش��تەی ال 
پەس��ند بێت کە ش��ێعر؛ ریکۆر وتەنی زمانە ل��ە خزمەتی زمان 
دا. ئەگەرچی ش��ێعری س��ووزەنی بە 
تەواوی ناکرێ بڵێن کە شێعری زمانە.
ب��ەاڵم النی کەم ئەم ش��تەهەیە  کە 
دەق سازی شیعرەس��ات تا رادەیەک 
]ئەگەرچ��ی ک��ەم[ تووانیوی��ە ئ��ەو 
رەهەندە لە زمان بەرجەس��تە بکاتەوە 
کە تا ئێس��تە لە دەقی کوردی دا )بە 
تایبەت دەقی شێعری( لە پەراوێزێکی 
هەرە چڕداماوەت��ەوە کە دەکرێ بڵێم 
تا ئێس��تە بە جورێک ئەم چەمکە یا 

دیاردەیە وە پشت گوێ خراوە.
لی��رە بۆ روونکاریی��ەک لە س��ەر 
ئەم ش��تەی کە پێش تر باس��م کرد 
دەب��ێ ئاماژە ب��ۆ وتەیەک��ی گادامێر 
بک��ەم کە دەڵێ ؛ »ئەرک��ی ئێمە تەنیا 
ئ��ەو ش��تانەنین کە لە  دۆزین��ەوەی 
ش��ێعردا هەن بەڵک��وو دابین کردنی 
ئەو جیهانەیە کە دەقی شێعری پێکی 
دێنێ یائەو گەاڵڵەیەی کە دایدەڕێژێ« 
کە وابوو، ه��ەر بەرهەمێکی هونەری 
تایب��ەت  جیهانێک��ی  خوڵقێن��ەری 
بە خۆی��ە، ئەو جیهان��ەی کە لەوێ دا 
ئەرکی بەرهەمی هونەری دۆزینەوەی 
ئەو هەقیقەتە مەزن و شاراوەیە، بەڵکوو 
جورێک رێژە بەستن لەگەل ئەو هەقیقەتە دایە. )هایدگێڕ( ئێستە 
ئ��ەو جیهانە تایبەتەی کە دەقی ئەم ش��اعیرە بەرهەمی دێنێ و 
هەروەهاش ئەو ش��ێوە لەم رێژەبەندیی��ە، لەگەڵ ئەم جیهانە لە 
ش��ێعری  سووزەنی دا کامەن؟ رەنگە ئەمە پرسیارێکی سەرەکی 
ی��ا بنەمای��ی و لە هەمان کات دا ه��ەرە دژواریش بێ کە دەبێ 
رەخنەی کوردی س��ەبارەت بە هەموو بەرهەمە ش��ێعرەییەکانی 

کوردی لە مەالی جزیرییەوە تا ئێستا واڵمی پێ بداتەوە.... 

4
بێ گومان ش��ێعری ئەم ش��اعیرە لە کاتێکدا جیهانی تایبەت بە 
خۆی دەخوڵقێنێ ک��ە لەزەینی خوێنەردا توانیبێتی ش��وێنکی 
دی��اری کراو بۆ خۆی تەرخان بکات.] بە پێی ئەو هەل ومەرجەی 

ئەگەرچی شێعری سووزەنی 
بە تەواوی ناکرێ بڵێن کە 
شێعری زمانە. بەاڵم النی 

کەم ئەم شتەهەیە  کە دەق 
سازی شیعرەسات تا رادەیەک 
]ئەگەرچی کەم[ تووانیویە ئەو 
رەهەندە لە زمان بەرجەستە 
بکاتەوە کە تا ئێستە لە دەقی 
کوردی دا )بە تایبەت دەقی 
شێعری( لە پەراوێزێکی هەرە 

چڕداماوەتەوە
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کە زاڵە بە سەر پێکهاتەی زەمانی ئەدەبی ئێمە دا – کە دەکرێ 
نێوی ئەم س��ەردەمە بنێین »س��ەردەمی خوێنەر«[، لە الیەکی 
ترەوە ئەو جیهانەی کە باسم کرد، تەنیا بەشێکی خودی دەقەکە 
دەگرێت��ەوە. واتە تەنیا نیوەیەک رەنگە ل��ەو جیهانە لە ناوەکی 
بوون��ی خ��ودی دەق دا بەره��ەم بێت، نیوەی ت��ری لە زەینی 

خوێنەردا دەخوڵقێ ]ئەمەش پڕۆسەیەکی پێکهاتە مەندە[.
دەقێکی ئەدەبی تا لە الیەن دەقگرانەوە نەخوێندرێتەوە ئیمکانی 
»ب��وون« پەیدا ن��اکات. ]بوون بە واتای ئافراندن��ی ئەو جیهانە[، 
ئەگەرچی دەق لە  رەوتی بەرهەم - هێنانی خۆی تێپەڕ بووە و لە 
دەقس��از جیابۆتەوە- دەق کە لە جیهانی دەروونی دەقساز دابڕا، 
ژیانێکی ئازادو کەسایەتی یەکی سەر بەخۆی دەبێ بەاڵم چەمکی 
»بوون« بۆ دەق بە گش��تی جیاوازە لەو ژیانە سەربە خۆیەی کە 

لە دەرەوەی جیهانی نێوەکی دەقس��از 
پێکدێت. واتە دەقایەتی دەق ئەو کاتە 
مانای دەبێ��ت کە تووانیبێتی خوێنەر 
یا بەردەنگ بە گشتی بباتە ناخی ئەو- 
جیهانە شاراوەوە. و لەوێ خۆی رووت 
کاتەوە، دەمامک��ە رەش و تاریکەکان 
داب��دڕێ و خ��ۆی بنوێن��ێ. خوێنەر 
لەم رووت بوون��ەوە دیالکتیکییە دایە 
کە دەگات��ە ئەو هێزە ش��اراوەی کە 
ئەم  دەس��ەاڵتی دەق خوڵقاندویی��ە. 
رووت بوونەوەش بۆ پێش��اندانی راڤە 
دەس��کەوتی  بە جورێک  نهێنییەکان 
دەڵ��ێ:  ک��ە  دەس��ەاڵتە،  هەم��ان 
»خوێنەریش دەبێ لەم جیهانە دژووارە 
خوڵقاوە دابڕێ و بگاتە بەشێکی هەرە 
س��ەرگەردان لەو هەقیقەتە وەیالن و 
شاراوەی کەرێژەبەندی ئەو جیهانەیە. 
هەت��ا بەردەنگ دەبێتە بەش��ێک لەو 
جیهانەو دەبێتە خودی ش��اراوەی ئەو 
هەقیقەتە وەیالنە کە دەبێ ناوێکی تری 
لە س��ەر بنرێ، هەتا هەڵەماناییەکان 
زۆرتر ببنەوە. ئەگەر بمەوێ ناوێکی تری 
لە س��ەر بنرێ حوزووری مانا لەدەقی 
ئەم ش��اعیرە دا ناو ئەنێ��م »دۆنادۆنی 

مان��ا«، بەو واتایەی کە مانا لەم ش��ێعرانە دا لە ژێرپێکهاتەیەک 
ناوەکییەوە )Internal substructure( بەرەو الی ژێر پێکهاتەیەکی 
ترەوە دەکش��ێ. واتە مانا لە شوێنێکی دیاری کراو لە دەقەکەدا 
خۆی ڕاناگرێ، بەڵکوو خۆی دائەگرێ؛ داگرتن، نەبەو واتایەی کە 
مانا بە گش��تی رەهەندی زاڵ و بەرجەستەیە لە دەق دا، بەڵکوو 
مەبەستم لەم چەمکە جورێک نزیک بوونەوەیە لە باسەکەی دریدا. 
کە ئەو لە وشەی تێکەاڵوی فەرەنسی )diffe`rance( بۆ گەیاندنی 
مەبەس��تی خۆی کەڵک وەردەگرێ. دری��دا وامان بۆ دەردەخات 
 )subjective signified( کە جیاوازی نێوان مەدلوولە زەینیەکان
و ش��یتاڵ بوونەوەی نیشانەکان )semyon( مانایەک تر لە گوتار 
یان دەقێکی نووس��راوەدا پێکدێنێت. هەروەها )diffe`rance( لە 
زمانی فەرانسی دا بەمانای درەنگ کردن یان وەپاش خستنە، یا 

جۆرێک وە دوواخس��تن. دریدا دەڵێ مانا لە دەق دابە تەواوی بۆ 
ئێمە دەرناکەوێ، بەڵکوو بەردەوام خۆی دەشارێتەوەو لە دەسمان 
دەردەچێ. ئێس��تە ئەگەر بەم رووکردە چاو لەدەقی س��ووزەنی 
کەی��ن، مانا بە تەواوی لە هێندێک ئیپیزۆدی دەقەکەدا تەماویی 
دەبێ و ئەمەش رەنگە دەسکەوتی هەمان کایەی زمانی بێت کە 

دەقساز بە شیویەک ئەم کارەی بە  قەستەوە کردووە.
بەڵک��وو هەرواکە پێش ت��ر وتم »مانایەکی تر« بۆ ش��تەکان 
بدۆزێتەوە، ئەگەرچی ش��اعیر لەم بووارەدا تا رادەیەک زێدەڕەوی 
کردووە و دەقەکە بە جۆرێک لە وڕێنەی منداڵێکی هەتیوو دەچێ 
لە حەوت شیرین خەودا، بەاڵم بە گشتی، شاعیر لەم بووارەشەوە 
نەیتووانیوە بە باش��ی زمان و وێنە ل��ە دەق دا ناوەکی بکاتەوە. 
ئەم��ەش رەنگە دەس��کەوتی زاڵ بوونی دڕن��دەی تیۆرییە لەم 
شێعرە دا. چونکە ش��ێعری سووزەنی 
ل��ە کاڕیکات��ۆری س��ێبەری پیرۆزی 
ئەو جیهان��ە تیۆریمەندە دەچێت کە 
شێعرییەتی ش��ێعرەکەی تا رادەیەک 
بردووەت��ە ژێر خاڵێکی م��ەزن و کز 
ک��ردووی پرس��یارە وە. واتە ش��اعیر 
لێ��رە دەیهەوێ جۆرێک فورمووڵ یان 
ڕێس��ای تایبەت بۆ دەقە کەی  خۆی 
بدۆزێتەوە. بەاڵم لێرە تووشی جورێک 
وەهم یان هەڵەیەکی قوورس دەبێ و 
شێعرەکەی بە پێی تیۆری دەنووسێ. 
ل��ە واقیع دا ش��اعیر بە جورێک 
دەیه��ەوێ چ��ەن تی��ۆری پێک��ەوە 
کە  ]بیانشیعرێنێ[؟  بکاتەوە  شێعریزە 
رەنگە دابڕان لەم یاس��او ڕێسا یانەش 
گەلێک بۆی دژواربێ. ئەم کێشەیە بە 
ت��ەواوی رەنگە ببێت��ە یەکێ لە خاڵە 
س��ەرەکییە الوازەکانی ش��ێعری ئەم 
بەرە کە بە جۆریک تەس��لیمی هێزو 
دەسەاڵتی ش��اراوەی تیۆری بوون لە  

جیهانی دەقدا. 
ئێس��تە لێرە من ئەم ش��اعیرە بە 
تەواوی بەم ش��تە مەحک��ووم ناکەم، 
ب��ەڕای من ئەم ش��ێوە رووک��ردە بۆ 
ش��ێعر تا رادیەک  بڕوا هەڵگەرە کە دەقس��از ش��وێنی نادیاری 
خۆی لە زمان دا نەدۆزیبێتەوە. بەاڵم سووزەنی وەک شاعیرێکی 
خ��اوەن ئەزموون ئەم ش��تەی لێ چاوەڕوانی ناک��رێ بۆ نموونە 
چەمکی »س��پی خوێندنەوە« ]زمینەخوانی[ ک��ە تەکنیکی زۆر 
تازەش نیە، لەم ش��ێعرەدا ئەوەندە دووپات بووەتەوە کە دەکرێ 
بڵێم ئەم ش��تە  تارادەیەک ئیدی لۆس بووە. شاعیر دەیهەوێ بەم 
جورە خوێنەر لە پڕۆس��ەی ئافراندنی مانا لە دەق دا بەش��داری 
بدات بەاڵم هەر تەکنیک یا س��ەناعەتێکی ئەدەبی ئێستە بەهەر 
هۆکارێک��ە وە هاتبێ، ئەگەر زیاتر لە دوو جار دوو پات کرایەوە، 
بەهای هونەری کارەک��ەش بەهەمان ئەندازە بێ بایەخ دەکرێت. 
سووزەنی بە داخەوە ئەم شتەی قەت لە بەر چاو نە گرتوون. یان 
کێش��ەیەکی تر کە زۆر جێگەی باسە هێنانی بڕێک شتی زیادییە 

شێعری سووزەنی لە 
کاڕیکاتۆری سێبەری پیرۆزی 

ئەو جیهانە تیۆریمەندە دەچێت 
کە شێعرییەتی شێعرەکەی تا 

رادەیەک بردووەتە ژێر 
خاڵێکی مەزن و کز کردووی 
پرسیارە وە. واتە شاعیر لێرە 

دەیهەوێ جۆرێک فورمووڵ یان 
ڕێسای تایبەت بۆ دەقە کەی  

خۆی بدۆزێتەوە
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(. تەنانەت ئەگەر ئەم شتە  لە دەقی ئەم شاعیرە دا، بۆ نموونە )
وەک کارکردی نیشانە ی دەاللەت سازی ناکەالمی و نازمانناسی 
لە بەر چاوگرین دیس��ان  بەڕای من ب��ۆ خاڵی نەبوونی عەریزە یا 

بۆ دیداری تر کردنەوەی شێعرەکەی ئەم کارەی کردووە.
بێ ئەوەی کارکردی کەرەستەی نازمانی فلێش لەم شێعرەدا 
بەتەواوی گۆڕابێ. ئەمەش رەنگە دەسکەوتی فامی هەڵەی دەقساز 
بێت، لە چەمکی نوێخوازی و نوێکاری بە گشتی. سووزەنی دەبێ 
باش بزانێ بۆ پڕبارتر کردنەوەی ش��ێعر ]لە هەر رەهەندێک دا[ 
رێگا و رەوش��تی زۆر باش تر هەن – کە دەبێ بە پێی ئەزموونی 
شەخسی کەش��فیان بکات. ئەم جورە کارانە بەڕای من سیمای 
مەعسوومی ش��ێعری ئەم بەرەیە،  دەکاتە قۆڕستانێک بێ سەر و 
ش��وێن؛ بە قەولی خۆی دەبێتە رێبەستێک بۆ هاتنی ئەم جۆرە 
ش��ێعرە بۆ ناو خەڵک. هەر چەند »خەڵک« وشەیەکی بەتەواوی 
عەوامانای��ە. بەاڵم بە هۆی نەبوونی بەردەنگی حیرفەیی و کارامە 
لە کومەڵگای ئێم��ەدا من لە رووی ناچارییەوە لەم وش��ە کەڵک 

وەردەگرم.

5
لێ��رەدا وەرگەڕانێک )Flash back( پێویس��تە لە س��ەر باس��ی 
پرۆسەی مانا. هەر واکە پێش تر وتم مانا لە دەقی ئەم شاعیرەدا 
بە گشتی تووشی جۆرێک دۆنادۆنی دەبێت. دێت، دەچێت، دێت 
و دەچێت. دەچێت و دێت ... من ئەم پرۆس��ەیە بەس��ێ رەوت 

دابەش دەکەم:
١. رەوتی بێ مانایی )دەق لێرەدا تاک مانایە(

٢. رەوتی کەم مانایی )دەق لێرە دا نەمانادارە و نەبێ مانا(
٣. رەوت��ی زۆر مانایی )دەق لێرەدا هەم مانا دارە و هەم بێ 

مانا(

یەکەم: رەوتی بێ مانایی:
دەق لێرەدا بە ش��ێوەیەکی س��ەرەتایی لە رێس��ای تاک مانایی 
پێڕەوی دەکات، من بۆ خۆم هەر شتێک یان هەر دەقێک مانایەک 
تاق و سەربەس��راو بداتە خوێنەر، بەبێ مانا دەزانم.مانا الی من 
ش��کاندنی هەر چەش��نە س��نوورێکە کە رێگا لە یەکسان بوون 
داناخا. یەکس��ان بوون لەزمان دا و گەیشتن بە ئاستی خولقاندنی 
»مانایەک��ی تر« هەم لە الیەن دەقەوە، هەم لە الیەن دەقس��از و 
بەردەنگەوە. )سێ ماکی سەرەکی لەرەوتی بەرهەمێنهانی ژانرێکی 

هونەری دا نموونەیەک لە دێری بێ مانا ]تاکە مانا[ ئەمەیە:
»لە بیرتە جیهانی ئەندیشە و رەنگاڵە

بە نامەو/ چیرۆک و/ بە شێعر ....
وەک مێژوو کە بێ رەنگ..

لەمنەوە /بۆ باوکم / باوەم /باپیرم/.. 
من پیاوم ناوی دایک ناهێنم..«

ش��اعیر بە ریزکردنی چەن واژەی بەدتەش��ک و بێ قەوارە 
]ل��ە دەق دا[ دەیەوێ��ت هێندێ��ک س��نوور یا رەنگ��ە نەریت 
بس��ڕێتەوە و هیندێ ش��تی تریش ]وەک نەریتی پیاوساالری لە 
کۆمەڵگای ئێمە دا[ بەاڵم خۆش��ی لە دەق دا تووش��ی ئەو نەریتە 
گەنیوە  هاتووە، ئەگەرچی ناوەرۆکی نێوەکی ش��ێعرەکە جۆرێک 
بەرەنگار بوونەوەی ئەم  سیس��تەمەیە، بەاڵم ش��اعیر بە گش��تی 

لێرەدا س��ەرکەوتوو نیە. وش��ەکان لە ناخی پێکهاتەی سەرەکی 
دەق دا سە قامگیر نەبوون. واتە لێرە زمان بە گشتی لە دەرەوەی 
خۆی دەبزوێ نەک لە ناوەوە. ئەم وش��انە  بێ هیچ چەشنە کار لە 
س��ەر کردنێک )Prosece( جورێک پێکهاتەی شێعرەکە  لە خۆی 

دائەبڕێ. دابڕانێک لە نێوان زمان و پێکهاتەدا.

دووهەم: رەوتی کەم مانایی:
لێ��رەدا دەق هەروا کە وتم نە مانادارە نەب��ێ مانا. واتە جۆرێک 
نیش��تەجێ بوون لە نێوان س��نووری تاک مانایی و چەن مانایی. 
دۆنادۆنی ماناش کە پێش تر باسم لێوە کرد، لەم قۆنا غەی دا زۆر 

زەق دەبێتەوەو بە ئاشکرا روونە.
رۆحی مانا لە ژێر پێکهاتەیەکی مردووەوە دەچێتە جەستەی 
پێکهاتەیەک��ی ترەوە کە هەس��ت دەکا هێش��تا ه��ەر زیندووە. 
ئەگەرچ��ی بە گش��تی مەنتقێکی ناوەکی ی��ان یەکیەتی یەکی 
ئۆرگانیک بە سەر گشتانەی دەقی ئەم شاعیرە دا زاڵ نییە بەاڵم 
هەر ئەوەندە کە ش��ێعر لەم جۆرە دابڕانەش دا یەکپارچەیی یان 
گشتیەتێکی تایبەت بە خۆی هەیە کە ئەوەش رەنگە دەسکەوتی 
مێکانیزم��ی زمانی ش��اعیرە کە دەقەکە بە گش��تی لە دابڕان و 

دابەشبوونێکی دەروونی دەرباز دەکات.
لێرە زم��ان گرێیەکی کوێرە بە فۆرمی ش��ێعرەوە کە قەت 
لێی ناکرێتەوە.ئەمش زانایی شاعیر نیشان ئەدا، لە سەر توانستی 
زمانی��ی و هەڵزمان��ی. کە »درگای تر« مان لە مان��ا بۆ دەکاتەوە: 

وەک نە: 
.... شێواوم / وەک با ... / بە ڕەشی شەوانەی تۆو..../ مزگێنی 
مەرگان��ە بە چاوت��ا/ رێگەدوورە ... خەتای با بوو/ ئاش��قا ... تۆرا/ 
منی��ش جگەرەی��ەک / دەمئاڵێنێ لە باوە دووکەڵ/ ش��ەوانەتاڵ/ 
رۆژانەتیژ ..../ باوەڕکەن ئێستا کەش رەنگی کورد نازانم / چ تامە/ 

نەجگەرە .... دووکەڵ/ بیئاڵێنێ لە باوە من/....
سێهەم – رەوتی زۆر مانایی:

لێ��رە دەق ه��ەم مانا دارە و هەم بێ مان��ا. مانادارە چونکوو 
تووانیووییە چەن مانای جیاواز لە خۆی دا، کۆبکاتەوە و بێ ماناشە 
چۆن بە پێی فامی ئێمە لە مانا و بڕوامەندیمان بە نێوەندییەتێکی 

مانایی، دەمانخاتە هەڵەوە.
یاخێگەری لەزمان و ف��ۆرم دا زۆرتر لەم رەوتە ماناییە زەق 

دەبێتەوە. وەک: 
... بیدەنگ��ی تۆ منم... لە خۆما/ هەناس��ە/ تا.... هەتا/ وم ..... 

شێوا ... باوان ! .... زەمەن .... ئاخ باوان شێوا ... وم
چ رەنگە ئەم ئەش��قە شێواوە / ئەش��ێوم / وەک نامە بۆ ئەو 

با کەنەهات
ح��ەز ئەکم هەتا رۆژ کە نایێ/ بتلێ��م و / هەتا رەنگ / کە 
نیمە/ بتنووس��م / بەچاوت/ کەنەرم/ وەک س��ەوزو / بە دەستت 
کەیاخی/ دواتریش / خەون��ە... خەون/ هەتا کەی؟/ تەمەنی ئەم 
ئەرزە چەند کورتەو/ ئێمە بۆ ئەوەندە لە یەک دوور ... / بازێک .... 

هەزار باز / هەتا کوێ ... نازانم.
کە ئەم چەن نموونەی دواییە هیوادارمان دەکاتەوە کە شاعیر 

ئەگەر بیهەوێ دەتوانێ وێنەی بێ وێنە لە شیعردا بخوڵقێنێ.

*. شیعرەساتی)٧( لە زرێبار و سروەدا باڵو بۆتەوە.
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س��ه رده می گۆڕانکارییه کۆمه اڵیه تییه کان هه میشه ساتی قه یران 
و به رزبوونه وه ی ئاس��تی ملمالنێ و رووبه ڕووبوونه وه ی به ره کانی 
مێ��ژوو  بوون. هێزه کۆمه اڵیه تییه نوێ��کان روویان له داهاتوویه 
و بانگه ش��ه ی گۆڕانی بنه ڕه ت��ی و پێکهێنان��ی جیهانێکی تازه 
ده ک��ه ن؛ و له به رامبه ردا ره وته کۆنه پارێزه کان له ژێر مه ترس��یی 
له کیس��چوونی نه زم و ریزبه ندیی جیهانی هه بووندار و پشتبه نده 
نه ریتییه کانیان خۆیان به بیره وه ری رابردوودا هه ڵده واس��ن و له 
جیهانێکی  وێنای   )regressive(پاش��ڤه ڕۆخوازانه دا به رگرییه کی 
رۆمانتیک ده نه خش��ێنن. ره وتی کۆنه پارێز و رابردووخواز، رۆحی 
م��ردووه کان و بیره وه ریی س��ه رده می به س��ه رچوو بانگهێش��ت 
ده که ن��ه وه بۆ وه ی به زیندووکردنه وه و  که ڵکگرتن له قورس��ایی 
و هه یمه نه ی ئه و فیگۆره وش��کهه ڵگه ڕاوانه پێش به گۆڕانکاری و 
تێکچوونی جیهانی ئه فسووناوی و پیرۆزی رابردوو بگرن. لێره دا و 
له ئیحزاری رۆحی مردووه کاندا، رابردووخوازان ته نیا نین، هه ندێ 
جار پێشکه وتنخوازانیش بۆ ئه وه ی بتوانن له پێکهێنانی جیهانی 
نوێدا سه رکه وتوو بن، به ناچار له وزه ی هێما و هێزی نیشانه کانی 
رابردوو که ڵک وه رده گرن. قاره مانه ئوستووره یییه کان، که سایه تییه 
پیرۆزه کان و رووداوه نه ته وه یییه کان له الیه ن گۆڕانکاریخوازانه وه 
جلو به رگی ئێس��تا له به ر ده ک��ه ن بۆ ئه وه ی وه کوو پێش��ه نگی 
بزووتنه وه ی کۆمه اڵیه تیی پێشکه وتنخواز جوواڵندن و بزواندنێکی 
س��ه ره کی له پانتاییی ئێس��تادا ب��ه دی بێنن. که وای��ه رابردوو 
هه میش��ه له  یه ک روومه تدا ده رناکه وێ و بۆ یه ک مه به س��تیش 
کردار نانوێنێ؛ به ڵکوو جار وایه بارستاییی رابردوو بۆ به دیهێنانی 
داهاتوویه کی نوێ و دابڕانێکی ئه وتۆ له ئێستادا ده کار ده هێنرێت. 
 industrial(ل��ه جیهان��ی رۆژئ��اوا شۆڕش��ی پیشه س��ازی
revolution( و هه روه ها شۆڕش��ه سیاس��ی و کۆمه اڵیه تییه کانی 
س��ه ده کانی هه ژده و نۆزده که لێنێکی مه زنی له نێوان پێکهاته ی 
جیهانی کۆن و نوێی هێنایه ئاراوه و له  هه ناوی ئه و گۆڕانکاریانه دا 
ملمالن��ێ و رووبه ڕووبوونه وه یه کی ئه وتۆ له نێوان هێزه  سیاس��ی 

و کۆمه تییه کان��دا هاته ئ��اراوه که هه مووی ئ��ه و ناکۆکییانه به  
ش��ێوه یه ک به رهه م و به رامه ی دیارده ی قه یران بوون. قه یرانێک 
که ل��ه داڕووخانی نه زمی ک��ۆن و جێگیرنه بوونی نه زمی تازه دا 
ده رکه وتبوو، ریزبه ندییه کانی له رووبه ڕووبوونه وه ی ش��ۆڕش/دژه 
ش��ۆڕش، جیهانی/نه ته وه یی، ریالیس��تی/خه یاڵکرد، پاشکه وتوو/
یوتووپیایی، داڕش��تبوو و به م پێیه ش هوش��یاری و س��ووژه ی 
هاوپێوه ن��د و گرێ��دراوی خۆی پێک هێناب��وو. ره وتی ئه ده بیی 
رۆمانتیس��یزم که له به هێزترین به رهه مه کانی دابڕان و قه یرانی 
کۆتاکانی س��ه ده ی ه��ه ژده و س��ه ره تاکانی س��ه ده ی نۆزده ی 
ئه ورووپا دێته هه ژمار له سێ شێوازی رۆمانتیسیزمی تاکخوازانه، 
کۆمه اڵیه ت��ی و ڕه ش��بینانه دا ده رکه وت��ووه و خاوه ن��ی هه ندێ 
تایبه تمه ندی��ی گش��تییه که ده کرێت له م خااڵن��ه ی خواره وه دا 

پۆلێن بکرێن:
� هاودڵی و یه کگرتوویی له گه ڵ سروشت

� گه ڕانه وه بۆ قۆناغی رابردوو و سه رده می پاکی و بێخه وشی 
منداڵی

� ستایشی گوند و الدێ و ژیانی پاستۆڕاڵ
� له پێشێتی و گرنگیدان به هه ست و خه یاڵ له ئاست لۆژیک 

و ئاوه زدا
� تاسه بێژی و حه سره تی رابردوو و داخی زه مه نی له کیسچوو

� عه شق، ناهومێدی، مه رگئه ندێشی، ناسیۆناڵیزم و ...
کوردس��تانی ئێ��ران له پاش مه ش��رووته و دوات��ر دامه زراندنی 
ئیتنۆ� ده وڵه تی ره زاخانی، به ره و ڕووی ره وتی مودێڕنیزاس��یۆنی 
س��ه ره تایی بوویه وه و پریش��که کانی ئه م گۆڕانکارییه ئابووری و 
کۆمه اڵیه تییه شێوه ژیانی نه ریتی و کۆنباوی ناوچه کانی رۆژهه اڵتی 
کوردستانی گرته وه. سه رهه ڵدان و رووخانی کۆمار)١٩٤٥-١٩٤٦( 
و هه روه ه��ا سیاس��ه تی گۆڕانکاریی پاڵه وی��ی دووهه م)١٩٤٢( 
شۆکێکی مه زنی گه یانده پێکه ری ژیانی عه شیره یی له کوردستان 
و رێ��گای بۆ چینێکی به رته س��کی مامناوه ند ئ��اوه اڵ کرد که به 

د.مه سعوود بینه نده
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تێپه ڕاندنی بازنه کانی ژیانی خێڵه کی و ش��وانکاره یی روویان له 
ناوه نده ئابووری و زانس��تییه کانی شاره کانی ئێران وه کوو تاران 
و ته ورێز کرد و ده رفه تی ئه زموونگه ریی مۆدێڕنیته یان وه ده ست 

که وت. چاوه شێخولئیس��المی)رێبوار(، عه لی حه سه نیانی)هاوار( و 
سواره ئیلخانیزاده)س��واره( له و الوه کوردانه بوون که وه کوو ئیلیتی 
س��ه رده م له بازنه ی خوێندنی زانس��تی نوێ و هه روه تر ئایدۆلۆژیای 
سیاس��یی شۆڕش��گێڕانه دا راهات��ن و یه که می��ن ئه زموونه کان��ی 

نوێخوازیی��ان له ئه ده ب��ی کوردیی رۆژهه اڵتدا ب��ه دی هێنا. ئه م 
که س��انه به خوێندنه وه ی به رهه مه کان��ی ئه ده بیی گه النی دیکه 
و رێچکه کانی نوێکاری��ی ئه ده بی جیهانی، هه وڵی نوێکردنه وه ی 
ش��یعری کوردی ده خه نه گه ڕ و هه نگاوه کانی س��ه ره تایی له م 

ئاڕاسته یه دا هه ڵده هێنن.
س��واره له شیعری شاردا ره وایه تی سووژه ی دابڕاو له ژیانی 
عه ش��یره تی و خوونه گرت��وو ب��ه ته ن��گ و چه ڵه مه کانی ژیانی 
شاری ده گێڕێته وه و له س��ۆنگه یه کی رۆمانتیکییه وه هه وڵ بۆ 
به رس��ازدانی هوش��یارییه کی تازه له پانتاییی ئه ده بی کوردی 
ئ��ه دات. تایبه تمه ندییه کانی ئ��ه م ئه زموونه چه ن��د ره هه ندی 

جیاواز ده گێڕێته وه. یه که م ئه وه ی که سواره وه کوو نامۆیه ک 
له پانتاییی ش��اری تاران��دا خۆی ده بینێته وه؛ ش��ارێک 
که نه ته نیا به س��تێنی له بار نییه بۆ کوڕی عه ش��یره ت و 
سه وداس��ه رێکی هه ڵوه دا، به ڵکوو له زمانی ئه و تێ ناگات 
و دژ ب��ه خولیا و ئاواته کانی ده وه س��تێته وه. تاران، پاریس 
نییه که جیاوازییه کان راکێشێت و ده رفه ته کان به یه کسانی 
دابه ش بکات، تارانی ئه و سه رده مه ته نیا درگا له ئه زموونێک 
ده کات��ه وه ک��ه له ژیان��ی گۆندی��ی کوردس��تاندا ئیمکانی 
به ڕێوه چوونی نه بوو و ئه مه ش بۆ خه یاڵی جیاوازخوازی شاعیر 
خ��ۆی له خۆیدا ده رفه ت دهاته هه ژم��ار. تاران له روانگه ی 
س��واره وه س��یمایه کی دژوازی تێ��دا چنراوه، ل��ه  الیه  که   وه 
ناوه ندی س��ه رکوتکاری و بنه بڕکردنی هیواکانی کورده که له 
رووخاندنی کۆماردا ده وری گێڕاوه؛ له الیه کی تره وه به ستێنی 
ئ��ه و نابه رابه ریی��ه کۆمه اڵیه تییه یه که هوش��یاریی چینایه تی 
ده ورووژێن��ێ و ئاس��ۆکانی داهاتوویه کی گه ش له ئاس��مانی 
ته ماویدا، ده رده که وێت. رۆحی س��ه ربزێوی سواره له قه فه سی 
ئاس��نینی تاران هه ڵدێت به اڵم ته رمه ک��ه ی وه کوو فۆرمێکی 
زامدار؛ شه قار شه قار و بریندار، له سه ر ته ختاییی ساردوسڕی 
کۆنکرێتی خیاباندا به جێ ده مێنێت و له دوا هه ناس��ه کانیدا، 
په یڤه کان��ی یه که م پرۆژه ی ئه ده بیی ش��یعریی نه وه ی نوێ 

ده پرژێنێت:

شار
گوڵم!

دڵم پ�ڕه  له  ده رد و کوڵ
ئه ڵێم بڕۆم له  شاره که ت

ئه ڵێم به  جامێ ئاوی کانیاوی دێیه که م
عیالجی که م کوڵی دڵی پ�ڕم، له  ده ردی ئینتیزاره که ت

وه ڕه ز بوو گیانی من له  شار و هاڕه  هاڕی ئه و
له  ڕۆژی چڵکن و نه خۆش و تاو و یاوی شه و

ئه ڵێم ب�ڕۆم له  شاره که ت
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له  شاری چاو لەبه ر چرای نیئۆن شه واره که ت
ب�ڕۆمه  دێ که  مانگه شه و بزێته  ناو بزه م

چلۆن بژیم له  شاره که ت
که  پ�ڕبه دڵ دژی گزه م؟!

له  شاره که ت، که  ڕه مزی ئاسن و مناره یه 
مه لی ئه وین غه واره یه 

ئه ڵێی له  ده وری ده ست و پێم
ئه وه ی که  تێل و تان و ڕایه ڵه ، که له پچه یه

 ئه وه ی که  په یکه ره  میسالی داوه ڵه 
ئه وه ی که  داره  تێله ، مه زهه ری قه ناره یه

 له  شاره که ت که مه ندی دووکه ڵه
 که  دێته  ده ر له  ماڵی ده وڵه مه ند

و  تیشکی بێگوناهی خۆره تاو ئه خاته  به ند
له  هه ر شه قام و کووچه یه ک شه پۆڕی شینه 

دێ به ره و دڵم
ده ستی گه رمی ئاشنا نییه  که  ئه یگوشم

ده ستی چێوییه
 له  شاره که ت زه لیله  شێر،

باوی ڕێوییه 
به  هه ر نیگایه ک و په تایه که

 ئه ڵێم ب�ڕۆم له  شاره که ت
گوڵم، هه رێمی زۆنگ و زه ل

چلۆن ئه بێته  جاڕه  گوڵ
له  شاری تۆ، له  بانی عه رشه  قۆنده ره ی دڕاو

شاره که ت
ئاسکه  جوانه که م!

ته سکه  بۆ ئه وین، بۆ خه فه ت هه راو
کێ له  شاری تۆ، له  شاری قاتڵی هه ژار

گوێ ئه داته  ئایه تی په ڕاوی دڵ؟
منێ که  گۆچی تاوی گه رمی به رده واره که ی عه شیره تم

به  داره  ته رمی کووچه کانی شا ره که ت
ڕانه هاتووه  له شم

بناری پڕ به  هاری دێ
ڕه نگی سوور و شین ئه دا
له  شیعر و عاتیفه ی گه شم
ئه ڵێم بڕۆم له  شاره که ت گوڵم

)سواره ئیلخانیزاده، خه وه  به ردینه(

شۆڕش��ی ئێران هه ن��دێ له  و هێزه  کۆمه اڵیه ت��ی و فیکرییانه  ئازاد ده کات 
که لەنێوان جیهانی کۆنباوی عه ش��یره تی و ش��ێوه ژیانی مۆدێڕندا په نگیان 
خواردبووه وه و ملبه ند و ئه ستۆگری دۆخی دژواز و هه ڵپه سێردراوی مۆدێڕنیته ی 
سیاس��ی و ئابووریی پڕتاوی پاڵه ویی دووهه م که وتبوون. پاش شۆڕشی ٥٧ ئه و 
هێزانه به گوڕوتینێکی ته واو دێنه گۆڕه پان و چه ک له ش��ان و قه ڵه م له ده ست 
ده که ونه به ربه ره کانێی ئه و هێزانه ی که تا ئێس��تا خۆیان به کۆیله و گیرۆده ی 
ده زانی. ئه حمه د بازگر له ش��یعری گۆمه ش��یندا ره وایه تی فاوستی ئه م سووژه 
نوێیه ده گێڕێته وه که له ژێر تیشکی مه شخه ڵێکی پرۆمتیوسیدا]٢[ و به ئیراده یه کی 
هێرکوولیه وه]٣[  به ره وڕووی سه رکه ش��ی و بێباکیی سرووش��ت ده بێته وه و به ڵێنێکی 

هیومانیستی له چاوی مێدۆساوه]٤[ تۆمار ده کات:
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گۆمه شین
پێت ناخنکێندرێم گۆمه شین!

لەخۆبایی ئه ی گۆمه شین
ڕەنگه به وه ی شه پۆله کانت

به گرمه و لرفه و هاوار و هه ڕه شه ن،
گێژ ده خۆن و خۆ به دیواری هه ڕۆڵی شاخا ده ده ن

بایی بووبی و ڕفاندبێتت
ئه و هاوڕێی هاوسه نگه ر،

ئه و ڕۆڵه ی شیرین!
ئه ی وه یشوومه ی نه هات،

به س له به ر چاوی گیاندار و په له وه ری ده وروپشتت
خۆبایی که!

به قاقای ڕه ش، بە نێوچاوانی وا گرژت
ئاوازی ده لووشم ده کوژم به س بخوێنه!

گوێ ڕادێره
بزانه به گژ کێدا هاتووی!

بمناسه و به هه موو چۆمان و 
به ده ریا و خه لیج و ڕۆخم بناسێنه!

له مپه ره که ی ده ریای دووکان،
که پێش به تۆ و چه ند ڕووباری له تۆ به لرفه تر ده گرێ

ده سکردمه!
ئه و که شتیه مه زنانه ی

هه زار شه پۆلی سه رکێشی تۆف ده شێلن،
ده سکردمه!

ئه و ئاگره ی که ده یبینی سته مکار هه ڵدەقرچێنێ
ده سکردمه!

من کارگه رم، من ڕه نجده رم،
من ئینسانی تێکۆشه ری جه نگاوه رم!

پاش وه ی سه ری سه رکوتکه رم پان کرده وه،
ئه مجار دێمه سه رینی تۆی له خۆبایی،

شه رتبێ وه ها بتبه ستمەوه،
به هه ورازا، به نشێوا،

وێنه ی ئه سپێکی ده سته مۆ،
به ده شت و ده را خۆشئاژۆ،

وا بتبه م و بتگێڕمه وه،
له بن هه موو دارێک، هه موو بنچکێکدا،

چۆک دابده ی؟ سوجده ببه ی،
بۆ دار، بۆ گوڵ، بۆ گه نم، بۆ ئاوه دانی!

ده ستی ماندووم،
پڕ بکه ی،

له سه وزه اڵنی، له هه رزانی!
له سه ر ده رکه ی،

خه یاڵی زیانەخڕۆیی و خنکاندن و ماڵوێرانی!
لەسه ر ده رکه ی،

ئه و بای سه ری لەخۆباییت،
له به ر پێمدا،

له به ر پێی ئینسانی ڕه نجده ر،
کش و ماتی مه ندیی گۆمت: 

له ترسانا بله رزێنی!
له به ر ده ست و ده سه اڵتی

منی داهێنه ر،
منی داهێنه ری خۆلقێنه ر،

سه ری ته سلیم،
چاوی ڕێزگرتن و ته عزیم،

دانه وێنی!
)ئه حمه د بازگر، هاوێنی ١٣٦٢ هه تاوی(

سووژه ی شیعری ش��اری سواره، شۆڕش��گێڕێکی به  ڕه چه ڵه ک 
گوندیی��ه ک��ه به رگ��ه ی ناکۆک��ی و دژوازییه کان��ی خیابان و 
ئاپارتمان و کۆنکرێتی مرۆڤبرده ی ئه وانه ناگرێت و هه وڵ ئه دات 
نام��ورادی و نامۆیییه کانی ش��ار نه له  رێگای ئه زموونی ش��ار و 
له قوواڵییی ناکۆکییه کانیدا به ڵکوو له ده سبه س��ه رداگرتنی شار 
له ڕێگای گونده وه چاره س��ه ر بکات. سووژه ی خه ونباز و هه روه ها 
ئه وینداری سواره له سووژه ی په ره پێده ری ئه حمه د بازگردا درێژ 
ده بێته وه تاوه کوو رۆمانتیس��یزمی تاکه که سی و سروشتخوازانه، 
له گه ڵ رۆمانتیس��یزمی کۆمه اڵیه تی و مێژووییی ش��یعری نوێی 
کوردی هه نگاوێ به ره و پێش بهاوێن. ش��ۆڕش س��ه ر ده که وێ 
و خه ون��ی رۆمانتیکی��ی خه ونب��ازان دێته دی، ب��ه اڵم خه یاڵی 
پاستۆڕاڵی شۆڕش��گێڕان که الیه نی بزۆز و ده سپێڕانه گه یشتووی 
مۆدێڕنیته ی��ان ره چاو نه کردبوو، ش��ۆکێکی دڵکوت و هه ژێنه ری 
وه به ر ده که وێ. ئه و واقیعه ی که ره نگه ش��ه پۆله سه رکه شه کانی 
گۆمه شین وه کوو ئه سپێکی ده سته مۆ راگیر کرابێت به اڵم چیدی 
ئه م ئه س��په له ئه س��پێتی که وتووه و ئه م جاره یان راگیربوون و 
زێده بوون��ی زه ربه تی پێاڵوه کانی له س��ه ر وزه ی مرۆڤ، عه قڵێکی 
که ره سه مه ند)instrumental(ی پێک هێناوه که ئاماده یه ته نانه ت 
ده وری خاوه نه که ش��ی بته نێته وه و ئاس��ۆی چاوی ل��ه بیابانی 
ب��ێ ڕێگا و بێ ئاس��ۆدا هه ڵه بکات. بیرۆکراس��ییه کی مه زنتر و 
چاوه دێرییه ک��ی به رباڵوت��ر و ته نگه تاوکردنێک��ی هه مەالیه نه تر؛ 
هه م��ووی ئه مان��ه هاوزێ��دی ئه و خه ون��ه پیرۆزانه ب��وون که 
پیرۆزی برده ی��ی)profanation( خۆیان به خه یاڵ��دا نه ده هات و 
ئاش��یان له به رزه جێیه کی نادیاردا ده گه ڕا. ئه م شۆکه ئاڕاسته ی 
خه یاڵی خه ونبازانه ی به ره و قوواڵیییه کانی هه ناوی خۆی و هه بوون 
و نه بوونی جیهان رۆبرد و مرۆڤێکی ره شبین و خواروخێچنوێنی 
به رهه م هێنا. قه ده ر وابوو که چاره نووس��ی فاوستی په ره پێده ر له 
مرۆڤی تراژیکدا تووش��ی ده روونبینیی ئه گزیستانسیالیستی بێت 
و چاره نووس��ی دۆزه خیی خۆی ره وایه ت بکات. به شێکی زۆر له 
به رهه مه  کانی جه الل مه له کشا، سیزیێفئاسا به ره و ڕووی دۆخێکی 
بێواتا، چه ن پاته، بێمه به ست و دۆزه خی ده بێته وه و به هێوایه ک 

که ئاکامی بێهیواییه گاشه به رده که ی له کۆڵ ده نێت. 

� ئه م سه رده مه/ چه رخی ده رده/ س��ه رده می ته نیاییی ئینسانه/ 
تۆ نازانی/ له کام الوه/ له  دۆزه خی ته نیاییدا/ الش��ه ت دابێژ دابێژ 

ده که ن.
� ژیان، خاچێكی گرانه/ من وه ك عیسا،/ به ره و گردی یاخیبوون، 
كێش��ی ده كه م/ یان، گاش��ه به ردی تاوانه/ من وه ك سیزیف/ له 
بناری منداڵییەوه/ هه تا لووتكه ی مه رگی ده به م!/ هه رچه نده بارم 
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زۆر گرانه و/ هه زار ساڵه / ئه م هه ورازه تووشه ده بڕم/ به اڵم شادم/ 
كه سه ر ئه نجام/ له جولجوتای عێشقا ده مرم!
� ده ستم لێ هه ڵبگره/ من خه ڵکی دنیا نیم.

� له ن��او گڕ و کڵپه ی پڕ له ئازاری ئه م دۆزه خه دا/ ده س��ووتێم و 
هه ڵده قرچێم/ رۆژێ هه زار که ڕه ت ده مرم!/ ئه و به هه ش��ته شاد و 
سه ربه س��ته بۆ ئێوه و به کامتان بێ/ من ته نیا هه ر له م دۆزه خه/ 

هه ست به بوونی خۆم ده که م و ئارام ده گرم!
� ئه ی ڕێب��واره  غه ریبه که/ به م  ال و ب��ه و ال چاو مه گێڕه/ خێڵ 
ڕۆییوه/ ته نیا جێگه ی کوچکاورێک/ به جێ ماوه  له م هه واره/  ئه م 
گه رداڵه/ ته پوتۆزی خۆڵه مێشی یاده کانه/  ئه و چنووره  کێویله یه ی/ 
بۆی ده گه ڕێی/ ئێس��تا گوڵێکی ده سته مۆی/ نێو گوڵدانی خه ڵکی 

شاره .
)جه الل مه له کشا، زڕه ی زنجیری وشه دیله کان(

رۆمانتیس��یزمی ره ش و رادیکاڵ��ی مه له کش��ا، چیرۆکی مرۆڤی 
کێش��ه مه ند و تراژیکه، ئه و مرۆڤه ی که له سه ر به ستێنی شکست 
و دارووخان پێهه ڵده نێ، به اڵم هه مدیس��ان په نجه ی له په نجه ی 
دێوه زمه ناوه و خه ریکی »نه« وتنێکی قاره مانانه یه، قاره مانێک که 
له  پێشدا دۆڕاوه به اڵم ده یهه وێ له ساتی که وتنیدا ده نگی ده نگ 
بداته وه و برووس��که یه ک له تاریکیی ش��ه وه زه نگا بۆ چرکه یه ک 
هه ڵبکا تاکوو داس��تانی ئه و س��ه ربزێوی و ملنه دانه تۆمار بکات. 
مه له کشا له ئه زموونی خۆیدا رێچکه ی سواره یی به ر ئه دات و په نا 
بۆ سێ  کوچکه ی شێرکۆ/هه ڵمه ت/په شێو ده بات به اڵم ئه م هه وڵه 
به رێزمانێکی س��اکارتر و بازنه یه کی به رته نگتری وشه  وه ده باته 
پێش هه ر بۆیه ده توانین بڵێین ش��یعری مه له کشایی ته نانه ت له 
ترۆپکی تیژبێژی و به رزه فڕیدا روخس��ارێکی مندااڵنه و ساکارانه 
له شیعره کانی س��ێ  کوچکه ی ناوبراو ده نه خشێنێ و له بازنه ی 
هه ندێ وش��ه  و وێنه ی به رده وام دووپاته و چه ندپاته دا قه تیس و 

سه رگه ردان ده مێنێته وه.
س��ووژه ی رادیکاڵ و ره ش��نوێنی جه الل ل��ه مارفی ئاغایی 
و ژی��ال حس��ه ینیدا پااڵوته ده بێت و تا ڕاده یه ک تاکه که س��یتر 
ده بێته وه. مارف که سه رقاڵی گێڕانه وه ی رازی مانه وه ی خۆیه تی 
له خاکدا، له ئیماژیسمدا قووڵتر ده بێته وه و هه رچه نده شه وه کانی 
پڕ ده بێته وه له ته نیاییی من و بێتۆییی تۆ، به اڵم به رده وام هوژدار 

ده دات که زیندووبوونتان بسه لمێنن. 

گۆڕستانی واڵتی من
سه دان گۆڕی

چاوه ڕوانی ته رمی لێیه،
زیندووبوونتان بسه لمێنن،

ده نا لێره
وه نه وزیش هه ر

ئاویلکه یه
)مارف ئاغایی، زه وی سه خت و ئاسمان دوور(

پانتاییی وش��ه  و وێن��ه ی مارف له مه له کش��ا به رزتر ده ڕوات و 
ه��اوکات له س��ێ  کوچک��ه ی باش��وور نزیکتر ده بێت��ه وه. ئه م 
نزیکبوون��ه وه ئه گه رچی ئاس��ۆی تازه ی له  پێ��ش چاوی مارف 

کردۆت��ه وه به اڵم هاوکات ده ستئاوس��انی ئه و چه ش��نه رێبازه ی 
کردوه و چون نه یتوانیوی��ه خۆی لێ  ده رباز بکات یان داهێنانی 
نوێی تێ��دا به دی بێنێت، پێمل به دووپاته و الس��اییکردنه وه ی 
بۆت��ه وه و تا ڕاده ی��ه ک به ربه س��تێکی له  پێ��ش هه نگاوه کانی 
خولقاندوه. تاکه که س��یبوونه وه ی ئه زموونی رۆمانتیسیزم هه روه ها 
له ش��یعره کانی ژیالدا به  شێوه یه کی تایبه تیتر سه ر هه ڵئه دات و 
ئه ویندارییه ک��ی »ژن/کچ«انه)نه ده نگی ژنانه( ده بێته تانوپۆی ئه و 
ده قانه ی بڕیاره هه نگاوێ له هه نگاوه کانی ره وتی نوێی ش��یعری 
کوردی��ی رۆژهه اڵت تۆمار بکات: ژیال که دڵ��ی برینداری وێڵی 
خه یاڵێکی ئه وینداره، خۆزگه به په لکه زێڕینه ئه بات و چاوه ڕوانی 
په نجه ی خۆشه ویس��تییه تاوه کوو ببێت��ه بزوێنه ری ده ربڕینێکی 

شێعرێکی نوێ.

دڵی ته نگم سێتارێکه 
کاتێ په نجه ی خۆشه ویستت

تاڵی که زیه ی تاسه کانی ئه بزوێنێ
له و ساته دا یادی ماندووی ئه له رزێنێ

ئاوزی خه م لێ ئه دات و
پڕ به  زاری شیعرێکی نوێ ئه چریکێنێ

)ژیال حسه ینی، گه شه ی ئه وین،١٣٧٤(

ژیال و م��ارف به کۆچی ن��اواده پرۆژه ی نات��ه واوی خۆیان بۆ 
هه ن��دێ ده نگی ت��ر بهجێ دێڵن ک��ه له راس��تیدا بڕیار نییه 
ته نیا ئه و رێچکه یه ئه وانه بیبڕن و ئه زموونی شکس��ت ته نیا له 
خۆشه ویس��تیی دڵ و ئه وینداریی نیش��تماندا ئاماژه پێ بده ن. 
پرۆژه ی ش��یعریی داکار، ره وتی نوێترخواز و هه روه ها ش��یعری 
به ره ی چوار-جیاواز- س��ێ ره وتی هاوش��ێوه بوون که له ئایدیا 
و تیۆری��دا به به رئه نجامێکی لێک نزیک گه یش��تبوون به اڵم له 
ئه زمووندا تا ڕاده یه ک لێک جی��اواز ده رده که وتن. داکار بەپێی 
ده ربڕینی به یاننامه ی ژم��اره یه کی که له ١٣٧٧ی هه تاوی له 
مه ریوان هاته وه ش��اندن، خۆی به پ��رۆژه ی ئه ده بی- هونه ریی 
پێشڕه وی کوردی ناودێر کرد و خولیای سه رهه ڵدانی به ره یه کی 
ئاوان��گاردی هونه ری ئه ده بیی هه ڵگرتووه و ئاماژه یان به هه ندێ 
خاڵ داوه؛ وه کوو: نوێگه ری له باری فۆرم و ناوه رۆک، روانینێکی 
ئه وڕۆیی و ئێس��تایی بۆ مرۆڤی هاوچه رخ، ش��یعرینه کردنه وه ی 
ژی��ان، تێپه ڕاندنی ئه ده بی به رگری به ره و ئه ده بی س��ه ربه خۆی 
هه ڵمه ت، ش��لکردنی جڵ��ه وی ناخودئاگا و ناس��ینی مه دلووله 
زه ینییه کان و به رهه مهێنانی مرۆڤی ژه ڤه ر کورد. ئه م خااڵنه که 
وه ک��وو بنه مای فیکریی پرۆژه ی داکار دیاری کراوه تێکه اڵوێکه 
له توخم��ه فیکرییه کانی رێبازه ئه ده بییه کانی وه ک، فۆرماڵیزم، 
پێکهاته خوازی، پاش��پێکهاته خوازی، سورڕئاڵیزم، ئاوانگاردیزم و 
چه ن ره وتی دیکه. له  ڕاس��تیدا ئه م مانیفس��تۆیه، به یانی کۆی 
رێبازه ئه ده بی و فیکرییه کانی سه ده ی بیسته می ئه ورووپایه که 
هه رکامه  و له سه رده مێکی تایبه تی مێژووییدا و به ئاڕاسته یه کی 
جیاوازه وه هاتنه رۆژه ڤه وه و له  زۆر شوێنیشدا بۆ به رپه رچدانه وه 
و تێپه ڕاندن��ی یه کت��ر جووڵ��ه ی ئه ده ب��ی و هونه ریی خۆیان 
وه گه ڕ خس��ت. له  ڕاستیدا ئه م مانیفس��تۆیه به رهه می خولیای 
نوێخوازی��ی مرۆڤێکی کوردی رۆژهه اڵت��ه که له ژێر کاریگه ریی 



49ساڵی یه که م، ژمارەی سفر و  1، خه رمانان و ڕەزبەری 1395ی هه تاوی

وه رگێڕانه فارس��ییه کانی حه فتاکانی هه تاوی له ئێراندا له ناکاو 
چاوی به کۆیه ک رێباز و ره وتی ئه ده بی هه ڵهێنا و فورس��ه تی 
خوێندنه وه  و ده روونیکردنه وه ی ت��اک  به  تاکی ئه وانه ی نه بوو، 
س��ه ره ڕای ئه وه ش که مه به س��تی سیاسیی پێشخستنی دۆزی 
کوردیشی له  به رچاو بووه و بۆیه ده کرێ به روانینێکی خێلوخێ
چبینانه وه)ئانامۆرفۆتیکی(، مه به ستێکی بنه ماییتر له هه ناوی ئه م 
مانیفس��تۆیه دا ببینین که تا ڕاده ێه ک شاراوه یه: رۆمانتیسیزم. 
باس��کردن له جه ماوه ر و به جوانیناسانه کردنی ئه و چه مکه ئه و 
که ڵکه ڵه رۆمانتیسیس��تییه  یه که له ده ربڕینی ئینسانی »ژه ڤه ر 
کورد« یان س��وپێرماندا بەڕوونی خ��ۆی ده نوێنێ؛ چه مکێکی 
irratio(نیچه »ی��ی که لۆکاچ به بیرۆکه یه ک��ی دژه ئاوه زخوازانه«
nalism( و هه وێنی س��ه رهه ڵدانی فاشیزم پێناسه ی ده کات. ئه م 
دژوازییه له وه یدا که داکار مه به س��تی نوێکاری و ئاوانگاردیزمی 
راگه یاندبوو به اڵم خولیای خه ونبازانه ی رۆمانتیس��یزم داڵده ی 
دابوو، بووه هۆی ته قین��ه وه و تێکچڕژانی ئه و وزه و هه واڵنه ی 
ک��ه مه به س��تی نوێخوازانه ی داکار له ته نیش��ت یه ک کۆیانی 
کردبووه وه، هه ر بۆیه به ش��ێکی زۆری راوه ستا و به شێکێشی له 

ره وت و رێبازی جیاوازدا رێگای خۆی جیا کرده وه.
پرۆژه ی نوێترخوازانه ی ساڵه حی سووزه نی و شیعری شێتی 
یوونسی ره زایی و به ره ی چواری ره زا عه لیپوور له  سه رده می پاش 
 )sublation(و برده گه رانه )negation(داکاردا هه وڵێکی نه رێکارانه
ده هێننه گ��ۆڕی تاوه کوو ه��اوکات که خولیای به س��ه رچووی 

داکار ده س��ڕنه وه، هه وڵ بۆ ده س��ته به رکردنی مه به س��ته 
 نوێباوه کان��ی ب��ده ن. ئ��ه م ره وت��ه ش���یعرییانه که 

ئه زم�����وون��ی نوێخ��وازی و 
پاشنوێخوازیی ئه ده بی ف��ارسی 

و هه روه ه������ا ئه ده ب��ی 
گ�ه النی  تریان دیوه ته وه، 

ده گه ڕێنه وه س��ه ر ئه و پرۆژه یه 
ماوه ی  ب��ۆ  که س��واره 
زیاتر له دوو ده یه له مه و 
به ش���ێوه یه کی  پێ��ش، 

نات��ه واو به ج������ێ 
هێش��تبوو و ته نانه ت 

به دواداچ���وون��ی پ��اش 
خ�����ۆی نه یانتوانیبوو 
پرس��گری س�واره یی 

واته پرس��ی »شار« 
له  و  بوورووژێن��ن 

به پرۆبلێماتیکک��ردن 
به ده قک������ردنیدا  و 

هه نگاوێک���ی ئه وت���ۆ 
هه ڵبێنن. 

لێکتیک������ی  یا د
ژیانس��تی ئ��اوه زی و 
مادیی��ه کان  هێ���زه 
نۆزده ی  له  س��ه ده ی 

پاریس����������دا، ئ��ه و 

به س��تێنه یان پێک هێنا که بودلێر له س��ێ ئاڕاسته ی جیاوازه وه 
رۆمانسی ژیانستی مۆدێڕنی له سه ر نووسیه وه:

ره وایه تی پاستۆراڵ، ره وایه تی دژه پاستۆراڵ و ره وایه تی 
بودلێری

کات��ێ که بودلێر پێبه س��ته و سه رمه س��تی الیه ن��ی بریقه دار 
و بێخه وش��ی که ش��وهه وای ش��اری ده بێت ت��ه واوی ره هه نده 
کێش��ه مه ند و تاریکه کانی شار له بیر ده باته وه و گشتێتیی شار له 
کۆلکه زێڕینه ی داربرقه کان و جوان��ی و پڕتاویدا قوتار ده کاته وه. 
له م روانگ��ه وه مۆدێڕنیته له  ش��ێوازی »مۆدێڕنیته ی بێوه ری له 
فرمێس��ک و زام«دا ده رده که وێ��ت و دژوازی و ناکۆکیی دواهاته 
دزێ��و و دژه ئینس��انییه کانی ده که وێته س��ێبه ره وه. له ره وایه تی 
دژه پاس��تۆڕاڵدا بودلێر له ئاست ره وتی پێشکه وتن و پاشهاته کانی 
هه ڵوێست ده گرێت و بێهیواییی فه رهه نگیی خۆی له ره خنه کاریی 
»رۆمانس��ی مۆدێڕنی پێشکه وتن«دا تۆمار ده کات. به اڵم بودلێر له 
هیچکام له م ئه زموونانه دا نامێنێته وه و به رده وام هه وڵ ئه دات شار 
له شارێتیی خۆیدا بخوێنێته وه و ده سته مۆی هیچکام له ده سه اڵته 
داسه پێنه ر و ده سته مۆسازه کان نه بێت، هه ر بۆیه له بزۆزیی شه قام 
و ئاژاوه ی ترافیک؛ و ئاپۆره ی خه ڵکدا چێژی ونکردنی خه رمانه ی 
پیرۆز و نادابینکراوی زه مه نی تێپه ڕبوو له ئامێزگرتن)espouse(ی 
واقیعی ساکاری کووچه و کۆاڵنان 

ده سته به ر ده کات.
ل��ه نی����وه ی 
دووهه م�����ی 
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حه فتاکاندا له ئێ��ران بزووتنه وه یه کی 
کۆمه اڵیه تی � سیاسی هاته ئاراوه که 
خوازیاری کرانه وه ی که شی سیاسی و 
کۆمه اڵیه تییه کان  پێوه ندییه  هه روه ها 
و چاالکیی��ه فه  رهه نگیی��ه کان ب��وو. 
له  ڕاس��تیدا ئیراده یه ک ل��ه  هه ناوی 
ئاپ��ۆره ی خه ڵک��ه وه س��ه ری ب��ه رز 
ک��رده وه و خوازی��اری وه رگرتنه وه ی 
خیاب��ان)reclaim the streets( و بلوار 
و ته نانه ت پانتایی��ی رۆژنامه و گۆڤار 
و جیهان��ه مه جازیی��ه کان ب��وو. له م 
س��ه رده مه دا که شار وەزڵه که وتبوو و 
هه ڵس��ووڕان و به رهه مهێنانی سیاسی 
و فه رهه نگ��ی پڕت��او بووبوویه وه؛ ئه و 
هێ��زه کۆمه اڵیه تییان��ه ک��ه ت��ا ئه و 
س��ه رده مه له  ژێرزه وینی ش��اردا و له 
پێوه ندیگرتن  ناوه نده کان��ی  په راوێزی 
ته ری��ک  رووبه ڕووبوون��ه وه دا  و 
که وتبوون��ه وه س��ه ریان هه ڵهێنا و له 
لێگه ڕان به دوای ش��ێوازه جیاوازه کانی 
ئێس��تایی و س��ه رده میدا،  ئه زموونی 
نواندن��ه وه و ره وایه تی خۆیان به رهه م 
هێنا. سووژه ی نه رێکاری خوێندکاری 

رادیکاڵ، رۆژنامه نووس��ی رووناکبێژ، ره خنه کاری سیاسی، ژنانی 
یه کس��انیخواز و کرێکاری مافخواز له هه ناوی خه ڵکه وه سه ریان 
به رز کرده وه و هه رکامه  و له ئۆرکێس��ترای ش��اردا بەپێی نۆتی 
خۆی ده نگێکی هه ڵده هێنا و له رۆمانس��ی مۆدێڕنیته ی ش��اریدا 
چیرۆک��ی کاراکته رێک��ی ده گێڕایه وه. ش��ه پۆک و زه ربه تی ئه م 
گۆڕانکارییان��ه له ره وتی ب��زۆزی و پڕتاویی ش��اردا، فیگۆرێکی 
نوێیان له  پانتاییی رس��کاندن و ئه فراندنی ئه ده بیدا بانگهێش��ت 
کرد که بانگه ش��ه ی تێپه ڕاندنی س��نووره کان و تێکش��کاندنی 
فتیشه نه ریتییه کانی ده کرد. فیگۆرێک که هه وڵی ده دا شوناسی 
چه قبه ستووی رابردوو، له شوناسخوازیی به رده وام و په یتا په یتای 
دۆخ��ی نه وه س��تاوه و تێپه ڕبوودا بتوێنێت��ه وه و بووتیقایه ک له 

رانه وه ستان و ده سڕانه گه یشتووییی شار بنووسێته وه.
س��اڵه حی س��ووزه نی له وه س��ف و وێناندن��ی دیارده کاندا 
که ڵک له هێما س��ووتاو و س��واوه کان وه رناگ��رێ؛ بۆ نموونه له 
رووبه ڕووبوونه وه ی شه ڕدا ئااڵی سپی و گه اڵی زه یتوون و کۆتری 
باڵش��کاو ده کار ناهێنێ به ڵکوو له گه مه یه کی فۆڕماڵیستیدا و له 
تێکشکاندنی ریزبه ندی و رێزمانی وشه ی شه ڕدا، بنه مای عه قڵی 

دووجه مسه ریی شه ڕ/ئاشتی هه ڵده وه شێنێته وه و ده ڵێ:

شه ڕی ناو ئه م دێڕه؛
به شینه وه ده ست پێ ده کا و

به »ڕێ«وه کۆتاییی دێ...
که وایه ئه و »هێ« قۆڕه چ گێ و وویه ک ده خوا له و به ینه دا!

بیسڕنه وه!
ئه و کات ئه وه ی که ئه مێنێ »شڕ«ه ماعیر!

گه مه که ش هه مووی ده شێوێ ێ....
)ساڵه ح سووزه نی(

ئاوانگاردیزمی س��ووزه نی، له ئاس��تی 
ده ربڕینی واتا و ناوه رۆکێکی جیاوازدا 
ناوه ستێته وه و به وه گه یشتووه تاوه کوو 
بنه مای گه مه که نه ش��ێوێت، لۆگۆسی 
حه قیقه تخوازانه ی ش��ه ڕئه نگێزانه هه ر 
به رده وام ده بێت��ه وه و زمانی وێژه وان 
و هه ستی وێژه هاوده ستی تاوانبارانی 
ش��ه ڕ ک��ردار ده نوێنێت. س��اڵه حی 
سووزه نی له قۆناغێکدا ده وری مارسل 
دووش��انی ش��یعری کوردیی گێڕاوه، 
ن��ی  ready-made(کا ماده) زر-ئا حا
توانیوی��ه وه کوو ش��ه پۆکێک، خه ونی 
سه ره ڕۆخوازانه ی ره وایه تی هاوگرتوو و 
بڕه وێنێته وه  رۆمانتیسیزم  واتاگه رانه ی 
و له ڕێ��گای ش��یزۆفڕنیای زمانییه وه، 
هاوس��ه نگخواز  و  نه ریت��ی  عه قڵ��ی 
ب��ه ره وڕووی ته نگژه بکات��ه وه. هه وڵی 
زمانپه رێش��انه ی س��ووزه نی داله کانی 
زمان��ی ش��یعری، له ژێ��ر ئۆتۆریته ی 
مه دلوول��ی باوانخوازدا رزگار ده کات و 
رێگا بۆ نه وه یه ک ده کاته وه که ده یانهه وێت بێبه  ربه ست ئه زموونی 
ئه وڕۆیی��ی خۆیان نه له ژێر نی��گای واقماوی ئه ویدییه مه زنه کان 
به ڵک��وو له لێگه ڕانێک��ی به رده وام به دوای ژویسانس��ی مه رگ و 
ش��ێتی و شاگه ش��که ی نامومکینی هاوجووتبووندا تۆمار بکه ن. 
پرۆفانه کردنی س��ووزه نی واته بێئابڕووکردنی وشه پیرۆزه کان به 
ره هه ندێکی گاڵته جاڕانه و کینایی، خه رمانه ی پیرۆزی ش��یعری 

ماقووڵ و تابۆنوێن تێک ده شکێنێ و ده ڵێ:

شاعیریان گوتووه  گوو.. بخوا و خۆی هه ڵمسێنێ
 / تازه گه ریی ی ی/    

كه  به ردی به  ئاسمانه وه  وه ستاندووه 
باڵی کردۆته  مل که ر
}ئه رێ شاعیر ئازان{

به  كه وش ئه ڵێن بفڕه  !
به  مه ل ئه ڵێن بدوو!

)ساڵه ح سووزه نی، به  ژماره ی ته له فۆنه کانی عاله م(

ره زا عه لیپ��وور ک��ه له حه فتاکان��ی هه تاویدا ب��ه  ده رکردنی 
به رهه م��ه ش��یعری قاڵییه ک ده ناس��م له هه رچ��ی گوڵیه تی 
مان��دووه وه کوو پێش��ه نگی به ره ی چوار رچه ش��کێنی ده کات 
و رێگایه کی نوێ بۆ ده ربازبوون له بنبه س��تی داکار پێش��نیار 
ده کات. پاش ده  س��اڵ له ئه زموونکردن��ی ئه م رێبازه نوێیه له 
 الیه ن که سانی جیاواز و به گۆش��ه نیگای جیاوازه وه میراتێکی 
نه چه ندان به رچاو دێته به رهه م که هه ر ش��اعیرێک به چه ند 
ش��یعر یان یه ک دوو به رهه می چاپکراو به شداری تێدا ده کات. 

ئاوانگاردیزمی سووزه نی، 
له ئاستی ده ربڕینی واتا 
و ناوه رۆکێکی جیاوازدا 
ناوه ستێته وه و به وه 

گه یشتووه تاوه کوو بنه مای 
گه مه که نه شێوێت، لۆگۆسی 

حه قیقه تخوازانه ی شه ڕئه نگێزانه 
هه ر به رده وام ده بێته وه و 

زمانی وێژه وان و هه ستی وێژه 
هاوده ستی تاوانبارانی شه ڕ 

کردار ده نوێنێت
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ل��ه نه وه ده کانی هه تاوییه وه به دواوه ک��ه ئیمکانی ئاوڕدانه وه و 
هه ڵس��ه نگاندنی زۆرتر له یه ک ده یه ئه زموونی ئه م رێبازه دێته 
ئاراوه خه سارناس��ی و لێکدانه وه کان به رجه س��ته ده بنه وه و له 
هۆکاره کانی غه ریبکه وتنه وه ی ش��یعر و ته ریککه وتنه وه ی ئه م 
ره وت��ه نوێباوانه ده کۆڵرێته وه. تێڕامانێک له ئاس��تی ره خنه ی 
ئه ده بی و هه روه ها له به  رهه مهێنانی ش��یعریدا س��ه باره ت به و 
وه اڵمه ی که رێبازی به ره ی چوار به پرس��گری داکاری دایه وه 
دێت��ه ئاراوه و ه��ه وڵ ئه دات هه م خودئاگایی و پێناس��ه یه ک 
له خۆ به رهه م بێنێت و هه م فۆرم و زمانی تازه بۆ به رده وامبوون 
و گه ش��ه کردن بدۆزێته وه. له به رهه م��ی نوێی ره زا عه لیپووردا 
زمانێک��ی تازه دێته گۆڕێ که ده یهه وێ��ت به بارێکی  تردا)به و 

بارا( جوانیناسیی شیعری نوێی کوردی درێژه بدات:

تۆ ئێسته
گیرفانێکی     سه نه م      هیچ

له جانتاکەتا؛
پاره ی چوار رۆژی نیو نه فه ر

جانتاکه ت؛
چه سپێکی برین  پێچ     -ئه وێکه ت بیپێچه-

سی کاندۆم و بلیتێکی مێترۆ   سه نه م
LD   چوارشه مه به و الوه  حه بی

تۆ ئێسته جانتاکه ت
کرێم و کلینێکس، دوو ماتیک      -بۆ مۆد و مه بادا-

نامه یه ک، شینه کی
»بۆ خوا گیان،

یان جێگره سێ نوخته که ی«
)نازانی له کوردی تێ ناگا(-
تۆ ئێسته جانتاکه ت سه نه م

سێوێکی چرچ و له ته مۆزێکی ره ش.
)ره زا عه لیپوور، که ڕاکه، ١٣٩٤(

ل��ه م کۆپله یه دا پێرس��ۆنای س��ه نه م 
ل��ه ق��ه واره ی گیرف��ان و پانتایی��ی 
نێ��و ج�������انتاکه ی��ه وه ره وای��ه ت 
ده کرێت و ش�������������تومه که کان 
له درێ��ژه ی جه س��ته ی برین��دار و 
ده س��ته مۆکراودا، گوزارش��تی ره وتی 
به ش��مه کبوون)commodification( و 
ئینسانی  شوناس��ێکی  بازاڕیبوونه وه ی 
ده گێڕن��ه وه. بنیامین له خوێندنه وه ی 
پاریس��ی س��ه ده ی نۆزده دا ئاماژه به و 
شوناس��ه بۆهێمیان��ه ئ��ه دات که له 
پانتاییی سیس��ته می دابه شکاریی کار 
وه ده رنراون و وه کوو دژه قاره مانی ژیانی 
هه رڕۆژه ی سه رده می شار ده رکه وتوون. 
س��ۆزانی یه کێ ل��ه و فیگۆرانه یه که 
به رهه می پارادۆکسه کانی مۆدێڕنیته ی 
ش��ارییه و هاوکات که به شمه کبوونی 

جه س��ته ی ژنانه له پێناو به رژه وه ندییه کانی س��ه رمایه دا ئاشکرا 
ده کات ده نگێکی نه  بیستراوه و کپکراوه به رز ده کاته وه، ده نگێکی 
تێکه اڵو به ژویس��انس که ده ستوپێوه ندییه ئۆدیپییه کان تووشی 
ته نگژه ده کات و که لێنه کانی ئه ویدیی مه زن به رجه سته ده کاته وه. 
فاوس��تی ش��یعری کڕاکه له س��ه نه مدا مفیس��تۆیه کی تراژیک 
ده بینێت��ه وه و هاوکات ک��ه هه نگاوه کانی ئه و به س��ه ر مه داری 
داڕووخاندا ده گێڕێته وه، به هاکانی ئه زموونی مۆدێڕنیته ی ش��اری 
له دۆخێکی دژوازدا ئاماژه پێ ده دات و ره وتی چه وس��اندنه وه و 
په راوێزخس��تن به ره و ڕووی پرس��یار ده کاته وه. ره وایه تی کڕاکه 
له سووژه ی بناس��ی خوداناس و هه روه ها له فیگۆری خه ونبازی 
حه سه ندا گێڕانه وه یه کی دژه پاستۆڕاڵ و پچڕپچڕ به رهه م دێنێت 
که له ناوه ندشکێنیی گوتاری حه قیقه تخوازانه ی ئه وان و له ئاماژه 
به ح��وزووری غایبیاندا بێواتاکردنی واتا له س��ه رده می ئاوارته دا 

ده سته به ر ده کات.
له زمانی که ڕاکه دا چه شنێک زمانی ریتمیک خۆی ده نوێنێ 
ک��ه هاوئاهه نگی ره وت��ی ره وایه تکردن به رز و ن��زم ده بێته وه و 
ته با ده گه ڵ ژینگه -جیهانی پێرس��ۆناژه کاندا ژویسانسێکی نامۆ و 
دڵهه ژێن به خوێنه ر ده به  خش��ێت. بێگومان ده وری ئه م ریتمه له 
که ڕاکه دا زیندووکردنه وه ی مووسیقای ده ره کیی شیعر نییه به ڵکوو 
چه ش��نێک ئۆبژێکتیڤکردنی پێگه ی وش��ه یه تاکوو به ماکه بوونی 
زم��ان)materiality of language( هه رچه ن��د ل��ه ئاس��تێکی 
کۆنتڕۆڵکراودا به رهه م بێنێت و هه وڵێک بۆ جه س��ته مه ندکردنی 

زمان و داڕشتنه وه ی جیاوازی فۆرمی  وشه کان بنوێنێت.
یونسی ره زایی له و شاعیره نوێخوازانه یه که له پۆلێنبه ندیی 
به ره ییدا زۆرتر پێگه یه کی نێوانبه ره یی دابین ده کات و هه رچه ند 
هه وڵی تێپه ڕاندنی به ره ی س��ێهه می 
داوه به اڵم ده گه ڵ ش��اعیرانی به ره ی 
چواریشدا که به نوێخوازتر و جیاوازیش 
ده ناسرێن س��نووری تایبه تیی خۆی 
تایبه تمه ندییه کانی  ل��ه  یه کێ  هه یه . 
ش��یعری یۆن��س ئه وه ی��ه ک��ه له 
دانابڕێ  ش��اعیر  س��ووبژێکتیڤیته ی 
و منی ش��اعیر ماوه ب��ه زمان نادات 
که مه یله و باوی خ��ۆی رێگا ببڕێت، 
هه ر بۆیه ده کارهێنانی ته کنیکی نوێ 
و هه وڵدان بۆ به رجه س��ته کردنه وه ی 
بارس��تایی و ش��مه کێتیی وش��ه له 
ئۆتۆریته ی واتا و حووزووری شاراوه  و 
ئاشکرای پێکهاته  و سه ناعه تی به الغی 
که م ناکاته وه. فیلته ری کووبیس��تیی 
ش��یعره کانی یونس له پێکه ربه ندی و 
به ره ی سێ  پرێسپێکتیوی ش��یعری 
لێره ش��دا  ئه گه رچی  ده په ڕێ��ت  تێ 
گۆچان به ده س��ت و کاوه خۆ هه نگاو 

هه ڵده نێت.     
ش��اعیر  بەجوانی  ش��یعره دا  له م 
له کۆپله ی یه که م��دا پیاو ه تی له دار 
و راکش��اوه یی له شه قام و عاشقی له 

یونسی ره زایی له و شاعیره 
نوێخوازانه یه که له پۆلێنبه ندیی 

به ره ییدا زۆرتر پێگه یه کی 
نێوانبه ره یی دابین ده کات و 
هه رچه ند هه وڵی تێپه ڕاندنی 
به ره ی سێهه می داوه به اڵم 
ده گه ڵ شاعیرانی به ره ی 

چواریشدا که به نوێخوازتر و 
جیاوازیش ده ناسرێن سنووری 

تایبه تیی خۆی هه یه . 
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هه وردا ده نوێنێت و رووناکی و تاریکی و ته نیایی ده کاته ئامانجی 
ئه م پێوه ندییه وێنه یییه؛ به اڵم له م پێکهاته وێنامه نده دا نامێنێته وه 
و له کۆپله ی دووهه مدا په نجه ره ئاژاوه ی تێ ده که وێت، عه ش��ق 
راکش��اوه ده بێت و هه ور ته نیا ده که وێت؛ به اڵم له ئاکامدا شاعیر 
له پش��تی ته واوی ئه م رووداوانه وه ده س��تێوه ردانی خۆی ئاشکرا 
ده کات و پێم��ان ده ڵێت ت��ه واوی ئه م وێنانه له گۆش��ه نیگای 

شاعیره وه یه ک ده گرێته وه.  

پیاوتر له دار... به ریشاژۆی په نجه ره تدا... ڕووناك
ڕاكشاوتر له شه قام... به ئاژاوه ی چاوتدا... تاریك

                         عاشقتر له هه ور... به ته نیاییتدا.
منم پیاوی عاشقی ڕاكشاو... له و دێڕه دا كه شێعره

منم په نجه ره ی ئاژاوه... له و عیشقه دا كه ته نیا
منم شاعیری ته نیاییی هه ور... له و ئاژاوه ی شه قامه دا...كه 

ڕووناك
)یۆنس ڕه زایی، منم شاعیری ژنانی چاوه ڕوان(

که ماڵ ئه مین��ی که ئه زموونی خۆی له دووتۆی به رهه می »قااڵو 
یانی قه فه فه س��ێکی خاڵی«دا پێ گه یاندووه و له ره وتی شیعری 
به ره ی چ��واردا ده وری چاالک��ی نواندووه له 
شیعرێکدا ئاوه ها گه مه به چه مکی دووری 
و که وتن و ژیان��ی رووتینی هه رڕۆژه 

ئه کات: 

دوور یانی کەوتن
لە حافزەی گەرۆڵی پارک وەک 

گەاڵ
کەس نەیزانی کەوتن خەسڵەتی 
ش��عووری  ی��ان  ب��وو  خاک 

ئوتووبان
نغ��رۆی  ئەوەت��ا  م��ن 
هەڵوەدایی و ئیرەییبردنم

بە گمەگمی بەیانییەکانی 
قوتابی و مەدرەسە

ب��ە نی��وەرۆی تەمەڵی 
دەوام

پیاس��ەیەکی  ئێوارەی  بە 
ئارام

ئێرەیی ئەبەم بە تای تەنیاییی 
شەوانەت

ب��ە تای��ەک کە دەس��تت 
ئەگرێ

جووتت ئەکا بێ من
لەوانەیە ئێرەیی بەم گڵۆپی 

نووستنی ژوورەکەت
بە کزەی ساردی درزی 

پەنجەرە
ب��ە  و  مەالف��ە  ب��ە 

چکۆلەکەکانی بەیانی
کە هێشتا بێ من چۆلەکەن

)که ماڵ ئه مینی، به شێک له شیعری هه ڵوه دا(

له م شیعره دا هێماکانی سروشت تێکه ڵ به فه زای رووتینی ژیانی 
ش��ار بۆ ته وه؛ هه ر بۆیه، که وت��ن و هه ڵوه رین چیدی ئاماژه یه کی 
رۆمانتیکیی پێوه دیار نه ماوه به ڵکوو له به س��تێنی یاس��امه ندیی 
پ��ارک و ئووتاباندا پێناس��ه کراوه ت��ه وه. دووری که له ره وایه تی 
کالسیکدا هه میشه دابڕانێکی ئانتالۆژیک یان ئه ویندارانه یه که به 
کارتێکه ریی له سه ر سۆز و هه ستی مرۆڤ، ئامانجێکی کاتارسیسی 
ده پێکێ و مه به س��تێکی رۆمانتیسیس��تی به ره��ه م دێنێت. له 
گوتاری ئه م شیعره و زۆربه ی شیعره کانی تری که ماڵی ئه مینیدا 
ئ��ه و میکانیزمه ی که ته نانه ت خۆشه ویس��تی به رهه م دێنێت له 
به ستێنی ژیانی هه ررۆژه ی رووتینی شاردا هه ڵده سووڕیت و پاشتر 

له پێوه ندی له گه ڵ هه سته وه ریی شته کانه وه کردار ده نوێنێت. 
ئیبراهیم ئه حمه دی نیا که س��ه ره تا ئه زموونی شیعریی خۆی 
به کۆمه ڵه ش��یعری »مه داری زوقم«ه وه ده س��ت پ��ێ کردووه له 
هه شتاکانی هه تاویدا له ژێر کاریگه ریی به ره ی چواردا تا ڕاده یه ک 
له زمانی واتاخواز و وێنه مه دارانه ی زوقمبه ستوو دوور ده که وێته وه 
و هه وڵ ئ��ه دات له ره وتی نوێخوازیی س��ه رده مدا زمان و زاری 
خۆی به ش��دار بکات. نزیکایه تیی زمانی��ی ئه حمه دینیا به زمانی 
ئاخاوت��ن و وریاییی له مه ڕ تێنه په ڕاندنی ئێجگاریی سیس��ته می 
وه سفی و چواندنی و سه مبولیس��تی، به رهه مه کانی ئه م شاعیره 
له ئاقاره کانی به ره ی چواردا ده هێڵێته وه. له م ش��یعره دا ئاو وه کوو 
هێما و سیمبوولی پاکی و بێگه ردی، ده مانباته وه بۆ الی باوه ڕی 
میترای��ی و میهری؛ و لێره وه به ره ی دژه رووناکیی ئه هریمه ن که 
ره وتی زه وین و مه له کووتیی ئاسمانی به ده ست گرتووه ده کێشێته 

ته نگژه وه و به رائه ت و دابڕانی خۆی لێ راده گه یه نێت.  

له وپه ڕی سنووره کانی ئاو 
هیچ هه واڵێ نییه …..

له  غوربه تی ئه م چوارشه ممه یه 
نێرگز تووڕه یه  به  زاراوه ی مردن

قه راڵه کانی ئه هریمه ن دونیایان گرته  به ر.
تا قیبله نما به  ده ستی شه یتان بێ،

چ مه علووم 
        حه زمان له  باخچه  سارده کانی به هه شت؟

ئه گه ر مه له کووتی ئاسمان
من و رێوی ناگرێته  خۆ،

ئه ی باران!
شایه تیمانم ته نها به  شانی تۆ دا

حه قیقه تی سپی ته نها الی به فره  و 
ته نها ئاو جێی متمانه مه !

)ئیبراهیم ئه حمه دی نیا، به شێک له شیعری که  الوه کانی اناالحق(
جه میل مورادی له شیعری موناجاتدا به ده مه السکێیه کی ئایرۆنیک 
به پێکهاته و ناوه رۆکی موناجات که خاوه نی هێمایه کی کالسیکه 
و به  میراتی کالسیکبێژان ده ژمێردرێت، سه ره ڕای گێڕانه وه یه کی 
ده رده داڵنه، فۆرم و ناوه رۆکی ره وایه تی موناجاتنامه بنه ماشکێنی 



53ساڵی یه که م، ژمارەی سفر و  1، خه رمانان و ڕەزبەری 1395ی هه تاوی

ده کات و ب��ه که ڵکگرت��ن له ئیهام��ی واتای��ی و مۆرفۆلۆژیک 
گه مه یه کی زمان��ی ده هێنێته کایه وه که تێیدا گومان و بێواتایی 
باڵ به س��ه ر ئه وه واتایانه دا ده کێشن که ده قی شێعری به رهه می 
دێنن: »با« و »با]باد[«، »وان« و »]ئه [وان«، »ئاو« و »ئاوی«، »سین« 
و »یا/س��ین«، »دینم که با« و » دین��م  که با«، »وان« و »وان]ی 
حه مام[«، »ش��یر« و »ش��ین تر« و ... . ئه م ته کنیکه سه ره ره ڕای 
گه مه کردن به شیعری دروش��می و پرۆپاگاندیستی، چه شنێک 
گۆڕانی واتایی)semantic shift( به رهه م دێنێت و ئاس��ۆی »واتا/

بێواتا«ییی شیعره که به رفراوانتر ده کاته وه. 

رووم تێ که  با / بێ
واڵتی 

ده ماره کانم )شین( بێ
له )وان(ه ێک که کوردم
که غوربه تی  هه ناسه کانم

ئه گاته ئه و مراوییانه ی ماوه یه که شه که تن له ئاو به ئاو
رووم تێ که ئاو

بێ ئاو چۆن بچمه ده می مه رگه وه؟
ئایالن ئه ڵێ؛

له وان ته نیاتر
مه گه ر )وان(

له کورد ته نیاتر    مه گه ر باکووری نالی
له شیعر ئاوی...تر    مه گه ر؛
شین م که   یا/سین م که
دینم که  با /دینم که   با

 بتڵێ بم
 به قورقێنه ی نه وته وه خۆۆۆششش

سه ری تۆ خۆش
کێیه به که س مه ڵێ کورد مردووه/ نه مردووه؟

مێژوو ئه ڵێ: 

نه مردین و مه ودایه ک  تر
ترانزیت هه تا تاران

بۆنی سنوور و سه له فی
به عه بای ره ش و سپییه وه

سه ری خوای که چه ڵ کردین
به  خوا جه الل!

+++
)وان(م بۆ پر که ن له شیر

شینتر له رۆژئاوا
بمده نه ده م چاوی ئه سته مبووله وه
ئاخۆ نالی نه یتوانی یا    نه یتوانی

چاوه خێله کانی حه بیبه
به چاوه  شینه کانی)وان( بگۆرێته وه

شاعیر ئه ڵێ:
) شیعری موناجات- جه میل مورادی، گه الوێژی ٩٣(

به رئه نجام
ره وتی شیعری نوێی کوردی له رۆژهه اڵت به ئه زموونی نوێگه ریی 

س��واره  و هاوڕێکانیه وه له چله کانی هه تاویدا ده ست پێ ده کات 
و تا بیس��ت ساڵ دواتر له پێش��چوونێکی ئه وتۆ بەخۆوه نابینێت. 
به ره ی پاش س��واره به  شێوه یه ک له درێژه دانی ره وتی سواره یی 
دۆش داده مێن��ن، ه��ه ر بۆیه روو له س��ێ  کوچکه ی ش��یعری 
نوێی باش��وور ده ک��ه ن. ئه م به ره یه ئه گه رچ��ی له گۆی مه مکی 
کانیاوه کانی ش��یعری نوێی باشوور تینوویه تیی خۆی ده شکێنێت 
به اڵم پێبه سته و ده سته مۆی زمان و زاری ئه و ره وته ده مێنێته وه 
و ناتوانێت داهێنان و ده سکارییه کی به هره مه ندانه ی تێدا بێنێته 
گ��ۆڕێ. له نی��وه ی دووهه می حه فتاکانی هه تاوی��دا به یاننامه ی 
شیعریی داکار دێته وه شاندن که مه به ستی نوێخوازانه ی زۆربه ی 
ش��اعیرانی رۆژهه اڵت لەخۆ ده گرێت و هه رچه نده خودی داکار و 
به ڕێوه به ڕانی ده سکه وتێکی ئه وتۆ به رهه م ناهێنن به اڵم پرسگر و 
کێش��ه یه ک ده خوڵقێنن که وه اڵمی خۆی له هه وڵه  جیاوازه کانی 
نوێخوازاندا وه کوو ره وتی نوێترخواز، ش��یعری شێت و رێچکه ی 
جیاواز که له کۆبه نددا ده توانین به به ره ی چوار ناودێریان بکه ین 
خۆیان ده بیننه وه. پاش زۆرتر له ده یه یه ک ئه زموونی نوێخوازیی 
به ره ی چوار، ئاوڕدانه وه یه ک له ده س��که وته کان و خه سارناسیی 
الوازییه کان ئه و راس��تییه مان ب��ۆ روون ده که نه وه که هه گبه ی 
به ره ی چوار س��ه ره ڕای نێوێکی هاوبه ش و خولیایه کی یه کگرتوو 
پڕه له ئاڕاسته ی جیاواز و جووڵه ی ناچونیه ک و الدان و الده ریی 
زۆر و زه وه ند. ئێس��تاکه و له خوێندنه وه وی به س��ه رهاتی هه وڵ 
و ئه زموونه کان��ی بێوچانی نوێخوازیدا پتر له هه ر کات و س��اتێ 
بۆم��ان روون ده بێته وه که نوێخوازیی ب��ه رده وام و رادیکاڵ له م 
پانتایییه دا پێویستییه کی بنه مایییه و ئه گه رچی سیمپتۆمی هه ڵه 
و خه س��اره کان به رده وام به رۆکمان پێ دگرن و وزه ی ئه ژنۆمان 
شل ده که نه وه به اڵم بنیامین وته نی هه ر ئه و ژێسته رادیکاڵه کانه 
به دووپاتکردنه وه ی به رده وامی شکس��ته  مێژوویییه کان ده توانن 
وزه ی رزگاریخوازانه ی ئێستاییی سه رده م وه ده ست  بخه ن و رێگا 

بۆ سه رهه ڵدانی بابه تی نوێ ئاوه اڵ بکه ن.

پەراوێز:
١. له م وتاره دا به شێک له نموونه شیعرییه  کان به پێی پێویست ئاماژه  
و لێکدان��ه وه ی بۆ کراوه؛ و هه وڵ ئه درێت له به ش��ی دووهه می ئه م 
وتاره دا به رهه می شاعیرانی تر که خاوه نی ده نگی به رچاو و به رهه می 

کاریگه ر بوون بخرێته به ر تیشکی ره خنه و لێکۆڵینه وه.
٢. به پێی ئووس��تووره ی یۆنانی زیۆس له ره وت��ی ئه فراندنی مرۆڤدا 
پرۆمتیۆس راده س��پێرێت بۆ ئه وه ی هه موو ش��تێ پێشکه شی مرۆڤ 
بکات بێجگه ئاگر، به اڵم پرۆمتیوس به نهێنی ئاگر راده س��تی مرۆڤ 
ده كات و کاتێ زیۆس ئاگاداری ئه م کاره ی ده بێت له سه ر لووتکه ێ 
قافدا)قه وقاز( به ندی ده کات و س��زای ده بێته ئ��ه وه ی که هه ر رۆژ 
هه ڵۆیه ک دێت و جه رگی ده خوات و دیسانه وه جه رگی ده ڕوێته وه و 

ئه م سزایه به رده وام ده بێت.
٣. هێرکوول یان هێراکلێس پاڵه وانێکی ئه فس��انه یی یۆنانی و رۆمییه 
که هێمای به هێزی و سه ربزێوییه. له چیرۆکی سزادانی پرۆمتیووسدا 

ئه وه که هه ڵۆی جگه رخۆر ده کوژێت و پرۆمتیوس رزگار ده کات.
٤. به پێی ئووستووره کانی یۆنانی خاوه نی نیگایه کی سێحرئاوی بووه 
و به چاولێکردنی ش��ته کان توانیویه بیانکا به به رد. ئاماژه به نیگا و 

روانینێکی به ده سه اڵت و دابینکاره. 
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ل��ە س��اڵی ١٩٧٤دا لە گوندی »گرێ مێرا« س��ەر بە نس��یبین 
ی ش��اری ماردین ل��ە دایکبووە. خوێندنی س��ەرەتایی هەر لەو 
گوندەدا خوێندوە. هێش��تا بچوک بووە کە تێکەاڵوی بزوتنەوەی 
ڕزگاریخوازی گەلەکەی بووە. س��اڵی ١٩٩٢لەسەر دەربڕێنی بیر 
و ڕامان و بەشداری چاالکی سیاسی دەگیرێت و یازدە ١١ ساڵ 
زیندانی دەکرێت. هەر لە کاتی زیندانەوە، شیعرەکانی لە ڕۆژنامە 
و گۆڤارەکان��دا چاپکراون. دوای ئ��ازاد بوونی لە زیندان، کتێبی 
ش��یعر، چیرۆک و پەخش��انەکانی چاپ کراون. ئێستا لە وەاڵتی 
س��ۆئێد دەژی و مامۆس��تای زمانی کوردیی��ە و درێژە بە کار و 

بەرهەمە ئەدەبییەکانی دەدات.

لە بەرهەمە چاپکراوەکانی
شیعر:

گوڵە ڕاسپاردراوەکان ٢٠٠٦
خەونە زیوینەیەکان ٢٠٠٧

یادی برینێک ٢٠١٠
کچە ئامۆزای مار و اڵڵەکەم ٢٠١٣

چیرۆک:
ڕستەی موروویەکان ٢٠١٢

یادداشتی ڕۆژانە:
بەرەو ئەودیو ٢٠١٢

پەخشان:
شەوق و پاییز ٢٠١١

سوار
ڕەزبەر

کاتی ڕنینەوەی ترێ
پاییز دێت و لەسەر کراسەکەی

لەنێو گوڵە بەهارییەکاندا
دەخنکێت

لەژێر پردێک
نوح، هێشتا دەستی لەناو ئاوی دیجلە دایە و

بەسەر ئاوێنەی ڕوخساریدا
دادێتەوە و

فاتمە ساوجی
و: سەیوان سەعیدیان

لە پشت سەری دەنگی سمی ئەسپێک دەبیسێت
نیگای بەرەو دواوە

دوو چاوی بە کلی جوانچاک سوارێک
دڵی دەدزن و دەڕۆن.

سوار وەکوو با تیژ تێدەپەڕێت و
لە شوێنی ئەو

جەنگاوەرێکی وەرزی سوور دەڕوێت
»زەرێ« وەکوو ئەوەی دەست بۆ برینێک ببات

یان گواڵڵەیەک
ئەو وەرزە هەڵدەگرێت و

دەچێتە ناو کۆشکی هەڵدێرێکەوە.

لەبەر پەنجەرە دادەنیشێت و
لەناو ڕووپەڕی ڕوناکی خۆیدا
هیچ گەیشتنێک ناخوێنێتەوە

ڕەشبینی گەمارۆی دڵی دەدات و
بە بێدەنگی

ئاگری دەروونی
لەگەڵ خوشکە »دیجلە«ی دابەش دەکات.

تاوێکیتر
»زین«یش دەگات

تا لەو کەنارەدا مۆمەکان هەڵبکات و
هەر دوو چاوی مێزۆپۆتامیا
لە فرمێسکەکان بسڕێتەوە.

هاواری برین
وا دیارە دەبێت لە پشتی هەر خەیاڵێکی ئێمەدا

خەنجەرێکی دەسک سوور هەبێت
چەند سەدەیە

هەڵگری خەونی کراس زێڕینین و
بە بسکی هۆنراوە و 

بە لفکە شۆڕەکانمانەوە
هەنگاو بە هەنگاو نا

مردن بە مردن
دەستمان لەسەر هاواری برینمانە و 

بە ڕووبارێکی ڕەوا 
یاری دەکەین.

بڕوانە
ئێمە لە هیوای سەوزدا ناخنکێنن

یەک بە یەکمان
وەکوو پەیمانێکی فەرامۆش نەکراو

لە گەردنی ڕاکردنی ئاسکێتی خۆمانمان
توند توند گرێ دەدەن.

ئێمە دڵە تینوویەکانمان
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بە خەونە ڕووباریەکانمان فێنک دەکەینەوە
چەند شەرمەزاری ژیانین

کە هەموو جارێک
بەسەر خەیاڵە گوڵستانیەکانماندا

سەرسم دەدین و 
خەمگین نابین.

هیچ نییە
بااڵمان مۆێکی هەڵکراوە لەو هەڵدێرەدا

بە گریانی دڵبێژێکی گوندێکی سەر چیا و
بە فەرمانی پەپولەیەک

گوزەر دەکات.

دڵی من
کە نێرگیزەکان ئەو بەربانگەم لێنەستێنن و

ئاسمان بە فرمێسکە ڕوونەکانی
لەسەر گەاڵی سپێدارەکان

ئاوێنەی زیوین
بۆ ڕوخساری تاوەسوتمان چێ نەکات

لۆمەم مەکە
ڕەنگە ویژدان دڵی کانی هەڵبەستێکی هەڵە بێت و

باش بزانێت
ئێمە لەژێر بارانی خوێناوی

گۆرانییەکی پڕ لە کین داین و
لەسەر رۆحی زەمان

بۆ چارەنوسمان
ئایەتی هەزار ئەنفال نوسراوە.

سنەوبەرێکی سەوزە بااڵ
لە ژێر دوو لقی دارێکدا و

لەناو چیرۆکی مێرخاسێکدا
ئەو

نە خەواڵوو
نە بەخەبەر

هەزار و یەک شەوێک بوو.

مەلۆتکەکەی لە بەفر و 
هاوزمانی سروشت،

کە ڕۆحی گوڵەکان تینوویان دەبوو
لە کانیلەی خانەکانی لەشیدا تێراو دەبوون

بێ ئەوەی گۆرانیەکانی کەزیەکانی
پەلکێشی بولبولەکانی کردبێت

بە فرمێسکی الجانگی
دەریایەکی چی کردبوو.

چیا وەکوو دایکێکی جەرگ سوتاو
 بە سەر گوڵە گەزیزەکاندا شۆڕ ببۆوە

ڕووباری ڕەبەنیش
کە بە نەواڵەکاندا تێدەپەڕی

سرنجی لە ناو نارەنارێکی خەستدا مەییبوو.

لە تێپەڕینی هەر چوار وەرزدا
ئەو سنەوبەرێکی سەوزەبااڵ بوو

لە تارەمایی مژێکدا
هێندەی مەرگێک

دانی بە بێدەنگی گەلدا دانابوو.

نا، ئەو وەخەبەر نەدەهات
ئەو خوێی سەر برینێکی کوالوە بوو

کە لەشی لە حەوت شوێنەوە بریندار
لە ڕازی خەونێکدا و
ڕووەو لقی دارەکان و

دەربەندەکان
ڕای دەکرد.

لە شەوەزەنگێکدا
بێچووی شای مارانێک لە تەنیشتی تێپەڕ ببوو

کە زۆر دوور ببۆوە
لە تاریکی پرسیبوو

بۆ لەشی ئەو کوژراوە
وا لێوڕێژی چیرۆکە؟

نەکا گەوهەر خانمی قەاڵی دمدم بوو
لەناو خەونی خانی لەپ زێڕینی کوژراویدا

لە برادۆست و مێرگەوەرەوە
هەتا ئەو نەوااڵنە

چیرۆک بە چیرۆک
دەگێردرایەوە. 
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خه ونی ئه شکه وت که ده بینم
له ده مارم دا ئه فالتوون ددانی عه قڵ ده ردێنێ

به چاوی نیسێ که لێم بڕوانی
خۆریش ده ست له ده مارگرژی به رنادا.

دووکه س بووین
ده مار له سینه مادا دانای کوللی ئه و پیالنه

/په ڕانتێزیش بکه مه وه ئه و سناریۆیه جێگای پێکه نینی ڕووخاوی 
ئیزرائیل نابێ/.

چاوت جوورێک بسووڕێنه ئه شکه وته کان گه سک بدا

ناتوێرمێ!
چاوت جادده له گه ڵ خۆی ده باو

ته نیایی له عه قڵم دا ده تره کێ
]به عه قڵم ئه فالتوون ته نیایه[و،

به هیچ بایه کیش نه له رزم
دره خت له نیسێم دا ناڕه قسێ.

ئێستا ده من دا شه ڕێکه
دۆن کیشۆت سینه خیز ده ڕوا و

ئه فالتوون به زه عفه رانه وه مه جبووره
زه وی له ئه شکه وتێک دا بنێژێ و
سوقڕات ده عه قڵم بفکرێ بۆ پیاڵه

له ده ره وه ی عه قڵم دا
هه تاو له خۆی ناڕوانێ )ئه فالتوون نیسێکانی ناشتووه(

کاتژمێرێک له چاوم دا به زیندان بان داده که وێ
قه راره قیامه ت به ر له دۆن کیشۆت

ببم به سه رباز بۆ ئێوه
/الزمه پڕ بم له نیسێ ئه و ئه شکه وته خۆری ناوێ/

خه ونێکم دی؛
/ئه فالتوون تاقه تی پازێلی نییه ده سناریۆکه دا
ده ڵێ: هیچ شه هیدێک سوورناچێ سوقڕات/

ئێستا نیسێ که م  وه سه تی جیهانه و
چاوتان خۆ فه لسه فه به دووی خۆی دا ڕاده کێشێ

له ده مارم دا به شوێن بکووژێک بکه ون
تا ئیزرائیل له سه ر نوقته یه ک خه و بیدزێ

تێیدا
ئه شکه وت نیسێ له عه قڵی خۆی ده کا.

نیسێ هاوته ریبی پیاوێکی موبته الیه

عەبدولقادر نیازی

عه قڵم ئه گه ر الی دیوارێک به جێ بێڵم
هه موو مه وداکان ده توکمێن

ده فیلمێک  دا ئه فالتوون ددانی دێشا
من چاوم ده عه قڵم دا نه  بوو

/دانیشن و ئه شکه وته کان میسواک لێده ن/
باوه ڕکه ن له خوێنم دا شتێک هه ڵ دێ
دۆن کیشۆت په نجه ره یه ک ده کاته وه!

له خه ونێکم ببه ستنه وه هیچ سناریۆیه ک
تێی دا ئه گه ر ته واو نه بم

ئیزرائیل قه ت پێ نه که نێ
)فیلمه که کۆتایی هات(
ئێستاعه قڵم دێشێ و

سینه ما له هه نگاوه کان ده هاڵێ.

که سێک کوتی:
سه ربازیم کۆتایی هات/ دۆن کیشۆت بوو؟/

مێژوو ده بێ که سێک بیکڕێ
که سێک کوتی:

له ئه شکه وته وه تا شه هید  سۆقڕات ده بێ ده مارو
عه قڵی بفرۆشێ.
تۆ ده ڵێی چی؟

/پۆتینه کانم دێشن قووڵترین ئه شکه وتمن/.

من حازرم ئه شکه وتێک به نیسێم دا هه ڵواسم
ئه گه ر جارێک

پێاڵو به ته نگانه ی ئه فالتوونه وه ته نگ نه بێ.
جووتێک بووین

نیسێ له سینه مادا دانای کوللی ئه و پیالنه
»با« خه ریکه عه قڵم ڕاده گوێزێ

به گومانم ئه فالتوون یانی چاویلکه
ئه شکه وته کان بسڕنه وه..........

)شە هیدتر لە زواڵڵ بدوێ؛ دێمۆکڕات تر لە مە رگ من بە(

لە تاوتۆی جیهانە وە، تا مە زراکانی ناوقاڵی
کە لێوڕێژم لە هە رێمی دێم نە هێناوی ئێوارە ت،

تۆبە درێژترین هە ناسە کانی ئە سبێک
لە دێڕم دا هاوین دە چی.

بێت و بێیە ناو مە یدانی ئە و هە رێمە
تۆزی هیچ کام لە هە ناسە کانی ڕاکردنم،

جاددە یان لێ نانیشێ.
بۆ وێنە جاروبارکە لە ئە گە رە کانی درێژە درانم ورد بییە وە

سڵ دە کە م لە پە راوێزە کانی ئێوارە و
لە دە ست خۆم لە قاڵی دا سە رگە ردانم.

دە ترسم، دارهە ناری ناو قاڵییە کە
مردنێک بێ و خە ونە کانمی پێ ئاوێزان،

یا دە و شێعرە دا،
ئە گە ر زۆریش ڕادیکاڵ بێ

خۆر؛
خە ون بە سە رشێتی ئە سبە کانە وە نە بینێ.....

بە گومانم نیگات هێشتاڕام نە کراوە
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کە سە رم کڕێوە ی درە خت ناپێکێ و
عادە تێک ، نیشتمانی مانگانە ی ژنێکە

شە هیدە کانی ناناسێتە وە...

کە مێک زواڵڵ تر بێ دە نگ بە
کە ڕژامە دووبارە ی هاتنە وە، ناوم بێنە

بێ ئە وە ی دێڕە کانم لە دراوسێ دا
کۆ بنە وە

هە دە ر لە کە وشە کانم دا جووت کە
تا هە تاو بە هاوینی ئە و شێعرە وە

لە دۆسییە م دا بگە وزێ،
من لە هە تاوێک دا کە بە شوێن هاوینە وە

دە گری، بووم بە زاری ئاسمان،
فنجانێکم لە بە یانی و دە نگت دە ویست،

جودا لە خوێن
کە لە پە نا بە یانیت دا ڕاکشاوە

من هە ر کوڕە کە ی جارانم
پڕلە دۆسییە ی دراوسێ

کە جارجار هە ناسە م تێیدا دە قە ومێ

تکایە بە ر لە وە ی مناڵییە کانم لێژکە یە وە
بیانووی شە هید بترووکێنە

من مە جبوورم هە ندێ جار هە نار بم
ئاوێزان بە خە ونی شە هید،

تاوانی دراوسێ کان دە دە مە وە
هە ر نە بێ دۆسییە لە ئاسمان دە دزم،

ئە گە ر مردم
بمگۆڕە وە بە فە لسە فە یا پاڕک

ل��ە بری توکماندی هە نار بم کە بە دووکانی گوللە/ بە اڵم بیر لە 
شە ونم بکە وە، شووی پێ مە کە/ مێژووی باران لە و شێعرە دا

زۆر نە زۆکە/

حە ز دە کە م دراوسێ کانم بتوکمێن
شە هید لە و شێعرە دا تە زیوە
بە رامی هە ناسە یە کم لێ دێ

لە هە رێمی هە نارە کان دا قورس بووە

ژنە کە م پڕە لە نۆستالۆژیای هە ڵمساو
تە خت و فاڵ و پۆلیس��ە کانی لە بە رە/ ئۆپۆزیسیۆنیشی دە ناسی، 

بە ئانالیزی ماچێک
ڕژایە ناو تامی ترێ و ستاتیکی ماتیک و شە ڕ/

جارجار دە ستی هە دە ری بە پیاوە تیم
پڕپڕ دە کرد/ هە میشە موازی شە هیدە کان سوور دە بۆوە،/

پێویستە شە هیدێک لە و دێڕە دا بکوڵێ  کە
فنجانی پێ شوێنێکی بە جێیە بۆ دراوسێ،

کۆاڵن لە و ش��ە هیدە دا دێڕێکە لە درێ��ژە دا ڕە نگە نوقتە کان بە 
سەری دا بڕۆن،

ئێستا دراوسێ کە مان شااڵوێکە لە نوێ خوازی؛
گڕامێ��ر لە مانگ فێردە بێ/ ڕێئاڵ بوون لە باران/ عه قاڵنییە ت لە 

مینی ماڵی گوڵدان
و ڕادیکاڵ بوون لە حە مام/

کوا شە هید؟!!!
عومری درێژی بۆ ئێوە جێ هێش��ت، ل��ە یە کە م فاڵی ئە و دێڕە دا 

شە هید بوو/

لە بە تااڵیی فنجان دا
ژنێک بە نوقتە دا گریا
)هە ناری لە بە ر چوو(.

لە چاوم دا خە و دڵۆپە دە کا
)باران کون بووە(،

لە کوێ نە تنووسم چە پ دە بی؟

من دراوسێ فێر نابم
دیالکتیک بە ئە رە ستۆوە مە جبوورە

جۆرێکی  تر بمسە لمێنێ/ مە سە لە ن بە دانانم لە جێی هە نار/
جارجار کە پە نجە رە دە کاتە وە هە موو شە هیدە کان تووشی وە هم 

پیالن
دە بن

دە بنە پە ڕاوێزی ئۆپۆزیسیۆن!

قە رار بوو کۆاڵنە کە مان لە دێمۆکڕاسی
بهاڵێ

فە رموو چایی... ئێوارە کە مان دێمی هێنا
/ فنجان چ فیلتێرێکی باشە

بۆ نۆستالۆژیا و دراوسێ/

لە تۆدا لە شم تە واو دراوسێتە دۆسییە لە خۆم
کۆاڵن ئە گە ر وە دووم کە وێ

ئە و شارە دە بێتە پە ڕاوێزی پاڕک و
تە قریبە نی جاران،

من بۆ شە هید نابمە باوێشک،
خۆت پە ڕاوێزێک بۆ گاڕانتی داتاشە

م��ن ق��ە رزداری ش��ە ریکە یە کم بە ن��اوی نیش��تمان،کە تێیدا 
قاڵییە کە مان

تا دونیا دونیایە، باوێشک بە وە سوە سە  دە دا،
هیس!

شە هید خە وی دێ
دێمۆکڕاسی بکوژێننە وە..............
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پاڵ وە تەختی خوێنەوە دە
جیهان سوورە لە گوێن دەستت

ئەو دەمانەی رەسالەتێکی نوێت لە جانتادا
.

ئەو رۆژانەی بووکەشووشەکان دڵتەنگی منداڵیت
وە تۆ لە شیعرێکی ئۆرژانسی دا...دەردەکەوی 

               بەسیمایەک لە سەرەتای وێرانییەوە.    
.

بە الپەڕەیەک لە ئاواەدنی دا
مندااڵن��ی فلۆرانس...لە نەقاش��ی وەن گ��ۆک دا دەبنە گوڵە 

بەڕۆژە
لە تابڵۆکانی مۆنش دا هاوار دەکەن

تا مانگایەک بهۆڕێنی بە پێنووسەکانەوە...کە شیری سپین.
.

دوو لیوان شیری سپی بەیانان
دوو چاکلێت بۆ تاڵی ئێوارە وەڕەزکان و

قاقا بە تام و جێری...که لە شەقامەکانی شاردا
سەنگەر پڕ دەکەن لە دژوازی سوور.

.
پاڵ وە ئامبۆاڵنسێکی سەوزەوە

کە مانگی سوور...کە خاچی سوور...کە پاکی سوور دەکاتەوە
                                  ئەو جوغڕافیا ماندوە.

.

یوونس رەزایی

پەنجەکەکانت ژانێکی دوور لە رۆژئاوان
چاوەکانت خوێن بەری گرتوون دەمێکە

وە چەمۆڵەیەکی سوور لەو بەری ئوقیانووسەکان ... 
یەک لە شەقامە ئاڵۆزەکانی ئیستامبووڵ...
            کە رووت دەبنەوە لە ئینسان.

.
تۆش بووکە شووشەکانت فێری ئەلف و بێی سوور کە

وە لە دەالقەی شێعرەکانەوە...چاو لە دوور کە
با بایسیکڵەکانت ماندوو نەبن ئیتر

                 لە کاوالشەکانی ئێرە.
.

پاڵ بە جیهانەوە دە رۆڵە
کایەیەکی دی لە کتێبی مێژووت دا سبەی

کۆماریخوزاەکان خۆیان لە کۆاڵنێکی دیکە دا حەشار دەدەن
دێموکڕاتەکان لە دارستانێکی تاریک دا

بیر لە کرێملین و کچە سپیکەاڵنەکانی ئۆکڕاین
.

هێمن لە سوورایی ساتەکان وەرەدەر
شار بگرە...کە شەپۆلێکی دیکە لە خوێنە و

لە شیعرەکان دوور کەوە کە بووکەشووشەیەکی وێرانن
وە ئەو جوغڕافیایە گول کە

کە بێ بەری لە دەستنووسەکانی بارانن.
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م��ن اش��یاء را ن��ه آن گونه ک��ه می بینم، 
بلکه آن گونه که می اندیشم نقاشی می کنم.
پیکاسو

چکیده  
کوبیس��م از جنبش های برجس��ته ی قرن بیس��تم و یکی از نقاط 
عطف هنر در مغرب زمین به ش��مار می آید. اساس شکل گیری این 
س��بک هنری، آثار متأخر س��زان، فرم مجس��مه ها و زاویه ی دید 
چندوجهی نقاش��ی های مصری بود. در این س��بک، اشیاء در پرتو 
تصویر هندس��ی اشکال و چگونگی فهم، دریافت و ادراک نقاش از 
آن ها، بر تابلو نقش می بندد. کوبیس��م که در پی ادراک هندس��ی 
اش��یاء و دس��ت یابی به خفایا و عمق جهان هس��تی اس��ت به دو 
نوِع تحلیلی و ترکیبی تقس��یم می شود و نهایتاً به خلق تابلوشیء        
می انجامد تا خود ش��یئی مستقل و نوین در جهان هستی باشد و 

بر نمونه ای از هنر خودآیین داللت کند.
این مقاله ضمن بررس��ی زمینه های ش��کل گیری کوبیسم در 
حیات هنری پیکاس��و به عنوان آغازگر و تکامل بخش این س��بک،      
نیم نگاه��ی نیز به وجوه فلس��فی آن در حوزه ی ذهنی- ش��ناختی 
دارد و همچنی��ن در حوزه ی تاری��خ هنر، ضرورت تحول به معنای 
»ری��گل«ی را در ارتباط با »اراده ی معطوف به هنرآفرینی« تبیین 

می نماید و سرانجام به تشریح چند تابلو از آثار کوبیستی می پردازد.  
کوبیس��م گرچه درآغ��از با انکار و تردید منتقدین و نقاش��ان 
مواجه بود اما توانست با بازتاب ویژگی های هنری و فلسفی دوران، 
ق، مان��دگار و اصیل، به جایگاه شایس��ته  و  به عن��وان هنری خالاّ

تأثیرگذار خود در حوزه ی هنر مدرن دست یابد. 

کلید واژه ها 
ل، اراده ی معطوف به  کوبیس��م، زاویه ی دید چن��د وجهی، تح��واّ
هنرآفرین��ی، دوران آب��ی و صورتی، کوبیس��م تحلیلی، کوبیس��م 

ترکیبی، فرم، تابلو شی ء،  

درآمد
نظام فلس��فی– ش��ناختِی کانت، ق��درِت فعال، هس��تی بخش و 
س��اختارمنِد ذهن انس��ان را صورتبندی و تبیی��ن کرد که مطابق 
آن زیبای��ی قائم به ادراک)فاهمه( و احس��اس)تخیل( فرد گردید. 
در این نظاْم زیبایی و ادراک آن حاصل تجربه ی حس��ی اس��ت. از 
این منظر دریافِت شخص ازپدیده های پیرامون خود تابعی است از 
فرایند ذهنی او. به عبارت دیگر وجود و حضور اشیاء و پدیده ها به 

تجربه ی حسی اشخاص وابسته است. 
چنانچ��ه ب��ر مبنای نظام کانتی، نقاش��ی را حاص��ل انعکاس 
ذهنی��ت نقاش و دریافت او از جهان پیرامون خود تلقی کنیم، هر 
آنچه در تابلو نقش می بندد پدیده ای منتزع از جهان خواهد بود که 

اشیاء 
عضالنی 
در پرتو 
نگاه 
هندسی
د. محمد رحیمیان
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از صافی ذهن نقاش عبور داده ش��ده است و یقیناً نمی تواند همان 
چیزی باش��د که در طبیعت دیده می ش��ود. بنابراین حتی در یک 
اثر رئالیس��تی نیز اثر هرچه باشد پدیداری آمیخته به پیشداوری، 
احس��اس و خاطره ی نقاش از س��وژه ی مورد نظر می باشد. یعنی 
حاص��ل دریافت و تأثر نقاش از الگوی اثر اس��ت و ذهن و دریافت 
نق��اش کمینه فاصله ای اس��ت که مابین اثر ب��ه مثابه ی پدیده ای 
حاص��ل از فرایندی ذهنی و هنری و الگوی عینی آن در طبیعت، 

ایجاد می شود. 
فاصله ی اثر هنری از الگوها یا منابع بیرونی آن را »پل ریکور« 
با طرح س��ه گانه ی پیش��اپیکربندی، پیکربندی و پساپیکربندی1، 
تبیی��ن می کند. اثر هن��ری پیکربندی ای اس��ت متعلق به جهان 
هنری و متفاوت از جهان واقعی)پیش��اپیکربندی( که همواره باید 

چنین فاصله ای را در نظر داشت. 
ارتباط اث��ر هنری با ذهنیت هنرمند و جهان واقعی، از جمله 
مسائل مورد توجه هنرمندان عصرمدرنیته است. در پرتو یافته های 
فلسفی و ایده ی اومانیس��تی جاری در اندیشه های پسارنسانسی، 
هنر تبلوری است از مواجهه ی هنرمند با جهان و ادراک و دریافت 
حسی وی از هرآنچه در پیرامونش می گذرد. در این عصر هنرمند 
می کوش��د فرات��ر از    تجربه های بصری ق��راردادی، خالقیت های 
خود را نه برای انعکاس طبیعت و تقلید از آن، بلکه در جهت عمل 
ک��ردن و رقابت با طبیعت به کار گیرد و جهانی متفاوت، اش��یائی 
متمایز و حقیقتی تازه را پدید آورد. پیکاسو در گفت وگوهای خود 
راج��ع به ش��یوه ی کارش اظهار می کرد: » م��ن طبیعت را تقلید 
نمی کن��م، مثل او عمل می کن��م«) ژیل��و، 1378،81( و از این ایده به 
کوبیس��م ترکیبی خود راه می یافت که »یکی از اهداف اصلی آن، 
جابجا کردن حقیقت است. حقیقت دیگر در شی ء نبود در نقاشی 

بود«. )ژیلو،81(
رس��یدن به حقیقت دوم در قبال حقیقت جهان، فلسفی ترین 
وجه هنر دوران مدرن است و دست یافتن به فرم، تالشی است در 
جهت تبیین و ارائه ی این حقیقت. روح هنری دوران در تب وتاب 
آنس��ت که به گفته ی »بودلر« فک��ر را با یک ترکیب بندی در یک 
ط��رح رنگی جاگیر کن��د و آن روح گریزان را به فرم درآورد.2 چرا 

که اساساً در غیاب فرم هیچ حقیقتی قابل شهود و بیان نیست. 
اراده ی مسلط عصر مدرن، تالش برای دست یافتن به فرم، در 
حوزه ی هنر است. اراده ای که تخیاّل خالق خود را در این راستا به 
لی بزرگ را در سر می پروراند. به عقیده ی  کار می گیرد و قصد تحواّ
»آلوئیس ریگل« اراده ی معطوف ب��ه هنرآفرینی3 در لوای اراده ی 
عظیم تری اس��ت که در تار و پود فرهنگ جریان دارد. اکنون این 
اراده در عصر مدرن در مس��یر تحول قرارگرفته اس��ت. تحول در 
بازنمای��ی و فرانمایی از طریق فنون هنری و نهایتاً دس��ت یافتن 
ب��ه توانمندی رازآمی��زی که حاصِل آن نه بازنم��ود یا الگوبرداری 
از طبیع��ت، بلکه تولید چیزی در رقابت با طبیعت اس��ت. رقابتی 
از ای��ن نوع با طبیعت ممکن نیس��ت مگر ب��ا بهره گیری از تخیل 
خالقه ای که بودلر آن را علمی ترین استعدادها می دانست. تخیلی 
که بتواند به آن س��وی ظاهر پدیده ها رسوخ کند و همانندی های 
پنهان در فراس��وی جلوه های متفاوت مادی، ش��یوه های دریافت 

متفاوت و مراتب هستی متفاوت را کشف کند. 
بودل��ر کس��انی را که از ای��ن تخیاّل محروم بودن��د مجبور به 

نسخه برداری از فرهنگ لغت می دانست. این نسخه برداری اوج هنر 
نقاش��ی در قرون وسطی بود و آنچه در رنسانس اتفاق افتاد، پایان 
نفس های به ش��مارش افتاده ی بازنمایی طابق النعل بالنعل بود. در 
بستری که رنس��انس فراهم کرده بود نئوکالسیک ها، رئالیست ها، 
سمبولیس��ت ها ونهایتاً امپرسیونیس��ت ها هریک ب��ه نوعی تخیل 
خالق خود را آزمودند. رئالیسم و ناتورالیسم دوران شکوفایی خود 
را طی کردند، سمبولیس��م»گوگن«، اکسپرسیونیس��م»ون گوگ« 
هریک به تناس��ب خود، ظرفیت های خویش را جلوه گر ساختند و 
امپرسیونیسم با قلم ضربه های مانه، مونه و سزان به بلوغ و پختگی 
رس��ید. چنین نقاط اوجی هم��واره نیروی الزم را ب��رای تداوم و 
تح��ول تاریخ هنر، تأمین کرده اس��ت. در این نقاط اس��ت که نگاه 
هنرمندان خالق و تاریخ س��از، افق های نوین را می جوید تا پایان و 
بلوغ یک ش��یوه ی هنری، سرآغاز شیوه ای دیگر باشد. »پل سزان« 
ب��ه عنوان پ��در هنر مدرن به  ک��ه گونه ای نبوغ آمی��ز به دریافت 
ق رس��یده بود، توصیه می کرد که پدیده ها و  خاصی از تخیاّل خالاّ
جهان در اش��کال هندس��ی به صورت مخروط و دایره دیده شوند. 
قیت نبوغ آمیز پیکاسو را فراهم می کند  این توصیه زمینه های خالاّ
و اس��اس نقاشی کوبیس��تی را پی ریزی می نماید. منظور »سزان« 
از این توصیه هرچه باش��د برای پیکاسو معنی تحت الفظی دارد و 
وی تخیاّل پربار خود را در چهارچوب اش��کال هندسی، به فرم در 
می آورد، تا بلکه آنچه را که در جستجویش است بیابد. »پیکاسو« 
ب��ا تأکید بر اینکه هرگز نمی ت��وان از دوران خود فرار کرد، بر این 
باوراس��ت که »مخالفت با یک جنبش به نوعی مش��ارکت در آن 

است«)ژیلوا ص 79(. 
روزه��ای طالی��ی و دوران س��اِز پاریِس 1900 مص��ادف بود 
با برپایی نمایش��گاهی جهانی از آثار نقاش��ان صاحب س��بکی که 
هریک ب��ه نوعی توجه نق��اش جوان و کاوش��گر را به خود جلب 
می کرد. پیکاس��و در حالی برای س��ومین بار وارد پاریس می ش��د 
که عالوه بر این نمایش��گاه، گالری ه��ا و نگارخانه های دیگری آثار 
س��ورا، وانگوگ، گوگن، مانه و سزان را به نمایش گذاشته بودند و 
تنوع و گوناگونی آثار برای روح جستجوگر پابلوی جوان، تا حدی 
س��رگیجه آور می نم��ود و آن روزها تاریخ هن��ر لحظاتی را تجربه 
می کرد که هیچ س��بک و ش��یوه ی یگانه ای بر هنر دوران تس��لط 
نداش��ت چرا که شیوه ی امپرسیونیسم هم به عنوان شیوه ی غالب 
تمام توانمندی های خود را کش��ف ک��رده بود و دوران کمال خود 
را س��پری می کرد. »رنوارد« در دهه ی 1880 علناً گفته بود:» من 

شیره ی امپرسیونیست را تا به آخر فشرده ام«)بوخ هایم، 1389، 41(. 
روح شیدای هنر در تالطم دوران ساز خود، در پی تحول بود 
و تحول هیچگاه در غیاب قابله ی نبوغ قادر به زایش نیس��ت. گویا 
این نبوغ در ذهن عضالنی »پابلو پیکاس��و«، آماده ی آفرینش بود. 
آفرینش فرم و زبانی نو که هنر نقاش��ی را در تحولی دیگر یاریگر 

باشد.
نقاش نوزده ساله در حالی وارد پاریس شد که شور و هیجان 
سراس��ر وجودش را تس��خیر کرده بود. روحی بی ق��رار و درونی 
متالطم که در جس��تجوی یافتن زبان و فرم برای اظهار خویشتن 
است. بی تابی ناشی از تناقضی زاینده که همواره همراه لحظه های 
ای��ن نقاش بود و در وی انرژی می دمید. تناقضی موروثی از ماالگا 
بندر مش��هور به ش��هرآفتاب س��وزان و س��ایه های زمهریر. انگار 
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سایه روشن های خشن ماالگا همیشه همچون پایدارترین تصاویر، 
ادراک حس��ی و دریاف��ت بصری او را همراهی م��ی کرد و جهان 

پدیداری خاص او را نقش می زد.
»پیکاس��و« ت��ا رس��یدن به زبان و ش��یوه ی خ��اص خود که 
کوبیسم نامیده می شد، عالوه بر تجربیات دوران نوجوانی و ترسیم 
تابلوهای��ی مانند »علم ونیکوکاری«4 )تصویر ش��ماره ی 1( که به 
معنی واقعی کلمه نبوغ و توانایی سرشار وی را در شانزده سالگی، 
نش��ان می داد؛ دو دوره ی »آبی« و »صورتی« را با تابلوهایی که از 
حیث ش��کل و محتوا، واجد مشخصه های خاصی است، پشت سر 
گذاشت و این همه تا سال 1905 یعنی بیست و چهار سالگی این 

نقاش اسپانیایی روی داد. 
او در دوره ی آبی )تصاویر ش��ماره ی 2 تا 13(، خاکس��ترهای 
رن��ج را از زندگی خود و طبقات پایین اجتماع در لفافه ای از رنگ 
آبی به نمایش می گذاشت. پیکاسو متعاقب دو سفر پربار به پاریس 
با ذهنی سرش��ار از آنچه که در نمایشگاه 1900پاریس و گالری ها 
و نگارخانه ها دیده ب��ود، فضای رنگارنگ و حجیم پاریس، زندگی 
م��درن و متف��اوت آن، ذهن او را بیش از پی��ش برانگیخته بود تا 
آنچ��ه را که بر خاطرش نقش بس��ته و عاطفه ی او را تهییج کرده 
اس��ت بر تابلو نقاش��ی کند. چرا که هنر نویِن پاریس، او را سخت 

متأثر ساخته بود.
هیجانی غریب به او هجوم می آورد و تالش و سرعت بیشتری 
از او می طلبید.احس��اس می کرد به س��رعتی ک��ه دلخواهش بود 
نمی توانس��ت ایده های��ش را پیاده کند و با نقاش��ی روی پرده یا 
زغال زنی سردس��تی روی کاغذ، به هیجان خود پاس��خ می گفت. 
منظره و طبیعت بی جان نمی کش��ید. پیکره های انس��انی موضوع 
نقاش��ی او در ای��ن دوره بودند. گویی احس��اس می ک��رد طبیعِت 
بی ج��ان قادر به انعکاس صورت ه��ای ذهنی او که لحظه به لحظه 
از روح سرش��ار می شدند، نیست. شاید هنوز ذهن پیکاسو قادر به 

دمیدن روح در کالبد اشیاء نبود.
»دوره ی آب��ی در کار »پیکاس��و« گامی س��نجیده به س��وی 
بازنمایی تجس��مِی فرم و درونمایه ی عاطف��ی و از آنجا دوره ای از 
جلوه های فضایی امپرسیونیستی به شمار می آید«)بوخ هایم، 56(. 
در این دوره روح سرشار »پیکاسو« قادر به بیان تمامی خود نبود 
و لذا به وجِه نمادیِن رنگ ها پناه می برد. چراکه هنوز زبان خود را 
نیافته بود. زبانی که در آن ش��کل و محتوا، فرمی جان دار باش��د و 

خود گویای خویشتن گردد.
 کارگاه پیکاس��و از س��ال 1904 به بعد که به دوران صورتی 
مش��هور است به خاطر رفت وآمد پیشتازان هنری از قبیل نقاشان، 
مجسمه س��ازان، ش��اعران، نویسندگان و کس��انی چون »براک«، 
»ماتی��س«، »م��اری لوران��س«، »آپولینر«، به مرک��ز جغرافیایی 
انقالبی هنری تبدیل ش��د و از همی��ن مرکز عناصر ضروری برای 
ش��کل گیری و نهایتاً ظهور یک فک��ر انقالبی در حوزه ی هنر مهیا 
گردید. »آپولینر« در 1905 نخس��تین مقاله را در مورد پیکاس��و 

نوشت.5 
»کش��یدگی اندام ها و امتدادیافتگی آن ها که به نوعی ویژگی 
سبکی )منریسم(  ال گرکور را فرایاد می آورد. در دوره ی صورتی به 

سود خلوص کالسیک تناسب کنار رفت«.)بوخ هایم، 60 (
تأکید بر کیفیت های مجسمه وار حجم، جای شیوه ی قبلی را 

گرفت. تابستان 1906 مرحله ی نوینی در دوره ی صورتی آغاز شد. 
نقاشِی »پس��ر اسب سوار« )تصویر شماره ی 14(، نمودار عالقه ای 
تازه به فرِم س��ه بعدی است. نه پسر و نه حیوان حجم دار نیستند 
دی دارند. نکته ی مهم دیگر اینکه هردو  اما هریک جسمانیت مؤکاّ
پیکر در حال پیش رفتن و حرکت نموده ش��ده اند که با توجه به 
کیفیت ایستای آثار پیشین پیکاسو، تحولی نامعمول و قابل توجه 
اس��ت.»تنوع رنگ ها، جوی رقیق از نور و ف��ام رنگ پریده، گویی 
عینیت منظبط جای تمثیل و احساس��ی گری س��الیان پیشین را      

می گرفت«)بوخ هایم،61 (، )تصاویر شماره ی 15 تا 23( 
پس از دوره ی آبی، دوره ی صورتی از س��ویی همراه با فراغت 
روحی پیکاسوس��ت و از سوی دیگر پوزخندی است بر هرآنچه که 
در جهان ناخوش��ایند اوست. چهره های دلقک وار و طنزآمیزی که 
پیکاس��و از خود نقش می بس��ت، )تصاویر ش��ماره 24 تا27 (، گویا از سر 

رندی و در حکم پوزخندی انتقادآمیز برجهان پیرامون خود بود.
تابلوهای دوره ی آبی و صورتی، آثاری بودند با مضامینی آشنا 
که علیرغم چابک دس��تی و قابلیت نقاش، عموماً ش��یوه و س��بک 
ص خاص��ی برای خالق  یا فرم جدیدی تلقی نمی ش��دند و تش��خاّ
خ��ود پدید نمی آوردن��د و مهم تر اینکه در این ش��یوه ی متداول، 
ب��ا تمام تالش هایی که روی خطوط و رنگ ها انجام می ش��د، قادر 
به شکل بخش��ی به تصورات و اندیش��ه های فرمیک پیکاسو نبود. 
ر عضالنی اندیشه ها و فرم  ذهن پیکاسو به ش��دت متمایل به تصواّ
بخش��یدن ب��ه ایده هایش بود. لذا برای تقویت حس تجس��می، از 
1905 به مجسمه سازی روی آورد و دلقک برنزی)تصویر شماره ی 
28(، را در همان س��ال و س��ردیس برنزی)تصویر شماره ی 29(، 
را در س��ال 1906 که نمونه ی کاملی از بیان ش��خصی و یک اثر 
پیکاسویی اصیل است، ساخت. »پیکاسو با کار بر روی مجسمه در 
پی آن بود که مسائل فرم را برای خودش روشن کند«) بوخ هایم، 62 (. 
پیکاس��و مجس��مه های خود را در معرض نور ق��رار می داد تا 
نح��وه ی تابش نور و کمک آن به وضوح و تقویت وجه فرمی اثر را 
بیازماید. تراش و ش��کل هندسی در مجسمه های بعدی او آشکارا 
وجهه ای کوبیستی به خود گرفته است. )تصویر شماره ی 30(. در 
این مجس��مه ها بیشتر به »روَدن«6 نظر داشت که »مجسمه سازی 
را هنر تورفتگی ها و برآمدگی ها« می دانس��ت. به ویژه اینکه روَدن 
سطح مجسمه هایش را صیقل نمی داد و سطوح بافت داری را ارائه 

می کرد. 

کوبیسم  و حسّیات هندسی
در پیوند تنگاتنگ ذهن پیکاس��و با مجس��مه ها ب��ود که تصورات 
عضالنی و حس��یاّات هندس��ی وی ش��کل گرفتن��د و زمینه برای 
فرارفتن از شکِل پذیرفته شده ِی اشیاء، مهیا شد. تغییر فرِم غالب 
و عادت ش��ده ی اش��یاِء پیرامون نقاش و تصویر آن ها، نه بر اساس 
تجربه ه��ای بصرِی قراردادی، بلکه آن گون��ه که هنرمند می یابد و 

می داند؛ اساس کار پیکاسو قرار گرفت. 
پیکاسو برای رسیدن به ایده ی فرمیکی که در ذهن داشت در 
کنار نبوغ خود با دو الگوی عینی مواجه بود. یکی آثار »پل سزان« و 
دیگری »مجسمه های باستانی«. چرا که »پل سزان مفهوم تازه ای 
از فرم را در نقاش��ی خود بنیاد گذاش��ته بود. وی ش��کل ظاهری 
پذیرفته ش��ده ی اش��یاء را از طریق کژدیسه کردِن شکل سیب ها 
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به کره های ناقص و تبدیل قسمت های باالی میز به مستطیل های 
ناق��ص، تغییر داد« )لوتار، 38(، پیکاس��و می گفت: »اگر س��زان مثل 
ژاک امیل برانش فکر می کرد و می زیست، هیچ اهمیتی برای من 
نداش��ت، حتی اگر می توانست س��یب را ده ها بار قشنگ تر از این 

بکشد«)هریسون، 1379، ج:4، 307(. 
»بودل��ر« نب��وغ را کودکی آگاهان��ه می دانس��ت. کودکی ای 
ک��ه آمیخته به بدویت و س��ادگی و عاری از پیش داوریس��ت)ر.ک: 
بودلر1388، 37(. روح دوران، کودکی هنر را به نمایش گذاش��ته بود. 
مجس��مه های امبریایی، مصری و آفریقایی توجه »پیکاس��و« را با 
جلوه ای خاص به خود جلب کرده بودند. آنچه در این مجس��مه ها 
برای وی اهمیت داش��ت، س��ادگی، وضوح، عدم توجه به طبیعت 
اش��یاء و بازآفرینی مطابق با میل صاحب اثر بود. گویی هریک به 
زبان حال س��خن خود پیکاس��و را تکرار می کردند که »چیزها را 

آن گونه که ش��ور و میل��م به من حکم 
می کند به کار می ب��رم. من هر چیزی 
را که خیلی دوست دارم در نقاشی هایم 
می کش��م ، حتی بدترین شان باید این 
وضع را تحمل کنند«)هریس��ون، 303(. در 
مجس��مه ها ونقش س��فال های پیکاسو 
این تأثی��ر و توجه به آثار باس��تانی به 
وضوح دیده می شود. )تصاویر شماره ی 

31 تا 37(
س��ادگی و پرهیز از ابهام و ارائه ی 
شیء آنگونه که شخص ادراک می کند؛ 
روح حاکم بر هنر مصریان بوده اس��ت. 
در آثار هنری این مردمان س��ادگی از 
وضوح حاصل می شده و وضوح از زایه ی 
دید به دست می آمده است. نقاشی باغ 
نبامون7 )تصویر شماره ی 38(، به خوبی 
نشان می دهد که دست یافتن به وضوح 
از طریق به نمایش گذاشتن موضوع از 
زاوی��ه ی دی��د چندگانه، ه��دف اصلی 
نقاش بوده اس��ت. در این اثر باس��تانی 
مصری، درخت��ان از پهلو، حوض از باال 
و ماهیان و مرغان داخل حوض از پهلو 

نمایش داده ش��ده اند. یا پرتره ی هزیر8 ) تصویر شماره ی 39(، که 
به همین طریق ارائه ش��ده اس��ت؛ س��ر وی از نیمرخ، چشم ها از 
روبرو، بازو و ساق از پهلو، شانه ها از روبرو و پاها از داخل و نیمرخ 
به تصویر کش��یده ش��ده اند. در عالم واقع هیچ صحنه ای این گونه 
و از زاوی��ه ی چند جانبه دیده نمی ش��ود اما هن��ر مصری با غلبه 
ب��ر زاویه ی دید ِتک بعدی توانس��ته بود از طری��ق ترکیب زوایای 
دیِد چندجانبه، به وضوح کاملی از موضوع خود دس��ت یابد، بدون 
آنکه در ارائه ی اثر خود از واقعیت چشم پوش��ی نماید یا س��وژه را 
از خصل��ت واقعی خ��ود دور کند. )تصاویر ش��ماره ی 40 تا 44(. 
»گامبری��ج« اختالف در روش بازنمایی را مرب��وط به اختالف در 
هدف می داند و می گوید: »وضوح، هدِف اصلی نقاش��ان گذش��ته 
بوده اس��ت«)گامبریج، 1385، 22(. وی اضافه می کند: »مصریان 
ه��ر جزئی از تصویر کلی را از زاویه ای جداگانه می نگریس��تند؛ از 

زاویه ای که وضوح کامل داشته باشد«)گامبریج، 23(.
حال پیکاس��و چگونه از این مصداق ها در راس��تای خواس��ت 
خود بهره مند ش��د و به منطق و زبان خاص آنچه کوبیسم نامیده 
می ش��ود، رسید؟ پاسخ این پرس��ش را تنها باید به نبوغ او حواله 
ک��رد و »نب��وغ را هم نمی ت��وان توضیح داد، فق��ط می توان از آن 

بهره مند شد«)گامبریج، 277(. 
تب و تابی ش��گرف جامعه ی هنری فرانسه را فراگرفته بود و 
جنبش های گوناگون هنری با همان شتاب عجوالنه و قدری دست 
و پا گم کرده ی جهان مدرن در همه ی ابعاد خود س��ر برمی آوردند 
ک��ه از پیامدهای تقال و بیقراری روح مدرن بود: اکسپرسیونیس��م 
1905، کوبیسم 1907، فوویس��م 1908، فوتوریسم 1909 و در 
این میان آنچه به زبان تازه و مس��تقل خود، دست یافت و تثبیت 

شد، کوبیسم بود.
 سال 1907 پیکاسو پس از حذف 
و اضافه ه��ا و پیش طرح ه��ا، ) تصاویر 
ش��ماره ی 45 ت��ا 49(، نخس��تین اثر 
کوبیستی را نقاش��ی کرد: »دوشیزگان 
آوینیون«، ) تصویر شماره ی50(، اثری 
که در آن کم و بیش به گونه ای صریح 
و مس��تقیم از صورتک ه��ای آفریقایی 
به��ره جس��ته بود ک��ه »لینُت��ن« این 
بهره جوی��ی از صورتک ه��ا را برخالف 
نظر رمانتیسم ها که معتقد به اورجینال 
بودن و بداعت اثرند، موجب ش��کوفایی 
اثر تلقی می کند)لینت��ن،1382،62(. »لوتار 
را  آوینی��ون  دوش��یزگان  بوخ های��م« 
پایان رنس��انس می دان��د. پایانی که در 
آغاز آن حت��ی »ماتیس«9 و »براک«10 
هم ب��ا این تابلو ارتب��اط برقرار نکردند 
و ب��راک ب��ا دیدن آن فری��اد زد » این 
جور نقاش��ی ک��ردن مانند آنس��ت که 
آدم بنزین بنوش��د و آت��ش تف کند« 
)بوخ های��م، 77( و ماتی��س گمان برد 
پیکاس��و جنبش نوین هن��ر را عامدانه 

تمسخر کرده است. 
»داگالس کوپر« دوشیزگان آوینیون را واژه نامه ای بی نهایت 
ارزشمند برای مرحله ی اول کوبیسم می داند و آن را گامی بزرگ 
به سوی کوبیسم تلقی می کند و در عین حال تأکید می نماید که:: 
»خوِد اثر کوبیس��ت نبود، عنصر ش��کاننده و اکسپرسیونیست آن 
حتی با روح کوبیسم که با دیدی بی طرفانه و واقع گرایانه به جهان 

می نگریست، مغایرت داشت....« )کوپر،1382، 23(. 
»طبیعت بی جان و جمجمه« در 1908، )تصویر شماره ی51(، 
دومین تابلو کوبیس��تی پیکاسوس��ت که کوپر مفاهیم کوبیس��تی 
موج��ود در تابلو دوش��یزگان و این پرده را هم جه��ت نمی داند و 
معتقد اس��ت پیکاس��و تح��ت تأثی��ر ماتیس و س��زان، رنگ های 
د را تجربه کرده است: »در این  درخشان و س��اختماِن خطی مؤکاّ
تابلو ترکیب بندی بر سطوح وسیع رنگی )قرمز صورتی، آبی و سبز( 
تکیه دارد.  فرم های فوق العاده س��اده ی تابلو گاه با خطوط س��یاه 
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و س��ایه های تیره و در قسمت های دیگر با رنگ های آبی و سبز و 
سایه های رنگین احاطه شده است و در سازمان بندی فضایی تابلو 
تراش های مشخص و همچنین نوعی خودسرانگی دیده می شود«.

)کوپر، 24(  اما بازهم در نظر وی این تابلو کوبیس��تی نیس��ت و 
در عین حال آن را »فوویس��ت11«ی ه��م تلقی نمی کند چون که 
در آن رنگ محل تغییر نور نیس��ت و نق��ش تزیینی ندارد. اما در 
نظر کوپر این تابلو حلقه ای از زنجیره ی تکامل کوبیس��م را نشان 
می دهد. چون »در آن همه چیز روی یک پالن واحد است و اشیاء 
طوری روی هم سوار شده اند که تنها معدودی از خطوط هادی به 
ما امکان می دهند تا ترکیب بندی را دارای فضا بدانیم« )کوپر، 24(.

»پیکاس��و برای رسیدن به زبان تصویری جدید و بینش نوین 
کوبیستی دور تکاملی پر پیچ و خمی را طی کرد. در 
این مس��یر وی به تناوب، گاه روشی نقاش گونه و گاه 
شیوه ای مجسمه س��ازانه دارد و این مشخصه ی بارز 

ش��هامتی است که او در شکس��تن فرم ها و تأکید 
بر حجم آن ها از خود نشان می دهد. )کوپر،30(.
تکرار یک نقش مایه  ی آشنا، کلنجاری 

اس��ت برای بیرون کشیدن یک راه حل 
ص��وری و بیانی جدیدت��ر از آن که در 
فاصله ی سال های 8-1907، با استفاده 
از تعداد محدوی از فیگورها ، س��رها و 
حالت های آشنا ادامه می یابد. )تصاویر 

شماره ی 52 تا 59(. 
در تابلو»زنی در لباس زرد«،)تصویر 
ش��ماره ی 60(، پیکاسو موفق شد بدن 
زن را ب��ه ص��ورت فرم های هندس��ی 
ابتدای��ی تبدیل کند و تعادلی صوری و 

دقیق در ط��رز قرارگرفتن این فرم ها ارائه 
دهد. تأثیر هنر مصری چنان مش��هود بود 
که بر اساس این تابلو به وی استاد شیوه ی 
مصری لقب دادند.12 کوبیسم از آنجا به این 
تابلو راه می یابد که پیکاس��و دست های زن 
را برای رسیدن به یک بیان صوری کامل تر 
خرد می کند و تراش می دهد. چش��م وادار 
می ش��ود با کمک ذه��ن، فرم کل��ی را به 
صورت یک پیکره ببیند. در تابلو »س��ه زن 
برهنه«، )تصویر شماره ی 61(، تراشبندی 

از این هم فراتر می رود.
پیکاس��و در این تابلوها به دو منظور 
به جای چهره، ماس��ک هایی را نقاشی 
می کند که تداعی کننده ی ماس��ک ها و 

سِر مجس��مه های آفریقایی است. اول اینکه 
از تلقی پیکره ها به عنوان انسان، پیشگیری 
کند و دیگر اینکه از مالحظاتی مانند زیبایی 

یا زشتی خود را دور نگهدارد. بر این اساس منطق 
درونی اثر هنری در دیدگاه پیکاسو ایجاد فرم است. 

پیکاس��و در رهیافتی به کوبیسم تحلیلی، معتقد بود 
سیاهان تصویری حقیقی و عقالنی از انسان ارائه می دادند، نه 

ر احساساتی را که ما معموالً داریم.  آن تصواّ
در تابلو »پری در جنگل« )تصویر ش��ماره ی 62 (، نشان داده 
می ش��ود که چگونه می توان از اشکال هندس��ی و اغلب زاویه داِر 
تندیس های آفریقایی برای افزودن حالتی ترسناک به تمثال هایی 

که به طور سنتی لذت را تداعی می کنند؛ بهره برد. )لینتن، 64(
تابلو»رقص در پرده«)تصویر ش��ماره ی 63(، اجزایط مختلف 
ب��دن را به کمک اش��کال اس��توانه ای و مخروط��ی، پیچیده تر و 
کوبیس��تی تر ارائه داده اس��ت که گرداگرد ش��ان را خطوط سیاه 
س��نگین فراگرفته اس��ت. او به مدد ش��بکه ی خط��وط رنگین که 
راس��تاهای مختلف دارند، حج��م را ایجاد کرده  اس��ت. گرچه به 
سطح تابلو آسیبی وارد نشده، در مقابل مجموعه ای از سطوِح 
تراش خورده قرار داده ش��ده اس��ت ک��ه جهت های مختلفی 
دارن��د و بر طب��ق نیاز به روش��نایی و تاریکی 
رنگ آمیزی ش��ده اند. این وضعیت عبارت بود 
از تحقق آرزوی پیکره سازی در پیکره نگاری. 
در این تابلو تالش ش��ده اس��ت که حجم اثر 
و ف��رم آن ب��ه گونه ای باش��د که 
اگ��ر بوم تکه تکه ش��ود، بتوان آن 
را بر اس��اس خطوط رنگی بر روی 
هم س��وار کرد و مجسمه ای از آن 

ساخت.

کوبیسم تحلیلی 1909
اکنون پیکاس��و به آنچه کوبیس��م 
تحلیل��ی نامیده می ش��ود دس��ت 
یافته اس��ت، چرا که وی از شیوه ی 
ناتورالیس��تی     فرا رفت��ه و زمام 
اختی��ارش را به دس��ت احس��اس 
نمی دهد. بیان عبارت »من اش��یاء 
را آن گونه که می اندیش��م نقاش��ی 
می کنم«، می تواند اشاره به تحلیِل 
تصویری اشیاء تلقی شود. کوبیسم 
تحلیلی عبارت است از »روش های 
تش��ریح و تحلیل عقالن��ی بدون 
خ��ود  مش��هودات  ب��ه  ات��کا 
کوبیس��م   .)69 آثار«)لینتن، 
تحلیلی نفوذ در درون اشیاء 
بود برای رس��یدن به فرمی 
از طری��ق تراش بندی  ک��ه 
ساختمان  و  می ش��د  ایجاد 
درونی اش��یاء و مضامین در 
ساختی مسطح گسترش می یافت و به 
این ترتیب فرمی مرکب از ابعاد و وجوهی 
چندگانه به نمایش درمی آمد تا نقاش آنچه را 
در آن سوی ظاهر موضوع نقاشی خود می دید 
و آن چن��ان که در ذهن وی نقش می بس��ت، در 
تابلو خود نش��ان دهد. تداوم ای��ن روش و این گونه 
برخورد با فرم، در تابلوهای نهایی چیزی را نمایش می داد 
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که از آن با عنوان تابلوش��یء به مثابه ی هستی جدید و خودآیین 
نام برده می شد. 

نقاش»در این ش��یوه برای اینکه فرم را دریابد و هستی فرم را 
بر اساس یک سطح تخت تفسیر کند باید فرم را بشکند، عناصرش 
را از ه��م جدا کند ، به زیر س��طح نفوذ کن��د و برآنچه نمی تواند 

ببیند؛ آگاهی یابد«)بوخ هایم، 80(.
ب��رای ارائه ی  فرِم یک ش��یء، دیدن آن از ی��ک زاویه ی دید 
ناکاف��ی بود. ش��یء را باید از هم��ه ی زاویه ها دی��د. در »پرتره ی 
ُوالر«1910، )تصویر ش��ماره ی 64(، »قواعد س��نتی پرس��پکتیو، 
حجم نمایی توپُر و س��ه بعد نما، کنار گذاش��ته شده و جای خود را 
به بَرها )تراش��ها ( و وجه های بلورین داده است تا در کنار یکدیگر 
نمود و ظاهر شکل توپر و سه بعدنما را القا کند«)بوخ هایم،81(. در»تک 
چهره ی ویلهلم اوِد«،)تصویر شماره ی 65(»گرچه خطوط کناره نما 
شکسته ش��ده ترند؛ هنوز شباهت پیشانی بلند، لب های  غنچه ای و 
کتاب های پش��ت سرش، نشانه ای آشنا را به مخاطب القا می کند«          
)بوخ هایم، 84(. هنگامی که »فرانس��واز ژیلو«13 به پیکاس��و گفت 
هیچ کس بهتر از وی نتوانس��ته اس��ت نقاشی کاماًل غیرفیگوراتیو 
بکش��د، پیکاسو گفت: » ش��اید در تک چهره های چند سطحی با 
رنگ های س��فید، خاکستری و آجری که از سال 1909 کشیده ام، 
رجعتی به اشکال طبیعت هست؛ این رجعت در اوایل کار نبودند، 
من بعدها این رجعت را افزودم. آن ها را با مش��خصه هایی توصیف 
کردم. در آن دوران نقاش��ی می کردم تا نقاش��ی کرده باش��م. به 
درس��تی نقاش��ی ناب ب��ود و ترکیب بندی ها ب��رای ترکیب بندی 
ساخته شده بودند. در اواخر کار بود که مشخصه ها را به آن اضافه 

کردم«)ژیلو، 75(.
مش��کل بودن فهم تابلوهای ترکیبی را پیکاس��و با آثار هگل 
مقایس��ه می کن��د و می گوی��د »حس می ک��ردم چی��زی را که 
می خواس��تم در این تابلوها بیان کنم؛ فهمش مش��کل است. مثل 
هگل بود. هرکس می خواس��ت آن را بخواند و در پی یافتن چیزی 

در آن بود، باید زحمت رفتن به قله را می کشید«.)ژیلو ، 76(.
در تابل��و »زن، گیت��ار، پیان��و(، )تصوی��ر ش��ماره ی 66(، به 
پیچید ترین لحظه های کوبیس��م می رسیم که به کوبیسم سربسته 
مش��هور است. اساس��اً هدف از ابداع کوبیس��م صرفاً این نبود که 
بیشترین اطالعات ضروری را درباره ی فیگورها یا اشیاء، به بیننده 
داده ش��ود بلکه قص��د آن بود واقعیت بصری ب��ه صورت یک فرم 
هن��ری غیرتقلیدی و متک��ی به خود به گونه ای ه��ر چه کامل تر 
بازآفرینی ش��ود. در تابلوهای مربوط به سال های 1910 و 1911، 
محتوای عینی تابلوها - که تا آن زمان آش��کار بود- از زیر ترکیب 
مس��لطی از خطوط و س��طوح تنها به صورتی کاماًل خفیف نشان 
داده می ش��د. در این آثار خطوط و س��طوح، جنبه ها و بخش های 
مختلفی از بدن یا اش��یاء را نشان می دهند و از زوایایی می گذرند 
ک��ه گرچ��ه گاه با واقعیت طبیع��ی مطابقت دارن��د، از مالحظات 
فضایی و ضرورت تصویری تبعیت می کنند. برخی عالئم اختصاری 
همچون عالئم هیروگلیفی به آثار خود می دادند تا به کمک آن ها 
خصوصیات ویژه را قابل تش��خیص نمایند و برای س��اختمان کِل 
ترکیب بن��دی کلیدی ب��ه دس��ت دهند«)کوپ��ر،ص53( در تابلوهای 
»بطری«1911)تصوی��ر ش��ماره ی67( و »پیان��و« 1912،)تصویر 
ش��ماره ی68( ای��ن ویژگی ه��ا قابل تش��خیص و تبیین اس��ت و 

همچنین در تصاویر شماره ی 69 تا 74. 
موضوع��ات تابلوه��ای کوبیس��ت تحلیل��ی، تقریباً همیش��ه 
موضوعات داخلی آتلیه بودند. نقش اش��یا و گاه مدل های نشسته 
در می��ان اش��یاء. میز بطری، کاس��ه، گیتار، ویل��ون و دیگر آالت 
موس��یقی، چهره های مردان و زنان موتیف های اساسی این تابلوها 
هس��تند و در این میان چهره ی زنان و آالت موس��یقی از بس��امد 

باالتری برخوردارند.
پیکاس��و در منظره پردازی های خود مانند س��زان به جزئیات 
توجه نمی کند، تحریف در پرسپکتیو در منظره ها نیز همچنان که 
پیش از این در فرم انسانی اتفاق افتاده بود؛ دیده می شود. )تصاویر 

شماره ی 75 تا77( 

کوبیسم ترکیبی 1912 
در دیدگاه پیکاس��و » کوبیس��م نه یک بند و ن��ه یک جنین بلکه 
بیش از هرچیز هنری اس��ت که با فرم سر و کار دارد و همین که 
فرم آفریده شد، آن گاه دیگر هستی دارد و با هستی خود می زید«.

) بوخ های��م، 85( این عالقه به خلوص و ناب بودِن فرم، پیکاس��و را به 
جایی کش��اند که حتی پی گیری عالئم و نش��انه های حضور اشیاء 
و تش��خیص   آن ها را در تابلوها با دشواری اساسی مواجه ساخت 
و در غی��اب ارجاع به واقعیت، تابلوها در معرض س��قوط به انتزاع 

قرار گرفتند. 
عالئم هیروگلیف مانند در تابلوهای ترکیبی، )تصویر شماره ی 
78(، این ذهنیت را به پیکاس��و داد که می توان چیزهایی را خارج 
از تابل��و به آن افزود و به گونه ای آن ها را در بافت تابلو هضم کرد 
که هم جزوی از اثر باش��ند و هم مرتب��اً آن را به عالم واقع ارجاع 
دهن��د. اف��زودن عبارت  J.aime Eva در تابلو خطاب به »مارس��ل 

امبرت«، ارجاع جدید به واقعیت بود.14
پیکاس��و خاطراتی از ورود قطع��ات خارج از تابلو را به داخل 
آن، از نقاش��ی های پدرش به یاد داش��ت. آنگاه که »دون خوزه« 
قطعاتی از بریده ی کاغذ را روی یک پرده ی نقاش��ی در حال کار 
می جسباند تا جلوه های گوناگون رنگ و فرم را بیازماید. پیکاسو 
نیز بریده ها را روی نقاش��ی می چس��باند، منته��ا این بریده ها را 
برنمی داش��ت بلکه می گذاشت تا به عنوان جزِء الینفک کار باقی 
بمانن��د. از اینجا فکر اس��تفاده از روزنامه یا ه��ر ماده ی حاضر و 
آماده ی دیگری که می توانس��ت برای تبدیل ش��دن به جزئی از 
کمپوزس��یون و افزودن واقعیت خاص خود به تصویر به کار آید، 
پیدا ش��د. بدین ترتیب انقالبی دیگر رخ داد و سنت رنسانس در 
م��ورد وحدت مواد را شکس��ت.15 تکنیک جدید چس��ب و کاغذ 
ی��ا کالژ collage،16 کوبیس��م را به مرحله ی دیگر خود در س��ال 
1912 رساند، مرحله ی کوبیس��م ترکیبی17 یا مرحله ی اوج آن. 
این ش��گرد به پیکاسو کمک کرد تا با سرعت بسیار بیشتری کار 
کن��د. گاه تکه های��ی از کاغذهای رنگی یا ط��رح وار به کارهایش 
می چس��باند و هرگونه که دلش می خواس��ت ج��ای آن را عوض 

می کرد. 
تابلو»طبیعت بی جان با صندلی حصیری« 12-1911،)تصویر 
ش��ماره ی 79(، نخستین تابلو کوبیس��م ترکیبی است. این اولین 
تصویری اس��ت که پیکاس��و ش��گرد تازه ی خ��ود را در آن به کار 
گرفت. حرف jou که جزیی است از کلمه ی  journal، پهلوی یک 



66

جام نقاش��ی شده اس��ت که همه ی ویژگی های اساسی تمهیدات 
تحلیلی نخستین مراحل کوبیس��م را در بردارد. هردو در نزدیکی 
تکه مش��مع بریده ش��ده ای قرار دارند که قرار اس��ت یک صندلی 
حصیری باشد. روی این تکه مشمع طرح حصیربافی یک صندلی 
چاپ ش��ده اس��ت. چنین به نظر می آید که انگار  اشیاء روی یک 

صندلی حصیری قرار گرفته اند. 
کوبیس��م با تکنیک های آزموده ی خ��ود از قبیل به کارگیری 
اشکال هندس��ی، تراش بندی، بهره گیری از نور و رنگ برای ایجاد 
س��طح، کالژ و ایجاد بافت های ملموس و برجس��ته، به زبان و فرم 
ق و  خاص خود دس��ت یافت و فرم ها، فضا و حجم را به طرزی خالاّ

نوین، باز آفرینی  نمود. 
»پیکاس��و که هرگز نخواس��ته ب��ود نقاش��ی هایش تقلیدی 
از واقعیت موجود باش��د، اکنون قصد داش��ت به آن ها اس��تقالل 
بیش��تری بدهد ب��ه گونه ای ک��ه تابلوهایش نه فق��ط باز آفرینی 
ادراکی واقعیت باشد، بلکه خود نیز چیزی به آن واقعیت بیافزاید. 
لذا از تابلوهایی با عنوان تابلوشی ء سخن به میان آمد که با اشیاء 
اطراف خود خویش��اوندی داش��ت اما از هر نظر همس��نگ آن ها 
بود«)کوپر، 201(.                                                                

در تابلو »بطری، لیوان، ویلن«1913، )تصویر ش��ماره ی80(، 
بخش��ی از ویلن از خطوط زغالی روی یک تکه روزنامه و یک ورق 
کاغ��ذ که صفحه ی تصویر اس��ت و بخش دیگ��ری از آن یک تکه 
کاغذ چوب نماس��ت که به ش��کل بدنه ی ویلن بریده و چس��بانده 
ش��ده، ساخته شده است. در مجاورت آن، روی یک تکه روزنامه ی 
دیگ��ر که آن نیز در مش��خص کردن کن��اره ی مقطع ویلن نقش 
دارد، نشانه ای برای یک بطری به چشم می خورد. بطری در سوی 
دیگر تابلو در س��مت چپ از یک تکه روزنامه ی بریده ش��ده است. 
حروف journal روی یک تکه روزنامه ی دیگر چسبانده    شده اند. 
ولی فقط محیط یک تکه روزنامه به ش��کل خفیفی دیده می شود. 
حضور مادی هر ش��ی ء به گونه ای که در این تابلو بازنموده ش��ده 
است، حدوداً متضاد با کیفیتی است که آن شیء در جهان واقعی 

داراست. در عالم واقع، لیوان شیشه ای و ویلن چوبی است. 
افزودن موادی خارج از حیطه ی س��نتی هنر و از میان خرت 
و پرتی که ش��اید مادون شأن هنر انگاشته ش��ود، کاربردی چند 

وجهی در اثر می یافت :
الف( القای واقع گرایی به اثر،

ب( ایج��اد ارتباطی متناقض میان حقیقی و کاذب به گونه ای 
که تکه های افزوده ش��ده واقعی تر از خود طراحی بودند در حالی 
که خود تکه ها نیز تنها تکه ای از یک واقعیت محسوب می شدند.    
پ( ابطال ایده ای که می پنداش��ت نقاشی زیبا تنها با ماتریاِل 

زیبا شکل می گیرد. 
ت( به بازی گرفتن واقعیت نه برای رسیدن به زیبایی آرمانی 

بلکه صرفاً از باب تفریح و تفناّن.  
ث( اس��تفاده از گونه های ناهمخ��وان داده های بصری در یک 

تصویر.  
ج( انکار کلی همه ی فوت و فن های جاافتاده ی هنر نقاشی.

در سال1914 پیکاسو از تسلط خود بر زبان کوبیسِم ترکیبی 
آنق��در اطمینان حاصل کرده بود ک��ه بخواهد امکانات تصویری را 
بیازماید و لذا کم کم فرم های اش��یاء تابلوهای خود را به شکل های 

روزمره ش��بیه تر نمود و با تدابیر گوناگون کوش��ید زبان کوبیسم 
ترکیبی را کامل و آراسته نماید. 

»یک��ی از اهداف عمده ی کوبیس��م، آن بود که بتواند واقعیت 
ملموس هر چیز را بدون توس��ل به تدابیر چش��م فریب بیان کند. 
عالوه بر این کوبیس��م کوشش��ی ب��ود در جهت ای��ن که واقعیت 
ملموس تازه ای ساخته ش��ود، نه تصویری وهم انگیز از یک آرمان 
تخیل��ی و ی��ا ادراکی صرفاً بصری از واقعی��ت. این عصاره و جوهر 
واقع گرای��ی تازه ای بود که کوبیس��م آن را گرامی می داش��ت. به 
گفته ی براک هدف کوبیسم نه تالش و دوباره سازی امری داستانی 

بلکه ساختن حقیقتی تصویری بود«)کوپر، ص: 285( 
تابلو »س��ه نوازن��ده« 1921، )تصویر ش��ماره ی 81( در عین 
س��ادگی ، پیچیده اس��ت و کیفیت تخت و نقِش ورق واِر کوبیسم 
ترکیبی را دارد. حس��ی از ژرف��ا را در بردارد که از کنار هم نهادن 
ماهرانه ی سطوح که به طرزی درخشان با آبی، قرمز، زرد و سفید، 
رنگ آمیزی ش��ده اند، به دست آمده است. پاره ها و اجزای آشنای 
کوبیس��تی همه با دقت یک پازل به همدیگر جفت ش��ده اند. هر 
تکه ای از آن برای طرح ضروری اس��ت. تکه های هندسی این تابلو      
می تواند یکی از مشخص ترین آثار دوره ی کوبیستی باشد.)بوخ هایم،  

)107
در طول سال های 1924و 25، پیکاسو حال و هوای گوناگون 
و تجربه ه��ای متفاوتی را از س��رگذراند و به برخی از پیروزی های 
ب��زرگ خود دس��ت یاف��ت. در تابلوه��ای مربوط به ای��ن دوران، 
ش��گردهای کوبیستی به شیوه ای اس��تادانه به کار گرفته شده اند: 
اش��یاء و سایه هاشان در کمپوزس��یون های هماهنگ بزرگ به هم 

گره خورده اند و از لحاظ رنگ و ابداع شاعرانه، درخشان اند.
در تابلوي »س��ه رقصنده« 1925، )تصویر شماره ی 82(، که 
»برتون« با گرایشات سورئالیس��تی خود در توصیف آن می گوید: 
هنر باید آش��وبنده باش��د یا اصاًل جود نداشته باش��د. این نقاشی 
پیش��اهنگ سبکی جدید در هنر پیکاس��و بود و قوای ابداعی او را 
چنان آزاد کرد که تا پیش از آن هرگز س��ابقه نداشت. پیشینه ی 
مضمون پیکرهای در حال رق��ص در آرایش نیم دایره به ظروف و 
گلدان های باس��تان می رس��د. این تابلو چیزی از نخستین ویژگی  
روزهای دوره ی کوبیس��تی را به صورت نوعی تقلید از کوالژ حفظ 
کرد. در رقصنده ی س��مت چپ پاره ه��ای بدن گویی از نمونه های 
پارچه ی الگو س��اخته شده، با قیچِی برش بریده شده است اما در 
واقع این اجزا نقاش��ی شده اس��ت. رقصندگان این تابلو نه انسان 
بلکه انس��ان واره اند. در پیکر س��مت چپ، آنچه قرار است یک سر 
باش��د مانند نیمرخی مضاعف می نمای��د که دو بینی دارد. یکی از 
بینی ها به باال برگش��ته و بینی دیگ��ر چون خرطوم فیل به پایین 
کش��یده شده اس��ت و انگار در عین حال کار یک بازو را هم انجام 
می دهد. آنچه یک چش��م به نظر می رس��د میان بینی ها بر باالی 
جزء دیگری از چهره که ممکن اس��ت دهان، س��ینه یا یک چشم 
دیگر باش��د، قرار دارد. این رقصنده منادی هیوالیی اس��ت که در 
س��ال ها بعد، پرده های نقاشی او را انباشتند. )تصاویر شماره ی 83 

تا 86(.
تابل��و »تصوی��ر زن در صندل��ی دس��ته دار« 1922،)تصویر 
ش��ماره ی87(، تحی��ری س��رگیجه آور در بیننده ایج��اد می کند. 
نمودی از یک سر انسانی رو به باال برگشته است. اما آنچه در مورد 
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این تصویر گیج کننده است فراوانی     اندام های برهم افتاده ی آن 
است که پاها و شاخک های هشت پا را تداعی می کند. 

تم��ام آنچ��ه راجع ب��ه تابلوه��ا گفته ش��د، حاص��ل خطا و 
آزمایش ه��ای پیکاس��و در بیان درون خود ب��ود و هر آنچه در هر 
تابلوی ثبت می شد، شرحی بود از آنچه در آن لحظه در گستره ی 
وس��یع تفکر تصویری خویش می اندیش��ید. هر تابلو ابداع، شیوه 
و نهایت��اً عملی بود که پیکاس��و از رهگذر آن خ��ود را از آنچه در 

درونش می گذشت، رها می کرد. 
کوبیسم س��رانجام به عنوان جنبشی خالق و سبکی نوین در 
تاریخ هنر ثبت ش��د و  نقاشان دیگری از جمله هنرمندانی مانند 
براک، گری، گالیز، لورنز، لیپ ش��یتس و لژه، تابلوهای خود را بر 

این سبک و سیاق نقش زدند.
نهایتاً نباید از پیکاسو انتظار داشت که اصول مسلم یا قواعدی 
معین یا سرمش��قی را برای هنر کوبیس��م بر جای گذاشته باشد، 
چرا که او در آزادترین هوای هنری و در قلمرو رنگ و قلم مو، کار 
می ک��رد و از هر قاعده و قانونی که بخواهد وی را محدود نماید و 
یا مس��یر قلم زنی، نورپردازی و رنگ نوازی او را معین کند، بیزاری 
می جست. هرچه بود شاید از منظر »هایدگر« این آثار فاقد اصالت 
باش��ند و نتوان به آن ها هنر بزرگ اطالق کرد، اما پیکاسو به هنر 
اصیل و بزرگ به معنای هایدگری آن دست یافت. پروژه ی عظیم، 
تاریخی، ب��ه یادماندنی و اثری که روح مجروح دوران مدرن را در 
قبضه دارد و قادر است برای آیندگان روح حاکم بر دوران خود را 
به زبان هنری، تبیین نماید. دورانی که با پیکاس��و آغاز شد و با او 
ش��کوفا گشت و زمینه ی تحول خود را نیز فراهم نمود. روحی که 

در پرده ی گرنیکا نقش بست. )تصویر شماره ی 88(.
این که کوبیس��م ملهم از فلسفه ای خاص باشد یا نه، چندان 
اهمیتی ندارد؛ مهم آنس��ت که کوبیس��م ترکیبی ب��ود از بینش، 
راستگویی، نوگرایی و تمایل به ارائه ی یک واقعیت  معاصر و روِح  
بی قراِر دوران و تحولی که در ذهن پیکاسو نسبت به خود و انسان 
در طول هفتاد و یک سال روی داد. تحولی  از تصویر شماره ی 89 

در سال 1901 تا تصویر شماره ی 90 در سال 1972.  
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را می توان در حد دستاورد کوبیسم در آزادسازی فرم از قید بازنمایی 

عینی، دانست.
10. ُژرژ ب��راک )1963- 1882(، تح��ت تأثیر نقاش��ی های س��زان و 
کارهای پیکاس��و واقع ش��د و از 1908 به بعد در پروراندن کوبیس��م 
تحلیلی و ترکیبی با پیکاس��و همکاری ک��رد. نام وی همواره همراه با 
نام پیکاسو معرف نقاشی کوبیستی است. آثار براک بی آن  که سرشت 
تمس��خرآمیز کوبیس��م را داشته باش��د، مفهوم زیبایی کالسیک را بر 

اساس تعادل و نظم، در قالبی نو ارائه می نماید. 
11. نخس��تین سبک نقاش��ی در جنبش های پیشتاز هنر اروپا بود که 
بین س��ال های 1898 و 1908 در فرانسه پا گرفت و تا جنگ جهانی 
اول ادام��ه یافت. ویژگی این س��بک  اس��تفاده از رنگ های خالص و 
تابناک اس��ت که به گونه ای مس��تقیم و پرخاش��گرانه ب��ه کار گرفته 
می ش��وند. فووها همچون امپرسیونیس��ت ها به طور مستقیم از روی 
طبیعت نقاش��ی می کردند، ولی کار آن ها نوع واکنش بیانگرانه ی قوی 

در برابر سوژه هایی که نقاشی می کردند، دیده می شد.
12. دوانیه روسو این لقب را به پیکاسو داده بود. 

13. نقاش فرانسوی و چهارمین همسر پیکاسو 
14. آوردن کلمات در تابلوها، به صد وچهل س��ال پیش، در تابلوهای 

فرانسیسکوگویا برمی گشت. 
15. پی��ش از ای��ن در دوره های��ی از قرون وس��طا لعاب هایی بر نقش 

برجسته های زراندود کشیده می شد.
16. کالژ در معنای وس��یع خود، کمپوزس��یونی برس��اخته از ترکیب 
عناص��ر ناهمخوان و پذیرش باف��ت مقطع حاصل از آن به صورت های 
گوناگون در همه ی رش��ته های هنری یافتنی اس��ت. )ر. ک : نوربرت 
لینتن، هنر مدرن، علی رامین، تهران، نشر نی،دوم 1383،ص 78 ( 

17. داگالس کوپر کوبیس��م را به س��ه دوره ی آغازین، اوج و پس��ین، 
تقسیم بندی می کند. 

منابع: 
1. بوخ هایم، لوتار )1389( زندگی و هنر پیکاس��و، ترجمه ی علی اکبر 

معصوم بیگی، تهران: مؤسسه ی انتشارات نگاه.
2. ژیلو، فرانس��واز )1378( زندگی با پیکاسو، ترجمه ی لیلی گلستان، 

تهران: آگاه.
3. کوپر، داگالس )1382( تاریخ کوبیس��م، ترجمه ی محسن کرامتی، 

سوم، تهران: مؤسسه ی انتشارات نگاه.
4. گامبریج، ارنست )1385( تاریخ هنر، ترجمه ی علی رامین، چهارم، 

تهران: نشر نی.
5. لینت��ن، نوربرت ) 1383( هنر م��درن، ترجمه ی علی رامین، دوم، 

تهران: نشر نی.
6. ماین��ر، ورنون های��د )1387( تاریخ تاریخ هنر، ترجمه ی مس��عود 

قاسمیان، تهران: فرهنگستان هنر
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د. محمد رحیمیان

مــرگ کنش هــا

»استخوانهاي دوشت داشتني« نام رماني است از »آلیس زیبولد« که 
خانم »فریده اش��رفي« آن را به فارسي ترجمه کرده است. ترجمه اي 
ک��ه در یک کالم باید آن را لذت بخش نامید. چ��را که با دقت تمام، 
ظرافت ه��اي زبان��ي و جنبه هاي روایي یک رم��ان تأثیرگذار را حفظ 
کرده است. تأثیري که خواننده را وادار به واکنش مي نماید آن هم در 

رماني که مرگ کنش ها را روایت مي کند.

1.صورت بندي مرگ 
تالش براي تعریف مرگي ناخواس��ته ما را به فضایي متافیزیکي سوق 
مي دهد، هم��ان فضاي تقابل ه��اي دو گانه. مرگ چیس��ت؟ هرآنچه 
زندگي نیس��ت. چنی��ن توصیفي از مرگ مس��تلزم تعریف درس��ت 
ودقیقي از مرگ اس��ت تا هرآنچه زندگي نباش��د مرگ نامیده شود.     
در  واقع این گونه  نگرش تنها در فضایي متافیزیکي مي تواند منتهي به 
ش��ناختي از مرگ شود. شناختي که وابسته به حضور زندگي است و 
مرگ یعني فقدان این حضور. بي آنکه بخواهیم به شیوه ا ي »دریدا«یي 
به نقد تقابل هاي دوگانه بپردازیم، ناگزیر باید این واقعیت را بپذیریم 
که تعریف مرگ براي زندگان اس��ت و هرگونه ش��رحي در این مورد 
براي مردگان فاقد معني اس��ت و بدین ترتیب به معني مرگ نزدیک 
ش��ویم: آن جا که همه چیز معني خود را از دست مي دهد. آگاهي از 
مرگ و دلهره ی حاصل از آن همواره همراه آدمي است، اما این رمان 
نه ترس از مرگ و نه در پی تلطیف آن است؛ بلکه مي کوشد با نگاهي 
اپیس��تمولوژیک از چیس��تي مرگ صحبت کند. در این صورتبندي، 
مرگ واقعیتي انکارناپذیر اس��ت، اما صورتبندی��ي از نوع متافیزیکي 
نیس��ت: مرگ در مقابل زندگي، بلکه در این شناخت، مرگ حوزه اي 
است که سوژه در آن جا به آن داناي کلي تبدیل مي شود که همه چیز 
را مي داند اما قادر به کنش نیست و در این تعریف، مرگ یعني فقدان 
کنش . »سوزي« تمام دانسته ها و آارزو هاي دوران زندگي خود را به 
همراه دارد با این تفاوت که اکنون افق گس��ترده تري در مقابل اوست 
یعني به ش��ناخت وسیع تری دست یافته است و همه چیز این جهان 
را به عن��وان واقعیت هایي با تمام ویژگي هاي یک واقعیت و محصول 
عل��ت و معلول ها و خ��ارج از حیطه ی خواس��ته ها و آرزو هاي آدمي 
مي بین��د.  هم��ه چیز دلیل خاص خود را دارد و باید آن چنان باش��د 
که هس��ت. اما این ش��ناختي که »س��وزي« به آن دست یافته است 
آیا تعریفي دوباره از زندگي نیس��ت؟ آیا »سوزي« به بازروایي جهان 
نپرداخته اس��ت؟ جهاني که او دیگر در آن تنها یک نظاره گر صرف و 
محروم از هرگونه کنشي است. باچنین برداشتي آیا باز مي توان گفت 

که رمان »استخوان هاي دوست داشتني صورت بندي مرگ است؟
بناي فلس��في رمان چنان در بین مرگ و زندگي لغزان است که 
هرگونه شناختي از مرگ مبتني بر معرفت زندگي و برعکس هرگونه 
شناختي از زندگي مشروط به معرفت مرگ است و شاید توجه به به 
هم آمیختگي و هم ایس��تاري مرگ و زندگي یکي از مبناي فلس��في و 

فکري این رمان باشد.

»س��وزي« براي باز تعریفي از حضور خود، سایه وار بر فراز همین 
جه��ان مي ماند و با حس��رتي ظریف و پنهان به نظ��اره ی این جهان 
مي نش��یند که خود گویاي این واقعیت است که مرگ هیچ تعریفي را 
بر نمي تابد مگر در بس��تر زندگي. مرگ همان جهان بي معناس��ت که 
ق��ادر ب��ه درک و دریافت و هیچ تعریفي از خود نیس��ت مگر در پناه 
زندگي. »سوزي« به بهشت باالتر نمي رود تا نظاره  گر این جهان باشد 
و تنه��ا در جوار و فراز همین جهان اس��ت ک��ه مي توان به روایت آن 
جهان��ي بپردازد که پس از مرگ از آن جا مي ش��ود این جهان را دید 
و ش��ناخت و در صورت رها کردن ودور ش��دن از این جهان، معناي 
تمام پدیده ها متالش��ي مي ش��ود. آن چه در این می��ان مي تواند قابل 
توجه باشد حضور دوباره ی »سوزي« در این جهان است. حضوري که 
اگ��ر چه معناي خود را از امور همی��ن جهان و نظارت آن مي یابد اما 

حضوري است کاماًل متفاوت. حضوري از نوع جدید.
حضور »سوزي« در این جهان دیگر حضوري »بکت«ي نیست که 
س��وژه اي باشد پرت شده در فضایي مبهم و ملزم به حیاتي ناخواسته 
و همناک و ناگزیر از ادامه ی زندگي تا فرارس��یدن مرگي ناخواس��ته 
و آن حضوري نیس��ت که با تمام وجود درک شود اما چیستي آن به 
درناک ترین معضل آدمي بدل گردد، بلکه حضوري است دل خواسته 

و از روي کنجکاوي و خواست دانستن.
حضور »س��وزي« در این جهان تفاوت اساس��ي دیگري نیز دارد 
وآن فقدان کنش اس��ت. »س��وزي« تنها نظاره گر وقای��ع و پدیده ها 
وآدم هاس��ت با تم��ام ویژگي های پی��دا وپنهان ای��ن واقعیت ها. پس 
مرگ حضوري بدون کنش است و الجرم محروم از هرگونه واکنشي. 
حضوري که تنها مي توان��د ببیند بدون آنکه کمترین تأثري از ماوقع 

بیابد. آیا مرگ همان حضور صادقانه بر فراز جهان است؟
جای��ي که آدمي به تم��ام معنا، بیهودگي دغدغه ه��ا و آرزو ها و 
ناگزی��ري آدمي از زندگي و م��رگ به عنوان واقعیت جهان، دس��ت 

مي یابد؟
آیا زندگي همان جهان کنش ها و واکنش ها در مقابل پدیده هاست 
و آدمي تا زماني که قادر به کنش اس��ت تنها به ش��ناختي سطحي از 
امور دست مي یابد ؟ شاید به این خاطر که خود او نیز جزئي از همان 
پدیده هاست و محصور در تسلط جهان اما آنگاه که از این تسلط رها 
مي ش��ود تازه به دانایي نس��بت به جهان دس��ت مي یابد؛ تنها به این 
دلیل س��اده که از پدیده ها جدا شده اس��ت. »سوزي« واقعیت مرگ 
را بدون کمترین تنفري از قاتل خود پذیرفته اس��ت )جالب است که 
»سوزي« حتي یک کلمه نیز که گویاي انزجار از آقاي »هاروي« باشد 
بر زبان نمي راند و هیچ دغدغه اي نس��بت به یافتن جسد خود ندارد( 
و جنایت��کاري مثل »هاروي« را محصول گذش��ته ی خود او مي داند 
اما براي این دانایي بهاي گزافي نیز پرداخته اس��ت؛ محروم ش��دن از 
هرگونه کنش و واکنش��ي در مقابل امور جه��ان. گویي یا باید بدانیم 
یا از کنش محروم ش��ویم. » بهاي چیزي که من براي دیدن این بدن 

اعجاب آور دادم زندگي من بود«1 

خوانشي از رمان استخوان هاي دوست داشتني
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حض��ور »س��وزي« دو خصلت مهم و متفاوت ب��ا حضور زندگان 
در جه��ان دارد. حضوري آگاهان��ه و دلخواه و حضوري بدون کنش و 
فراموش نکنیم که براي دست یافتن به چنین حضوري، تجربه  ی یک 
حضور »بکت«ي نیز الزم اس��ت. چنین حضوري گویاي صورتبندي 
مرگ اس��ت که مرگ را حضوري از س��رآگاهي و واقف به امور پنهان 

پدیده ها و آدمي و محروم از هرگونه کنشي، میداند. 
نکته ی مهم آن اس��ت که دانس��ته هاي »س��وزي« پس از مرگ 
هی��چ گاه از محدوده ی افراد و اموري که در این جهان با آن ها س��رو 
کار داش��ته اس��ت فراتر نمي رود، لذا مرگ با خصلت هایي که برایش 
بر ش��مردیم در واقع آن سوي سکه ی زندگي است. »سوزي« اکنون 
دریافته اس��ت که در کنار زندگي، مرگ حقیقتي انکار ناپذیر اس��ت 
ب��ا حضوري مداوم در لحظه هاي آدمي. »س��وزي« به اداراک آن مرز 
لغزان میان مرگ و زندگي دس��ت یافته اس��ت و این نکته ی مهم را 
دریافت��ه اس��ت که مرگ و زندگ��ي بدون ایجاد وقف��ه در کار هم به 
حض��ور خود ادامه مي دهند؛ »هاروي« نیز با تمام ش��قاوت هاي خود 
وآن هوش سرشاري که در رد گم کني و گریز از مرگ دارد، باالخره 
مي میرد. »لینزي« با تمام تأثری که از مرگ »س��وزي« دارد، ازدواج 
مي کن��د و زندگي با منطق خود ادامه دارد ب��دون اینکه مانعي براي 

مرگ ایجاد کند.

2.روایت مرگ و مرگ روایی
»اس��تخوان های دوست داشتنی« روایتی است از مرگ که با خصلتی 
روای��ی با این پدیده مواجه می ش��ود. منظ��ور از خصلت روایی همان 
غیاب موضوع راوی در قبال موضوع و رها کردن آن در بس��تر روایت، 
آن چنان که هست. مرگ در این رمان حضور روایی دارد چرا که راوی 
ی��ک روایت نیز حضوری روایی در پش��ت روایت خود دارد. حضوری 
آگاهانه و دل خواس��ته و در عین حال بدون دخالت و هرگونه کنش 
و واکنش��ی نس��بت به آنچه در حوزه ی روایت می گ��ذرد. پس رمان 
»اس��تخوان های دوس��ت داشتنی« شکل داس��تانی شده ی مسئله ی 

مرگ مؤلف است. 
مؤلفی که تنها از روی کنجکاوی و به دلخواه و آگاهانه اما بدون 
هرگونه دخالتی به روایت می پردازد. روایتی که با حضور مداوم مرگ 
س��اختار داس��تان را پدید آورده اس��ت. داس��تان با این که ماجرایی 
مربوط به یک جنایت و جس��ت وجوی س��رنخ ها برای یافتن جانی و 
جس��د قربانی از جناب پلیس است اما گره، تعلیق، جذبه و لذت خود 
را هرگز از این مس��ائل بر نمی گیرد بلکه صمیمیت و سادگی در بیان 
و ش��کل روایتی اس��ت که خواننده را تا پایان با خود همراه ساخته و 
با او رابط��ه ای عقالنی و عاطفی برقرار می نماید. روایتی که صمیمانه 
برای پذیرش حقیقت مرگ، تالش می کند. خواننده ی این رمان هیچ 
گاه در پی کش��ف جسد »سوزی« یا بازداش��ت و انتقام از »هاروی« 
نیست و اگر هم گاهی ذهنش به چنین مسائلی منعطف شود تنها به 
خاطر چگونگی بیان و نحوه روایت آن از جانب »س��وزی« است . در 
واقع تعلیق داستان در تکامل جهانی که هر لحظه بخشی از آن شکل 

می گیرد، نهفته است.
مرگ »سوزی« جهانی تازه را برای مرتبطین با او ایجاد کرده است 
و آن ها انگار هیچ نقطه ی اشتراک و پیوندی جز مرگ »سوزی« ندارد 
و این مرگ انس��جامی گسس��ت ناپذیر را به آن جهان روایی بخشیده 
و ما را با پارادوکس��ی عجیب در  ساختار داستان مواجه نموده است؛ 

وجود س��اختاری که بر مبنای مرگ )عدم ( بنا گش��ته اس��ت . تمام 
اذهانی که به نوعی به »س��وزی« می اندیش��ند در شکل گیری روایت  
نقش دارند و تمام روایت پازلی از لحظه هایی است که کسانی در آن 
لحظه به هر دلیلی به »س��وزی« می اندیشند. که این خود تمهیدی 
برای این واقعیت اس��ت که مردگان تنها در اذهان کسانی که به آنها 
می ندیش��ند، تداوم دارند. به عبارت دیگر روایت رمان »س��خوان های 
دوست داش��تنی« از پیوست ذهن هایی که به »سوزی« می اندیشند، 
شکل می گیرد. در بخش های پایانی »هاروی« می میرد و دیگران نیز 
هری��ک گرفتار زندگی خویش اند و گویی به قدر کافی به »س��وزی« 
اندیشیده اند، این جاست که »سوزی« که با حضور در ذهن دیگران به 
حضور خود تداوم می بخشید، دیگر توجهی برای حضور خود ندارد و 

آخرین جمله اش را چنین بیان می کند »من رفتم«.
ب��ا الهام از »بکت« و »جورج دیویت« که معتقد بود: »نه چیزی 
برای بیان کردن اس��ت و نه اشتیاق بیان، اما در عین حال، ضروریات 
بیان هس��ت« می توان خصلت دیگری را نیز برای روایت تصور کرد، 
همان ضرورت به اجبار روایت. اگر قادر به صورتبندی و معرفت مرگ 
نباش��یم و نتوانیم این حقیقت سرکش را که همواره سر به بند هیچ 
فلسفه ای نسپرده است، به س��اختاری معرفتی بدل نماییم، چاره ای 

جز روایت آن نداریم؛ همان که » بکت آن را اجبار بیان می نامید.
مرگ دردناک »س��وزی« نه با قصاص آقای »هاروی« و نه هیچ 
چیز دیگر جبران پذیر اس��ت و نه جهان از چنین جنایت هایی خالی 
خواهد بود و اساس��اً بیهودگی مرگ در خود آن نهفنه است، واقعیتی 
ک��ه حتی زندگ��ی را تا پرتگاه پوچ��ی پیش  می برد. ما چ��را به دنیا 
می آیی��م و چرا ناگه��ان می میریم؟ اگر پای��ان منطقی زندگی مرگ 
اس��ت؛ این پایان کجاست؟ چرا برخی زندگی را به پایان می رسانند و 
برخی مجبور می ش��وند آن  را نیمه کاره رها کنند؟ پس از مرگ چه 
بر س��ر آگاهی ها، عواطف و آرزوهای ما می آی��د؟ اگر همه ی آن ها با 
مرگ، معنای خود را از دس��ت می دهند، اصاًل چرا شکل می گیرند و 
اصوالً معنایش��ان را از چه چیزی بر می گیرند؟ و ... پاسخی برای این 
پرسش ها نیست و تنها راه حل، روایت مرگ و پذیرش آن با اعترافی 

روایی است و بس.
اگر بپرسیم این رمان چه پاسخی برای این پرسش ها دارد؟ باید 
گفت: هیچ. رمان شاید چنین پرسش هایی را مطرح کرده باشد اما بی 
تردید هدف آن حتی طرح این پرس��ش ها نیست بلکه هدفش روایت 
مرگ اس��ت. روایتی که هیچ پایانی برای آن متصور نیس��ت. خواننده 
می کوش��د ک��ه نگاه خ��ود را از آخری��ن جمالت رمان ب��دزدد چون 
نمی خواهد حدس بزند و نه بداند که پایان چیس��ت و چگونه اس��ت 
زیرا این نکته را می داند که این روایت هم چون قصه ی مرگ و زندگی 
خاتمه نمی پذیرد و نهایتاً رمان نیز مرگ را مبهم، مداوم و حقیقی رها 
می کند. اگر هم رمان به آن چه صورتبندی مرگ می نامیم دست نیابد 
ولی کار مهمی را انجام داده است و آن روایت مرگ است، چیزی که 

آدمی را از رنج مرگ می رهاند.

پانوشت: 
1. زیبولد، آلیس،)1382(، اس��تخون هاي دوست داش��تني، 

ترجمه ي فریده اشرفي، تهران: مروارید،1382، ص: 410
2. ر.ک: بک��ت، آ، آلوازر، ترجمه ي م��راد فرهادپور، تهران: 
طرح نو، 1381، ص16 و مجله ي کارنامه، ش:26، ص: 71
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د. محمد رحیمیان

مدلول هــــای معّوق

»در گوشه ی دورتِر زمیِن چمن، کنار برکه ی آب یا دریاچه ی 
کوچِک مردابی، در باغچه ی سوسن، »خود«1 مشغول کار است«. 
داس��تان با این گزاره ی اجرایی2 آغاز می شود. گزاره ای که علیرغم 
وجه توصیفی در ظاهر آن، حامل ناسازه هایی است که به دگرگونی 
موضوع می انجامد. واژه ی خود، خویشتن را در همین آغاِز داستان 
در داخل گیومه قرار می دهد تا با برجسته س��ازی حضور خویش و 
به عنوان مرکِز3 این ساختاِر زبانی، همه ی گزاره ها را برای کشف و 
آش��کارگی یا به عبارتی دیگر برای هویت یابی خود به کارگیرد. اما 
از آنج��ا که گزاره ها »خود« را در بازی مکمل4ها به یک نا- مرکز5  
تبدی��ل می کنند، هویت یابی وی م��دام به تعویق می افتد. »خود« 
ک��ه حتی در این نوش��ته نیز از تمایل به حض��ور در داخل گیومه 
منصرف نمی شود، در روند داستان قادر به تداوم حضوِر مرکزمحوِر 
معطوف به اس��تیالگری نیس��ت. چرا که متن با  استراتژی ویژه ی 
خویش، این اس��تیال را همواره به زمانی دیگر موکول خواهد کرد. 
یعنی اس��تقرار و استیالی آرمانِی »خود«، به مثابه ی مرکز داللت، 

ق و آخرزمانِی است که متن به او نوید می دهد.   وعده ا ی معواّ
»خود« در باغچه مشغول کار است. اما این گزاره، صرفاً نمایی 
مه آلود از حضوِر نقطه وار او در عرصه ی زندگی است. شخص برای 
وضوح، معنامندی و تعیاّن بخشی به خویش، ناگزیر از متمایزسازی 
خود از زمینه اس��ت. چنین تمایزی نیازی انتولوژیکی است که در 
ح��وزه ی متن اتفاق می افتد. اما این تمایز هیچ گاه امری مس��تقل 
نخواهد بود بلکه دقیقاً در نسبت با آنچه که نیست معین می شود 
تا همواره بودن خود را در نس��بت با دیگری و در ش��بکه ی پیوند 
میان نش��انه ای دریافت نماید. هس��تی و داللتی اینچنینی را متن 
از طریق تفاوط6 برآورده می س��ازد. اکنوِن »خ��ود« که در باغچه 
مشغول کار اس��ت؛ در نظام تفاوط ها و در تمایز با زوال گذشته و 
غیاب آینده اش، آش��کار می ش��ود. در تمایزش با لحظه ی پیش از 
دریافت خبر و پس از آن. روند داستان با به کارگیری این تمایزها، 
اکنوِن ش��خص را، بودن و حضور او را، تعیاّن می بخشد تا وی را از 
ابهام و محوش��دگی در زمینه ی گفتمان، رهایی بخشد. تعیاّنی که 
همواره در صیرورت و در میان روایت هایی که مدام شکل می گیرند 

و محو می شوند، به روایت بعدی واگذار می شود.
متن برای تداوم داس��تان و تعیین هویت ش��خص و رخدادی 
که در ش��رف تکوین اس��ت، گزاره های مکم��ل  را به کار می گیرد. 
مکمل هایی که ش��بح وار بر فراز اثر، بی وقفه در آمدوشداند: مکان، 

هیوالی زم��ان که از طریق لحظه ی همواره غای��ِب دریافِت خبر، 
چهره ای دووجهی )گذش��ته و آینده(می یاب��د، زنگ تلفن و پیغام 
آن، زن و زاوی��ه ی دیدش در داس��تان، ذهنیت و زاویه ی دید مرد 
– که از خوِد »خود« انتزاع یافته اس��ت- گذشته ها و متونی که از 
طرق باززمینه یابی7 وارد اثر می ش��وند، زاویه ی دیِد راوی داستان، 
غیاب های��ی ک��ه پیرامون اثر پرس��ه می زنند، ذهنی��ِت مخاطب و 
خوان��ش او از اثر. این مکمل ها با خصلت فارماکون8ی خود، هویت 
ش��خص و رخداد را از س��ویی صورت می بخش��ند و از سوی دیگر 
محو می کنند. داس��تانی ک��ه هم روایت می ش��ود و هم چیزی را 
روایت نمی کند. هویتی که لحظه به لحظه ابداع می شود بدون آنکه 

تمامت خود را آشکار سازد. 
داستاِن»تا بی نهایت«، در غیاب مرکزی که در زنجیره ی داللت ، 
بازی دال ها و جایگزینی مدلول ها را محدود کند، بر اساس شبکه ای 
از نش��انه های جایگزین و با گریز از مرک��ز، آن را به مثابه ی نامکان 
ب��ه کارمی گیرد و این نامکانی، با س��لب مکان��ت از هر امر مکینی، 

وضعیتی معلاّق و دگرگون شونده را برای امر روایی پدید می آورد. 
قرار اس��ت زن، پیغامی تلفنی را که حاوی خبری نامناس��ب 
اس��ت، به مرد، ابالغ کند. این کنش، در سه مرحله ی داستانی به 

جریان می افتد که در واقع به سراسِر داستان تسری می یابد: 
الف( »زنگ تلفن این داستان را آغاز می کند«.

ب( »اگ��ر زن ... پیغ��ام یا خود تلفن را ب��ه او بدهد، آغاز این 
داستان دیگر به پایان می رسد و    وسط های داستان آغاز می شود«.

ج( »زن ... بلند می شود و می رود که به مرد خبر بدهد«. 
اکن��ون منطق روایی داس��تان ایجاب می کن��د حرکت زن به 
س��وی مرد و به تبع آن رویداد داس��تانی اتفاق بیافتد. خبر فاش 
ش��ود و تحت تأثیر آن، تحول داس��تانی روی بدهد. اما مس��ئله ی 
ل  شود. به گونه ای  داس��تان آن است که حرکت به یک رخداد مبداّ
ک��ه زاویه ی دی��د روایی در حرکتی نوس��انی از ذهن مرد به ذهن 
زن و بالعک��س جابه جا می ش��ود و تداعی هایی را همراه خود پدید 
می آورد. در این تداعی ها با فراروی زباِن داستان، ایده های فلسفی 
زنون، متن ادبی دانته و مس��ائل تاریخی و اجتماعی باززمینه یابی 

می شوند. 
اس��اس داس��تان بر یک پیغام تلفنی متمرکز ش��ده است که 
خبربودگ��ی و دریافت آن منوط به: »گذش��تن از کنار آن درخت 
گل سیب... گذشتن از زیر درخت گیالس، پیمودن نیمی از چمن 

خوانشی دریدایی از داستان »تا بی نهایت«، اثر جان بارت
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و رس��یدن ب��ه باغچه ی سوس��ن و دادن خبر به مرد« اس��ت. اما 
مطابق فلس��فه ی زنون و تمثیل آش��یل و الک پش��ت9، حدفاصل 
می��ان زن و مرد به نقاط بی نهایتی تکثیر می ش��ود که رس��یدن 
زن ب��ه مرد، مس��تلزم طی فاصله ای نامتناه��ی در زمانی متناهی 
اس��ت و از آنجا که فاصله های معین را بی نهایت بار می توان نصف 
کرد »مرد همواره دوس��ت خواهد داشت، و زن منصف و خرسند 
خواه��د ب��ود ... او و مرد هرگز ب��ه هم نخواهند رس��ید«. به این 
ترتیب با واس��ازی حرکت به مثابه ی اس��اس این داستان، ساختار 
آن نیز شالوده شکنی می شود. به عبارت دیگر رسیدن زن به مرد و 
دریافت پیام تا ابد به تعویق می افتد تا داستان همچنان در حالت 

تعلیق به گونه ای پایان ناپذیر ادامه یابد. 
م دریافت خبر  در لحظ��ه ای که مرد در نقطه ی مقصد، در توهاّ
م حرکت،10 به کابوس نارسیدن  است و زن در نقطه ی مبدا در توهاّ
و تعویق گرفتار ش��ده اند، ش��اهین به ماهی می رسد و آن را شکار 
می کند و به باالی درخِت آن سوی برکه می بََرد. رد11 پرسش هایی 
از البه الی متن پدیدار می شود. چرا زن به مرد نمی رسد اما شاهین 
به ماهی می رسد؟ آیا مرِگ ماهی در چنگال شاهین ردی از مرِگ 
م��رد به هنگام  دریافت خبر اس��ت؟ چرا مرد به ی��اد فاصله های 
لذت بخش دوران کودک��ی در اتومبیل، می افتد؟ چرا او  فاصله را 
دوست دارد؟ همچنان که اعدامی های داخل گارِی حمل آن ها به 
سوی گیوتین، فاصله و نرسیدن را دوست دارند. چرا برای او تعویق 
به امری حیاتی و لذت بخش تبدیل می ش��ود؟ چرا او دریافت خبر 
را با اشتغال ذهنی به احتماالت نسبتاً یقینی درباره ی زنگ تلفن، 
زن، ریشه های رونده و اندیشیدن به دوران کودکی و دوزخ دانته، 
ب��ه تعویق می اندازد؟ همانند ش��گرد نیرنگ آمیزی که محکومین 
با توس��ل ب��ه چند گناِه دروغین در صحن��ه ی اعتراف، مرگ را به 
تعویق می اندازند. چرا او از مقصد می هراس��د؟ در حالی که اکنون 
ت، خوشبختی   خود او در نقطه ی مقصد اس��ت. چرا اکنون مس��راّ
و حت��ی بودنش در گرو فاصله اس��ت؟ در حالی که »از همان روز 
نخس��ِت ارتباط شان، همواره به برداشتن فاصله ی میان خود ادامه 
می دهن��د«. به این ترتیب رد این پرس��ش ها، مرد را در وضعیتی 
پارادوکس��یکال در میان دریافت و عدم دریاف��ِت خبر، معلاّق نگه 
داشته اس��ت تا او علیرغم تعجیل در دریافت اجتناب ناپذیِر خبر، 
در تعویق تعمدی آن تالش نماید. ردهایی که اش��خاص داستان، 

موقعیت ه��ا، روای��ت و  کیل��ت اثر را ب��ا ازدحام 
و استعاره ها در زنجیره ی گشوده ی  دالل��ت 

ب��ا وضعیت��ی ناس��ازگون 
مواج��ه می س��ازند تا 

ه��ر  ش��کل گیری 

گونه شالوده ای را به زمانی دیگر موکول کرده باشند. تمام اجزای 
روایت با تقس��یم  پذیری خود، در شبکه ای از نشانه های متنی قرار 
می گیرند. متنی اش��باع ناپذیر که هیچ چیز خارج از آن قابل تصور 

نیست. 
تعویق تعمدی خبر، ه��م برای مرد و هم برای روایت،  امری 
انتولوژیک اس��ت. چرا ک��ه دریافت خبر مقارن ب��ا کمال، پایان و 
مرگ اس��ت: »اکنون همه چیز پایان یافته اس��ت: االن برای زن، 
بع��د برای مرد، و س��پس هنگامی که زن خب��ر را به او بدهد، که 
البت��ه باید حتماً به او بدهد، برای هر دوی آنان. تمام ش��د، رفت، 
پایان یافت«. داس��تان خود را با وضعیت��ی تصمیم ناپذیر راجع به 
ابالغ پی��ام یا عدم ابالغ آن مواجه می س��ازد. امری که ادراک آن 
به ادراک ناپذیرِی مفهوِم حرکت، وابس��ته است. حرکْت واقعیت یا 

توهم، مسئله این است! 

پی نوشت:
  Self .1

Performative .2، جی. ال. آستین، کنش گفتاری را بر حسب دو 
مقوله ی اجرایی و اظهاری Constative مورد ارزیابی قرار  می دهد. 
گزاره ه��ای اجرایی تنه��ا توصیف نمی کنند، بلک��ه چیزها را دگرگون 
می س��ازند. در حالی که گزاره های اظهاری، توصیفی واضح از امر واقع 

ارائه می دهند. 
  Centre  .3

  Supplement  .4
   Non- centre .5

   Differance .6
  Recontextualization .7

Pharmakon .8
9. زنون این مثال مش��هور را که در واقع احاله به محال اس��ت، جهت 
دفاع از نظریه ی اس��تادش پارمنیدس مبنی ب��ر  واحد بودن وجود و 
ان��کار مکان تهی، برای ابطال نظریه ی کثرت انگاری فیثاغورثیان و در 

اثبات عدم امکان حرکت، بیان کرده است.  
م می دانست.  10. پارمنیدس حرکت و تغیاّر را توهاّ

  Trace .11
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نمایش نامه ی »در انتظارگودو«، همچون اثری متعلاّق به مدرنیس��م 
متأخر، متنی است که ساختار، زبان، نسبت ها و به عبارتی دقیق تر 
فرِم خود را چنان صورت بس��ته اس��ت که از صورت بستِن هرگونه 
معنایی پیش گی��ری نماید. این اثر مرهوِن ناس��ازوارگی و تناقضی 
زاینده اس��ت که  علیرغم اصرار بر ع��دم داللت، با ازدحام داللت ها 
مواجه می ش��ود و در عین حال بر هیچ چیز داللت نمی کند. چنین 
وضعیتی مطابقت نزدیکی با موقعیت انسان مدرن دارد که برخالف 
احاطه ش��دن با انب��وه داللت ه��ای تاریخی، اجتماعی، فلس��فی و 
مفاهی��م متافیزیکی، به وضعیت��ی از بی داللتی و بحران بی معنایی، 

دچار شده است. 
درانتظارگ��ودو، نقطه ای اس��ت که در آن مدرنیت��ه به معنای 
فلس��فی و فرهنگی آن، با وجه انتقادی هنر در قبال وضعیت انسان 
م��درن، پیوند خورده اس��ت. به ای��ن معنا که در ای��ن نمایش نامه 
می توان مؤلفه های مدرنیته را از قبیل تردیِد مذهبی، تقدس زدایی، 
افش��ای جهان، درون نگری عمیق، یأس فلس��فی و بدبینی به تمام 
دس��تاوردهای علمی و فلس��فی بش��ری، س��ردرگمی، پرسش های 
ه��راس آوِر ب��ی پاس��خ و... با رویک��ردی انتقادی نس��بت به آن ها، 
جس��تجو کرد و در عین حال ویژگی های ی��ک اثر مدرن را با بیان 
و فرم��ی خاص و فراتر از س��نت های غالب، مورد مداق��ه قرار داد. 
ویژگی های��ی که در پیوند فرم و محتوا به عرصه های نوینی دس��ت 
یافته و قادر اس��ت در عیِن نابیان گری، تصویری از وضعیِت فلسفی 
انسان و عصر مدرن باشد. چنین جامعیاِّت تمرکزگریز و روی گردان 
از تحلی��ل، حاص��ل دریافت بک��ت از فرم و بیانی اس��ت که تنها با 
فرارفتن از قلمروهای ممکن، تجربه های نیازموده و دور از دسترس، 
میسر اس��ت. آنجا که حیطه ی ناممکن ها است. بر همین اساس در 
مواجهه با نمایشنامه ای از سنخ  درانتظارگودو، به جای تالش برای 
فهمی تمثیلی و تحمیل تفاسیر گوناگون و پایان ناپذیر بر آن، آنچه 
ضروری به نظر می رس��د درِک    ادراک ناپذیری آن  اس��ت؛ چرا که 
آدورنو فهِم غیرقابل درک بودن چنین آثاری را، رس��الت اساس��ی     
زیبایی شناس��ی تلقی کرده اس��ت: »وظیفه ی زیبایی شناسی، درِک 
اث��ر هنری ب��ه مثابه ی ابژه های��ی هرمنوتیکی نیس��ت؛ در وضعیت 
معاص��ر، ای��ن ادراک ناپذیری  آثار هنری اس��ت ک��ه نیازمند درک 
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 )Adorno, 1997, 118(»است
ابهام، غیاِب معنا و تحیاّری که پس از خواندِن در انتظار گودو، 
خوانن��ده را درگیر خ��ود می نماید؛ بیش از آن ک��ه حاصل فقدان 
طرح، محتوا، ش��خصیت ، مضمون و مقوالِت فن��ی و محتوایِی آثار 
نمایش��ی در معنای کالسیک آن باش��د؛ محصول فرم ویژه ی این 
اثر نمایشی است. به این معنی که اهمیت کار بکت و ابهام همواره 
گس��ترش پذیر آن، در مضمونی کردن » امر معناباخته« و پرورش 
آن در فرم اثر اس��ت. بنابه دیدگاه آدورنو: »محصوالت پیشرفته ی 
چن��د دهه ی اخی��ر معنا را در آثار هنری، مضمون��ی و قابل انتقال 
به س��اختار اثر هن��ری کرده اند. به عبارت دیگر عینیت بخش��ی به 
مفهوم را در س��اختار آثار ایجاد نموده ان��د«)Adorno, 1997, 154(. در 
نمایش��نامه ی در انتظار گودو، بی معنایی مضمونی است که هم در 
وضعی��ت آدم های نمایش و در گفتگوهای ش��ان پرورش می یابد و 
هم در کلیت س��اختار اثر که انتظ��اری   بی ثمر را تجربه می کنند 
و امری عبث را بیهوده تک��رار می نمایند. وجهی از این بی معنایی، 
در مراوده ی س��تروِن والدیمیر با اس��تراگون نهفته اس��ت. هرگاه 
والدیمیر از دغدغه ها، پرس��ش های بی پاسخ، تردیدها و آگاهی های 
پیش انباش��ته ی خود س��خن می گوید، اس��تراگون که گویی هیچ 
فهمی از این س��خنان پریش��ان ندارد، در عالم بی عالمی خود سیر 

می کند و سرگرم عبث کاری هایش است.
زخِم التیام ناپذیر پاهای اس��تراگون، س��وزش احشاِء والدیمیر 
و انفع��ال و س��ردرگمی مضحکه آمیز آن ها در قبال رنج های ش��ان، 
فراموش��ی پی درپ��ی زمان و مکان، گسس��ت دیالوگ ه��ا و صورت 
نبستن هیچ گفتگو و مراوده ای در زمان طوالنی دراماتیکی، مواردی 
هس��تند که بی معنای��ی را به مثابه ی مضم��ون در اجزای نمایش و 
در ط��ول ش��کل گیری آن می پرورانند. در واقع ف��رم اثر به گونه ای 
اس��ت که تمایلی به پرورش هیچ مضمونی حتی مضموِن بی معنایی 
ندارد. اگر بگوییم مضموِن اثر همین فرِم بی معناست، شاید به درک 
آن نزدیک تر ش��ده باش��یم؛ چرا که بکت در فرم نمایش نامه ی خود 
می کوش��د به معناباختگِی اثرش، بیش از خود اثر، عینیت بخش��د. 
آدورن��و در این مورد معتقد اس��ت که: »معنا در اث��ر هنری تا آنجا 
پذیرفتنی است که به گونه ای عینی بیشتر از معنای خود اثر باشد. 

در حیطه های ناممکن فرم
خوانشی از نمایش نامه ی در انتظار گودو اثر ساموئل بکت

)بر اساس رهیافت های  زیبایی شناختی تئودورآدورنو  در مکتب فرانکفورت(
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به ای��ن ترتیب آثار هنری مدام از آن پیوس��تگی که در معنا یافته 
می شود، جدا شده و در تباین با این پیوند و تقابل با تمام معنی قرار 
می گیرن��د«)ibid, 153(. از این تقابل درونی و فاصله ای که میان معنا 
و اثر هنری ایجاد می ش��ود، اثر می کوشد از طریق نفی معنا، مفهوم 
خود را به دست آورد. به نظر آدورنو »در آثار برجسته ی هنری، نفی 
معنا، فی النفس��ه شکل را به مثابه ی امری سلبی، صورت می بخشد، 
در حالی که در دیگر آثار، نفی معنا به گونه ای ایجابی نسخه برداری 
می ش��ود«)ibid, 154(. از ن��گاه وی هم��ه چیز به این بس��تگی دارد 
ک��ه »آیا معنی ب��ه گونه ای ذاتی از نفِی معن��ی در اثر هنری ایجاد 
 .)ibid(»می شود؛ یا اینکه این نفی ، با وضعیت موجود مشابهت دارد
مطابق این رویکرد، آثار هنری مدرنیستی وظیفه ی تحمل عقالنیِت 
خودتخریب گ��ر را که ت��ار و پود زندگی اجتماعی م��درن را از هم 
 گسس��ته بود، بر دوش فرِم زیبایی شناختی گذاشت. از دید آدورنو، 

تئاتر بکتی مثال بارز چنین هنری است. 
حفظ فاصله ی انتقادی از واقعیت و نفی آن، همان دیالکتیک 
سلبی و زیبایی شناس��ی انتقادی است که زیبایی شناسی آدورنو 
و فلس��فه ی هنر او بر بنیاد آن بنا ش��ده اس��ت. چیزی که در 

تئات��ر اجتماع��ِی برش��ت و س��ارتر و نظریه پ��ردازی لوکاچ 
ب��ه دلیل مغایرت فهم ش��ان از فرم اث��ر هنری،  دیده 

نمی شود. در تئاتری از نوع برشتی یا سارتری 
واقعیت اجتماعی به عن��وان محتوای اثر، 
در فرم��ی نظام مند و مبتن��ی بر مقوالت 
س��نتِی نمایشنامه نویسی ارائه می شوند. در 
چنین آثاری از آنجا که فرم تابعی از محتوا 

و ش��رایط اجتماعی نیس��ت؛ واقعی��ت موجود و 
تعارضات بنیادین و کژدیسگی آن، ظهور و بروزی 

پی��دا نمی کن��د و 
ای��ن  بنابرای��ن 

قبیل آثار از منظر 
نمی توانند  آدورن��و، 

پیون��دی می��ان هنر و 
برقرار  اجتماعی  واقعیت های 

کنن��د یا حتی به بی��ان آن مبادرت 
ورزن��د: »تعارض��ات الینح��ل واقعی��ت، به 

مثابه ی مس��ائل درون ماندگار فرم، از نو در آثار هنری 
پدیدار می شوند. همین امر، و نه تزریِق عمدِی عناصر 

عینی یا محتوای اجتماعی، است که رابطه ی هنر با جامعه 
 .)ibid, 6 ( »را تعیین می کند

آدورن��و در یکی از مباحث خود راجع به رابطه ی 
واقعی��ِت تجربی و تاریخی با امر زیبایی ش��ناختی، به 
نمایش نامه ه��ای بکت اش��اره می کند؛ ک��ه در آن ها 

»جه��ان دوم��ی از انگاره ه��ا ، پدیدار می ش��ود که هم 
به لحاظ اس��فناکی و هم به لحاظ غنا و ارزش��مندی بر 
تج��ارب تاریخ��ی تمرک��ز دارد« )ibid 31, (. وی توضیح 

می دهد که واقعیت در این جهاِن دوم یا همان جهان 

دراماتیک��ی، به صورت میان تهی  ارائه می ش��ود. ب��ه خاطر همین 
میان تهی بودن و از دس��ت رفتن محتوای واقعیِت تجربی و تاریخی 
اس��ت که صورت واقعی��ت در فرِم هنری به نظ��ر مخاطب، بدیع و 
نامأنوس می آید. از دس��ت رفتن ص��ورت انضمامی واقعیِت تجربی 
در درون واقعی��ت زیبایی ش��ناختی، منجر به ابه��ام و گرفتگِی اثر 
نی��ز می گردد ک��ه آدورنو از آن با عنوان کس��وف  نام می برد و کار 
هنر را تحقق همین امر تلقی می کند: »هنر، کس��وِف واقعیت یا امر 
انضمامی  را تحقق می بخشد«)ibid(. گرفتگی  و کسوفی که بیان آن 
ممتنع است و همواره به عنوان راز اثر هنری باقی می ماند. رازی که 
حاصل معمابودگی، ابهام و گرفتگی ناشی از فرم اثر است. فرمی که 
همواره مخاطب را با گستره ی تازه ای برای تفسیر مواجه می نماید و 
حیطه های ناممکن را به رویش می گشاید. ناممکن بودن فرم، معنا، 

بیان، قطعیت ها، وضوح، مطابقت و بازنمایی و ...   

پی نوشت:
 Incomprehensibility .1

The negation  .2
   The Second world of images .3

evisceration The .4، این واژه به معنای مثله ش��دن 
نی��ز به کار می رود. در نظر آدورنو واقعیت انضمامی در اثر 
هنری به نوعی مثله می شود و صورت انضمامی خود را 
از دست می دهد یا به عبارتی کژدیسه 

می گردد.  
   The eclipse .5

  The concretion  .6
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جوزف کاسوت هنرمندی پس��ت مدرن و مفهوم گرا است که فارغ 
از دغدغه ی س��بک و فرم، از طریق تداعی های مفهومی، به تولید 
اث��ر هنری می پردازد. نمونه ای از هنرهای اجرایی وی که با تقلیل 
مادی��ت فرم گرای هنر، جنب��ه ی بیانگری و مفهومی را برجس��ته 
س��اخته است، »یک و سه صندلی«، )1965( نام دارد. در این اثر، 
یک صندلی در کنار دیوار قرار داده ش��ده است، در سمت چپ آن 
تصویر عکاسی ش��ده ی صندلی و در سمت راست، نوشته ای نصب 

شده که تعریف صندلی به نقل از یک دایر ه المعارف است. 
 »یک و س��ه صندلی«، مخاطب را با گس��تره ای از بازنمایی و 
قلمروی از داللت ها مواجه می س��ازد که در آن امِر بازنمایی شده، 
تکثی��ر می ش��ود و به ح��وزه ی تصویر و از آنجا ب��ه حیطه ی زبان 
گسترش می یابد. آنچه می بینیم امری واحد است که به سه شکل 
پدیدار شده است: صندلی واقعی پای دیوار، تصویر عکاسی شده ی 
آن و س��وم تحق��ق زبانی صندلی. آنچه به عن��وان امر واحد از آن 
نام می بریم همان ایده یا مفهوم ذهنی صندلی اس��ت که به وجوه 
متفاوتی تحقق بیرونی یافته اس��ت و در واق��ع می توان گفت اثر، 
تناظر امر ذهنی با وجوه بیرونی آن را به نمایش گذاش��ته اس��ت. 
از ای��ن منظر می توان »یک و س��ه صندل��ی« را در عین تناظر با 
جه��ان افالطونی، گزاره ای دلوزی از فروپاش��ی آن نیز تلقی کرد. 
دو امر ناس��ازه نمایی که در عین ناهمخوانی، بر سطح یکدیگر قرار 

گرفته اند. 
اگر عن��وان را مکملی برای اثر در نظر بگیریم، این برداش��ت 
ناممکن نخواهد بود که »یک«، بر امر واحد به مثابه الگو و »س��ه 
صندلی« بر رونوش��ت های آن و مساهمت ش��ان از ایده ی صندلی، 
داللت کند. در این صورت خوِد صندلی به مثابه ی تخنه، رونوشت 
ایده ی صندلی و عکس آن نیز به مثابه  روگرفت از این رونوشت، در 
جایگاِه وانموده قرار می گیرد. در این مساهمت و مشابهت ها، الزم 
می آید ش��رح زبانی صندلی، به دلیل شباهت مفهومی و عقالنی و 
ن��ه تصویری، به ایده نزدیک تر از موارد تصویری باش��د، در حالی 
که چنین نیست و این امر کلیت اثر را با ناسازه ای مواجه می کند 
که موجب فروپاش��ی ایده گرایی و به تبع آن ش��باهت محوری در 

بازنمایی افالطونی می شود. 
چنانچه با منطق افالطونی به بررس��ی مناس��بت میان عناصر 
موجود در اثر)صندلی، عکس و نوش��ته(، بپردازیم، شاهد نسبتی 
سلس��له مراتبی میان عناصر حاضر در اثر خواهیم بود؛ به گونه ای 
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که صندلی در نس��بت ب��ا ای��ده ی آن، در جایگاه رونوش��ت قرار 
می گی��رد. جایگاهی ک��ه آن را ملزم به تبعی��ت از ایده به مثابه ی 
یک الگو می نماید. این تبعیت که مبتنی بر مش��ابهت است، امری 
وجودش��ناختی برای رونوش��ت محسوب می ش��ود. تا آنجا که در 
غیاب الگو، رونوش��ت فاقد موجودیت خواهد بود. در واقع رونوشت 
هم��واره در وضعیت  مس��اهمت، در پایگانی فروتر قرار می گیرد و 
موجودی��ت اش از جانب الگو به آن تفویض می گردد. این نس��بِت 
رونوش��ت با الگو را فوکو به تأس��ی از دلوز،  هم گونی  می نامد که 
در مقابل آن، عکس، نوش��ته و هر امری که با رهایی از س��یطره ی 
الگو، قادر به تکرار و تکثر خود باش��د، هم سانی  تلقی می شود. در 
تبیین افالطونی، هر قدر از بهره مندی تصویر از مس��اهمت کاسته 
ش��ود، مشابهت بیشتر رنگ خواهد باخت. هرچه این همانِی تصویر 
به مخاطره افتد به همان نس��بت هم ب��ا اضمحالِل حیث وجودی 
آن، بر وانمودگی اش افزوده خواهد شد. بنابراین وانموده که چیزی 
نیس��ت جز رونوش��تی از یک رونوش��ت، در فروترین پایگاِن هرم 

وجود شناختی افالطون، توهمی بیش نیست. 
ژیل دلوز، با درک متفاوتی از مشابهت، تقابل ارزش محوِر الگو 
/ رونوش��ت و رونوش��ت/ وانم��وده را بر هم می زن��د. در رویکرد او 
در حالی که رونوش��ت تصویری است بهره مند از شباهت، وانموده 
فاقد ش��باهت اس��ت و این تفاوتی ذاتی میان آن ها ایجاد می کند. 
وانم��وده برخالف آنچه در ظاهر می نماید، یکس��ر متفاوت از الگو 
است. وانموده به جای تبلور شباهت، بی شباهتی را به امری درونی 
برای خود تبدیل می کند. بر این اس��اس وانموده دیگر در نس��بِت 
مشابهت با الگو یا رونوشِت آن قرار نمی گیرد. دیگر مبنای وانموده 

نه مشابهت بلکه ناهمخوانی و تفاوت است. 
الگ��وی صندلی خوِد آن اس��ت، همانگونه که الگوی تصویر 
کناری��ش نی��ز خ��ود آن تصویر اس��ت. صندل��ی و عکس هیچ 
نس��بتی جز مش��ابهت درونی شده ش��ان، ندارند. هر دو به مثابه 
ام��ری وانموده، از طریق ناهمخوان��ی و تفاوت، به عنوان دو امر 
مس��تقل از هم، در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. در واقع عکس از 
هرگونه ارجاع به صندلی بی نیاز است همانگونه که صندلی برای 
افش��ای خود، نیازی به تصویر ندارد. بنابراین تمایزی اساس��ی 
میان عناصِر اثِر مورد بحث برقرار می شود. تمایزی که در سمت 
راس��ت تصویر مورد تأکید قرا گرفته اس��ت. تمایز میان صندلی 
در مق��ام ی��ک واژه � که برهم تنیدگی دال و مدلول اس��ت � و 

شورشوانمودهها
خوانشی دلوزی از»یک و سه صندلی«، اثر جوزف کاسوت
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مص��داق بیرونی آن. ش��یئی هم که تعری��ف دایره المعارفی آن 
ارائه ش��ده اس��ت نیز امری زبانی و وانموده است و جز شباهت 
درونی شده اش هیچ پیوند هستی ش��ناختی ای با دو وانموده ی 
دیگر ندارد. این وجه اثر نیز به جای تأکید بر ش��باهت، تمایز و 

دیگربودگی را مد نظر دارد. 
در جهان سلس��له مراتبی مشابهت و مس��اهمت، امر واحد به 
عنوان الگوی مس��لط بر جهان س��یطره دارد و ه��ر گونه گریز از 
این وحدت و هم پوش��انی، امری ناممکن است. همه ی عناصر این 
جه��ان در کاِر همگرای��ی و وحدتی اجتناب اپذیرن��د. همه ی امور 
متکث��ر صرفاً نمودی از الگوی واحد اند. در »یک و س��ه صندلی«، 
صندلی واقعیتی اس��ت در جهان، عکس ثبت لحظه ای از واقعیت 
است. زبان تجربه ی نحوی واقعیت است. علیرغم نقطه اشتراکی به 
نام صندلی در این بازِی بازنمایانه، مخاطب با س��ه صندلی مواجه 
اس��ت. صندلی هایی که به دلیل واگرایی از یکدیگر، شباهت ش��ان 
را باید در تفاوت ش��ان جستجو کرد. تفاوت همان نیرویی است که 
از فروپاش��ی اثر پبش گیری می کند. فروپاش��ِی برخاسته از تکثیر 
وانموده ه��ا در رئ��وس مثلثی که ماالمال از واگرایی  اس��ت. تکثیر 
هم زمان و متمای��ِز وانموده ها به صورت صندلی ، عکس و واژه، در 
چشم انداز مخاطب، وی را با واقعیت های متکثر و چندگانه، مواجه 

می سازد تا تفاوت و تمایز را در پوشِش هم سانی تجربه کند. 
ژیل دلوز بر اس��اس جایگاه ش��باهت و نتایج مترتب برآن، به 
بی��ان دو رویکرد متفاوت نس��بت به جهان می پ��ردازد: رویکردی 
ک��ه می گوید: »تنها آنچه ش��باهت دارد تفاوت خواهد داش��ت«، 
از جای��گاه ش��باهت ب��ه تف��اوت می اندیش��د و مرتبط ب��ا جهاِن 
رونوش��ت ها و بازنمایی هاست. رویکرد دیگر که معتقد است: »تنها 
تفاوت ها می توانند به یکدیگر ش��بیه باشند«، به شباهت به مثابه 
فرآورده ای ناهمخوان می اندیش��د و در واقع جه��ان وانموده ها را 
تعری��ف می کند. بر این اس��اس با دو جهان مواج��ه خواهیم بود: 
نخست جهان شمایل ها که ش��باهت محور است و دیگری جهان 
وانموده ها که تفاوت محور است. در این جهان شباهت عبارت است 
از تفاوت درونی ش��ده که با ارتقای جای��گاه وانموده ها موجودیت، 
تولید و تکثیر آن ها را به رس��میت می شناسد. پذیرش اینچنینِی 
وانموده ه��ا به نظِر دلوز، تمایز را به جهان بازنمایی انتقال می دهد. 
همان تمایزی که در اثر هنری مورد بحث میان سه صندلی ایجاد 
ش��ده است. تمایزی که ساختار الگو محور و  شمایلِی افالطونی را 
واس��ازی کرده و وانموده ها را به شورش علیه اقتدار الگو و قدرت 

تفویض شده اش به رونوشت ها، فرا می خواند.  
اج��رای ج��وزف کاس��وت، نقطه ی تالق��ی وانموده هاس��ت. 
وانموده های��ی ک��ه جهان م��ا را برس��اخته اند و حقیق��ت را معنا 
بخشیده اند. ما هنگامی که در برابر این وضعیت به مثابه اثر هنری، 
قرار می گیریم، به ادراک تازه ای از جهان دس��ت می یابیم. ادراکی 
ک��ه حاصل نظرگاه های متکثر اس��ت. در فزونی نظ��رگاه، همواره 
یافتن نقطه ی تالقی مصادف با فهم اثر هنری و بهره مندی از تأثیر 

عاطفی آن است. 

پی نوشت:
   Ressemblance .1

  Similitude .2

1
باید گوزن می شدم

شاخ می کشیدم برای شانه های شهر
خودم را می رس��اندم به ارتفاع هایی که دس��ت هیچ کس 

نمی رسد
رد می شدم از کناره ی پرتگاه ها 

از مالروهایی که از دور دیده نمی شوند
گوزن می شدم و شب ها جایی برای خواب نداشتم

گوزن می ش��دم و شب ها زنی را که دوست ندارد توی 
رختخواب بخوابد می آوردم کنار خودم

می گذاشتم گرم شود کنار تن ام
باید گوزن می شدم برای زنی

که فکر می کند
تنها چاره اش

گوزن شدن است
2

از هر کجا که بیایی
به مرز می رسی

از مریوان و موهای خیس من 
تا دکمه هایی که بسته ام 

و باز نمی شود 
سر صحبت ام 

با سربازهایی که شب
خواب های درهم ستاره و زن را 

پنهان می کنند توی پوتین هایشان 
و صبح 

سیگار ومرز را 
با دلهره می کشانند به برج نگهبانی

نگاه کن 
نشانه ام دودی است 

که از انگشت اشاره ی سرباز مرده ای بلند می شود
3

به بهانه های کوچک هم که شده
نام مرا ببر

به رهگذران بگو
هنوز نام این خیابان ناهید است

از بچه ها بپرس
بزرگ ترین رودخانه ی دنیا

بلندترین نقطه ی جهان
نزدیک ترین ستاره به ماه

بگو که ناهید است
به بهانه های کو چک  تر هم

نگذار ازدحام و خستگی و لیست های خرید
مرا از یادت ببرد
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د. محمد رحیمیان

سه شنبه ی خیس و اختالل در نظام داللت

کش��مکش می��ان ملیحه و ب��اد پاییزی کوچه، س��رآغاز داس��تان 
سه ش��نبه ی خیس است. باد قصد دارد چادر و چتر ملیحه را برباید 
و او مقاومت می کند. این بخش هسته ی اصلی داستانی است که به 
شیوه ای غیرخطی یک روز از زندگی دختری عذب را روایت می کند 
که علیرغم آگاهی از تیرباران ش��دن پدرش در س��ال های پیش از 
انق��الب، روز آزادی زندانیان سیاس��ی در بحبوحه ی انقالب 57 به 
اوین مراجعه می کند و به طور ناخواسته با یک چتِر آبی برمی گردد. 
در خوانش��ی پساس��اختارگرایانه و با رویکردی لکانی به وجه 
زبانی داس��تان، می توان گفت چتر نم��اد احلیل و دال اعظِم میل 
محسوب می شود. از آنجا که داستان مشحون از نشانه های سیاّالی 
اس��ت که هر یک در محور همنش��ینی و جانش��ینی نحِو روایت، 
داللت های گوناگونی را برمی تابند، زمینه ی مناس��بی برای ظهور 
ضمیرناخودآگاِه ملیحه فراهم ش��ده اس��ت تا می��ِل1 فروخورده ی 
وی ب��ه عش��ق ورزی با ی��ک مرد، ب��روز یابد. این میل ک��ه بنا به 
رهیاف��ت فرویدی انگاره ی دوران کودکی اس��ت، دائماً در زندگی 
ملیح��ه حضور دارد. »در تمام آن س��ال ها، ه��ر بار ملیحه فرصت 
پیدا می کرد، پیراهن را برمی داشت، به آن نفتالین می زد و دوباره 
آویزانش می کرد. درس��ت روی همان گیره جارختی و کنار همان 
ش��ال بلند که حاال سیاوش در سفیدِی آن به او نزدیک می شد«. 
ش��ال سفید س��یاوش)پدر ملیحه( تداعی وی و خود او هم تداعی 
ی��ک مرد در حیات روانی ملیحه اس��ت. این تداعِی روانش��ناختی 
ک��ه همان جابه جای��ی2 در تحلیل فرویدی رؤیاس��ت، در رهیافت 
زبان شناختِی سوسور، محور جانشینی نامیده می شود و یاکوبسن 
و ل��کان از آن به اس��تعاره3 یاد می کنند. بنا به تش��ابه و رابطه ی 
متداعی نشانه ها در محور جانشینی، میل نهفته ی ملیحه در غیاِب 
پدر به شال سفید و از آنجا به امیرحسین و نهایتاً  به چتر آبی که 

متعلاّق به مادر امیر حسین است، انتقال می یابد.  
»خان��م، چت��ر را مثل عصا و پاهایش جلو ب��رد ... خانم، روی 
دس��ت های ملیحه ریخته ش��د و قبل از بغل کردِن امیرحس��ین، 
چتر را به ملیحه داد ... و صورتش را به یقه ی باز و پوس��ت گردن 
امیرحس��ین مالید ... آن ها همدیگر را بغ��ل کردند و روی یکی از 
روزهای آخر پاییز 1357 غلت زدند و دور ش��دند«. از آنجا که به 
لحاظ روایت ش��ناختی ملیحه در داستان، نقش کانونی گر4 را دارد، 
نگاه او روی یقه ی باز و پوست گردن امیرحسین متمرکز می شود 
و می��ل وی در مصداقی ک��ه در برابرش قرار گرفته تجلی می باید.     
واژه ه��ای مالیدن، بغل کردن و غلطی��دن، تپق های فرویدی نگاه 

ملیحه هستند که ضمیر ناخودآگاه او را بروز می دهند.
لکان در رهیافت پساس��اختارگرایانه ی خ��ود، وجه تازه ای از 

ضمیر ناخودآگاه را کش��ف می کند. به ای��ن معنی که به نظر وی 
ضمیرناخودآگاه نه تنها ساختاری شبیه به ساختار زبان دارد، بلکه 
از زب��ان به وجود می آید. وی با اتکا به نظریه ی سوس��ور مبنی بر 
پیوند ق��راردادی میان دال و مدلول و رابط��ه ی تجربه با زبان، به 
این نتیجه می رسد که توده ی بی شکِل تجربه یا اندیشه در حرکت 
از ضمیرناخ��ودآگاه به س��مت خودآگاهی، از طری��ق واژگان و در 
نظم��ی زبانی و نح��وی قوام می یابد. همچنان که در سه ش��نبه ی 
خیس ضمیر ناخودآگاِه ملیحه به س��اختاری زبانی تبدیل می شود 
و دال ها در کارکردهای مجازی و استعاری خود از طریق مجاورت 
و مش��ابهت، به مدلول های متغیاّر و سرگش��ته بدل می شوند. این 
ساختار زبانی، وضعیتی متناظر با ضمیرناخودآگاه ملیحه است که 
نه توده وارگی پیشازبانی میل سرکوب شده اش مبنی بر همآغوشی 
ب��ا یک مرد را دارد و نه از همخوانی یک به یک میان دال و مدلول 
پی��روی می کند. ع��دم مطابقت دال ها با مدلول ه��ای قراردادی و 
دالل��ت چندگانه ی آن ها، حاص��ل ناهمخوانی میل و زبان اس��ت 
ک��ه به زعم لکان، براس��اس این ناهمخوان��ی، ضمیرناخودآگاه که 
در واقع همان میل است، از طریق زباْن ساختار می یابد و زمینه ی 
بروز پی��دا می کند. مطابق همین رویکرد، ضمیر ناخودآگاِه ملیحه 
که ریش��ه در میل و نیازهای روانی ارضا نشده ی وی دارد، تحقق 
زبان��ی می یابند. در این نوع از تحق��ِق میل، واژه ها معنای واحدی 
ندارن��د و صنایع بدیعی در معنای یاکوبس��نی و لکانی آن، موجب 
سیالن دال ها می شوند. »ملیحه زیر چتر آبی و در چادری که روی 
سرتاسر الغریش ریخته شده بود، از کوچه ای می گذشت که همان 
پیچ و خم خواب ها و کابوس او را داش��ت. ب��اران با صدای ناودان 
و چتر و آس��فالت، می بارید. پش��ت پنجره ه��ای دو طرف کوچه، 
پ��رده ای از گرم��ای بخاری ها آویزان بود«. پنجره های پوش��یده با 
بخ��ار، خلوتی را ب��رای ملیحه مهیا کرده اند ت��ا در پس کوچه های 

ناخودآگاه خویش، پرسه ای بزند و امر واقع5 بر او نمایان شود. 
لکان از طریق تبیین رابطه ی میل با نظام داللت، می کوش��د 
مفه��وم امر واقع را توضیح دهد. ب��ه نظر او امر واقع بنیان کارکرد 
زبان اس��ت و فراتر از اصرار نش��انه ها برای داللت بر یک امر واحد 
قرار می گیرد. در کنار این واقعیت که ش��بکه ای از نشانه ها انسان 
را دربرگرفته ان��د، تداخل ه��ا و تپش های میل ه��م وجود دارد. در 
رویک��ردی لکانی، میل که تعیین کننده ی انس��ان اس��ت از تصلب 
منطقی داللت فراتر می رود و چنانچه در نظام و ش��بکه ی نشانه ها 
تداخ��ل کند، واجِد امر واقع خواهد بود. نکته ی مهِم تئوری لکان، 
تعیین جای��گاه مصداق های بیرونی امیال انس��انی در پیوند میان 
میل و نظام نشانه هاس��ت. هرگاه میل انس��انی در نظام  نشانه های 

خوانش داستان سه شنبه ی خیس، اثر بیژن نجدی
)امر واقع داستانی در رویکرد لکانی(



77ساڵی یه که م، ژمارەی سفر و  1، خه رمانان و ڕەزبەری 1395ی هه تاوی

پیرامونی انس��ان تداخل کند، بر مصداق هایی 
پرت��و می افکن��د و موجب تجل��ی امر واقع 

می شود.
انس��انی  جای��گاه  در  ک��ه  ملیح��ه   

اس��ت،  یافت��ه  تعی��ن  می��ل  طری��ق  از  با خ��ود 
نش��انه های چتر، باد، کوچه، چادر و غیره، احاطه شده است. با تداخل 

میل اش در این نظام نش��انه ای مصداقی از امر واقع بر او پدیدار می شود. وی 
در واقع یک روِز اروتیک و عاشقانه را تجربه می کند: »ملیحه، سرش را 

تا چشم های آرایش نکرده اش در چادر فرو برده بود و کنار نفس نفس 
کشیدن و صدای پاشنه ی کفش هایش تقریباً می دوید. پاییز خود 

را ب��ه آبی چتر می زد، چادر را از تن ملیحه دور می کرد و چتر 
را از دس��ت های او می کشید. پیراهن نفتالین زده و اطونشده ی 
ملیح��ه از چادر بیرون زده، پر از برگ نارنج بود و باران و بوی 
نفتالین بر پوسِت بیست وچهارساله ی او می رسید، پوستی که 
کف دس��ت هیچ مردی، هرگز روی آن راه نرفته بود... ملیحه 
دس��ته ی چتر را ول کرد... تکه ای از آبی خیسش جر خورد... 

ب��اران مثل خون از زخم های چتر   می ریخت... فقط خاطره ای 
دور و کمی گرم از کف دس��ت ملیحه، هنوز در چتر بود... خاطره ای 

که صبح همان روز از پش��ت درهای بزرگ زندان اوین بیرون آمده بود...«. 
امر واقع برای ملیحه میل به همآغوش��ی با امیرحسین و ازله ی بکارت اش 
اس��ت. اما این روی��داد به مثابه ی یک میل، مصداق خ��ود را در واژه هایی 
می یابد که ارجاع آشکاری به آن میِل نهفته و اقناع نشده ندارند. واژه هایی 
از قبیل دسته ی چتر، آبی خیس، جر خوردن و خون. در دیدگاه لکان امر 

واقع  لزوماً با واژه هایی که برای توصیف آن به کار می رود متفاوت اس��ت و 
مصداق امیال هرگز همان چیزی نیست که آدمی آرزویش را دارد. 

چتر آبی و سایر نشانه ها با اختاللی که میل ملیحه در نظام داللِت زبانی 
پدید می آورد، در دو فاز موازی، در محورهای جانش��ینی و هم نشینی، سیالن 
می یابند و با داللتی متغیر، ساختاری از ضمیرناخودآگاه شخصیت اول داستان 
را ش��کل می دهند. به گونه ای که همان چتری که داللت اس��تعاری به فالوس 
دارد در محور هم نشینی و با داللتی مجازی، می تواند دالی برای مهبل باشد. 

داستان سه شنبه ی خیس، بیش از آن که رؤیایی فرویدی یا قصه ی رئالیستی 
رنج های شخصیت اصلی داستان باشد، امری زبانی است که موجب تحقق امر واقع 
در معنای لکانی آن و ظهور ضمیرناخودآگاه ملیحه می ش��ود. تن ملیحه و اش��یاء 
پیرامونی او با قرار گرفتن در نظام نشانه ها، نقش اصلی را برای بروز زندگی ذهنی 

و شکل گیری تجربه ی دلخواه و میل محور او، بر عهده گرفته اند.

پی نوشت:
  Desire .1

 Displacement  .2
 Metaphr .3

Focaliser .4 در این ش��یوه ی روایی، 
زاویه دید داس��تان اول شخص نیست 
ام��ا خوانن��ده در حال��ی ک��ه ش��رح 
رویداده��ا را از زب��ان راوی دیگ��ری 
می ش��نود، همان رویدادها را از چشم 

شخصیت اصلی داستان می بیند. 
 5. یک��ی از مفاهی��م لکان��ی در تحلی��ل 

روان شناختی اوست. 
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س��ه  ش��نبه خیس بود. ملیحه زیر چتر آبی و در چادری که روی 
سرتاس��ر الغریش ریخته ش��ده بود، از کوچه  ای می گذش��ت که 
هم��ان پیچ  وخِم خواب ه��ا و کابوس او را داش��ت. باران با صدای 
ناودان و چتر و آس��فالت، می بارید. پش��ت پنج��ره  های دو طرِف 
کوچ��ه، پرده  ای از گرمای بخاری ها آویزان بود و هوا بوی هیزم و 

نفت سوخته می داد.
ملیحه س��رش را تا چشم های آرایش نکرده  اش در چادر فرو 
برده بود و کنار نفس  نفس کشیدن و صدای پاشنه  ی کفش هایش 
تقریب��اً می دوید. پاییز خودش را به آبِی چتر می زد، چادر را از تن 
ملیحه دور می کرد و چتر را از دس��ت های او می کش��ید. پیراهن 
نفتالین زده و اطو نش��ده  ی ملیحه از چادر بیرون زده، پر از برگ 
نارنج بود و باران و بوی نفتالین بر پوس��ت بیس��ت  وچهار ساله  ی 
او می رس��ید، پوس��تی که کف دس��ت هیچ مردی، هرگز روی آن 
راه نرفته بود. اگر کس��ی بخار چس��بیده به یک��ی از پنجره  ها را 
پاک می کرد، می توانس��ت زنی را ببیند که گوشه  ی چادرش را با 
دندان هایش گرفته و نمی داند که با یک چتر وارونه چه باید کرد. 
این بود که ملیحه دسته  ی چتر را ول کرد و با هر دو دست، چادر 
دور ش��ده از تن  اش را قاپید و خودش را در آن فرو برد. باد، چتر 
را به طرف دیوار پرت کرد، آن را روی آس��فالت انداخت و آن قدر 
با خودش برد تا به تیر چراغ زد. چند تا از فنرهای چتر شکس��ت، 
تک��ه  ای از آب��ِی خیس  اش جر خورد. از تی��ر چراغ به طرف یکی 
از درخت��اِن تِه کوچه رفت. صدای پاره ش��دن پارچه و شکس��تن 
اس��تخوان های چتر، پنجره به پنجره دور شد. از لنگه  های باِز دِر 
یکی از خانه  ها سگی پا کوتاه بیرون آمد. دنبال چتر دوید و پارس 
ک��رد. باران مثل خ��ون از زخم های چتر می ریخت. چتر به تنه  ی 
درخت کوبیده شد و همان جا، زیر دست و پای پاییز، بی رمق دور 
از ش��باهت  اش به یک چتر باز شده و آبی افتاد. سگ چتر را دور 
زد. باز هم چندبار پارس کرد و س��اکت شد. برگشت. هر سه چهار 
ق��دم یک بار، س��رش را بر می گرداند و چت��ر را نگاه می کرد. حتا 
یکی از پنجره ها باز نش��د. هیچ کس بخار پنجره  ای را پاک نکرد. 

بیژن    نجدی

چتر صدای مچاله ش��دن فنرهایش را نمی  شنید. داشت می  مرد 
و دیگر نمی توانس��ت هیچ بارانی را به ی��اد آورد. فقط خاطره  ای 
دور و کمی گرم از کف دس��ت ملیحه، هنوز در چتر بود که آن هم 
آرام، آهسته، آهسته و آرام، آرام و آهسته فراموش می شد، خاطره  
ای ک��ه صبح همان روز از پش��ت درهای بزرگ زندان اوین بیرون 
آمده بود. آن روز یکی از دس��ت  های خانمی که زیر چش��م هایش 
پیل��ه آورده بود و صورت بند نینداخته  اش با بی رحمی او را پیرتر 
از خودش نش��ان می داد، با کک مکی که فقط روی پوس��ت سیب 
می توان آن را پیدا کرد، دس��ته  ی چتر را مش��ت کرده بود و آبِی 

بلندی از الی انگشتانش می ریخت.
عده  ای چن��د خبرنگار را دور کرده بودن��د: یعنی امروز واقعاً 

همه را آزاد می کنند؟
- بله... آن ها مجبورند.

خانم یکی از ش��انه  هایش را به نرده  ی یخ کرده  ی بیِن زندان 
و م��ردم، تکی��ه داده بود و چند ن��رده آن طرف تر، ملیحه چش��م 
از دِر فل��زی ک��ه صبح روی لب��ه  ی باالی آن، س��فیدک زده بود 
برنمی داشت. گروهبانی، خبرنگارها را از پله  های کنار نرده، پایین 

می آورد. از دور صدای نفس کشیدن تهران به گوش می رسید.
عده  ای به چشم ش��ان دست می کش��یدند، انگار در هوایی پر 
از کِف صابون به تپه  های اطراف و س��یم های خاردار، خیره ش��ده 

بودند.
ملیحه با دیدن عکاس  ها، دست اش را روی صورت  اش گذاشت 

و فالش، مهتابی روی مهتابی، روشن شد، خاموش شد...
فردای آن روز، صورت خانِم کمی دورتر از ملیحه در صفحه ی 
اول روزنامه  ای بود و در روزنامه  ای دیگر، عکس بزرگی از درهای 
زندان اوین چاپ شده بود که با صدای کنار رفتن سال های 1324 

تا 1357 باز می شد.
م��ردم هج��وم بردن��د. ملیحه، ص��ورت به صورت، س��رش را 
می چرخان��د. در س��رمای اطرافش ک��ه حاال، خال��ی از صبح بود، 
بین آن همه چش��م های عادت کرده به دی��وار، دمپایی، میله  های 

سه شنبه ی     خــــــیس



79ساڵی یه که م، ژمارەی سفر و  1، خه رمانان و ڕەزبەری 1395ی هه تاوی

تخت خ��واب و ش��مردن پای��ان  ناپذیر موزاییک و روزهای س��ال، 
نمی توانس��ت س��یاوش را پیدا کند. )هفت س��ال پیش، سیاوش 
ریحانی، پدر ملیحه، پش��ت انبار س��یب  زمینی زن��دان، به تیرک 
چوبی بس��ته و تیرباران ش��ده بود،البته بعد ش��یلنگ آب را روی 
تیرک گرفته و آن را شس��ته بودند، البته باران نگذاش��ته بود که 
خ��ون، روی علف های کناِر تیرک، پینه ببندد( البته ملیحه از این 
طرف نرده  ها نمی توانس��ت انبار سیب  زمینی را ببیند، همان طور 

که علف را، همان طور که هنوز چتر را ندیده بود.
خانم، چتر را مثل عصا و پاهایش جلو برد. از پله  های سیمانی 
ب��اال رفت و پی��ش از آن که به گری��ه بیفتد داد زد: امیرحس��ین، 

امیرحسین، من این جام.
مرد جوانی که سبیلش تازه به سیاهی زده بود، الی زن ها راه 
باز می کرد. خانم به همان پله  ای رس��ید که ملیحه ایس��تاده بود. 
مرد جوان ش��انه  های مردم را مثل آب کنار می زد و با دست های 

درازشده  اش جلو می آمد.
- امیرحسین...

خان��م از پل��ه  ای پایین رف��ت. یک طرف چ��ادرش که روی 
سیمان کشیده می شد، به پاهایش پیچید. سکندری خورد. ملیحه 
خودش را به طرف او پرت کرد و زیر بغلش را گرفت. امیرحس��ین 

فریاد کشید: مواظب باشین مادر...
خانم، روی دس��ت های ملیحه ریخته شد و قبل از بغل کردن 
امیرحسین، چتر را به ملیحه داد و گفت: یه دقه اینو نگه دار ننه...

و صورتش را به یقه  ی باِز پیراهن و پوست گردن امیرحسین 
مالید که هن��وز بوی پتوهای اوین م��ی داد. آن ها هم دیگر را بغل 
کردن��د و روی یک��ی از روزهای آخر پاییز 1357 غلت زدند و دور 
ش��دند. بی آن که کسی صدای ملیحه را بشنود که می گفت: خانم، 

چتر شما، خانم... چتر...
گروهبانی در بلندگوی دس��تی می گفت: لطفاً س��وار ش��ین، 

بفرمایید طرف اتوبوس، تندتر آقا...
ملیحه از مردم می پرسید: پس بقیه کو؟

چتر را روی سینه  اش گرفته بود و به هر مرد و زِن دِم دستش 
می گفت: بقیه... بقیه کجان؟

آن قدر که باالخره مجبور شد شانه  ی همان گروهبان را تکان 
دهد و بپرسد: دیگه نیس؟ همین...؟

ژاندارم، سرش را به طرف زندان برگرداند.
این ط��رف دِر ب��زرگ اوین، ک��ه مثل زخمی کهن��ه، زخمی 
خش��ک، زخمی که خون ریزی اش بند آمده باشد باز بود، سیاوش 
روی غرور پیر شده  ی پاهایش ایستاده، همان شال سفید و بلندی 
را به گردن داشت که سال ها پیش، شب دست گیر شدن، آن را از 

جا رختی چوبی و کنار پیراهن ملیحه برداشته بود.
در تمام آن سال ها، هر بار ملیحه فرصت پیدا می کرد، پیراهن 
را برمی داش��ت، به آن نفتالین  می زد و دوب��اره آویزانش می کرد، 
درس��ت روی همان گیره ی جا رختی و کنار همان ش��ال بلند که 
حاال س��یاوش در س��فیدی آن به او نزدیک می شد. آهسته گفت: 

سالم پدر.
می دانست برای دست زدن به صورت پدرش باید از فاصله  ی 

دور و دراز بین واقعیت تا رؤیا بگذرد.
اتوبوس رفته بود. دو سه نفر کمک کردند تا ملیحه پشت سِر 

پدرش، سوار مینی بوس شود که راننده  اش در آیینه به چشم های 
ملیحه خیره شده بود و نمی توانست بفهمد که مسافرش می خواهد 
گریه کند، یا قباًل گریس��ته اس��ت. همین که استارت زد، تپه  های 
اوی��ن تکان خورد. برج نگهبانی با آن نورافکن خاموش، دور ش��د، 
همه  ی درخت ها پا به  پای مینی بوس راه افتادند. ردیفی از س��یم 
خ��اردار روی دایره ای چرخی��د و تیزی هایش در قطره  های بارانی 
ک��ه نمی بارید و ملیحه خیال می کرد که می بارد، فرو رفت. راننده، 
مینی بوس را روی سرازیری انداخت. شیشه  ی کنار صورت ملیحه 

از تپه  ها و برج و سیم خاردار خالی شد.
- تموم شد پدر.

- چی تموم شد؟
- حاال به دیوارهایی می رسیم که مردم روی آن خیلی چیزها 

نوشته  اند...
- دیوار... دیوار، دیوار

پدر، سرش را پایین انداخته بود و ناخن هایش را نگاه می کرد.
ملیحه تا پل تجریش ساکت ماند.

- سیگار می کشید؟
روی پل، مینی بوس از کنار تانکی گذش��ت که س��ربازی روی 
کالهک آن نشس��ته بود و سیگار می کشید. راننده یک مشت دود 
را دید که بدون بوی توتون با صدای س��رفه  ی مسافرش، آینه  ی 
مینی بوس را پر کرده اس��ت. کنار آینه س��اختمان بلندی در آتش 
می س��وخت. صدای ش��لیک می آمد. ملیحه از پدرش خواست که 
عینک بزند و به تکه  های شکس��ته  ی نئونی که از کلمات »بانک 

صادرات« روی پیاده  رو می ریخت، نگاه کند.
- لطفاً نگه دارید.

آن ها پیاده شدند و راننده نتوانست برای چیزی که از اتومبیل 
بیرون می رفت، کلمه  ای بهت��ر از تنهایی پیدا کند، همان طور که 
مردم پیاده  رو نتوانستند بفهمند که مردی بی  آن که وجود داشته 

باشد، بازو به بازوی زنی، از کنارشان می گذرد.
- خسته شدین پدر؟

- خیلی مونده؟
- دیگه داریم می رسیم.

- محله  ی خودمون بهتر نبود؟
- بعد از مادر... )شما هم که نبودین( دیگه نمی شد اون اتاق ها 
را تحمل کرد، با خرت  و پرت های مامان نمی دونس��تم چکار کنم، 
صدای س��رفه  هاش بعد از ِچُلم ه��م از خانه بیرون نرفته بود، این 
بود که آمدم این جا، حاال می رسیم، اولش پدربزرگ نمی ذاشت بعد 

گفت: »هرجور راحت تری«... مامان؟ دکترها گفته بودن گواتره...
- گواتر نه، غمباد.

- گواتر همان غمباده دیگه پدر.
- نه.

ملیحه کنار دری ایس��تاد. چقدر برای پی��دا کردن کلید، این 
جیب آن جیب کرد. می دانس��ت همین ک��ه در را باز کند، باز هم 
بای��د از کنار لباس ه��ای افتاده روی زمی��ن، از روی روزنامه  های 
پخش  و پال، از کنار تصویر خودش درآینه، و زیرس��یگاری های پر 
از ته  س��یگار بگذرد و زیر قاب کوچک چسبیده به دیوار بنشیند، 
همان قاب قدیمی که روی آن نوشته شده بود »در من غروب کن 
ای آفت��اب پی��ر«. کلید را چرخاند و رفت ت��وی حیاط. چتر را باز 
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کرد و از این طرف پارچی آبی به آسمان نگاه کرد، آن قدر آسمان 
پایین آمده بود که ملیحه می توانست یک مشت از آن بردارد و بو 
کند. با چتر به اتاق رفت. پرده همان قدر آبی شد که آینه. بی آن که 
چت��ر را ببندد، آن را روی میز گذاش��ت. آن طرف میز، پارچ آب، 

بدون یک قطره آب، پر از آب بود.
ملیح��ه ش��ال گردن پ��درش را گرفت و آن را کن��ار پیراهن 
خ��ودش آویزان کرد. حاال روی جارختِی چوبی، آس��تینی از او به 
شانه  ی سیاوش چسبیده بود. حاال بوی انبار سیب  زمینِی اوین و 
نفتالیِن یک پیراهن زنانه، قاطی هم ش��ده بود. ملیحه گفت: شما 
کمی دراز بکشین، من هم سماور را روشن می کنم، بعد می شینیم 

حرف می زنیم.
بیرون از پنجره، بارانی که پاییز برای باریدنش، از صبح تا آن 
لحظه، این دست آن دست کرده بود، باالخره بارید. ملیحه رادیو را 
روش��ن کرد. روزنامه  های چند روز گذش��ته را روی میز گذاشت. 
پیراهنش را عوض کرد و گفت: خودتونو س��رگرم کنین تا من برم 

دنبال پدربزرگ.
و در س��ه  شنبه  ای خیس، زیر چتر آبی و در چادری که روی 
سرتاس��ر الغری اش ریخته ش��ده بود از خانه بیرون رفت. باران با 
ص��دای پارچه روی چتر می باری��د. پاییز، خودش را به آبی می زد. 
چادر را از تن ملیحه دور می کرد و چتر را از دس��تش می کشید و 
او که نمی توانس��ت هم چتر و هم چادر را نگه دارد و نمی خواست 
هیچ کس مگر پدرب��زرگ، او را در پیرهنی پر از برگ نارنج ببیند، 
دسته  ی چتر را ول کرد. ته کوچه سوار تاکسی شد و تا رسیدن به 
خانه  ی پدربزرگ، به آژیر اتومبیل هایی گوش داد که در سرتاس��ر 
تهران ش��نیده می شد بی  آن  که صدای شکس��تن چتری شنیده 
ش��ود. همین که پدر بزرگ، در را باز کرد، ملیحه احساس کرد که 
صدای آژیر تمام شده و در دنیا چیزی به نام لب خند وجود دارد.

- سالم.
پ��در بزرگ با لب خند گفت: س��الم و زهرمار، از صبح تا حاال 

منتظرت بودم...
ملیحه به طرف آینه رفت و موهایش را با حوله خش��ک کرد. 
آن را شانه کرد و خودش را هفت سال جوان تر به سینه  ی پیرمرد 

چسباند.
- همه  رو آزاد کردن پدربزرگ، همه  رو...

- می دونم، یه ساعت پیش BBC گفت.
- ولی من خودشونو دیدم، دیدمشون.

- کجا؟
- دِم در اوین.

- اونجا چکار می کردی؟
- چکار می کردم؟ رفتم دنبال...
- بشین ملیحه، یه دقه بشین.
- غلغله بود، خبرنگارا، عکاسا.

- گفتم بشین ملیحه...

ملیحه روی زمین نشست. موهایش را از پیشانی  اش کنار زد. 
دست اش را روی پیراهن  اش کشید.

- چه اشتباهی... این همه سال سیاه پوشیدم.
پدر بزرگ صورتش را برگرداند:

- خودتو گول نزن ملیحه...
در اتاق راه رفت.

- به این صندلی دست بزن، دستت و بکش روش، یاال، کسی 
روش نشسته؟ نه... روی اون تخت خواب رو نگاه کن... کسی روش 

خوابیده؟ هیچ کس نیس ملیحه... همه مردن... مادرت، سیاوش...
ملیحه گفت: فرق می کنه، م��ادر رو ما خودمون دفن کردیم، 
مگه نه؟ دیدیم که شس��تنش، مگه نه؟ اما اون سال کسی سیاوش 
رو به ش��ما نش��ون داد؟ زنده  ش رو...؟ م��رده  ش رو...؟ توی این 
سال ها کس��ی قبری، چیزی، س��نگ قبری، هیچ چی به ما نشون 

نداد.
پدربزرگ گفت: برو اون قرص والیوم منو بیار، رو یخچاله...

بع��د از والیوم، پدربزرگ، بعد از لی��وان آب، پدربزرگ، بعد از 
س��رمایی که در گلویش پایین   می رفت، پدربزرگ گفت: واقعیت 

اینه که اون مرده.
ملیحه گفت: واقعیت اینه که من امروز اون جا بودم...

- که چی؟
نمی دون��م، فقط با همین چش��مهام دیدم که م��ردم بچه  ها 
ش��ونو، شوهراش��ونو بغل کردن و رفته  ن... بعد من دست هامو باز 
کردم، دنبال یه کسی بودم، یه چیزی... دیدم یه چتر توی دستمه، 
اون��و بغلش ک��ردم، یه رؤیا رو که آبی ب��ود، اون خیلی آبی بود، با 

خودم بردمش خونه، ما با هم حرف زدیم...
- پ��س تو حاال ی��ه چتر داری ک��ه هم واقعیِت توس��ت، هم 

رؤیاس...
- نه... یه س��اعت پیش که از خونه می اومدم، بیرون بد طوری 

بارون می بارید، چتر وارونه شده بود، من هم ولش کردم.
- چرا؟

- واس��ه این که اون واقعاً یه چتر ب��ود، می فهمین پدربزرگ؟ 
دوباره شده بود یه چتر.

تم��ام ت��الش ملیحه برای پنهان کردن گری��ه  ای که باران به 
باران با او تا خانه  ی پدربزرگ آمده بود حاال تمام شد.

- من باید برم... می خوام برگردم خونه...
پدربزرگ لباس پوشید.

- پاشو بریم.
آن ها در تهرانی که س��ه  شنبه  ی فراموش شده  ای داشت، از 
خیابان هایی گذش��تند که به خاطر اعتصاب ها، گاهی برق داشت، 
گاهی نه. گاه��ی تاریک بود، گاهی هم به اندازه  ی یک تیر چراغ، 
روشن، این بود که ملیحه و پدربزرگ، نتوانستند نعش چتر را زیر 
هیچ  کدام از درختان کوچه پیدا کنند. حاال چتر هم یک سیاوش 

شده بود.
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بێکار
ناسرفەتحی

دوو � س��ێ بەیانییە ئەو ژنەی دراوس��ێمان نابینم لەس��ەر کار 
بگەڕێتەوە ماڵێ؛ پێ دەچێ کەوتبێتە سوڕی مانگانەوە.

هەڕەشە
ناسرفەتحی

نەهێنیی��ەک دەدرکێنم، نەگاتەوە بابم. باب��م چوار ژنی هێناوە؛ 
یەکیانی لە حەمامدا س��ووتاندووە، یەکیانی بە چەقۆ کوشتووە و، 
یەکیش��یانی لەجێدا خنکاندووە. بەدایکیشمی دەگوت: تۆ هێشتا 

منت نەناسیوە!

کا نوقتە
ناسرفەتحی

بە دەستێک دەستی کچە گەورەکەم گرتبوو و کوڕە چکۆلەکەشم 
بە باوەشەوە بوو و لەگەڵ مێردەکەم دەچووین لە بازاڕ جلووبەرگی 
جەژنیان بۆ بکڕین. مێردەکەم وەک هەمیش��ە س��ەت ش��ەقاو 
لە پێش��مانەوە دەڕۆی. لەپڕ بریس��کەیەک لە تیغەرەی پشتمڕا 
هات و الیەکی س��ەرمی سڕ کرد. بۆ ئەوەی کوڕە چکۆلەکەم لە 
دەس��ت بەرنەبێتەوە هەردووک چۆکم دادا و بە ئەسپایی بەالی 
ڕاست دا خۆم خس��ت. مێردەکەم سەت شەقاوی دیکەش دوور 
کەوتبوووەوە. کچەکەم وەک ش��ێتی لێ هاتب��وو و بە گریانەوە 
هەر بە دەورمدا هەڵدەسووڕا. مێردەکەم سەت شەقاوی دیکەش 
دوورکەوتب��وووەوە. ک��وڕە چکۆلەکەم یەک بەخ��ۆی دەگریا و 
خەڵکی��ش بەپەلەپەل ل��ە دوور و نزیک��ەوە بەهەاڵتن دەهاتن 
بۆالمان. مێردەکەم سەت ش��ەقاوی دیکەش دوور کەوتبوووەوە. 
پیاوێ��ک کوڕەکەمی هەڵگرتبوووەوە و هەرچ��ی دەکرد پێ ژیر 
نەدەبووەوە. لەنێوگەڵ و نێولینگی خەڵکەوە چاوم لێبوو مێردەکەم 
سەت شقاوی دیکەشمان لێ دوور کەوتبوووەوە. پیاوەکانی دیکە 
س��ەریان لێ شێوابوو و هاواریان دەکرد: ژن ژن ژن، ژنێک بێنن 
ئەو عافرەتە هەڵگرێتەوە. مێردەکەم سەت شەقاوی دیکەش دوور 
کەوتب��ووەوە. کچەکەم خۆی بەس��ەردادابووم و دەگریا و کەس 
نەبوو دەس��تی بگرێ و واوەی بەرێ. مێردەکەم س��ەت شەقاوی 
دیک��ەش دوور کەوتب��وووەوە. دووکتوور پێی گوتب��ووم: ئەگەر 
ئەمجارە وات لێهاتەوە قامکەکانی دەس��ت و القت بە ئەس��پایی 
و لەس��ەریەک لەسەریەک بجووڵێنە، بۆ ئەوەی خوێنت بگەڕێ و 
سەکتەی مەغزی لێت نەدا. وردە وردە کە هێزم دەهاتەوە بەرخۆم 
و خەڵکم��ان زیاتر لێ ک��ۆ دەبووەوە، ژنێک هات و پیلی گرتم و 
هەڵیستاندمەوە س��ەرپێ. مێردەکەم سەت شەقاوی دیکەشمان 
لێ دوور کەوتب��ووەوە و بەقت نوقتەیەکی لێ هاتبوووەوە؛ نوقتە 

سەری خەت.

).....(
شانازجەوانشیر

مامم ب��ە چەقۆكەی باپیرەم باوكمی كوش��ت ، بەاڵم دوایە كە 
چاوی بە فرمێسكەكانی دایكم كەوت لەوە زیاتر بەرگەی نەگرت، 
لە سەر دەستی ڕیش س��پی و گەورەكانی خێڵەكەمان دایكمی 
ح��ەاڵڵ كرد .  ئەمجار مام��م وەك چۆن ئامۆژنمی بانگ دەكرد 

دایكش��می بانگ ك��رد ، بەاڵم من هەر بێ ب��اوك مامەوە هەتا 
ئێستا  .. 

بەتەمەن بوونێكی لە ناكاو 
شانازجەوانشیر

ئەوە یەك��ەم جارە كە بەم ش��ێوەیە 
لە گەڵ پیاوێ��ك دا ئاوێتە دەبم 

هەرچ��ەن ك��ە ق��ەرار بوو 
هەموو ش��ت ه��ەر بە 

تەنی��ا ماچ بێ بەاڵم 
ئ��ەو خەریكە لە 

ی  ك��ە ڵێنە بە
خۆی الدەدا 

هەت��ا   ،
ێ��م  د

دەستی 
قەدم  لە 

ە  و م��ە كە
نم  كا گمە و و د

ێن��ێ  ز ا تر ە د
دوای  ب������ە  و 

دەمباتە  دا  خ�����ۆی 
ك��ۆگای دووكانەك��ەی و 

دەمم ل��ە نێو دەم��ی دەنێ ، 
هەناس��ەگەرمەكانی نارێ��ك و پێك 

دەبێ و تووند بەخۆیمەوە دەنێ. 
لە ناكاو ترسێ دامدەگرێ، دەڵێم: »نا، نا  با تەواوی 

كەین هەر ئەوندە بەسە، نا ..«
بەاڵم ئەو بەم قس��ەیەم بە تین تر ل��ە دوایی ماچ��م دەكات و 
لێوەكانی بۆ بنامل��م دەب��ات، خەرم��ە خرمی گ�وارە زێوەكانم  
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چ�����ەشنی مووس��یقایەكی خۆش لە گوێم دا دەزرینگێت��ەوە، 
مووس��یقایەك كە ئاوێتەی خ�ۆی��م دەكات و ه��ەرچی ترس و 
گومانە لە بیرم دەباتەوە، سەرخۆشی خرم��ە خرم و مڵچە مڵچی 
لێوەكان��ی لە گەڵی دەخزێمە نێو بووكەشووش��ە لە 
مۆدكەوتووەكانی كۆگاكە و كاتێ بە خۆمدا 
دێم��ەوە لە تەواوی ئەو كچانەی كە 
دەیانناس��م بە تەمەن تر بووم 
خۆم  خۆش��م  كە  ئەوندە 

ناناسمەوە!.

کورتیلە 
چیرۆکی)کامەرانی(

هێمن ئەمینی 
-ئەردەشێر؟ئەردەشێر؟!

-ئا؟...چەیژی؟
-هۆشت بێ،پیاگێک هات.

-باشە باوە...وتم داخۆم چە ئەیژێ!
لێی نزیک بووەوە و هەردووکیان بە تەنیشت یەکەوە ڕاوەستان.

-ئەردەشێر؟...ئەردەشێر؟!

-کوڕە ئەردەشیر،ئەردەشیر...چەن دەحە بێژم بە تۆ،ها؟ چەو؟!
-ئەیژم من دانیشم تۆ بە پاوۆ بوێسی؟

-ئەرێ باوکە،ئەرێ...تۆ نامووس ئەونە قسە مەکە با نەزانن پێمان.
دانیشت و پاڵی داوۆ بە دیوارەکە.

-ئەی خوا غەزەبت لێگرێ.تواش��اکە، تواشاکە هەر کیفەکەی بە 
قەو خوێن دیەی من ئەوێ.

-باشە باوکە،ئەوە چەس؟ئیمڕۆ بۆ چە وات لێهاتگە؟هەر خەریک 
هەڵیت و پڵیت وتنی.

- چەئەزانم ڕۆڵە. وێڵکە...ئەردەشێر؟ تواشای ئەو ژنەکە وا خەریکە 
تێت.

- ئەردەشیر! ئەر، دە، شیر.
کاتێک ناوەکەی بڕگە بڕگە دەکرد دەستیشی ه���اوکات لەگەڵ 

بڕگ��ەکان بەرز دەکردەوە. پاشان بە ڕقەوە پێی گوت:
-تۆ ئەم ناو منە بۆ چە فێر ناویت؟!

-ک��وڕە چە ئەزان��م ڕۆڵ���ە.خوا دایکت لە من بس��ێنێ،ئەو ئەم 
ناوەی لە تۆ ناگە.

بڕێک ب�ێ دەنگ بوو و پاشان پێی گوتەوە:
- من دڵم بە هینەو بوو، چەو... ئەها، کامران.

-کام��ران! ئەرێ، ئەوەی لە ناو منا نەوێ کامرانییە.وێڵکە تووخوا، 
هەر ئەردەشێرەکەی تۆ فرە خاسترە.

ژنەک��ە لێیان نزیک ب��ووەوە و ئاوڕێکی کورتی لە پای کۆڵەوار و 
دەس��تی گۆجی کابرا پیرەکە دایەوە و لێیان تێپەڕ بوو.هێش��تا 
چەن هەنگاوێک دوور نەکەوتبووەوە ڕاوەس��تا و دەستی کرد بە 

جانتا شانییەکەی.گەڕایەوە و ڕووی کرد پیاوە پیرەکە.
»خوا خێرت بنووسێ خانم گیان.خوا و پێغەمبەرت لێ...«
بەپەلە لێی وەرگرت و بە بزەیکەوە ڕوویکردە کوڕەکەی.

 � ه��ا ئەردەش��ێر... ک��وڕە ئەردەش��یر گی��ان، ه��ا. بیخ��ە 
گیرفانتەو!«

دایکی
کەماڵ کەریمی

وێنه ی س��ه ر گۆڕه که م ک��ه وتبۆ نێو چاوی؛دیار بوو له مێژه 
چاوه ڕێی مه رگمه؛چاوه پیس��ه کان��ی ببوونه دوو هێلکه ی ره 
ش؛ل��ه قین دا له ژێاڵ هاتب��وون؛وه ک ئه و کاته ی دوو هێلکه 

له ئاو دا ده کوڵێن.
به خۆش��ی چاک ده زانێ؛منداڵه زۆڵه خۆشه ویسته که ی له و 

دوو هێلکه یه ی منه وه هاتۆ.

بە شێت زانین 
دیمەن سۆهرابی

� قەرار نەبوو نەیات. 
ئەوە ناهاتویو من چەترەكەم بابردویەتی و لە ژێر ئەم بارنەدا تەڕ 

تەڕ وەستاوم. 
� ق��ەرار نی��ە بچم، خۆ ش��ێت نەب��ووم بڕۆم، دەبوو تماش��ای 

کەشوهەوای بکردایە جا بۆ یەکەمجار قەراری لەگەڵم دانایە.

كامیان منم
نه ریمان ئاغالی

چ��اوم بڕیبووه  جه س��ته ی خوێناوی ئه و. گاڵس��ه  ش��ه رابه كه م 
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به پێچه وانه ی س��وڕانی چركه ژمێرێكه وه  ده سوڕانده وه ، تا شه رابه  
ڕه نگخوێنیه ك��ه  ده گه یش��ته  لێواری ڕژان، ئه وجا ده موه س��تاند، 
هێواش هێ��واش ش��ه رابه كه  ده هاته وه  خواره وه  و به  پاش��ماوه  
چه وره كه ی له دیوی ناوه وه ی گاڵس��ه كه دا وێنه ی ئه و جه س��ته  
كه وتووه ی ده كێش��ا كه  له به رده ممدا له  خوێندا كه وتبوو. سه رم 
گێژی ده دا، گوێم له  هاشه  هاشی هاتوچۆی خوێنی ناو ده ماره كانی 
مێش��كم گرتبوو، سه رم ڕاده وه ش��اند تا ئه و هاشه یه  كه مبێته وه ، 
هاش��ه  هاش��ه كه  زیاتر و زیاتر ده بوو. نێو ده مم پڕ پڕ ده كرد له  
دووكه ڵی ئه و جگه ره یه ی كه  ده یان ساڵبوو له نێوانی په نجه كانمدا 
هه ر ته واو نه ده بوو. به هیواشی دووكه ڵه كه م ده رده دایه  نێو گاڵسه  
شه رابه كه وه ، له  فوولێكردنێكی هێواش به رده وام ده بووم تا له گه ڵ 
جه س��ته ی خوێناوی نێو دیواری ناوه وه ی گاڵسه كه  تێكه ڵ ببێ. 
هاوارێك له نێو پێكه كه وه   ده هاته  به رگوێم و له گه ڵ دووكه ڵه كه دا  
ده هاته  ده ره وه  و له بۆش��ایدا نه خش��ی جه س��ته یه كی كه وتووی 
له خوێن��دا ده كێش��ا. له نێو هه رس��ێك جه س��ته  كه وتووه كاندا 
ده مڕوانییه وه  ئه و جه سته یه ی هه ر به ڕاستی كه وتبوو ، ده موویست 
لێی نزیك ببمه وه  و هاوارێكی به ده نگێكی زۆر به رز  به سه ردابكه م 
و بڵێ��م: ده هه س��ته وه ! ئا ده هه س��ته وه ! بیرم ل��ه وه ده كرده وه ، 
گه ر هه ر نه توانێت هه س��تێته وه  ش��تی خراپ بكه م، بۆنمونه : به  
هه رچ��ی هێزم هه یه  تێ��ی هه ڵده م ئا تێی هه ڵ��ده م. تا ده هات 
هاش��ه  هاشی نێو مێش��كم زیادی ده كرد و له و ده نگه ش به رزتر 
له  كون��ی گوێچكه كانمه وه  ده رده چووه  ده ره وه . ده مویس��ت لێی 
نزیكت��ر ببمه وه ، له گ��ه ڵ یه كه م هه نگاوم ب��ه ره و نێو خوێنه كه ، 
پێش��ی چاوه كانم تاریك بوون، ده نگێك كه  له شكانی گاڵسێك 
ده چوو له نێو هۆش��مدا ده زرینگایه وه ، هه ستم به  گه رمییه ك له  
نێو دووپه نجه ی ده س��تی ڕاس��تمدا ده كرد. جه سته یه كی قورس 
ق��ورس، به نێو تونێلێك��ی تاریك تاریكدا له  بۆش��اییدا ده برا كه  
هه رگی��ز بڕانه وه ی نه بوو. له وێدا بیرم له  بینینی دوو فریش��ته  و 
دیداری هه موو كه سه  مردووه كانی پێش خۆم ده كرده وه ، له گه ڵ 
هاش��ه  هاشی نێو مێش��كمدا ده نگێك به  قاقایه كی زۆر ئازارده ر  
كه  تا نێو ئێس��قانه كان ده چه ق��ا و تاریكی تونێله كه  هێنده ی تر 
به رزت��ر و بزڕتری ده كرد  و ده یگوت: درۆب��وو ئا هه موو ئه وانه ی 
گوتیان��ن درۆبوون، قاقای لێ ده دای��ه وه  و ده یگوته وه : ئا درۆبوو، 

هه مووشتێك درۆبوو. 

).....(
نەریمان ئاغالی

له  ناوه ڕاس��تی ش��ه قامه كه دا به بێ وویس��تی خۆم وه س��تابووم، 
وه ك بڵێی چه قیبووم.  به ته وس��ه وه  ده مڕوانیه  ئه و فڕۆكه یه  ی وا 
له فڕۆكه خانه كه وه  به ئاس��مانی سه رس��ه رمدا  به رزده بۆوه  ، هێشتا 
هێند نزمبوو كه  بۆنی هه ناس��ه ی ده گه یشته  الم و تێكسته كه ی 
ژێرگه ده م ده خوێنده وه ، كه  نووس��رابوو: »فڕین به نرخێكی كه م و 

خێراییه كی بێ وێنه »
 نه مده زانی بۆ كوێ ده فڕێ، به اڵم له ناخه وه  ده مویست له ناویدابم، 
ئا بیرم له وه  ده كرده وه  ئێستا ئه منیش له ناو ئه و فڕۆكه یه دابوومایه ، 
ئ��ه وكات به جه هه نده م بۆ ك��وێ ده فڕی و بۆ كوێ ده یبردم ئه وه  

كه ی گرفت بوو. ئه وه ی گرنگبوو هه ر ئه وه بوو من لێره  نه بم.
 له پڕێكدا قریش��كه یه ك هاته  به رگوێم، بینیم كچه  خزمه تكاره كه  

قاچێكی له  پێیه كانی ئه و پیاوه  وورگ زله  گیربوو كه  وه كو مانگا 
له  ته نیش��تی من پاڵی لێ دابۆوه  و بۆی خه وتبوو، القه كانیش��ی 
ل��ه  ڕاڕه وی نێوان سه رنش��ینه كاندا باڵوكردب��وون. ده مبینی كه  
چۆن ش��ه ربه تی ناو په رداخه كه ی له پی ده س��تی خزمه تكاره كه  
به ئاس��مانه وه  به ره  و ڕووی ده موچاوی خانمێكی پۆش��ته  ناوازه  
ده رده چ��ێ. خزمه تكاره ك��ه ش چاوه كانی گه وره ب��وون و له پی 
ده س��ته  به تاڵه كه شی به پانی خستۆته  س��ه ر ده می. تا ئه و كچه  

داماوه  له وه ش زیاتر ئاره قه ی ش��ه رم ل��ه  نێوچاوانی نه چۆڕێ 
و ترادیژی��ای به ركه وتن��ی ش��ه ربه ته  ڕژاوه ك��ه ش 

كه هێشتا به ئاسمانه وه  بوو نه بینم كه  كه متر له  
چركه یه كی دی ده گه یشته  خانمه  پۆشته  

ناوازه كه. ده موچاوم نا به  ئه و په نجه ره  
ته ڵخ و بچوكه ی كه  شانێكیش��م 

ده مبینی  نووس��ابوو.  پێوه ی 
ئۆتۆمبێلێك له ناوه ڕاس��تی 

س��تۆپی  ش��ه قامه كه دا 
شۆفێره كه ی  كردووه ، 
و  دابه زی��وه  
ل��ه   ده س��ته كانی 
س��ی  ا ئێخه كر
یه ك��ی  ا بر كا
له س��ه ر  چه قیو 
مه كه   ش��ه قا
گیرك��ردووه ، وا 
توون��د  توون��د 
ڕایده وه ش��ێنێ، 
خوێندنه وه ی  به  
ب��ێ  ا نید ه كا لێو
پێ��ی  دیارب��وو، 

ه��ه ی  ده گ��وت: 
س��ه گباب،  سه گی 

له چ��ی  ت��ۆ  ئ��ه وه  
ئ��ه وه   ده ڕوان��ی، 

حی��زه و  فڕۆكه یه ك��ی 
ببڕێته وه ، خۆ من خه ریكبوو 

بتكوژم، ئا بتتۆپێنم، خوا بتكات 
به قوربانی ئه و مێش��كه  سافه م كه  

له كاتی خۆیدا توانیم ڕاوه س��تم، ده نا، 
ئا ده نا...... 

 ده نگێك تا ده هات به رزتر ده بۆوه :
- میس��ته ر میس��ته ر تكای��ه  بلیت��ی قیتاره كه تانمان 

پێنیشانده ن.
 +به ڵێ فه رموو گوتان چی؟
 -ده ڵێم بلیتی قیتاره كه تان.

 + ئاها باشه  به چاوان، فه رموون.
  - میس��ته ر ئه وه  ئێ��وه ش هه واڵی كه وتنه  خ��واره ی فڕۆكه كه  
ده خوێننه وه  كه  به شه قامێكدا كێشراوه ، ئاخر بڵێ ئه گه ر نه گبه تی 
نه بێ ئێوه  بۆ له  ناوه ڕاس��تی ش��ه قامه كه دا ده س��ت له  ئێخه ی 
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یه كدی ڕۆده كه ن.
 هاوارێ��ك به  ئ��اگای هێنامه وه ، پیاوێكی ده موچ��او تووند كه  تا 
نێوق��ه دی له  په نجه ره ی ئۆتۆمبێله كه یه وه  ده رهێنابوو به ره و ڕووم 
ده یقیژاند و ده س��تێكی لێ ڕاده وه ش��اندم: هه تیو ئه وه  تۆ به پێوه  
خه وتلێكه وت��ووه ، ده ڵێم القه كانت بجوڵێنه  ت��ا پانم نه كردویه  وه  

هه ی ناڕه سه ن.

).....(
چنار بوداغی

دەزان��ی؟ خۆ هەر ت��ۆ نی پێ��م دەڵێی، 
من بۆخۆش��م لە مێژ ساڵە دەمەوێ 
بینوسمەوە، دەست دەدەمە قەڵەم 
دەکەمەوە  کاغەزیش ڕەش  و 
دەزانی؟  ناتوان��م،  ب��ەاڵم 
ن��ا! ئاخر چۆنی  ناتوانم 
شتەی  ئەو  بنووس��م 
هات  س��ەرمان  بە 
ب��وو،  کارەس��ات 
نەببو نا! دەزانی؟ 
س��ەخت  زۆر 
خۆ  ئەخە  بوو. 
جار  یەک��ەم 
داوام  تۆ  نییە 
دەکەی  ل��ێ 
بینووسم�ەوە. 
ت��ۆ  ب��ەاڵم 
 ، ن��ی ا ز نا
ق��ت  حە نا
ناگ����رم! نەت 
دیوە! س���ەختە 
س���ەختە!  زۆۆر 
ڵێم تێک�ەڵ دەبێ، 
دەنا خۆ دەینووس�م! 
چیرۆکی دیکە دەتوانم 
چ����یرۆکەکانی  خ���ۆ 
م��ت  یک��������ە د
خێندۆت��ەوە! دەتوان��م ب��ەاڵم 
ک��ورە تێکەڵی دەک��ەم. جارێکیان 
هاتم بینووس��م کاتێ بیرم ڵێ کردەوە 
هەس��تام هەموو ئەو گوڵدانانەم شکاند. ئەها 
چۆن الش��کاو بوون! بۆیە دەڵێم دەن��ا خۆ لەبیرمە. 
حاح جا ش��تی وا چۆن لە بیر دەکرێ! س��اڵی خایاند دەزانی؟ 
ئەی خۆ ئەو ش��ەڕە س��اڵی پێ چوو تا داک��ووژا! واڵت وێران 
ببوو!ئەگە هاتن... لە بیرمە لە پڕدا بوو. کورە بە تانگەوە وە نێو 
ش��ارەکان دەکەوتن! دەنا خۆ خەڵک��ی ئەودەم هەموو چەکدار 
بوون. ئەیچۆن. تۆ نازانی! ئەخە خۆ نەتدیوە ناحەقت نییە!کەس 
خۆی لەبەر نەدەگرتن! چەکی ئەوانمان پێ نەبوو، دەزانی؟ بۆیە. 
ئەیچۆن. ئەگە هااا..هاتن م. ..مممن لە ژێرزەوێ لە تفەنگەکەم 

دەگ��ەڕام. ڕ...ڕ..ڕەەەەش .. لیباس��ەکانیان هەم��وو ڕەش بوو. 
س��ەرتاپا! دەزانی؟ ئااڵکانیان ال الە اال اللە یان لێ نووس��یبوو 
دەزانی؟هااا..ها..هات��ن ...ن نەیان دیتم. ب ب ب با...باوکم، خ 
خوێنەکەی.. کەژێ... خێنەکە پڕژا پپپ پڕژااایە س��ەر شو شو 
شووو... شوش��ەی ژێرزەوێکە. کەوت... باوکم... دانەر.. ک.. ک.. 
کەژ.. ڕووت..ڕووتیان کردەوە.. من.. من دەمدیت...دانەریان برد. 
د.. دە... دەزانی؟ کە... ک��ەژێ... ڕووتیان ک... کرر...دەزانی؟... 
لەوێ... هەر لەوێ... ز.. زۆۆۆر بوون.. هاا... هاااتن...لەوێ کەژێ... 
من نەمتوانی! ت تۆۆ... تۆ نازانی چ بوو! دەزانی؟ نازانی! ب....بۆ... 
بۆ ڵێم ناگەڕێی؟د.. دەڵێم... ناتوانم ئ...ئە...ئەوانە بنووس...ناتوانم 
نا...نااا...لە کۆڵم بەوە... هەس��تە. هەستە بڕۆ دەرێ... بڕڕڕۆۆۆ... 

بڕۆ ل...لە کۆڵم بەوە.. 

دەسکەنە
چنار بوداغی

٥ی مانگی پوش��پەر، کاتژمێ��ر ٥ی بەرەبەیان، ٥ کەس لە بەر 
دەم ش��اخ و دەشتێکی زەرد و ویشک، شین بوون�ەوە. ٥ ڕۆژ و 
٥ ش��ەو بست بە بس���تی ٥ هێکتار زەویان س��ەر و بن ک�رد. 
لە قرچەی گەرم���ایی نیوەرواندا ٥ ج�ار هەموو لەش������یان 
ش�������ەاڵڵی ع��ارەقە بوو. لە کاتژمێر ٥ی ئێوارەی ڕۆژی ٥م 

دا، دۆزیانەوە.

مینیبووس
رووبار بوداغی

لە ئاوێنەکەوە چاوم لێ بوو، زۆر بە نائەمنی دانیشتبوو. نەمدەتوانی 
چاوی لێ هەڵبڕم. هەرچی دەشمڕوانی هیچم نەدەدی. لە نەکاو 
بە دەنگی ژنێک داچڵەکام. کاتێ ئاوڕم داوە ئەوینی هاو خابگاییم 
بوو. دەنگی هەڵێنا و بەسەر پیاوە پیرە، وا لە کورسی پشت کچە 
گەنجەکەوە دانیش��تبوو ڕاوەس��تابوو. کاکی شۆفیر ڕایگرە. با ئەو 
خوێڕییە فڕێ دەمە خ��وارێ. ئەو خەرەفاوە لەوەتی ڕێکەوتووین 
ئاگام لێیە لە بن ئەو کورسیەوە چ دەکا. پیاوە تەمەنی لە شەست 
بەرەو س��ەر دەبوو هیچی نەدەگوت  ئەننەهوو لەگەڵ ئەویشیان 
ب��ێ. ئەوین نووکە کەوش��ێکی لە القی کوت��ا. جەماعەتەکە  بێ 

دەنگ، سریوەیان نەدەهات.
ش��ۆفیر ڕایگرت و گوتی هەستە نامەرد هەستە، بڕۆ خوارێ. لەو 
الش��ەوە دووس��ێ خوێندکاری کوڕ لە چوار نەفەرییەکە بوون، 
دەنگی��ان هەڵێنا هەس��تە بڕۆ خوارێ نامەرد، ج��ا ئەوە کارە تۆ 

کردوتە؟ هەی داڕزێی.
 کابرا کەزانی جێی پێ لێژ بووە، مستی لە ئەوین ڕاست کردەوە 
و گوت��ی هەی قەحبە، تۆ هەر قەحبەی، داێکیش��ت دەناس��م 
قەحبەیە، پێتوایە نازانم کێی؟ وەک ئەوەی هەرچی بیڵێ ڕاستە.

 ئەوین قەبری ئاورین بوو. زۆری هێنا بۆ پیرەپیاو.
مەالیەک لە پش��تەوە دەنگی هەڵێنا، دانیش��ە کچێ دانیشە بۆ 
ئاب��ڕووی خۆت دەبەی. ئەوی��ن گوتی تۆ نازانی ئ��ەو خوێڕییە 

خەریکی چ بوو، من ئاگام لێبوو. 
پیاوێ��ک لە پش��تەوە گوتی دانیش��ە خانمەکە تۆ بە قس��ەی 
مامۆس��تاش ناکەی؟ ئەو قورئان لەسینگە. کاکی شۆفیر لێخوڕە، 

خۆ تۆ نابێ ئاورەکە خۆش کەی، الی خۆی تۆ پیاوی.
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کایەی خوداکان
سامان ئەهوورا

هەمووی موس��افیرکان دانیش��تبوون و چاوەڕوانی رۆشتن بوون 
هەرکەس��ە و شتێکی دەکوت، پاپۆڕەوان زوو زوو دەهاتە خۆارێ 
و ب��ە تکا و رەجا داوای دەک��رد خەڵکەکە بێدەنگ بن، یەکێک 
لە موس��افیرەکەن بە دەنگی بەرزەوە هەلی دایە و کوتی، ئەی بۆ 
وەڕێ ناکەوی؟ کێشە چیە؟ خنکاین، دەنگێک هات و پاپۆڕەوان 
بە پەلە گەڕاوە س��ەرێ و  پاپۆڕی وەکار خست و وەرێ کەوت. 
بزە کەوتە س��ەر لێوی هەموو موسافیرەکان، چەند پیرێژنێکیش 

لە ژێر لێوەوە دووعایان دەخوێند.
پاپۆڕەوانەک��ە بەردەوام س��ەیری ئەمال و ئەم��الی دەکرد چەن 
کەس��ێکیش دەیانویست بێنە دەرێ، لە تابگە »کەنار دەریا« دوور 
کەوتن��ەوە. خۆر هێ��دی هێدی خۆی وەدەر دەخس��ت و تەنیا 
دەنگی ش��ەپۆلی ئاو، دەنگی ماتۆڕی پاپۆڕەک��ە و نووکە نووکی 
چەن��د مندالێک دەهات کە هاتبوون��ە دەرێ هەوایەک بگۆڕن، 
چەند کەس��ێک جگەریان بە دەستەوە بوو  و دووکەڵەکەیان بە 
ئیشتیا بەر با دەدا،وەک ئەوەی زۆر لە دوارۆژیان دڵنیا بن، قسەی 
زلی��ان دەکرد و فیکەی س��مێلیان دەه��ات.  گەنجێک لە الی 
پاپۆڕەوانەکە راوەس��تابوو، چاوێکی لێکرد و پرسی: بڵێی بە چەند 
رۆژ بگەین��ە جێ؟ ئەویش تەنیا س��ەرێکی دەلەقاند  و دەیکوت 

دەگەینێ!
کاتژمێر بێ وچان دەروویش��ت زۆربەی موس��افیرەکان س��ەری 
قس��ەیان لەگەڵ یەک کردبووەوە پێک��ەوە دەدوان، ژنێکیش لە 

گۆشەیک دانیشتبوو شیری بە منداڵە ساواکەی دەدا.
س��ێ رۆژ بە ئاسایی تێپەر بوو بەاڵم ش��ەو رەشەبایەکی بەهێز 
پاپۆڕەک��ەی وەک النکەی منداڵ رادەژان��د. ترس کەوتە دڵی 
هەمووان. بای بەس��ام و بەهێز خۆی بە س��ینگی ئاودا دادەداو 
شەپۆلی ترسناک هەڕەشەی لە ئێمە دەکرد. هەرکەس هاواری 
بۆ خودای خۆی دەبرد و زۆر جار تۆبەیان دەکرد، یان بەڵێنیان  
ب��ه خوداکەیان  دەدا ک��ە رزگار بن، چی دەک��ەن و و چۆن 
دەکەن! روژ هات و شەو رویشت، خۆرەتاو بوو بە ئاژوانی نیوان 

با و دەریا.
لە ئێوارەی رۆژی حەوتەم بە دیتنی یەکەم شاری ئیتالیا کەس 

وەعد و بەڵێنییەکەی لەبیر نەما.

)....(
ئاکۆ عەبباسی

جگ��ە لە  خۆم و دایك��م و قەبر هەڵكەنەك��ە و كوێرە مەالیەك 
كەس��ی دی نەهاتبوو. قەبر هەڵكەنی بەستەزمان هێند پێمەڕەی 
لێدابوو ئارەقە لە هەر حەوت كونی ئەندامی دەچۆڕا. مەالش لە بن 
خۆیەوە شتێكی بە عەڕەبی دەجوو. دایكیشم هەر تاو نا تاوێ كوڵی 
گریان دەیگرت و گی��ر دەبۆوە. لە ناكاو پۆلێك بنیادەمی كۆك و 
پۆشتە و تەڕپۆش بە هات و هاوار ڕژانە سەر قەبری بابم. هەركەسە 
و ب��ە هۆكارێك هاتبوو. هێندێك ك��ۆچ كردوو پێیان قەرزدار بوو 
و ئ��ەوەش دەبووە هۆی ئەوەی خەمەكەی��ان دووهێندە بێ و بێ 
ئ��ەوەی بیانهەوێ ل��ە پڕمەی گریانی ب��دەن، هێندێك ڕووداوی 
مەرگەكەیان بەهێندێك دەس��تێوەردانەوە بۆ جەماعەت دەگێڕاوە، 

هێندێكیش بەپێی بیرو بڕوای��ان زۆر بە هاتنی مەال قەڵس بوون 
و بە داڵێكیان دەش��وبهاند بۆنی مردووی كردبێ،دەستەیەكیش بە 
نابەدڵ��ی و بە هەڵكەوت لەگەڵ ئ��ەو جەماعەتە كەوتبوون، بەاڵم 
پێش��یان خ��ۆش بوو بۆ چەند س��اتێكیش بێ بیر ل��ە پووچی و 
س��پڵەیی ئەو ژیانە بكەنەوە، لەگەڵ ئەوەش پەیتا پەیتا باوێش��ك 
بەربینگی پێ گرتبوون كە لەو مەجلیسەدا لە شان و شكۆی ئەوان 
نەدەوەشاوە و ناچار دەبوون زوو بە زوو دەستیان كە گیرفان بێتە 

دەرێ و باوێشكی پێ بشارنەوە. لەو قەرەباڵغەدا بوو دەنگێك لە 
دوورەوە ه��اواری كرد كاكە وەرنە ئێرە ئەوەیە قەبری 

ئاغا! هەموو ئەو حەشیمەتە بەئیزافەی مەالكە 
ڕوویان كردە قەبرێكی دی.

شارە مێروولە
موحسین مستەفازادە

ل��ە چاوەکانی��دا ئازادی��م 
بۆی��ە  دەک��رد  ب��ەدی 
ت��ا  هەڵیانفریوان��دم 
ب��ێ ئ��ەوەی بیر لە 
زس��تان و خ��زم و 
بکەمەوە  ک��ەس 
بێم بۆ شاری ئەو، 
لێرەش  کەچی  
ه��ەر کاریگەرم، 
ت  کا و ه��ا
بۆ  ڕێگەکانیشم 
تەنانت  نام��ۆن؛ 
ڕۆژە  سێ  ئێستا 
لەت��ە  و  من��م 

گەنمێک...

تۆڵە
سولەیمان 

ئیبراهیم زادە
هەڵگرتەوە  دەمانچەکەی 

و چاوێکی لێ ک��رد. تەنیا 
ی��ەک گولل��ەی تێ��دا مابوو. 

چاوێک��ی لە دەورووب��ەری کرد. 
ک��ەس دی��ار نەبوو. زوو ل��ە باخەڵی 

ڕاکرد. »ئۆخەیش لە مێژ ببوو لە ش��تێکی 
وا دەگ��ەڕام. ق��ەت ب��اوەڕم نەدەک��رد ڕۆژێک 

... دەیتۆپێنم. ش��ەرت ب��ێ دەیتۆپێنم«. ت��ەواوی ئەو 
نەخشانەی کە لە ماوەی ئەو چەند ساڵەدا دایڕشتبوو. هاتەوە بەر 
زەینی. ئەو ڕۆژە هەتا بەیانی س��ەد ڕەنگی هێناوبرد. دەیکوشت 
و لەگەڵ خەڵکەکە دەش��ی ناشت. بریندار دەبوو. دوو سی مانگ 
لەجێیەدا دەکەوت و کەسیش نەیدەزانی کاری کێ بووە. ئەوێش 
ب��ە زەلیلی دەیدیت و ئۆخژنی دەهات��ێ. بریندار دەبوو ئاوڕێکی 
دەداوە و ئ��ەوی دەناس��ییەوە و بۆ هەتا هەتای��ە لە بەندیخانەدا 
دەبوو. یان خۆی بە هەڵواس��راوی دەدی و ژن و منداڵەکەی چاو 
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بە فرمێسک و هەڵوەدا بۆ پارووە نانێک. لە چاو ڕۆژان زۆر زووتر 
وەخەبەر هات. س��ەعاتێکی مابوو کاب��رای گۆرین لە ماڵ وەدەر 
کەوێ. دەچووە دەرێ و دەهاتەوە ژوورێ. دەتگوت بایەکی سارد 
لە هەناوی��دا هەڵیکردووە لەرزی بوو زوو زوو کاری ئاودەس��تی 
دەبوو . ه��ەر لەخۆڕا دڵی پڕ دەبوو. دەهات��ەوە ژوورێ چاوێکی 
پڕ بەدڵی ل��ە منداڵەکانی دەکرد. ب��ە دزی خێزانی چاوێکی لە 
کاتژمێرەکە کرد. بە لەعنەت بی ئینسانی خراپ هەموو کارێکت 
پێ��دەکا. دوازدە خولەکی بۆ کات��ی وەرێکەوتنەکەی مابوو. 
کوڕەک��ەی ئەودیوئەودیوی کرد بە هەس��تی بابی 
چ��اوی هەڵێنا. »باب��ە ئ��ەوە دەڕۆی ئەتۆ 
نەتگوت ئەوڕۆ دووچەرخەت بۆ دەکڕم«. 
دەستێکی بەسەری داهێنا و چووە 
بەر ئاوێنەکە. » ئێس��تا نان و 
چایی دەخۆی��ن و دەڕۆین 
بۆ  دووچەرخەت  هەت��ا 
کارێک  هی��چ  نەکڕم 
کچەکەی  ناک��ەم«. 
چاوی  دزییەوە  بە 
گورج  هەڵێنابوو. 
ئەی  دەرپ��ەڕی 
من  بۆ  تەبلێت 
»بەس��ەر  بابە. 
چ��او بۆ تۆش 

کچم«.

مەودا 
سوورەکان
مەحموود 
محەممەدیان

دەم�انچەک��ەی 
هەڵگرتەوەو چاوی 
ل��ێ ک��رد، تەنی��ا 
تێدا  گولل��ەی  یەک 
مابوو. ی��ەک گ��وللە...
زۆر ج���ار بی��ری ل��ەوە 
ک�ردبۆوە کە م�ەودای نێوان 
م�ان و نەمان، س��ەرف����رازی و 
بەرتەس�کە.وەک  زۆر  سەرش���ۆڕی 
ئێس��تا کە فیش��ەکێک دەتوانێ ژیان و 
م�������ەرگ بنووس��ێتەوە. لەم فکرانەدا بوو 
کە تەقە دەس��تی پێکرد و ب��ەردەوام نزیک دەبۆوە.
فکرێکی رەش و س��پی به خێرایی سەدان کیلۆمیتر لە سەعاتدا 
به مێش��کیدا تێدەپ��ەڕی.دوای چەن چرک��ه بێدەنگی لە نەکاو 

تەقەیەکی بچووک لەو دیوی سەنگەرەکەوه هات
� زوو تێپەڕ بن،مەترسیمان لەسەر نەماوە

� ئەی ئەو تەرمه چی لێ بکەین؟
� نازانم... بیخەنه بن ئەو بەفرەوە با هیچ ئاسەوارێکی نەمێنێ

لەشکرەکه زۆر دوور نەکەوتبۆوە کە لوورە لوور باڵی بەسەر واڵتدا کێشا

ئاخرین گوللە
پەروین شێخی

دەمانچەک��ەی هەڵگرتەوەو چاوی لێکرد تەنیا یەک گوللەی تێدا 
مابوو‹ لەبەر خۆیەوە کوتی; چم کرد تەنیا گوللەیەک؟!!! هەمووی 
بەفیڕۆ چوو پێویستم بەدوو گوللەیە‹ یەکیان بۆ ئەوو یەکیان بۆ...                                                           
 دمووچ��اوی س��ووری لەبەرخ��ۆری نیوەڕۆێ گەرم��ی هاوین 
سوورتر ببووو لە عارەق دا خووس��ابوو‹ دەستێکی بە نێوچاوانی 
داهێن��او عارەقە ی س��ڕیەوە › س��مێڵە زەردو پانەکەی وەکوو 
هەمیشه خستە نێو دمی ودەیجوو سیلەی گرتە حەوزەکەی بن 
دارتووەکەو جارجاریش نیگای بۆالی دارمێوەکە دەگوێس��تەوە‹ 
دەمێک بوو پاڵی بەدیواری الی دەرکەی حەوشەوە دابوو‹ دیاربوو 
القە کزوالوازەکانی ماندوو ببوون...                            

ئەوج��ارە نابێ هەڵ��ە بکەم دەزان��م خۆی لەپش��ت دارتووەکە 
حەشارداوە!!! 

لەدیوارەکە بۆوەو بەئەس��پایی بەڕەو دارتووکە ڕۆیشت بە دەوری 
دارتووداگەڕا چی ڵێ نەبوو       بەرامبەر بە دەرکەی حەوش��ە 
ڕاوەستا چاوی بڕیە ناوەڕاستی حەوزەکە »ڕووداوە تاڵەک�ەی وەک 
فیل�������مێکی خێرا و بەپەلە هات�ەوە بیر« دەمانچەکەی لەسەر 
تۆقی س���ەری دانا هێلنج���ی دەه�����اتێ و چ��اوی ڕەشکە 
وپێش���کەی دەکرد س�ەری لەگێژەوە ه�ات و خواربۆوە بکەوێتە 
نێو حەوزەکە »لەناکاو یەکێ لە پشتەوە لەباوەشی گرت ودەستی 
توند گ��رت گیانی وەک شەقش��ەقه دەلەرزی دڵی ئەوندە توند 
ڵێدەدا لەوانەبوو س��ییەکانی بپچرێن« لەوحاڵەدا دەستی کرد به 
جنێ��ودان وخۆی ڕادەپچکاند ودەیکوت لێم گەڕێ تاهی عەزیز 
تکایه جوان بیرکەوە تۆ لەهەڵەی کەس تاوانبارنییە »به مردنت 
ئەو ناگەڕێتەوه !!!  عەزیز دەستی شل بوو« دەمانچەکەی  نیشانه 
گرت و دەس��تی لەس��ەرپەلەپیتکەکەی داناو ئاخرین گوللەی 
لە نێوەراس��تی حەوزەکە دا تەقاندەوەو دەمانچەکه لەدەس��تی 
کەوته نێو حەوڕەکەوه هەناس��ەیەکی هەڵکێشا »فرمێسکەکانی 
ش��ۆڕاوگەی بەست« هەستی بەس��ووک بوون کرد »چاوی بڕیه 

حەوزەکه« ئاوی تێدا نەمابوو...

).........(
سیامه ند موهتەدی

له ناو جه ماوه ره که دا مێرمنداڵێکی ره شتاڵه ی چاو چکۆلەی تووڕە 
ب��ه ده نگی به رزه وه  دروش��می ده دا. که پۆیه کی قیت و ده مێکی 
ورد، چه نه یه کی خڕ و ملێکی باریک.کراس��ێکی سپی مه یله و بۆر 
له به ر و  ش��ه ڵوارێکی شین له پێ. له خۆێندکاری پۆلی یەک یا 

دووی ناوەندی دەچوو.
….

چاوی دەرهات، به من چی؟! هەر که سێک بێت!
 قامکم کێش��ا بەسەر پەلەپیتکەی تفه نگه که م. له گه ڵ ته کانێکی 
به ته وژم، ش��ان و مل و س��ه ر و چاوی ب��ه دوای یه کدا و وه ک 
ش��ه پولێک تێکهااڵ. تۆز له جل و ب��ه رگ و ناوچاوان و ته نانه ت 
موی سه ریش��ی ب��ه رز بۆوه. زانیم پێکاومه. خۆێن له  س��ینگێوه 
قڵپ��ه ی کرد و بۆ یه ک دوو چرکه  چ��اوی لێکنا. به اڵم هه ر که 
چ��اوی هه ڵێنا له ناو ئ��ه و قه ره باڵغیه دا منی بینی��ه وه. زۆر تیژ 

ئه یڕوانیمێ. تیژتر و ترسناكتر له هه موو چاوێکی تر.
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س��ه یر بوو، ئه و فیشه کی به رکه وتبوو به اڵم له چاوی مندا داوه ڵی  
ترس هاتبوه سه ما! نیگای وه ک تاپۆیه کی ترسناک خوێ له چاوم 
گرێ دابوو و نه مده توانی خۆی لێ بدزمه وه. وه ک ئه وه ی بیهه وێ 

قسه یه ک بکا….
له ناکاو ش��تێکم بیر هاته وه: » بش��مکووژی ه��ه ر تۆ دۆڕاوی!! 
فیش��ه ک هه رگیز به ره نگاری بیری س��ه ربه خۆیی ناکا!! ئه و تۆوه 
به ده س��تی باپیرانم چێنراوه و به چه خماخه ی هه ر فیشه کێک 
هه زارانی وه ک من له و خاکه وه ک کارگ هه ڵئه تۆقێن و کۆته ڵی 

مه رگ ئه ڕازێننه وه بۆ تۆ و هاوبیرانى تۆ!!« 
)ئه وه ئاخرین وشه کانی یه کێک له و سه گانه  بوو چه ند چرکه یه ک 

پێش ئه وه ی مێشکی بپڕژێنمه سه ر خاکی پیرۆزی واڵته که م(
دڵنیام ئه و منداڵه ش هه ر ته مای بوو ئه وه م پێ بڵێ.

 ئه وه نده ترسابووم که ویستم فیشه کێکی تر حه واڵه ی جه سته ی 
نگریس��ی که م به اڵم بینیم القی فی��زا و وه ک ڕنوویه ک که له 

سینگی شاخ به ر ده بێت، که وته سه ر چۆک.
ئه و س��ه گه  که دواتر زانیم ناوی ناس��ر بووه و کوری کابرایه کی 
کرێکار، ئێس��تاش له سه ر چۆک وه س��تابوو و وه ک تاپۆیه ک که  

ئه یویست گیانی من بکێشێ، چاوی بڕیبوه چاوی منه وه.
بۆ جارى سێهه م ویستم ته قه ی لێبکه م، مه خابن ترس ده ستمی 
وه ها سست کردبوو که توانای چرکاندنی په له پیتکه که م نه مابوو. 
چ��اوم لێکنا و چاوه ڕێم کرد گیانی ده رچێ، ئه وه تاکه ڕێگه یه ک 

بوو بۆ ده رباز بوون له و ترسه .

).........(
جەالل نەججاری

ه��ەر بە خەیالێ��دا نەدەهات که رۆژێک لە رۆژان بەم ش��ێوەیه 
بم��رێ ، ئەوی��ش لە کوێ ؟ لە قەراباڵغترین خیابانی ش��ار، ئەو 
ش��وێنەی پتر لە هەزار کەڕەت پێیدا رۆیش��تبوو بۆ قوتابخانه ، 
هەر لەو ش��وێنه هەزار کەڕەت قس��ەی به ه��ەزار کچ کوتبوو ، 
هەزار ژومارەی دابوو ، هەزار جار عاشق ببوو... بیری لێ کردبۆوە 
لەوانەی��ه رۆژێک لە رۆژان لە رووداوێکی هاتوچۆ تێدا بچێ! یان 
لە تەمەنی س��ەرێدا ئەو کاتەی منداڵ و ن��ەوە دەوریان داوە به 
جەڵتەی دڵ یان سەرەتانی پرۆستات بمرێ ! بەاڵم هەرگیز پێی 
وا نەبوو رۆژێک لە رۆژان ، ل��ە تەمەنی میرمنداڵیدا ،گوللەیەک 
شارەوش��ار و واڵتەوواڵت ببڕێ و لە تێهەڵچوونێکی جەماوەریدا 
و لە قەرەباڵغترین خیابانی ش��ار س��ینگی ئەو بپێکێ.ئەو ئێستا 
مردب��وو و تەنانەت نەیدەتوانی بیر لەوە بکاتەوە رۆژێک لە رۆژان 

چۆن دەمرێ..

چاوەڕوانی
شەهێن فەتحوڵاڵیی

ل��ە بااڵخانەوە بەرەو خ��وارێ هەاڵت.ش��ەش پلیکانی مابوو کە 
بەربۆوە، سەری لە گۆشەی پلیکانی ئاخر درا.پۆستچی جارێکیتر 

قامکی بە زەنگەکەوە نا.

کورتە چیرۆکی کورتە چیرۆک
یونس گوڵشەن زاده

لە پەنج��ەرەی قات��ی حەوتەم��ەوە دەیڕوانی��ە خوارێ،هەولی 

دەدا ئاراس��تەی بینین��ی بگۆرێ،حەوش��ە پ��ان و بەرینەکەی 
ئ��ەو نەخۆش��خانەیەی بەرانبەریان دیس��ان تێک��ەل بە دۆخە 
ناجێگیرەک��ەی خ��ۆی دەکردەوە،نە هیوای مان��ەوەی هەبوو نە 
جەرگی کۆچێکیتر،نەدەبوو بیر ل��ە گەرانەوەش بکا،ژیان وەکوو 
چیرۆکێکی قۆری لێهاتبوو،لە ناکاو ئیلهامێکی بۆ هات!وەکوو تەنیا 
چارەسەر دەستی دا قەلەم و کورتە چیرۆکێکی نووسی،چیرۆکی 

ئەو ژیانەی کە دەبێ سازیدا.

گێژ 
عەلی سۆهرابی

چ��اوم بڕیبوە جەس��تەی خوێناوی ئەو 
و کێردەکەی دەس��تی. شۆالوگەی 

خوێنەکەی��ان بە ب��ەر دەمماندا 
دەڕۆی��ی و ب��ڕێ ئەوالتر لە 

چ��اوان ون دەبوو. ئەویش 
جەستەی  بڕیبوە  چاوی 
خوێناوی من و کێردە 
ی  ک��ە یە و ێنا خو
ئاوێنەی  دەس��تم. 
یەکتر  نوێنی  بااڵ 

بووین.
داوە  ئاوڕێک��م 
و تەماش��ایەکی 
پش��ت س��ەرم 
هیچیان  ک��رد. 
مەتق لە دەمیان 
نەدەهات. بە ڕیز 
سەری  پشت  لە 
هەردووکمان��ەوە 

لە سەرەدا سەریان 
چاویان  بەرداب��ۆوە. 

تەنیا بەرپێی خۆیانی 
ل��ە  زم��ان  دەدی، 

دەمیان��دا گۆی نەدەکرد. 
مێش��ک هەر باسی مەکە! 

وادیار بوو تەنی��ا بەڕێوە بەری 
خورد و خوراک و زاوزێیە....

داچڵەکیم:  برام  حەس��ەنی  بەدەنگی 
دەزانی ژیانی ئەمانەش هاوش��ێوەی ژیانی 

خۆمانە!
کوڕە گێژە مەڕی خۆت سەر بڕە درەنگە، ئێستا دوکتور 

دێ!

)...........(
محەممەد رەسووڵی

هێندێک لە من نزیک بووە و دەس��تی لە سەر شانم دا و کوتی 
: زۆر لەوە پێش��تر دەبوایە ئ��ەو کارم کردایەت ، ئەوەی کوت و 
پێکەوە لە درگاکە وەس��ەر کەوتیین،سەعات لە دووی شەو الی 
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دابوو و هیچ دەنگێک لە ماڵەکەوە نەدەهات،چراقەوەکەی هەڵکرد 
و گۆرەوی��ە ژنانەکەی کرد بە س��ەری دا،دڵم تون��د لێدەداو لە 
ترسان تەواویی گیانم وەک شەق شەقە دەلەرزا، زۆر بە ئەسپایی 
بە گۆم دا کوتی : لە چی دەترسی؟ تۆ کارت بە هیشتێک نەبێ 

تەنیا بە دوام دا وەرە.
س��ەعات چوار و نیو بوو،دەنگی ئاژیری پۆلیس و مەعموورەکان 
ئەژن��ۆی ش��کاندبووم، ژوورەکە و ڕزگار و دایک��ی لە خوێن دا 

گەوزابوون.
س��ەعات ببوو بە شەش،دەس��تی گرت��م و کوتی 
: نازان��م چی بکەین بە خ��ودا نەم دەزانی 
زیندانەکەیان  لێرەیە،درگای  دایکیشی 
ئێمەیان  کردەوەو دوو مەعم��وور 
ب��ردە ژوورێ��ک و پیاوێک��ی 
ڕیش��ی   چ��وار ش��انە بە 
شەخس��یەوە  لیباس��ی 
کوتی : بش��ینید بینم 
جێ��گای  ق��ەت   .
نەهاتب��ووم  ئ��اوا 
و ن��ەم دەزان��ی 
گری��ان  چ��ون 
ترس��ەکەم  و 

بشارمەوە.
پیاوە ڕیشیەکە 
بوو  کە دی��ار 
ێکی  ر مەعموو
پلە ب��ەرز بوو 
دەنگێکی  ب��ە 
گ��ڕەو کوت��ی 
کن  تعری��ف   :
ببینم چە گوهی 
مرتیکە,  خوردین 
کرد  دەستی  ئەمیر 
بە قس��ە کردن و بە 
گریان��ەوە کوت��ی : بە 
خودا ن��ەم دەزانی دایکی 
لەوێیە،جەناب س��ەروان من 
بووم  خەریکی زیندەگ��ی خۆم 
رۆژێک هاتە الموو کوتی: چاو لێکە 
ئەمیر من و تۆ دەتوانین تا ئاخری عومر 
لە خۆشی دا زیندگی بکەین،تاکەی دەتەوێ لە 
بەدبەختی دا بەسەر ببەین،من ئیدی وەڕەز بووم لەم 
هەموو بەدبەختیە. ئێمە ڕەفیق��ی دەورەی منداڵی بووین،باوەڕم 
پێ هەبوو،ڕۆژێک چووینە دووکانی زێڕینگەریەک و هەر سێکمان 
هەر چی لەو دووکانە دا بوو تااڵنمان کرد و ڕۆیش��تین، زێڕەکان 
الی ڕزگار ب��وو ڕۆژێک دوای دزیەکە زەنگی بۆ لێداموو چووینە 
باغێ��ک لە دەرەوەی ش��ار،زێڕەکانی هێنابوو و کردی بە س��ێ 
بەش��ەوە و یەکتریمان ماچ کرد و ڕۆیش��تین. وەختێک چوومە 
ماڵەوەو درگا کەم کردەوە، هی��چ کەس لە ماڵێ نەبوو،هەرام لە 

چن��ووری خێزانم کرد وەلی هیچ جوابێکم نەبیست،دەمویس��ت 
پێیبڵێم ئیدی زیندەگی قۆڕ و پڕ لە بەدبەختی تەواو بووە و خۆی 

ئامادە بکا کە لەم شارە بڕۆین.
ب��ەاڵم کەس لە ماڵێ نەبوو.بە مانگ ب��ە دوای دا گەڕام،جێگا 
نەماب��وو نەچم کەس نەمابوو لێ نەپرس��م ئ��ەرێ چنوورتان 
نەدیوە.خەریک بوو شێت دەبووم،من تەواویی حەول و تەقەالم 
ب��ۆ ئەو بوو. ڕۆژێک ئەفش��ینی ڕەفیقم. نێ��وی منی کە هێنا 
وەختە بوو س��ەکتە بکەم،هەموو ش��تێکم خ��راپ کردبوو... 
ئەفش��ینی ڕەفیقم زەنگی ب��ۆ لێدام و کۆت��ی: خەبەرێکم لە 
خێزان��ت هەیە وەرە جێەک با پێ��ت بڵێم.ئەو زەنگەی زۆری 
دڵ خ��ۆش کردم هەر دوای زەنگەکە چوومە الی ئەفش��ین.
ئەوەڵ نەیدەویس��ت پێ��م بڵێ وەلی مەجب��وور بوو من هیچ 
خەتایێک لەوەوە نادینم. ئەفش��ین بە منگە منگەوە دەس��تی 
کرد بە قسە کردن: چاو لێکە ئەمیر ، هیچ کەس نەتوانێ هیچ 
کەس ب��ە زۆری ڕاگڕێ،خۆشەویس��تی هەمووی حەکایەت و 
زیندەگی ئەو جۆرە نیە کە ئێمە بیری لێدەکەینەوە،من نازانم 
چۆن��ت پێ بڵێم وەلی دەبێ ئاخ��ری بیڵێم چنووری خێزانت 
 لە گ��ەڵ ڕزگار پێکەوە دیویانن هەر ئ��ەو ڕۆژەی زێرەکەمان 

بەش کرد .

شەشی بەیانی
دیاکۆ دادگەر

بایەکی فێنکی هاوینی، کاتژمێر شەش��ە. بە ترسەوە دەچێتە ژێر 
دووشی حەمامەکە و لەگەڵ چڵکنیی لەشی فکرەکانیشی دەشوا. 
نایهەوێ خەوەکەی بڕەوێتەوە. لە ژێر فشاری کەمی دووشەکەدا 

کەم کەم هەست بە حەسانەوە دەکا...
خوێندنی کەڵەباب، گەرمای ژوورێکی تاریک و دەنگی باوەشێنێکی 
خراپ بە دیوارەوە...لەش��ی ماندوو و چڵکنی، قورساییەکی زۆری 

لەسەر زەینی ساز کردبوو.
چاوەکانی قورس��ن بەاڵم خەو نایباتەوە. جار جارە لە ژێر خۆیەوە 
جنێوێک دەدا و جار و بارەش ژێستی کەسێکی بەش لێ خوراو 

لە خۆ دەگرێ.
» ٥ کاتژمێری��ش بخەوم تەواوە. ئەگەر دوو کاتژمێریش دانێم بۆ 
قسەو باسی خاوەن ماڵەکەم دیس��ان دەتوانم دوای نانی نیوەڕۆ 
تۆزێ��ک بخەومەوە. ئەو س��ەگبابە نازانم چی دەوێ لێم، ئەوە لە 
خەوی ش��ەوانم و بە ڕۆژیش گوێ بیس��تی قسە  و وەهمەکانی. 
ئێوارێش خزمەتی خواردنی خەڵک...کار و کرێکاری هەی بەزیاد 

نەبی«
ل��ە حەمام دێت��ە دەرێ و خۆی وش��ک دەکاتاوە. هەس��ت بە 
س��ووک بوون دەکا، چیتر دەنگی کەڵەباب و گەرمای ژوورەکەی 
تووش��ی جنێودانی ناکەن. بەاڵم دەنگی باوەش��ێنەکە ناهێڵێ بە 
باش��ی بیر بکاتەوە و دواتریش بخەوێ. چاوی بە زۆری هەڵدێت. 
دەیکوژێنێت��ەوە. وردە وردە ب��ە دەم خ��ەوەوە دەڕوا و چ��اوی 
دەقووچێنێ و لەبەر خۆیەوە دەڵێ:«٥ کاتژمێریش بخەوم هێشتا 
هەر باشە. دوای دوو کاتژمێر قسە کردن بە هۆی بێتاقەتی خاوەن 
ماڵەکەم، دەتوانم تۆزێکیکەش بخەومەوە. ئێوارێ خزمەتکارێکی 
باش دەبم و چیدی تووڕەیی خۆم لەس��ەر داوای مش��تەریەکان 

خاڵی ناکەم.«
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ئ��ەو رۆژەی ژنەکەم با ب��ردی  ئێمه له هەموو رۆژێک کەیف 
س��ازتر بووین.  توند دەس��تی یەکتریمان گرتبوو،  له شەقام 
پیاسەمان دەکرد و باس��ی هەموو شتێکمان دەکرد که له پڕ 
بایەکی توند هەڵی کرد. ئیمه تەنانەت بەو بایەش پێکەنینمان 
دەهات  که هەستم کرد ژنەکەم خەریکه له عەرز جیا دەبێتەوه. 
س��ەرەتا هێندێک بەرز بۆوه و دواتر تەواو چووه س��ەرێ من 
توند دەس��تیم گرتبوو و ئەو وەک کۆالرەیەک به دەستمەوه 
دەشەکاوه. سەیر ئەوه بوو ئەو تەنیا شتێک یان کەسێک  بوو 
ک��ه بەو بایه وه حەوا کەوتبوو وەک کاغەزێک یان پەڕۆیەک. 
گاڵته و گەپەک��ەی ئێمه له گەڵ ترس جێی گۆڕیەوه بایەکه 
کەمێک توندتر بوو و ئیتر ب��ۆم رانەدەگیرا. هاوارم له خەڵک 
دەکرد بەاڵم هەر کەس دەستی به کاڵوەکەی خۆیوه گرتبوو و 
هەڵدەهات. بایەکی توندتر ئەوی له دەستم راپسکاند و بردیه 
سەرێ و هێنده دووری خستەوە تا له بەر چاوم ون بوو. دوای 
چ��ەن دەقەیەک بایەکه خەوت و دەتکوت هیچ رووی نەداوه. 
تەنانەت نه له ئیدارەی پۆلیس و نه خەڵکیش هیچیان بڕوایان 
بەوه نەبوو ژنەکەم با بردوویەتی. ئەوان به بزەیەکی تەوساوی 
دەیانک��وت لەوانەیه به جێی هێش��تبتم یان له گەڵ پیاوێک 
هەڵگیراب��ێ، بەاڵم ئێم��ه یەکتریمان زۆر خۆش دەویس��ت. 
تەنانەت پۆلیس��ێک پێی وابوو من ژنەکەی خۆم کوش��تووه 
و ئ��اوا دەمهەوێ تاوانەکەم داپۆش��م بەاڵم هەرچی گەڕان نه 
تەرمێکیان دۆزییەوه و و نه ش��تێکی ئەوتۆیان له سەر تاوانبار 
بوون��ی من گیر کەوت. هێندێکیش پێیان وا بوو من هەر ژنم 
نەهێناوه و ش��ێت بووم بەاڵم کاتێک قەباڵەی زەماوەندەکەی 
منیان دی بڕوایان کرد که من ژنم هێناوه و راس��تە ژنەکەم 
خەڵکی ئەم ش��اره نەبوو و کەس نەیدەناسی، بەاڵم زۆر کەس 

ئەویان له گەڵ من دیبوو و دەیانتوانی شایەدی بدەن.
دوای ئەم رووداوه بەش��ێکی ژیانی من ب��ەوه رادەبرا که 
به خەڵک و کاربەدەس��تان بس��ەلمێنم ژنەکەم با بردوویەتی 

رەحیم عەبدولڕەحیم زاده

و بەش��ێکی ژیانم  بەوەی چاو له ئاسمان بڕم بەڵکوو رۆژێک 
بگەڕێتەوه. به تایبەت ئەو رۆژانەی بای دەهات من زۆرتر هیوام 
هەبوو ک��ه  بایەک له گەڵ خۆی بیگەڕێنێتەوه. ش��ەوانەش 
کاری م��ن ببووه گەڕان له ن��او ئینتێرنێت دا که بزانم ئایا له 
هیچ گۆشەیەکی دونیا ژنێک له پڕ له ئاسمانەوه بەر نەبۆتەوه 

یان رووداوێکی نائاسایی لەم چەشنه.
بەم جۆره من که کارمەندێک بووم که دوارۆژێکی گەشی 
بۆ پێشبینی کرابوو وەها تێکەڵ بەم دۆخه بووم که دوای چەن 
مانگ له کار دەرکرام و ورده ورده هیچ بژیوێکم بۆ ژیان نەما. 
بەاڵم ئەم رووداوه چەندین خاڵی ئەرێنیشی هەبوو که یەکیان 
فێر بوونی دەیان زمانی زیندووی دونیا بوو. هەروە ها کتێبێکی 
بەناوبانگم له س��ەر هەموو ئەو ژنانه نووس��یوه که له مێژوودا 
ب��ا بردوونی  که به چەندین زم��ان وەرگێڕدراوەتەوه و وەک 

گەورترین پسپۆڕی ئەم بواره له دونیادا ناسراوم.
رەنگه ئێس��تا تەنانەت س��یمای ژنەکەمم له بیر نەمابێ 
و تەنان��ەت به دواش��یدا نەگەڕێم، بەاڵم ئەگ��ەر رووداوەکان 
ب��ەو جۆره نەبوایەن من ئێس��تا کارمەندێکی س��اده بووم له 

شارۆچکەیەکی چکۆلەی واڵتێکی فەرامۆشکراو.

بەندی تا هەتایی
یەک��ەم جار ب��وو تینی ماچێکی گ��ەرم له لێوەکان��ی دەگەڕا. 
دەرفەتی��ان دابوو بەو و به چەن بەندیی تر که بارودۆخیان وەک 
یەک بوو تا هەر له بەندیخانه زەماوەند بکەن، تەنانەت کوتبوویان 
ل��ه دیدارەکانی ت��ردا دەهێڵن لێک نزیک تر ببن��ەوەو ئاوێتەی 
یەکدی بن. هێشتا ناوی ژنەکەی نەدەزانی، ئەوەندە نەبێ دەیزانی 

لێوەکانی گەرم و گۆشتن بوو.
رەنگه پاس��ەوانەکان بەزەییان پێی��ان دا هاتبێ یان ئەوەی 
ئەمەش بەشێک بێ له ئەشکەنجه دڕندانەکانیان. چەن ژنیان له 
بەندیخانەی ژنان هەڵبژاردبوو که هەر له بارودۆخی ئەوان دابوون 
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و له مێرمنداڵییەوە له زیندان خرابوون.
لەوەی ب��ە بەرچاوی چەن پاس��ەوانی حی��ز و چاوچنۆک 
ژنەکەی رادەمووس��ی ئێجگار پەرۆشی کردبوو بەاڵم نەیدەتوانی 

له لێوه گەرمەکانی دابڕێ.
چاوی به پاسەوانەکان کەوت کە بزەیان دەهاتێ و ئەم بیری 
دەکردەوه ئەگەر منداڵییان ببێ، منداڵەکەش��یان تا هەتایه دەبێ 

له بەندیخانه بمێنێتەوه.

قەتیس
چاوم بڕیبووه جەس��تەی خوێن��اوی ئەو. نازانم ب��ۆ له ناو ئەم 
هەم��وو تەرمەدا که خەڵتانی خوێن بوون، ئەو تەرمه س��ەرنجی 

راکێشابووم.
جگەرەیەکی پاڵ ماڵم داگیرس��اند وەک ئەوەی بمهەوێ خۆ 
لەو تەرمه گێل کەم و دیس��ان وەک هاوڕێکانم دەستم کرد به 
گەڕان به ناو تەرمەکان دا بەشکوو شتێکم گیر کەوێ، سەعاتێک 
بڕێک پووڵ یان چەقۆیەک، بەاڵم زیاتریان وێنەیەکیان پێ بوو له 
ژنێک یان ژنێک و مناڵێک که بزەیەک له س��ەر لێویان قەتیس 

مابوو.
دیس��ان بێ ئەوەی بزانم بۆ ئەو تەرمه خوێناوییه سەرنجی 
راکێش��ام. ئەمجارەیان لێ��ی نزیکتر بوومەوه، هەس��تم دەکرد 
سیمای ئاش��نایه. به پەله خوێنی سەر دەم و چاویم سڕی. زۆر 
ئاشنا بوو وەک ئەوەی سااڵنێک لەمەوبەر ناسیبێتم، بەر له شەڕ.
زیاتر لێی ورد بوومەوه زۆر ش��ێوەی خۆمی دەدا، بەاڵم زۆر 
گەنجتر وەک س��ی ساڵ لەوه پێشی خۆم، بەر له شەڕ. شڵەژام، 
دەس��تم به گیرفانەکان��ی دا گێڕا، تەنیا وێنەی��ەک و پاکەتێک 
جگەرەی پاڵ ماڵ. س��ەیری وێنەکەم کرد، ژنەکەم و مناڵەکەم 

که بزەیەک له سەر لێویان قەتیس مابوو.

زایەڵه
ل��ه خەو که راچەنیم، دیتم له به تەنافێکەوه له کێوێکی ئێجگار 
بەرز ش��ۆڕ بوومەتەوه. نەمدەزانی لێره چ دەکەم. من دوێشەو له 
ماڵەکەی خۆم خەوتبووم و ئێستا لێره، له شوێنێکی نامۆ که قەت 

نەمدیبوو  خەبەرم بب��ۆوه. من پێش��تر 
کەژوان  هەرگیز 
نەبووم، تەنانەت 
بەرزای��ی  ل��ه 
سەر  دەترس��م. 

هەڵدەب��ڕم کەس 
دی��ار نیی��ە، چاو له 

خوارێ دەک��ەم و تەنیا 
ق��ووڵ  ترس��ێکی 

نیش��ێته  ە د
ب��ه  گیانم��ەوه. 
ک  یە ما ر س��ە
خزیوەت��ه  ک��ه 
ئێسقانەکانمەوه 

ن��م  ا ز ە د
نییه.  خەون 

دەنگ هەڵدەبڕم:

ئێره کوێیه؟
بەاڵم تەنیا زایەڵەی دەنگی خۆم دێته گوێم:

کوێیه... کوێیه... کوێیه
لێرەدا نووس��ەر قەڵەمەک��ەی دادەنێ، هەم خ��ەوی دێ و 
ه��ەم له بەینی خۆمان دا بێ نازانێ ل��ه گەڵ کاراکتێرەکەی 
ل��ەم دۆخه دژوارەدا چبکا. دەچێته س��ەر تەختەکەی. که له 
خەو رادەچەنێ، دەبینێ به تەنافێکەوه له کێوێکی بەرز ش��ۆڕ 
بۆت��ەوه. پێی وایه خەون به چیرۆکەکەی��ەوه دەبینێ و قا...قا 
پێدەکەنێ، بەاڵم تەنیا زایەڵەی قا...قاکەی خۆی دەبیس��تێ و 

سام دایدەگرێ.
هەر لێرەدا کتێبەکه دەبەس��تێ و باوێشک دەدا، هەم له 
بەر ئەوەی خەوی دێ و هەم له بەر ئەوەی له بەینی خۆمان 
دا بێ کەمێک دەترسێ لەوەی درێژەی چیرۆکەکه بخوێنێتەوه 
چون ئێجگار له بەرزایی دەترس��ێ. دەچێته ناو پێخەفەکەی. 
ک��ه له خەو رادەچەنێ دەبینێ به تەنافێکەوه له کێوێکی بەرز 
ش��ۆڕ بۆتەوه. پێی وایه خەون به کتێبەک��ەوه دەبینێ بەاڵم 
به س��ەرمایەک که خزیوەته گیانی دەزانێ خەون نییه. یەک 
به خۆی ه��اوار دەکا بەاڵم تەنیا زایەڵ��ەی هاوارەکەی خۆی 

دەبیستێ که هێندەی تر خۆف دەخاته دڵیەوه.
ئێس��تا که ئەو چیرۆکه بۆ ئێوه دەگێڕمەوه به تەنافێکەوه 
له کێوێکی بەرز ش��ۆڕ بوومەتەوه. نازانم چۆن هاتوومەته ئێره. 
بیرم له نووس��ینی چیرۆکێک دەکردەوه و به دەم ئەم بیرەوه 
خەوم لێکەوت. که له خەو راچەنیم لێرە بووم. بڵێی تەلیسمی 

ئەو چیرۆکه بووبێ که بیرم لێ دەکردەوه؟
تۆش که ئێس��تا زایەڵ��ەی چیرۆکەکەی نن دەبیس��تی 
لەوانەیه ترس نیشتبێته دڵت که ئەمشەو دوای خەوتن تووشی 
ئاوەها چارەنووس��ێک دێی، بەاڵم مەترسه چون هەر ئێستاش 
بێ ئەوەی خۆت بزانی به تەنافێک له کێوێکی بەرزەوه ش��ۆڕ 

بوویەتەوه و خەرێکی چیرۆکێک دەبیستی.
 

مەرگ له ئاوێنه رووبەرووەکان دا
ه��ەر که دەرگاک��ەی کردەوه، چاوی به جەس��تەی 
خوێناوی ژنەکەی له س��ەر عەرز کەوت. دەنگێکی 
له پش��تەوه هاته گوێ، ئاوڕی داوه، ژنەکەی له 
دیت  دەرگا  بەر 
که س��ەیری 
جەس��تەی 
ی  و ێن��ا خو
ئەم له س��ەر 
دەکا.  ع��ەرز 
له  دەنگێ��ک 
هاته  پشتەوه 
ێ��ی  گو
ژنەک��ەی، 

ئاوڕی داوە...
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فریا یوونسی

77کومینیمال

جووتبوون لە ئاسندا

لە سەر شیشەکەیشی نووسرابوو، ها! نووسرابوو: خێرتان دەگات، 
بمشۆن؛ کەچی من هەر دەموت وشترە! 

موسافیرەکان بانگ کران کە چیدی ماتڵمان نەکەن، سوار بن. 
جێگەی م��ن الی کچێکەوە ب��وو. کەمێک لە ش��ار دوور 
کەوتبووین��ەوە و من هێدفۆنێک لە گوێما بوو. کچە، ناچار قۆلی 

گرتم داوای موسیقی لێکردم. 
وت��ی: موبایلەک��ەم هیچی تی��ا نییە، ئەگ��ەر دەکرێت بۆم 

بلووتووز کە. 
بۆم ن��ارد و پێم وت: ئەوە هەر ئەوەیە کە ئیس��تا خەریکم 

گوێی لێ دەگرم. 
نێوانمان گرتی. لە شیشەی ئوتوبووسەکەدا تماشای یەکترمان 
دەکرد و هەر مژی یەکمان دەبینی لە ش��ەبەقی شکڵ گرتووی 

نێو ئاسنەکانی ئوتووبووسەکەدا فڕکە فڕکیان بوو بەرەو یەک. 
گەیش��تین و پێش دابەزین، ل��ە خەیااڵتیش دابەزین. هەر 

تماشای دەکردم. پێکەنیم. 
وتم: ئوتوبوس��ی چی؟ کە پیاو لە س��ەر پشتی وشترەکەی 

حەزرەتی داوود عاشق ببێت، ئاوایە!
هیچی نەوت، دەتوت هەر نەشیبیستووە.

کونە »خۆش«��ەکان

بانگی کردمە ئەو دیو مێزەکەی و ویستی لە شاشەی لەپتابەکەیدا 
فەخرم پێ بفڕۆشێ، چی؟ نازانم. وتی »ویژدانەن وەرە! بزانم بۆت 

ئەژمێردرێت؟«...
لە کادرێکی حس��ێبی بانکییەکەی دا، چوارێک و البەالیەک 
س��فر دیار بوون. وتی »ئەتوانی تێبگەی چییە، دەبێتە چەنێک؟«. 
بە نەرمییەک پێکەنیم و س��ەیرێکی چ��اوە وردەکانیم کرد. وتم 
»کاکە! ئەوانە هیچ هەموویان جارێک سفرن، هەزار جاریش هەر 
یەکەو کونێکن، بەر بوونەتە عازای ئەو خۆشەی هەمیشەی ژیانت 
لە سەر تەپڵە سەرت بووە و کەچی تۆ هەر هەڵهاتووی بە دوویدا، 
هاکا نیوەش��ەوێکیش لە بیرت چوو لەپتابەکەت خامۆش کەی، 

ئیتر هەڵیانلووشیویت...«
هەر س��ەیری دەکردم و دەتووت هیچم نەوتووە، دەتووت لە 
دڵی خۆم دا وتوومە، وا چاوەڕوانی قس��ەیەک بوو لە دەمم بێتە 

دەر... 
وتم »جا چووزانم!«
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دەرپەڕین

ئەه��!
کە پژمام، وێس��تام. ئەوەندەیان وتبوو س��ەبری هێنا س��ەبری 
هێن��ا، ئیتر قاچەکانم لە خۆڕا سوس��تیەک گرتنی و وێس��تام. 
نەمزانی ویرووس��ەکانی پژمەی یەکەم هێندە زۆر بوون کە خێرا 
دەمخەن��ە پژمەی دووهەمەوە و هەتا ل��ە کونی کاولی لووتمەوە 

دەرمدەپەڕێنن لە ژیان. 
چەنێک دووجار پژمینی من خێر بوو، چەنێک!!!

مەلوول

کەش��یش وتی: کوڕەکەم! بە خێر هاتی، خوای دلۆڤان بە ناردنی 
تۆ بە س��ەری کردینەوە، دڵنیام هەنووکە، رێک وەکوو عیس��ای 

ئێمە دێیتە گۆ و پێمان دەڵێی لە کوێوە، لە بەر چی هاتووی؟
خاخام، بێ خۆ ش��ەمزان، وتی: من پێم وایە زمانی ئەمیش 
گە بێت و قسەش بکات، تێمان نەگەیەنێت لە کوێوە، لە بەر چی 

هاتووە و لە سەر کام دینە.
م��ەال، ب��ە هەر دوو دەس��تی دڕێکی بە ه��ەر دوو ال، دا و 
وتی: گوێ بە قس��ەی کەس مەدە، رۆڵە! پەلەمان نێ،ئاخری هەر 
دەزانین لە کوێوە و لە بەر چی هاتووی، با چل س��اڵی دیکەش 
بێ. جا نەڕاندی: ئەوە کەس نیە کەمێک شیری دەرخوارد بدات؟
مەلۆتکەکە، بێ ئەوەی کەس چاوەڕێ کات، سەرێکی هەڵبڕی 
و رووی کردە درگای ئاودەستەکە و لە درزێکی درگاکەوە، نیگای 

لە سەر کونی مەستەراحەکە، ڕاگرت و مەلوول، پێکەنی!
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ش��ایەد بە فکری کەس نەگات ئەو کوڕەی وا دەستی لە لووتی 
دایە، بۆ چی لە وێس��تگەی ئەوبەری خیابان ڕاوەستاوه و نوقمی 

ساختومانی بەرامبەریەتی ؟
ت��ۆ کە لە پەنج��ەرەی ئەمب��ەری خیابانەوە ل��ە ئیدارە لە 
س��ەر س��ەندەڵییەکەت دانیش��تووی و پاڵت داوەتەوە، دەست 
دەکێش��ی ب��ۆ لیوانی چایەک��ەت و چاو لەو ک��وڕە دەکەی وا 
لەوبەری خیابان ڕاوەس��تاوە و دەستی لە لووتی دایە، قومێک لە 
چایەک��ەت دەخۆیەوە و بێ ئەوەی ئاگات لە خۆت بێ لە س��ەر 

میزەکەت بەری دەدەیەوە خوارێ و واڵت تەڕ دەکەی. بانگی 
چایپەزەکەتان دەکەی تا چایەکی دارچینی تازەدەمت بۆ 
بێنێ، پاشان خۆت س��ەرقاڵی کارە وەدوا کەوتووەکانت 
دەکەی��ەوە. جاروبار س��ەر هەڵدێنی و چ��او لەو کوڕە 
دەکەی وا لەوبەری خیابان ڕاوەستاوە و سەیری تۆ دەکا. 
س��ەدان فکروخەیاڵت بە مێشک دا دێ، بەاڵم هیچیان 
پێوەندی بەو کوڕەی وا لە وێستگەی ئەوبەری خیابان 

ڕاوەستاوە و دەستی لە لووتی دایە نییە.
یەکەم خەتی واحید هات و ڕاوەس��تا س��وار نەبوو. 
دووهەم خ��ەت هات و بۆی ڕاگرت س��وار نەبوو. 
س��ێهەم خەتیش هات و هەر سوار نەبوو چوارەم 
و پێنج��ەم و بە هەمان ش��ێوە چەندین و چەند 
موسافیربەر و تاکس��ی هاتن و چرایان بۆ لێ دا 

بەاڵم سواری هیچیان نەبوو...
تۆش کە لە س��اختومانی ئەمبەری خیابان، 
بەرامب��ەر بەو کوڕەی وا دەس��تی ل��ە لووتی 
هێناوتەوە دەرێ دانیش��تووی و پاڵت داوەتەوە، 
قومێك لە چایی��ە دارچینییەکەت دەخۆیەوە و 
چاوێک لە کاتژمێری س��ەر دیوارەکە دەکەی و 

لە خوداتە زوو کاتی ئیداری تەواو بێت و بەرەو ماڵێ 
وەڕێ کەوی.

ئ��ەو ک��وڕەی وا دەس��تی له لووت��ی هێناوەتە 
دەرێ، بڕێ��ک دەچێتە ئەوالتر و پ��اڵ دەداتەوە بە 
میلەی وێس��تگەی بەرامبەر ساختومانی ئیدارەکەت. 
تەس��بێحێكی درێژ لە گیرفانی پاتۆڵەکەی دەردێنێ 
و دەس��ت دەکا بە هەڵس��وڕاندنی و ڕاس��ت چاو لە 
ژوورەکەی تۆ دەکا، تۆش بەو چاو لێکردنانە ترسێک 

ئه نوه ر عه ره ب

لە دڵت دا دەنیش��ێ و لە ژێر لێوەوە دەڵێی: »نەکا چاوەڕوانی من 
بێ و بەو نیوەڕۆیە...«

ئەو کوڕەی وا لەوبەری خیابان ڕاوەس��تابوو وردە وردە بەرەو 
ئەمبەری خیاب��ان دێت، بە دارتووی بەرامبەر پەنجەرەی ژووری 
کارەکەتەوە پ��اڵ دەداتەوە و چاو لەو کچانە دەکا وا بەوێدا دێن 
و دەڕۆن. تاوناتاوێکی��ش چاو لە پەنج��ەرەی ژوورەکەی تۆ دەکا 
و س��ەری دەجووڵێنێتەوە و پێدەکەن��ێ. تۆش خۆف دەتگرێ و 
دڵ��ت گرم گرم لێ��دەدا، بانگی چایپەزەکەت��ان دەکەی و دەڵێی 
ئ��ەو ک��وڕەی وا پاڵی بە ه��ۆو دار ت��ووەوە داوە و خەریکە 
چایپەزەکەشتان  دەناس��ی؟  دادەگیرس��ێنێ  سیغارێک 
ک��ە حوکمی چاوی نەماوە ب��ە دوو قامک پێلووەکانی 
هەڵدێن��ێ و جوان لە پەنجەرەکە دەڕواتە پێش��ێ و 
دەڵێ:»کێه��ا کوڕ؟« تۆش ک��ە دەبینی بەو کارە زیاتر 
س��رنجی ئەو کوڕەی وا بەردەوام مژ لە س��یغارەکەی 
دەدا و چاوت لێدەکا بۆ الی خۆت ڕادەکێشی دەڵێی 
لێیگەڕێ مامە گیان ڕۆیشت. پاشان لە دڵی خۆتدا  
دەڵێی: بڵێی لە سەر من ڕاوەستابێ و مەحتەلە تا 
بێمە دەرێ؟ چاوێک لە کاتژمێری س��ەر دیواری 
ژوورەکەت دەکەی، وەختی ئی��داری تەواو بووە 
دەفتەردەس��تەک کۆ دەکەی��ەوە، کیفەکەت لە 
ڕەخت ئاوێزەکە دادەگ��ری، زیپەکەی دەکەیەوە 
بە دیتنی ئیس��پری بیبارەکەت س��ووکنایت بە 
دڵدا دێ، بڕێک ورەت زیاتر دەبێ، ئیسپرێکەت 
بە دەس��تەوە دەگری و بەرەو دەرێ لە س��ەر 
هەس��ت هەنگاو دەنێی، لە درگای ئیدارە دێیە 
دەرێ بە الش��انەوە چاوێک��ی لێدەکەی، پێت 
خۆش��ە بچی و تەواوی ئەو ئیسپرییە لەو چاوە 
پیسانەی دا خاڵی کەی. چاوێکت لێ دەکا و مژێک 
لە س��یغارەکەی دەدا و دووکەڵەکەی بەرەو الی تۆ 
تووڕ دەدا. دڵ��ت گرم گرم لێدەدا، ڕوو دەکەیە ئەوال، 
بە لەز دەپەڕییەوە ئەوبەری خیابان. ماشێنێک چرات 
بۆ لێدەدا، خۆش��ییەک بە دڵت دا دێ، دەس��تی لێ 
هەڵدێن��ی، بەر ل��ەوەی ئەو کوڕەی پ��اڵ دار تووەکە 
چاوت لێکاتەوە خۆت دەخەیە ناو ماشێنەکەوە و کەس 

نازانێ چیت لێ بە سەر دێ کەس...
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به بڕیارێکی س��اکاره وه ده س��تپێده که م: »وات��ا کڕاکه ی زمانه«؛ 
بێگوم��ان ئه م ڕس��ته یه، بڕی��اری به ناوبانگ��ی هێگێلمان وه بیر 
ده هێنێته وه که »رۆح ئێسکوپرووسکه«. ڕۆح ئه و بابه ته نه رێنییه یه 
که س��ه ره تا ده بێ له ئێسکوپرووسکدا جه سته مه ند ببێته وه تا کوو 
الیه نی نامومکێن و نێگه تیڤی ده ربکه وێت و کاریگه ری بنوێنێت. 
له م بڕی��اره دا بزۆزی و ده سپێڕانه گه یش��توویی وات��ا له فۆرمی 
ساردوسڕ و وش��کهه ڵگه ڕاوی زماندا قه تیس ناکه وێته وه؛ به ڵکوو 
کڕاکه ی زمان ئه و پێگه  داڕووخ��او و ته نگه به رانه یه که وێچوون 
و ئه گه ری س��ه رهه ڵدان و تێپه ڕاندنی واتا به شێوه یه کی دژوازانه 
ده سته به ر ده کات. فۆرمی تێکشکاوی زمان ئه و ڕێگا هه ڵه و خوار 
و خێچ ڕێکردنه یه که وه کوو هه ڵبژاردنێکی نادرووس��ت، هه نگاو 
به ره و شوێنی مه به ست و ڕێگای به جێ ده هاوێت. به م چه شنه یه 
ک��ه بڕیاری ئادۆرنۆیی »فۆرم، پاش��ه رۆک و جه س��ته مه ندبوونی 
ناوه رۆک��ه«؛ یان بڕی��اری »هاوشوناس��ی و چونیه کبوونی فۆرم و 
 )negation of negation(ن��اوه رۆک« به پێی لۆژیکی ئاوفهبوونگی

هێگێلی واتا به خۆوه ده گرێت. 
»که وایه »نه لێکردنی نه رێنی« شتێک نییه بێجگه په تی ترین 
شێوازی دووپاتبوونه وه: له هه وڵی یه که مدا، ژێستێک ده نوێندرێ 
و به مه به ست ناگات؛ دواتر، له هه وڵی دووهه مدا، هه مان ژێست 
ته نێ پاته  ده بێته وه. ئاوه ز ش��تێک نییه بێجگه ئه م چه ش��نه ی 
پاته کردنه وه ی تێگه یش��تن که تێگه یش��تن له شه ڕی زێد ه باری 
]ب��ڕواداری به[ ژه ڤه رێکی پاش عه قاڵن��ی ڕزگار ده کات، هه ر به و 
چه ش��نه ی که مه س��یح نه هه بوونێکی دژ به ئاده م ئه بوولبه شه ر 

به ڵکوو ته نیا ئاده مێکی دووهه مه.«)ژیژک، ٨٤، ل ٤٨و٤٩(
س��ه  ره تا له قۆناغ��ی نه فیدا، وات��ا)رۆح( خۆی ل��ه که وڵی 
فۆرم)ئێس��ک(دا جه س��ته مه ند ده کاته وه؛ ئه مه ته نیا ژێستێکی 
نواندنکارانه ی��ه؛ به اڵم له مۆمێنت��ی »نه فیی نه فی«دایه که چیدی 
فۆرم له ئاس��تی ئه و ئێسکه دابه زیو و قه تیس��کراوه نامێنێته وه 
که هه ڵگری ئاوه ڵناوی فۆرماڵیزم و گه مه ی فۆرماڵیس��تییه، له م 

د.مه سعوود بینه نده

چرکه ساته دا بنیامین گوته نی مێژوو تووشی یه قینێکی هه ره مه زن 
ده بێت و ڕۆچنه یه ک بۆ داهاتنی ڕزگاریده ر)مه سیح( ده کرێته وه. 
لێره دا »واتا« له »ف��ۆرم«دا ڕۆده چێت و له پاته بوونێکی دووباره ی 
ئ��ه م ڕۆچوون و دووباره  -ده ربڕین )Re-mark(ه دایه که به رهه م و 
بابه تی ئه فرێنراو دێته  کایه وه؛ بابه تێک که بارستایی مێژوو و هه وڵه 
تێپه ڕیوه کان)و زۆرجار شکس��ت هاورده کان( له چرکه ساتێکدا کۆ 
ده کاته وه و به تووش��یارکردنی ڕه وتی کرۆنۆلۆژیکانی زه مه ن، به 
ڕاوه س��تان و شڵه ژان ده نگێکی شاز و وێنایه کی به جێ له پانتایی 

دا هێناندا تۆمار ده کات. 
 )Da-Sein(»هایدگێ��ر له زمان��دا جێگایه ک ب��ۆ »دازای��ن
ده دۆزێت��ه وه؛ جێگای��ه ک ک��ه ڕۆچنگ��ه)lichtung( و ڕووناکی 
)being in the world(خۆیه ت��ی، و ئاکامی هه بوون-له-جیه��ان
دایه؛ و پێوه ندی به تووڕدراوی)thrownness( و تێکه وتنی مرۆڤ 
له وێدای��ه. »Da«ی »دازاین« له ڕوانگ��ه ی هایدگێره وه جێپێگه ی 
م��ه رگ و مه نفییه ته؛ واته ته نیا له م ناش��وێن)non-place(ه دایه 
ک��ه زمان دێته گ��ۆ و هه بوونی ڕوو له مه رگ��ی بۆ به دی دێت. 
له م سه رده مه دا که گێش��تێل)Ge-Stell( به چه شنێکی تایبه ت 
بێ بونیادبوونی ژیانی مۆدێڕنی به عه قڵێکی بێ ناسنامه و بێ به ستێن 
پڕ کردۆته وه ، سیمای هه س��تی و ڕووی ڕاستی شته کان خۆیان 
لێمان دزیوه ته وه و که لێن و بۆش��اییه کان ب��ه رده وام له ڕێگای 
فه رامۆشی و ڕۆنانی خودبونیاد و سوبژێکتیڤی مرۆڤی سه رده مه وه 
ده شاردرێنه وه. »زمان«یش که پانتایی ده رکه وتنی هه ستۆمه نده کان 
ل��ه ئانتالۆژی و ئیگزیستانس��یلی خۆیاندایه، و به وته ی هایدگێر 
ماڵی هه بوونه به زمان و گێشتتێلی ئاخێنراو له ئۆنتیکی بێ بنه ما، 
تووشی نامۆگه ری و سه رلێشێواوی هه راوهوریای سه رده م هاتووه. 
» س��ووژه ی ئاوه زمه ند، به پالنڕێژیی چاالکانه و هێرش��به رانه ی 
چه مک و پێوه ر و یاس��اکان بۆ س��ه ر ش��وێنه واری ده ورووبه ر، 
ش��وێنه وارێک که ده بێ به پێی هه مان چه مک و پێوه ر و یاس��ا 
pre-(ڕاڤه بکرێت، به ش��ێوه یه کی له پێش و به ر له ئه زموونکردن
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presenting(، جیهان ڕۆ ده نێت)projecting(.«)پی فل، ٩٤، ل٥١(
هایدگێ��ر پێ��ی وایه ئ��ه م چه ش��نه ڕۆنانه ی جیه��ان، له 
ئاخێزی س��ه ره کی خۆی دابڕاوه و بیرکردنه وه یه کی بێ بیره وه ری 
هێناوه ته ئاراوه؛ هه ر بۆیه هه رچه ش��نه ده ربڕین و ئه فراندنێک له 
به رهه مهێنانێکی ته جاوزکارانه دا و ده نگه ده نگێکی زمانشکێنانه دا 
دابه زیوه؛ ده نگێک ک��ه له بێده نگی و بێزمانی��دا)sigetics( بیر 
ده کاته وه  و قس��ه ده کات. ه��ه ر بۆیه به هیواداریی��ه وه ئاوڕ له 
پۆئه سیسی شاعیرانه ئه داته وه؛ ڕۆنان و ئه فراندنێک که له جیاتی 
هێرش��کردن و ده سته مۆکردن مه جال به شته کان ئه دات خۆیان 
نومای��ش بکه ن و هه س��تۆمه ندی خۆیان ل��ه پێوه ندی له گه ل 

جێپێگه ی شیاوی خۆیاندا بنوێنن. 
»هون��ه ری ش��اعیرانه مه ودادانه به ش��ته کان، تاکوو خۆیان 

به وچه ش��نه ی که هه ن دیاری بکه ن، 
هونه رێک که به په رۆشبوون له ئاست 
شته کان له جێپێگه ی شیاوی خۆیاندا 

به ئه نجام ده گات.«)هه مان، ل ٤٩(
ب��ه   ئاگامبێ��ن  جۆرجی��ۆ 
بابه ت��ی  ڕه چه ڵه کناس��یی 
به رهه مه کانی  له   )negativity(نه رێنی
هێگێ��ل و هایدگێ��ردا پێ��ی وای��ه 
تێپه ڕاندنی هێڵی نیهیلیزم و هه روه ها 
به رهه مهێنانه وه ی  ل��ه  نه  میتافیزیک 
ئ��ه و بابه ت��ه نه رێنیی��ه  به ڵک��وو له 
دابڕان ل��ه و دی��ارده له وتن نه هاتوو و 
ده سپێڕانه گه یش��تووه یه ک��ه وه ک��وو 
بابه تێک��ی ڕازئ��اوی ت��ه واوی وتن و 
»له  کردووه.  مومکی��ن  ده ربڕینه کانی 
ڕاستیدا، هایدگێر به ڕادیکاڵکردنه وه ی 
بونیادی نه رێنی زمان دیسان له ئاسۆی 
ئه ندێشه ی میتافیزیکی دا ده مێنێته وه، 
به وبۆنه وه که هه ستی له جێپێگه  یان 
تۆپۆس��ی نه رێنێتی دا داده نێت. به م 
واتایه ، باسکردن له »ده نگا«ی خامۆش 
که م��رۆڤ به ره و ئه زموونی هه س��تی 
ئایدیای  وه ک��وو  له ئاکامدا  ڕاده نێ��ت 
پاراستنی بابه تی نا-وتن-راو له زماندا 

ده ور ده بینێت که هێگێل قۆس��تبوویه وه.«)ئاگامبێن له زاری ئیمانی،٩١، 
ل٢٧( 

ئاگامبێن پێ��ی وایه یه که مین ش��ێوازی ده رکه وتنی زمان، 
ڕوودان��ی زمان له ده نگا)voice(دای��ه؛ زمان لێره دا به خنکاندنی 
فۆن��ه)phone( له هه ناوی خۆیدا ڕێگا ب��ۆ ده نگێکی دیکه ئاوه اڵ 
ده کات، ده نگێک که تا ئێس��تا له هه ستیدا به رز نه بووبوویه وه و 
ته نانه ت هاژه هاژی سروش��ت و ناڵه ناڵ��ی ئاژه اڵنیش ڕێگایان تێ 
نه بردبوو. لێره دا درگای فۆنه به ره و لۆگۆس ده کرێته وه و شه پۆالنی 
النگ واده کات پارۆل ی��ان وتار بێته ده نگ و یه که م په یڤه کانی 
هه ستی له زاری مرۆڤی خاوه ن لۆگۆسه وه بێته زمان. ئه م دۆنادۆن 
و ڕۆچوونه له ڕاستیدا مرۆڤی به ره وڕووی ڕازه کانی هه بوون کرده وه 
و له هه مانکاتدا مه ترس��ی مه رگی له هه ناوی��دا ئاخنی؛ که وایه 

هه راسانیی مه رگ و پاشهاته کانی، به رهه می مه رگێکی سه ره تاییه: 
مه رگی فۆنه له لۆگۆس��دا، فۆنه یه ک که له  ش��ێوازێکی مه نفیدا 
 )gramma(حووزووری غایبی خۆی ڕاده گرێ و به شێوه کانی وشه
له سیس��ته می ڕێزماندا، زه نای مه رگ)هێگێل(، هاواری هه ستی 
و ده روون)هایدگێ��ر(، و واج)phonem( له زمانناس��یدا گوتار و 
نڤیس��اری زمان مومکین ده کات. »ئه گه ر پێوه ندی نێوان زمان و 
مه رگ هێشتا تێنه فکراوه ماوه ته وه، له و بابه ته وه یه که ده نگا- که 
ئه م پێوه ندییه مومکین ده کات- ئه و بابه ته ئه ندێشه نه کراوه یه که 
میتافیزیک ئیمکانی ئه ندێشه ی له سه ر سوار ده کات، یان ئه و بابه ته 
له ده ربڕین نه هاتووه ی��ه که میتافیزیک هه موو ده ربڕین هاتووه کانی 
له س��ه ر بینا ده نێت، میتافیزیک ئه ندێشه و خواستی هه ستییه، 
واته ئه م ئه ندێشه و ئه م خواس��ته ده بێ ناچه مک ئاسا بمێننه وه، 
به و بۆن��ه وه ک��ه به چه مککردنی ئه م 
دووانه ته نیا له چوارچێوه ی توندترین 
و توندڕه وترین چه ش��نی نه رێنێتی دا 

به ڕێوه ده چێت.«)هه مان، ل ٢١٥( 
ئاخێزگه یه ک��ی  ب��ۆ  گه ڕان��ه وه 
ونکراو ی��ان گوێ ڕاگرتن بۆ »ده نگا«ی 
نامومکینی هه س��تی له ڕێگای زمانی 
شیعری و شیعری زمانه وه ئه و ئامانجه 
نه رێنییه نییه که ئاگامبێن هه وڵی بۆ 
ئ��ه دات؛ ئاگامبێن بۆ تێپه ڕاندی هێڵی 
س��یفری نیهیلیزم، د ه روونیکردنه وه ی 
نه رێن��ی و م��ه رگ، و پێوه ندیدانیان 
به زمانه وه وه کوو چاره س��ه ر دانانێت، 
به ڵک��وو دوورکردن��ه وه ی م��ه رگ و 
زم��ان و ڕووبه ڕووبوونه وه ی��ان وه کوو 
ده زانێت.  به ڕه وا  ده ره کی  دیارده یه کی 
زمان هێالنه ی هه س��تی نییه به ڵکوو 
ئیتۆس��ی مرۆڤه؛ واته ته نیا جێپێگه و 
ماڵی ئه رێنی مرۆڤه که له هه رچه شنه 
ده ن��گا و گرامایه ک داماڵ��راوه و بڕیار 
نیی��ه له ژێ��ر ڕکێڤی هی��چ بابه تێکی 
ژه ڤه رمێژووی��ی و هی��چ دڵکوتێک��ی 
ئیگزیستانس��یه لدا به رده وام له دۆخی 
نۆس��تالژیا و سه رس��ووڕماندا هه ناسه 
بکێش��ێت. نه بونیادگه رییه ک��ی ئه رێنی و ن��ه بێ بونیادییه کی 
نه رێن��ی هیچ کامیان ناتوانن مرۆڤ ل��ه هه ژمه تی ڕقه به رایه تی و 
توندوتیژی بپارێزن چوون له راس��تیدا س��ه رچاوه ی توندوتیژی 
هه م��ان بێ بنه مایی ک��رداری مرۆڤه که ل��ه ده روونیکردنه وه ی 
میتووژێمی قوربان��ی و دیهاوێژییان له دامه زراوه کانی کۆمه ڵگادا 
به رده وام د ه بێت. به وته ی ئاگامبێن » بنه مای توندوتیژی هه مان 
توندوتیژی بنه مایه«.» له ڕاستیدا، ئیتۆس، یان بنه ما و جێپێگه ی 
ڕاسته قینه ی مرۆڤ، ش��تێکی ناده ربڕێنه رانه یان پیرۆز نییه که 
به شێوه یه کی پێویست له هه ر پراکسیس و هه ر وتارێکی مرۆڤدا 
نه وتراو بمێنێت��ه وه؛ هه روه ها نه بوونێک نییه که نه رێنێتییه که ی 
وه کوو س��ه رچاوه ی بێباکی و توندووتیژی کرداری کۆمه اڵیه تی 
ده ور ببینێت، ئیتۆس��ی مرۆڤ خودی پراکسیسی کۆمه اڵیه تی و 

گه ڕانه وه بۆ ئاخێزگه یه کی ونکراو 
یان گوێ ڕاگرتن بۆ »ده نگا«ی 
نامومکینی هه ستی له ڕێگای 

زمانی شیعری و شیعری 
زمانه وه ئه و ئامانجه نه رێنییه 
نییه که ئاگامبێن هه وڵی بۆ 

ئه دات؛ ئاگامبێن بۆ تێپه ڕاندی 
هێڵی سیفری نیهیلیزم، 

د ه روونیکردنه وه ی نه رێنی و 
مه رگ، و پێوه ندیدانیان به 

زمانه وه وه کوو چاره سه ر دانانێت
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وتاری ئینس��انییه که بۆ خۆیان ڕوون و ئاشکرا بوونه ته وه.«)هه مان، 
ل٤٤�٤٣( 

زم��ان لێره دا بڕیار نییه ش��تێک ڕاگوێز بکات یان ش��وێنی 
به ئه نجام گه یش��تن و ئاکچواڵ بوونه وه ی بێ بنه مایی هه ستی بێت، 
زمان ته نیا ش��ێوازی ڕاگواس��تن و فۆرمی ده ربڕینی ده نوێنێت؛ 
به م پێیه پرس��ی سه ره کی فه لسه فه الی ئاگامبێن نه پرسیار له 
نه بوون، و چییه تی مه رگ، یان ئه زموونی سه رسووڕمان و چمان؛ 
به ڵکوو ئه و ڕاس��تییه یه که زمان ده نگای ئێمه یه و ئێمه ش پێی 
ده ئاخفی��ن. هه ر بۆیه الی ئاگامبێن کرداری having، گرنگتر له 
ئۆب��ژه ی هه ڤینگ ڕۆڵ ده گێڕێت؛ بۆیه گه ڕانه وه بۆ وش��ه و وته 
س��اکاره کان و تێڕامان له چۆنییه تی هه ڵسووڕان و به خۆکردنیان 
ده توانێت وه کوو ئه رکێکی س��ه رده میانه ڕێگا به پراکتیزه کردنی 
بێ بنه مای��ی له به س��تێنی مێ��ژوو و پانتایی ده ق��دا بگرێت و 
هه نگاوێ��ک بۆ دوورکه وتنه وه له نیهیلی��زم بهاوێت. ئاگامبێن له 
ڕوانگه یه کی ژه ڤه ر شیعرییه وه نه  بۆ جیهانی یه کگرتووی فه لسه فه 
و ش��یعر تێده کۆش��ێ و نه ش له پێناوی دوانه بینیی ئه فالتوونی 
ئه و دووجه مس��ه ره دا هه ڵده سووڕێت به ڵکوو پیی وایه تێپه ڕاندنی 
فه لسه فه وه کوو ده قێک که ئۆبژه ی خۆی ده ناسێت به اڵم ده ستی 
پێڕا ناگات و هه روه ها ده ربازبوون له ش��یعر وه کوو فۆرمێک که 
ئۆبژه ی خۆی ناناس��ێ به اڵم ده توانێ بینوێن��ی ده مانگه یه نێ به 
جێپێگه یه ک که هه مان ئیتۆس��ی مرۆڤ یان تۆپۆسی زمانه. له م 
ش��وێنه دا، ڕه خنه کارا ده بێته وه و شیعر نه ته نیا وه  کوو فۆرمێکی 
ده ربڕێنه رانه به ڵکوو وه کوو ژێس��تێک؛ وات��ه زمانێکی بێ ده نگا، 

توخمی سه ره کی زمان نومایش ده کات. 
له ڕه وتی باس��ه که ماندا له هه ناوی دوو بڕیاری »واتا کڕاکه ی 
زمانه«، و »زمان جێپێگه ی مرۆڤه«؛ ده گه ین به بڕیارێکی سه ره کی 
in-(که »مرۆڤ هه مان ئیتۆس��ی خۆیه تی؛ واته منداڵی«. منداڵی
fancy( پۆتێنش��یاڵی مرۆڤه، واته دۆخێکی به ئه نجام نه گه یشتوو 
که پێش��مه رجی به زمان ده رهاتن و په یڤینی مرۆڤه؛ به اڵم وه کوو 
قۆناغێکی پێش-س��ۆبژێکتیو یان ئاگامه ندیی بێ زمان دانانرێت. 
»منداڵی له پله ی یه که مدا له س��ه ر زم��ان کاریگه ری داده نێت، 
به رس��ازی ئ��ه دات و له بنه ڕه ت��دا وه کوو پێش��مه رجی، کردار 
ده نوێنێ��ت... منداڵی وه ک��وو ئاقاری س��ه ره تایی)Ur-Limit( له 
زماندا، له ڕه وت��ی پێکهێنانی زمان وه کوو جێپێگه ی حه قیقه ت، 
سه رهه ڵده دات.«)ئاگامبێن،١٣٩٠ ، ل ١١٥�١١٤( که وایه جیهانی ئه وپه ڕی 
زمان یان پێش-زمان نه واقیعێکی ده روونی و نه جیهانێکی ژه ڤه ر-
ڕه وانه؛ به ڵکوو هه مان منداڵی یان س��ه رچاوکه ی به رزه جێیانه ی 
زمانه. ئێمه جیهانی به سته زمانیی منداڵی تێناپه ڕێنین به ڵکوو له م 
جیهانه دا سووبژێکتیڤیته ی خۆمان بونیاد ده نێین؛ که وایه له  هه ر 
وتنێکدا منداڵی حوزووری غایبی هه یه به و بۆنه وه که سه رچاوه ی 
که لێن��ی نێوان زمان)langue( و وتار)parol(ه. ئه م کورته  باس��ه  
ل��ه  بنه ما و کڕاکه ی زمانه وه ده س��تی پێک��رد و به دۆزینه وه ی 
پێگه یه ک��ی دڵنیابه خش بۆ زمان؛ واته ئێتۆس و ئه زموونی زمان، 
دیسانه وه پێگه ی لێکۆڵینه وه ی له زماندا سه قامگیر کرد. بێگومان 
تێپه ڕاندنی ئه م ڕه وته به ب��ێ ڕوونکردنه وه ی هێڵه کانی هێگێلی 
و هایدگێری و هه روه ها ده رخس��تنی پره نسیپی نێگاتیڤیتی له 
کاره کانیان��دا مومکین نه بوو؛ تێپه ڕاندنێک��ی ئاوفهبوونگی که به 
بێ دابڕان و ڕاگیرانیان هیچ س��ه نتزێکی لێ س��ه وز نه ده بوو. له 

ئاکامدا ئه م تێپه ڕاندنه ل��ه ئاگامبێن و الکان و بێنیامیندا خۆی 
ده بینێته وه؛ ماتریکسێکی فه لسه فی که ڕه خنه وه کوو کردارێکی 
سیاس��ی و ئاکاری پێناس��ه ده کات و س��ه ر ه ڕای ئام��اژه دان به 
پارادۆکس��ه کانی مه یل و کاره ساته کانی وێرانی، هیوادارییه ک له 

پێناوی داهاتوودا به رز ده کاته وه.

»تۆ چ غه مگینی وه ک له حه له ب یارت هه بێ
قاسیدێکی به متمانه ت له قه نده هار

-به م کوێستانه له عنه تییه - 
ده ست نه که وێ.« )ل ٧(

ئ��ه م کۆپله یه که به هه ندێ جیاوازییه وه له به ش��ی س��ه ره تای 
ش��یعره که دا پاته ده بێته وه؛ له واتای سه رڕاس��تدا ئاماژه بۆ دوو 
له مپه ری سه ره کی مه کانی و زه مه نی له پێوه ندی خۆشه ویستیدا 
ده کات، پێوه ندییه ک که له ئاکامی مه ودای دوور و درێژی نێوان 
س��ووژه ی ئه ویندار و ئۆب��ژه ی ئه ویندارێتی؛ ب��ووه به خه مێکی 
قورس و په رۆش��ییه کی بنه مایی. ئاماژه ب��ه  م دۆخی دابڕانه که 
خۆی له خۆیدا دیارده یه ک��ی دژوازه؛ واته خودی مه ودا و دابڕان 
بزوێن��ه ری خۆشه ویس��تی و به ش��ێکی کڵیش��ه یی حیکایه تی 
ئه وینداریی��ه، و ه��اوکات ڕێگرێکی س��ه ره کییه ک��ه له زاری 
سووژه ی ش��یعرییه وه ئامانجی تێپه ڕاندنی به رجه سته ده بێته وه، 
وه کوو هوش��یارکردنه وه یه کی ناوبه ناو دێت��ه ناو ڕه وتی ڕه وایه تی 
ش��یعری و نه زمی ده ق تووش��ی ش��ڵه ژان ده کات. ئ��ه م ئاماژه 
هوش��یاریده ره له الیه که وه ده الله تێکه بۆ نوستالژیای جیهانێکی 
تێپه ڕیو و ده سپێڕانه گه ش��توو؛ و له الیه کی تر ه وه په رده له س��ه ر 
دۆخێک��ی نوێی ژیانی مودێڕن هه ڵده دات��ه وه: »وێرانی ئه زموونی 
ئه ویندارێت��ی«. بێنیامی��ن داڕووخان��ی ئه زموون ب��ه به رهه می 
داڕووخان��ی کۆمه ڵگای نه ریت��ی ده زانێ که تێی��دا خه رمانه ی 
جوانناسانه)aura(، تووشی نوشووستی هاتووه و ده ستووپێوه ندییه 
کۆمه اڵیه تییه کان��ی هاوپێوه ند له گه ڵ ئ��ه م دیارده پیرۆزه، به ره و 
تێکچرژان و هه ڵوه ش��انه وه پێیان هه ڵن��اوه. »بێنیامین بیرۆکه ی 
دابڕان��ی خه رمان��ه ی جوانناس��انه ی که ئه وڕۆک��ه بیرۆکه یه کی 
به ناوبانگ��ه، به هاوپێوه ند له گه ڵ تێکچوون��ی نه ریت، پێکهاته ی 
تاقمگه رانه)cult( ی کۆمه ڵه سرووشتییه کان، و هه روه ها داڕمانی 

به ستێنی هاوبه شی گشتی ده ستنیشان کرد.«)ئارۆتۆ،٨٦( 
له گۆش��ه نیگایه کی هێگێلییه وه نوس��تالژیای ئ��ه م کۆپله 
شیعرییه خۆی له خۆیدا ناتوانێ گش��تێتی بنوێنێت، به ڵکوو بۆی 
هه یه ئه م پاژه له پێناوی ته واوکۆییه ک له داهاتوودا بخوێنرێته وه. 
هه ر بۆیه ڕوانگه ی مێژوومه ندانه ی هێگێل بۆ هونه ر؛ له الیه که وه، 
هونه ری ئێس��تا له پێناوی حه قیقه تێکی گشتی که له داهاتوودا 
ت��ه واو ده بێت به هه ند وه رناگرێ��ت و له الیه کی دیکه وه به پێی 
بۆچونی س��ۆبژێکتیڤ، حه قیقه تی هونه ری له ئاست حه قیقه تی 
فه لس��ه فیدا به گچکه داده نێت ک��ه ناتوانێ حه قیقه تی ڕۆح یان 
بابه تی ڕه ها له گشتێتی خۆیدا ئاشکرا بکات. ئه گه رچی ڕوانگه ی 
مێژوومه ندانه ی هێگێل دۆخی هه س��تیاری داڕووخان هه س��ت 
پێده کات و سه رهه ڵدانی هونه ری مودێڕن ده بینێت به اڵم چیدی 
توانس��تی هونه ر له به ئه نجام گه یاندنی ڕاس��پارده ی ڕۆحی ڕه ها 
به پێویست و ته واو نازانێت. هه ر بۆیه دیالێکتیکی هێگێلی گومان 
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له وزه ی هونه ری مۆدێڕن و بێ خه رمانه  له به دیهێنانی ئازادی و 
گه یشتن به ته واوکۆیی ڕۆح له جیهانی سه رده م ده کات. »هونه ر 
له ژێر ڕکێڤی هه وه سبازی و گاڵته جاڕیدا تێکده ڕووخێت.«)هێگێل له 

زاری ژیمنز، ١٣٩٣، ل ١٧٤(  

»تۆ چ غه مگینی وه ک له حه له ب یارت هه بێ
له سه مه رقه ند

    - پڕ به قه دیم – 
         کوژرابێتی.« )ل ٨(

لێکچواندنی غه مگینیی ئێس��تا به کوژران له سه رده می قه دیمدا 
– پڕ به قه دیم- دیس��انه وه ئاماژه یه کی سه ره کییه به داڕووخانی 
ئه زم��وون له س��ه رده می مۆدێڕن؛ خ��ه م و په ژاره یه ک که له م 
س��ه رده مه دا سه رچه ش��نی نابینینه وه تاکوو هه ڵیس��ه نگێنین، 
چونک��وو ل��ه بنه ڕه تدا ئه زموون��ی خه م��ی ئه ویندارانه به هۆی 
تێکچڕژانی پێکهاته ی واتایی و کۆمه اڵیه تییه که ی به شێوه یه کی 
نه ریتی نامومکینه. نامومکین بوونی ئه م ئه زموونه شاعیر ڕادە نێت 
تاکوو سه رچه شنێک له ڕابردوو بهێنێته وه؛ به اڵم نه به شێوه یه کی 
ڕاسته وڕاس��ت به ڵکوو به داهێنانێکی زمان��ی؛ واته نه له قه دیمدا 
کوژرابێتی و نه وه کوو کوژرانی قه دیم به ڵکوو پڕ به قه دیم. خودی 
ناوه کان له م کۆپله دا »حه له ب«، »یار«، »قه نده هار«، »سه مه رقه ند«، 

»قاس��ید«، »قه دی��م«، ئاماژه ی��ه 
ب��ه و جیهان��ه ڕابردووی��ه 
ک��ه ئه زموونکردن��ی له م 
س��ه رده مه دا نامومکی��ن 

ده نوێنێ و ته نیا به نۆس��تالژیایه  
هایدگێر  ڕوانگ��ه ی  ده کرێ��ت.  وێنا 

ئه گه رچ��ی ل��ه خوێندن��ه وه ی ئ��ه م 
کۆپله یه دا به ده ستووبرد و کارا دێته پێش 

چاو، به اڵم ئاڕاس��ته  ی خوێندن��ه وه نه به ره و 
ئێس��تا و داهات��وو به ڵکوو ب��ه ره و ڕابردوویه کی 

ته ماوی)له زماندا( ده بات��ه وه. ڕوانگه ی هایدگێری 
په ره ئه س��تاندنی گێش��تێل له ڕووب��ه ری ژیانی 
مۆدێڕن��دا ب��ه ه��ۆکاری نامومکین بوونی ئه م 
ئه زموونه دی��اری ده کات و پێی وایه ته نیا به 
گه ڕان��ه وه بۆ ده نگا و گرامایه کی نه بیس��تراو 
و قتک��راو ده توانی��ن خۆمان ل��ه نه زۆکی و 
بێئه زموونی��ی جیهان��ی له خه رمانه داماڵ��راو 
ڕزگار بکه ی��ن. جوانناس��ی هایدگێ��ری به 
هۆی گیرۆده ب��وون به ئایدیای ئاخێز و زێدی 
 )authenticity( سه ره تاییه وه له ڕه س��ه نایه تی
هون��ه ری مودێڕن گوم��ان ده کات و پێی وایه 

ئیمکانی »ش��اعیرانه نیشته جێ بوون له سه ر گۆی 
زه وین« که »بونیادی هه س��تی ل��ه ڕێگای زمانی 
شیعره وه« که شف ده کات؛ ته نیا به پێوه ندی له گه ڵ 

ئووس��تووره و خودان و هون��ه ری یۆنانییه کانه وه که 
نزیکایه تییان به ئاخێز و س��ه رچاوه وه هه یه ده س��ته به ر 

ده بێت. »له ڕوانگه ی هایدگێره وه هونه ری مودێڕن له گه ڵ 

فه لس��ه فه دا له دایک ب��ووه و به بۆنه ی ته کنیک��ه وه زایه بووه و 
له سه رانس��ه ری جیهاندا باڵوه ی س��ه ندووه، که وایه ئه م هونه ره 
چیدی »ژێرم��ه ن«)Germanic( نییه. له ڕوانگ��ه ی هایدگێره وه 
هونه ری مودێڕن و به رهه مه کانی ئاوانگاردیزم، له به جێهێش��تنی 
خاکی ئاڵماندا، پێوه ندی ش��ازی خۆیان له گه ڵ بابه تی »خه ڵکی« 
و »نه ته وه ی��ی« پچڕاندووه. هونه ری مۆدێ��ڕن له گه ڵ ته کنیک و 
زانس��تدا په یمانێکی کڵۆڵیان به س��تووه و ئه وڕۆکه ته نیا زانسته 
که بارودۆخی نابه دڵی نیش��ته جێبوون له سه ر ئه م زه وینه دیاری 

ده کات.«)ژیمنز، ١٣٩٣، ل٣٠٢(
به م پێیه له  ڕوانگه ی بێنیامین و ئاگامبێنه وه که داڕووخان و 
هه ره س لێکه وتنی نه ریت و ئه زموونی نه ریتی به هه ند وه رده گرن 
و ده رفه تێک��ی ڕزگاریده رانه ی بۆ ئێس��تا و داهات��وو تێدا به دی 
ده که ن باش��تر ده توانین ئ��ه م ئاپۆریایه بخوێنین��ه وه که ده قی 
شیعری وه کوو س��یپمتۆمێک به ره وڕووی ڕه وتی باوی ڕه وایه تی 
شیعری کردۆته وه. که وایه خوێندنه وه ی ئه م کۆپله سیمپتۆماتیکه 
ڕێگا بۆ خوێندنه وه ی ده قی شیعری ئاوه اڵ ده کات و دژه -لۆژیکی 
ئانتاگۆنیس��ته کانی نێو ڕه وایه تی ش��یعریمان پێ ده ناسێنێ. له 
روانگه ی ده روونش��یکارییه وه هه روه ه��ا ده توانین ئاماژه ی مه ودا 
و نه گه یش��تن له خۆشه ویس��تیدا به چه ش��نێکی دیکه واته به 
پێچه وانه ی روانگه ی رۆمانتیسیس��تی بخوێنینه وه. کاتێ حاجی 

 قادری کۆیی ده ڵێت:

»ئه ی بادی سه با من ببه سوودی نییه نامه
ته ش��ریحی زه عیف��ی من و خ��ه م نایه ته 

 ، » ی��ر ته قر

دۆخی دابڕانێ��ک وێنا ده کات 
ک��ه رێگایه ک��ی دیاریکراو بۆ 
چاره س��ه رکردنی ل��ه  ئارادایه؛ 
واته ئه گ��ه ر له مپه رێک پێش 
مه یلی  به ئه نجام گه یش��تنی 
هێزه کانی  ته واوی  گرتووه، 
ئاس��مان و زه وین ده بنه 
کێشه که  و  یاریده ر 
ه س��ه ر  ر چا
 . ه ک��ه ن د
هه روه ها 
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تێگه یش��تنی کالس��یک به پێی میتافیزیکی حوزوور، ئاماده یی 
س��ووژه له ئاستانی ئۆبژه دا به چاره س��ه ر داده نێت؛ حوزوورێکی 
وتارمه ندان��ه که هیچ نڤیس��ارێکی راگوێزه ران��ه ناتوانێ ئه رکی 
راسته قینه ی به جێ بێنێت. فورموڵی کالسیک به له به رچاوگرتنی 
که لێنی نێوان سه رچاوه و مه به ست، ئیمکانی گه یشتنی په یغام و 
له ئاکامدا سووژه  و ئۆبژه ی مه یل به ره وا ده بینێ و به گێڕانه وه ی 
ئاڵووێری سه رکه وتو یان ناس��ه رکه وتووی ئه م هێمای مه یله ، له 
ئه نجامدا چیرۆکی ئه ویندارێتیی پێ تۆمار ده کات. خوێندنه وه ی 
کڕاک��ه به ش��ێوه یه کی ئایرۆنیک ده مه الس��کێ به س��تراتێژی 
رۆمانتیک ده کات و خۆدی موتیڤی په یغام یان رێگای گه یش��تن 

پرۆبلێماتیک ده کاته وه:

»سه ر له کوێی جاده دا هه ڵگرم؟  
                                       شه و نه بێ

ڕێ له کێی »الده« دا دابڕم؟  
                                       ئه و نه بێ...« )ل ٨(

داب��ڕان لێره دا ن��ه  رێگاچاره یه کی بۆ ئه ندی��ش ده کرێ و نه ش 
به گێڕانه وه ی ره وایه ته کانی گه یشتن/نه گه یش��تن به رجه س��ته 
ده بێته وه؛ به ڵکوو له دوو چه مکی »ش��ه و« و »ئه و«دا فه لس��ه فه ی 
گه یشتن ده خاته ژێر پرسیاره وه. به وته ی ره مبۆ »من«، »دیتری«یه؛ 
یان له سۆنگه ی ده روونش��یکارییه وه ئه ویدی نیشانه ی شکستی 
مه یلی ئێمه یه چوون س��ه رچاوه ی مه یلی ئێم��ه ده روونی نییه 
به ڵکوو »مه یل هه میش��ه مه یلی دیترییه«. هه روه ها »شه و« خۆی 
هێمایه که بۆ ده س��تبه رداربوون و نس��کۆهێنانی ته واوی شوناسه 
پێکهێنراوه کان؛ ئه و چه ش��نه ی له چه مکی »ش��ه وی جیهان«ی 
هێگێلدا ده رده که وێت. که وایه مه به ست یان شوێنی گه یشتنێک 
له ئارادا نییه و ئه وه ی گیرۆده ی کردووین و په لکێشمان ده کات 
خ��ودی هێڵی جاده یه ک��ه؛ خودی خۆمه له ویدی��دا؛ رۆژێکه له  
ش��ه ودا واته زێده یه ک که شوێنکه وتووی سه ر-هه ڵگرتن و رێ-
دابڕینمان ده کات. ئێمه له -پێشدا گه یشتووین و کاتی گه یشتن 
مه به سته که ده دۆڕێنین؛ که وایه فه زا به سه ر خۆیدا چه ماوه ته وه و 

ئێمه  له دووی تراولکه یه کدا ده سووڕێنه وه. 

»سه نه م
بۆنی شیله ی پیاو

   ده ده ی
     هێشتا بۆنی ته خت و موبله جڵفه کان

توندتر بشۆ توند.
...

بسوو
   بسوو

هه وا نایبا
بۆدڕکی بازرگانی به ر زایی و له مسه چڵکه کانی

        له  سه ر خوێنت
        له سه ر شوێنت

خودا نایبا
ژه نگاوی مودیری ئیداره ی ده مپاکی و

کۆت و شه ڵواره ئوتووداره کانی
له سه ر چینت

  له سه ر دینت
که ده یگوت بت نیت و بتکه ده ی!« )ل ١١�١٠(

س��ه نه م له  ش��یعری کڕاک��ه دا یه ک��ێ ل��ه  دژه -قاره مانه کانی 
مودێڕنیته ی ش��ارییه که وه کوو فیگۆرێکی فه رهه نگی، ئه زموونی 
الیه ن��ی تراژیکی مۆدێڕنیته ده کات. ئه و فیگورانه ی که بێنیامین 
 ،)flauner(له ش��یعره کانی بودلێ��ردا ده یانبینێته وه؛ پیاس��ه که ر
ده ن��دی)dandy(، س��ۆزانی و قومارب��از، به چه ش��نێک وه کوو 
س��یمپتۆمی مۆدێڕنیته و هه روه ها به رهه می ژیان به سه ربردن له 
په راوێزی ئۆرگانیزمی ش��اردا دێنه ئه ژمار. ئه م ئانتاگۆنیستانه له 
الیه که وه له ڕه وتی دابه شکردنی کاری سه رمایه داریدا پێکهاتوون 
و له الیه کی تره وه وه کوو چه شنێک به رپه رچدانه وه و سه ربزێوبوون 
له ئاس��ت ئه و دابه شکارییه پێناس��ه ده کرێن. پیاسه که ر ته واوی 
کون و قوژبنه کانی شار به سه ر ده کاته وه و خۆی له ژێر قورسایی 
نیگای واقماوی کااڵ و کوتاڵه کانی بازاڕدا که له ئاکامی گۆڕانکاری 
به رده وام)mode( و بریقه و دره وش��اوه بووندا، سێحراوی ده نوێنن 
ده بینێت��ه وه و به رده وام ل��ه بینین و به س��ه رکردنه وه دا مه یلی 
له بڕان نه هاتووی ب��ۆ به رهه م ده هێنرێته وه. خۆخزانه نێو جه ماوه ر 
و وزه گرتن له ئاپۆره ی سه رش��ه قام، ته نیاییه کانی پیاس��ه که ر له 
چوارچێوه ی تاکدا به ئه نج��ام ده گه یه نێت؛ واته ته نیایی مۆدێڕن 
که ل��ه پێوه ندی له گه ڵ ئاپۆره ی پڕهاتووچووی ش��ه قامدا بیچم 
ده گرێت چه شنێک بێ هه ڵوێستیی مه ده نی)civil inattention( و 
نووقمه سار)anonymous( بوونی بۆ به رهه م دێنێت که سه رچاوه ی 

جووڵه و بزۆزیی ژیانی شارییه.
»ئاپۆره، ته نیایی:

دو وش��ه ی به رامبه ر که ده کرێ له جێ��ی یه کدا بێنه وه، بۆ 
شاعیرێکی چاالک و پڕده سکه وت،

ئه و ه ی نازان��ێ چل��ۆن ته نیاییه کانی پڕ کات��ه وه، هه روه ها 
نازانێ چل��ۆن له نێوانی قه ره باڵغدا، له گه ڵ خۆیدا ته نیا به س��ه ر 

بکات...«)بودلێر،١٣٩٢، ل١٤٨(
ک��ه  ش��یعرییه  پێرس��ۆنایه کی  س��ۆزانی  س��ه نه می 
له ژێ��ر گوش��اری سیس��ته می فرۆش��تندا جه س��ته ی کااڵیی 
ده بێته وه)commodification( و وه کوو ش��مه کێکی پیاس��ه که ر 
به دوای وه رگیران و وه رگرتندا پیاس��ه ده کات. جه سته ی سه نه م 
ته مس��یل)allegory(ێکه له به شمه کبوونه وه ی جه سته ی ژنانه له 
نێو ڕیزبه ندیی ده ستوپێوه ندییه کانی کۆمه اڵیه تی و ئابووری شاردا 
که له ئاکام��دا له ڕه وتی به ئۆبژه ب��وون و به کارهێناندا، قه ده ری 
له -پێش ئاماده ی خۆیان واته قوربانی بوون و داڕووخان به ئه نجام 
ده گه یه نن. له ش��یعری کڕاکه دا ترۆپکی ئه م به ش��مه کبوونه له 
چۆنییه تی وه سفکردنی که سایه تی سه نه م دا ده بینینه وه که نه له 
بازنه ی جه سته و زه ین، به ڵکوو له قه واره ی نێو گیرفان و پانتایی 

نێو جانتاکه یه وه ڕه وایه ت ده کرێت. 

»تۆ ئێسته جانتاکه ت
تۆ ئێسته جان تا که تی« )ل ١٧(
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له س��ووچه نیگای بێنیامینی-ئاگامبێنییه وه ده توانین پێرسۆنای 
س��ه نه م له به س��تێنی دۆخ��ی ئاوارته ی داڕووخان��ی ئه زمووندا 
بخوێنین��ه وه؛ دۆخێ��ک ک��ه تێیدا ب��ه هۆی په ره ئه س��تاندنی 
که ره سه کانی به رهه مهێنان و به رهه مهێنانه وه، ئه زموونی به رده وام 
و سه قامگرتوو که ئیمکانی ڕاگواستنی هه یه له ڕێگای ئه زموونێکی 
ناڕاس��ته وخۆ، بزۆزی��ی ئیماژه کان و به رفراوانبوون��ی نواندنه وه و 
هه روه ها لێکچواندنگه ری و س��ه رگه رمی وه الده نرێت. له نه زمی 
نه ریتیدا له شفرۆشی ته نانه ت واتایه کی ئایینی به خۆوه ده گرت و 
له گوتاری کاڵت و ڕێس��ا پیرۆزه کاندا جێگایه کی بۆ ده سنیشان 
ده ک��را. به تێکچوون��ی نه زم و ڕیزبه ندیی نه ریتی، له شفرۆش��ی 
 )flesh(له س��ێبه ری گوتاره پیرۆزه کان بێبه ری که وت و له ش��ی
س��ۆزانی وه کوو ئۆبژه یه ک که وته به رده ستی ده زگاکانی ئابووری 

ل��ه  و  نواندن��ه وه ؛  دیڤایس��ه کانی  و 
جه س��ته)body(یه کی  وه کوو  ئاکامدا 
چێژبه خ��ش و جێپێگ��ه ی ده ربڕینی 
دیس��یپلین)فۆکۆ(  و  ده س��ه اڵت 
نه ریتی  به رده وامبوونه وه ی  به رسازدرا. 
ل��ه   )patriarchy(پیاوس��ه روه ری
جیهانی مودێڕن��دا، هاوپێوه ند له گه ڵ 
سه رمایه،  و  کار  ده ستوپێوه ندییه کانی 
فیگۆری س��ۆزانی وه ک��وو ئۆبژه یه کی 
پێویست به رهه مهێنا تاکوو هه م ڕه وتی 
ئه نجام  بگاته  جه سته کان  به كااڵبوونی 
و هه میش س��ووژه ی پی��او بتوانێ له 
بازنه یه کی به رینتر له مه داری خێزان 
پیاوه تی  و هاوس��ه رگیری ڕه س��می، 
خ��ۆی ل��ه  به کارهێنانی جه س��ته ی 
ژنانه دا بس��ه لمێنێت. پیاو به پاره چێژ 
ده س��تێنێ و ڕه گه زی جینسی خۆی 
س��ۆزانی  و  به رهه مده هێنێته وه  پ��ێ 
ب��ه فرۆش��تنی ل��ه ش و وه رگرتنی 
پاره، مه داری ئاڵووێ��ری بازاڕ پڕتاوتر 

هه ڵده سووڕێنێ. 
»شیعری مودێڕن پاش بوودلێر نه 
له سه ر بنه مای ئه زموونی نوێ، به ڵکوو 
به پێ��ی بۆش��ایی ن��اوازه ی ئه زموون 

هاتۆته کایه وه. س��ه ره ڕۆبوونی ش��یعری بوودلێ��ر هه روه ها، که 
خۆی وه کوو ش��ۆکێک له چه قی کاره  هونه رییه کانی ڕایده گرێت، 
هه ر لێره وه س��ه رچاوه ده گرێت. ئه وه ئه زموونه که به شێوه یه ک 
ئێمه له سه رس��ووڕمان و دۆشدامان ده بوێرێت، و به رهه مهێنانی 
ش��ۆک یان ترۆما هه میش��ه به وات��ای بۆش��ایی و که لێنێکه له 
ئه زمووندا. ئه زموونکردنی ش��تێک به وات��ای داماڵینی ناوازه یی 
و نامۆی��ی ئه و ش��ته یه، و هه روه ها پووچه ڵکردنه وه ی توانس��تی 
به ئه نجامنه گه یشتووی ئه و شته یه بۆ لێدان و هاوێشتنی شۆک...
له م س��ۆنگه وه، لێگه ڕان به دوای شتی »نوێ«دا هاوتای پشکنین 
ب��ه دوای ئۆبژه یه کی نوێ بۆ ئه زموونکردن نییه؛ به ڵکوو له س��ه ر 
کسووف و هه ڵپه سێردراویی ئه زموون ده الله ت ده کات... که وایه، 
ئه م به دواداچوونه له ش��یعری بوودلێردا، شێوازی پارادۆکسیکاڵی 

 )lieu commun( خولیای ئه فراندنی ش��تێکی ئاسایی و بێ بایه خ
ده گرێته خۆ.«)ئاگامبێن،٩٠، ل١٠٠(

بێنیامین و هه روه ها بودلێر پێیان وایه که ئه زموون به  واتای 
تێگه یشتن و هه ستکردنێکی قابیلی ڕاگواستن و به رهه مهێنانه وه 
ک��ه بک��رێ ل��ه چوارچێوه یه ک��ی به کۆمه ڵ��دا بگرس��ێته وه و 
بیره وه رییه کی کۆمه ندانه پێک بێنێت، له ژێر کاریگه ریی لخێزیی 
و ڕانه وه ستاوه یی فه زا-زه مه نی سه رده می مودێڕندا هه ڵپه سێردراوه 
و چه ش��نێک ئه زموونی کاتی، تاکانه، پچڕپچڕ، برووسکه ئاس��ا و 
خۆڕس��کانه جێگایان گرتوون��ه وه. ڕووبه ڕووبوونه وه ی ئه م دۆخه 
واته ئه زموونی هه مه الیه نه ی مۆدێڕنیته ی ش��اریی قاره مانه کانی 
تایبه تی خۆی ده خوڵقێنێت که به هه ڵسه نگاندن له گه ڵ قاره مانه 
ئوس��توور ه ییه کانی س��ه رده می دێری��ن، به دژه قاره م��ان ناودێر 
ده کرێن. ئه م دژه قاره مانانه شار وه کوو 
ده قێ��ک ده خوێننه وه و له پرۆس��ه ی 
ب��ه خوێندن��ه وه ی  گه ش��ته  کانیاندا، 
هێما  مه س��ره فکردنی  و  ئیم��اژه کان 
خۆی��ان  شوناس��ی  ده الله ت��ه کان  و 
دژه قاره مانان��ه  ئ��ه م  به رهه مدێن��ن. 
به ره نگاربوونه وه ی  ب��ه  الیه ک��ه وه  له 
هێزه کانی بێ ڕکابه ریی گه وره شاره کان، 
قاره مانی��ی خۆیان مس��ۆگه ر ده که ن 
و ل��ه الیه کی تره وه به فه رامۆش��ی و 
په رده پۆشکردنی کێش��ه و خه مباری 
و گوش��اره کان، وه همێکی فریوکارانه 
به رهه م دێنن. پێرسۆناکانی پیاسه که ر، 
سۆزانی، قومارباز و کرێکار ئه و سووژه 
که  مۆدێڕنن  فه رهه نگ��ی  تراژیکانه ی 
چه ندڕه هه ندیی��ان  که س��ایه تییه کی 
هه یه و وه کوو ده ردئاماژه ی کۆمه ڵگای 
ب��ورژوازی هاوکات که قوربانی دۆخی 
ده ب��ن  په راوێزکه وت��ن  و  پاتران��دن 
وه کوو س��ووژه ی نه رێکار له گه رووی 
سیس��ته مدا گی��ر ده ک��ه ن و که لێن 
هه بووندار  دۆخ��ی  دژوازییه کان��ی  و 
به رجه س��ته ده که ن��ه وه. ل��ه م دۆخه  
بێس��ه رووبه ره ی ش��اری مۆدێڕندا که 
تێیدا ئه زموونی تۆکمه و پایه دار تووشی داڕووخان د بێت، شۆک 
و زه ربه ت��ی هێزه نادیاره کان، مرۆڤه کانی ش��ار گه مارۆ ده ده ن و 
پڕتاو و بێ وه س��تان ئیمکانی وه بیرهێنانه وه و هوش��یارییان لێ 
ده س��تێنن. شاعیری ژیانی مودێڕن ئه و که سه یه که نه له ڕێگای 
خۆبواردن له لێدران و به رکه وتنی شه پۆکه ی ئه م هێزانه؛ به ڵکوو 
به وه رگرت��ن و پێکهاته مه ندکردنی زنه و زه ربه تیان له فۆرمێکی 
ئه ده بیدا به ره وپیریی س��ه رده می بێ ئه زموونی ده ڕوات. »له بڕوای 
بێنیامیندا، بودڵیر له وه ی که ده توانێ ئه زموون به ئه زموونی شۆکی 
مۆدێڕنه وه پێوه ند بدات، ده ورێکی گرنگی له گواستنی کردنه وه ی 
ئه زمووندا گێڕاوه. گرنگی شیعری بوودلێر له وه دایه که ڕێگا ئاوه اڵ 
ده کات بۆوه ی ئه زموونی له ناکاو و کاتی له قاڵبی ئه زموونی قابیلی 
گواس��تن فۆرمبه ندی بکرێت. بوودلێر به  باشی ده توانێت دۆخی 

شیعری مودێڕن 
پاش بوودلێر 

نه له سه ر بنه مای ئه زموونی 
نوێ، به ڵکوو به پێی بۆشایی 
ناوازه ی ئه زموون هاتۆته 

کایه وه. سه ره ڕۆبوونی شیعری 
بوودلێر هه روه ها، که خۆی 

وه کوو شۆکێک له چه قی کاره  
هونه رییه کانی ڕایده گرێت، هه ر 

لێره وه سه رچاوه 
ده گرێت
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شۆک بنوێنێت. «)خالصی مقدم،٩١، ل٥٨(
له بواری مێژووییه وه فیگۆری سۆزانی له نێو هونه ر و ئه ده بی 
مۆدێڕنیس��تیدا سه رهه ڵئه دات. له به رهه مه کالسیکه کاندا بابه تی 
په راوێزی، دژبه ئاکار، چینی ژێر ده ست، ئۆبژه ی جینسی ئاخێنراو 
ل��ه ئیبتزال و دزێ��وی خۆیدا، و له به س��تێنی ژیانی پاته کراو و 
خه مۆکانه ی ه��ه رڕۆژه دا جێگایه کی نه بوو. تابلۆی ش��ێوه کاریی 
ئۆله مپی��ای)١٨٦٣( »ئی��دوارد مانه« که فیگۆری ئوس��تووره یی 
ڤێنۆسی له شێوازی سۆزانییه کی شاری پاریسدا نواندبوه وه، نه به 
هۆی نومایشکردنی ڕووت وقووتی جه سته ی ژنانه به ڵکوو به هۆی 
گۆڕانی سووچی نیگای س��ه رده م له ئاسمانه وه بۆ زه وی، وه کوو 
ده سپێکی مودێڕنیزمی هونه ری دێته ناساندن. پێشتر لێگه ڕان به 
دوای جوانی و ته نانه ت ئیرۆتیزمدا ته نیا له چوارچێوه ی ئوستووره 
و بابه ت��ی پیرۆزه وه مومکین ده بوو؛ ه��ه ر بۆیه له وێنه ی ڕووتی 
»سووزانا له حه مام«؛ یان وێنه ی فریشته و په رییه کان، و هه روه ها 
که س��ایه تییه  پیرۆزه کاندا ده رخستن و نومایشکردنی ئیرۆتیزمی 
جه س��ته و وااڵیی خه رمانه ی پیرۆز، پێکه وه به ڕێوه ده چوو. به اڵم 
مانه کچه قه ره جێکی س��ۆزانی کۆاڵنه هه ژارنشینه کانی پاریسی 
به ڕووتووقووتی هێنایه ڕۆژه ڤی بینین و به م چه ش��نه یاس��ای 
دامه زراوه  هونه رییه کان و ئاکاری بورژوازیی له به ستێنی هونه ری 
وااڵدا تووشی ش��ڵه ژان کرد. هه ر ئه م چه شنه ده مه السکێکردنه 
ب��ه ئاکاری باوی گش��تی و هه روه ه��ا قانوون��ی به رهه مهێنانی 
هونه ری ل��ه ڕێگای بایه خدان به بابه ته ئاس��ایی و دابه زیوه کان 
و هه روه ها توندووتیژی له وێنه و وش��ه ی ش��اعیرانه  دا له الیه ن 
بودلێر و ماالرم��ه  وه به کارهێنرا.  بودلێر له داڕووخانی خه رمانه ی 
نه ریتی و ڕۆچوونی ئایدیای جوانناسانه  ی کالسیکدا نه خه سار و 
په ککه وته یی، به ڵکوو ده رفه ت و مه ودایه کی بێوێنه ی بۆ داهێنانی 
نوێ چاو کرد و زۆربه ی به رهه مه ش��ازه کانی به هه وێنی قه یران 
و دژوازیی س��ه رده م و له هه ناوی مۆدێڕنیت��ه ی هه ڵته کێنه ری 

بێ یاسا و ڕێسادا تۆمار کرد.
»ل��ه ڕوانگ��ه ی بوودلێ��ره وه، هه روه ها که بێنیامین باس��ی 
ده کات، سۆزانی وه کوو ته مس��یل)allegory(ێک له چاره نووسی 
ئه زموونی جوانناسانه ی مۆدێڕنیته  ده ور ده بینێ، له سۆزانێتییه وه 
به ره و فه رهه نگی هه موانه کی)mass culture(. س��ۆزانی، ژنانێتی 
ل��ه خه رمانه ی پی��رۆزی)aura( خۆی و هه روه ه��ا له حوزووری 
ئایینی و تاقمگه رانه ی داده ماڵی؛ جه سته ی ژن ده بێته کااڵیه ک، 
به  رس��ازدراو له م��ه رگ و ش��توومه که وش��ک هه ڵگه ڕاوه کان، 
له حاڵێکدا جوانییه ک��ه ی وه کوو ماده یه ک بۆ ده مامکێکی ڕازاوه) 
ئاڕای��ش و م��ۆد(ی لێ هاتووه. س��ۆزانیی به رئام��اژه ی بوودلێر، 
ڕوومه تی ژنانێتی خۆی ده فرۆش��ێ. به اڵم هه روه ها بیره وه رییه ک 
ل��ه ته واوکۆیی له ش��ێوازی دابه زیو و وه همی��دا ده  هێننه ئاراوه، 
وه کوو سه رخۆش��یهێنه رێک، یان ئاڵترناتیوێکی هۆش��به رانه بۆ 
 .)idealized maternal body(جه س��ته ی ئایدئالیزه  کراوی دایکانه
بۆ مرۆڤی مه خولیایی و میزاجێکی سه رشێت، که به شێوه یه کی 
وسواسی گیرۆده ی پاژه  ش��کاوه کانی ڕابردووه، سۆزانی هه روه ها 
بابه تێکی ناوازه ی نێوه نجێتی)mediation(یه. س��ۆزانی هه روه ها 
له کیس��چوونی یه کگرتووییه کی به خته وه رانه له گه ڵ سرووشت و 
خودا ده نوێنێته وه که پێشتر به شێوه یه کی نه ریتی له فیگۆری ژندا 
جێگیر ببوو. له  به رامبه ردا، بێنیامین ده ڵێت، که سۆزانی، وه کوو 

فێتیش��یزمی کااڵیی، ›سه رنجڕاکێش��ه ریی جینسی نائۆرگانیکی 
)sex-appeal of the inorganic(؛ ک��ه جه س��ته ی زین��دوو ب��ه 

)britzolakis, 1999(».هه رێمی مه رگه وه گرێ ئه دات، ڕاگیر ده کات
 س��ه نه می ئه فرێندراوی ڕه زا عەلی پوور به گشتی له هه موو 
ڕه هه ندێک��ی ژیانیی��ه وه قوربانیی��ه؛ واته نه ته نیا به رس��ازدراو و 
به رده ستی هێزی داس��ه پێنه ر و نیگای چاوه دێرکاری ده سه اڵته 
و هی��چ ئاگای له م دۆخ��ه ش نییه، به ڵکوو پێگه ی��ه ک له ئارادا 
نیی��ه که له وێوه ده نگی ته ریک و ناقچنراوی خۆی به رز بکاته وه. 
هه رچه ن��د له به س��تێنی ڕه وایه تی پیاوانه ی س��ه نه م دا هاوار و 
هه اڵیه ک وه کوو پاڕازیت ده رده که وێت و زوو نوقم ده بێت، به اڵم 
ئه م ده نگه جه سته مه ند نابێته وه و له پانتایی ڕیزبه ندیی داسه پاودا 

ناگونجێت. 

»به که وتوویی هه ڵده ستی
له بۆنی بن هه نگڵت خۆشترت دێ

تامی کوڕێک ده ده ی الت وایه له تامت کردبوو
ن��ا، تۆ بۆن��ی کاول ده ده ی؛ بنمیچه کانی منداڵیت     خانه  

خه راب
           تاکو خۆت مه وازی بژمێره« ) ل ١٢(

فیگۆری س��ۆزانی الی بوودلێر، ویتمه ن و ماالرمه، ش��ێوازێکی 
دژوازانه ت��ر به خۆوه  ده گرێ. بودلێر س��ۆزانی وه ک��وو یه کێ له 
پاژه کان��ی بێ نه زمیی و ئاژاوه ی بزۆزی ش��ار ده بینێت، هه ر بۆیه 
به رده وام له هه ر ش��تێکی ناڕێکوپێ��ک و دژه -فه رهه نگدا وزه و 
جوانییه ک ده بینێته وه؛ بۆیه له هه مبه ر گوڵه  جوان و پیرۆزه کانی 
پاریس، گوڵی خراپه و شه ڕئاس��ا به رهه مدێنێت. بودلێر سه ره ڕای 
ئاگاداری له دۆخی س��ووک و دابه زیوی سۆزانییه  هه ژاره کان که 
له په راوێزنش��ینی و ژیانه مه رگی هه رڕۆژه دا تا بینه قاقا ڕۆچوون، 
هیچکات ئیماژێکی یه کس��ان و تاکڕه هه ندانه له وان به ده سته وه 
نادات. هه ر بۆیه له چاوه  که س��که کانیاندا ژاری ته نووره یه کی تاڵ 
ده نۆش��ێ و تینوویه تی ڕۆحی پێ پ��اراو ده کات؛ یان له جوانی 
ژنێکی نه ناس و ڕێب��واردا نیگایه ک ده دۆزێت��ه وه که هیوایه تی 
گه ڕانه وه ی خۆی بۆ ژیانی پێ ده به س��تێته وه. ش��ار الی بوودلێر 
ک��ۆی ئه و توخم جیاواز و دی��ارده دژوازانه یه که له قاوغی هیچ 
فه لسه فه یه کی ئه خالق یان مانیفستۆیه کی سیاسیدا یه کناگرنه وه؛ 
هه ر بۆیه س��ووچی  نیگای بورژوازی هه میش��ه الیه نی تراژیکی 
ڕۆمانس��ی ژیانی مۆدێڕن ده س��ڕێته وه و جه خت له سه ر الیه نی 
بێ کێشه و که لێنی ده کات. به اڵم له ڕوانگه یه کی ئادۆرنۆییه وه ئه وه 
فۆرمی هونه رییه که ده توانێ له ڕه وتی ڕس��ووبکردنی ناوه رۆکی 
ناچونی��ه ک و دژوازی ژیان��دا، حه قیقه تی مێژوویی وه گه ڕ بخات 
و به رهه م��ی بێنێته وه. »واڵت ویتمه ن« له ش��یعری »تێپه ڕین له 
گوزه ری برۆکلین«)١٣٩٤(دا ئاماژه به ته واوی ئێلێمێنته جیاواز و 
بێ نه زمه کانی شار ده کات و ده ڵێ »ئێمه له ئێوه تێناگه ین- به اڵم 
خۆش��تانمان ده وێ-/ چوونکوو له ئێ��وه دا ته واوکۆییش هه یه«؛ 
هه روه ها له ش��یعری »ئاوازه کانی خۆم«دا پاش ئاماژه دان به گاڵته  
و س��ووکایه تی پیاوان له ئاست سۆزانییه کی ڕێبواردا ده ڵێت »من 
ن��ه به توانجه کانت پێده که نم و نه ش گاڵته ت پێ ده که م«.)له زاری 

کانتۆر و کاکس، ل٣٤٢�٣٤١(
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]ئه ی سه نه م
ئه ی به ردی داکه وتوو به سه ختا

ئه ی ئاوی ڕاکشاو به توندا
....هیچاوهیچ[ )ل ١٥(

ئه فراندنی پێرس��ۆنای س��ه نه می سۆزانی له ش��یعری کڕاکه دا؛ 
خۆی له  خۆیدا، جووڵه  و زه ربه تێکی مۆدێڕنیس��تییه که فه زای 
ڕۆمانتیسیس��تی ش��یعری نوێ، به ره وڕووی ته نگژه ده کاته وه و 
زمانی پاقژکراو و ئایدیالیس��تی ده خات��ه پرته پرت و توره توری 

له پێ که وتن��ه وه. س��ه نه م وه ک��وو ئۆله مپیای مان��ه چاو له 
نێ��و چاوانی به رده نگی ئ��ه وڕۆی ش��یعری نوێی کوردی 

ده کات؛  ش��ه رمه زاری  و  به ده هاوێ��ت 
تووڕه ییه وه پێی ده ڵێ تۆ که له واتا 

قه به کان و ئایدیا ئاسمانگه ڕه  کان 
ده گه ڕێ��ی و ب��ه رده وام باری 
وش��ه  هه م��وو  قورس��ی 
پێرۆزه کان له سه ر کۆڵی شیعر 
و ئه ده بی ک��وردی ده هاوی، 
وه ره  پێش��ه وه و ئاوڕێ��ک له 
دۆخی ژیان��ی داڕووخاوی من 
قتکراوه که ی  ده نگ��ه  ب��ده وه. 

سه نه م که ده توانێ وه کوو ئیماژی 
سانس��ۆر و ترس کارک��رد بنوێنێ، 

به زمانی بێزمان��ی ده نگه  هه ره  به رزه کانی 
ڕزگاریخوازی له به س��تێنی ش��یعردا بێده نگ 

ده کات و به ره و شۆڕشی فۆرم و ڕزگاریبه خشیی 
زمان ڕایانده نێت. 

»ناتوانین ڕووداوه کان له گه وهه ری خۆیاندا 
ئه زموون بکه ین، به ڵکوو ته نیا ده توانین تێپه ڕیان 
که ین یان به شێوه یه کی ناهوش��یارانه تووشیان 

ببین...ئه وڕۆک��ه، ده زانی��ن که وێرانی��ی ئه زموون 
چیدی پێویس��تی به کاره س��ات نییه، و ژیانێکی 
ڕۆژان��ه ی هاوش��ێوه و خه مبار له ش��ارێکدا بۆ 
به دیهێنانی ئه م دیارده یه به سه.«)ئاگامبێن له زاری 

ئیمانی،٩٠ ،١٥�١٤(
مرۆڤی کورد تا ئه م سه رده مه ته نیا له دۆخی 
مه رگه س��اتی کاره س��اتدا توانیویه  ب��ه ره وڕووی 
وێران��ی ئه زم��وون ببێت��ه وه، هه ر بۆی��ه وێرانی 
ئه زموون له ئه ده بی کاره س��اتدا و له شینگێڕی بۆ 
ئه نفال و هه ڵه بجه و ش��نگالدا ده رکه وته ی هه بووه. 

ئه زموونی مۆدێڕنیته ی ش��اری به په ره ئه س��تاندن و 
قووڵکردن��ه وه ی هێما و ئیماژه کان��ی خۆی دۆخێکی 

ن��وێ و ت��ا ڕاده یه ک ئاوارت��ه ی به رهه مهێن��اوه. وادیاره دۆخی 
کۆمه اڵیه تی-ئابووری له شاره کانی ئێستای کوردستاندا که شێکی 
له باری بۆ به کا اڵبوونی جه س��ته ی ژنان خولقاندوه؛ دۆخێک که 
هاوته ریب له گه ڵ په ره ئه ستاندنی گوتاری فینتێس و ڕێککردنی 
جه س��ته به پێی سه رچه شنی میدیایی و مۆدی جیهانی په ره ی 

 somatic(-ئه ستاندووه. له تیۆره کانی کۆمه ڵگای جه سته یی-تێرنێر
society(، جه سته ی سیاسی)فێمێنیزم(، سه رمایه ی کۆمه اڵیه تی 
جه سته)بۆردیۆ(، جه سته  وه کوو به رهه می ده سه اڵت-گوتار)فۆکۆ(، 
وه کوو  لخێزه کان-مارتین-)flexible bodies(، جه سته  جه س��ته  
پرۆژه یه کی ناته واو)ش��یلینگ(، جه سته ی ژینکراو-دیارده ناسان-
)lived body(، جه س��ته وه کوو میدیۆم)مۆدێڕنیزم( و جه س��ته 
وه کوو شوناس)پۆست مۆدێڕنیزم(؛ وه رچه رخانێکی بنه ڕه تی له مه ڕ 
جه س��ته وه له پێگه ی بارێکی جیاواز له ڕۆح و زه ین، 
به ره و پێگه ی هاوشوناس��ی له گه ڵ ڕۆح و زه ین 
ده بینرێت. شاعیری کڕاکه له به شێکدا ئاماژه 
نوێیه کانی جه س��ته  به زاڵ بوونی گوتاره 
الی س��ه نه م ئه دات و به ش��ێوازێکی 
ڕه وایه تچییه وه  زمان��ی  له  ئایرۆنیک 

به ره وڕووی سه نه می ده کاته وه:

»مۆز بخۆ
پێسته که ی بۆ پێستت   قازانجه

تۆ ئێسته مۆزه که ت، جانتاکه ت پڕه 
له پتاسیۆم، که لسیۆم، مه نیه زیۆم
س��ێو بخۆ، س��ێوی له یبڵ، بۆ 

ته قه ته قی ئێسکی ئه ژنۆت
ئێواران مۆز بخۆ و پرته قاڵ

به یانیان ئاناناس
         -ناناسی- « )ل ١٦(

وه ک��وو  س��ه نه م  به گش��تی 
له  که  ده گێڕدرێته وه  جه س��ته یه ک 
چه ق��ی گوتاره کانی باوی س��ه رده م و 
ته کنۆلۆژیاکان��ی ده س��ه اڵتدا، و به پێی 
په رچه ک��ردار  و  هه ڵس��ووکه وت 
دابین  ب��ۆ  له هه مبه ریاندا شوناس��ی 
ده کرێت. که وایه فۆرمی شیعری کڕاکه 
و پێرسۆنای سه نه م فۆرمی جه سته یه؛ 
فۆرمێ��ک که ئاخێ��زی ل��ه ناوه رۆکی 
س��ه رده مه وه  ئاب��ووری  و  کۆمه اڵیه ت��ی 
گرت��ووه و به پێ��ی دۆخ و جێپێگه ی ئه م 
جه سته یه سوبژێکتیڤیته و که سایه تی بۆ 
به رهه م دێت. که وایه سه نه م سووژه یه کی 
مێژوومه ن��ده که به پێی بیرۆکه ی فۆکۆ؛ 
که باس��ی جه سته ی مێژوومه ند ئه کات، 
له ڕێگای س��تراتێژییه کانی ده سه اڵته وه، 
پارس��ته)subjected( و به دیسیپلین کراوه 
و له ئاکامی سێکسوالیته وه)ده س��ه اڵت/گوتار(، 
س��ێکس)ره گه زێکی فیزیۆلۆژیک(ێک��ی دیاریک��راوی 
ب��ۆ دابین ده کرێت. فۆکۆ هه روه ها باس��ی چه ش��نێک به رگری 
ڕیزۆمیک و پرژوباڵو ده کات که له هه ر شوێنێکدا ده سه اڵت خۆی 
بسه پێنێت، س��ه رهه ڵده دات و به ره نگاری ده نوێنێت. هه روه ها له 
خوێندنه وه ی  فه رهه نگیدا که ئه وڕۆکه په ره ی ئه س��تاندووه باسی 
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به رگریی دژه هه ژمۆنی)counter-hegemony( و هه روه ها به رگری 
س��ه رپێچیکردن)evasive resistance( ده کرێ��ت؛ ل��ه به رگری 
س��ه رپێچیکردندا چێژوه رگرتنی جه س��ته بنه مای سه ربزێوی و 
به رگریی س��ووژ  ه له هه مبه ر ده س��ه اڵتی سه رده س��ت و نه زمی 
داس��ه پاوه که له فانتازیاوه س��ه رچاوه ده گرێت. پرسیار ئه وه یه 
که ئایا جه س��ته ی ده سته مۆکراوی س��ه نه م هیچ ئیمکانێکی بۆ 
نه لێکردن و ده مه الس��کێ کردن ب��ه و هێزانه ی گه مارۆیان داوه و 

بڕستیان لێ بڕیوه، نه ماوه؟
بێگومان وێنه ی س��ه نه م له ڕوانگه ی خۆی��ه وه که له زاری 
ڕه وایه تگ��ه ری ده ق��ی ش��یعرییه وه وه کوو وه همێک��ی بۆش و 
ناهوشیارییه کی درۆیینه ڕه ت ده بێته وه، کچێکی چاالکه و له کۆڕ 
و کۆبوونه وه کاندا به ش��داره و ناوبه ناوێک هه ڵبه ستێکی شیعری 

فه لس��ه فیش  ده قێک��ی  و  ده بێ��ژێ 
خۆی  س��ه نه م،  سه نه می  ده  نووسێت. 
ژیانی خۆی به رساز داوه و ئه و ژیانه ش 
ئاکام��ی هه ڵبژاردنی  ل��ه  به ژیانێک 
ئازادانه ی خ��ۆی داده نێت، و ته نانه ت 
خۆی به خه باتگێڕ و به رگریکاری گوتار 
و هێ��زه ده س��ته مۆکاره کان ده زانێت؛ 
به اڵم ئه م ڕه وایه ته له الیه ن ڕه وایه تی 
پاستۆڕاڵ و پیاوانه ی ده قدا به  توندی 
وه ال ده نرێت و گوتارێکی ڕزگاریخوازی 

حه قیقه تگه رانه ی جێگر ده کرێت.  
و  س��ۆزانی  دۆخ��ی  ئه گ��ه ر   
پێگ��ه ی پێرس��ۆنای س��ه نه م وه کوو 
سیمپتۆمێکی سیسته می مۆدێڕنیته ی 
ش��اری پێناس��ه بکه ین؛ س��ه ره ڕای 
ئام��اژه به دۆخ��ی په راوێزنش��ینی و 
ته ریککه وته یی، پێویسته باس له زێده  
یان کۆباییه ک بکه ین که هاوبه سته ی 
توخمێک��ی  وه ک��وو  و  س��یمپتۆمه 
بنه م��ای   ،)inscribed(ده ورگی��ردراو
وه به رگیری)Circumambient(ی خۆی 
تووشی فه شه ل ده کات. سۆزانی وه کوو 
قومارب��از خولیای چێژێک��ی زێده یه 
ک��ه ل��ه چێژوه رگرتنی هه رچه ش��نه 

جووتبوونێک��ی ئاس��ایی ئه وپه ڕت��ر ده ڕوات؛ »چێژ/ئازار«ێک��ی 
مه خولیای��ی که له پاته بوونه وه یه کی هیس��تێریانه  و له ڕه وتێکی 
له بڕاننه هاتوودا، به ش��ێوه یه کی دژوازانه پێگه یه کی نیگه تیڤ بۆ 
»به رهه مکار-به رخۆرکار«ی  ئاپاراتووس��ه کانی  به ره وڕووبوونه وه ی 
چێژ و ده سته مۆکه ری جه سته ده سته به ر ده کات. که وایه سۆزانی 
ئه و فیگۆره یه که سه ره ڕای که وتنه داوی ژێرده ستی و هه اڵواردن، 
 )inclusion(له پێگه یه کدا ده نیش��ێته وه که به ته واوه تی تێکه ڵی
ڕیزبه ندیی داسه پاو نابێت و وه کوو بابه تی سه رکوتکراو، به رده وام 
له گه ڕانه وه ی خۆیدا ڕیتۆریک و نه زمی گوتاری زاڵ به ره وڕووی 

کێشه و گرفته کانی خۆی ده کاته وه. 
هێماناس��یی حیکایه تگێ��ڕی ژیان��ی س��ه نه م ده نگێک��ی 
پیاوانه مان پێ نیش��ان ئه دا که به وشه ی به زه بر و ده سته واژه ی 

ده مڕووته وه ڕووتووقووتی ژیانی سه نه م به شێوه یه کی گرۆتێسک 
و نامۆنوێ��ن له قاو ئه دات و هاوکات به ره وڕووی تاوانی قورس��ی 
ده کاته وه. س��ه نه م له س��ووچه ده نگی ئه م پێاوه دا قوربانییه کی 
ته واوه که هێش��تا قوربانی بوونی خۆی هه ست پێ نه کردوه و به 
ناهوشیارییه کی ته واوه وه سه رقاڵی قوربانیکردنی جه سته و ژیانی 
خۆی له پێناوی ئابووریی چێژی پیاوانه و هه ژمۆنی ده س��ه اڵت و 

پاره و پرستیژدایه.

سه نه م بۆنی شیله ی پیاو/ ده ده ی...)ل١٠(
نهۆمه جیاوازه کانی هه موو ئه و کوڕانه ی ده نگیان کردووی
هه موو ئه و ماشێنه ئاڵۆشانه ی  سواریان   بردووی...)ل١١(

به که وتوویی هاتووی عاشقت بن چه تیو/ نابیت...)ل١١(
تام��ی کوڕێ��ک ده ده ی الت وایه له 

تامت کردبوو...)ل١٢(
کۆمه ڵگا، تاریخ و جوگرافیا/ تۆیان گا/ 
ده مت نا، پێشت نا، پاشت نا/ وه سه تی 

تۆیان ...)ل٢٢(
هێق بکه وه س��ه نه م/ خۆرێکی نێر که 

خزاوه ته ناو سکته وه...)ل٢٢(

زمانی پیاوانه ی گێڕانه وه، سووژه یه کی 
ژنانه به رهه م دێنێت که ده ستئاوسانی 
گوتاری پۆرنۆگرافیانه ی بازاڕی چێژ و 
نواندنه، بازاڕێک که هه موو دیارده یه ک 
ده کات��ه نومایش��ێکی نواندنکاران��ه و 
هه م��وو هوش��یاری و هێزێک��ی لێ 
داده ماڵێ��ت. ئ��ه م چه ش��نه گێڕانه وه 
س��ه ره ڕای ئاماژه دان به خه سارمه ندی 
و هه س��تیاربوونی دۆخی به  کااڵبوونی 
هه س��ت و جه س��ته ی ژنانه، مۆرکی 
پیاوانه له س��ه ر پێناسه و وێناندنه کان 
ده نێت و له پێگه یه کی ژه ڤه رئاس��اوه 
ڕابردوو و داهاتووی سه نه م پێش بینی 
ده کات. سه نه م گیرۆده ی چاره نووسی 
قوربانییه، به اڵم خۆی وه کوو ئۆبژه یه کی 
مه ی��ل و به رچاوێک��ی نیگاقه ب��ه کان 
ناتوانێ الندس��که یپی ژیانی خۆی ببینێ و له واقیعی تێکه وتوی 
م��ه ودا بگرێت. هه ر بۆی��ه داخراوبوونی مه ودای هه ڵس��ووڕان و 
ڕابوونی ئه م دژه قاره مانه، قاره مانی ڕه وایه تچی بانگهێشت ده کات 
که له پێگ��ه ی هوش��یارییه کی ژه ڤه ر-مێژووییی��ه وه ڕه وایه تی 
ژیان��ی قوربانی وه کوو نامه یه کی ک��راوه ده خوێنێته وه و ئاخرین 

ئیپیزۆده کانی ئه م شانۆیه ته واو ده کات. 

تۆ به ر له وه ی ببی  بوویت  به گۆچانه وه  له دایکت بوویت...
)ل ١٤(

به ش��یده ت خۆتێکیت ناوه ڕاس��ت/ وردێکیت ب��ه ناچار، بێ 
خه ریک، بێ ته ریب/ به  که وتوویی هه ڵده ستی)ل١٢(

س��ه نه م/ ش��تێکی وا زانراو پێت ده ڵێ/ ڕۆژانێک لێوت لێوتر 

زمانی 
پیاوانه ی گێڕانه وه، 
سووژه یه کی ژنانه 
به رهه م دێنێت که 

ده ستئاوسانی گوتاری 
پۆرنۆگرافیانه ی 

بازاڕی چێژ و نواندنه، 
بازاڕێک که هه موو دیارده یه ک 
ده کاته نومایشێکی نواندنکارانه 

و هه موو هوشیاری و 
هێزێکی لێ داده ماڵێت
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بوو/ قسه کانت قسه تر بوون...)ل١٨(
ئه مما تۆ س��ه نه م تۆ/ تۆ فه یله س��ووفی پێس��تی خۆت به؛...

)ل٢٠(
جنێ��و ده ده یت و پێتوایه س��اغیت و بێ پ��اره/ بڕوات نییه 

دێپرێس بیت و فوبیا...)ل٢٢(

ئه گه رچ��ی ڕه وایه تی زاڵی ده قی ش��یعریی کڕاکه س��ه باره ت 
به س��ه نه م ڕه وایه تێک��ی پیاوانه یه که وه ک��وو زانایه کی ته واو 
ڕووناکایی ده خاته س��ه ر کون و قوژبنه کانی ژیانی س��ه نه م و 
ل��ه هه موو بوارێکه وه پۆش��ته و په رداخت��ی ده کات، به اڵم له 
نێوانی هه ژمه ت و هه یبه تی ڕه وایه تی دڵکوتی به رس��ازێنه ردا، 
ورده ده نگێکی ش��ه رمێون و کز ده بیسترێ که وێده چێ ده نگی 
س��ه نه م بێت. وادیاره ده نگی س��ه نه میش له هه ناوی ئاژاوه ی 
ده س��ڕێژی ڕه وایه تی زاڵدا به زمانێکی پچڕپچڕ هاتۆته قسه و 
ب��ه چه ن په یڤی لێڵ و نادیار خۆی و ژیانی پڕچه رمه س��ه ریی 

خۆی ده گێڕێته وه. 

»جه ناب که نه شئه ی ئاو له گه روودا پیاده ده که ی
ئه م قه اڵفه ته هیچ   خۆیشم هه ڵه م

جه ناب که
بێ زه حمه ت  زمانت  له گه رووما  له سییه کانما

                ده ربێنه
جه ناب که ته مرینی بزه و ژێست و جه ناب ده که ی

بێ زه حمه ت تۆ،  ئێمه زیاده ین!« )ل١٢(

ڕه نگ��ه له کۆتاییدا پێوه ندیی دیالیکتیکیی ده نگه کان، ڕێگر بێت 
له وه ی که ده نگی ڕه وایه تی زاڵی پیاوانه دۆخه که له به رژه وه ندیی 
خۆیدا بقۆزێته وه و کۆبه ن��دی حیکایه ته که)closure( له پێناوی 
پێگه و تێگه یشتنی خۆیدا ته واو بکات. سه نه م چ وه کوو به رهه می 
خه یاڵک��ردی ده نگی دلێری قاره مان��ی نێرینه ی ڕه وایه تچی و چ 
وه کوو سووژه یه کی سه ربه خۆ و نه رێکار هاوگرتوویی و تێکچنراویی 
ده قی شیعری تێکده شێوێنێت و نێرینه سه روه ری و واتا-ته وه ریی 

گوتاری زاڵ هه ڵد ه وه شێنێته وه. 
پ��اش ڕوونکردن��ه وه ی هه ندێ کون وقوژبن��ی و هه زارتوێی 
ده قی کڕاکه، ئێس��تاکه ده کرێ پرس��یاره س��ه ره کییه کانی ئه م 
ڕه خنه یه ئاڕاس��ته بکه ین: پێرس��ۆنای س��ه نه م توانیویه ده نگی 
خۆی به رز بکاته وه؟ سه نه م له کام سووچی نیگا)standpoint(وه 
قس��ان ده کات؟ ئایا سه نه م ڕوویه کی تری ڕه وایه تگێڕی سه ره کی 
ده ق نییه؟ ئایا ش��یعری که ڕاکه چیرۆکی سه رکه وتنی فیگۆری 
سۆزانی؛ به شێوه یه کی دژوازانه، له جیهانی مۆدێڕندا نییه؟ سه نه م 
و س��ه نه مه کان له کوێی جیهانی سه رده م و کوردستانی ئه وڕۆدا 
ده ژین؛ واته چ پێگ��ه و ڕێگه یه کیان له ژیانی هه مووماندا هه یه؟ 
س��ه نه مێتی ئێمه وه کوو به رده نگ ل��ه کوێدایه؟ ئایا کۆبه ندێکی 
ڕزگاری��د ه ر ل��ه ئارادایه که خه ونه کان نه وه ک��وو خه ون به ڵکوو 
ب��ه فۆرمێکی واقیعمه ندانه بگێڕێت��ه وه و به ئه نجامی بگه یه نێت؟ 
ملمالنێ��ی ڕه وایه ته  جیاوازه کان به کوێ ده گات و کێ، له کوێوه، 
چۆن، و به  چ مه به ستێک ده ئاخفێت؟ سیاسه تی شیعریی کڕاکه 

چلۆن سیاسه تی ژیانی ئێمه به رساز ئه دات؟

ئه م پرس��یارانه وه اڵم��ی خۆیان له خوێندن��ه وه ی دووباره 
و دووب��اره  و دووب��اره ی ش��یعری س��ه رده مدا ده بینن��ه وه، 
خوێندنه وه یه کی ڕادیکاڵ که هه س��تی ب��ه داڕووخانی ئه زموون 
له م ساته هه ستیاره دا کردوه و هه وڵ ئه دات زه ربه ته کانی شۆکی 
شێوه ژیانی ئه وڕۆکه له که وڵی فۆرمێکی گونجاودا وه گیر بخات و 
زمانێکی نوێ بۆ ده ربڕینی به رهه م بێنێت. ئاماژه ی ئه م پرسیارانه 
و واتای وه اڵمه کانیان دیس��انه وه ده مانبه نه وه بۆ پرسی سه ره تا و 
ده س��پێکی ئه م ڕه خنه یه: ئه گه ر »وات��ا کڕاکه ی زمانه«، و »زمان 
جێپێگه ی مرۆڤه«؛ که وایه »مرۆڤ هه مان ئیتۆسی خۆیه تی؛ واته 
منداڵی«. منداڵی وه کوو س��ه رچاوکه ی ته وای ش��ته بێده نگ و 
ڕازاوییه  کان له به ره وپێشچوونی زه مه نی ته مه نماندا له گه ڵماندایه، 
که وایه ئێمه هه بوونێکی ڕوو له مه رگ نین به ڵکوو له نامومکینی 
مه رگدا ده ژین. ته نیا ئه ده ب و به  تایبه ت ش��یعر ده توانێت ئه م 
شکس��ته واته شکس��تی نیهیلیزمی م��ه رگ و دیکتاتۆرییه تی 
میتافیزیکی واتا له فۆرمێکی جوانناس��انه ی��ان هونه ریدا تۆمار 

بکات. 

»ئه گه ر بڵێم من بۆ غه مگین
          من بۆ غه مگین« )ل ١٣(

سه رچاوه کان: 
آروتو، آندره)١٣٨٦( هنر مدرن و صنعت فرهنگ، ترجمه نعمت الله 

فاضلی، در سایت فرهنگ شناسی
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ش��یعر و رێزمان، کاتێک کۆدەبنەوە، بە دوو چەمکی پەرادۆکس 
خۆیان بە خوێنەری وریا دەناسێنن. شیعر ئەو زمانەیە کە زمانی 
دایک تێکدەشکێنێ، جۆرە سۆزێکە بۆ زمان، بەاڵم زمانی تایبەت، 
کەچی رێزمان س��ەرجەم ئەو رێسا و دەستوورانە دەگرێتەوە کە 
لەبارەی زمانێکی دیارییکراوەوە دەنووس��رێن. زمان پێش رێزمان 
دەکەوێت، ش��یعر لە هەناوی زمانەوەوە لەدایکدەبێ. رێزمان ئەو 
پاس��ەوانە چەتوونەیە کە هەندێجار بەیداغی نەتەوە هەڵدەگرێت 
و خۆی بە پاس��ەوانە ئەبەدییەکەی زمان پێشنیار دەکات، وەکو 
سنووری واڵت دەیەوێ بارستایی خۆی هەبێ، وەکو مامۆستا پۆلی 
قوتابیان چوارچێوەرێژ بکات. شیعر بە پێچەوانەی رێزمانەوە، بیر 
لە دایکبوونەوەی هەمیش��ەیی دەکاتەوە و لە سەختترین وەرزی 
بەستەڵەکیش��دا بیر ل��ە بوژانەوە و نوێبوونەوە دەکاتەوە. ش��یعر 

قوتابییە چەتوونەکەی پۆلە.
ئەگەر شیعر بیر لە تێکشکاندنی زمان بکاتەوە، ئەوە رێزمان 
ب��ە پێچەوان��ەوە دەیەوێ زمان چوارچێوەرێژ بکات و یەس��اغ و 
رێپێ��دراوەکان بەی��ان بکات، بەاڵم »کڕاک��ە«ی رەزا عەلی پوور 
رێزمانی خۆی دادەهێنێ. س��ەرەتا خوێنەر لە خۆی دەپرسێ ئایا 
دەبێ »کڕاکە« چی بێ! کاتێک س��ەیری هەنبانە بۆرینە دەکەین 
دەزانین »کڕاک« بە مانای »سورێنچکە«، »قڕقڕاگە«دێ، لە باشوور 
زیاتر ئەوەی دووم باوە و لەس��ەر زارە. خودی ناونیش��ان بۆ سەر 
س��نوورێک بانگهێش��تمان دەکات. »کڕاک«ە لەس��ەر سنووری 
ئێس��قان و گۆشتە. نە ئەمیانە و نە ئەویش��ییانە. هەر لە رێگای 

ناونیشانەوە ئاماژەیەکی شیعریمان پێشنیار دەکات.
وەکو ڤالێری دیگوت ش��یعر تەنها وش��ەیە، بەاڵم چ جۆرە 
وش��ەیەک! شاعیر ش��ەڕکەرێکی راس��تەقینەیە و دژ بە زمان و 
رێزمانی دایک دەوەس��تێ. زمانی دای��ک دەچێتە نێو ئەو تەونە 
کۆمەاڵیەتییەوە کە پێش لەدایکبوونی ش��اعیر ئامادەگیی هەیە، 
ش��اعیر خۆی پڕ چ��ەک دەکات تاکو س��ەرلەنوێ ئ��ەم زمانە 
بنووسێتەوە، زمانی خۆی هەڵبژێرێ، موفرەدەی خۆی دەسنیشان 

د. ئەحمەدی مەال

ب��کات، دەنگ و رەنگەکانی پی��ت دیاریی بکات، زمان بکاتە هی 
خۆی. هەندێجار ش��اعیر ئەو ئاوتیس��تەیە کاتێک سەیری وشە 
دەکات، ناوەوەی وش��ە دەبینێ، توێکڵەکان��ی لێدەکاتەوە. رەنگە 
مەبەس��تی پۆل ڤالێریی ئەمە بووبێت کاتێک دەڵێ »شیعر تەنها 

وشەیە.« وشەیە بەاڵم چ وشەیەک!
»کڕاکە« خۆی لە قەرەی تێکستی دیکە دەدات، دەستەواژەی 
عەرەبی بەکاردەهێنێ و ئاماژە بۆ دەقی شیعریی پێشخۆی دەکات 
و گەڕان و بەردەوامییەکە لە پێناو دامەزراندنی رێزمانێکی دیکە. 
ئەم رێزمانە تەنها لە ئاس��تی رستەس��ازیی دانەمەزراوە، بەڵکو لە 
ئاس��تیی واتاییش��دا لۆژیکی باو تێدەپەڕێنێ. لە دێری یەکەمدا 
دەڵ��ێ :« تۆ چ غەمگینی وەک لە حەڵ��ەب یارت هەبێ.«)کڕاکە 
ال٧( نیشانەی سەرسوڕمانمان لە هزردا بۆ دروست دەکات. وەکو 
بڵێ��ی ئەوانەی لە حەلەبدا یاریان هەبێ دەبێ غەمگین بن. ئەمە 
دەرئەنجامێک��ی نوێیە و وەکو ئەوەی پێم��ان بڵێ »ئاو لە پلەی 
١٠٠ گەرمایی دەبێتە هەڵم« بێگومان ئەم دوو دراوە جودان، دوو 

گوزارەن لە دوو ئاستی جیاواز خۆیان رێکخستووە.
ی��ا بۆ نموونە، »تر« دەچێتە پ��اڵ ئاوەڵناو بۆ ئەوەی ماناکەی 
توندر بکات، نموونە »چایەکی شیرینترم دەوێ«، زۆر بە زەحمەت 
»تر« دەتوانێ لەگەڵ ناوێک��ی دیکە هەڵبکات، ئەم الترازانەیە لە 
رەزا عەلی پوور دەیەوێ بیخانە نێو ساخوتمانی شیعریی خۆیەوە.

»هەوا لۆچە و پێستت ئاوتر
پرچت فۆرمی قەسیدەیە و

بۆ خوێندنەوە
لێوم

چاوتر.« )کڕاکە ال٨(

بێگومان لە نێوان »لێو« و »چاو«دا تەونیی واتایی کۆیان دەکاتەوە، 
بەاڵم کاتێک لەسەرەوە »ئاو«دەبینین، ئەوە سنووری ئەو تەونەش 
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تەی دەکات و دەیەوێ رێسای خۆی دامەزرێنێ.
یا ئاوەڵناوی »پڕ« دەچێتە س��ەر ناوێکی کۆنکرێت، وەکو »پڕ 
ب��ە دەم هاوار دەکەم« ی��ا »ئەو پەرداخەم بۆ پ��ڕ کە« لەم دوو 
نموونەیەدا »دەم« و »پەرداخ« دوو ناوی کۆنکرێتن، کەچی شاعیر 
دێ و دەنووس��ێ » پڕ بە قەدیم«)کڕاکە ال٨( قەدیم واتە دێرین 
ناوێکی کۆنکرێ��ت نییە، بەڵکو دەیخانە س��ەر ئاوەڵناو. بەمەش 

شاعیر دەیەوێ رێزمانی خۆی بئافرێنێ.

رەزا عەلی پوور، ئاگاداریی شێوەنووسینەکانی پێش خۆیەتی، 
چونکە کاتێک »كڕاکە« دەخوێنینەوە، هەس��ت دەکەیت شاعیر 
ئاگاداریی ئەو فۆرم و نووس��ینانەیە کە لە س��ەرەتاکانی سەدەی 
بیستەم بە »نووسینی ئۆتۆماتیکیی«نێوزەد کرا، هەروەها هەندێجار 
چاو داگرتنێکە لە نووس��ینی دادایی و تەنانەت سوریالییش. ئەم 
فۆرمانە بە شۆڕش��ێکی مەزن لە جیهانی نووس��یندا دەناسرێت، 
چونکە لە دەرگادانی ئەو دەرگایانە بوو کە پێش��تر نووسین پەی 
پێ نەبردبوو، جۆرە چوون��ە خوارەوەیەک بوو بۆ ژێرزەمینەکانی 
ناخ، ژێرزەمینە نەناسراوەکانی نەست، تاکو پەی بە ناواخنی وشە 
بەرین، ژێرخانەکانی نووسین ئاوەاڵکرێنەوە و خودی نووسین وەکو 
ئامێری کەشفکردن ژێرزەمینە تاریکەکانی مرۆڤ بەسەر کاتەوە. 
نووس��ین تەنها کەش��فکردنی دەرەوە نییە، بەڵکو کەشفکردنی 
ناوەوەشە. نووس��ین ئەزموونێکی شەخسییە، مادامەکی تاکەکان 
خ��اوەن رەهەن��دی جیاواز و خ��اوەن مۆرکی جی��اوازن، دەبێ 
قەڵەمەکانیش��یان جیاواز بن. گرینگیی ئ��ەم جیاوازییە لەوەدایە 
کە دژ بە فۆرمی مامۆستایانی ئەدەب دەوەستێ، دژ بە ئەخالقی 
باو و دژ بە نەمەتی س��ەپێندراو خۆی پڕ چەک دەکات. نووسین 

دەبێتە شوێنپەنجە، شوێنپەنجەیەکی دەگمەن.

»ل��ە خۆتا و حەمام لە خۆت��ا و رێ رێ لە خۆتا و دەڵەمە و 
بەر پێ

دەسووڕێنەوە دەسوورێنەوە    و
حەج��م و زەڕە ناوەکانت، ئاس��ت و زرمەی ناوکت.« )کڕاکە 

ال١١(

گەمە زمانەوانییەکان ئاس��تی رێزمان تەی دەکەن و نووس��ین 
دەبێتە جەستە، جەستەیەک لە ناو تاریکیی رێی خۆی دەکاتەوە.
هەن��دێ لەو وێنانەی کە لە دووتۆی »کڕاکە« هەن ئۆکتاڤیۆ 
باس،ش��اعیری مەکس��یکیی مەزنمان بیر دەخەنەوە، لە سااڵنی 

پەنجا قەسیدەی »بەردی هەتاو« دەنووسێ، 
بنەمای ئەم قەس��یدەیە لێواولێوی 

س��وریالییەتە،   ف��������ەزای 
قەس��یدەیەکە کە دەگەڕێ : 
لە مێژوو دەگەڕێ، لە روخسار 
دەگەڕێ، ل��ە مرۆڤ دەگەڕێ، 

نێوان  ئاڵۆزەکانی  پەیوەندییە  لە 
»م��ن« و »ت��ۆ« دەگ��ەڕێ، هەروەها 

بەس��ەرکردنەوەیەکە ب��ۆ کەلەپ��وور و 
ئەفسانەکان.

شیعر لە »كڕاکە«بە جۆگەلەیەکی 

دەنگ دەکات، واتاکان نابنە ئەڵقە و وێنە دروس��ت بکەن، بەڵکو 
دەنگەکان لێکدەترنجێن و ش��ۆڕدەبنەوە. ئێمەش لەگەڵ خۆیان 
دەبەن. بۆ نموونە کاتێک سەیری الپەڕەی ١٤-١٥-١٦ دەکەین:

»دایکت زانی
باوکت نازانێ«

یا
»بریا لە سەکۆدا، لە حەزکۆی بڕیارێک«

یا
»بەیانیان ئاناناس

-ناناسی-

ئەمە جۆرێکی لە ئیشکردن لەسەر دەقی شیعریی. وەکو مۆنتاژی 
س��ینەمایی، کاتێک مۆسیقایەک بۆ دیمەنێکی تایبەت دادەنرێ، 
سەیر دەکەین، دوای دیمەنەکەش مۆسیقا بەردەوامە. ئەم جۆرە 
تێکهەڵکێش��ییە، پێمان دەڵێ، شتێک هەیە کە ئەم دوو دیمەنە 
پێکەوە گرێ دەدا. واقیع پڕە لە دیمەنی وا، بەاڵم گواستنەوەیان 

بۆ نێو شیعر لێزانینی دەوێ.
پۆل ڤالێری لە ش��وێنێکی دیکە دەڵێ » قووڵترین شت لە 
الی مرۆڤ، پێس��تە.« رەنگە پێستی مرۆڤ یەکەم ئۆرگان بێ 
کە دروس��ت دەبێ. شیعری کوردی زۆر باس لە رۆح و دڵ و 
گی��ان و چاو و ب��رۆ و هتد کردووە و دەکات، زۆر بە دەگمەن 
باس��ی پێس��تی کردووە، کەچی هەر لە رێگای پێس��تەوەیە 
پەیوەندییم��ان لە گەڵ جیهاندا مەیس��ەر دەبێ. پێس��ت ئەو 
پانتاییەیە کە دەمانبەستێتەوە بە دەرەوە و لە رێگای پێستەوە 
دەژین. شاعیر دەچرپێنێتە بنا گوێمان و پێمان دەڵێ، یا وردتر 

بەو دەڵێ :

»تۆ فەیلەسووفی پێستی خۆت بە.« ) كڕاکە، ال ٢٠(

ل��ە کۆتایی��دا، رەزا عەلی پوور، ل��ە دوای دیوانی یەکەمی، 
»قاڵییەک دەناسم لە هەرچی گوڵیاتی ماندووە« پەرە بە ئەزموونی 
خ��ۆی دەدا، ئەو رچەیە وەردەگرێ کە دۆزییەوە، دۆزینەوەیەکی 
ئاس��ان نییە، پاراستنی هاوسەنگیی بۆ دەقی لەجۆرە سەختە، بە 
یاری ئەو تەنافبازانە دەکات کە لەس��ەر گوریسێکدا رێ دەکەن، 
ب��ەاڵم ئەزموونێکی تاکە و هەندێجار دیالۆگ لەگەڵ ئەوی دیکە 
دروست دەکات، بە تەواویی شوناسی ئەو »ئەوە« نازانین ؛ ئەمەش 

گرینگ نییە.
ئەودا  لەگەڵ  ئێمەش 
»خوای��ە  دەڵێی��ن: 
سپاس وشەکانمان 

بەختەوەرن.«
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شیعر  ماراتۆنێکی تاکه که س��ییه  و به  هۆی جیاوازیی زه ینییه ت 
وئه و پێناس��ه یەی شاعیر له  ش��یعر هه یه تی و هاوکات  ئه و زمان 
و فۆرم��ه ی ش��ێعری پێ ده نووس��ێ ،ناکرێ بە س��انایی قاییل 
بین به وه ی که  ئه م ش��اعیر له وی دیکە فره تر ش��اعیره . له وانه یه  
ش��اعیرێک له  بواری فۆرم و به  کارهێنانی ته کنیکی شیعریی و 
دیکەی  ئامرازه  ئه ده بییه کان، له  ش��اعیرێکی دیکە سه رکه وتووتر 
بێ،یان لەوی تێپه ڕێنێ،ئه و تێپه ڕاندنه ش که  له  ڕه وتێکی به  دیار 
یان ش��اعیرێکی به رچاو ده بینرێ ،ده گه ڕێته وه  بۆ سه رکه وتوویی 
ئه و ش��اعیره  له  به کارهێنانی ته کنیک و توخمه شێعرییەکانیتر . 
له به ر ئه وه ی هه ر ش��اعیرێک له  ش��یعردا پێناسه  و جیهانبینیی 
تایبه ت به  خۆی هه یه ، ئه مه ش واده کات النیکه م له  جوگرافیای 
ش��یعردا بڕوامان به  جیاوازبوون هه بێ و ئه گه ر ش��اعیرێک له م 
ماراتۆن و پێشبڕکێیه دا هه وڵی تێپه ڕاندن بدات، بۆ به دیارخستن 
و س��ه لماندنی ئه م جیاوازبوونەیه.  ره زا عه لی پوور، چه  له م ده قه  
ش��ێعرییه دا و چه  له  ده قه کانی پێش��ووتریدا، ب��ه رده وام به  دوو 
حاڵه تی که شف و داهێنان کاری کردوه ،خاڵێکی گرنگ که  » ره زا 
عه لی پوور« جیا ده کاته وه  له  شێعری پێش خۆی، کارکردنی بووه  
به م دوو حاڵه ته  و هاوکات بااڵنس و حه ره که تێکی رئاکش��نیش 

بووه  له  نێوان ئه م دووحاڵه ته دا.  
ڕه زا عه لی پوور له  س��اڵی ٢٠٠٦ دا به  باڵوکردنەوه ی کتێبه  
ش��ێعری » قاڵییه ک ئه ناس��م ل��ه  هه رچی گوڵیه ت��ی ماندووه« 
له م ماراتۆن��ه دا جیاوازتربوونی خۆی له  ش��یعری پێش خۆی و 
هاوچه رخه کانیش��ی س��ه لماند. قاڵییه ک ئه ناس��م........ جگه  له  
تازه کردن��ه وه ی ش��ێعری نوێ له  ڕووی ف��ۆرم و زمان و هێنانە 
ئارای فه زای الیبرێنتی له  ناوده قی ش��یعریدا و هەروەها جگە لە 
گۆڕینی ئاراس��ته ی زمان له  ش��یعردا و پێدانی ده سه اڵتی ته واو 
به  زمان و به  س��ه نتراڵیزه  کردنی زمان ل��ه  ناو ده قدا ، هاوکات 
هه ڵگری ناس��نامه یه کی تایبه تیش بوو به  نیس��به ت ش��یعری 
هاوچه رخی کوردی له م به ش��ه ی کوردستان . لێرەدا نامه وێ له  

حەمەی کەریمی

سه ر ئه و کتێبە قس��ه  بکه م،ته نیا ئه وه نده  ده ڵێم به  دیارخستن و 
ده ستنیشانکردنی جیاوازیی و ته فاوه تی ئه م دوو کاره ی شاعیربه  
تایبه ت له  ڕووی زمانه وه ،به ش��ێک له  کۆی باسه که م پێکدێنێت. 
یه که م دەقی ش��ێعری ڕه زا عه لی پوور وه کوو کتێب » قاڵییه ک 
ده ناس��م له  هه رچی گوڵیه تی ماندووه » یه ،که  له ٢٠٠٦ له  الیه ن 
ده زگای چاپ و په خشی سه رده م باڵوبۆته وه ، کاری دووهه میشی 
وه ک��وو کتێب که  هێش��تا باڵونه کراوه ت��ه وه  »١- کڕاکه  ، زامورا 
یاکومبی زانگاریتا« یه . مه ودای نێوان ئه م دوو به رهه مه ی شاعیر 
نۆ س��اڵه . له م نێوانه دا ش��اعیر ناو  به  ناو لێره  و له وێ ش��یعری 
نووس��یوه و له  گۆڤار و هه فته نامه کاندا باڵویکردۆته وه ، به اڵم دوای 
نووسینی »قاڵییه ک ده ناس��م...« دەقی »کڕاکه ...« ده بێته  دووهه م 

به رهه می درێژی شاعیر.
لەم وتارەدا هه وڵمداوه  هه ندێک له  جیاوازیی نێوان ئه م دوو 
بەرهەمە، به  تایبه ت له  ڕووی زمانی ش��یعرییه وه  بخه مە به رچاو 
و دواتر له  س��ه ر دەقی »کڕاکە« بوه ستم. بۆئه م مه به ستەش وەک 
سەرەتا ئاماژه  به  به کارهێنانی دوو شێوه  زمان له  شیعردا ده که م؛ 
یه که م زمان��ی وێنه یی و ئیماژی، دووه م زمانی کارکردی . زمانی 
وێنه یی له  ناو ده قی شیعریدا به و مانایه  دێت کە شاعیر له  ڕێگای 
وێنه  و ئه و ئیماژانەی که  ده یخاته  نێو شیعره که یه وه  زمان پێناسه  
ده کات و ب��ۆ تێگه ش��تن، یان چێژ وه رگرتن ل��ه م جۆره  ده ق و 
شیعرانه  خوێنه ر سه ره تا ده بێ هه ست به و وێنانه  بکات که  شاعیر 
له  ناو ده قه که یدا درووستی کردوون و هه وڵبدات له  زه ینی خۆیدا 
بیانکێش��ێته وه ، له  نێو ئه م سیسته مه  نیشانه ییه دا هه ر دالێک بۆ 

ئه و هاتووه  تاکوو مه دلوولێک پێناسه  بکات. 
دووه م؛ پێناس��ه کردن و به  کارهێنانی زمانه  له  ناو شیعردا 
ب��ه  پێی گه م��ه  و کارکرد، به مه وه  ئێمه  له  زمانی ش��یعردا له  
گه ڵ دوو جۆر پێناس��ه  دا ڕووبه ڕوو ده بینه وه ، یه که میان زمان 
ب��ه پێی وێنه  و ئیماژ پێناس��ه  ده کا و دوومیان زمان به  پێی 

گه مه  و کارکرد.
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پێناسه کردنی زمان له  ڕێگای وێنه  و ئیماژ ه وه  
نموونه ی شێعری ئیماژی

»ده ڵێم بڕۆم له  ش��اره که ت/ له  ش��اری چاو له  به ر چرای نیئۆن 
شه واره که ت« خه وه  به ردینه/  سواره  ئیلخانیزاده 

»دڵۆپ دڵۆپ/ باران گوڵ ئه نووس��ێته وه و/ نمه نمه یش چاوانم 
تۆ/ چ  سااڵوێکی نامۆیی و/ چ ژانێکی به خشنده یه/  به رد به  به ردی 
کێوی س��ه رم/ ئه پش��کوێنن/ لق به  لق و چڵ به  چڵی/ ده ست و 
په نجه ی وش��که اڵتووم/ وه ک باویکله  شین ئه که ن و/ ئه مده ن به  
ده م باڕێزه که ی ئه وینته وه ،  ده ربه ندی په پووله  » شێرکۆ بێکه س« 
»تۆ چه  غه مگینی وه ک له  حه ڵه ب یارت ببێ، قاسیدێکی به  

متمانه ت له  قه نده هار – 
به م کوێستانه  له عه نه تییه - ده ست نه که وێ، 

 ب��ه و ب��ارا جوانییه ک��ه ت درێژه  
بده ، راس��ت ده که ی رێ��ک ره نگێکی 

شه رمێونم، 
گۆش��ه گیر،له   ئیمزایه ک��ی  الر 

په نجه ی نه قاشێکی بوتکاره دا، 
هه وا لۆچه  و پێستت ئاوتر، 

بۆ  قه س��یده یه و  فۆرم��ی  پرچت 
خوێندنی لێوم چاوتر،

 ) کڕاک��ە ، زام��وورا یاکۆمب��ی 
زانگاریتا، (

ده ڕاب��ه   ب��ه   ڕازاب��وه وه   »ش��ار 
داخراوه کان/ س��یا خه ریک بوو شه وی 
ئه شکاند/ بڕیار بوو به  قه ده ر کتێبه کان/ 
له و شه وه  زه نگه  که ل بکات.  ) ئینسان 
ناوی نه خۆش��ینێکی تازه ( » س��ه الم 

قادری »
وەک دەبین��رێ به  گش��تی له م 
ده قان��ه دا زم��ان له  ڕێ��گای ئیماژ و 
وێنه کانه وه  پێناس��ه  کراوه  و داله کان 
هاتوون بۆ ئ��ه وه ی مه دلووله کان وێنا 
بک��ه ن. خوێنه ر ئه گ��ه ر بیهه وێ له م 
ده قه  شیعرییانه  بگات یان چێژیان لێ 
بگرێ، پێویس��ته  ی��ەک بە یەکی ئه و 
وێنه  و ئیماژانه ی که  شاعیر درووستی 

کردوون، له  زه ینی خۆیدا بیانکێش��ێته وه  و وێنا و به رجه سته یان 
بکاته وه .

پێناسه کردنی زمان له  رێگای گه مه  و کارکرده وه ،

نموونه ی شێعری گه مه ی زمانی
»ناترس��م ل��ه م دێ��ڕه دا که وش��ه کانم دابکه ن��م/ پاڵتاوه که م به  
حه رفێکه وه / که  وایه  هه ڵواس��م« )  قاڵییه ک ده ناسم له  هه ر چی 

گوڵیه تی ماندووه ( » ڕەزا عەلی پوور« 
ئ��اوی ئاویی، ئاوی ئاوای��ی ئاوی ئاویه ر و ئاوی ئاوێس��تا و 
ئاوێزان و ئاوسا و ئاواچیتر به  ئاوه  ئه زانن، بینووسن و ئێوه ش ببن 

به  ماعیری دێڕگه لێک که  که س ئاویان ناداتێ.
) چ به  ناز و چ به  نووز( ساڵح سووزه نی  

تاس��ه یه کم له  گه یش��تن یا ئاو ئه و په ڕه که ی بگاته  ده ریا /  
س��ه یرکه  مه سخه ره یه  تا هه ره  هه ر ده ریایه  / باوه ڕ که  ناشوێنێک 
نه ماوه  نیگه رانیم بش��ارمه وه  / بڕێج��ار هێڵنج ئه چم له  هه رچی 

په نجه ره  و نه رم که  ئه ترسم له  فریوی شه قام و پیتزا.... 
)ت��ا لووره کانی گورگێک ئه م ش��ێعره م دڵته نگ��ه  ( که ماڵ 

ئه مینی 
 ل��ه  کوێی ئه م کاولییه دا به  دواتا بگه ڕێم تریفه  / تۆ به ر له وه  
تریفه  بی به  ترافیک بووی/ پێش ئه وه ی بترافیکێی هێڵی س��پی 
جاده  و ش��ه قام بووی / وێستگه -گان- تیاتا  تار و مه تار  / به اڵم 

ئێستات ئێستای ترافیکییت وێستگه  نه ماوه  نادیار/ 
)کاولییه کانی خانمێکی ترافیکی ( حه مه ی که ریمی 

منیش که لله م پڕه  له  ته کیه  و موه خۆره  و هه ر تاڵه قژێکیشم 
مێخێکه  یان س��ێخێکه  سپی / ره ش 
ره ش س��پی / ل��ه  خاچم ئ��ه دا / له  
عه س��رێکی بێ عیس��ا بێ مووسا بێ 

عه سا بێ تۆ نا مووسا...
خه ونباز   جه میل مورادی 

تا منێک له  نێوان ئه م وه یشوومه  
و گیومه دا / که  هێش��تا ئه شکه وتێک 
پڕم له  خه ری��ک و خه ریکم له  پڕێکا 
وه ک شه مش��ه مه کوێره  شۆڕ ئه بمه وه  
بنه  چه واش��ه ی دنیادا / تا هاشوورێک 
ل��ه  که ڵکه ڵه ی تاریک که ڵه که  ئه بم به  
س��ه ر ته نیاییه کانی خۆمداو که ڵکێ له  
ئه وه ن��ده  و مردنێک ل��ه  به رما که ی 

ده گرم..... 
) تا منێک له  نێوان ئه م گیومه  و 

وه یشومه دا ( حه مه ی موه فه قی 
به  گش��تی له م شیعرانه دا خوێنه ر 
به  پێچه وانه ی نموونەکانی پێشوو- بۆ 
تێگه یشتن و هاوکات چێژ وه رگرتن له  
ده قه کان به  دوای وێناکردندا ناگه ڕێ، 
چونک��و ئه م ده قانه  ل��ە باتیی ئه وه ی 
وێنه ی��ه ک له  دنیای واقیع بخه نه  ڕوو، 
زیاتر خۆی��ان له  گه ڵ گه مه ی زمانیدا 
س��ه قاڵ ده که ن و کارکرده کانی زمان 
ل��ه  ناو ده ق��دا به  دیار ده خ��ه ن، ئیتر لێ��ره دا مه دلوولێک نییه  
دالێک وێنای بکات، بەڵکوو کارکرده کانی زمان و گه مه کان ڕۆڵی 

سه ره کی ده بینن.

زمان له  شیعری »کڕڕاکه « دا
به  پێی ئه و دابه ش��کارییه ی س��ه ره وه که  پش��ت به  تیۆرییەکی 
لودویگ ویتگێنش��تاین ده به ستێ، زمانی شیعریی »کڕاکە« زیاتر 
له وه ی زمانێکی یه کده ست و تاک ڕه هه ند بێ، زمانێکی ئاوێتەیی 
و ته رکیبیی��ە، بۆیە له  هه ندێ حاڵه تداده بێته وه  به  زمانێکی په تی 
و ئیماژی و له  هه ندێ ش��وێنی دیکەدا ده بێته وه  به  کارکردی و 
خ��ۆی تێکه ڵ به  گه مه کان ده کات ،له م دەقەدا ش��اعیر هه م له  
ڕێ��گای ئیماژ و وێنه وه  زمان پێناس��ه  ده کات و هه م له  ڕێگای 

زمانی شیعریی 
»کڕاکە« زیاتر له وه ی 

زمانێکی یه کده ست و تاک 
ڕه هه ند بێ، زمانێکی ئاوێتەیی 
و ته رکیبییە، بۆیە له  هه ندێ 
حاڵه تداده بێته وه  به  زمانێکی 
په تی و ئیماژی و له  هه ندێ 
شوێنی دیکەدا ده بێته وه  به  

کارکردی و خۆی 
تێکه ڵ به  گه مه کان 

ده کات
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گه مه  و کارکرده وه ، له  هه ندێ ش��وێندا » دال« ه کان ڕاسته وخۆ 
بۆ ئه وه  هاتوون، »مه دلوول« ه  کان پێناس��ه  بکه ن.به پێچه وانه ی 
زمانی شیعری » قاڵییه ک ده ناسم له  هه رچی گوڵیه تی ماندووه » 
ک��ه  زمانێکی کارکردییه  و له  ڕێگای کارکرد و گه مه کانه وه  زمان 
پێناس��ه  ده کات. و زم��ان حاڵه تی خودئێڕجاع��ی وه رده گرێ و 
ده بێت��ه  ئایتمێکی س��ه نتراڵ و خود مێحوه ر له  ش��ێعردا. به اڵم 
له  ش��ێعری کڕڕاکه دا ،زمان له  ڕێگای ئه  وێنانه ی که  شاعیر له  
ده قه که دا درووس��تی کردوون له  الیه ک خۆی پێناس��ه  ده کا و 
له  الیه کیتره وه  تێکه ڵ به  گه مه کانیش ده بێ و له و ڕێگایه ش��ه وه   
پێناس��ه  وه رده گرێ، به  گش��تی ده مه وێ بڵێم ڕه زا عه لی پوورله  
»کڕاکە«دا نه یویس��تووه  ته نیا له  س��ه ر یه ک فۆرم و یه ک شێوه  
زمان کار بکات، به ڵکوو هه وڵی داوه  سوود له  ته جره به کانی خۆی 
له زمانی ش��یعر و کارکردی زمان له  ناو شیعردا ببینێته وه  و له  
هه مانکات��دا توانیویه تی له  زه رفی��ه ت و ئیمکاناته کانی زمان، له  
ناو  ش��یعردا که ڵک وه ربگرێ،ئه مه ش ده رخه ری ئه و ته جره به  و 
ئه زموونه  ش��یعریانه یه  که  پێشتر و ئێستاش  ره زا عه لی پوور له  
ش��ێعردا ئه نجامی داوه . ) ئه گه رچی به الی منه وه  زمانی شیعریی 
»قاڵییه ک ده ناسم له  هه رچی گوڵییه تی ماندوه  » شاعیرانه تر و له  
ڕووی گه مه  و کارکرده وه  به  هێزتره  و له  هه مانکاتدا زیاتر خودی 
خۆی مه به س��ته  له  ده قدا و که مت��ر ئاماژه یه  به  ده ره وی خۆی (  
به اڵم به  نیس��به ت » کڕاکە«وە  ده توانم بڵێم له  رووی فۆرمه وه  ، 
پاژ بینی و تا راده یه ک فه راهمکردنی فه زای کایه کردنی وشه کان 
ل��ه  ناو زماندا و ئه وه ی که  ئه م ش��ێعره  وه کوو  ده قێکی ئاوه اڵ و 
کراوه   هه وڵی نه داوه  خۆی ببه س��ێته وه  به  به کار هێنانی  شێوه  
زمانێکی تایبه ت له  ناو شیعردا و به  ته نیا ته رکیز بکاته  سه ر یه ک 
فۆرم و ش��ێوازێکی تایبه ت له  زمان( و له  رووی ناوه رۆکیش��ه وه  
، به رجه س��ته کردنه وه ی کێشه کانی مرۆڤی مودێڕن و پرسیار له  
بابه ته  به ڵگه  نه ویس��ته کان و به ره وڕووکردنه وه ی دیسکۆرس��ی 
زاڵ له  گه ڵ کێش��ه  و بابه ته  مه نفییه کانی خۆی ، به ش��ێکن له  
تایبه تمه ندیی شێعری » کڕاکه » به مه وه  ده ڵێم » کڕاکه »  ده قێکی 
جیاوازتره  به  نیس��به ت ده قی یه که مه وه ، ره زا له م به رهه مه دا له  
هه مانکاتدا که  هه وڵیداوه  له  ڕووی ماناو ناوه رۆکه وه  ده قێکی کراوه  
و ف��ره  ڕه هه ند و ئاوه اڵ بخولقێنێ، له  هه مانکاتیش��دا هه وڵیداوه  
له  ش��ێوه  جیاوازە کانی کارکردی زمان به  ت��ه واوی زه رفیه ت و 
ئیمکاناته کانی��ه وه ، که ڵ��ک وه ربگ��رێ. لێ��رەوە ده بینین زمانی 
ش��یعریی »کڕاکە« زمانێکی ئاوێتەی��ی و ته رکیبییه ، له  هه ندێ 
ش��وێندا پارۆدیه ، له  هه ندێ شوێنترداپڕخاشگه رانه یه ،له  هه ندێ 
حاڵه تدا ته هاجومی و هێرش��به رانه یه ، ل��ه  هه ندێ حاڵه تیتردا، 
ئاساییه ،له  بڕێک شوێنی گێڕانه وه ی پرسۆناکاندا زمانی ئه م ده قه  

ده بێته  زمانێکی  ئایرۆنی و خۆی تێکه ڵ به  ئه ده بی ئیرۆتیک 
ده کات. 

به  گش��تی، زمان له م شیعره دا تووش��ی ئه م حاڵه تانه  
ده بێته وه : ئاسایی بوونه وه ،  موحاوه ره  و ته وسیفی ،پارۆدی ، 

ئایرۆنی، پڕخاشگه رانه  و ته هاجومی، ئیرۆتیک 

جیاوازیی وته فاوه تی  زمانی شێعری »کڕاکه ،«  به  نیسبه ت 
زمانی   »قاڵییه ک ئه  ناسم له  هه رچی گوڵیه تی ماندوه «  
»له  تۆدا به ره و پش��ت خه وم دێ/ خه وی من ئه کاته / ناگه هان 

بیمارستان/ من بۆ خۆم تائێستا جووتێ که وش گوڵدانمه / که چی 
هه ر تائێس��تا جووتێ که وش گوڵدانمه // گرفتی سه ره کی ئه وه یه  
پیاو حینجه ی خۆیه تی/ ئه گینا نوقته یه ک ده رفه تی مناڵه  له  ژندا 
و هیچیتر/ باوه ڕکه ن،ناترس��م له م دێڕه دا که وش��ه کانم دابکه نم/ 
دووکه ڵی جگه ره ، له  په رانتزێکی گشتیدا ڕێبخه م/ ئه و په ڕه که ی 
مردنم دالێکه  به ره و پش��ت/ به هه رچی مانایه وژێ��ر مانا/ به مبارا 
پیر ئه بم/عه کس��ه که م خۆ وتم س��ه تحێکه  بێ مسداق/ با دایکم 
به رده رگای پیرتر و هه ناس��ه ی بژمێرێ. ) قاڵییه ک ده ناس��م له  

هه رچی گوڵیه تی ماندووه (
پێش ئه وه ی بۆن- به  هه وای س��یس و ئاسمانی نه خۆشه وه  

بکه ی / هه ڵمژی / گه رد 
ه��ا لێده  جگ��ه ره ی دیکه     ره گی دیک��ه و مه نگی دیکه  و 

به نگی دیکه  ها
س��ه گی دیکه  و هه وای هار / ها لێده   ره نگی دی   خه تی 

دی   تا ده چیته  خۆتێکیتر
هالێ ده     » های »  به  » های » 

تاکوو   » هات »
ئاپارتمان به رزه  بۆ من   خیابان که یفێکه  و کفرێکه 

بای��ه ک بێت عه ینه کی / له رزۆک و به  په له / به  مردووه کانا / 
بشه کێ/ باسێکه  / بڕیاره / وایه ک بێت/ بته کێ / ده رچووی ده رد/   
» په رجوو که رد »  ئه یا یا ئه هلی با / ئه و هه وایه ی له  سییه کانتانا 
هه ماره   که  ماره و ئێسقانی مردووان / یا ایها السوداسه ران   تف 
که نه وه  تف / تفه نگیش /  خۆته کان راده که ی له  زه ینما ناوه ستێ 

/ نوخت��ه ی چی ، خه تێک هات / جه غزێکیان بۆ کێش��این/ 
پێ��ی ئه ڵین یان مانگه  و ی��ان هه تاو له  کۆڵتا 

هه ڵگره  و به ره و خۆت هه ڕاکه /  دنیا کۆنی 
کردی/ وه ک کچ نا / وه ک کون و کونایی 
/ دادڕاوان ب��ه  چاوی زل��ه وه    وه ک درز 

و درزای��ی  ده تبین��ن/  خانمه که  
خوالس��ه  تۆ که وت��ووی/  تۆیان 

که وتاند. لێم گه ڕێن / ده ره وه  
ب��م / هیچ نه بێ درز بم 

ده رزی ب��م/  هی��چ 
با   ، نه بێ 
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هیچ بم/ په یڤێکی دوو پاڵوو، یه ک پاڵوو، هیچ نه بێ بێ په یڤێکی 
ب��ێ پاڵوو/ لێم گه ڕێن / هه نس��کی س��ه قزییم پاڵ به خش��ێم / 
قسه کانت قس��ه تر بوون/ رێک وه ک که شفی خزمایه تی هه نجیر 
و ئینجیل/ فیل و سۆفی / ئه لف و ئاڵف / که  موازبی ماتیکه کان 

مه وازی بژمێری. »  کڕاکه » زمورا یاکۆمبی زانگاریتا »
 

که ڵ��ک وه رگرت��ن له  س��ه نعه ته  ئه ده بییه کانی ش��ێعری 
کالسیک به  قازانجی شێعری نوێ

 ئه گه ر چی »کڕاکه « به  هیچ ش��ێوه یه ک له  ناو که یسی شێعری 
ع��ه رووز )یان ئ��ه وه ی پێی ده ڵێن کێش و س��ه روا( ناگونجێ و 
به ڵکوو به ته واوی خه س��ڵه ت و تایبه تمه ندییه کانیه وه  شێعرێکی 
ته واو جیاواز و نوێیه ،به اڵم مه به س��ت له  باسکردن و هێنانی ئه م 
سه نعه ته  شێعرییانه ،له  ده قی » كڕاکه « دا، به دیارخستنی الیه نی 
جوانیناسی و هونه ری ئه م شێعره یه  به  ئاوڕدانه وه  له  سه نعه ته کانی 
) کێش و س��ه وا، جیناس، سه جع، تکرار، تضاد،...(  که  به شێکی 

گرنگن له  تایبه تمه ندیی شێعری کالسیک و کێش و سه روا، 
 ]سەر لە کوێی جادەدا هەڵگرم ؟    شەو نەبێ

 ڕێ لە کێی »الدە«دا دابڕم؟        ئەو نەبێ
له  نێوان وشه ی » کوێ » و » کێ » دا جیناسی ناته واو هه یه ، 
له وه ی که  هه ر دوو وش��ه که  له  رس��ته که دا به  جیاوازی پیتێکی 
زیاده  که  » و« یه , جیاوازن، جیناس��ی ناته واو یان ) ناقص( هه یه  

نێوانیاندا،  هه ر به و جوره  له  نێوان وش��ه کانی » جاده  » ل��ه  
و » الده » له  بڕگه ی »} س��ه ر له  کوێی 
» جاده » دا هه ڵگ��رم؟ رێ له  کێی 
دا  » الده » 
 } دابڕم؟ 

جیناس��ی ناته واو یان ) ناقص ( بوونی هه یه ، ئه ویش به  جیاوازی 
پیتی » ج » و » ل« له  جاده  و الده« دا ، هه روه ها له  نێوان وشه ی 
» ش��ه و  و   ئه و«  جیناس هه یه ، به  گش��تی ل��ه  نێو ئه م ده قه  
شێعرییه دا له و س��ه نعه ته شێعریانه  وه کوو  )  جیناس،  سه جعی 
مته وازی  ، تکرار، ته زاد و .....  که ڵک وه رگیراوه و  و به شێک له و 
سه نعه تانه  وه کوو ) جیناس ،سه جع و ته زاد، له  نێوان ئه م وشانه دا 
به  دیارده که وێ   } » مۆد و مه بادا »  فیل و سۆفی » داگرتن و 
راگرتن » ئینجیل و هه نجیر« ئه لف و ئاڵف« بش��کێم و بشکێنم« 
مه نگ و به نگ« درز و ده رزی » کالس��یک و کولالسیک » ژار و 
بار » خه تا و هه تا » جان و جانتا » س��ککه  و س��اک » سووژن و 
زووژن »  مه وازب و مه وازی » که یف و کفر » ده رچوو و په رجوو 
» ژانه وه ر و ژانه س��ه ر »   هه مار و هه ت��او » خه تایی و خه مایی« 
شێواو  لێواو » راو و داو »  هێڵ و لێڵ » ماڵین  داماڵین » قه ده م 
و قه ڵه م » هاوڕێ و الڕێ » س��ێ ڕێیان و بێ ڕێیان » ناحاڵی و 
به تاڵی » که نار و قه تار » په نجه  و په نجه ره  » س��ه رۆک و به رۆک 

»  یاو  و تاو » حه سه ن و حه سه نه ک » و.....   
خۆم بەردی کاول و عەس��ەبی و کەنارم/ دووکەڵی هیستری 
و جێماوی قەتارم/ ئاوێکم ئاوێکی سانسۆری و سێ نوختە،/ ئاوی 

چی؟نوختەش نیم » 
له  نێوان هه ر دوو وش��ه ی » که نار« و » قه تار« دا س��ه جعی 
مته وازی  هه یه ، چونکه  هه ردوو وش��ه که   له  سه ر یه ک ) کێش 
و س��ه روا ( رێکه وتوون،  به اڵم له  بڕگه ی دوهه مدا  راڤه ی زیاده  
هاتوه ، / ئاوێکم ئاوێکی سانس��ۆری و سێ نوخته ،/ وشه ی ئاو به  

ئاوی دواتر راڤه  کراوه ، 
به  گشتی به  کارهێنانی ئه م س��ه نعه ته  شێعریانه  به  تایبه ت 
» کێ��ش« له  ده قی« کڕاکه » دا جگه  له  پێدانی جوانیناس��ییه کی 
تایب��ه ت ل��ه  رووی فۆرمه وه  ب��ه  ده قه که  ت��ا راده یه کی زۆریش 
توانیویه تی  هارمۆنیه ت و یه کده س��ت بوونی ریتمیکی شێعره که  
بپارێزێ��ت، ده کرێ ئه مه ش به  یه کێک له  خاڵه  باش��ه  کانی ئه م 
ده قه  بزانرێ، به وه ی که  شاعیر توانیویه تی له  ئایتم و سه نعه ته  
ئه ده بییه کانی ش��ێعری کالس��یک به  قازانجی شێعری خۆی 

که ڵک وه رگرێ.   

1
ئاسایی کردنه وه ی زمان و به  کارهێنانی زمانی ته وسیفی

»ئه بێ موبایله که م له  بی��ر نه چێ،/ بیرله  جگه ره  و زیپ بکه مه وه  
و موبایله ک��ه ت/ چه ن��د دانه یه کی دیکه  ل��ه  مه مکدانه که تا/ یان 
پاکه تێک ب��ه  دزی هه ڵبگری،/ بگری ب��ه  ده مته وه کلینێکس/ 
سه نه م،/ بۆنی ش��یله ی پیاو ده ده ی/ هێشتا بۆنی ته خت و 

موبله  جڵفه کان«
»ئه ی س��ه نه م/ ئه ی به ردی داکه وتوو له  سه ختا/ ئه ی 

ئاوی ڕاکشاو له  تونددا.../هیچاوهیچ«
»تۆ ئێس��تا جانتاکه ت سه نه م/ سێوێکی چرچ و/ له ته  

مۆزێکی ڕه ش/- ڕه شایی-«
ئه ی به ردی چوارمش��قی له  خۆتا/ئ��ه م زه ویه  خه تایه / 

ئه ی ئاوی به ره و پشت له  خه ڵکا/ئه م هه ڵه  هه تایه »
»ب��ۆ دنی��ا ده ردێکی/ بۆ مێش��کت بیس��ت و چه ند 

سااڵنێک...«
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»ئ��ه و کات��ه ی موکه عه ب پڕیه ت��ی له  حه جم/ئ��او وئاو زۆر 
ده سته ن/ئه لفبا پڕیه تی له  خه ته ر/ئه و کاته  / وشه کان دووجۆرن؛ 
ڕه ش و ڕه ش/ ئه و کاته ی گیا ئاوسه  به  سه وز/ تۆ ته نها به  خۆت 

پڕی«
»تۆ یەکەمجار شیعرت وەک خاڵە کوتراوەکانی سەر بازۆڵەت/ 
تۆ یەکەمجار جگەرەت وەک هەناس��ە گڕدارەکانی س��ینگت/ تۆ 

یەکەمجار قاقات وەک دەست و قاچە ئاماتۆرەکانت«

2 
پارۆدی 

»به  خۆت ده ڵێی هه سته  جاکه ش له ئاوێنه دا بزه  دگری و نایبینی«
»نامه یه کی شینه کی بۆ خوا گیان، یان جێگره  پفیوزه که ی«

»بڵێ کچێ تۆ شیعری شیعریه تی چه تیو/ شیعرێکی تێکشکاو/ 
به  جوانییه کی کالسیک و له  کولالسیک«

»پێتوایه  ساغیت و/ ئه وانه  شیکن لێت/ کالسی تۆ.../ پێتوایه  
خۆشێکیت ده روونی/ کۆمه ڵگا،تاریخ و جوگرافیا/ تۆیان گا/ ده مت 

نا، پێشت نا، پاشت نا/ وه سه تی تۆیان...«
»نیشتمان کاڵوه که ی الر دائه نێ و/بوخارا بێ یان سه مه رقه ند/ 
ئه س��فه هان بێ ی��ان قه نده هار/ به م غه مگین��ه  له عنه تییه ،/ له م 

کوێستانه  گوو تێبووه »
»هۆ گه لی ش��اعیران،گورگینه / ش��اعیرانی سه ده ی شیک و 
لیک و بنێش��ت/ مانگ م��ان گا ئه وەنده  له  ش��یعرا دامانگرت/ 
زه ویم��ان ته رتی��ب دا ئه وه نده  ڕامانگرت تاس��واربین، دابه زین./ 
تکای��ه ، ئاغاکان، ئه م خه ڵکه  دابه زن/ تکایه ، خانمه کان ئه م په یڤه  

سوار مه بن«

3
ئایرۆنی و به  کارهێنانی زمانی ئیرۆتیک 

له  گێڕانه وه ی ڕوداوی ئیرۆتیکی«س��ه نه م«دا ئه م وشانه  هاتوونه ته  
نێو ئه م به رهه مه وه ؛مه مکدان، کاندۆم، کلێنێکس، کرێم و ماتیک، 
به ینی ڕان، ڕووش��ایی تووک، حه بی ئێڵ دی، ئاڵۆش��ی پشیله ، 
گان، تف لێدان، ماڵین و داماڵین، کایه کردن به  وش��ه ی گان له  
پێش و پاش و وه سه ته وه ، ته رتیب دان،لووس، ئاله ت و هه روه ها 
له  گێڕانه وه ی ڕووداوی کاره ساتئامێزی »حه سه ن« یشدا به  زمانی 
توند و ڕه خنه ییه وه  له  وشه کانی » گان، ته رتیب دان، سوار بوون 

و دابه زین، » که ڵک وه رگیراوه ، نموونه کان:
»ئه ب��ێ موبایله ک��ه م له  بی��ر نه چێ، بیر له  جگ��ه ره و زیب 
بکه مه وه و موبایله که ت،/ چه ند دانه یه کی دیکه  له  مه مکدانه که تا«

»ئێمە جوانییەکانی تۆ دەگوش��ین لە ژێر ڕیزی ددانەکانمانا/ 
ئێمە ناس��کیی تۆ لە بەینی ڕانمانا کە پڕن لە بەرازی نووس��توو/ 

ئێمە زراڤییەکانت لە نێوان ڕووشایی تووکمانا....تووش ئەبین«
»جانتاکه ت، چه س��پێکی برین پێچ – ئه وێکه تبپێچه  -/ سێ 
کاندۆم و بلیتێکی میترۆس��ه نه م/ چوارشه ممه  به و الوه ی حه بی 
LD/ تۆ ئێستا جانتاکه ت کرێم و کلێنێکس -دوو ماتیک بۆ مود 

و مه بادا-«
»غه ریزیتر له  ئاڵۆشی پشیله  ده رد و زه رد ویستراوی«

»پێتوایه  خۆش��ێکیت ده روونی/ کۆمه ڵگا، تاریخ و جوگرافیا/ 
تۆیان گا/ ده مت نا، پێشت نا، پاشت نا/ وه سه تی تۆیان...«

»لووس ڕانه کانی ڕاده کات و ده سته کانم پاڵ ده کشێ«
»تۆ خۆش��ت له  تف لێدان/ خۆش��ت له  داماڵی��ن و ماڵین، 
داماڵی��ن و ماڵین هه یه / هه میش��ه  خ��ۆت ده که ی،خۆت ئاله تی 

خۆت«
»مانگ مان گا ئه وەنده  له  شیعرا دامانگرت/ زه ویمان ته رتیب 
دائه وه نده  ڕامانگرت تاس��واربین، دابه زی��ن./ تکایه ، ئاغاکان، ئه م 

خه ڵکه  دابه زن/ تکایه ، خانمه کان ئه م په یڤه  سوار مه بن«
»پاش تۆ حه سه ن/ زۆر کچ و ئاو ڕووت بووینه وه / پاش تۆ زۆر 

ژن و ناژنمان ناسی/ پاش تۆ زۆر کۆمه ڵگامان گا«

4
ڕه وایه ت و ئیماژ له  کڕاکەدا

»ئه دبیات بە بێ ئه ش��ق دژواره » ئه مه  ڕسته ی سه ره تایی کتێبی 
بیلی«یە. ل��ه  نووس��ینی«جان  »پرس��وناکانی ئه ش��ق« )١٩٦٠( 
به رجه سته کردنه وه ی ئه شقی ئاوێتە بە ئیرۆتیک له  نێوان پرسۆنای 
ڕۆمان و چیرۆکه  ڕۆژئاواییه کاندا، النیکه م له  س��ه دی نێوەڕاست 
ب��ه ره و ئه مال، یه کێک ب��ووه  له  گرنگتری��ن داهێنانی ئه ده بیاتی 
داستانی ڕۆژئاوا، ئه وه ی که  جان بیلی ده رباره ی ئه شقی ئیرۆتیک 
ده یڵێ به  هه مان ڕاده  ده رباره ی مه رگیش ڕاسته ، به و مانا چه نێک 
دژواره  ده رهاوێشتنی ئه ش��قی ئیرۆتیک له  ئه ده بیاتدا به  هه مان 
ڕاده ش ده رهاوێش��تن و فه رامۆش��کردنی مه رگ ل��ه  ئه ده بیاتدا 
دژواره ، یانی وێناک��ردن و تصورکردنی ئه ده بیات به  بێ هه ردوو 

دیارده ی) ئه شق و مه رگ( شتێکی دژواره .
ڕه وایه ت له م دەقەدا ڕۆڵێکی س��ه ره کی ده بینێ، به  تایبه ت 
ئه و ئیماژ و وێنانه ی که  ش��اعیر س��ازی کردوون و به  زمانێکی 
ته رکیبی و ته وسیفی باس له  پرسۆناژه کان ده کات، له م به رهه مەدا 
له  گه ڵ دوو چه ش��نی گێڕانه وه دا ڕووبه ڕووده بینه وه ، )ئه ش��ق و 
مه رگ(گێڕانه وه ی ئه ش��قی ئێرۆتیکی پرس��ۆنای کچه  کوردێک 
به  ناو »س��ه نه م« که  تووش��ی کاره س��ات ده بێته وه  و هاوکات، 
ڕه وایه تی »مه رگ«و ژیانی پرس��ۆنای هاوڕێیه کی چه پ به  ناوی 
»حه سه ن« که  به  ته واوی باوه ڕ وئارمانه  سۆسیالیستییه کانیه وە له  
گه ڵ ده س��ه اڵت و نابه رابه ریی کۆمه اڵیه تیدا ملمالنێ و خەبات 
ده کا. کۆی باس و گێڕانه وه ی ئه م به رهه مه  ش��یعرییه  دوو جۆر 
شکس��ته  له  دنیای مودێڕندا، شکستی ئه ش��قێکی ئیرۆتیک له  
دنیای ئاڵ��ۆز و کۆمه ڵگای مودێڕندا و هاوکات شکس��تی ئاوات 
و خه ون و خولیای پرس��ۆنایه کی چه پ ل��ه  هه مان کۆمه ڵگا و 
فه زادا.به  گش��تی فه زای گێڕانه وه ی هه ر دوو پرسۆنای سەرەکی 
ش��یعره که به  عه الوه ی پرس��ۆنای که سی عارف و زاهیدیش که  
ده بێته  پرسۆنای س��ێیه می ) کڕڕاکه (، فه زایه کی ئیرۆتیک و له  
هه مانکات��دا تراژدی و کاره ساتئامێزیش��ه . تێکه ڵکردنی ئه م دوو 
فه زا پارادۆکسیکاڵە  له م شیعره دا ده رخه ر و به  دیارخەری هه مان 
ف��ه زای ئالۆزی دنی��ای مودێڕنه  به  ته واوی جه مس��ه ره کانیه وه ، 
هاوکات ئه وەش��مان پێ ده ڵێ که  شاعیر له  سه ر یەک بە یەکی 
ئ��ه م ئیماژ و وێنانه  وه س��تاوه  و ڕێکیخس��توون.گێڕانه وه ی دوو 
پرس��ۆناژ، له  دوو فه زای دژواز و جیاوازدا، ئه گه ر تۆزێک سه یری 
وێن��ه کان بکه ین زۆر به  و ردی ئ��ه و و رده کاریی و جیدییه ته ی 
که  ل��ه م وێنانه دا ئه نج��ام دراوه  ده بینین، گێڕانه وه ی ئه ش��قی 
ئیرۆتیکی پرس��ۆنای »س��ه نه م«له  فه زایه کی ته واوبه رته س��ک و 
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داخراودا ،به جۆرێ که  زۆربەی هەرە زۆری ڕووداوه کان له  حه مام 
و جانتایه کی س��ه فه ردا ته واو ده بن، کۆی ژیان و به  سه رهاتی » 
سه نه م« له  ناو جانتایه که یدایه ، له مالوه ش کاتێک مه رگ و ژیان 
و خ��ه ون و خولیاکانی حه س��ه ن ده گێڕێته وه ، له  فه زایه کی زۆر 
ئاوه اڵ و کراوه دا ڕووداوه کان ڕوو ده ده ن.کاتێک ده ڵێم گێڕانه وه ی 
ش��یعریی ئه م دوو پرسۆنا ش��یعرییه  له  دوو فه زای پاردۆکس و 
لێکدژدا، مه به ستم ئه مه یه ؛یه که میان له  فه زایه کی زۆر به رته سک 
و داخ��راودا و دووه می��ان ل��ه  فه زایه کی ئاوه اڵ و ک��راوه دا، وبه  
دوو زمان��ی جی��اواز و موته فاوت، ڕه وای��ه ت ده کرێن،له هه ندێ 
ش��وێندا ته وس��یفی، له  هه ندێ ش��وێنیترداتوند و هێرشبەر،له  
هه ندێ شوێنیتریش��دا پ��ارۆدی و ئیرۆتی��ک، به مه وه  ده مه وێ 
بڵێم، ش��اعیر له م ده قه دا به  ش��ێوه یه کی زۆر ب��اش وێنه کانی 
داڕشتووه . جانتاکه ی »س��ه نه م«زۆر قه ره باڵغه و ئه و شتانه ی که  
تیایدان  تانووپۆی ره وایه ته که  پێکدێنێ؛ چه س��پێکی برین پێچ، 
س��ێ کاندۆم، بلیتێکی میترۆ، حه ب��ی LD، کرێم و کلێنێکس، 
ماتیک،س��ێوێکی چرچ، له ته مۆزێک��ی ڕه ش هەڵگەڕاو،پرته قاڵ، 
ئاناناس، س��ێ جۆر ویتامین که لس��یۆم، پتاسیۆم، مه نه زیۆم، له  
گه ڵ نامه یه کی شینه کی بۆ خوا، یان جێگره  سێ نوخته که ی،  

 »تۆ ئێس��ته  گیرفانت س��ه نه م هیچ/ ل��ه  جانتاکه تا پاره ی 
چواررۆژی نیو نه فه ر/جانتاکه ت چه سپێکی برین پێچ/-ئه وێکه ت 
بپێچه -/س��ێ کاندۆم و بلیتێکی مێترۆ س��ه نه م/ چوارش��ه ممه  
به والوەی  حه بیLD/تۆ ئێسته  جانتاکه ت/ کرێم و کلینێکس/دوو 
ماتیک/ – بۆ مۆد و مه بادا-/نامه یه ک شینه کی بۆ خوا گیان/ یان 
جێگره  سێ نوقته که ی/ – نازانی که  خوا گیان له  کوردی تێناگا/ 
تۆ ئێستەجانتاکەت سەنەم/ سێوێکی چرچ و لەتە مۆزێکی ڕەش/- 
ڕەشایی -/ مۆز بخۆ/ پێس��تەکەی بۆ پێستت قازانجە/ تۆ ئێستە 
مۆزەکەت/ جانتاکەت پڕە لە پتاسیۆم، کەلسیۆم، مەنەزیۆم/ سێو 
بخۆ، س��ێوی لەیبڵ/ بۆ تەقە تەقی ئێسکی ئەژنۆت/ ئێواران مۆز 
بخۆ و پرتەقاڵ/ بەیانیان ئاناناس- ناناسی-/ تۆ ئێستە جانتاکەت/ 

تۆ ئێستە جان تا کەتی.«

5
هارمۆنی و مۆسیقا

یه کێ��ک له الیه نه  به رجه س��ته کانی ئه م ده قه  ب��ه  گرنگیدان به  
س��تاتیکا و جوانیناسی و هاوکات هارمۆنیا و مۆسیقای شیعرییه  
که  به  باشی له  سه ر یه ک ڕیتم و که ش و هه وای تایبه ت هه رله  

سه ره تای شیعره که وه  تا کۆتایی رچاو کراوه ، 

6
زامورا یاکومبی زانگاریتا

هه ڵبژاردنی رس��ته یه کی عیرفانی س��وور پێس��ته کان بۆ ناوی 
دووه می شیعری »کڕاکه« 

پێموای��ه  هی��چ عیرفانێک له  دنی��ادا ئه وه ن��ده ی عیرفانی 
سوورپێس��ته کان له  سه ر ئوس��تووره  و ئه فس��انه   نه وه ستاوه  ، 
ئه م ڕس��ته یه  له  عیرفانی سوورپێس��ته کاندا وه کوو پاڕانه وه  یان 
قسه کردن و دیالۆگ له  گه ڵ مردووه کاندا، به  کارده برێ، هاوکات 
ئه مه  الی به ش��ێک له  سوورپێس��ته کانی س��ه ر به  لقی »شمن« 
ه کان ک��ه  دون خوان، کارلۆس کاس��تاندا و... ل��ه  ڕێبه رانی ئه و 

گرووپه ن. ئه م ڕسته؛ ناوی جۆره  ماده یه کی هۆشبه ره  که  قوتابیان 
و الیەنگران��ی ئه م جۆره  عیرفانه  به  مه به س��تی ته زکیه ی ڕۆح و 
گه یش��تن به  پله ی مورشدی که ڵکی لێ وه رده گرن. به  هه ر حاڵ 
نامه وێ به م عیرفانه وه  س��ه قاڵ بم، ته نیا ئه وه نده  ده ڵێم پێموایه  
هه ڵبژاردنی ئه م ڕس��ته  عیرفانیه ی سوورپێسته کان وه کوو ناوی 
دووهه می ئه م ده قه  شیعرییه  الی شاعیر،پێوه ندیی هه بێ له  گه ڵ 
کەس��ایەتیی پرسۆناکاندا .به تایبه ت گێڕانه وه ی پرسۆنای » عارف 

» ی ناو ده قه که ،
 } به ڵێ ئا...... ده ماندی، وه  ئه وه  بوو    بناسێک خوداناس 

که  ده ڕۆیشت به  سه ر به حره کانا پێ به  پێی سرکی با،
خۆی ته نێ ته نها، که راماتی بایه وان،که راماتی ده فن            و 

ساردی یه خه  
وتیان دیبوویان له و قااڵوییه دا به  گلێنه ی وشکی خۆیان 

به ڕوبه حر،
یا ره به لعاله مین به رز و با ده گه ڕا 

فتامل له  میزانی قه لب و هێشتا زووه  ، 
فتامل له  بزووتنی ره گ به  ناو هه وا فاسده کانا

یا ره به لعاله مین به رز و با ده گه ڕا،
ئه ی خوێن که  گه رم و تاڵ   ناوه ڕاست ناوه ستی 

فتامل، فتامل 
 دواتریش ڕووداوی شکس��تئامێزی ئیرۆتیکی »س��ه نه م« که  
تووش��ی ماده  هۆش��به ره کان ده بێ. له  عیرفانی سوورپێسته کاندا 
هه ن��دێ گژوگیای موخه در یان هۆش��به ری وه کوو پیووت، یان 
تات��ووره  هەن که  ج��ۆره  گیایه کی وەهم��دەرە  و »ناگوال«)واتە 
مورشد(ه کان، که ڵکی لێ وه رده گرن، پێموایه  شاعیر هه ندێ خاڵی 
هاوبه ش��ی له  نێوان پرسۆناکان و ئه م رسته یه ی سوورپێسته کان 
دۆزیبێته وه  ک��ە » زامورا یاکۆمبی زانگاریتا« ی بۆ ناوی دووه می 

شێعره که ی هه ڵبژاردوه .

سەرچاوەکان:  
١. ادبیات پس��ا م��درن. گزینش و ترجمه  ،، پیام یزدانجو، اس��فند 

١٣٧٩ تهران نشر مرکز
٢. ده ربه ندی په پووله ،،، ش��ێرکۆ بێکه س.  چاپی سێیه م سڵی ٢٠٠٠ 

سلێمانی
٣. کڕاکه . زاموورا یاکۆمبی زانگاریتا. ش��ێعر ره زا عه لی پوور، چاپ و 

باڵوکردنه وه ی نشر گوتار ، سەقز چاپی یه که م ١٣٩٤
٤. گۆڤاری  ئه ده بیی- هونه ریی هه نار، ژماره  ٩٢ س��اڵی هه ش��ته م 
س��پتامبه ری ٢٠١٣. بابه ت.  نوێخوازی و ده رکه وته کانی له  شێعری 

نوێی کوردیدا. نوسینی ، حه مه ی که ریمی 
٥. قاڵییه ک ده  ناس��م له  هه رچی گوڵیه تی ماندوه »  ره زا عه لی پوور.
چاپی یه که م سلێمانی، ٢٠٠٦ ده زگای چاپ و په خشی سه رده م.  

٦. ادبی��ات پس��ا م��درن، باب��ه ت، ) عش��ق و مرگ در نوش��تار 
پسامدرنیستی،(  برایان مک هیل..  

٧. ئینس��ان ناوی نه خۆش��ینێکی تازه ، شێعر. س��ه الم قادری.چاپی 
یه که م ٢٠١١ تاران باڵوگه ی داستان 

٨. وتاری جیاواز ده رباره ی عیرفانی سوورپێسته کان. 
٩. جواهرالبالغه . درمعانی، بیان، بدیع. نوس��ینی س��ه یید ئه حمه د 

هاشمی
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..
تکایە، ئاغاکان، ئەم خەڵکە دابەزن

تکایە، خانمەکان، ئەم پەیڤە سوار مەبن
تکایە دێڕتان کۆن، هەناسە و مانگتان کۆن، تکایە

بێڵن با مردنتان تازە بێ!
..

1
رۆالن ب��ارت لە ش��وێنێکدا س��ەبارەت بە وێنەیەک��ی کرتێژ، 
فۆتۆگرافری فڕەنس��ی بە ناوی »تووتکە سەگ« دەربارەی نیگای 
منداڵ��ی ناو وێنەکە ئەڵێ: »ئەو، چ��او لە هیچ ناکات. ئەو، خۆی 
و عەش��قەکەی و ترس��ەکەی لە ناخی دا پاراستووە: مانای نیگا، 

هەر ئەمەیە«
کاتێ��ک ڕووبەرگی ئەم کتێبەم دیت ئەو وتەی بارتم هاتەوە 
یاد. بە پێویستم زانی پێش ئەوەی کە باس لە شیعرەکانی کتێبی 
کڕاکە بکەم چەن ڕس��تەیەک لە سەر ڕەس��می ڕووبەرگەکەی 

بووەستم. 
مرۆڤێک موعەلەق لە چەرخەیەکی بەرزەخی دا. مەسخێک 
ڕووی داوە؟ ل��ە هەیئەتی مرۆڤ ب��ۆ گیانلەبەرێکی دیکە یان 
ب��ە پێچەوانە. مرۆڤێک ک��ە ناوقەد بە خوارەوەی دووپش��کە 
و ناوق��ەدی بە خەنجەرێک وەک دەس��تێک نیش��ان کراوە. 
ختووتێک نیودایەرە لە س��ەرەوە و لە ژێرەوە دەورەیان کردووە 
وەک چەرخەیەک��ی بێ بڕانەوە و ب��ەردەوام کە بە توندی لە 
گەڕدایە. وەزعێکی بەرزەخی لە نێوان دوو بەشی ڕەش و سپی 

بەکگراندی رەسمەکەدا. 
ڕەنگەکان: س��وور، زەرد، پرتەقاڵی، ش��ین، ڕەش، س��پی. 
خۆرێک نیودایەرە لە بەش��ی چەپی س��ەرەوەی ڕەس��مەکەوە 
هاتووەتە نێو چەرخ��ەی گەڕانەکە وەک ئەو حەڵقە پرتەقاڵیەی 
خوارەوە. تیش��کە کاڵ و کرچ و ڕەنگ پەڕیوەکەی وەک ڕەنگی 

نیروان ڕەزایی

زەرد لە س��ەر الی چەپی ڕوخس��اری کاراکترەکە دیارە. ئەمە 
هیوای ڕەنگ پەڕیوە ب��ە خۆر وەک نەمادی ژیان و بوون. ئەمە 
ڕەنگە ڕەنگی مردوو بێت کە نیش��تووە لە ڕوخساری، نە تیشکی 
خۆر. ش��ین، واقع��ە. واقعی بەرزەخی کە ب��ەردەوام وەک مادە 
هۆش��بەرێکی خڵەتێنەر، مرۆڤ لە نێوان دۆزەخ و بەهەش��ت دا 

ڕادەگرێ و سەرقاڵی ژیانی دەکا. 
ڕەسمەکەی باسم ڕەسام وەک جەنجاڵێکی سوررئال رەوایەتی 
برینێکە لە نێوان چەرخەیەکی ئاڵۆز لە ڕابردووەوە تاکوو داهاتوو. 
ئەو خوێنە و ئەو دەس��تە خەنجەراویە و ئەو دووپشکە خزێنەرە 
کە بوونەتە بەش��ێک لە لەش و ڕۆحی کاراکتر هەموو نوێنەری 
ڕاب��ردوون. ئەمە خوالیا و واقعی کاراکترە. کاراکترێکی ئاخناو لە 
برین و زام و خوێناو. سپی و سوورێک کە بە لێوی دا هاتووەتە 
خوارەوە. کاراکترێکی تیپیک کە ژنە. زولفی خوێناوی و لەشێکی 
ڕەشپۆش کە دووپش��کێک کلکە ژاراویەکەی هەڵگەڕاندووەتەوە 
ڕەنگە بۆ خۆکوژیێکی باو. وەک نەریتێکی سرووشتی. دووپشکێکی 
مێژوویی خزێنەر و کوشندە تێکەڵ بە ڕۆح و جەستەی کاراکتر 
بووە. ئەمە چەرخەیەکی بەردەوامە. دووپشک لە ژێر زگی ژنەوە 
سەرهەڵئەدا و ئەزێ، بە ژارەوە گەورە دەبێ. تێکەڵ بە جەستەی 
دەبێ و ژار و سرووشتی دووپشکیانەی خۆی ئەسەپێنێ. کوشتن 
و خۆکوژی بەردەوام لە ژێر سێبەری تەهدید دا. مەسخێکی بێ 

بڕانەوە. خوێناوهەڵێنانەوەی بەردەوام. هێق کردنەوە.
»هێق بکەوە سەنەم

خۆرێکی نێر کە خزاوەتە ناو سکتەوە
ڕیزە نوقتەیەکی شلۆک کە ڕژاوەتە هەناوتەوە هێق بکەوە

پێوەندی درێژی جان و جانتا
پێوەندی خڕی سککە و ساک 

هێق
هێق بکەوە
ئاە سەنەم
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خۆت و ئاو، خۆت و هەوا
دووجاری دی ئەم قااڵوییە - تۆ بیت و خوا - هێق بکەوە«

..
بەاڵم چاوەکان. لە خوێنەر داوا ئەکەم چەن چرکەیەک چاو 
لەو دوو چاوە ببڕێت... ئێس��تا بڵێ چی��ت دیوە؟ نیگای ئەو دوو 

چاوە بازە، ئەو دوو کەلێنە چیان پێ وتیت؟ 
دیس��انەوە دێتەوە یادم: »ئەو، چاو له هیچ ناکات. ئەو خۆی 
و عەش��قەکەی و ترس��ەکەی لە ناخی دا پاراستووە: مانای نیگا، 

هەر ئەمەیە« بارت
..

 2
»کڕاک��ە« کۆمەڵە ش��یعرێکی یاخیە. 
یاخ��ی ه��ەم لە ف��ۆڕم و ه��ەم لە 
ن��اوەڕۆک دا. فراوانی ئەزموونی زمانی 
و کایاک��ردن بە فۆڕم ل��ە الیەکەوە و 
دنیایێک هێما و نیش��انەی جۆراوجۆر 
کە کردنەوەی هەرکامیان دەروازەیەکە 
ب��ۆ خوێندنەوەی الیەنێک��ی مانایی و 
تەئویل��ی دەقەکە. ب��ێ گومان هەموو 
ئەمانە ل��ە یەک دەق و نووس��راوەدا 
ناگونجێ. ل��ە بەر ئەمە تەنیا قەناعەت 
ب��ە خوێندن��ەوەی چ��ەن الی��ەن و 
شوێنەواری گشتی دەقە ئەکەم و باس 
و خوێندنەوەی وردتر و خاڵ بە خاڵی 
دائەنێ��م بۆ دەرفەتێک��ی دیکە ئەگەر 

دەست بدات لە سەری بنووسم.

3
کڕاکە، دیالۆگێکی بەردەوامە لە نێوان 
ش��اعیر و )تۆ(یەک ک��ە بەردەنگێکی 
نادی��ار و غایبە. ڕەنگ��ە ئەم بەردەنگە 
خودی ش��اعیر بێت واتە مۆنۆلۆگێک 
ک��ە بەردەوام لە مێش��ک و خەیاڵ و 
دەروونی ش��اعیردا دەنگ ئەداتەوە. لە 
ڕاس��تی دا کڕاکە، کۆمەڵە شیعرێکی 

دیال��ۆگ میحوەرە. لە کەمت��ر ش��وێنێک دا ئەبینرێت کە ئەم 
دیالۆگ و خەتابەیە بپچڕێت. 

هەروا کە وترا بەردەنگ، دووەم کەس��ی تاکە )دوم ش��خص 
مفرد( تۆ. ئەم تۆیە بەردەوام لە ئاڵوگۆڕدایە. کەس��ایەتی گەلێکی 
جۆراوجۆر ل��ە درێژەی ڕەوایەتەکە دا دەبنە بەردەنگی ش��اعیر. 
جارێک ژنێکە بە ناوی سەنەم، جارێک شاعیرێکە، جارێکی دیکە 
عارفێکە، لە شوێنێکی دیکەدا کەسایەتیێکە بە ناوی حەسەن. لە 
زۆرینەی شوێنەکان دا بەردەنگ ونە. وەهمە. ماخولیای شاعیرە.

)ت��ۆ چ غەمگینی وەک لە حەڵەب یارت هەبێ/ قاس��یدێکی بە 
متمانەت لە قەندەهار- بەم کوێستانە لەعنەتیە- دەست نەکەوێ( ل٧
)بڕوانە/ بڕوانە چۆن کاشیەکانی میوانی  و السکە گەنمەکان 

ڕشاوە دەکەی( ل٩

) جەنابت کە تەمرینی بزە و ژێس��ت و جەنابت دەکەی/ بێ 
زەحمەت تۆ/ نیمە زیدەین( ل٩ 

)ت��ۆ بەرلەوەی ببی/ بوویت/ بە گۆچانەوە/ لە دایکت بوویت( 
ل ١٤

)س��ەنەم! ش��تێکی وازانراو پێت دەڵێ/ ڕۆژانێک لێوت لێوتر 
بوو/ قسەکانت قسەتر بوون( ل ١٨

)ئەی دز! رەفیقەکەت کەشفەکەی ڕادەنووسێ( ل١٩
)ئەمما تۆ سەنەم تۆ/ تۆ فەیلەسووفی پێستی خۆت بە( ل٢٠

) هۆ جەناب وەرە/ وەرە هێقت بکەمەوە( ل٢٤
)خوانەخواستە، دەستەکانت هەمار نەکەی/ ئەگەر بڵێم من بۆ 

غەمگین/ ئاسمان/ باڵندەکانی پێ قورسە( ل ٢٥
)خانمەکە خوالسە/ تۆ کەوتووی/ تۆیان کەوتاند!( ل ٣٤

)ت��ۆ ڕاس��ت دەک��ەی/ عەینەن 
»ڕێ«ی دێڕێکم الڕێی( ل٣٧

)من مردووشۆرخانەکان دەگەڕێم/ 
زامێک بۆ تۆ حەسەن( ل٤١

)پاش ت��ۆ ئێمە/ ئێم��ە پاش تۆ/ 
بووینە شاعیر( ل۴٢

تۆ  ئەمما  )نەمزان��ی هەتاک��ەی/ 
ڕۆژێک ب��ووی بەفرانبار/ ل��ە تەقویم 

قاوکرای، هەڵتەکای( ل۵١
هەرکام ل��ەم بەردەنگانە، گوتار و 
لەحن و فۆڕم��ی دیالۆگی تایبەت بە 
خۆیان هەی��ە. ڕەنگە ئەمە یەکێک لە 
خاڵ��ە گرنگەکانی ئ��ەم دەقە بێت کە 
وەک فەزایەک��ی ن��وێ و جی��اواز لە 
شیعری س��ەردەمی کوردی دا خۆی 

بسەلمێنێ.

۴
گەڕانەوە. لە کڕاکەدا ش��اعیر بەردەوام 
لە گەڕانەوەدایە. ڕەوایەتێکی ش��یعری 
کە پڕ لە ئیرجاعاتی زەمانی و مەکانی. 
نوستالوژیا  بۆ  بەردەوام  گەڕانەوەیەکی 
تاڵ و ش��یرینەکان. کەسایەتیە دوور 
و ونەکان. ک��وژراوەکان و مردووەکان. 
ش��اعیر، خۆی قارەمانی ئ��ەم ڕەوایەتە مێژووییەی��ە. ئەدوێت و 
ڕەوایەت دەکات. پێی لە س��ەر زەوی ئێس��تایە و بە چواردەورا 
مێ��ژوو دەورە ئەکاتەوە و ڕووی لە ئایندەیە. پێی لە س��ەر زەوی 
ئێس��تایە بەاڵم زەوی قەبرس��تانێک. قەبرستانێک پڕ لە دەنگ و 
ڕەنگ و جەنگ و برین و خوێن و دووکەڵ و ش��ار و ش��ەقام و 
ژن و سێکس و کوش��تن. هەموو ئەمانە ئەگێڕێتەوە. تەنیا یەک 
کەس بە قەتعییەتەوە پێی لە سەر زەوی حاڵ و ئێستایە و ڕووی 
لە ئایندە، ئەویش خودی ڕاوی، قارەمانی ڕەوایەت یان شاعیرە. 

کڕاکە، ڕەوایەتی لەدەستدانە. ڕەوایەتێکی شیعری لە هەموو 
ئەو ش��تانە و ئەو کەسانە و ئەو شوێنانە و ئەو کاتانەی لە دەست 
چوون. کڕاکە، ڕەوایەتی حەس��رەتە. بەتایبەت لە بەشی پێنجەم 

دا. 

»کڕاکە« 
کۆمەڵە شیعرێکی 

یاخیە. یاخی هەم لە فۆڕم و 
هەم لە ناوەڕۆک دا. فراوانی 

ئەزموونی زمانی و کایاکردن بە 
فۆڕم لە الیەکەوە و دنیایێک 
هێما و نیشانەی جۆراوجۆر 
کە کردنەوەی هەرکامیان 

دەروازەیەکە بۆ خوێندنەوەی 
الیەنێکی مانایی و 

تەئویلی دەقەکە
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)ئەو ڕۆژانەی لە مناڵیما/ وەریبوون/ سێو بوو/ ئەو کچەی بە 
پیاوەتیما/ هەناسە بوو/ هەراس و هاوسێ بوو( ل ١٣

)لەق لەقێکی المس��اوی/ ئەم پاییزە ئاس��مانیە/ لە خاترەی 
خەت خەتیما/ کێ و کێ دەڵێن/ کۆالرەیەک/ بەجێماوە؟( ل١٧
)هەمووش��تێک/ نوختەی چی؟ لە خەتەوە دەستی پێکرد( 

ل ٣٢
)دونی��ا کۆنی ک��ردی/ وەک کچ نا/ وەک ک��ون و کونایی/ 

دادڕاوان/ بەچاوی زلەوە/ وەک درز و درزایی/ دەتبینن( ل٣۴
)مناڵیمان لە گەڕەکە پەرتەکانی شارا/ لە پەڕانتزە ئابووری و 

پرتووکاوەکانا/ ڕاونرابوو حەسەن/ داونرابوو حەسەن( ل۴١
)ئێم��ە کاولتر لە س��ەگ و/ ئاوەدانتر لە زبڵ��دان/ عارەق و 

عارەقەمان کەشف دەکرد( ل۴٢
)ئیمان��ت هێنابوو بە مابەینی جیه��ان و خۆت/ بە مابەینی 
کارخان��ە و خوا/ ئیمانت هێنابوو ب��ە مابەینی کرێ و کار/ وەک 
ماتۆڕەکەت غەمگین/ وەک جلەکانت ئیزافە/ وەک پێکەنینەکەت 

شیر( ل۴٨
)نەمزانی بەرەو کوێ ڕامردی/ نەخشەی سەفەر لە القەکانت/ 

کە ئەم دواییە شەل بوبوو/ خەتی چی؟ دەمار بوو( ل۵١

۵
جگ��ە لە هەموو ئ��ەو دیالۆگانەی کە باس کرا، بە گش��تی لەم 
دەفت��ەرەدا لەگ��ەڵ گ��ەورە دیالۆگێکی��ش دا )کالن دیالۆگ( 
بەرەوڕوو ئەبینەوە. وتووێژێک کە لە بەشی یەکەمی دەفتەرەکەوە 
دەست پێ دەکات )تۆ چ غەمگینی وەک لە حەڵەب یارت هەبێ/ 
قاس��یدێکی بە متمانەت لە قەندەهار/ بەم کوێس��تانە لەعنەتیە/ 

دەست نەکەوێ ... هتد( ل٧
و لە بەش��ی چ��واردا واڵم ئەدرێت��ەوە )م��ن قبووڵمە/ چ 
غەمگینم وەک لە حەڵەب یارم هەبێ/ لە سەمەرقەند کوژرابێتم/ 

من قبووڵمە/ دنیا کەمە و پێس��تت ئاوتر/ پرچت فۆڕمی 
قەسیدەیە و بۆ دیتنی چاوم چاوتر( ل٣٠ و درێژەی پێ 

دەدرێت. 
ئەم��ە الیەنێکی دیکە لە تازەگەری و فۆڕمێکی نوێیە 

کە لەم دەفتەرەدا داڕژاوە.

 6
ش��ار بە گش��تی یەکێک لە بەرجەستەترین 

و بەرچاوتری��ن چەمک��ەکان لە 
لەم  شیعری  ڕەوایەتی 

ی��ە.  ا د ە فتەر دە
 ، ک����ە ا کڕ
ڵ��ە  مە کۆ
ێکی  شیعر
بە شیدەت 

 . یە ر ش������ا
ف�����ەزا و  وەس��فەکان، 
 ، ن کا نس���������نە ا میز
کەس��ایەتیەکان، لەح�ن 

و گوت��ارەکان ل��ە جێگ��ە 

ب��ە جێگەی ئەم دەفتەرەدا بە چڕوپ��ڕی هاوپێ لەگەڵ بارودۆخ 
و ئەتمۆس��فێری کۆمەڵ��گای ئەمڕۆدایە )بە تایب��ەت کۆمەڵگای 
ش��اری کوردی(. هێما و نیشانەگەلێکی فراوان وەک چیدمانێک 
لە فیتیش��ەکان، ئەخالقە کۆمەاڵیەتی��ەکان، تەکیەکەالمەکان، 
دیالۆگەکان، ش��وێن و ڕووداوەکان و زۆر ش��تی ورد و درشتی 
دیک��ە دەبنە بەرجەس��تەکەرەوەی ئەم فەزا ش��اریە. ئاپارتمان، 
تەخت و موبلی جڵف، هیس��تری، سانس��ۆڕ، موبایل، کردنەوەی 
زی��پ، کلێنێکس، کارمەندی بیمە، مودیری ئیدارە، کەلس��یۆم، 
مەنیەزیۆم، س��ێوی لەیبڵ، بەیانیان ئانان��اس، بەدەرەک، بلیتی 
مێترۆ، حەبی LD، پتاسیۆم، دێپرێس، فوبیا، پارانۆید، کالسی تۆ، 

ئۆتووبان، پاساژ، پێرفێکت، ئاماتۆر و هتد. 
یەکێک لە س��ەرەکی ترین عەناسوری ئەم ڕەوایەتە شاریە، 
س��ێکس و ژنە وەک کارکەردێکی بەکااڵبوون. س��ەنەم، نەماد و 
نوێنەری ژنانی کۆمەڵگایە. س��ەنەم مانای بوتیش دەدات. سەنەم 
وەک س��یمای ژنانەی کۆمەڵگای پیاوس��االر بەردەوام دەخرێتە 
ژێر نیگای بەکااڵبوونی سێکس��ی و دەش��کێت. لەگەڵ ڕەوایەتی 
ئ��ەم ش��کاندنەدا بەرەوڕووین. چ وەک ژنێک��ی عامی و چ وەک 
ڕۆش��نبیر و ش��اعیرە. زەینیەتی زاڵی ژنان��ەی کۆمەڵگاش ئەم 
بەکااڵبوون��ەی وەک بایەخێ��ک وەرگرتووە. پێس��ت و نیگەرانی 
چرچ بوونی پێس��ت نەمادێک لەو ڕووکەش��ە کااڵ سێکس��یەیە. 
مۆز و ئاناناس و فەیلەس��ووفی پێست. ڤیتامینەکان و حەبەکان. 
هەم��وو فیتیش و ماتریاڵەکانی پاراس��تن و پەرەدان بەو جیهانە 
سێکس��یەیە. ئاپارتمانەکان، تەخت و موبلە جڵفەکان، ماتیک و 
کرێ��م و کلێنێکس��ی بە دەمەوە و هتد، هەم��وو ئاماژەن بۆ ئەو 
فەزا و فیتیش��ە شاریانەی کە بۆ دەست بە دەست کردنی کااڵی 

سێکس لەو کۆمەڵگادا تەسویرسازی کراون. 
)بی��ر لە بیر لە ئاش��نایی س��ڕینەوە ناکات��ەوە/ بەینەکانی 

هاوڕێکەت/ دەکاتەوە/ گۆڵەشاعیر!( ل٢٠
)پێتوای��ە س��اغیت و/ ئەوانە ش��یکن لێت/ کالس��ی تۆ .../ 
پێتوایە خۆش��ێکیت دەروونی/ کۆمەڵگا، تاریخ و جوگرافیا/ تۆیان 

پێش��ت نا، پاشت نا/ وەسەتی تۆ .../ گا/ دەم��ت نا، 
سەنەم/ خۆرێکی نێر خزاوەتە هێق بکەوە 

سکتەوە( ل٢٢
داب��ێ/  )ڕۆژێ��ک 
بان��گ بک��ەی ه��ۆ 
جەناب/ کە مەوازبی 
ن  کا تیک��ە ما
م��ەوازی بمژی/ 
نافام��ی  ک��ە 
لێوەکان کەباب 
نی��ن/ ک����ە 
الپەراس��ووم 
ە  و لێسیتە ە د
الر/ بان����گ 
بک��ەی!/ ه�ۆ 
جەن��اب وەرە/ 
وەرە هێق�����ت 

بکەمەوە!( ل٢۴
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7
لە بەشی سێ دا بە تەواوەتی فەزایەکی نوێ ڕوونەمایی ئەکرێت 
و تا  ڕادەیەک لە شار دوور ئەکەوێتەوە یان کەمڕەنگ ئەبێتەوە. 
لێرەدا لەح��ن و کەالم ئەگۆڕدرێت. بەردەن��گ، جەماوەرن واتە 
سێهەم کەس��ی گشتی )سوم شخص جمع( و کەالمێک نێزیک 

لە ئایین و عیرفان. 
)ئەی��ا یا ئەهلی با/ ئەو هەوایەی لە س��یەکانتانا هەمارە/ کە 
مارە و/ ئێسقانی مردووان/ یا ایهاالسەوداسەران/ تف کەنەوە تف/ 

تفەنگیش( ل٢٨
گەرچی ئەمەش بەش��ێک لەو دیالۆگ و مۆنۆلۆگە گشتیەی 
ف��ەزای ش��ێعری کڕاکەیە و دیس��انەوە ئیرج��اع و گەڕانەوەیە. 
ئاماژەیەک بە بەش��ە ئایینی و خەلسەئامێزەکانی کۆمەڵگا. بەاڵم 
لێرەش دا شاعیر)گەرچی پێغەمبەرانە( دیسانەوە خەتابەی هەیە 
بۆ بەردەنگ و کۆمەڵگا: )ئەی خوێن کە گەرم و تاڵ/ ناوەڕاس��ت/ 
ناوەس��تی/ فتامل/ فتامل( ل٢٧ وە ئاماژە بەو )بایەی کە دێت و 
عەینەکی و لەرزۆک و بە پەلە( ل٢٧ وە )وایەک دێت عەینەکی 

و پەککەوتە( ل٢٩

8
دژوارترین و پیچیدەترین بەش��ی ئەم دەفتەرە بەشێکە بە ناوی 
»بێ خەیاڵ« الپەڕە ٣٦. ه��ەم لەفۆڕم و هەمیش لە پیچیدەگی 
مانا و هێما و نیش��انەکاندا دژوارترین بەش��ە. لەحن دیس��انەوە 

ئەگۆڕدرێت و بە شێوەی نەقڵی خەتابی ڕەوایەت ئەکرێت.
)پێمدەڵێ: خانمەکە/ ئەم مردنە لە ئێوارە بنێ/ »نام«( ل ٣٦
)کەس��ێک ئەڵێ:/ جامانە چەنێ پێویس��تە/ ئ��ەو کاتانەی/ 

نیشتمان کاڵوەکەی الر دائەنێ و!( ل٣٦
ئەم بەش��ە بە بڕوای م��ن موئەخەرەیەکە لە س��ەر هەموو 
بەش��ەکانی پێش��وو. مۆخەرەیەکی تراژیک. ئ��ەوەی کە بووە بە 
خێرایی و ڕەنججێکەوە مروور ئەکرێتەوە. ش��اعیر لەم نوقتەیەدا 
واز ل��ە هەموو دێنێت و وەک تاکێکی غەمگین و تەنیای جیهان 
شار بیر لە وشە ڕەهاکان ئەکاتەوە و وەک هەوایەکی خانەنشین 
پەنا بۆ وش��ەکان ئەبات. کۆمەڵگای��ەک ڕەها ئەکات کە جگە لە 

سرووشت و شاخ، هەرچی هەیە وشەیە و بەس. 
)دنیا کەمە و زەوی غوبار/ خوێنت فەرقە و خڵتانی ژار( ل٣٩
)دووکانی باڵندەفرۆشی لە کوێیە؟/ -چیتان هەیە؟/ خوێن و 
بەفر و ئەس��پ و مەزرا/ -چیتان هەیە؟/ خەون و هەور و پەیڤ 
و ئیرا/ هەموو ش��تەکانیان بارکەن/ خوایە س��پاس وشەکانمان 

بەختەوەرن( ل۴٠
9

دوایین بەش واتە بەشی پێنجەم فەزایەکی جیاوازە لەگەڵ هەموو 
بەشەکانی دیکەی دەفتەری کڕاکە دا بە گشتی. بەشی پێنجەم، 
خ��ۆی دەفتەرێکی جیاوازە. هەم لە ب��اری فۆڕم و هەم لە باری 
ڕەوایەتەوە. زبان و فەزا و عەناس��وری شیعری سەرڕاستترن. لە 
یەکەم ڕستەوە تا دواڕستە یەک کەسایەتی نەمادین بەرجەستەیە 

»حەسەن«.
»حەس��ەن« نەماد و نم��ودی دونیا و نوس��تالوژیای بریندار 
و مەخ��دووش و لە دەس��ت چووە. ڕەوایەتی ئەم بەش��ە ئاخناو 

ل��ە ئیرجاعی مێژووییە. هەموو ناکامیەکان و ش��کان و پەژارە و 
ئاڵۆزیەکان مروور ئەکرێتەوە. بەردەنگ، کەس��ایەتیێکی نەمادینە 
بە ناوی حەس��ەن کە م��ردووە. مردنێکی نەمادین. حەس��ەن، 
نەمادی هەموو ئەو کەس��انەن کە بە خەتتێکی زەق و پڕڕەنگ ، 
شوێنەواریان بە سەر بیرەوەری و نوستالوژیای کۆیی دا دەبینرێت. 
بەش��ی پێنجەم، مۆنۆلۆگێکە تراژیک. زامنامەیەکە بە س��ەر 
تەرمێک��ی ون. بە س��ەر جیهانێک درێژەدراو ت��ا ناخی مێژووی 
منداڵیەکان و مێرمنداڵیەکان و الویەکان کە لە مردووشۆرخانەکان 
و قەبرستانەکان و کەلەواکان دا شوێنەواری پەڕە کراویان ڕەنگە 

بدۆزینەوە. 
)من مردووش��ۆرخانەکان دەگەڕێم/ زامێک بۆ تۆ حەس��ەن/ 
بۆ زامێکی تۆ/ س��ەر س��نگی کوژراوەکان/ مردووگۆڕخانەکان و/ 

فڕێدراوەکان/ دەپشکنم( ل۴١
بەش��ی پێنجەم تراژێدی نامەیەکی تەنانەت حەماس��یە بە 
فۆڕمێکی مۆدێڕن کە پاڵ بە مەنزوومەکەی »دەاللۆی« ش��ێرکۆ 
بێ کەسەوە ئەدات وەک نموونەیەکی ئاوانگاردی تراژی حەماسی 

شیعری کوردی سەردەم.
)حەس��ەن کاڵوەکەی چەپە/ حەس��ەن ڕۆژەک��ەی چەپە/ 

حەسەن خوێنەکەی چەپە/ حەسەن زامدار نا، زامێکە( ل۴٩
)نەمزانی هەتا کەی/ ئەمما ڕۆژێک بووی بەفرانبار/ لە تەقویم 

قاوکرای، هەڵتەکای( ل ۵١
شیعری حەسەن، ناس��نامە و جەریانی پرێزێنتاڵی نەوەیەکە 
یاخی لە ئەختەبوون. تەرمی ون بووی حەس��ەن بەهانەیەکە بۆ 

مرووری مێژووی ئەختەگی و یاخی بوون لە ئەختەگی.
)بەڵ��ێ جەناب/ فۆکلەکانی مناڵی هیچ/ کڕاکە سەریش��مان 

خەتایە/ ئا جەناب/ چاک دەزانین چەندین جار ئیزافەین( ل۴٦
)گرفت��ی دەرەکی ئەوەیە ش��یعرێکی ناحاڵی��م/ گیرۆدەی 
مەرزێکم بە زەویش پڕنابێ بەتاڵیم/ خۆم کوردی کاول و عەسەبی 

و کەنارم/ دووکەڵی هیستری و جێماوی قەتارم( ل ۴٧
)نەمانزان��ی/ نەتزانی بە هێڵەکان، وێڵێتیمان گەمارۆ دەدەن( 

ل۴۵
وە خۆڕەخنەگرانە لە کۆمەڵگا و ئەدیب و ئەندێش��مەند ڕاس 
دەبێتەوە و پەنا بۆ خاڵە کوتراوەکانی س��ەر بازۆڵەی حەس��ەن و 
هەناس��ە گڕدارەکانی سینگی و قاقا و دەست و پێ ئاماتۆرەکانی 
دەبات و ژی��ان و ڕۆژ و خەونە چەپەکانی کە ئەڵێ تۆ خەڵکێک 
بووی و )ئێمە کاولتر لە س��ەگ و/ ئاوەدانت��ر لە زبڵدان/ عارەق 
و عارەقەمان کەش��ف دەکرد/ دڵخۆش��تر لە دامەزرانی خۆشکە 
کارمەندەکەی تۆ و/ برا قاچاخچیەکەی من( ل۴٢ )پاش تۆ ئێمە/ 

ئێمە پاش تۆ/ بووینە شاعیر( ل۴٢
خۆڕەخنەگرانە لە هەموو ڕاس ئەبێتەوە:

)ش��اعیرانی سەدەی شیک و لیک و بنێش��ت/ مانگمان گا 
ئەوەندە لە ش��یعر دامانگرت ل۴٣/ زەویمان تەرتیب دڵ ئەوەندە 

ڕامانگرت تا سواربین، دابەزین( ل۴٨
بێڵن با مردنتان تازە بێ!

)تکایە، ئاغاکان، ئەم خەڵکە دابەزن
تکایە، خانمەکان ئەم پەیڤە سوار مەبن

تکایه دێڕتان کۆن، هەناسە و مانگتان کۆن، تکایە هیچ نەبێ 
زوو بمرن/ بێڵن با مردنتان تازە بێ( ل۴٨
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بۆ یه كه مجار س��اڵی ٢٠٠٦ كاتێك كتێبی ش��یعریی »قاڵییه ك 
ده ناس��م له  هه رچی گوڵیه تی مان��دووه »)١(ی ڕه زا عه لی پوور-م 
خوێنده وه ، هه س��تم كرد ب��ه ر ئه زموونێكی جیاوازی ش��یعریی 
كه وت��ووم، چ له  ڕووی زمان و ف��ۆڕم و خولقاندنی فه زای نوێی 
ش��یعرییه وه  چ له  ڕووی دونیابینییه وه ، كه  تا ئه وكات له  شیعری 
نوێی كوردیی��دا به ری نه كه وتبووم، ئه و كتێبه  بۆ من دونیایه كی 
نوێ بوو. دوای ده  س��اڵ، كاتێك كتێبی »كڕاكه »)٢(م به  ده س��ت 
گه یشت و خوێندمه وه . جارێكی دیكه  گه ڕامه وه  بۆ خوێندنه وه ی 
كتێبی پێش��ووتر. ه��ه ر زوو تێبین��ی ئه وه م كرد، كه  هێش��تا 
تێكسته كه  بۆنی تازه یی لێ دێ. هێشتا وزه ی ئه وه ی تێدایه ، كه  
بخوێنرێته وه  و به  دیاری��ه وه  ڕابمێنین و له گه ڵیدا بیر بكه ینه وه . 
هه ر لێره وه یه  ده كرێت بڵێین ش��یعری زیندوو ئه و ش��یعرانه ن، 
كه  زه مه ن ده بڕن و توانای بڕینی س��اڵه كانیان هه یه ، لێ هیچ له  
به های ش��یعریان ون نابێت. هه ر ده قێك توانی به ربه س��ته كانی 
زه مه ن ببڕێت، ئه وه  ده قێكی نه مره  و ده قی هه موو سه رده مه كانه . 
ده قه كانی نالی و س��الم و مه حوی بۆیه  تا ئێستا ده خوێنرێنه وه ، 
چونكه  ده قگه لی زیندوو بوون ، به اڵم به س��ه دان ش��اعیری دیكه  
هاوعه س��ری ئه وان ئێس��تا نه ك ناخوێنرێنه وه ، به ڵكو له بیریش 

چوونه ته وه . زه مه ن ره حم به  ده قی الواز و بۆش ناكات. 
ئه زموونی شیعریی ڕه زا عه لی پوور له  ده ساڵ له مه وبه ره وه  بۆ 
من جێگه ی پرس��یار و تێڕامان بووه ، به اڵم دوای بینینی كتێبی 
»كڕاكه« ، ئیتر ئه و بڕوایه م پته وتربوو، كه  ئه م ئه زموونه  پێویس��تی 
به  هه ڵوه س��ته  له س��ه ركردن و ڕامان و وردبوون��ه وه  هه یه . ئه م 
نووسینه  هه وڵێكه  بۆ خوێندنه وه ی كتێبی »كڕاكه » و نزیكبوونه وه  
له  دونیای ش��یعری ئه م شاعیره  و ش��یعری نوێ له  رۆژهه اڵتی 

كوردستان.

له باره ی شیعری نوێوه 
كاتێ��ك باس له  ش��یعری نوێ��ی كوردی ده كرێت ب��ه  تایبه ت 

ئارام سدیق 

ش��یعری نوێ ل��ه  دوو ده یه ی ڕابردوودا. ده بێت ده س��ت به جێ 
دابه ش��كارییه ك بكه ین له وه ی مه به س��تمان له  ش��یعری نوێ 
ل��ه  ڕۆژهه اڵتی كوردس��تانه،  یان باش��وور )ئیتر من باس��ی ئه و 
ش��یعرگه له ی دیك��ه  ناكه م كه  له  باكور و ڕۆژئاوای كوردس��تان 
ب��ه  پیت��ی التینی نووس��راون(. ش��یعری نوێ ل��ه  رۆژهه اڵتی 
كوردس��تان خاوه نی تایبه تمه ندی و دونیابینی تایبه تی خۆیه تی، 
كه  تاڕاده یه ك جیاوازه  له  گه شه سه ندن و ئه زموونه كانی شیعری 
نوێ له  باش��ووری كوردس��تان. بێگومان ئه گ��ه ر نزیكییه كیش 
هه بێ��ت ئ��ه وا له نێوان چه ند ش��اعیرێكدا هه یه،  ك��ه  زیاتر ئه و 
ش��اعیرانه  ده گرێته وه،  كه  به  )شاعیرانی فۆڕمی گران()٣( ناسراون 
و س��ه رجه میان ده كه ون��ه  ش��اری هه ولێر، ك��ه  ده توانین ناوی 
هه ریه كه  له  »ئه نوه ر مه س��یفی، ع.ع. یوسف، هاشم سه ڕاج...هتد« 
بهێنین. به اڵم چه ندین ش��اعیری دیكه  له م به شه ی كوردستان 
خاوه ن��ی دونیابینی ش��یعریی و ئه زموونی جی��اوازن، هه ر بۆیه  
دابه شكارییه كه  له  خۆوه  دروس��ت نه بووه ، به ڵكو به شێكی زۆری 
په یوه ندی به  دونیابینی شیعریی و تێڕوانینه كانه وه  هه یه  بۆ شیعر. 
به ده ر له و ش��اعیرانه ی باشوور كه  به فۆڕمخوازان )یان شاعیرانی 
فۆڕم��ی گران( ناویان ده برێت. ئه وانی دیكه  س��ه رجه میان له ژێر 
هه ژموون��ی زمان و وێنه ی ش��یعریی ڕوانگه ییه كان و به تایبه ت 
ش��ێركۆ بێكه س��دا بوون و نه یانتوانیوه  لێی ده ربازبن، یان ئه گه ر 
تاك و ته رایه كیش لێی ده ربازبووبن و خۆیان له ژێر ئه و هه ژموونه  
گه وره ی��ه دا قوتار كردبێت، لێ قووتاربوونێكی یه كجاره كی نه بووه  
و به  ویس��ت یان به بێ ویست له  هه ندێك ده قیاندا كه وتوونه ته وه  

ژێركاریگه ری شێركۆبێكه سه وه . 
به اڵم ئه زموونی ش��یعری نوێی كوردی له  رۆژهه اڵت هه رزوو 
چه ن��د ده نگێكی دی��ار و جیا ل��ه  ئه زموونه كان��ی پێش خۆی 
به ده ركه وت��ن. ئه گه رچی به ش��ی زۆریان ئه وه ن��ده ی له  خه می 
قوتاربووندا بوون له  ئه زموونه  ش��یعرییه كانی پێشخۆیان، ئه وه نده  
له  خه می ئ��ه وه دا نه بوون چی به ره��ه م ده هێنن و چی ده ده نه  
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خوێنه ر. واته  ئه وه نده ی سه رقاڵی خۆداماڵین بوون له  هه ژموونی 
ش��یعری نه وه كانی پێش��ووتر ئه وه نده  له  خه می ڕۆنانی دونیای 
نوێی ش��یعریدا نه بوون. بێگومان ئه م قس��ه یه  به  ڕه هایی ناكه م، 
به ڵكو له نێو زۆرێك له و ئه زموونه  شیعریانه دا هه ستی پێده كرێت، 

كه  له  رۆژهه اڵت له  ١٥-٢٠ ساڵی ڕابردوودا هاتوونه ته  بوون. 
الموایه  ش��اعیری نوێخ��واز چه ند له  خه م��ی ڕووخاندن و 
تێكش��كاندنی هه ژموون��ی ش��یعری كۆنینه دا بێت، پێویس��ته  
ئه وه نده ش له  خه می ڕۆنانی شتگه لی نوێدا بێت. ڕووخاندنی هه ر 
كۆشكێكی ش��یعری پێویستی به  چێكردنه وه ی كۆشكێكی نوێی 
ش��یعریی جوانتر و تۆكمه تر و دڵڕفێنت��ر هه یه ، كه  زۆرێك له و 
ش��اعیرانه ی بانگه شه ی گه وره ی نوێگه ری ده كه ن له  رۆژهه اڵت، 
نه ك نه یانتوانیوه  كۆشكێكی نوێی شیعری دروست بكه ن، به ڵكو 
توانای ئه وه ش��یان نه بوو كه پرۆكه یه كی شیعریی بۆ حه وانه وه ی 

خۆیان بئه فرێنن.
ڕه زا عه لی پوور له نێو ئه و ده نگانه ی شیعری نوێی ڕۆژهه اڵتدا 
له و ش��اعیرانه یه،  كه  له  هه وڵی ڕۆنانی كۆش��كی نوێی شیعریی 

خۆیدایه ، كۆشكێك كه  جیاوازبێت له  كۆشكه كانی 
پێ��ش خۆی و ئ��ه و كۆشكگه له ش��ی كه  

ئه فرێنراون. هه ر  هاوسه رده می خۆی 
لێره وه ی��ه  كه  تازه ی��ی ئه زموونی 

یه كه می )قاڵییه ك ده ناس��م له  
هه رچ��ی گوڵیه تی ماندووه (ی 
ڕه زا دوای ده  س��اڵ هێش��تا 
به ركه وتنی  وه كو خۆیه ت��ی. 
ئه زموون��ی  له گ��ه ڵ   م��ن 
دووه می ئه م شاعیره دا دیسان 
تایبه تمه ند ب��وو. »كڕاكه » بۆ 
من بازدانێكی دیكه ی ڕه زا و 
چێكردنی كۆشكێكی دیكه ی 
بوو، كۆشكێك كه   ش��یعریی 

كه ره س��ته ی  له   هه ندێكج��ار 
بۆ  وه رگرت��ووه   كه ڵك��ی  ك��ۆن 

دیكه ش  هه ندێكجاری  و  بونیادنانی 
بوون.  نوێ  به ته واوه تی  كه ره سته كانی 

ره زا ل��ه  كڕاك��ه دا هه وڵ��ی خولقاندنی 
زمانێك��ی نوێی و فۆڕمێك��ی تازه تردایه ، 

ڕاسته  ڕیشه ی ئه م ئه زموونه ی ده گه ڕێته وه  
ب��ۆ كتێبی یه كه مینی. به اڵم جیاوازیگه لێكی 

زۆر تریش ده بینینه وه . له »كڕاكه »دا هه س��تی 
جوانناس��یانه و هون��ه ری گێڕانه وه  پش��تگوێ 

نه خراوه . ڕاس��ته  ش��اعیر له  زۆر جێگ��ه دا ده یه وێت 
خوێنه ر ڕووبه ڕووی سه ختی فۆڕم و زمان بكاته وه . 
ب��ه اڵم له  هیچ جێگه یه ك��دا ناگاته  ئه وه ی خوێنه ر 

بێ��زار بكات و له  ده قه كه  بتۆرێ��ن. بۆ من ئه م خاڵه  
گه لێ��ك جێگه ی س��ه رنجه . به و پێی��ه ی زۆرێكی 
دیكه  له  شاعیرانی ڕۆژهه اڵت ئه وه نده ی له  خه می 
ته كنیكی ش��یعریی و وشه سازی و فۆڕمگه راییدان 

ئه وه نده  له  خه م��ی به رهه مهێنانی مانادا نین، به ڵكو 

زۆرجار مانا له  خوێنه ر ون ده كه ن. ڕاسته  هه موو ده قێك په نهانی 
بۆ هه موو خوێنه ره كانی هه ڵگرتووه  و هه ر خوێنه ره  و به  جۆرێك 
ب��ه ر ده ق ده كه وێت. به اڵم ناكرێت مان��ا بكرێته  قوربانی فۆڕم و 

ته كنیك. 
له  زۆر ده قی شیعری نوێی ڕۆژهه اڵتدا ئه وه ی له  خوێنه ر بزره  
فۆڕم و ته كنیكی نوێ نییه ، به ڵكو ئه وه ی له  خوێنه ر بزركراوه  مانایه ، 
ئه مه  بێجگه  له وه ی هیچ پانتاییه كیش بۆ ئیستاتیكا نه هێڵراوه ته وه . 
ئێس��تا ش��اعیرگه لێكی زۆر به هۆی فۆرمگه رایی له  ڕاده به ده ره وه  
بوونه ته  شاعیری بزركردنی مانا. شیعر نه  به  ته نها به  كاركردن له  
نێو فۆڕمدا به رهه م دێ��ت و نه  به  كاركردن له نێو به رهه مهێنانی 
مانادا. شیعری ڕاسته قینه  هه وڵدانه  بۆ دروستكردنی ڕووبه ری نوێ 
له نێو زماندا به  فۆڕمی نوێ و كه شفكردنی سه رزه مینی نوێی مانا. 
شیعر جۆالنێكردن نییه  له نێوان فۆڕم و زماندا و هه ڵوه شاندنه وه ی 
وش��ه كان و وردكردنه وه یان بۆ پیت. به ڵكو ش��یعر كۆكردنه وه ی 
وش��ه  و پیتی نوێیه  بۆ به رهه مهێنانی مانا. هه ر ده قێك نه یتوانی 
ماناگه ل��ی ن��وێ به ره��ه م بهێنێت، وات��ه  توانای 
كه ش��فكردن و خولقاندنی ڕووبه ری نوێی 
له نێ��و بووندا نییه . هه م��وو ده قێك 
هه وڵدانه   ئامانجه كانی  له   یه كێك 
ب��ۆ خولقاندنی ڕووب��ه ری نوێی 
گوزارش��تكردن ئه م��ه  له رێی 
ئ��ه و ف��ۆڕم و ته كنیكان��ه وه  
ده بێت، كه  نووس��ه ر توانای 

په یپێبردنی ده بێت.  

له ناونیشانه وه  
بۆ ده ستپێك

به ر له وه ی بۆ نێوخۆی ده قی 
»كڕاكه » شۆڕ ببمه وه  پێمباشه  
ئاماژه ی��ه ك ب��ه  ناونیش��ان و 
ئه گه ر  بكه م.  ده قه كه   ده سپێكی 
ب��ه  وردی س��ه رنج ل��ه  كتێبی 
»كڕاكه«  بده ین هه س��ت به  بوونی 
دوو ناونیشان ده كه ین. ئه وه ی له سه ر 
به رگی كتێبه كه  نووسراوه ، له گه ڵ ئه وه ی 
ل��ه  الپه ڕه  پێنج��ی كتێبه كه دا ب��ه ده ر له  
»كڕاكه » ناونیش��انێكی دیكه ش زیاد بووه ، كه  
ئه ویش )زامورا یاكومبی زانگاریتا(. به كاربردنی 
دوو ناونیشان له  هه ر تێكستێكدا به الی منه وه  
ل��ه  دوو ئه گه ر زیات��ر تێپه ڕ ن��اكات. یه كه میان 
ئه وه ی نووسه ر ویستوویه تی گه مه یه كی ئیستاتیكی 
له گ��ه ڵ خوێنه ر ب��كات و ناونیش��انی دووه م وه كو 
گرێی��ه ك بخاته  به رده م خوێن��ه ر تا خۆی په ی 
به  په نهانییه كه ی به رێت. دووه میش یان نووسه ر 
خ��ۆی الی وابووه  ك��ه  ناونیش��انی یه كه م ئه و 
هێزی گوزارش��تكردنه ی نییه ، كه  كۆی ده قه كه  
هه ڵگریه تی و ئه گه ر خۆی به ته نها بێت بۆش��اییه ك 
الی خوێنه ر دروس��ت ده بێت، بۆیه  به  پێویستزانراوه   
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ناونیشانی دووه م بوونی هه بێت تا ئه و بۆشاییه  پڕبكرێته وه . 
ئه گه ر س��ه رنج له  ئه زموونی یه كه می ڕه زا بده ین، هه ست به  
هه مان )ته كنیك/ دوودڵی( ده كرێت، كه  له و كتێبه ش��دا له سه ر 
به رگی كتێبه كه  ناونیشانی »قاڵییه ك ده ناسم له  هه رچی گوڵیه تی 
ماندووه » هه یه  له  الپه ڕه ی سێیه میشدا نووسراوه  )به یاننامه  به  دوو 
مانا(، كه  ئه م ناونیشانه  دووه مینه  له  تایتڵی ته واوی الپه ڕه كانیشدا 
دووب��اره  كراوه ته وه . س��ه رنجی من له س��ه ر ناونیش��انی كتێبی 
)قاڵیی��ه ك...( ئه وه یه  كه  پێده چێت به ر له وه ی ئه مه  ته كنیكێكی 
شیعری بێت. ڕه نگه  دوودڵی ش��اعیر نیشان بدات )هه ر بۆیه  له  
سه ره وه  هه ردووكیم له  كه وانه یه كدا داناوه ( كه  سه ره تا ناونیشانی 
دووه می به كار بردووه  و دواتر ناونیش��انی س��ه ره كی »قاڵییه ك 
ده ناس��م له  هه رچ��ی گوڵیه تی ماندووه »، كه  ه��اوكات دێڕێكی 

نێو تێكس��ته كه یه  كردۆته  ناونیش��ان. 
به هه رح��اڵ هۆكاره كه ی هه رچییه ك 
بێت له م دوو كتێبه دا منی خوێنه ر به ر 
ناونیشانی جیاواز كه وتووم. به اڵم  دوو 
ئه وه ی به الی منه وه  سه رنجڕاكێشه  و 
له سه ر  زیاتری  هه ڵوه سته ی  گه ره كمه  

بكه م كتێبی »كڕاكه »یه .
له  لێكۆڵینه وه یه كدا له سه ر كتێبی 
»كڕاك��ه« حه مه ی كه ریم��ی ئاماژه  بۆ 
ئ��ه وه  ده كات كه ناونیش��انی دووه می 
كڕاكه  ، كه  )زامورا یاكومبی زانگاریتا(یه  
هه ڵبژاردنی رسته یه کی عیرفانی سوور 
پێس��ته کانه . كه ریمی ش��یكردنه وه ی 
زیاتر ده خاته ڕوو و ده نووسێت: »پێموایه 
 هیچ عیرفانێک له  دنی��ادا ئه وه نده ی 
له س��ه ر  عیرفان��ی سوورپێس��ته کان 
ئوستووره  و ئه فس��انه  نه وه ستاوه ، ئه م 
ڕس��ته یه  له  عیرفانی سوورپێسته کاندا 
وه ک��و پاڕان��ه وه ، یان قس��ه کردن و 
دیال��ۆگ له گ��ه ڵ مردووه کان��دا، به  
الی  ئه م��ه   ه��اوکات  کارده ب��رێ، 
به ش��ێک له  سوورپێسته کانی سه ر به  
لقی »ش��من«�ه کان ک��ه  دون خوان، 
له  ڕێبه رانی  کارلۆس کاس��تاندا و… 

ئه و گرووپه ن. ئه م ڕس��ته؛ ناوی جۆره  ماده یه کی هۆش��به ره،  که  
قوتابیان و الیەنگرانی ئه م جۆره  عیرفانه  به  مه به س��تی ته زکیه ی 
ڕۆح و گه یش��تن به  پله ی مورش��دی که ڵکی لێ وه رده گرن. به  
هه ر حاڵ نامه وێ به م عیرفانه وه  سه ر قاڵ بم، ته نیا ئه وه نده  ده ڵێم 
پێموایه  هه ڵبژاردنی ئه م ڕسته  عیرفانیه ی سوورپێسته کان وه کوو 
ناوی دووهه می ئه م ده قه  ش��یعرییه  الی شاعیر، پێوه ندیی هه بێ 
له  گه ڵ کەس��ایەتیی پرسۆناکاندا. به تایبه ت گێڕانه وه ی پرسۆنای 

»عارف«ی ناو ده قه که »)٤(.
ئه وه ی ئ��ه م لێكۆڵه ره  لێره دا خس��تییه ڕوو پێده چێت ته واو 
له  هه ناوی مه به س��تی ش��اعیره وه  هاتبێته  ده ره وه  و ئێمه  هیچ 

ئیزافه یه كی دیكه مان بۆ سه ر ئه م بۆچوونانه نییه .
 یه كێكی دیكه  له و شتانه ی له  ئه زموونی ئه م شاعیره دا بۆ من 

سه رنجڕاكێشه  ده ستپێكی ده قه كانییه تی ئه و له  ده سپێكی ده قی 
یه كه مدا به م شێوه یه  خوێنه ر په لكێشی نێو ده قه كه  ده كات:

موڕه به عێ دابنێ،
له سه ری دانیشه 

بیر له  لۆركا بكه ره وه ؛
ئیسپانیا 

یانی
گا!)٥( 

ده س��پێك، ئه و هونه ره یه  كه  ناوه ڕۆكی جه سته ی ده قی له خۆدا 
هه ڵگرتووه ، به  مانایه كی دیكه  ده ش��ێ ده الله ته كانی جه س��ته  له  
رێگ��ه ی درێژبوون��ه وه ی مان��ا و دید 
و پرش��نگه كانی ده س��پێكه وه، ی��ان 
هاوگونجاندنی نێوان وشه  و ده سته واژه  
و ئاكامه كانی كار و چنینی جه سته ی 
ده ق خۆی بنوێنێت.)٦( له  ده س��پێكی 
ئه م ده قه دا ته واو ئه و پرشنگه  ده بینین 
كه  ش��اعیر ه��ه ر له وێ��وه  ده یگرێته  
خوێن��ه ر. به اڵم له  كتێب��ی »كڕاكه »دا 
ئه مه  سه رنجڕاكێش��تره . ب��ه و پێیه ی 
ده س��پێك كه وتۆته  نێوان ناونیش��انی 
یه ك��ه م و دووه م��ه وه  و خوێنه ر هه ر 
كه  به رگ��ی كتیبه كه ی هه ڵدایه وه  به ر 
الپه ڕه ی یه كه م ده كه وێت، كه  له بری 
دووباره بوونه وه ی ناونیشانی سه ر به رگ 
)ك��ه  له  زۆربه ی ه��ه ره  زۆری كتێبدا 
باوه ( خوێنه ر به ر ده ستپێك ده كه وێت، 

كه  ئه م دوو ڕسته یه یه :

»به بێ برین، خینێ ده ڕێژم
به بێ مردن، ڕۆحێ ده سپێرم«)٧(      

كاتێ��ك خوێنه ر به ر ئه م ده س��پێكه  
ده كه وێ��ت، گرێیه ك��ی ال دروس��ت 
ده بێ��ت، گرێیه ك كه  وه ك��و لێكۆڵه ر 
یاسین نه سیر ده ڵێت: ده س��پێك دوو وه زیفه ی هه یه  یه كه میان 
كێش��كردنی خوێنه ر ل��ه  رێگه ی ده ربڕینی سه رس��وڕهێنه ره وه . 
 دووه میش ده ش��ێ ئه و پرشنگه  بێت كه  جه سته ی ده ق ڕووناك 
ده كاته وه .)٨( ئه م گرێیه ی ش��اعیر له  ده سپێكی كڕاكه دا دروستی 
كردووه  خوێنه ر كێشده كاته  نێو ده قه كه  و هاوكات پرشنگێكیشه  
بۆ سه ر جه س��ته ی ده ق، به اڵم پرشنگێكی ته واوه تی نییه ، به ڵكو 
ده توانم بڵێم فالش��ێكه  و چركه یه ك هه ڵبووه  و ده كوژێته وه ، كه  
ئه م فالشه  خوێنه ر ئه وه نده ی دیكه  تینووی ده قه كه  ده كات.     

به ده ر له م ده س��پێكه ی شاعیر له  الپه ڕه ی یه كه می كڕاكه دا 
خستویه تییه ڕوو ئه گه ر بچینه  سه ر ده ستپێكی گشتی ده قه كه  و 
به  راوردی بكه ین به  ده س��تپێكی كتێبی یه كه می ڕه زا هه س��ت 
به  لێكچوونێ��ك و تایبه تمه ندییه كی دیكه  ده كه ین، كه  ئه ویش 

ده شێ 
ده الله ته كانی جه سته  

له  رێگه ی درێژبوونه وه ی 
مانا و دید و پرشنگه كانی 

ده سپێكه وه، یان 
هاوگونجاندنی نێوان 

وشه  و ده سته واژه  و ئاكامه كانی 
كار و چنینی 
جه سته ی ده ق 
خۆی بنوێنێت
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ئاماژه كردنه  بۆ ش��وێن له و ده سپێكانه دا. له  ده سپێكی )قاڵییه ك 
ده ناس��م...(دا ئاماژه ی تێدایه  بۆ واڵتی ئیسپانیا و له  دووه مدا بۆ 
دووش��ار له  دوو واڵتی جیا، كه  ئه وانیش حه ڵه ب و قه نده هارن. 

ده سپێكی تێكسته كه  به م شێوه یه یه :

تۆ چ غه مگینی وه ك له  حه ڵه ب یارت هه بێ
قاسیدێكی به  متمانه ت له  قه نده هار

-به م كوێستانه  له عنه تییه -
ده ست نه كه وێ.)٩(

ئاماژه دانی من به م ده سپێكه ی ده قه كه  پاشه كشه  نییه  له وه ی كه  
دوو دێڕی سه ره وه  ده س��پێك نییه ، به ڵكو ئه مه م له پێناو ئه وه دا 

كردووه  كه  ئام��اژه  به و خاڵه  بكه م كه  
ش��وێن له  ده س��پێكی ده قه كانی ئه م 
ش��اعیره دا پێگه یه كی گرنگیان هه یه ، 
كه  ئه م ش��وێنانه  ده كرێت شوێنگه لی 
سیمبولیكی تایبه ت بن بۆ شاعیر، كه  
ڕه نگه  به هه مان شێوه ش بكه ونه وه  الی 
خوێن��ه ر، به اڵم ئ��ه وه ی الی خوێنه ر 
جیاوازت��ره  ئه وه یه  ك��ه  ده كرێت هه ر 
خوێنه ره  و به  چه ش��نێك لێكدانه وه ی 
تایبه تی خۆی ئه و ئه م شوێنانه  بكات. 

له نێوان فۆڕم و مانادا
یه كێك له  خاڵه  سه رنجڕاكێش��ه كانی 
ئه زموونی ش��یعری ڕه زا عه لی پوور بۆ 
م��ن، گرنگیدانی ش��اعیره  به  دوانه ی 
)فۆڕم و مانا(، ك��ه  ئه مه  الی زۆرێك 
كوردستان  ڕۆژهه اڵتی  ش��اعیرانی  له  
وه كو پێویس��ت نییه ، یان ده ستیان به  
یه كێكیانه وه  گرتووه  و ئه وی دیكه یان 

فه رامۆش كردووه . 
هاوسه نگی  دروس��تكردنی  شیعر 
تێكدانی هاوسه نگیش��ه .  و ه��اوكات 
ش��یعر ده یه وێت له ڕێی فۆڕم و ماناوه  
دونیایه كی ن��وێ دابمه زرێنێت و ئه م 

دونیایه ك هارمۆنی و هاوسه نگییه كی پێویسته  بۆ ئه وه ی )وه رگر/ 
خوێنه ر( ب��ه ری بكه وێت. به اڵم له  بنه ڕه تدا دروس��تكردنی ئه م 
هاوس��ه نگییه  له سه ر  تێكدانی هاوسه نگی ش��تێكی دیكه  بونیاد 
ن��راوه . وه كو ل��ه وه ی له س��ه ره وه  ئاماژه مان بۆ كرد، كه  ش��یعر 
ڕووخانی كۆش��كه  كۆن��ه كان و ڕۆنانی كۆش��كی دیكه یه . هه ر 
شیعرێك ته نها له  هه وڵی ڕووخاندن و تێكدانی هاوسه نگیدا بێت، 
ناتوانێت كۆشكی نوێ بونیاد بنێت. هه موو یاریكردنێك به  زمان 
و فۆڕم و ته كنیك سنوورێكی هه یه  و تا سنوورێك ده كرێت شتی 
دیكه یان لێ دروست بكرێت. له و سنووره  بترازێت هیچی ئه وتۆی 

لێ دروست نابێت.
یه كێكی دیكه  له  س��یماكانی ئه زموونی ڕه زا ده ستگرتنه  به  
وش��ه وه  كه  ئه مه  به ت��ه واوی له  كڕاكه دا هه س��تی پێده كرێت و 

خوێنه ر تینووی ڕسته  و وشه ی دیكه  ده كات. به اڵم ئه و ده یه وێت 
به  كه متری��ن موفره ده  زۆرتری��ن مانا بداته  خوێن��ه ر. ده كرێت 
لێره دا ئاماژه  به  قس��ه یه كی پۆڵ ریكۆر بكه م كه  له  گفتوگۆیه كدا  
له باره ی په یامی شیعره وه  ده ڵێت: »په یامی شیعر ئه وه یه  وشه كانی 
زۆرترین مانا بدۆزنه وه  و به  كه م ڕازی نه بن«.)١٠( ئه وه ی له  كتێبی 
كڕاكه ش��دا هه س��تی پێده كرێت ئه وه یه ، كه  وشه كان له  هه وڵی 

دۆزینه وه ی زۆرترین مانادان و به  كه م ڕازی نین. 
زمان الی ڕه زا له نێوان تێكش��كاندن و ڕۆنانه وه دا له  هه وڵی 
دۆزینه وه ی ڕه هه ن��دی تازه دایه ، كه  ئه م��ه ش كه ڵوه رگرتنه  له و 
بۆچوونه  شتراوس��ییه ی كه  ده ڵێت: »ش��اعیر ڕه هه ندێكی تازه به  
گوزارش��ته  نوێیه  زمانیی��ه كان ده به خش��ێ«.)١١( دۆزینه وه ی ئه م 
ڕه هه ن��ده  تازه یه  له  زۆر جێگه ی »كڕاكه »دا هه س��تی پێده كرێت 
به تایبه ت له و جێگه یانه ی كه  ڕه گه زی 
گێڕان��ه وه  دێت��ه  نێو ده قه ك��ه ، به اڵم 
ڕاست  هێڵێكی  له س��ه ر  گێڕانه وه كان 
تێكش��كێنراون و خوێن��ه ر  و  نی��ن 
ك��ه  به ر ه��ه ردوو فیگۆری )س��ه نه م 
و حه س��ه ن( ده كه وێت به  ش��ێوه ی 
ئاس��ایی به ریان ناكه وێ، به ڵكو له نێو 
س��یاقێكی تایبه تی و فۆڕمێكی زمانی 
نوێیدا به ری��ان ده كه وێت، كه  جودایه  
ل��ه  فۆرمی ئاس��ایی. ئ��ه وه ی گرنگه  
ئه وه یه  كه  »كڕاكه  نه یویس��تووه  ته نیا 
له سه ر یه ك فۆڕم و یه ك شێوه  زمان 
كار بكات، به ڵكو هه وڵی داوه  س��وود 
ل��ه  ته جره به كان��ی خۆی ل��ه  زمانی 
ش��یعر و كاركردی زمانی ش��یعرییدا 

ببینێته وه »)١٢(. 
له  كڕاكه دا هه ن��گاو بۆ ئه وه  نراوه   
كه ڵك ل��ه  موفره ده ی نوێ��ی دونیای 
مۆدێرن په ند و شیعره  كالسیكییه كان 
تا تێكسته  ئایینییه كان وه ربگیرێت بۆ 
ئه وه ی ڕووبه ری دیكه ی گوزارشتكردن 
به  قس��ه ی  ئاماژه   لێره دا  بدۆزرێته وه . 
یه كێك له  فۆڕمالیسته كان ده كه م كه  
ئه ویش شكلۆفس��كی-ه  ئه و له  وتاری 
»هونه ر چه ش��نی شێواز« باس له وه  ده كات هه رچی زیاتر له گه ڵ 
س��ه رده مێكدا ئاشنا بین، دڵنیا ده بین گریمانه  و وێنه گه لێك كه  
ش��اعیر به كاریان هێناون )ئێمه  پێمانواب��ووه  داهێنراوی خودی 
ش��اعیرن( تاڕاده ی��ه ك به بێ هی��چ گۆڕانكارییه ك له  ش��یعری 
شاعیری دیكه وه  وه رگیراون.«)١٣(. من به  ته واوی له گه ڵ قسه كانی 
شكلۆفس��كیدا نیم و پێموایه  ده كرێت شاعیر له و وێنه  و موفره ده  
كۆنانه ی كه  پێش��ووتر له الیه ن ش��اعیرگه لی دیكه وه  به كاربراون 
ش��اعیرانی ئێس��تا به  جۆرێكی دیكه  كه ڵك��ی لێوه ربگرن. وه كو 
ئه وه ی ڕه زا له  كڕاكه  دا كه ڵكی له  چه ندین موفره ده  و ش��یعری 
شاعیرانی كالس��یك وه رگرتووه ، به اڵم له  سیاقی ده قی كڕاكه دا 

دووباره  ئه فراندونیه تییه وه . 
كورته ی قس��ه ی من له م به شه ی نووسینه كه مدا ئه وه یه  كه  

له  كڕاكه دا 
هه نگاو بۆ ئه وه  نراوه   

كه ڵك له  موفره ده ی نوێی 
دونیای مۆدێرن 

په ند و شیعره  كالسیكییه كان 
تا تێكسته  ئایینییه كان 

وه ربگیرێت 
بۆ ئه وه ی ڕووبه ری 

دیكه ی گوزارشتكردن 
بدۆزرێته وه 
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به ته نها به كاربردنی فۆڕمی ش��یعری نوێ س��ه ركه وتن بۆ شاعیر 
ده س��ته به ر ناكات، به ڵكو ئه گه ر له پشت هه ر فۆڕمێكی نوێوه  مانا 
ئاماده یی نه بێت و گوتارێكی ش��یعری به رهه م نه هێنرێت، ده قه  

شیعرییه كه  به  السه نگی ده مێنێته وه . 

نائاشناسازی له  »كڕاكه«
بۆ ئه م به ش��ه ی نووس��ینه كه م كه ڵك له  یه كێ��ك له  چه مكی 
فۆرمالیس��ته كان وه رده گرم، كه  ئه ویش چه مكی )نائاشناسازیی(
�ه ، كه  یه كێكه  له  بنه ما و چه مكه  س��ه ره كییه كانی فۆڕمالیزمی 
ڕووس��ی. عه بدوڵاڵ تاهیر به رزنجی  له  لێكۆڵینه وه یه كدا له س��ه ر 
فۆرمالیزمی ڕووس��ی)١٤ ( له  ب��اره ی س��ه ره تای به كاربردنی ئه م 
چه مكه وه  ده نووسێت: »شكلۆڤسكی  بۆ یه كه م جار ئه م چه مكه ی  

خس��ته ڕوو، پاش ئه ویش یاكۆبس��ن 
و تینیانوف له  چه ند بوارێكدا باس��ی 
ئ��ه م چه مكه ی��ان به  )بێگانه س��ازی ( 
ك��ردووه ، ئه میش به رامب��ه ر )تغریب( 
عه ره بییه كه ی��ه ». ئ��ه م لێكۆڵه ره  ئه وه  
به ب��اش ده زانێت كه  )نائاشناس��ازیی( 
تا وه رگێڕانه   باش��تره   به كار بهێنرێت 

عه ره بییه كه ی. 
»ل��ه  فه رهه نگ�����������ی  زاراوه  
نیش��انه   زانس��تی  بنه ڕه تییه كان��ی  
پێناسه ی   شێوه یه   به م  )سیمیۆتیكا(دا 
نائاشناس��ازی  یا بێگانه س��ازی  هاتووه  
ئامانجه  س��ه ره كییه كانی   له   )یه كێك 
زانایان��ی  زانس��تی  نیش��انه ، نه هێاڵن 
والدانی  ئاش��نایی و دیمه نی  ئاس��ایی 
و  پش��كنین  وات��ه   سروش��تییه .  و 
كۆمه اڵیه تی ،  بنچین��ه ی   دۆزینه وه ی  
كه  ب��ه  كۆد كراوه . ئ��ه م زاراوه یه  له و 
بیروبۆچوونه  شێوه خوازانه وه  وه رگیراوه  
كه  شكلۆڤسكی  له  باره ی  نامۆسازییه وه  

خستییه ڕوو.()١٥(. 
یه كێك له  ئامانجه  سه ره كییه كانی 
فۆڕمالیسته كان ئه وه  بووه  كه  جیهانی 
ده ق له به رچ��اوی خوێنه ردا نائاش��نا 

ده ربكه وێت. )١٦( ئه گه رچی به ش��ێك له  لێكۆڵه ران ریش��ه ی ئه م 
)نائاشناسازیی(�ه  بۆ ئه ره س��تۆ ده گێڕنه وه  ئه وكاته ی گوتوویه تی 
ده ربڕین به هۆی وش��ه  نه ناس��راوه كانه وه  دروست ده بێت. یان بۆ 
رۆمانتیك��ه  ئینگلیزییه كانیان گێڕاوه ت��ه وه . به اڵم ئه وه ی بۆ ئێمه  
گرنگه  لێره دا ئه وه یه  كه  فۆرمالیس��ته كان پ��ه ره ی زیاتریان به م 
)نائاشناسازیی(�ه  داوه  و له سه ر ده ستی ئه وان گه شه ی كردووه .  
به  پێ��ی بیریی )نائاشناس��ازیی( بێت  وه زیفه ی  س��ه ره كی  
هون��ه ر ئه وه ی��ه  وا له  واقیع ب��كات به  ته رزێكی  نامۆ و نائاش��نا 
بێته پێشچاو، ئێمه  پێویستمان به وه یه  ئاشنا بكه ین به  نامۆ - واته  
نائاشنایبكه ین-  سه رله نوێ سه یری ئه و شت و ڕووداوانه  بكه ین، 
ك��ه  به  ڕاده یه ك پێیان ئاش��نابووین وه ك ئه وه ی  نه یانبینین. له  
ڕووی  ته كنیك و ته كنیكی ئه ده بییه وه  شكلۆڤسكی  بانگه شه ی  بۆ 

ئه وه  كردووه  )ڕێگه ی  سوریالیزم بگیرێته به ر بۆ دانانی  شته كان له  
زه مینه گه لێكدا كه  له  واقیعی ڕۆژانه ی  ئاساییدا نه بن( نائاشناسازی  

دوورخستنه وه ی  ئه ده به  له  واقیع و پنتی  ئاسایی و ڕۆتین.)١٧(
پێده چێت ئێستا چه مكه كه  ئاش��نا بووبێت بۆ خوێنه ر، بۆیه  
ده كرێت له نێو كڕاكه دا س��ه رنج له و »نائاشناس��ازی« بده ین كه  

شاعیر به كاری بردووه. سه ره تا با سه رنج له م نموونه یه  بده ین . 

»هه وا لۆچه  و پێستت ئاوتر
پرچت فۆڕمی قه سیده یه  و 

بۆ خوێندنه وه ی
لێوم

چاوتر.«)١٨(

له  كاركردنی نائاشناس��ازیدا، ش��اعیر 
له  هه وڵ��ی ئه وه دایه،  ك��ه  وێنه ی باو 
تێكبش��كێنێت و وێنه ی نوێ دروست 
بكات. لێره دا ش��اعیر وێنه یه كی هه وا 
پیش��انده دات كه  لۆچه  و تا هه نووكه  
ئه م وێنه یه  له  زه ینی خوێنه ردا نه بووه  
و ئه مه  وێنه یه كی نائاش��نایه . هه ر له  
كۆتایی ئ��ه م پارچه یه دا ل��ه  كۆتاییدا 
نێوان دوو هه س��تی مرۆڤ  وه زیفه ی 
تێكه ڵ ده كات، كه  ئه ویش هه س��تی 
بینین و چه ش��تنه ، كه  له  رێگه ی لێو 
و چاوه وه  ئه و وێنه  نائاش��نایه ی س��از 

كردووه . 
لێره دا  ب��ه اڵم پرس��یارێك ك��ه  
سه رهه ڵده دات ئه وه یه،  كه  ئایا هه موو 
نائاشنا و  دروس��تكردنێكی فه زایه كی 
هه موو نائاشناسازییه ك ده كرێت ببیته  
هۆی تۆكمه كردنی بونیادی ش��یعریی 
و به رهه مهێنانی مانا. بێگومان ئه مه ش 
قس��ه گه لی زۆری له سه ره ، به و پێیه ی 
م��ه رج نییه  هه موو دروس��تكردنێكی 
فه زایه كی نامۆ و نائاش��نا ببێته  هۆی 
ئه وه ی ش��یعریه ت به رجه سته  ببێت و 
هاوكات بونیادی ش��یعری تۆكمه  بكات. ل��ه  نێو »كڕاكه »دا هه ر 
نائاشناس��ازییه ك له پێناو دووباره  ڕۆنانه وه ی دونیایه كی دیكه ی 
شیعریدایه . به اڵم زۆر نائاشناسازی دیكه  هه یه  كه  هیچ بنه مایه كی 
نییه  و ته نها هه وڵدانن بۆ فریودانی خوێنه ر. ش��اعیری ئه فرێنه ر 
له  هه وڵی فریودانی خوێنه ردا نییه ، به ڵكو له  هه وڵی ئه وه دایه  كه  
فه زای نوێ له به رده میدا بكاته وه  و رێگه ی دیكه  پیشان بدات كه  

ئه و چاوی بینینی نه بووه . 
كه ڵكوه رگرتن��ی ره زا ل��ه  چه مكێكی وه كو »نائاشناس��ازی« 
فۆمالیسته كان له  كڕاكه دا، من به  هه وڵێكی دیكه ی ئه م شاعیره ی 
ده بینم بۆ تۆكمه تركردنی ئه زموونه  ش��یعریه كه ی، به جۆرێك ئه م 
نائاشناكردنانه  وه كو سیمایه كی ئیستاتیكی ده قه كه  ده رده كه ون.

 

ئه م ئه زموونه  پێویستی 
به  كاركردنی زیاتر و 

ده وڵه مه ندكردنی زیاتر هه یه . 
مه به ستم له  كاركردنی زیاتر 

ئه وه یه  كه  به  ده قگه لی 
زیاتر له  چه شنی ئه م دوو 
كتێبه  ئه زموونه كه  كامڵتر و 
ده وڵه مه ندتر بێت. تا پانتایی 
ته واوه تی له نێو شیعری نوێیدا 

بچه سپێت
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به رله كۆتایی
ب��ه ر ل��ه وه ی دوا خاڵێك بۆ ئه م نووس��ینه  دابنێ��م ده مه وێت 
ئاماژه  ب��ۆ ئه وه  بك��ه م ئه زموونی ڕه زا عه لی پ��وور له  ئه زموونه  
سه رنجڕاكێشه كانی شیعریی نوێی كوردی رۆژهه اڵته ، به اڵم ئه م 
ئه زموونه  پێویس��تی به  كاركردنی زیاتر و ده وڵه مه ندكردنی زیاتر 
هه یه . مه به ستم له  كاركردنی زیاتر ئه وه یه  كه  به  ده قگه لی زیاتر 
له  چه ش��نی ئه م دوو كتێبه  ئه زموونه ك��ه  كامڵتر و ده وڵه مه ندتر 

بێت. تا پانتایی ته واوه تی له نێو شیعری نوێیدا بچه سپێت. 
خاڵێكی دیكه  ئه وه یه  شیعری نوێ له  رۆژهه اڵت له  خوێنه ر 
دوور كه وتۆت��ه وه  به  جۆرێ��ك خه ریكه  په یوه ن��دی به ته واوه تی 
له گه ڵ )خوێنه ر/ وه رگ��ر(دا ده پچڕێت. هه رچه نده  ئه م خاڵه  زۆر 
ل��ه  ئه زموونی ڕه زادا به تایبه ت له  »كڕاكه »دا هه وڵی كاڵكردنه وه ی 
دراوه . به اڵم الموایه  هێش��تا كاری زیاتری پێویسته . من ته واوم 
بڕوام به وه یه  كه  نابێت ئاس��تی ش��یعر بێته  خواره وه  بۆ ئاس��تی 
خوێنه رێكی ساده ، به اڵم ناكرێت ئه وه نده ش له  خوێنه ره وه  دوور 
بێت، كه  به  هیچ ش��تێك نه گاته وه  پێی. هه ردوو ئه زموونه كه ی 
ڕه زا ل��ه  هه وڵی دروس��تكردنی په یوه ندیدان له گ��ه ڵ خوێنه ر، 
به اڵم هێش��تا تینوێتی خوێنه رگه لێكی زۆریان نه شكاندووه ، كه  

تامه زرۆی به ركه وتنن به  شیعری نوێ. 

په راوێز و سه رچاوه كان:
١(ڕه زا عه ل��ی پ��وور، »قاڵییه ك ده ناس��م له  هه رچی 

گوڵیه ت��ی ماندووه »-ش��یعر، باڵوك��راوه ی ئاینده ، 
ده زگای چاپ و په خش��ی س��ه رده م، سلێمانی 

 .٢٠٠٦
٢(ڕه زا عه ل��ی پ��وور، كڕاكه - ش��یعر، 

ناوه ندی چاپ و باڵوكردنه وه ی گوتار، 
سه قز ١٣٩٤

٣( خوێن��ه ر بۆ زانی��اری زیاتر 
له سه ر فۆڕمی گران ده توانێ 

)شین(  گۆڤاری  سه یری 
ژماره  ١٥ ی تشرینی 

 ٢٠٠٥ دووه م��ی 
ك��ه   ب��كات 

یلێك��ی  فا
یبه ت��ه   تا

ب��ه  

ئه نوه ر مه سیفی و سه رجه م به یاننامه كانی هه مان شاعیری تێدایه  كه  
تایبه ت به  شیعری فۆڕمی گران نووسویه تی. 

٤( حه مه ی كه ریمی، خوێندنه وه ی کڕاکه ، زاموورا یاکۆمبی زانگاریتا 
شێعری ره زا عه لی پوور، سایتی ئاماژه :

http://www.amazhe.com
٥( ڕه زا عه لی پوور، »قاڵییه ك ده ناسم له  هه رچی گوڵیه تی ماندووه »-

شیعر ل٥...
٦(عه بدولموته ڵی��ب عه بدوڵ��اڵ، زمان- بوون-ش��یعر، لێكۆڵینه وه ، له  

باڵوكراوه كانی ده زگای موكریانی، هه ولێر ٢٠١٠. 
٧(ڕه زا عه لی پوور، كڕاكه - شیعر، ل١

٨(عه بدولموته ڵیب عه بدوڵاڵ، زمان- بوون-شیعر، لێكۆڵینه وه ... 
٩(ڕه زا عه لی پوور، كڕاكه - شیعر، ل٧

١٠(پۆڵ ڕیكۆر، ژی��ان له  نێو دونیای ده قدا- وتار و چاوپێكه وتن، و: 
پێشڕه و حسێن، له  باڵوكراوه كانی خانه ی وه رگێڕان.

١١(باب��ه ك ئه حم��ه دی پێكهات��ه  و ڕاڤه ی ده ق-به رگ��ی یه ك، و: 
مه سعود بابایی، له  باڵوكراوه كانی سه نته ری نما هه ولێر ٢٠٠٤

١٢(حه مه ی كه ریمی، خوێندنه وه ی کڕاکه ، زاموورا یاکۆمبی زانگاریتا 
شێعری ره زا عه لی پوور، سایتی ئاماژه ... 

١٣(باب��ه ك ئه حم��ه دی پێكهات��ه  و ڕاڤه ی ده ق-به رگ��ی یه ك، و: 
مه سعود بابایی...

١٤(عه بدوڵ��اڵ تاهیر به رزنجی، فۆرمالیزمی ڕووس��ی ، 
بنه م��او پراكتی��ك، ش��یعری  ته ی��ب 
ج�ه ب����ار ب��ه  نموون��ه - لێكۆڵینه وه  
http://www. : بڕوانه  ئه م س��ایته

knwe.org
١٥(هه مان سه رچاوه ...

صادق��ی،  می��ر  ١٦(میمن��ت 
كتاب  ش��اعری،  هنر  واژه نامه  

مهناز، چاپ چهارم،١٣٨٨.
تاهی��ر  ١٧(عه بدوڵ��اڵ 
فۆرمالیزمی  به رزنجی، 
بنه م��او  ڕووس��ی ، 

پراكتیك...
عه ل��ی  ڕه زا   )١٨
كڕاك��ه -  پ��وور، 

شیعر، ل٨
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ژان پۆل سارتەر لە »پێشەکییەک لەسەر کۆشیعری ماالرمێ« بە 
داوا و پرسیارێکی تێکدەرانە دەست پێ دەکات: »جیهان دەبێت 
بە تەقینەوەیەک تەفروتوونا بێت، بەاڵم کێش��ەی س��ەرەکی 
ئەوەیە چۆن ئەمە بکەین و دەستەکانمان پیس نەبن؟« سارتەر، 
ئەم توانا و ئیمکانیاتە لە ماالرمێ و ش��یعرەکانیدا دەبینێتەوە. 
ماالرمێ دنیای خۆی تەفروتوونا کرد و دەستەکانیش��ی پیس 
نەبوون، چونکە ئەو بڕوای وابوو: »شیعر تەنیا بۆمبایەکە شیاوی 
ئەوەیە دروس��تی بکەین.« ڕەزا عەلی پوور لە »کڕاکە«دا دنیای 
خۆی هەالهەال دەکات، بناغەی زمان و ڕێزمان س��ەرلەبەر، لە 
پێناو خولقاندن��ی دنیایەکی تازە، خاپوور دەکات. ئەم کتێبەی 
ڕەزا سنوورنیش��نی نێوان بەهەش��ت و دۆزەخ��ە، بۆ مانەوە و 
ژینکردن، بەرزەخی هەڵبژاردووە. کتێبێکە ناجێگیر و بەرزەخی. 
»ت��ۆ چ غەمگین��ی وەک لە حەڵەب یارت هەبێ/ قاس��یدێکی 
بە متمانەت لە قەندەهار/ -لەم کوێس��تانە لەعنەتییە-/ دەست 
نەکەوێ.« بەم دێڕە سەربزێو و بە ڕواڵەت سوننەتیانە کتێبەکە 
دەس��ت پێ دەکات. ئەوەی جێی س��ەرنج و وردبوونەوەیە، لە 
زۆر جێی کتێبەکەدا، س��وودوەرگرتن لە فۆڕمە کالس��یک و 
فۆکلۆریی��ەکان بەرچاو و دیارن، بەاڵم ئەوەی دەقەکەی ڕزگار 
کردووە لەوەی بخلیسکێتە خانەی دەقێکی سوننەتی و باوەوە، 
ئ��ەو مامەڵە ئاگاییەی ش��اعیرە کە بە ش��ێوازێکی مۆدێرن و 
ئەمڕۆی��ی لەگەڵ ئەو فۆڕمانەدا کردوویەتی، لە مانا و پێناس��ە 
کۆن و باوەکان دەربازی کردوون و مانا و پێناس��ی تازەی پێ 

بەخشیون.
کارکردی زمان لەم کتێبەدا، کارک��ردی ئەندازیارێکە کە 
بەوپەڕی ئاگایییەوە دەزانێت چی دەکات و چی ڕوو دەدات. بە 
جۆرێک ڕەنگە ئەمە دەرفەت بۆ ڕەخنە ساز بکات؛ جێی بەتاڵیی 
خەیاڵ لێرەولەوێی دەقەکەدا ببینرێت. نووس��ەر، وەک ئەوەی 
نەخشەیەک لەبەر دەستیدا بێت، دەق دەنووسێت، بۆیە زیادتر 
لەوەی وەک شاعیرێک دەربکەوێت، ئەندازیارێکە. ئاسایی، فۆڕمی 

بەختیار حەمەسوور

ڕستەسازی ناو پەڕەکانیش شێوەیەکی هەندەسیان وەرگرتووە. 
زمان بۆ یەکە بچووکەکان هەڵوەشێنراوە و لەو یەکە بچووک و 
لووسانە دەق بەرهەم هاتووە. جۆرێک لە نەفیکردنەوەی شیعری 
حزووری هەیە، دەکرێت کۆی تێکستەکە بە »دژەشیعر« ناودێر 
بکەین. خوێنەر لە بەرامبەر ئەم کتێبەدا تووشی قەیرانی مانا و 
وێنەی شیعری دەبێت، بۆیە ئەرکی پێکەوەنان و خستنەوەپاڵ 

یەکتری ئەو یەکە زمانیانە، دەبێت بە زەروورەتێکی حەتمی.
ئەتمۆس��فیری کتێبەک��ە، حاڵەتێک��ی زمانپەرێش��انە و 
هەڵڕژاوانەی هەیە، دێڕەکان وەک موعتادێک الرولەوێر دەبنەوە 
و بە دوای یەکدا دێنە خوارەوە. ئەمەیش دەمانباتەوە سەر ناوی 
دووەمی کتێبەکە: زامورا یاکومبی زانگاریتا، ئەم ڕس��تە س��ێ 
وشەییە، دەربڕینێکی عیرفانیانەی سوورپێشتەکانە، کە لە کاتی 
پاڕانەوە یان گفتوگۆ لەگەڵ مردووەکاندا دەیڵێن، الی خێڵێکی 
تر لە سوورپێس��تەکان بە جۆرە مادەیەکی هۆشبەر دەگوترێت، 

کە خۆیانی پێ سڕ و کاس دەکەن و دەگەنە فەنابوون.
کتێبەک��ە –بە بۆچوون��ی من- لە بەش��ی کۆتاییدا، واتە 
پێنج، دەگاتە تەش��قی ش��یعرییەت و داهێنان. لێرەدا هێڵێکی 
درامی تێک��ەڵ بە دەقەکە دەبێت و پێرس��ۆنای »حەس��ەن« 
وەک کارەکتەرێک��ی چ��ەپ و ڕادیکاڵ، ب��ە ژیانێکی وێران و 
س��ەگیانەوە، بە زمانێک نزیک ب��ە میالنکۆلیا و هەندێک جار 
س��ەردوولکەیەکی نۆس��تالیژی و هەناوخورپێن، دەقەکە بەرەو 
جیهانێکی ئایڕۆنی و پارادۆکس، تا بنی دۆزەخ ڕاکێش دەکات. 
بۆ ڕس��تەیەک دەگەڕێمەوە سەر »پێشەکییەکەی« سارتەر: »لە 
شیعردا ئەمە ڕێکەوتە کە خۆی نەفی دەکات، شیعر ئەم منداڵ 
و ه��اوکات ئەم دوژمنەی ڕێکەوت؛ بە ک��ردەی خۆڕووخاندن 
و س��ڕینەوەی خۆی، ڕێکەوت تێدا دەبات.« ڕەزا عەلی پوور بە 
نووسین و داخستنی کتێبەکە لە دوابەشدا، خەریکە بە کردەی 
خۆڕووخاندن و س��ڕینەوەی خۆی )ب��ۆ خولقاندنی دنیایەکی 

نوێ(، خۆی تێدا دەبات.
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نازانم چەند سەعاتە لە زینداندام!! من و چوار دیواری سارد و سڕ 
بووی��ن، دەنگی کەس نەدەهاتە گوێم، پێموایە دەنگی منیش بە 
کەس نەدەگەیشت. دیوارەکان گوێیان هەیە! پەندێکی پێشینیان 
وا دەڵێت، بەاڵم دیوارەکانی زیندانی من کەڕ و الڵ بوون، هاواری 

منیان دەخواردەوە و من هەستم بە هیچ سەدایەک نەدەکرد.
لەپڕ دەنگی ش��ریخەی دەرگای ئاس��ن وەک تاوێکی شێت 
ه��ات و دواتر باران��ی جنێو و ناڵین دەس��تی پێکرد. ئەوەندەی 
جنێوەکان پیس و بێ ش��ەرم بوون، ئەوەندەش ناڵینەکان، خنکاو 
و قووڵ و بێ هیوا لە ناوەوەی زیندان دەگەیش��تنە بەر گوێم، لێ 
دیس��ان چیای بێدەنگیی باڵی بە س��ەر زیندان و گیان و بیر و 

هۆشی مندا دەکێشا.
می��زم دەهات. وەک ئ��ەوەی لە ژیانمدا می��زم نەکردبێت. 
سەرمای نێو زیندان پێویستیی میزکردنی زیاتر دەکردم، میزەاڵنم 
هەاڵوەسابوو لەوانە بوو بتەقێت، پێچم لە خۆم دەدا و قامکەکانی 
دەست و پێم ڕەق دەکرد بۆ ئەوەی میزەکەم نەکەم بە خۆمدا. 

کاتێک دەرکەوانی ڕووگرژ و مەچەک ئەس��توور شانی گرتم 
و فڕێ��ی دامە نێو زیندانەوە، زیاتر می��زم دەهات، تکام لێکرد و 
گوتم: ئیج��ازەم بدە میزەکەم بکەم، بۆ خات��ری خودا تەنیا نیو 
خولەکیش بێت با بچم. تکا و پاڕانەوەی من لە نێوان دەمی من 
و گوێی س��واخکراوی ئەو زەبوونە دۆزەخییەدا وەک تراویلکەی 

دەبریقایەوە.
دیس��انەوە ت��کام لێکرد، لێ ئەمجار ب��ە دەنگێکی بەرزتر و 
خنکاوت��رەوە: بۆ خاتری خودا کوڕە! گورچکم دێش��ێت! با بچمە 
ئاودەس��ت، تەنیا تا دە بژمێرە، قەیناکا زۆر خێراتریش بژمێریت، 

بەس بهێڵە میزەکەم بکەم.
بەاڵم ئەو بەچک��ە گورگە ڕووگرژە گوێ��ی نەدامێ، تفێکی 
لێمک��رد و چەند جنێوی دا بە نێوچاومدا، بە فیکە ئاهەنگی ئەو 

گۆرانییەی حەزم لێی بوو، لێیدا و دوور کەوتەوە.
قس��ەیەکی باوکمم بیر کەوتەوە ک��ە دەیگوت: کوڕی من، 
خواوەندی تەعاال نووری خۆی خس��تووەتە س��ەر ڕوخس��اری 
کەسانی جوان، بۆیە ئەگەر داخوازێک یان تکا و رجایەکت هەیە، 
ڕوو بکە ڕوو ش��یرینەکان، دڵنیا بە دەس��ت ب��ە ڕووتەوە نانێن. 

چونکە خودا نووری خۆی ڕژاندووەتە سەر ڕوخساری ئەوان.
-  قسەیەکی بە جێ بوو باوکە، زۆر ڕاستە.

ئەمەم بە دەنگێکی بیس��تراو گوت و ڕوخس��اری دەرکەوانە 

جان دۆست

ڕووتاڵ و پیسەکە لە بەر چاو نەدەڕۆیشت.
کات نەدەڕۆیش��ت، وەک بڵێ��ی کەرێکی دێ��ز لە قوڕێکی 
خەس��تدا چەقیبێت، لەگەڵ هەر چرکەیەک دۆخی من خراپتر 
دەبوو. هەر خۆم با دەدا و دەمنااڵند. ئیدی هەموو ش��تم لە بیر 

کردبوو جگە لە میز.
س��ەردەمی منداڵیی و کاتی میزکردن لە سەر شەقام و سەر 
ڕێگەکانم بیر کەوتەوە، ئێمە زۆر ئاسایی پانتۆڵەکەمان دادەماڵی و 
بە پێوە میزمان دەکرد. سەر لە بەیانان کە لە خەو هەڵدەستاین، 
بە دانیش��تنەوە ڕوومان لە جادەکە دەکرد و میزمان دەکرد، کە 
میزەکەم��ان کەفی دەکرد، کەیف و خۆش��ییەکی بێ س��نووری 
دەخستە س��ەر ڕوخسارمان. ئەو کاتانەی باران و دەباری و ئێمە 
لە ژێر ڕێژنەی باراندا میزمان دەکرد، لەرزینێک کە بە وشە باس 
ناکرێت، لەش��ی ئێمەی دادەگرت، خۆش��یی ئەو لەرزینانە، ئەم 
ئێوارەیە ئاگری بەردەدایە دڵی من. ئەی تف لە ڕوخس��ارت ئەی 

ژیانی پیس کە ئێستا میزکردن بووەتە گەورەترین هیوام!!!
لەوان��ە بوو ب��ە خۆمدا بمیزم، حەزیش��م دەک��رد وا بکەم، 
ب��ەاڵم دڵم نەدەهات میز بکەم ب��ە پانتۆڵەکەمدا، چونکە دیاریی 
دەزگیرانەک��ەم ب��وو، نوێ بوو و یەکەمجار ب��وو لە بەرم دەکرد، 
ئەگەر بش��مردایەتم میزم تێ نەدەکرد، بۆی��ە خۆم ڕادەگرت و 

هیوام دەخواست ئەم خەونە قورسە بەرەو کۆتایی بێت.
کاتێک درەنگانی ئێوارە دەنگ��ی دەرگای زیندانەکەم هات، 
وەک م��ار پەپکەم خواردب��وو، خۆم لێک هااڵندب��وو بۆ ئەوەی 
نەهێڵ��م بێ حەمدی خۆم بە خۆدا بمی��زم. ئەوەی هاتە ژوورەوە، 
دەرکەوانە زەبەالحەکەی پێش��وو نەبوو، کەس��ێکی ڕووخۆش و 
بەئەدەب بوو، قژی شانە کردبوو، جل و بەرگەکەی خاوێن بوو و 
قەمچی بە دەس��تەوە نەبوو. لە دڵی خۆمدا گوتم: دەرگای فەرەج 
کرایەوە، ئەمە ئەوەیە کە باوکی ڕەحمەتیم باس��ی دەکرد، ئەمە 
من ش��ەرمەزار ناکات و دەست بە ڕوومەوە نانێت، هەستامە سەر 
پێ بە دەم ڕوخساری شێرینیەوە پێکەنیم. ئەویش بزەیەکی کرد. 
نازانم! پێدەچێ بزەشی نەکردبێ و وا هاتبێتە پێش چاوی من،لێ 
بزەیەکی سروش��تی بە ڕوخساری ش��یرینیەوە هەبوو. بەرلەوەی 
شتێک بڵێ، من بە تکاوە پێمگوت: ئیجازەم بدەم بچم میز بکەم، 
خەریکە بمرم، هاوڕێکەت نەیهێش��ت، من نەخۆشم و گورچکم 

دێشێ و من ئەمجارە...
بیرم ناکەوێتەوە دواتر چیم گ��وت، هەر ئەوەندەم دیت ئەو 
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دەرکەوانە ڕووخۆش��ە، بەرەو الی من هات و بە مشت و پێ لەقە 
تێمبەرب��وو، بۆی گرنگ نەبوو ئەمە دەم وچاوە، س��ەرە، دڵە یان 
کوێی��ە، هەر کوێیەک��ی بەر بکەوتبا، مش��تێک و پێ لەقەیەکی 
تێدەس��رەواند. لەگ��ەڵ ئەوەش جنێوی بە دایک و خوش��ک و 
خودای من دەدا. بی��رم ناکەوێتەوە ئەم لێدانە چەندەی خایاند، 

بەاڵم باش ب��ە بیرم دێت کاتێک چووە دەرەوە 
گوت��ی: تف مش��کی پیس! و 

مااڵوایی لێکردم.

پاش ئەوەی چووە دەرەوە، م��ن هێور بوومەوە، ئیدی میزم 
نەدەهات و هەستم کرد چیایەکم لە کۆڵم داگرتووە. سەرم سووڕ 
ما! دوای ئەو هەمووە لێدان و ئەش��کەنجە و ئازارە، هێور ببمەوە! 
کاتێک دەس��تم لە سەر زەوی هەڵگرت، تەڕ بوو، وامزانی خوێنم 
لەبەر ڕۆیش��تووە، بەاڵم خوێن نەب��وو، میزم بە خۆدا کردبوو، 
من میزم ب��ە دیاریی دەزگیرانەکەم��دا کردبوو، 
وەک ئەوەی مەش��کەیەکی پڕ، بتەقێت 
و بڕژێت، میزەکەم ڕژابوو و هەڵمی 
لێ هەڵدەس��تا، هەڵمی سەر 
میزەک��ە، ڕوخس���اری 
ینی  ش��������یر

دەنەخشاند.
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س��اراتێل کاتێ له  دایک بوو، چل و پێنج میتری سه ید خه ندان 
هێشتا ساز نه کرابوو. شه مس ئاوا-ش ده شتێک بوو کاکی به کاکی. 
بێهجه ت که  ماما بوو، وه ک ژنه  س��ۆزانییه کانی ناو فیلمفارس��ی 
قینچکه  گۆش��تێکی زیاده  له  حاندی کوڵمه ی راستی بوو. دایکی 
س��اراتێلیش که  نه  ناووناوبانگێک و نه  تۆوتۆره مه یه کی وای  بوو، 
وه ک ژنه  نه جیمزاده یه کی س��ه ده ی ش��ازده  بێ ئ��اخ و ئۆفێک 

ساراتیلی هێنا سه ر گۆی زه وی.
ئه م رووداوه  ڕێک له  و ساڵه دا بوو وا ئایه توڵاڵ وتاره  مێژووییه کی 
خوێندب��ۆوه . به یانی ئه و رۆژه ی وا س��اراتێل له  دایک بوو، بازاری 
تاران قه پات کرابوو. تاس��ووعا یان عاش��وورا یان جێژنی ره مه زان 
نه بوو، شه ش��ی ڕێبه ندانیش نه بوو. رۆژی تاج له  سه رنانی شا- ش 

نه بوو.
س��اراتێل نه گریا، نه یزیقاند. دوای ئ��ه وه ی له  زێدانی دایکی 
داخزیه   ده رێ، له  باوه ش��ی ماماوه  خۆی خس��ته  خوارێ و وه ڕێ 
که وت. ماما له  ترس��ان بووراوه . گوڵدانێکیش له  س��ه ر دیواره وه  
که وته  خوارێ و وردوخاش بوو، پش��یله یه کیش له  نووته کی شه و 
دا میاواندی.ده نگی پش��یله  ته نانه ت له  ده ش��تی شه مس ئاواش 

زایه ڵه ی داوه .
له و کاته وه  تا ئه مڕۆ س��اراتێل هه روا ده ڕوا. ئه گه ر بوێس��تێ، 
ده م وده ست، کاتیش ده وێستێ. ئه وه  رازێکی سه ربه مۆره  و که س 

لێی ئاگادار نییه .
ئه مش��ه و له  پاریس به ف��ر ده بارێ و س��اراتێلیش ڕێک له م 
س��اته دا خه ریکه  له  کۆاڵنی ش��ازده وه  به ره و الی دارستانه کانی 

بۆلۆنی ده ڕوا.
باوک��ی س��اراتێل وا  ل��ه و س��ااڵنه دا کارمه ن��دی ئیداره ی 
قه ندوش��ه کر و الیه نگری سه رس��ه ختی ئایه تووال ب��وو دوای له  
دایک بوونی س��اراتێل له  پشت قورعانه که  نووسیبووی: له  دایک 
بوونی کچه  خۆشه ویسته که م، ئه خته رولسادات... پاشان جه وهه ری 
خۆنووس��ه که ی تکه ی ک��ردووه . باوکی قورعانه ک��ه ی پێوه داوه  
و ماچێکی ش��یرازه که ی کردووه  و خس��توویه ته وه  سه ر ره فه که . 
هه ڵب��ه ت تکه ی جه وهه ر به  س��ه ر الپه ڕه ی یه که م��ی قورعاندا 
ش��می خراپ بوو . تووک ونزای ئه م کاره س��اته  هه ر له و س��اته وه  
داوێنی س��اراتێلی  گرته وه . کاتێ باوکی شیرازه  قورعانه که ی ماچ 
کرد، دایکی هه ناس��ه ی س��وار بوو و به  بێده نگی سه ری نایه وه . 
له و س��اته وه  ئیتر هه موو ش��ه وێک باوکی ده رۆیشته  کافه  موسیۆ 

وه رگێڕانی: ئه نوه ر عه ره ب

ئارتێزرۆنی و عاره قی ده خوارده وه . موسیۆ ئارتێزرۆنی به گزاده یه کی 
هه رمه نی بوو، ئه و سااڵنه  هه موو یان به گزاده  بوون یان دێهاتی.

چاکس��ازی زه وی وزار رووداوێک��ی فه رامۆش��کراو ب��وو، به و 
حاڵه ش��ه وه  جاری وابوو ره عیه ته کان ت��ای برینج و تای گوێزیان 
ب��ه  دیاری دێنا. س��اراتێل نه یده توانی به  ڕێدا نه ڕوا. ش��ه وانه  که  
ده خ��ه وت، گوێی ل��ه  چرکه چرکی کاتژمێ��ره کان نه ده بوو، بۆیه  
هه س��تی به  پیربوون ده کرد. ده یزان��ی رۆژێکیش باوکی به خاک 
ده س��پێرێ، ئه گه ر به  ئه و بوایه  کارێک��ی ده کرد کاتژمێره کان له  
زه ن��گ لێدان بکه ون. له و س��ااڵنه دا له  هه ر ماڵێک��ی ئه م ئێرانه  
ک��ه  پێیان ده کووت دوورگه ی هێمنی ب��ه  دیواری هه ر ماڵێکه وه  
کاتژمێریک��ی پاندۆلدار ل��ه  قوتوولکه یه کی دارین��دا به  دیواره وه  

هه ڵواسرابوو.
دینگ دینگ دینگ
دینگ دینگ دینگ
دینگ دینگ دینگ

هه ر له و ساڵه  بێ قرم وقااڵنه دا بوو  نیوه شه وێک له  شه وانی هاوین، 
باوکی له  کافه  موسیۆ ئارتێزرۆنی به ره و ماڵێ نه گه ڕاوه . به هه شتی 
زه هرایان]١[ تازه  س��از کردبوو، ساراتێل باوکی له  ناو گۆڕێک له و 
گۆره  تازانه ی به هه شتی زه هرادا نێشت و به  پێیان  تا الله زار چوو 
و له وێ له  س��ینه مایه کی الله زار له  س��ه ر ش��انۆ ده ستی کرد به  
کایه  کردن، ئه و رۆلی کچۆله یه کی ده گێڕا ئه گه رکوو بۆ تاوێکیش 
بوێستێ پاندۆلی کاتژمێره کانیش ده ستبه جێ له  جووڵه  ده که ون.

ئه و رۆژه ی وا حه میدی ئه ش��ره ف]٢[ له  نارمه ک سه رگه ردان 
بوو، ساراتێلیش که م تا کورتێ له و ده ورووبه ره  خه ریکی شه وگه ڕی 
بوو. ژنه  بلیت فرۆش��ه که ی تیات��ری الله زار ئه وی به  کچی خۆی 
قه بوول کردبوو، به و حاله شه وه  نه کرا درێژه  به  ڕێگه ی زڕدایکه که ی 
بدا. شۆڕش کرا و کاتێ شۆڕشگێڕان سوپاخانه ی حیشمه تییه یان 
تاالن کرد، س��اراتێل هێنده  نه بوو له و رۆڵه ی وا هه میشه  ده یگێڕا 
ببۆوه ، که  له  الله زاره وه  چوو به ره و شه قامی موعه لیم و له  شه قامی 
موعه لیمیشه وه  خۆی گه یانده  بنکه ی حیشمه تییه و به  تفه نگێکی 
ژێ ٣ به ره و ماڵێ گه ڕاوه . ئه وش��ه وه  ت��ا به یانی  خه وت و کاتێ 
له  خه و هه س��تا، هه موو شتێ گۆڕدرابوو، ساراتێل ئه مجار گۆرانی 

»ئافتابکارانی جه نگه ڵی«]٣[ له  به ر خۆیه وه  ناره نار ده کرد.
ئه ویش چه کدار بوو

ئه ویش هه نێ جار له چکه ی سووری له سه ر ده کرد 
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ئه ویش چوو بۆ کوردستان و شه ڕی کرد
ئه ویش بریندار بوو 

ئه ویش��یان کاتێ له  کوردس��تان ده گه ڕاوه  له  سه ر پرده  دارینه که  
ده ستبه سه ر کرد.

ئه ویش��یان بۆ سوپاخانه ی عیش��ره تئاوا و له وێشه وه  بۆ ئێوین 
راگوێزا.

ساراتێل هه رچی به  پشکێنه ره که ی ده وت ئه وه  تووک ونه زایه کی 
هه تاهه تاییه  و ئ��ه و جه نگاوه رێکی تووک لێکراوه  ده بێ ئازاد بێت 
و به ڕێدا بڕوا ده نا کاتیش له  رۆیش��تن ده که وێ، ته وفیری نه بوو. 
ئاوابوو که  شه ش س��اڵی ره به ق بۆی خه وت. ئه خت وچاریان کرد 
نه یانتوانی له  خه وی هه س��تێنن. هه ر بۆیه  ل��ه  زیندان وه ده ریان 
نا.کاتێ ساراتێلیان له  ئێوین وه ده رنا، ده تکووت هه موو له  خه وێکی 
چه ند ساڵه  راپه ڕیون. ساراتێل بۆ هه ر کوێ ده چوو، به سه ر خوێندا 
هه نگاوی ده نا و ده ستی له  هه رچی ده دا شه اڵلی خوێن بوو. چوو 
ب��ۆ زانکۆ به اڵم له  زانکۆش ده ریان ک��رد. ناعیالج به  پێیان به ره و 

شاخ چوو له  وێشه وه  به ره و ئه سته مبوول.
له  ئه سته مبووله موه  به ره و ستۆکهۆلم

له  ستۆکهۆلمه وه  به ره و به رلین
له  به رلینه وه  به ره و کۆڵن

له  کۆڵنه وه  به ره و نیۆیۆرک و 
له  نیۆیۆرکه وه  به ره و لۆسانجلێس

له و س��ااڵنه دا له  کۆاڵنی وێست وود خه ڵکی 
ژنێکی��ان ده دیت که  له  تولح��ی به یانییه وه  
هه تا تاریکان ش��ه قامه کانی ده پێوی، نه هار و 
شامی له  پاش��ماوه ی که بابییه کان ده خوارد و 

ل��ه  »داون تاون«، له  گوزه ری تریکۆفرۆش��ییه کان 
هه رچی س��ه رهه نگ و سه رتیپی کارکه نار و هه رچی 
شۆفیرتاکسی ئێرانی بوو باشیان ده ناسی: ژنێک که  به  
ڕێدا ده ڕوا و ئاراواقارای لێبڕاوه  و پێیوایه  جه نگاوه رێکی 

ت��ووک لێکراوه . به اڵم ئه و خ��ۆی گه یانده  نیۆیۆرک و له  
نیۆیۆرکیشه  و به ره و پاریس. ئیسته  له  پاریس به م کاتی شه وه ، له  

کۆاڵنی شازده وه  به ره و دارستانه کانی بۆلۆنی ده ڕوا.
س��اراتێل ئاریکاری کۆمه اڵیه تی نییه ، ژنێکی له ش فرۆشیش 

نییه ، ته نیا ژنێکی له  پێ که وتوو و تووک کراوه .
له پاریس به فر ده بارێ.

هه وتی ئێواره یه  و هه وا پێنج  پله  له  ژێر سیفره .
ساراتێل ده زانێ که  تا نیوه شه و هه وا ده گاته  ده  پله  ژێر سیفر. 
ئه و هه روه ها ده زانێت که  زۆری نه ماوه  بۆ نیوه شه و و ئه گه ر له  پێ 
نه که وێ، تا نیوه ش��ه و حه تمه ن خۆی ده گه یه نێتیه دارستانه کانی 
بۆلۆنی. پاشان پاڵ به  دره ختێکه وه  ده دات، پێلووکانی وێک ده نێ 
و بۆ تاوێک س��ه یری ئاسمانی س��وور ده کا و وه ک ده یان کارتۆن 

خه ویتر ده مره ێ.

پەراوێز:
١. گه وره ترین گۆڕستانی ئێرانه  که  له  باشوری تاران هه ڵکه وتووه 

٢. له  رێبه رانی چریک فیدایی خه لقی ئێران بوو.
٣. یه کێک له  س��رووده کانی س��ه رده می ش��ۆرش بوو که  له  الیه ن 

سازمانی چریک فیداییه وه  باڵو کراوه .
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شورش عابد

چاقوکشی 
قبل از پخش غیر مستقیم ماالگا ـ خیخون

حال هر دوش��ان همیش��ه بد بود. این را حاال که زدند همدیگر را  
لت وپار کردند، دارد یادم می آید. و گرنه توی آن جمعهای ش��بانه 
همانق��در به این دو دقت کردم، که ب��ه بقیه. حاال تنها چیزی که 
ت��و ذهنم هس��ت و می تواند آن  دو نفر را ب��ه همدیگر ربط بدهد؛ 
جمل��ه ای بود که ی��ک بار یکی از آن دو به م��ن گفت. درحالیکه 
س��رش پایین بود، داشت سیگار می کش��ید؛ � همیشه یک بهمن 

سلیم آبی الی دهنش  بود.� یک دفعه ای برگشت گفت:
� می دونی چیه؛ اون بوی لعنتیش داره دیوونه م می کنه.

من هم گفتم:
� اینقدر سیگار نکش؛ یهو سکته می کنی؛ می افتی یه گوشه.

داشت می خندید. بدون اینکه نگاهم کند گفت:
� همیشه اینقدر نمی کشم آقای دکتر؛ بسته به حالش داره.

خیلی وقت بود حالش خوب نبود؛ چون کم سیگار نمی کشید. 
آن یکی هم دس��ت کمی از این نداشت. نه اینکه سیگار بکشد، نه، 
فق��ط حالش هرچی بود، ج��ور نبود. هیچوق��ت آن دوتا را با هم 
ندیدم؛ حتی ندیدم یکبار با هم حرف بزنند. حاال دارد یادم می آید 
که بارها دیدمشان که وقتی همه می رفتند،آن دو می ماندند. انگار 
ب��ه هر بهانه ای طولش می دادند، تا همه بروند؛ بقیه که می رفتند؛ 
فقط خودش��ان می ماندند؛ با یک عالمه حرف شاید؛ اما هیچوقت 

ندیدم بین آن دوتا یک کلمه ردوبدل بشود.
آن روز بعد اینکه جسد تکه تکه شده شان را دیدم؛ با اطمینان 
می گوی��م بین آن دوتا خیلی چیزها ب��وده. وقتی تنها می ماندند، 
فاصلش��ان در نهایت ممکن ب��ود. یکی یک گوش��ه، آن یکی هم 
گوشۀ دیگر اتاق، چس��پیده به دیوار. تلویزیون هم همیشه روشن 
ب��ود؛ اکثراً ه��م از آن میزگرده��ای اقتصادی ب��ا آن میهمانهای 
کت وش��لواری وآن مجری خنده دار با س��واالتی که یادم نمی آید 
هیچوقت گوش کرده باش��م. فکر نکنم آن دوتا هم حواسش��ان به 
تلویزیون بوده باش��د؛ فقط نگاه ش��ان س��متش بود. در واقع چند 
مت��ر آنطرفت��ر از آن دو، در ارتفاع دومتری، یک ال س��ی دی 40 
اینچی سونی س��ری ِزد، چس��پیده به دیوار، نقطه تالقی نگاهای 
دزدیده ش��دۀ آن دو از همدیگر ش��ده بود. طوری نگاه می کردند، 
انگار عاش��ق پروپاقرص برنامه های چهارساله و پنج ساله بودند. اگر 
هم این نبود، پخش مس��تقیم فوتبال بود با صدای فردوسی پور یا 
خیابانی؛ بیشتر هم طول می کشید؛ من حتی صدای علی فر هم تو 

پس زمینۀ تنهایی آن دو شنیده بودم.

حاالکه جفتش��ان مردند، یک جورهایی فکر می کنم، آن دوتا 
چقدر ش��بیه هم بودند؛ البته بهتراس��ت بگویم، آرام آرام داشتند 
ش��کل هم می شدند. آن شب هم که روی همدیگر چاقو کشیدند، 
بیش��تر از هرموقعی ش��بیه ه��م بودند. هیچوقت عل��ت آن بازی 
مس��خره را که راه انداختند، نفهمیدم؛ ولی مطمئناً مس��ئلۀ جدی 
بود که جفتش��ان داشتند تلف می ش��دند و شدند؛ اما هیچوقت با 
هم نبودند که من یا کس دیگری چیزی دس��تش بیاید. هرچیزی  
بود ؛ می بایس��ت ت��وی آن اواخر اتفاق افتاده باش��د؛ نهایت نهایت 
دوماه قبل. اما ش��کل چاقوکشیدنش��ان و شدت ضربه ها بیشتر به 
یک مش��کل قدیمی می خورد؛ و گرنه امکان نداشت آنطوری خون 
همدیگر را بریزند. آن روز که جفتش��ان ک��ف زمین افتاده بودند، 

یکی که چندمتر آنطرفتر از من وایستاده بود، گفت:
� چند سال دیوونۀ هم بودند؛ اینم آخرش.

اما من مطمئنم حتی اگر کشته مردۀ همدیگر هم بوده باشند، 
نهایت دو ماه بوده؛ چون برای س��ومین بار می گویم، ندیدم آن دو 
هیچوقت با ه��م حرفی بزنند؛ البته واقعیت��ش من هم زیاد دقت 

نکردم.
من با پس��ره راحت تر ب��ودم. موهایش بلند ب��ود نه آنقدر که 
بتوان��د دم اس��بی ببندد؛ ولی بلند بود. خیلی س��یگار می کش��ید. 
دخت��ره هم موهای��ش بلند بود؛ با یک اندام کش��یده و یک چهرۀ 
معصوم ش��بیه ناتالی پورتمن ت��وی فیلم لئون، با یک بوی لعنتی. 
البته من هیچوقت بویی احس��اس نکردم؛ اگ��ر هم بود، من دقت 

نکردم؛ فقط قباًل هم گفتم، یک بار سیگاری به من گفت:
� اون بوی لعنتیش داره دیوونه م می کنه.

ب��رای همین اجازه بدهید به احترام پس��ره ک��ه دیگر بینمان 
نیس��ت، بگوییم دختره بویش لعنتی بود. ب��ه قیافه اش می خورد، 

هفده، هیجده سال بیشتر نداشته باشد.
وقتی داشت می گفت، بوش داره دیوونه م می کنه، زل زده بود 
به دختره. اون هم زل زده بود به پس��ره ش��ایدهم به س��یگار الی 
دهنش؛ از دور معلوم نبود. با آن نگاهی که آن دو داش��تند به هم 
می کردند، بایس��تی اآلن چفت هم می نشس��تند؛ اما فاصلشان در 
نهایت ممکن ب��ود. این فاصله وقتی ت��وی ذوق می زد که فوتبال 
ش��روع می ش��د؛ صدای عادل می آمد و آن همه خالی که بین آن 
دوتا بود. بقیه همه رفته بودند؛ التزیو ده دقیقه ای می شد تو رمین 
اودین��زه خیمه زده بود. یادش بخیر آن موقعها، سباس��تین ِورون 
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هنوز توی التزیو بود.
آن ش��ب ک��ه رودروی ه��م وایس��تادند، هرک��دام یک چاقو 
دستشان بود. اولش سیگاری می خواست  بیرون برود. نمی توانست 

چاقو را بکشد. اهل این کارها نبود؛ اما حالش جور نبود. داد زد:
� لعنتی انگار خود منه.

هیکلش اما قوی تر از دختره بود. چاقو را محکم گرفته بود؛ اما 
نمی خواست بزند. معلوم بود داشت زجر می کشید.

 اندام دختره هم به شکلی تحریک آمیز داشت تکان می خورد؛ 
چاق��و را طرف س��یگاری گرفته بود؛ آرام آرام چاق��و را جلو عقب 
می برد. زل زده بود توی چش��مهای س��یگاری؛ چشمهایش باریک 
ش��ده بود؛ انگار خیلی خس��ته بود. یک چیزی زی��ر لباس نازکش 
داش��ت تکان می خورد. نمی خواست خودش را به دست سیگاری 

بدهد؛ پاهایش بدجور داشت می لرزید.
چاقوی سیگاری س��فت تر از قبل به دستهایش چسپیده بود. 
سیگارش را دور انداخت؛ همانطوری زل زده بود به دختره؛ داشت 

لبخند می زد؛ یک چیزی داشت زیر لباسش تکان می خورد.
 دختره اما رنگش پریده بود؛ می خواست با آن حرکات جلو و 
عقب چاقو، ترسش را پنهان کند. آرام آرام داشت عقب می رفت.
س��یگاری دیگر نمی خندید؛ فقط زل زده بود تو چشمهایش.

دختره داش��ت س��یگاری را ن��گاه می کرد که چن��د لحظه پیش 
سیگاری انداخت روی زمین. هنوز خاموش نشده بود. آتش داشت 
به بهمن نزدیک تر می ش��د. س��یگاری آرام آرام می آمد جلو؛ چاقو 
را ب��ه طرف دختره گرفته بود. دختره داش��ت عقب عقب می رفت؛ 
چاقویش را هنوز س��فت گرفته بود؛ اما یک آسودگی تو چهره اش 

بود. انگار فهمیده بود، که سیگاری قصد زدن ندارد.
س��یگاری همچن��ان می آم��د جلوتر. دخت��ره ایس��تاده بود.  
س��یگاری بهش رس��ید. جفتش��ان می خندیدند. زل زده بودند به 
ه��م. اولین بار بود اینق��در به هم نزدیک ش��ده بودند. به همدیگر 
سالم دادند. دستهایش��ان می لرزید. چاقوها سفت ایستاده بودند. 

صورتهایشان را به هم نزدیک کردند. دختره گفت:
� می خوان ما رو به جون هم بندازن. اونا دروغ می گند.

یک چیزی داش��ت زیر لباساش��ان تکان می خورد؛ ش��ایدهم 
زیر پوستشان. دختره چش��مهایش را بسته بود. یک نفس عمیق 
کش��ید؛ نمی توانست خودش را کنترل کند. فکر نکنم قباًل تو این 

موقعیتها گیر کرده باشد.
همان کس��ی که بعداً می گوید، »چند سال دیوونۀ هم بودن، 
اینم آخرش«، یک گوش��ه خونسرد نشس��ته بود. با آن کت شلوار 

مسخره اش، ش��کل میهمانهای آن میزگردهای اقتصادی 
آخر ش��ب شده بود؛ انگار انتظار آخر کار را 

می کشید.
ه  خت��ر د

لباس��هایش پاره شده بود؛ بدجور داشت تکان می خورد؛ چندثانیه، 
ش��ایدهم چن��د دقیقه، خوب یادم نیس��ت چقدر طول کش��ید تا 
حرکاتش از آن تکانهای ش��دید، ش��ل تر و ش��ل تر بشود. مردمک 
چشمهایش گم شده بود. سیگاری همچنان می خندید؛ اما متوجه 
هیچکس نبود. او هم لباس��هایش پاره شده  بود؛ تقریباً لخت شده  
ب��ود. تو همدیگ��ر لولیده بودند؛ نفس نف��س می زدند؛ یک چیزی 
بین آن دو داشت ردوبدل می شد. معلوم بود، دارند درد می کشند؛ 

سیگاری اما می خندید. گفت:
� باالخره گیرت انداختم.

دختره هم لبخند رو لبهایش بود. تنش کامل ش��ل شده بود؛ 
کف زمین داشت خونی می شد.

کت شلواریه همینطوری داشت نگاه می کرد.
سیگاری چاقو را کشیده بود؛ زل زده بود تو چشمهای دختره.

دخت��ره دیگر ت��کان نمی خورد؛ گردنش آوی��زان بود. موهای 
بلندش کف زمین ریخته بود.

س��یگاری خودش را به زور نگه داش��ته بود. حاال دیگر کامل 
لخت بود؛ لخت لخت.

دختره، طاق باز، مماس کف زمین ش��ده بود. کف کامل خونی 
 بود. چاقوها شل و ول رو زمین افتاده بودند.

س��یگاری داش��ت به کف زمین نزدیکتر می شد؛ انگار بخواهد 
دختره را لمس کند. به زمین که رسید، رو شکم دراز کشید.

بهتر است بگویم سیگاری هم مرده بود؛ رو به زمین، پشت به 
من؛ پشت به کت شلواریه؛ پشت به آن جمعیتی که دیدند، چطور 
آن روز دو نفر همدیگر را لت و پار کردند؛ اما کس��ی جلوش��ان را 
نگرفت؛ ش��ایدهم همه همین را می خواستند. چند متر آنطرفتر از 

من، یکی گفت:
� چند سال دیوونۀ هم بودند؛ اینم آخرش.

ام��ا من مطمئن هس��تم نهایتش دو ماه ب��وده. صدای علی فر 
داشت می آمد، که با بینندگان محترم، سالم و احوال پرسی می کرد. 

ماالگا� خیخون، شروع 
شده بود.
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بەراییەکی گشتی
لە راستی دا باسکردنی ئەم رۆمانە ئاسان نییە، بۆ؟چوونکوو رۆمانێکە 
هاوکات کە سادە و گۆیایە تراژیدیایەکی ئاڵۆزی گێڕاوەتەوە. ئەم 
حاڵەتە ش��ێوازی هەڵس و کەوتی جیه��ان و پێکهاتی رۆمانەکە 
لەگەڵ »واقیع« و پێناسەی »واقیع« دیاری دەکات. دەشێت ئێمە 
ل��ە رووبەڕووبوونەوەمان لەگەڵ هەر دەقێک چاوەڕوانی ش��تی 
زۆرتر لەوەی لێ بکەین کە تێیدا«رووی«داوە، چاوەڕوانی ناکۆتایی 
و چێژ بەخش��ی زۆرتر لەو سامان و مێژینە دەقییەی لێ بکەین 
کە وەکوو مرۆڤ تا ئێستا خوێندوومانە و ناسیومانە. خوێندنەوی 
هەر دەقێک لە ناو ئەو«زمان«ەدا لەسەر چەند خاڵی گشتی ئیش 
دەکات. یەکەمیان ئەوەی کە دەق لەسەر ئیمکان و »شیمان«ەدا 
مانادۆزی��ی و زاوزێ دەکات. دووهەم ئەوەی کە ژێرخانی زمانی 
ئەوە دەقە ئاس��ۆیەکی هەیە و لە س��ەر ئەو ئاسۆیەشە کە ئێمە 
تیشکە تازە و تراش دراوەکانی مانامان بۆ دەردەکەوێت، واتە باس 
کردن لە خاڵی س��ەرکەوتنی هەر دەقێک بە بێ لەبەرچاوگرتنی 
س��ەربووردەی زمانی دەقەکە)کە لێرەدا ژانێرێکە بە ناوی رۆمان( 
لۆژیکی نییە. س��ێهەم ئەوەی کە هیچ دەقێ��ک لە پلەی تەواو 
و بە تەنهای��ی«دەق« نییە، بەڵکوو وەک��وو پاژێک لە کۆمایەکی 
ئەزموون��ە دەقئاوییەکانی ناو ئەو زمان��ە یە...ئەویش ئەزموونێکە 
و لە چرکە س��اتێکی بوونی خۆی دا خ��ۆی گێڕاوەتەوە. لێرەدا 
ه��ەر چەندە ئەو دەق��ە توانیبێتی لە ئاوێزانب��وون و جووتبوون 
لەگەڵ دەقەکانیتر)یان دان��ەری دەقەکانیتر و دونیایان( کەڵکی 
پێکهاتی و ناوەرۆکی وەربگرێت ئەوا ئەو دەقە لە س��ەر ئاس��ۆی 
مانایی بەرزتر رۆدەنیشێت. هەر چەند هەموو ئەمانە خوێندنەوەی 
من��ە وەکوو خوێنەر و تەئویلکارێک و ئەمەش پێبەس��تە بە ئەو 
دۆخ و س��ەردەمەی کە من تێیدا هەناس��ە دەکێشم. واتە یاوس 
وتەنی من ئاس��ۆی چاوەڕوانی))Horisen of expectation  خۆم 
بۆ ئ��ەم دەقە باس دەکەم بە پێی پێوەرگەلی س��ەردەمی خۆم، 
ئەوەش نا لەبەر ئەوەی کە من  کوڕی س��ەردەمی خۆمم بەڵکوو 
لە بەر ئەمەش کە من هەر بە راس��تی لەو رووەوە«کوڕی خۆمم، 

)گێڕانەوەی تراژیدیا لە خەونەوە بۆ خەون( عادڵ قادری

خ��ۆم و ئەزموونەکانم، خۆم و فامەکانم....«. من الم وایە کە دەق 
وەکوو کۆنستانس��ییەکانی لەچەش��نی ویلفیگانگ ئایزیر دەڵێن، 
پێکهاتێک��ی هێزەکی و ئیمکان مەندی هەیە و دەبێت خوێنەری 
نادی��ار)implied reader( ب��ە دانوس��تان و دیالیکتیک لەگەڵ 
دەق دا ب��ەردەوام واتادۆزیی بکات، بەاڵم لە تەنیش��ت ئەمەش 
دا پێ��م وایە کە جیهان��ی ئێمە و واقیع��ی مێژوومان روویەکی 
بەرهەست و ئۆبژەکتیڤی تایبەتی هەیە و سەرەڕای ئەمەش دەقی 
ئەدەبی کوردی)ژانێ��ری رۆمان(تەمەنێکی زۆر درێژی وای نییە 
تاکوو س��امانە زمانی و پێکهاتی و فۆرمی و تەکنیکییەکەی ئەو 
واقیعەمان بەش��ێوەی پۆس��ت مۆدێڕن بۆ بگێڕنەوە،  لەبەر ئەوە 
زۆربەی دەقەکانمان پێیەکی بە خەستی لە ناو واقیع و رووداوەکە 
دەمێنێتەوە و الم وایە ئەمە دەشێت پێکهاتی ئەو دەقە گەورانەش 
بێت کە تراژیدیا لە پێگەی ش��وناس دا دەگێڕنەوە. یانی الم وایە 
هەندێک دەق و بەتایبەتی س��ەرکەوتووکانیان دەشێت خاوەنی 
هەڵخڕان��دن)motivation( و بزوێنەری توخمی دیاری ناو واقیع 
 )motif(بن و هەر بە پێی ئەمەش خاوەنی رۆڵ-مایە یان مۆتیف
بێت کە تێیدا دەرکەوتە و الیەنێکی رووداو و گێڕانەوە زەق و زاڵ 
دەبێت. لە روانینی بوریس توماشفس��کییەوە مۆتیف دەشێت دوو 
حاڵەتی هەبێت یەکیان پێبەستە و یەکیان ئازادە. کە لە نامەکانی 
فێرنان��دۆ دا کەڵکێک��ی زۆر ل��ە حاڵەتی ئازاد وەرگی��راوە. واتە 
سنوورێک بۆ رووداوەکان دەستنیشان نەکراوە، ئەمەشی لەرێگەی 
پێکهاتەیەک��ی چەند دەنگ لە س��ەر دیس��کۆرس و وێژمانێکی 
هاوبەش و هاورۆح درووست کردووە. هەرچەند ئەمە روانگەیەکی 
هیرمنۆتیکییە و ئەوەندەی دیاردەناس��ی گادامێر و بوون ناس��ی 
هایدیگەر چەقەکەیەتی ئەوەندە فۆرمالیس��م و نیشانەناسی الی 
بەرجەستە نییە...هۆکاری ئەمەش النیکەم بۆ رووبەرووبوون لەگەڵ 
ژانێری رۆمانی کوردی دازۆرتر مێژووییە تاکوو تیۆریک...چوونکوو 
الم وای��ە بەپێی وت��ەی هایدیگەر کە روانینی بەرهەس��تخواز و 
عەینییەتگەرای گادامێری مامۆستای رەخنە کرد: وشیاری ئێمە 

ئەژین عبدالخالق، لە ١٩٨٢ لە گەڕەکی س��ێتاقانی ش��اری هەولێر لە دایکبوە / لە س��اڵی ١٩٩٩ لە ڕادیۆی پێش��کەوتن لە هەولێر 
پێشکەشکاری بەرنامەیەکی هەفتانە بووه  / ساڵی ٢٠٠٠ وەک یەکەم پەیامنێری کچ لە هەولێر لە ڕۆژنامەی هاواڵتی«یەکەم ڕۆژنامەی 
ئەهلی س��ەربەخۆ« دەست بەکار دەبێت و دواتریش له  ٢٠٠٥ وه ک نوسه ر له گه ڵ رۆژنامه ی ئاوێنه  درێژه  به کاری رۆژنامه وانی ده دات/ 
بەڕێوبەری نوسینی گۆڤاری سۆسیۆلۆژیا، بوە ٢٠٠٥/ دەستەی دامەزرێنەری چەندین گۆڤار وڕۆژنامەو ڕادیۆ و تەلەفزیۆن و ڕێکخراوی 
کۆمەڵگای مەدەنی بوە/ زمان و ئه ده بیاتی سکۆنده نافیای خوێندوه  و له ئێستادا خوێندکاری تیۆلۆگیایه  له زانکۆی ئۆپساالی واڵتی سوێد. 
به رهه مه کانی نوسه ر: جۆن لۆک و ئافره ت، وه رگێڕان � ٢٠٠٤؛ ده سه اڵت و تاک، بتراند رسڵ، وه رگێڕان � ٢٠٠٦؛ ئه فاڵتون، وه رگێڕان 

� ٢٠٠٨؛ ئافره ت، امام عبدالفتاح امام، وه رگێڕان � ٢٠٠٨؛ نامەکانی فیرناندۆ � ڕۆمان، ڕۆمان و دیوانێکی لەژێر چاپە ٢٠١٦
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ش��تەکانی جیهان و ن��او واقیع س��ەرهاوێژی)projection( واتە 
»فرافکنی« دەکات و هەر لە هەمان کاتیش دا بە هۆی ماهییەتی 
لە جیهان دا بووگ و دازین بوونییەوە، پێڕەو و هۆگری »جیهان«ە. 
راس��تە ئێمە«تووڕدراوی«ناو جیهانێکین کە ئاگامان لێی نەبووە و 
بژاردەمان نەکردووە ب��ەاڵم بەهەر حاڵ دونیای ئێمەیە، ناتوانین 
بە ش��ێوەیەک و لە س��ەر بنەمای تێڕوانینێک بجووڵێینەوە کە 
بە تەواوی دەرهەس��ت و ئینتزاعی بێت و بەش��ێوەیەک چاو لە 
دونیا بکەین کە دەڵێی لە سەر ترۆپکێکین و لە سەرەوەڕا بەرەو 
خوارێ چاو دەگێڕین و سەراب دەبینین. بەهەر حاڵ پێم وابێت 
ئەم الیەنەی دیاردەناسی بەو هۆیە زەق دەکەمەوە کە دەمەوێت 
باسی کارەسات بکەم. کارەساتێک کە دەق بۆ دەق گێڕدراوەتەوە 
و هێشتا فام نەکراوە...کارەسات هێندە باوەڕنەکردەیی و ناواقیعی 
دەنوێنێت کە لە ئەفسوون و خەون دەچێت...لە سیحر دەچێت...
س��یحرێکی سەیر بە هەموو توخم و تەم و هەڵم و تۆز و غوبارە 
پڕئ��ازار و چێژ بەخش��ەکانییەوە...لە هەمب��ەر تراژیدی دایە کە 
زمان و ف��ۆرم و پێکهات دەش��ێوێن...بوونێتر وەردەگرن...واقیع 
ل��ە خەیاڵ و خ��ەون دەچێت تێیدا و بە پێچەوانەش��ەوە، بەاڵم 
رەگەزی س��امناک و بەرهەس��تی کارەس��ات قەد بوار نادات لە 
جیهانی خەون و خەیاڵ و ئەفسوون دا ون بین...هەر ئەمەشە کە 
لە گارس��یا مارکیزەوە تاکوو ئێستا لێکدانی«ریالیزمی جادوویی« 
هەر لێک دانەبڕاون و پێکەوەن و هەیمەنە و زاڵێتی خۆی هەیە...
ل��ە دواجار دا دەڵێم ئەگەر وەکوو نیچە باس��ی دەکات هونەری 
رەس��ەن تراژیدیا بێت...ئەوا ش��وێن پێکانی تراژیدیا لەم رۆمانە 
دا دیارە...ئەگەرچ��ی الیەنی فەلس��ەفی رۆمانەکە ئەوەندە قووڵ 
و بەرف��راوان نییە کە وەکوو مەعریفەناس��ی چاو لە دەرئەنجامی 
رووداو و کارئەکتەرەکان بکەین، بەاڵم خواستی شوناسخوازانەی 
پاڵەوان)قوربان��ی!(ی چیرۆکەکە بۆ ئ��ەوەی بمرێت)بکوژرێت!کە 
داوا ل��ە یەکێک لە گێڕەرەوەکان��ی چیرۆکەکە داکات، کە دواتر 
دێمە سەری( بەرەو چەش��نێک هەڵوێستە و رامانی فەلسەفەی 
بەرزەڕۆیانە)transcendental(و نەمری و ماناوە لە مەرگ دا رامان 

دەکێشێت. 

پێشەڕۆکێک بۆ نامەکانی فێرناندۆ
»ونبوونی شوناس لە کایەی »خود« و »ئەویدی«..

.سوپاس »نا« بۆ ئاوێنەی »تۆ«!«
پێکهات��ی ئەم رۆمان��ە بە تەواوەتی پێکهاتێک��ی چەند دەنگ و 
هەاله��ەال کراوە. دەن��گ لێرە دا بە واتای فرەی��ی دەنگەکان و 
چەش��نێک لە دابەش��بوونی ئازادیی نایەت، رەنگ��ە کەم تا زۆر 
ئەم��ەی تێدا بەدی بکەین...ب��ەاڵم هەموو دەنگەکان لە خزمەت 
رزگارکردن یان کوش��تن و مراندن ی��ان هەناردنی پاڵەوان واتە 
س��وورمێن ب��ەرەو دونیایەک��ی بێڕەنگ...دونیای��ەک بێ هیچ...

دونیایەکی ناهیچ...هیچ...چچ...  ....  ... 
پێکهاتەک��ەی کە بە فۆرم��ێ گێڕانەوەی��ی »نامەگۆڕینەوە« 
دەچێتە پێش...کە لە سەرەتاش دا وا دەنوێندرێت کە لە خەیاڵی 
س��وورمێ دا تەنه��ا روو دەدات و پێوەندی ب��ە واقیعەوە نییە...
خۆی هێمایەکە بۆ دەسپێش��خەری وەگێڕ و پاڵەوان)کە دەشێت 
هەردووک یەک بن و دەش��ێتیش دوو بن و دەش��ێتیش نا!( لە 
دانپێدان��ان بەوەی کە لە ناو جیهانێکی لەت لەت و پارچەپارچە 

دا دەژی��ن...زۆر س��ەیرە کە دواتر تێدەگەین ئ��ەم جیهانە لەت 
لەت��ە بەرهەمی تەنهایی پاڵەوانە!تەنهایی ژان و خەونەکانی...!واتە 
تەنهایی لەت لەتی دەکا ب��ە چەندەها خود...چەندەها ئەویدی...
چەندەها خودی ئەویدی...و ئەویدی خود...هەر لەم خاڵە س��ەیر 
و ئەفس��ووناوییە دایە کە ئێمە شوێن پێی واقیع بە مانا باوەکەی 
ون دەکەی��ن و دێینە ن��او واقیعێکیتر...واقیعێکی خەون ئامێز...
واقیعێک��ی خەیاڵوام...خەیاڵوان...دوات��ر زۆر س��ادە و جوان ئەم 
پێکهاتە بە فۆرمیتر دەپارێزرێت...لەرێگەی بەش��داری دانی دوو 
وەگێڕی مێژووی ئەدەب واتە ئەحالم مەنسووری »کوردستانی« و 
مارگارێت دۆراس��ی بە رەچەڵەک فەرەنسی، دوو خانم و مێیینە 
کە بەش��ێوەی جیاواز و لە س��ەردەمانی »خوێن« و دواکەوتوویی 
و کەلتووری تەسک و تەنکی پیاوانە دا گەورەترین کاریگەرییان 
ل��ە دونیای خویان بوو. ئەحالم مەنس��وور یەکەمین ژنە کوردی 
نووس��ەر و ش��اعیر کە هاوکاری رۆژنامەی هاوکاری و هاوواڵتی 
کردووە، لە دایک بووی ساڵی ١٩٥١ و لە ساڵی ١٩٨١ سەفەری 
فەرانس��ەی کردووە و لە س��اڵی ١٩٨١ کۆمەڵە چیرۆکی«پرد«ی 
چاپ کردووە و لە ساڵی ١٩٩١ ماجیستەری لە چیرۆکی کوردی 
دا وەرگرتووە. مارگارێت دووراس لە بنەماڵەیەکی فەرەنسی و لە 
س��اڵی ١٩١٤ لە ڤییەتنام کە ئەوکات لە ژێر دەستی فەرانسە دا 
بوو هاتۆتە دنیاوە،یەکەمین رۆمانی خۆی لە س��اڵی ١٩٤٣ و بە 
ناوی«بێ شەرمەکان« باڵو کردۆتەوە. خاوەنی دەیان فیلمی گەورە 
و ناودارە و دەرهێنەرێکی س��ەرکەوتوو بوو ئەگەرچی تا کۆتایی 
تەمەنی باوەڕی بە بیری چەپ بوو، لە ساڵی ١٩٩٦ و لە تەمەنی 

٨٢ ساڵی دا لە پاریس کۆچی دوایی کردووە.
بەشێک لە رۆمانەکە بەشدارییەکی هونەرمەندانەی ئەم دوو 
کەس��ەیە لە پێگەی وەگێڕ)راوی( کە دێنە پانتای چیرۆکەکەوە 
و ب��ە گێڕانەوەکانیان رەوت��ی چیرۆکەکە بەرەو ئەو ش��وێنەی 
کە«بوون«یان پێیان دەڵێت بەرەو پێش دەبەن. هەڵبەت مەبەست 
لێرەدا لە »بوون«ی ئەم دوو نووسەرە ئەوەیە کە جیهان لە روانینی 
ئەمانیش دا توخمگەلێک لە تراژیدیا و کارەساتی جیهانی ژنانەی 
بە خەس��تی تێدایە. رەنگە واتای دەقئاوێزانی لێرەدا بە باشترین 
ش��یوە لە تەکنیک و ناوەرۆک دا ببینین. شوێنێک کە تەنانەت 
ئەحالم و دۆراس هاوسۆزی و دڵەکورکەیان بۆ پاڵەوانی چیرۆک...
واتە س��وورمێ تێدا زەقدەکرێتەوە...ل��ە دواییش دا دەبینین کە 
چارەنووس و کۆتایی خاڵی ژیانی س��ەر ئەرزیانەی سوورمێیە کە 
یەکێک لەم وەگێڕانە واتە ئەحالم مەنس��وور تووش��ی داچڵەکان 
و ش��ۆکی قووڵ و بووران��ەوە دەکات. واتە بەش��ێک لە پەیامی 
رۆمانەکە ئەمەیە کە ئێس��تاش لە دۆراسەوە تا ئەحالم کە باسی 
خوێن و قوربانیکردنی مێ و ساوایەتی و پاکیزەیی کراوە١ هێشتا 
هیچ گۆڕانێک بۆ پاراس��تن و رزگار کردن و پاس��ەوانی«بوون«ی 

ژن)کچ( نەهاتۆتە ئاراوە.

کورتەی پێکهات و ناوەرۆکی رۆمانەکە
لە ئێوارەی ٢٨ی مانگی جۆنڤییەری ساڵی ١٩٨٦ دا پەرجوویەک 
رووی داوە و کەس تێنەگیشت کە ئەم پەرجووە چییە...ئەگەرچی 
رووداوێک بوو س��امناک بە رواڵەت و هەموو دنیا و دەسەاڵت دار 
و سیاس��ەتمەدار و گەنج و پیری ب��ۆ تاوێک کش و مات و الڵ 
و بێدەنگ کرد...وەکوو نیشانەناس��ی س��ەدام حسێن لە پێگەی 



134

قاچەکانم  خاڵ��ۆم، 
جار  یەکەم  تاشی.بۆ 
تاش��ی،  قاچەکان��م 
ژن  سەیرە،  زۆر  هەستێکی 
کە لووس دەبێت، ڕێک حەز 

دەکات ڕووت ببێتەوە. حەزم
بێکەسی  مامۆس��تا  بە  دەکرد 
نیش��ان بدەم، نەک بۆ ئەوەی خۆشی 
دەوێ��م، نا، ئەوەم بۆ گرن��گ نەبوو. بەڵکوو 
ح��ەزم دەکردقاچەکان��م بەو لووس��ی و 
سافییەوە بە پیاوێک نیشان بدەم، ئیتر گرنگ 

نەبوو بۆم، ئەو پیاوە کێیە.
ئەگەرچی حەزێکی »خود«تەوەر لەم رستانە دا شەپۆالن دەدات 
بەاڵم بە واتای توانەوە نییە لە بەرامبەرەکەی)مامۆس��تا بێکەس( 
کە پیاوە، بەڵکوو نیشانەی حاڵەتێکی ئاساییە لە تەمنی کچێنی و 
پیاودۆستی دا کە لە دواجاریش و لە ساتێک لە ساتەکان گرینگ 
نییە چ پیاوێک..پی��او بەم خوێندنەوەی یۆنگ زۆرتر هێمایەکە...
بۆنەێکە وو عەترێکی راکێش��ەرە و بە پێچەوانەشەوە بۆ ژن. ئەمە 
ل��ە الیەک، ل��ە الیەکی دیکەوە و لە راس��تیش دا ئەم رۆمانە و 
ناوەرۆکەک��ەی ئەوەندە زایەڵە و هاوارێک��ی تووڕە و خەمناک و 
لەهەمان کات��دا داماو و قوربانییە وەک��وو رەگەزی مێ ئەوەندە 
هەڵگری ئاوێزانیی و تێکەاڵوی ئانیما-ئانیمۆسی نییە. ناوەرۆکێک 
کە لە خوێن و ماناکانی ش��ەرەفەوە دەست پێ دەکات...خوینێک 
کە تکا کۆ نابێتەوە..«حەیایەک«...شەرەفێک کە رژا کۆ ناکرێتەوە...
هەر چەند لەم رۆمانە دا ئاماژە بە کاریگەری ش��ێرزاد حەس��ەن 
وەکوو جیهانبینی بۆ سێکس و جەستە و ئازادی لەسەر سوورمێ 
دەکرێت...و قۆناغێک لە بوونی جەس��تەیی و عاتیفی سوورمێ دا 
دێت کە جگە لە خوێندنەوە و دەسپەڕلێدان هیچ کاری دیکەی 
نییە...جگ��ە لە بۆنکردنی خاکی بەرماڵی هێمنی مەعش��ووقی...
هیچی دیکە ناکات. دواتر چەقی گێڕانەوەی رۆمانەکە لە ماناکانی 
خوێ��ن و قوربانی و مێیین��ە دا چڕ دەبن��ەوە و نەریتی زاڵ بۆ 
چەمکی حەیا و پێوەندی لەگەڵ بەکارەت و پاکیزەگی بە باش��ی 
زەق دەکات��ەوە واتە لە پێگەی نیشانەناس��ی دا حەیا و خوێنی 
ش��ەرمگەی کچ وەکوو جەبرێکی جەس��تەیی کە کەلتوور زەقی 
کردۆتەوە دیاریکەری هەڵوێست و دۆزی قوربانیکردن و قوربانی 
بوونە...بەش��ی هەرە زۆری رۆمانەکە گێڕەرەوەی مێژووی قوربانی 
بوون و خوێن-پیرۆزاندنی ناوگەڵی سوورمێکانی واڵتی سوورمێیە 
و بەشداری ئەحالم مەنس��وور وەکوو خەڵکی واڵتی سوورمێ لە 
گێڕانەوەکە دا و بەش��داریپێدانی مارگارێت دووراس��یش وەکوو 
ژنێکی نووسەر و هاوخەمی لەچەشنی ئەحالم مەنسوور  دەشێت 
وەک��وو هەوڵێک ببینرێت ب��ۆ رزگاری کردنی قوربانی. بەاڵم ئایا 

رزگار دەبێت؟
لە نامەی یەکەم دا کە لە الیەن و زمانی یۆدیتی فەزاناسەوە 
دەگێڕدرێتەوە ئێمە س��ۆز و میهر و هاودەردی »جەس��تەیی« و 
رۆحی س��وورمێ و یودیت دەبینینەوە...هەر لەم نامەیە دایە کە 

ئێمە پێ دەنێینە ناو کەوشەنی هاوبەشی واقیع و خەون:
م��ن قاچ��م بەدوامدا نەدەه��ات، لەناوگێ��ژاوی دەزگاكانى 

ێک��ی  ر تۆ یکتا د
پڕدەنگ و قیڕە لە ترسی ئەم رووداوە)کە جارێ الیەنی 

پەرجووەکەیم باس نەکردووە و دواتر دێمە سەری(دەخزێتە 
ژوورە ب��ێ کەلێ��ن و پەنجەرەکەی و بێدەن��گ دەبێت!الڵ 

دەبێ��ت! ئەو لە خۆی تووڕەیە کە بۆ وا بێدەنگە!و...خودی 
رووداوەک��ە وا دەردەکەوێت کە ل��ە جیهانی واقیع دا 
بووە...«یودیت« و گرووپەکەی کە لە بواری فەزاناسی دا 
ئیش دەکەن لەو ئێوارەیە دا و لە کاژێر ١١:٣٨ خولەک 

پ��اش ئەوەی کە ٣٧ خولەک لە زەوی بە مووش��ەک دوور 
دەکەونەوە، مووشەکەکەیان دەتەقێتەوە و هەموویان هەپروون بە 
هەپروون دەبن...ئەمە لە دونیای راگەیاندنی جیهانی و هەسارەی 
زەوی دا دەنگدانەوەیەکی زۆری دەبێت. ئەم بەشە تەنها بەشێکە 
وەگێڕ)راوی( راس��تەوخۆ و بەش��ێوەیەکی میدیای��ی ئامادەگی 
تێدا هەیە و زانای گش��تییە، ک��ە الم وایە خاڵێکی باش بووە بۆ 
دەسپێکردنی رۆمانەکە بەاڵم دەشکرا بە فۆرمیتر دارێژرابایە. دوای 
ئەم رووداوەی ناو واقیع...واتە دوای تەقینەوەی مووش��ەکەکەی 
یودیت و گرووپەکەی کە گرووپێکی فەزاناس��ی ئەمریکی بوون...
ئێمە دێنێتە ناو »خەونێکی واقیعی« کە پێشتر و پێشوەخت الی 
یودیت ئامادە بووە...بەر لەوەی ئەم س��ەفەرە بکات...بەاڵم وەکوو 
شتێک«تەقینەوە«کە نابوود و نەماگی نەکردووە بەڵکوو »تووڕ«ی 
داوەتە س��احەت و رووبەرێکیتر لە بوون...خەون...ئەم بەش��ەی 
دەس��پێکی گێڕانەوەکە هەر وەکوو وت��م فۆرمێکی هەواڵییانە و 
میدیایی هەی��ە تەنانەت زۆر کورتیش��ە و دوو الپەڕەیە و ئەمە 
بەسە بۆ ئەوەی لە جیهانی واقیع و »نانامەکان«ەوە بمانگوازێتەوە 
بۆ جیهانی یەکەم«نام��ە« و خاڵی گێڕانەوەی دونیایەکی دیکە و 

هەسارەیەکی دیکە.
بەر لەوەی بێمە س��ەر باس��ی نامەی یەکەم دەبێت ئاماژە بەوە 
بدەم کە ل��ەم رۆمانە توخمەکان��ی )Anima and Animus( ی 
کارل گۆس��تاو یۆنگ واتە مێینەی��ی و نێرینەیی و هاوبوونیانی 
بە ش��ێوەیەک تێدایە، بۆ نموونە لەو ش��وێنەی کە...«س��وورمێ 
دەگات��ە تەمەنی باڵق بوون و »ب��ۆن«ی کوڕێک بە ناوی هێمن 
عاش��ق و ش��ەیدای دەکات...دواتر پاش شەڕی ناوخۆ کە دەچن 
ب��ۆ الی خاڵی تاکوو لەرێگەیەوە ئ��ەو خاڵەکەیتری کە پارتی بە 
بارمت��ە گرتوویەتی لە باتی کارێکی لەو چەش��نەی کە یەکێتی 
کردوویەتی رزگار بکەن...و هەروەها پاش��ان کە دێنەوە دەچێتە 
زانکۆ و مامۆس��تا بێکەس دەیەوێت بیخوازێ��ت ئەگەرچی ئەم 
ح��ەزی لێ ناکات و بەچەش��نێک گرینگ نییە ب��ۆی ...هەموو 
ئەمانە پێکهاتێکی ئاس��ایی لەو مرۆڤناس��یی و دەرونناس��ییەی 
یۆنگ دەگێڕنەوە و بە تایبەتیتر کاتێک کە بە مووسەکەی خاڵی، 
واتە بەو مووس��ەی لە پاشماوەی ردێنەکەی ماوەتەوە قاچەکانی 
دەتاش��ێت، ئاوەها لە زمانی س��وورمێوە دەبیس��تین)کە نامەی 

چوارەمی سوورمێیە بۆ یودیت(:
 دوێنێ بۆ یەکەم جار بەپارچە گوێزانێکی پاشماوەی ڕدێنی 
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دەه��ات، بااڵتر دەبوو. پێم وانەبوو ڕووح��م هەمان ئەو ڕووحەی 
چەند چرکەی پێش��ووتربووبێت، قووڵت��ر و قووڵتر دەچوومە نێو 
ڕووحم و هەس��ت و جەستەمم جێ دەهێش��ت، تا یەک چرکە 
پێ��ش تەقینەوەیچاڵینجەرەکەم��ان، تەمەنی من گەڕایەوە خاڵی 

سفر.
ل��ە نامەی یەکەم دا کە دواتر و ل��ە کۆتاییەکەی دا دیاری 
کراوە لە ش��وێنێک بە ناوی »هەسارەی بێ رەنگەکان«ەوە هاتووە 
و بەسەرنج دان بەوەی کە ئەم نامەیە لە زمانی یودێتی ئەمریکی 
و بە لەحن و دەربڕینێکی هاو سۆزانە و »هاوبوون«انەوە نووسراوە، 
تێدەگەی��ن کە »ه��او« و گرێدراوێتییەکی ق��ووڵ و وجوودی لە 
نێوان یودیت و س��وورمێ دا هەیە..کە دواتر و لەهەندێک بەشی 
رۆمانەکە دا بە راش��کاوی »هاورۆح«بوونی خۆیان باس دەکەن...
تەنان��ەت لە نام��ەی یەکەم دا ئەوە یودێت��ی رووح فڕیوە کە لە 
هەس��ارەی بێڕەنگەکانەوە٢ خەبەری »بوون« و لە دایک«بوون«ی 

سوورمێ بە نامەکەی دا بۆ سوورمێ باس دەکات!
م��ن ببووم ب��ە مێینەیەک ل��ە خاڵی س��فری تەمەندا، لە 
هەسارەی بێڕەنگەکان. لەم هەس��ارەیەدا، بوونەوەرەکان بێڕەنگ 
بوون، هەمیش��ە لە فڕیندا ب��وون. لەگەڵ یەک��ەم فڕینی منی 
بێڕەنگ، لە هەس��ارەی بێڕەنگدا، تۆ س��وورمێ، سوورمێی کچی 
حس��ێن ئاغا، لەدایک بوویت... لە گوندی شەرەبۆت، لە باشووری 
کوردستان. من س��اتمەیەکی توندم کرد، لە هەسارەی بێڕەنگ، 
وەکوو ئەوەی ڕووحم کۆپی بکەن، هەستێکی سەیر بوو، هەستم 
دەکرد ڕووحم لەت دەکەن و نیوەی دەبەن، هەس��تم بە ئازاری 
تۆ دەکرد لە کاتی لەدایک بوونتدا، دایکی تۆش،س��وورمێ گیان، 
وەک ورگی مانگا ئەس��توور دەینواند، کە تۆ و وێاڵش��ی تۆی لە 
ورگ هات��ە دەر، منیش لەگەڵ تۆ ئارامم گرت و لەوێدا لەدایک 

بووم. 
بە س��انایی و بە بەردەوامی لە هەموو رۆمانەکە دا دەکرێت 
ب��اس لە ئامادەیی ئەم پرس��یارە بکەین کە س��وورمێ و یودیت 
ی��ان چەندێکن؟ت��ا چەندە  یەکێکن 
یەکێکن؟سوورمێ و یودێت و ئەحالم 
مەنسوور و دۆراس یەکێکن؟یان لە 

ڕاگەیاندن و کەسایەتیيە سیاسیيەکانیش،
ئەوەندەی تر س��ەرم س��ووڕ ما. لەوەش ناخۆشتر، سووڕی 
مانگان��ەم كەوتب��ووه ئه م كات��ه وه ، دیارە م��ن یەکەم مانگم 
نەبووخوێن��م لەبەر بڕوات، بەاڵم ژن قورس��ترین ش��ت، کە هه 
رگیز لەگەڵی ڕانایه ت، س��ووڕی مانگانەیە. هەمیش��ە لە ساڵی 
ئەوەڵ��ی بێنوێژیی��ەوە بیر ل��ە وەس��تانی دەکەین��ەوە، بەاڵم 
بەڕاس��ت،ئەو مانگەم تەواو جیاواز بوو لە هەموو مانگەکانی تری 
تەمەنم، خوێنێکی ڕەنگ وەنەوش��ەیی، دڵۆپ دڵۆپ، دەڕژایە نێو 
دەرپێ مەخمەڵيیەکەم، هەس��تم نەدەکرد ئەوە خوێن بێت لێم 
دەڕوات، بەڵکوو لە هاتنەخوارەوەی کوتە گۆش��ت دەچوو.لەگەڵ 
هاتنەخوارەوەی هەر دڵۆپە خوێنێکیش، هەس��تم دەکرد ساڵێک 
لە تەمەنم کاڵ دەبێتەوە، کە لەنێو موشەکەکە دانیشتم، هەستم 
دەکرد وردەوردە نامێنم، چاوم دەیتوانی ببینێ، بەاڵم هێزم تیدا 

نەبوو سەیری هیچ شتێک بکەم....
باس��کردنی تایبەتمەندییەک��ی جەس��تەیی رەگەزیی مێ 
واتە س��ووڕی مانگانە)period( لە زمانی یودیتەوە بۆ س��وورمێ، 
مانیفێستکردنی ئازارێکی تایبەتی »بوون« و هەبوونە کە هێشتاش 
بۆ پیاو نامۆیە، ئەم نامۆییە وای کردووە ئەو شتە! یان ئەو »سووڕە« 
بە کەمترین حاڵەت پیاو بیری لێ بکاتەوە...هێشتا شتێک بێت لە 
نێوان نەناسیاوی و قێزەونی و ئەفسوون دا...ئەم دەنگەی یودیت 
بە هاوارەوە یەکەم بوونی راس��تەقینەی خۆی بە خوێنی سووڕی 
مانگانەوە مانیفێس��ت دەکات...شتێک کە قەت پیی را نایەیت...
ئازارێک کە قەد ئاس��ایی نابێتەوە...دواتر درێژەی نامەی یەکەم 
ئێمە دەباتە خاڵ و پنتی راس��تەقینەوەی گێڕانەوەکە...واتە ئەو 
ش��وێنەی کە ئیدی سنووری نێوان واقیع و خەون کاڵ و کاڵ و 

کاڵ دەبێتەوە تا دەگاتە پلەی سیفر...:
گوێم تۆزێک دەیبیس��ت، بەاڵم وەکوو ئەوەی بەئەنقەس��ت 
خۆم��م کەڕ کردبێت، ئاوا بووم. بۆن��ی هیچم نەدەکرد، پێم وایە 
س��اتى يەكەمى لەدەس��تدانی هەموو هەس��تەکانم 
ش��تێک  بوو،هاوکاتی��ش 

تا  لەنێوم��دا، 
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ئاوێنەی��ی، بەاڵم لەم رۆمانە دا ئاوێن��ە و دەاللەتەکانی و هەڵس 
و کەوتی س��وورمێ لەگەڵ ئاوێنە ئەو واتایە ناگەیەنێت. شتێک 
ک��ە قەد نابێت لە بیری بکەین ئەمەیە کە لەهەموو نامەکان دا و 
تەنانەت لە دانیشتن و دیالۆگەکانی ئەحالم و دۆراسیش دا )وەکوو 
دوو وەگێڕی هێزەکی و کارلێکەری ناو رۆمان و رووداوەکە(لەحن 
و زایەڵ��ەی منداڵکارانە و پاکیزەئامێز و بێگەردی وتە و وش��ە و 
دەربڕین و هەس��تەکان زاڵە و ب��ەدی دەکرێت...گێڕانەوەی ئەم 
رۆمانە لەم الیەنەوە دەش��ێت خاڵە س��ەرەکی و زێڕینەکەی بە 
هەوڵ بۆ دۆزینەوەی«خود« و فامی خود و دواتر پێناسەی مانای 
خود لەپێوەندی لەگەڵ ئەویدی دا پێناسە بکەین کە ئەم هەوڵ 
و بزرۆکییەش هەر لە ساتی لەدایک بوون و بێدەنگی سوورمێوە 
دەس��ت پێدەکات تاکوو دۆزینەوەی ئاوێنەیەکی خالخاڵۆکەیی و 
نوختەنوختە کە تەنها تۆزێک جیوەی بە پشتەوە ماوە و خودێکی 
دی��ار و رێکی تێ��دا نابینرێت...ئاوێنەیەک کە لە زبڵدانی ش��ار 

دەیدۆزوێت��ەوە و پاش ئەوەی ک��ە دەیەوێت لە رێگەی ئەو 
ئاوێنەیەوە خۆی باش��تر ببینێت ...س��وورمێ... ئاوێنەکە 

بەرزدەکاتەوە تاکوو خۆی باش��تر ببینێ...سەری خۆی 
باش��تر ببینێت ..کەچی یەکێک دەس��ت دەخاتە 
سەر ش��انی و دەیگرێت و دواتر »کێری«دەخاتە 

ناو دەمییەوە...ئەمە خاڵی دەس��پێکی گەڕانی 
سوورمێیە، س��وورمێیەک کە لە سەرە 

بەرزتر  ماڵەکەی��ان  ئاوێن��ەی  تادا 
لە بااڵی داکوترا ب��وو بۆیە خۆی 
نەدەبین��ی و ئاوێنەیەک��ی نزمی 
دەویس��ت، ئەو لە »ئاوێنە«ی برا 
و خۆشکەکانی دا کە لەو بەرزتر 
بوون و خۆیان ل��ە ئاوێنەکەدا 
باش دەکرد...پرسیاری  و  چاک 
ئاوێنە چیی��ە و من کێمی بۆ 
هاتە ئاراوە...ئەم رەوتی شوناس 
دۆزییە ب��ە درێژایی رۆمانەکە 
...تاک��وو  دەبێ��ت  درێ��ژەی 
ئەزموونی سوورمێ لە رێگەی 
کە  وەکوو«بۆن«  میکانیزمێکی 
کوڕێکی ئەفسووناوی بە ناوی 
هێمنی تێدا تاقی دەکاتەوە و 
عاشقی دەبێت ..تاکوو تەمەنی 

زانک��ۆ و باڵقبوون��ی سێکس��ی 
و ئاڵۆش��ی جەس��تەی ب��ۆ پیاو و 

هاوس��ەرێک کە لەوانەیە مامۆس��تا 
بێکەس بێت...تاکوو ئۆنتۆلۆژیای بیس��تن 

و گوێڕاگری بۆ مۆسیقای پیانۆکەی زاگرۆس...
تاکوو هەڵهاتنی لەگەڵ زاگرۆس بۆ دەرەوە تاکوو...

عاشق بوونی بە کوڕەی ناو رادیۆی بەشی کەش و هەوای 
س��وێد واتە فێرنان��دۆ ئەرییاس وهتد تا کاتێ��ک کە دەکەوێتە 
نەخۆشخانەیەکی دەروونی و براکەی بە کۆڵێک ریشەوە بە دوای 
دا دێت و دەڵێ:قەدەری ئیالهییە کە من هاتم س��وورمێ زمانی 
بەر بوو...تاکوو ئەو جێگەیەی کە س��وورمێ دەگەڕێتەوە و شێت 

چی��دا یەکن و تا چەندە؟وەاڵمی ئەم پرس��یارە بە خوێندنەوە و 
راڤە و هەڵکۆڵینی زۆرتری دەقەکە دەدرێتەوە نەک بە بەڵی یان 
نەخێر و تارادەیەک و...من تەنها ویس��تم بە هۆی ئەم پرسیارەوە 

جۆگەلەی باسەکەم بەرەو رووبەرێکی شوناس تەوەر دابشکێنم.
بۆچی دوو نووس��ەر و چیرۆکنووس��ی م��ەزن واتە ئەحالم 
مەنس��وور و دۆراس )نووس��ەر و دەرهێن��ەر( ل��ە مابەینی نامە 
گۆڕینەوەکانی یودێت و سوورمێ دا ئامادەن و دەسکاری رووداو 

و پێشهاتەکان دەکەن؟
یودێت ئێس��تە رۆحێکی بێڕەنگە و لەوانەیە لە هەسارەیەکی 
دیکە وەک زوحەل بژێت، ئەحالم و دۆراس بە چەشنێک خۆیان 
گێڕاوەتەوە و هەموویان لەو س��ەرەوە دێنەوە، تەنها کەس��ێک و 
کارئەکتەرێک لە س��ەرەتای رێگە بێ��ت و »بوون«ی خۆی بەرەو 
گێژەنی شوناس��ی رۆژهەاڵت��ی ئامادە و پێش��هاتیانە دەبینێت، 
س��وورمێیە. ئەم حاڵەتە دۆخمەند و شوێنگە تەوەرەی سوورمێی 
کورد ئاماژەیە بۆ کۆی الیەنە چاالکە مێینەکانی ناوی رۆمانەکە کە 
لە هەمبەر و رووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ چەند کارئەکتەر ونیشانەی 
نێر وەکوو پیاو)هێمن، بێکەس، زاگرۆس(، کەڵەش��ێر، سمێڵ و...
بوون��ی زەقتر دەکاتەوە، هەڵبەت ئەم مانیفێس��تکردنەی ئازار و 
رەنجی جەس��تەیی-رۆحی مێ لە پلەیەکی بوون ناسانە دا، تەنها 
پەیوەست و تایبەت نییە بە سوورمێ و یودێتەوە بەڵکوو ئەحالم 
مەنس��ووری خانەقینی و مارگارێت دوراسی ڤییەتنامی)بنەماڵە 
فەرەنس��ی(و...دەکات بە دەست خوش��ک و هاورۆح و هاودەرد 
و هاو«ش��وناس«... ک��ە ئەمانەش خۆیان نیش��انە و میتافۆڕن بۆ 
کارئەکت��ەران و ژی��ان و کەلتوورانێک کە ش��وێنگە و دۆخیان 
لە واڵتی س��وورمێ و یودیت و ئەح��الم و دۆراس دەچێت، کە 
هەڵبەت ئەگەر وەکوو نیشانە و هێما سەیریان کەین ئەم کەس و 
کارئەکتەرانە ئاماژەن بۆ چوار قوڕنەی دونیا و تەنانەت ئەنگوست 
راسانێکی قاییمیشە بۆ سەرووی گۆی زەویش...ئەوەتا یودیت لە 
هەسارەیەکی بێڕەنگ و ناونیشان و نادیارە...رەنگە زوحەل بێت بە 
ئاڵقەیەکی س��پی بێ رەنگ بە دەوری دا...کەچی لەوێش هەست 
بە ئ��ازاری هاورۆحەکان��ی دەکات، کەواتە دەش��ێت بڵێم ئەمە 
الیەنێکی ئایدۆلۆژیکی و فەلسەفی ئەم رۆمانەیە کە ئەگەر وەکوو 
بوونێکی جەس��تەیی رەنج مانیفێس��ت بکات دەبێتە ئایدۆلۆژیا، 
ئەگەریش وەکوو بوونێکی کەلتووری ئازار و قودس��ییەتی خوێن 
و پاکیزەیی لەپلەی پرس��یار دا مانیفێست بکات دەبێتە الیەنی 
فەلس��ەفی، کە هەر وەک لەسەریشەوە وتم ئەمە باسێکی ئاڵۆزە 
و زۆر س��ەختە لە دەقی ئەدەبی دا دەکاری کەین. بە هەر حاڵ 
لێرەوەیە دەتوانم بێمە سەر یەکێک لە تەوەریترین و بنەماییترین 

باسە ماناتەوەرەکانی ئەم رۆمانە واتە »شوناس«. 

شوناس لە ئاوێنەیەکی خاڵخاڵۆکەیی دا!
گرینگترین باس لە مەڕ شوناسەوە پێناسەی«خود« و »ئەویدی«یە. 
ئەوەی کە پێوەندییەکانیان چۆن دەبێت و دانوستان و سنووریان 
لەگەڵ یەک��دی چۆناوچۆن دەبێت، دەگەڕێت��ەوە بۆ ئەوەی کە 
ئێمە چۆن ئەو دوو زاراوە و تێرم )term( ە پێناسە بکەین. لێرەدا 
نایەمە سەر باس��ە فرۆیدی و الکانییەکان. ئەگەرچی لەم رۆمانە 
بە دۆزینەوەی ئاوێنە لە یەکێک لە زبڵدانەکانی ش��ار دالە الیەن 
سوورمێوە دەمانباتەوە سەر بیردۆزییەکانی ژاک الکان و قۆناغی 
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س��اتی لە دایک بوون و بااڵکردنییەوە نازناوگەلی وەکوو سوورمێ 
س��وور، نازلیخان، س��وورمێ ئاغا...و هتد یان پێوە لکاندووە واتە 
دۆخ��ی کەلتوورەکە تەنانەت لە رێگەی خودی مێینەکانەوە واتە 
دای��ک و نەنک و... کە لەژێر نێر س��االری دا بوونە بەو ش��ێوە 
شوناس��ی بەس��ەر مێین��ە دا س��ەپاندووە...ئەگەرچی لە رووی 
فەلسەفیش��ە تەنانەت خودی »ناو«یش هەنگاوێکە بۆ درووس��ت 
کردنی شوناس��ێکی س��اختە و دواتریش دەش��ێت دوو ئەوەندە 
دوورکەوتنەوە بێت لە«ش��وناس« بە واتا ئینس��انییەکەی...بەاڵم 
ئی��دی چارە چییە، ئەو ک��ورد بووە!ئەحالمیش هەروا!دۆراس بە 
رەچەڵەک فەرەنس��ی!یودێت خەڵکی هەسارە ئەمریکا!و...دەشێت 
بوون خ��ۆی راز و موعەمایەک بێت...بوون شوناس��ێک بێت کە 
لە »ناو«ی دا گیرمان خواردووە...بەاڵم ئەمە باس��ێکیترە و من لە 

سەری ناڕۆم...

ئەپیزۆدی دووهەم:
نامەی دووەم
لە سوورمێوە

یودت گیان، بیرمە، باشم بیرە...هەمیشە هەستم بە شەرمەزارییەکی 
زۆر دەک��رد لەنێو خەڵک دا، چونکە هەس��تم دەکرد لە هەموو 
مندااڵنی تر ناش��یرینتر و قێزەونتر دەنوێنم، ئەزانی من بەشوێن 
ئاوێنەیەکدا دەگەڕام،حەقیقەتی خۆمم نیش��ان بدات، ئاوێنەکانی 
ماڵی ئێمە ئەوەندەبەرز هەڵوەسرابوون، من تا تەمەنم بووە حەوت 
س��اڵ، خۆم لە ئاوێنەدا نەبینی. بەدیار گەورەکانەوە دەوەس��تام، 
کاتێک لە ئاوێنەیەکی بەرزهەڵواس��راوەوە سەیری خۆیان دەکرد، 
خوش��ک و برا گەورەکانم، ئەوانەی بااڵیان دەگەیشتە ئاوێنەکە، 
زۆر س��ەیر لە خۆیان دەڕوانی. من هەمیشە پێم وا بوو لە خۆیان 
دەترسن، وا دەهاتنە بەرچاو، لەنێو ئاوێنەکەدا شتێکی تۆقێنەریان 
بینیبێت، کە دەیانبینی من س��ەیریان دەکەم و تێیان دەڕوانم، 
ڕێ��ک دەریان دەکردم. نیوەڕۆیەک��ی گەرمی هاوین، ئەو کاتەی 
خەڵک��ی دوای نانخواردنی نیوەڕۆ وەکوو مێش��ی مردوو بە دیار 
س��فرەی نانخواردنەوە خەو دەیبردنەوە، م��ن وێڵ بووم بەدوای 
دۆزینەوەی ئاوێنەیەکدا. لە ڕاس��تیدا، لەم نیوەڕۆ گەرمانەدا، من 

بەدوای زۆر
ش��تدا دەگەڕام، من منداڵی س��ەر زبڵدانەکان بووم، منداڵی 
واڵتێ��ک ب��ووم، بۆنی باروت و خوێی ل��ێ دەه ات، لەو مندااڵنە 
ب��ووم، كه لە گەرم��ەی جەنگ دێنە دونی��ا و جەنگ منداڵی و 
گەنجێتییان دەس��ووتێنێت. لەو مندااڵنە بووم، لە هر زبڵدانەکان 
یاریمان دەکرد، ئێمە نەوەیەک بووین، لە زبڵدانەکانەوە زۆر شتمان 
دۆزییەوە و لێوەی فێر بووین. هەر لەناو زبڵدانەکانیش��دا،هەزاران 
خەونمان بۆگەنی کرد و لەناو چوون. لەنێو زبڵدانەکان، ئاشنا بووم 
بە ئاوێنە، کۆندۆمی بەکارهاتوو، ئەوکاتە تەمەنم حەوت س��ااڵن 
بوو، دوای ئەوەی هەموو ماڵەوەمان بەدەم قس��ەی بێماناوە خەو 
دەیبردنەوە، من بەپێخاوس��ی و بەهێمن��ی، وەک مار دەخزیمە 

کۆاڵن. خۆشترین شوێنێک بۆ منداڵ لە واڵتی جەنگدا،
کۆاڵنە وش��ک و س��ەر زبڵدانەکانێتی. لەنێو ئ��ەو زبڵدانەدا، 
ڕۆژێک زۆر بە تاسەوە بۆ پارچە ئاوێنە دەگەڕام، ژێر پێیەکانیشم 
لەگ��ەڵ ئەو ئ��ەرزە گەرم و س��ووتاوە، س��ووتابوون. بەاڵم هەر 
خۆش��ترین شتێک بۆ ئەو کاتەی من، گەڕان بوو بەدوای بینینی 

و لێ��وە دەبێت و داوا لە ئەحالم��ی ناوی چیرۆک دەکات ئیدی 
بیکوژێ��ت و درێ��ژە بە چیرۆکەکە نەدات...تاک��وو ئەوەی کە لە 
رێگەی منداڵێ��ک و بە داخوازی خۆی بە دەرزییەک گوڵی ژاڵە 
لە سەر دڵی رزگار دەبێت لە ئازار و رەنج و دەمرێت! دەکوژرێت! 
خ��ۆی دەکوژرێنێت!...هەموو ئەم هێڵە ی��ەک لە دوای یەک و 
پەراگەندان��ە لە ک��ۆی رۆمانە کەدا و بە چەن��د دەنگەوە بەدی 
دەکرێت و بەجوانی و س��ادەیی دەگێڕدرێتەوە...ئەو شتەی کە لە 
کۆتای��ی ئەم گەڕانە دا بۆ«خود«ێک��ی مێینە لە کۆمەڵگایەکی تا 
سەر ئێس��قان نێرساالر دا بە هەموو نیشانەکانی نێرایەتی وەکوو 
کەڵەش��ێر و... بەرهەم دێت چەشنێک لە جوانیناسی کوژرانمان 
بۆ پێناسە دەکەن! کوژرانێک کە چێژی نییە، بەڵکوو بۆ هەڵهاتن 
و دەربازب��وون لە ئازار دەکرێت...دەربازب��وون لە ئازار لە رێگەی 
کوژران خۆی چێژێکە. ئەگەرچی ئەم کوژرانە بەمانای نەمان 
نیی��ە و هەڵهاتنە لە قوربانی بوون و داپڵۆس��انی رۆحی 
سوورمێ بەر لەوەی بە تەواوەتی لە هەسارەی زەوی دا 
بمرێت...و لە هەسارە بێڕەنگەکان نیشتەجێ بێت...
رۆحی ئەحالم و دۆراس��یش بۆ ئەوێ دەچن و 
دەڕۆن و رۆشتوون و لەوێن!...پەیوەست بەم 
باس��ەمەوە چەند الیەنێک ل��ە رۆمانەکە 

وەکوو ئەپیزۆد دەخەمە بەردەست.

ئەپیزۆدی یەکەم:
سوورمێ، تۆ هەر لە چەند مانگی 
ئەوەڵ��ی تەمەنتدا،جیاوازت��ر 
بووی لە هەم��وو مندااڵنی 
ت��ری نێ��و خانەوادەکەت.
مەمکی هیچ یەکێک لەو 
ژنان��ەت نەدەمژی، جگە 
لە هیی دایکت، هەموو 
مندااڵن��ی ت��ر لەگەڵ 
دایکیان��دا،  الیالی��ەی 
بەریئان��ە خەن��دە  زۆر 
دای دەگرت��ن، تەنیا تۆ 
دای  گریانێک  نەبێ��ت، 
ئەوس��ەری  دەگرت��ی، 
دی��ار نەبێت. ه��ەر بۆیە 
ب��ۆ ڕاب��واردن، ژنان گەر 
کەیفیان هەڵسابا،الیالیەیان 
ب��ۆت دەکرد، ت��ۆش وەک 
بەلووعەی ئ��او، تنۆک تنۆک، 
فرمێسک لە چاوه کانت دەهاتنە 
خوار. ئەم گریانەی تۆ، هەموویانی 
هەریەکێکیش  کردب��وو،  سەرس��ام 
لەخۆیەوەنازناوێک��ی بۆت دادەنا، س��ورمە 

سوور، نازلیخان، سوورمێ ئاغا...
ه��ەر وەکوو لەم ئەپی��زۆدەدا دەردەکەوێت بە هۆی 
ئەوەی کە سۆرمێ لە بنەماڵەیەکی خانزادە و ئاغاواتی لە گوندی 
ش��ەرەبۆتی باشووری کوردوس��تان لە دایک بووە...هەر لەیەکەم 
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یودت گیان، ساڵوی عهشقت لێ بێت.
بۆچی عهش��ق ئەوەندە جوانە، بۆچی ئەوەندە ئەفسووناوییە 
هەس��تکردن بە ڕووح؟ یودت گیان، لە پێنج هەستدا، هەستێکم 
تێرە. ئێواران چاوەڕوانی هێمنم. کە لەوسەری کۆاڵنەوە دێت،بۆنی 
دەکەم. کچەکان پێم دەڵێن، دیسان دڵی خەبەری دا،بەاڵم ئەوە 
دڵ��م نیيە. من بۆنی دەکەم، بۆن. بەداخ��ەوە، دایکم دەرگاکانی 
بەرز ک��رده وە و بۆمان نیيە بچین��ە بەردەرگاش.بەاڵم لەنێو  و 
ئەو دەرگا بەرزەوه، من کونێکم دۆزیوەتەوە،کونێکی زۆر بچووک، 
هەموو ئێوارە یەک،لەو کونه وه سەیری هێمن  دەکەم . لەو کونە 

بچووکەوە بۆنی گەورەترین عەشق دەکەم. 
ئەگەر بە پێی وتەی ئالێن بادیۆ عەشق یەکێک لەو رووبەرانە 
بێ��ت کە ئەگەری دەرکەوتنی حەقیقەتی تێدایە...س��وورمێ لەم 
ئەگ��ەرەش دا بەرەو تراژیدیا و ناکام��ی دەچێت...هۆی دابڕان و 
ج��وێ بوونەوەی لە هێمن هۆیەکی دەرەکی بوو، ش��ەڕی ناوخۆ 
و نەریتی س��واو و دوگم��ی کۆمەڵگا...بەاڵم پاش��ان خوێندنەوە 
دەست پێ دەکات و دەچێتە زانکۆ...لە زانکۆیە کە پیاو وەکوو نێر 
دەناسێت...هەڵبەت ئەم ناسینەی جیایە لەو ناسینەی کە پێشتر 
لە حوجرەی ش��ێخ زانا دا لە س��ۆنگەی ئەتک کرانەوە بۆی هاتە 
پێش...لێ��رەدا ئەو بە رۆحێکی باڵقەوە بێکەس وەکوو مامۆس��تا 
و پیاو و هاوس��ەر دەناس��ێت...دواتر ئەو هەر گەڕانی عاشقانەی 
خ��ۆی ب��ۆ ش��وناس دۆزی و رزگارییەکی ب��ەرزەڕۆ درێژە پێ 
دەدات ولە رۆژێکی ئیش کردن دا کە س��ەردانی پۆلی راهێنانی 
موزیک دەکات ئەمجارە بە »بیس��تن« رۆحی یەخسیر و شەیدای 
کوڕێک بە ناوی زاگرۆس دەبێت...لەم بەس��ە دا کە خاڵی بەرز و 
بریقەداری گێڕانەوەکەیە بە داخوازی دۆراس لە ئەحالم کە ئیدی 
ئەم هەموو کارەس��اتەی س��وورمێی پێ ققت ناچێت و بەرگەی 
ناگرێت، ئەحالم دێتە شوێن کارەکەی سوورمێ واتە وۆرکشۆپی 
رۆژنامەوانییەکەی و ئەرکێک بە س��وورمێ دەسپێرێت...ئەرکێک 
کە لە وش��یاری و هاوخەمی هاوبەش��ی ئەح��الم و دۆراس دا 
دەیەوێت بەرە عەش��قێکی تازە و شوناس��ێکی رزگارکەر پاڵ بە 
سوورمیوە بنێن..سوورمیش هەلدەستە بە ئەنجامدان و سەردانی 
بۆ پۆلی مۆس��یقاکەی زاگرۆس بە ناوی قوتابخانە مۆزارت کە لە 

پاریسەوە هاتۆتەوە...ئەو دەچێت و دەپرسێت:
س��اڵو، کوڕینە. ببورن، قوتابخانەی م��ۆزارت لەکوێیە؟هەر 
هەموو بە یەک جار دەستیان بۆ قوتابخانەکە درێژکرد، ئەوەتا... ئا 
لێرەوە. ئێمە هەموومان لەالی مامۆس��تازاگرۆس، لەو قوتابخانەیە 
میوزی��ک دەخوێنین.زاگرۆس، زاگرۆس، لەبەر خۆمەوە دەمگوت، 

زاگرۆس ناوێکی تایبەتە.
بە تێپەڕبوونم بە نێو س��اڵۆنەکەدا، گوێم لە میوزیکێک بوو، 
دەس��تی پێ کرد. لەگەڵ دەس��تپێکی ئەو میوزیکەدا، ئیترگوێم 
کرایەوە، هەس��تم کرد هەموو ساڵەکانی تەمەنم، گوێم کەڕ بووه 
. ئێس��تا، بۆ یەکەم جار، گوێم لە ژیان دەبێت. یودت، گوێچکەم 
کرایە وە، من گوێم لە دونیایە، گوێم لە فەزایە. من ئێس��تا گوێم 
لە تۆیە، گوێم لە گریانی مناڵە برس��ییەکانی ئەفەریقایە، گوێم لە 
هاواری جەنگە، گوێم لە هەموو ش��تێکە. وەک ئەوەی ڕۆژانێک 
بۆنی خۆش��ترین کوڕی دونیام کرد، ئێستاش بە هەمان شێوه ، 
گوێم لە هەموو دەنگە لەنێو ئەو هەموو دەنگە پەرجووئاسایانەوە، 
کوڕێ��ک بە ڕیتمێک، کە پێش��تر لە دەنگی هی��چ مەخلوقێک 

خۆم لەنێو ئاوێنەیەکدا.
لێرەش هەر وەکوو دیارە هەوڵ و تێکۆشانی جیدی و السارانە 
بۆ بینینەوەی »خود« دەکەوێتە روو، لە دۆخ و واڵتێکی تا س��ەر 
ئێس��قان س��یخناخ لە جەنگ و بارووت و گوو و کێر و کاندۆم...
نیشانەناس��ییەک کە دەش��ێت لەم ئەپیزۆدە دا و لە درێژەی دا 
باس بکرێت وێنەیەکی س��ەدام حوسینە لەگەڵ بنەماڵەکەی لە 

ناو ئەو زبڵدانە مێژووییە!
... هیچ نەیترس��اندم، جگە لە وێنەیەکی سەددام حوسێن و 
خانەوادەکەی، کە لە کاتی جەژنی لەدایکبوونی سەددامدا گیرابوو. 
ئەم وێنەيه بەس��ەر دار و بەردی ئەوسای عێراقه وه هەڵواسرابوو. 
ئه گەرچی س��ەددام حوس��ێن لە وێنەکەدا پێدەکەنی،بەاڵم من 
ئەوەندە لەو هەیبەتە ترس��ام، کە بۆ ئەو پیاوە دروس��تکرابوو، لە 
ترسا قاچی ڕاستم بەقایمی لەو عەرزە سووتاوەکوتا و بە دەستی 
ڕاست، ساڵوێکى س��ەربازيم بۆ کرد و وتم،“نعم سیدی”، وەکوو 

ئەوەی سەربازەکان دەیکەن. ئەوەندە ئەو
دیمەنەم ل��ه تەلەڤزیۆندا بینیبوو، ئیت��ر وام دەزانی هەموو 

کەس لەسەر ئەم زەمینە، ئەبێت بۆ ئەو پیاوە وا بکات.
لێرەدا بە روونی کاریگەری الیەنی دەسەاڵت و دیکتاتۆرییەتی 
پیاوانە لە س��ەر سمێڵ زلێک وەکوو سەددام نیگار دەکرێت، ئەو 
کاریگەریی��ەی لە قوواڵیی رۆح و هەناوی منداڵیی ئێمە دا جێی 
دەهێڵێت و شوناس��مان دەخاتە قوماری شەهوەتی بەرژەوەندی 
و ئایدۆلۆژییە سیاس��ییەکانەوە. بەاڵم گەڕان بە دوای شوناس لە 
ئاوێنەیەکی رووش��اوی ناو زبڵ دا سوورمێی حەوت سااڵن بەرەو 

کوێ دەبات:
بەاڵم من هەر بەردەوام بووم لە گەڕان، تا پارچە ئاوێنەیەکی 
تەنک��م دۆزییەوە. ئاوێنەکە ئەوەندە کۆن وتەڕ ببوو، بە تۆزقاڵێک 
جیوەی پێوە مابوو، کە بۆ یەکەم جاردوای حەوت ساڵی تەمەنم، 
سەیری خۆمم کرد، یەکەم جارترسام و ئاوێنەکەم فڕێ دا، دوایی 
جارێکی تر هەڵم گرتەوە و یەکەم ش��وێن کە سەیرم کرد، لووتم 
ب��وو. زۆر داخم خوارد،چونکە لە هیی کچە بچووک و بەنازەکەی 
س��ەددام حوس��ێن نەدەچوو. تۆزێک دەمم دەجوواڵند و خوارم 
دەکردەوە، سەیری لچ و لێوی خۆمم دەکرد، چاوەکانم زۆر گوناح 
دەیاننوان��د، وەک چ��اوی هەر منداڵێکی پێ خاوس و برس��یی 
مەیدان��ی جەنگ. ل��ه بیرمە دەموچاوم لەب��ەر کۆنیی ئاوێنەکە، 
خاڵخ��اڵ دەینواند،چونکە لەنێ و ئاوێنەکەدا، ئەودیو ئاوێنەکە بە 

دیار دەکەوت.

ئەپیزۆدی سێهەم:
بوونی ژن وەکوو جەستە و رۆح

لە سووڕی مانگانەوە بۆ عەشقی«ناکەس«٣
سێکوچکەی عەشق لە نێوان هێمن، زاگرۆس و ئەریاس دا

یەکێک ل��ەو رووداوانەی کە لە س��ەرەتا دا وا دەردەکەوێت کە 
رەنگە شوناس��ی س��وورمێ ئازاد بکەن و لە گەرداوی »ناخود« دا 
دەری بێنێت... رووداوێکە کە لەرێگەی بۆن دا ئااش��کرا دەبێت...
بۆن��ی پیاوێ��ک لە بەهارێک دا کە بۆن مانا و بوونی سرووش��تە 
ئەو تەنه��ا بۆنێک بەری لووتی دەکەوێت بۆنی پیاوێکە، کوڕێکی 
ئەفسووناوی و ئارام بە ناوی هێمن...ئەم دۆخ و رووداوە لە نامەی 

چوارەم دا بە زەقی بەرجەستە دەبێت:
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چڕ کراوەتەوە
٦. هەڵەیەک��ی گەورەی��ە ئەگەر بڵێین ک��ۆی ئەم گەڕان و 
پش��کنینە بۆ ش��وناس لە الیەن میتافۆڕێکی مێوە و کەوتن لە 
گێژەنی قەیران��ەکان و...هەمووی هەڵ��ە و تاوانی جیهانی نێر و 

پیاوساالرە.
٧. رۆمانەکە لە هەمان کات دا کە تێم و مۆتیفی جیهانگیری 
پێوەیە بە زەقیش��ی توخم و الیەنە خۆماڵییەکەی رەنج و ئازار و 

خوێنی پێوە دیارە.
٨. دەش��ێت باس لە سیستەمی ناو و ناونان تێیدا بکرێت کە 
لە ناوە کوردییەکان دا بڕێک کڵێشە دیارە بەاڵم هاوتەریبی »ئانا« 
کە لە س��وێد دەرگاکەی ب��ۆ دەکاتەوە و داڵدەی دەدات لە گەڵ 
»هانا«یەک کە دواتر بە دەرزییەکە و لە واڵتی خۆی و بە یارمەتی 
دەستی خۆی رزگاری دەکات و دەیکوژێت!دەشێت چەشنێک لە 

وردبینی لە بەکارهێنانی ناو دا بێت.

پەراوێز:
١( لەم رۆمانە دا لە ئەپیزۆدی خەتەنە کردن دا، ئەگەرچی سوورمێ 
هەڵدێ��ت لەوەی کە خەتەنە بکرێت...کاتێک ئەو دەبینێت گۆش��تی 
ناوگەڵ و بەلۆکی کچان کەڵەشێرەکانی دراوسێ دەیبن و دەیخۆن...
هەڵدێت..لە پەنایەک دا دەخەوێت و دواتر دەچێتەوە..و ماڵەوەش��یان 
وات��ە دای��ک و نەنک و پوور و خاڵۆژنی لە بیری��ان دەچێت کە ئەو 
ماوە خەتەنە بکرێت...ئەم لە بیر کرانە بەو واتایە نییە کە س��وورمێ 
س��امناکی و تۆقینی«خەتەنەکردن«ی ئەزموون نەکردبێت...بەڵکوو بە 
پێچەوانەوە و بگ��رە خراپتریش...لە نێوان »کردن« و »نەکردن« دا لە 
هات��وو چۆ دەبێ��ت، ئەگەرچی دواتر لە گێڕان��ەوەی رۆمانەکە دا بە 

کەمترین حاڵەت دێینەوە سەری.
٢( ک��ە بێگومان ل��ە رووی »زەمەن و کات«ەوە دەتوانێت باس��ێکی 
وجوودی � زانس��تی هەلبگرێت، ئەوەی کە ئەنیش��تاین دەڵێت کە 
ئەگەر بە خێرایی تیش��ک بتوانیین بڕۆین زەمان مانای نامێنێت واتە 
فورمول��ی فیزیایی M=C2 ک��ە ئەم رەهەن��دە الی هایدیگەر و بە 
فۆرمێکیت��ر لە رووبەری بوون و الی دازاین واتای قووڵ وەردەگرێت. 
لەو تێڕوانینانەی ئەنیشتاین بۆ زەمان سەدان فیلم و دراما درووست 
کراون نێزیکترینیان کە ناوەرۆکەکەی لە »نامەکانی فێرناندۆ« بچێت 
و من ئاگام لێ بێت سینەمایی »بەریەک کەوتن« یان contactە کە 
پاڵەوانی فیلمەکە خانمی جودی فاس��تێرە و دەچێتە ئەستێرەیەکی 
بێڕەن��گ و دایکە مردووەک��ەی دەبینێت و بۆ م��اوەی ٧کاژێرێک 
لەگەڵ��ی دەبێ��ت کە دواتر دەزانێ��ت و دێتەوە ب��ۆ جیهانی واقیع! 
تێ��دەگات کە مووش��ەکەکەی تەنها ١خولەک رۆش��تووە و هەر لە 
س��ەر زەوی بووە...دواتر بەرەو الی چەشنێک میتافیزیکی مەسیحی 
ب��ای دەداتەوە و فیلمەکە کڵێش��ە دەکات��ەوە...و لەگەڵ نوێنەرێکی 
ئەنجوومەنی نوێنەرانی ئەمریکا کە ئەندامی لێژنەی فەزاپێوەکان بوو 
و تیۆلۆژی و ئاین ناس��ی خوێندبوو وەکوو شتێک دەبێت بە هاوسەر 

و دەیکڵێشێنێت!بەهەر حاڵ!.
٣( ناک��ەس لێرەدا ب��ە دوو واتا دێت یەکەمیان بە واتای عاش��قی 
کەس��انی بە رواڵەت جی��اواز بەاڵم لە بنەڕەتدا ه��ەر هەمان پیاوی 
نەریتی گانچی«بەپێی دیسکۆرسی ئەم رۆمانە« و هەم بە واتای هیچ 
ک��ەس دێت واتە عەش��قێکی ئ��ازاد و جیا لە پی��او و ناپیا و ناژن 

...عەشقێک لە هەسارەیەکی دیکە ...لە الی ئیدیت.

نەمبیستبوو، بە چەشنی نەی لە ئێوارەیەکی زەرددا، وەک ڕیتمی 
تنۆکەئاوێک بەس��ەر گ��ەاڵی گوڵەزەمبەق��ه وه ، وەک چرپەی 
کەنارییەک بەدەم خۆرئاوابوونه وه ، وتی، “خاتوو سوورمێ، بەخێر 
بێیت.”کە ئاوڕێکم دایەوە، کورێکی بااڵبەرزی ش��یرین، خواخوام 
بوو چیی تر قس��ە نەکات. چوون ئەو دەنگە س��یحراوییەی منی 

ڕفاند، منی وێران کرد.
بەهەەرح��اڵ ئەم زاگرۆس��ەی کە لێرەدا وێرانی عەش��ق بۆ 
س��وورمێ دێنێت پاش ئەوەی کە دەچن��ە دەرەوە و لە دۆخی 
کەلتووری ئەوێش دەحەس��ینەوە...بە قیڕە و ش��ەپ و ش��ۆق و 
جنێو س��وورمی ئاوارەی نامۆیی ناو شار و شەقام دەکات...بە هەر 
ح��اڵ نەک ئەم ئەزموونە و نە ئەزموونی دواتریش کە ئەریاس��ە 
هیچ کامیان ئەو رێگەیەی کە س��وورمێ دەش��ێت«خود«ی تێدا 

ببینێتەوە نین.
کۆی ئ��ەم رووداوانە س��وورمێ بەرەو دۆخێ��ک لە«خۆکوژی« 
دەبەن کە تەنانەت وەگێ��ڕە کاریگەرەکانی ناو دەقیش واتە ئەحالم 
و دۆراس��یش هیچیان پێ ناکرێت و تەنها کچێکی منداڵکار بە ناوی 
»هانا« بە هانایەوە دێت و لە ژیان رزگاری دەکات. بۆیە دوا رستەکانی 

کۆتایی رۆمانەکە دەستەوسانی و ئاخ و ئوفی ئەحالم و دۆراسە.
مارگرێتە دۆراس سەرێکی لەقاند و وتی، ئای ئەحام، ئای!

سوورمێ دڵی خۆی پڕ کرد لە ژەهری گوڵەژاڵە. ئاخ ئەحالم، 
ئاخ!

هەمووی ئەوە بوو...
رەنگە بۆ ئەحالم و س��وورمی و دۆراس و فێرناندۆ و ش��ێخ 
زانای گانچی و یودێت و...«هەمووی هەر ئەوە بوو...«بێت، بەاڵم بۆ 

من هەمووی هەر ئەوە نییە!

چەند خاڵێکی گشتی و کۆتایی:
ل��ە راس��تی دا ئەم رۆمانە پڕە لە جەمس��ەری ت��ازە و کۆن بۆ 
خوێندنەوە و باس��کردن لە س��ەر هەموو ئەو جەمس��ەرانەی لە 
بابەتێکی وا کورت دا ناگونجێت، الم وایە نامیلکەیەکی رەخنەیی 
لەسەر ئەم کتێبە بنووسم باشترە، هەڵبەت لە دەرفەتێکی تر دا. 
بەاڵم ئەوەی دەشێت وەکوو هێڵە گشتییەکانی ئەم رۆمانە وەکوو 

خاڵ دیسانەوە ئاماژەیان پێ بکەم بریتین لە:
١. ملمالنێ��ی ش��وناس ل��ە کەلت��ووری خوێ��ن و واقیعی 

قوربانیکردنەوە بۆ کەلتووری عەشق و رۆحی ئازاد
٢. ش��وناس ل��ە گێژەنی مێژوو و کەلتوورێک��ی بارگاوی بە 

مێژوویەکی نەریتی و ئایینی
٣. جەن��گ و پیاو رێگەیان بۆ ش��وناس دۆزیی رەگەزی مێ 

نەهێشتۆتەوە
٤. بێش��ەرمی و رۆکبێژیی زمانی لەم رۆمانە دا لە ئاستێکی 
هەرە باش دایە کە وەکوو وەگێڕ)راوی( مێینە کەم نووسەر هەیە 
وای کردبێ��ت، ئەگەرچی لە زۆر ش��وێن دا لەحن و ش��ێوازی 
دەربڕینی کارئەکت��ەرەکان جیاوازییان نییە و ئەمەش وا دەکات 
بەرەو  ئەو بۆچوون��ە بمانبات کە کۆی کارئەکتەرەکان یەکێکن، 

چوون فۆرمی دەربڕینیان یەکە...نەک دیسکۆرس و وێژمانیان
٥. بە جوانی پێکهات لەگەڵ ناوەرۆک دا بە ئامادەبوونی دوو 
وەگێڕ و نووسەری ناوجیهانی واقیع)ئەحالم مەنسوور و مارگارێت 
دۆراس(الیەنی مێژوویی و قووڵی کێش��ەی شوناس��ی مێ باشتر 
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لە کەنارەکانی دەریای ئەتڵەنتیک وبە ش��ێوازێکی مەنگ لەس��ەر 
لمەکە ڕاکش��اووم. ئیحس��اس دەکەم هەتاوەکە لەسەر جەستەم 
گەرم��ە، عارەقە دەکەم و چەند دلۆپێک ئاوی س��وێر بە الجانگما 
ورد ورد دەخزێت��ە خوارەوە، بەرەبنەوە س��ەر مل��م و بەرەو لمە 
سوتاوەکە دەتکێن. چاویلکە ڕەشەکەم کە وەک قەتران لە نێوانی 
من و ئاسماندا دیوارێکی ڕەشی پێکهێناوە، تووند دەکەم لەسەرم 
و بۆ فەترەیەکی زەمەن��ی پێلوەکانم وەک پەردەی پەنجەرەیەکی 
ماندوو دەخەمەوە سەر یەک.. دەمەوێت بنووم؟ دەمەوێت غافڵگیر 
لەهەرچ��ی رووداوە چ��او بنوقێنم و بیر ل��ە نهێنییەکانی ناو ئەم 
دونیا نەفرەتییە نەکەمەوە؟ دەمەوێت ڕەش��ێتی بەشە دابراوەکانی 
گەردوون تەجرووبەکەم؟ لەڕاس��تیدا نازانم خەریکە چی دەکەم، 
ب��ەالم هێندە گێژم لەنێوان��ی خۆم و دونیای ب��زواوی دەرەوەدا 
فرسەخێک ئاگایی شکنابەم.. نە هیچ دەبینم و نە لە هیچ تێدەگەم. 
بۆ س��اتێکی بچووک، بۆ ئەوەی لە دونیا و لە جووالنی یەکبینەی 
دەریاکە و لە جەستەی تەڕی ئەو مرۆڤە ڤاکانسیانە بڕۆمە دەرەوە، 

سەر دەنێم بە کتێبێکەوە، چاوەکانم دادەخەم و دەنووم.
بەڕاست دەنووم؟ بێ ئاگایی لەم دۆخە دەگمەنانەی بووندا چی 
کاریسەیەکە.. من دەنووم و خواستی من فەرامۆشکردنی هەر هەموو 
دونیایە. دەبێت هیچ نەبینم، دەبێت هیچ نەبیس��تم، دەبێت هیچ 
بیر نەکەمەوە و بێ هۆشتر لە ئینسانێکی بەنجکراو بە توونێلەکانی 
ناوەوەی خۆمدا دوور دوور ب��ڕۆم. (مرۆڤ ئافریدەبویەکی ناچارە.. 
دەبێت بەو توونێلە نەفرەتییەتدا بەش��ێک لە ژیانی خۆی بڕوات..) 
منیش ب��ەو کوونەدا یەکعومری دوور و درێژ دەڕۆم. یەک تەمەن 
بە هێڵی ئاس��ۆیی بەناو ئەو تاریکییە بێ هەت��اوەدا تێدەپەڕم. نە 
دەرچەی هەیە و نە دەرگا.. خەتێکی خاو و باریک و تەنگە و پێیدا 
دەڕٶیت.. کاتژمێرێک و ڕۆژێک و هەفتەیەکە. یان دەیان ساڵە من 
لەناودونیایەکی ڕەش��دا بەردەوام وەک نەیزەک بۆ پێشەوە دەڕۆم. 
لە ش��وێنێکدا دوای ئەو هەموو ساڵە، دوای ئەو هەموو کاتژمێرە، 

دوای ئ��ەو هەموو هەفتەیە دەس��ەکنێم. ش��ەبەنگێکی بچووک 
بەسەرما دەڕژێت و ش��وێنێکی فەرامۆشی جیهان دەر دەکەوێت. 
شارێکە لەو ش��ارانەی خوا درووس��تیان دەکات. جێگایەکی وایە 
مردوم مەیلی لێس��تنەوەی جەداکەن��ی هەیە و دەیەوێت بە پێی 
پەتی بەناو کوچەکانیا بڕوات. لە ڕووە جوگرافییەکەیەوە شوێنێکی 
ئیدیالە، باڵەخانەکانی ب��ەرزن، هەرچی تەپوتۆز هەیە لێێ دوورە. 
بەدەنگی گوناهبارێکەوە مۆردان لەو س��ەری شەقامێک کە تالێک 
گی��ای درەختەکانی بەدەمەوەیە بانگ��م دەکات. ئاوڕ دەدەمەوە و 
چ��اوم دەکەوێتە ناو قژییەوە کە هەوایەکی س��ووک یەک و دوو 

بەرزیان دەکاتەوە و دەیانداتەوە بە هەموو ڕوخساریدا.
بۆیەکەمین جار و لەس��ەر جادەیەک و لەژێر درەختێکدا کە 
کۆمەلێک ڕووناک��ی بە تۆپەڵ لە بەینی لقەکان��ەوە ڕووخاون بە 
شانیدا مۆردان دەبینمەوە. دوای دەیان ساڵ، دوای دەیان سەعات 
نائومێدی، دوای سەدان هەفتە تەنیای و گریان و باوەشگرتنەوەم 
بۆس��ەگێکی ئاش��نا، بۆ پش��یلەیەک کە یەک دوو شەو دۆستمە 
و بۆن��ی هەموو پیاوەکانم ڕژاندۆتە ن��او تووکەکانییەوە و لە جێی 
هەرچی نێرینەکانی دونیایە خۆش��م دەوێت، مۆردان دەبینمەوە. 
بۆتە پیاوێکی نوێ، قژی درێژتر لە پرچی خانمێکی عەیار تێکەاڵو 
لەگەڵ ڕیشە سوورەکەیدا بەنەرمی هاتۆتە خوارەوە. تەماشای جانتا 
پەڕۆکەی شانیی دەکەم، قەمسەڵە درێژەکەیی و پووتە ڕەشەکانی، 
کە بەم ستیلەوە وێنەی مرۆڤێکم نیشاندەدات دونیا زۆر گەڕابێت. 
لە دوورەوە، لە مەس��افەیەکی کوش��ندەی ئەمبسەر و ئەوسەری 

جادەیەکدا، مۆردان بە هەنگاولێمدێتەپیش .
ئاڵۆزی��ی م��ن و هەنگاوەکانی ئەو، تەنیایی م��ن و پێکەنینە 
ش��ەهوانییەکانی ئاو، ئازارەکانی من و تەماش��ا سیحرییەکانی ئەو 
بەن��او یەکتریدا وەک چەند مووش��ەکێکی پێکەوە ئاڕاس��تەکراوو 
دەڕۆن. ب��ۆ ماوەیەکی کوورت هێندە لێم نزیک دەبێتەوە لەس��ەر 
پێس��تی گۆنام هەس��ت ب��ە تاڵ بە تاڵی ڕیش��ە زبر و س��وور و 
درێژەکەی دەکەم. بە متمانەیەکی زۆرەوە ئەڵقانئەلق دەستەکانی 

حوسەین ئەحمەد
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لە پەراس��وومەوە دەبا و لە پش��تمەوە وەک دەمەی زنجیر دایان 
دەخات. چوون گۆڕێکی تاریک و نابەیان دەمگووش��ێت. تووندتر 
لەهەر سەرئێش��ەیەک، تووندتر لەهەر پەتێک دەمگرێتە خۆیی و 
بۆ چەند ساتێ لەسەر سینەم دڵی سەدانجار شکاوی بە دەنگێکی 
بەرز لێدەدات. ب��ۆ هەموو ئەم لێکدانە بچووکانە خورپە دەکەوێتە 
گەدەمەوە. مووە سوورەکانی س��ینگی کە لە نێوان دوو دوگمەی 
س��ەرەوەی کراس��ەکەیەوە دەرکەوتوون، مین��ای هەڵووژەیەکی 
ترەکیی��و تەڕمەکات. بەاڵم هەموو ئەم تەڕیەی بە لێو و گەردن و 
داوێنم��ەوە دەتکێن، هەموو ئەو وێنانەی ئاژەنی خەیاڵدانی منن و 
تەسویری جێبەجێی ئەو کوڕە گوێ سوورە دەگوازنەوە، هیشتاکە 
بەڵگ��ەی ئەوە نی��ن کە من ئەو پیاوەم بینیبێت. هەس��تێک لەو 
هەستانەم هەیە کە من ئەو پیاوەم هەرگیز نەبینیوە. ئەو کوڕە لەو 

مرۆڤانە نییە بەم جۆریە بیبینیت.

2
نازانم بۆ ئێحساسم وایە کە ئەو کووڕەم نەبینیوە و کەچی بینیم؟ 
تەماش��ام نەکردووە و کەچی تەماش��ام کرد، ماچ��م نەکردووە و 
کەچی لێوی لەس��ەر لێوەکانم تا جەرگ دەیس��ووتاندم. خەووم 
بینی بوو، یاخوود خەو دەبینم؟ خەبەرم بۆتەوە یان نووستووم؟ لە 
ڕابردوودام، یاخوود لە زەمەندا نیم و کات لە هەموو گیانمدا ببووە 
بە ت��ەپ و تۆز؟ بەاڵم ئەوەی گرنگە ئەوەیە من لە ش��ارێکی ناو 
واڵتێک دەژیام، لە ش��وێنێکی چەپەک، دوور، پێچاو پێچ و نادیار. 
لە جێگایەک کە دەس��تێک دەیخولقێن��ێ و دەلێت: لێرە هەموو 
ش��تێک هەیە و هیچیش نییە، لی��ڕە ڕووداو هەیە و ڕووداوەکان 
ڕوداوی فەنتاس��ین، مانا هەیە و مانا مانای فەنتاس��ییە. کاراکتەر 
هەی��ە و هەموو کاراکتەرەکان کاراکتەری کارا و ناکارا و خەیاڵین.
بەم ش��ێیوەیە من خانمێکم لە شارێکدا، یاخوود خانمێک بووم لە 

شارێکدا، کە بە خەیاڵی مۆردانەوە دەیەوێت ڕوداوی سەیر بژی.
هەر بۆیە ڕۆژێک لە ڕۆژە بەدەکان، هەستم دەکرد غەریبییەکی 
ترسناک لە ش��اردا باڵو بووبوویەوە، باوکم دەیگووت غەریبی لەو 
جۆرە سەدەیەک جارێک ڕوو دەدات. هەفتەیەک بوو، یان مانگێک 
بوو، یان س��الێک بوو لەو س��االنەی بێ هۆ دۆعادەکەیت بمریت. 

ئەوەیشی کە خوا نەیدەکووشتی کۆست بوو. 
دایکم لەسەر بەرماڵەکەی ئەو کاتەی سەری دەنایە سوجدەوە 
و س��بحان اللە بحمدی کۆمەکی نەدەکرد، خ��ووڕ خووڕ مینای 
جامێکی س��ەرەو لێژ بەس��ەر خەتەکانی بەرمالەکەی��دا دەگریا. 
هەس��تم دەکرد بۆ بەینی خۆیی و خوا دەگریا، بۆ ئیحساس��ێکی 
داڕووخاو کە ئیتر خەریکبوو لەناو دەچوو. من لەس��ەر س��ەکۆی 
حەوش��ەکەمان و بەدیار قەتارەی مێروولەکان��ەوە کە لە بەختی 

خۆیان هەڵدەداهتن واقوڕماو سەکنیبووم.
مێروولەیەک��م دەکووش��ت و بی��رم لە حاڵی م��ۆردان لەم 
غەریبییەدا دەکردەوە. ش��ارەکەیانم دەشێواند و قەتارەی مێروولە 
گوناحەکان ئیتر ب��ێ کیفایەت پارچە پارچە دەبوون، لە باکوور و 
باشووی شارەکەیاندا هێند سەرگەردانم کردبوون کاتێک تەماشام 
دەکردن خ��ۆم بیر دەکەوتەوە. ئەو دۆخ��ەی تێیدابووم و ئەوەی 
مرۆڤی��ش وەک ئەو گیانلەبەرە بچووکانەی خودا بە هەموو زەویدا 
ئاوارەن جێگایەکی لە هەناوەوە دەئیش��اندم. لێووم دەخس��تە بەر 
ددانەکان��م و بیری مۆردانم دەکرد، مێروولەیەکی تریش��م لەژێر 

گوش��اری پەنجەکانمدا دەپساند، کرتە کرتی تیاچوونی ئەو بەندە 
بچکۆلەی��ەی خودا دەیگریاندم و بی��ری مۆردانم دەکرد. هەنێک 
جار لێوی خۆم تا وەختی فیچقەی خوێن دەگەس��ت و دەمگووت 
ب��ۆ مۆردان؟ تۆ کوایت مۆردان؟ م��ۆردان من تۆم بینی مۆردان... 
؟ ئەو کاتانەی لەخ��ۆم دەدا و پرچی خۆم دەڕنییەوە و بە هەموو 
ئەو شارە غەمگینەدا هەڵدەهاتم و دەمگووت: تۆ لە چی سارایەک 
کەوتووی��ت مەجنوونی من، تۆ لە چی بیرێکدای ئەی یووس��فی 
من، ئەی یووس��فی من، زۆر تەنیاب��ووم. نازانم ئەو کوڕەم بینیبوو 
یاخوود نەمبینیبوو، نازانم وەک هەر پیاوێکی تر جێی هێش��تبووم 
و ڕۆش��تبوو، یاخ��وود نە جێی هیش��تبووم و ن��ە بینیبووم و نە 
دەس��تم لێدابوو. بەاڵم ئەوەی ڕاست بێت ئەوەیە زۆربەی ئێواران 
ئەو وەختەی ئەس��تێرەیەکی تاقانەی گەش لە جەرگەی ئاسماندا 
دەرەکەوێ و گەمژانە دوو عاش��ق پێناس��ەی یەکتریی پێدەکەن. 
هێندە بێدەنگ دەبووم ئەگەر من خودا بوومایە بەم هەموو دەردەوە 
کەس نەیدەپەرس��تم. بەاڵم هەموو ئەم قس��انە بۆ کەسێکی وەکو 
من ویڵ لەدەست نەبوونی کەسێک، کالواتبوون. شار ئیتر غەریبی 
کوش��تبووی. چۆلەکە بە س��کەی دارتێلەکانەوە هەڵنەدەنیشت، 
ئاس��مان خاوتر لە گۆش��تێکی ڕزیی��و خەریکبوو ب��ە جادەکاندا 
دادەکەوت. کە دەگریام و وەک فاحیشەکان بێکۆمەك دەسەکنام 
باووکم پێیدەگووتم: کچی خ��ۆم، من لە دەردەکانی تۆ و کیژانی 
وەکو تۆ بەڵەدم. غوربەتی ئینس��انێک بەوە دەس��تپێدەکات چیتر 
توانات نەبێت ڕووی ڕاس��تەقینەی ئەوەی خۆشیتدەوێت ببینیت. 
کەزیاتر بەردەوام دەبوو لە قسەکانی خۆی بەقوڵی دەکۆکی، بەڵغەم 
و لینجییەکان��ی دەمی بەیەک بین قووت دەدا و درێژییە کردەوە: 
هەڵب��ەت واریدە بیبینی��ت، دەیبینیت، بەاڵم هەس��ت دەکەیت 
نایبینی��ت. بیر دەکەیت��ەوە؛ گەاڵی زەرد و زیخی وردی س��ەر 
شۆس��تە نەش��ۆراوەکان و پەڕی لێبووەی بن باڵی باڵدارێکی فڕیو 
دەبینیت و ئەو نابینیت، یانی دەبینیت، بەاڵم هەس��ت دەکەیت و 
ش��تێک واتلێدەکات دڵنیابیت کوێرێکی سەد لە سەد و ڕێکیت و 
نایبینیت. من سەرس��امانە ئەو کاتەی باوکم وایدەگووت ڕوخسارە 
بچکۆالنەکەی خۆم لەژێر هەیمەنەی قژمدا دەشاردەوە و بەشەرمی 
کچێک��ی داغانەوە دەمگ��ووت: باوکە چۆن نایبینی��ت، ئەوە نییە 
دوای ئەو هەموو س��اڵە من فەالمەرزی ئاوارە دەبینمەوە، ئەوەنییە 
ڕەیان لە ئەس��فەهانەوە کەبارێک دەفی دوای بیست ساڵ هێنابوو 
پێخواس��انە دەس��تم دا لە دەفەکانییەوە و بینیمەوە؟ لەو چرکەدا 
ئەم ڕس��تانەم دەگووت باوکم پژمی، پژمەکەی پژمەیەکی س��ادە 
نەب��وو، بەڵکوو لەو پژمە نەگریس��انەدەچوو بۆلێک چڵم لە لووتی 
دەکش��ێتە دەرەوە و بە قووڵی س��مێڵی تێنابوو. بە تۆپەڵی گەورە 
چڵ��م ڕوخابووە خوارەوە، هێڵنجێکم قووتدایەوە و باوکم دەس��تە 
سڕەکەی لە کەپوویدا پان کردەوە ، فینێکی بەهێزی بۆکرد و لەو 
کاتەدا پاشماوەی چڵمەکەی بە لووتییەوە سڕێ لە وەاڵمدا گووتی: 
بەاڵم ئەو کەسەی سااڵنێکە عەوداڵی بینینەوەیەتی نایەوێت وەک 
ئێمە بیبینێت، ئەو دەیبینێت، بەاڵم وەک ئێمە دەیبینێت، ئەگەر 

خواستیبێت وەکو خۆی بیبینێت، نایبینێت!

3
قس��ەکانی باوکم لە گوێمدا دەزرینگێن��ەوە، وەک بۆلێک زنجیر 
حەڵقە بە حەڵقەی لێبکەیتەوە ناتەواوم، من نازانم، دۆخی نەفسی 
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ژنێک کەباوکی لەباتی هەرجارەس��ەرێکی ئیدیال و هۆشمەندانە 
یاری بە زمانی دەکات و ڕستەکان لەناواخنی دەمیدا بە ئیقاعێکی 
ش��اعیرانە دادەرێژێ��ت، دەبێ��ت چەنێک تاق��ەت پڕووکێنبێت، 
دەبێ��ت چەنێک ئازاردەربێ��ت کاتێک ژنێک لەب��ەردەم باوکیدا 
زەلیالن��ە زامەکان��ی خ��ۆی دەردەخاو لە جێ��گای هەر حەلێک 
ش��یعرییەتی زمان دەکاتە دیتۆڵ و برینی س��ەر پێستێکی قاش 
قاش��ی پێدەس��ڕیت؟ پێموایە نایهێنێ لە باوکێکی هێندە گەمژە 
خۆش بین، پێویس��تناکات لە ش��یعریەت و میتافۆڕی زمانی ئەو 
باوکانە خۆش��بین کە سادەترین دڵشکان بە دۆخێکدا دەبەن هیچ 
ئەزموونێکی بەش��ەریش نازانێت چارەس��ەریانبکات. ئەو کاتانەی 
باوکم قس��ەی دەکرد و شانامەی بۆ من دەخوێندەوە، ئەوکاتانەی 
من بە سینگێکی توێتوێوە لە لەهەرچی عەزابی حاڵمدا خنکابووم 
و باوکم مومارەس��ەی هۆش��مەندی خۆی لەسەر ئەشکەنجەکانی 
من دەکرد، پێمخۆش��بوو بکیش��م بە دەمی��دا و ئەو یەک دانەی 
ک��ە بنکڕی دەیان دانی تربوو وەک دواهەمین چارەس��ەر بخەمە 
قوڕگییەوە. ئەو چرکەیەی دەیگووت: دەیبینیت، بەاڵم نایبینیت و 
من لە گیانم��ەوە واوەیالمبوو، ئارەزوومبوو کە دەجێتە تەوالێت و 
یەک تەش��پی  گوو دەخاتە ناو سیفۆنەکەوە، داوای مەسینەیەک 
ئ��اووم لێبکات وپێی بڵێم: نایهێنم، بەدەس��تی خۆت بیس��ڕە بە 
دیوارەکەدا، بە پەنجەت پاکی بکەرەوە و دواجاریش ئەو پەنجەیەت 
ک��ە گووی پێوەیە بیبڕە. ئەمزانی باووکم ناتوانێت بیبرێت، چونکە 
ئەوش��تانەی کە لە جیهاندا پیسن و بۆگەنن ئەگەر بیانبڕیت و لە 
خۆتی��ان کەیتەوە هەموو ئەم فەلەکەی ک��ە هەیە لەناو دەچێت. 
دەمزانی باوکم ناتوانێت پیس��ییەکانی خ��ۆی بە نموونەی هەموو 
پیسییەکانی جیهان لەناو ببات. هەربۆیە دووکاژێر دوای قسەکانی 
ئ��ەو، دوای ئەوەی ئەو هەموو چڵمەی ڕژاند و باوەڕی پێهێنام کە 
من مۆردانم نەبینیبوو، لە سوجێکی ژورەکەمدا بە دیار گۆرانییەکی 
مەهەستییەوە دەستم دایە تارەکەم و تارمژەنی. زەلیالنە تارم ژەنی 
، بە شێوەیەک دەستم بەر وەتەرەکان دەکەوت کە پەنجەم شیتاڵ 
ش��یتاڵ خوێنی لێدەچۆڕا، بە خۆمدەگووت: دەنگی ئاوازی تارەکە 
و دەنگی ئەو وش��نانەی مەهەس��تی بە یەکبی��ن دەیانلێت وەک 
شلیلەی چنراو تێکەاڵوون. هەستمدەکرد لە هەناوەوە هەالهەلەم و 
قوڵپ قوڵپ بۆ ئەو پیاوە گویچکە سورە دەکوڵێم. لە دەروونەوە بڕ 
بڕ بووم، کۆمەکی من گریانێکی چڕبوو بە هەموو ئەو ئێش��انەمەوە 
ک��ەوا خەریکبوو دەترەکین. دەمگووت: مۆردان من تۆم نەبینیوە؟ 
یان��ی باوکم ڕاس��ت دەکات و ئەوەی کە ڕات مووس��یم، ئەوەی 
باوەشت پێداکردم و وەک کرمێکی لینج بە جەستەمدا دەخزایت، 
وەهمێک��ی درۆزنانەی من بوو؟ یانی م��ن تۆم لە خەیاڵی خۆمدا 
بینی��وە مۆردانی من؟ دەگریام و دەمگ��ووت: یانی تۆ درۆبوویت؟ 
یانی تۆ کە دەستت بەرمدەکەوت و وەک فوارە هەموو ئەندامەکانم 
دەب��وو بە ئاو، هەموو کوونەکانم دەکرانەوە و دڵم لە ش��ەقکردنی 
س��ینەمدا کارامەب��وو، یانی هەم��وو ئەو دەس��تکوتینانەی تۆ بە 

تاریکترین خاڵەکانی پێستمدا درۆ بوو؟ دیسانەوە
بەن��او خۆم��دا دەکەومە خ��وارەوە و پەراش پ��ەراش دەبم، 
دیس��انەوە مینای بەیەکدا کیش��انی دەیانب��ەرد، هێڵ بە هیڵی 
جەس��تەم هاوارییەتی، خەت بە خەتی پێستم برین دەدەلێنێ و 
بەش��وێن دادێکی بچووکدا نائومێدانە روودەکەمە خودا و چاو لە 
ئاس��مان لە جێی هەرچی ویرد و رێوڕەسمی دینییە گۆرانییەکی 

گووگ��ووش دەڵێم: (تو تنها نیس��تی، تو تنها نیس��تی، این همە 
س��تارە مالی تو اس��ت.) بەاڵم لە پەیوەندیمدا ب��ە گووگووش و 
گۆرانییەکانییەوە بەجۆرێکی ش��ێواو نائومێدم، بە مانایەک تەنیام، 
ن��ە گۆرانی��ی و نە کتێب و نە دێر بە دێری بیرمەندە باش��ەکانی 
دونیایش کۆمەک بە من ناکەن. دەمەوێت لە هەموو ئەو ش��تانەی 
ک��ە ڕۆژگارێ��ک لەناویاندا ژیام و هی من نەب��وون بڕۆمە دەرەوە 
و ئ��ازاد ئازاد فەوتانی خۆم لەس��ەر ئەو جادەی��ە ڕاگەیەنم. وەک 
خانمێکی لێقەوماو دەرهاتووم، وەک ئینس��انێک، وەک عاشقێک 
کە دوای هەزاران دڵشکان لە ژوورەکەی خۆیدا بریندارە و نازانێت 
داوای سەبووری و کۆمەک لە کێ بکات. بەاڵم من پێویستە وەک 
ئەوەی خەڵکی بە کۆ دەیلێن و باوەڕیان پێیەتی بۆ باوکم نا، بەڵکو 
بۆ کەس��ێک ئەم حیکایەتەی خۆم بگیڕمەوە، کەخودا ش��اهیدە 

دواهەمین سەبووری من ئەو دەبێت و نابێت..!! 
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جار و بار ونکردنی کەس��ێک، یاخوود بینینی کەسێک و گومانی 
ئەوەی ک��ە نەتبینیوە ئازارێکی توندە، بەاڵم هەر ئەوەندە بەس��ە 
یەکێ��ک هەبێ و قەف بە ق��ەف گرێکانی دڵتی ب��ۆ بکەیتەوە و 
پێ��ی بڵێێ��ت: من ئەم دەردە و ئەو دەردەیش��م هەیە، من جار و 
بار ئاوا دەگریم و بەم ش��ێوازەیش غەمگین دەبم، زۆر کەڕەت بەم 
تەریقەیە دڵتەنگم و ب��ەو ڕەنگەیش تەنهام لە ژوورەکەی خۆمدا. 
ڕەنگە باس��کردنی سەرگوزش��تەکانی خۆت بۆ کەسێک هێندەی 
مانەوەت لەگەڵ خۆت و خۆتدا بازنەیی بێت، واتە هەرچییەک کە 
دەیلێیت و دەیدرکێنیت هەر دەتباتەوە س��ەر یەکەم خاڵ و نات 
باتە جێگایەکی تر، بۆیە ڕەنگە لە مەودایەکی زەمەنیدا دوای ئەوەی 
نائوومێدتر دەبیت لەخۆتەوە بڵێت: (نازانم بۆ توێژەکانی ئەم برینەی 
من خودا کۆنی ناکات.) من دڵنیام سرووشت دونیای وا بینا کردووە 
لە ناویدا ئازارەکانی ئینس��ان زۆرن، بەاڵم لەدەس��تدانی کەسێک 
گەورەترینیانە. هەر بەم هۆیە دوای ئەوەی لە فەلسەفەکانی باوکم 
نائومێد بووم و ڕێزە ڕێزە دڵم شکا، دوای ئەوەی قیزم لە جڵمەکەی 
ش��ێوایەوە و پەیمانمدا ئیتر گوێی بۆ نەگرم، چووم بۆالی فەریدی 
دەروونناس. ئەو کیژەی جێگای باس و خواس��ی هەموو شارەکەی 
ئێمەب��وو. هەرکەس��ێک ئازارێكی تار، داخێکی دەروونیی س��ادە، 
یان برینێک لە زاکیرەی��دا هەبواییە دەچوو تا بیبینێت. هەمووان 
کێش��ەکانی خۆیان دانە بە دانە بۆ دەبرد و فەریدی دەروون ناس 
هەمیش��ە بۆ زۆرینەیان دەوای کاریگەری هەبوو. منیش وەیالنی 
دەرمانێک بووم، وەیالنی مەرهەمێک کە ئەش��کەنجەکانی مۆردان 
لەناو کاسەی سەرمدا هێواش بکاتەوە و نەیهێڵیت. ئەو چرکەیەی 
ل��ە ماڵ هاتمە دەرێ بۆ جەس��تەی من هەوا گەرم نەبوو، ش��ار 
بۆنیی نەخۆشی و تاعوونی لێدەهات. بەسەر جادەکاندا لەترم دەدا 
و هەن��گاو ب��ە هەنگاوم خاوو ب��وو. نازانم بۆ ئ��ازار وا مرۆڤ گێژ 
دەکات؟ ڕەنگ��ە فاکتەری دەبەنگبوونی م��رۆڤ پەیوەندی بەوەوە 
هەبێت، کە دەرگیری کێشەیەک بوو هەموو خەیاڵی خۆی دەخاتە 
یەک گۆش��ەی بچووکەوە و تەنها بەیەک ئاراستە دەبینێت. کۆی 
گڵۆپەکانی مێش��کی خۆی دەباتە ناو ئاس��ۆیەکەوە کەلە هەزاران 
تونێل تاریکترە. دواتریش نە چارەس��ەرێکی دەستگیر دەبێ و نە 
دەش��توانێت حەلی ئەو دەردانەی بکات ل��ە دەرەنجامی داخرانی 
ئاوەزەوە بۆی دێنە کایەوە.. م��ن لە دوای بڕینی دەیان کیلۆمەتر 
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رێ��گا، بە پێ و بە هەنگاوی الرولەوێر و خاو، کاتژمێر چواری ڕێ��ک. ڕووبەڕووی فەریدی دەروونناس، وەک 
باڵندەیەکی نەخۆش دانیش��تبووم، دەمویس��ت بم بینێت کەمینای جووجکەیەکی بیمار باڵەکانم لە ئەرزەکە 
خش��اندووە. ئاواتمبوو بێ ئەوەی دەربارەی ڕەگەزی نەخۆش��ییەکەم قس��ە بکەم، بێ ئەوەی پێی بلێم: وەک 

قیتارێکی پەککەوتە ئیتر جواڵن لە گیانما نەماوە تێم بگات. تەماش��ای چاووم بکات و دەوای دەردەکەمم 
بۆ بنووسێت، سەیری تەئسیراتی ڕۆژگار لەسەر پێستم بکا و پێم بڵێت لەنگەری تۆ بەم ئاراستەیە 

پۆزەتیڤە. پێمبڵێت: دەتوانیت دەستبەریتە ناو میشکی خۆتەوە و هەموو ئەو ویستە بەدانەی 
بەسراوون بە مرۆڤێکەوە ڕاکێشیت و تا هێزت تێدایە فڕێیدەیت. دەمووسیت پێش ئەوەی 

زمانم وەک پارچە گۆش��تێکی نا سەرپیچ حەقیقەتی دڵم و دەروونی هیالکم بە چەند 
ڕس��تەیەک بێنێتە دەرەوە، فەریدی دەروونناس قەڵەمێک هەڵبگرێت و دواخاڵی ئەوەم 
بۆبنووس��ێت کە دەردەکەم کاری و کۆمپلێکس نییە. بەاڵم هەموو پزیش��کەکانی ئەم 

دونیایە کاتێک لەس��ەر کورسییەک و لە پشتی مێزێکەوە دادەنیشن، ئیتر دەتکەنەوە بەو 
قوتابییە س��ەرگەردانەی بە پرسیارەکانیان، بە پرس��یارە جەهانمییەکانیان، بەو ڕستانەی 
بەس��راوتەوە بە کتێبەکانی ن��او چەکمەجەکانیانەوە بۆمبارانت دەک��ەن. ئیتر بە پەتیوا 
پرس��یارەکانی خۆیان��ت بۆ دەچنن کە س��ادەنەبێت لێیان بچیت��ە دەرەوە. ئەوەی بۆ 
هەمیش��ە لەبیرم ناچێت ئەو پرس��یارەبوو کە زۆربەی پزیش��کان بە هێزێکی گەورەی 
زانس��تییەوە لە نەخۆش��ەکانی خۆیانی دەکەن و دەپرسن: چی روویداوە؟ پێدەکەنن و 

پیت دەڵێن لە چی ش��وێنێکەوە تەندرووستیت بەدە؟ سەرێک بادەدەن و دەیگڵمێنن: چی 
دەردێک ناچاری کابینەکەی ئێمەی کردوویت؟! لە دەرەنجامی ئەم پرسیارانەوە پێویستە 
تێبگەیت تۆ لێرەیت بۆ ئەوەی لە جێگای هەموو ژیانی پزیشکەکەی خۆت قسە بکەیت، 
ئەو دەنووس��ێت و فەرمانی ئەوەی لەسەر تۆیە بۆ وچانێکی کورتیش بێدەنگ نەبیت و 

خاڵ بە خاڵ و حاڵەت بە حالەتی ئەو کێش��انەت باس��کەیت کە ڕەنگی تۆیان بە شکڵی 
لیمۆ زەرد کردووە. من دوای ئەوەی تێگەیش��تم ناچارم وەاڵمی کۆی پرس��یارەکانی فەریدی 

دەروونناس بە یەک بین و بێپچڕان بدەمەوە، بەشەرمی کێژێکی داغانەوە پرچمم الدا و گووتم: 
دەردەکەی من دەردێکی جیاوازە دکتۆر، دەردەکەی من لەو چرکەوە دەسپێدەکات کە کوورێکی 
گوێ سوور دەناسم و ئەو بەهیچ نا، بەڵکو تەنها بەو ڕەنگە سوورەی خۆی دڵی داغانی من وەک 
س��ەگ عاش��ق دەکات. ئەوەی منی هێناوە بۆ ئێرە هێزی ئەو ڕەنگە سوورەیە کەلە گوێچکەیدا 
بوو، هێزی ئەو قژەلولەی بوو کاتێک خۆر لێدەدا لەناو بنجەکانی سەریدا سێبەرێکی کەوانەیی 

درووس��ت دەکرد و وەک فسفۆڕ ئەدرەوشایەوە. عاش��قی گەنجێکی ئاوا بووم دکتۆر، ئێستا 
ئیتر نییە و خەبەرێکم لە برژانگە سوورەکەی نەماوەو دڵنیانیم بینیومە یاخوود نەمبینیوە؟ 
من مش��ەوەش و بێچارەم و نازانم ئیتر چیبکەم دکتۆر؟! ش��ەوان وەک بۆقەکان نانووم، 
هەتا ڕۆژ دەبێتەوە خوا دەیزانێت گارەگارمە و هەموو ئەو ماڵە گەورەیەم بە جەس��تەی 

بچکۆالنەم تەنگە.
مس��قالێک ڕووناکی ئەو ڕۆژەی ئاسمانی سەرسام کردووە لە ژیانی مندا 
هیچ ڕۆش��ن ناکاتەوە دکتۆر، زۆر شەوان بە حاڵی سەدان سۆفیی بیجارەوە 
دەگری��م و نوێژدەکەم و ئایەتی کتێبەکانی خودا دەخوێنمەوە، دۆعا دەکەم 
دکتۆر، دۆعادەکەم ئەو هێزەی منی خولقاندووە بە باڵی هەزاران فریش��تە 
یان من بەرێت، یان ئەو بێنێت بۆالم. بەاڵم خواش دەستی لێشتووم دکتۆر، 

خواش دەستی لێشتووم...
کاتێک ئەم خااڵنەم باسکردو بە خواستێکی بێ ئەنجامەوە تەواو بووم، 
ئاگام لەدەس��تی بوو لەس��ەر کاغەزێک چەند دێڕێکی نووسی و خستییە 
چەکمەجەکەی��ەوە. بەاڵم ئایا خس��تییە چەکمەجەکەی��ەوە، یاخوود لە 
ڕاکێش��ەی مێزەکەیدا داینا و بە نیشانەیەک تێیگەیاندم کە من پیویستە 

لەس��ەر ئەو ماجەرایەی باس��مکردبوو بەردەوام بم؟ بیرم بێت زیاتر لەوەی 
دەردەدارێک بۆ دەرمانیکردنی خۆی دەگەڕێت ئامانجێکم لە گێڕانەوەی حاڵی 

خۆمدا نەبوو، بەاڵم ئیتر بۆ ئەوەی لە ئاسایش��ی دەروونی قووڵدا بیت پێویستە 
کۆی فەرمانەکانی پزیش��کەکەت بە ستایش��ەوە قبووڵ بێت و گووتم: ئاخر دکتۆر 

ئاڵۆزە من ئابەم س��تایلە زمانییەوە دەس��ت بە گیڕانەوە بکەم، یانی من کەس��ێکم، 
م��ن بۆقێکم، یانی دکتۆر من بەچک��ە کۆترێکم کە ناتوانێ��ت حیکایەت خوانێکی 
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باش��بێت، لەبەر ئەوە تا دواهەمین بڕگەی ئەو چیرۆکەی کە ڕوداوێکی ڕۆژانەیی منە و پێدەچێت بۆ ئێوە بە تەنیا 
خەیاڵ بێت، مەموەس��تێنە و تکادەکەم لە گوێگرتنتاندا لەگەڵ نەخۆش��ێکی وەک من میهرەبانبن. دوای 
ئەوەی دیس��ان هەموو هۆش��م چوویەوە سەر ئەو کاغەزە س��پییەی مینای خامێکی 
تابووتی بەردەوام دەستی لەسەری بوو، چاوێکی داگرت و بۆ هێنانەوەی هۆشی 
ڕۆشتووم دووبارەی کردەوە کە بەردەوامبم و منیش ئیتر وەک حیکایەت 
خوانێکی بێ ئەزموون، کە خۆی کاراکتەری سەرەکی خۆیەتی و ناشیانە 
باسی هەموو شتێک دەکات، دەستم پێکرد. بەاڵم سەرەتا 
دوودڵبووم کە دەبێت چۆناهی حەیاکەتی ژیانی خۆم 
بۆ دەروون ناس��ێک بگێڕمەوە کە قس��ەناکات و 
بەردەوام دەنووس��ێت. بەاڵم دواتر تێگەیەشتم 
زۆرینەی دەروونناس��ەکانی دونی��ا بۆ ئەوەی 
گرێیەکی بەس��راو لە مێشکی نەخۆشەکانیاندا 
بکەنەوە ناچاری دەکەن کە قسەبکات و هەرچی 
ژەهری ناو دڵیانە بە یەک تەکان لە زمانەوە بێننە 

دەرێ.

5
کاتژمێ��ڕ بب��ووە چوار و س��ی دەقیقە، ب��ۆ ئەوەی 
ڕاوییەک��ی باش��بم ل��ە یەکەمی��ن ئ��ەو چرکانەوە 
دەس��تمپێکرد کە مۆردانی بە هەموو وجوودما کیشابوو. 
گووت��م دکتۆر من کیژی پیاوێکی خوێن��ەوارم، لەماڵەکەماندا 
ب��ە دەیان ڕەفەی دوور و درێژ کتێب هەیە و باوکم لە عەقڵی ناو 
کتێبەکانییەوە دەیوویست لە کەسێکی وەک من ئینسانێکی دونیا 
دییدە و هەمە چەش��نە درووس��ت بکات. سەرەتا خواستیبوو ببم بە 
نووس��ەرێکی باش، ئەرەزووی بوو هەموو ئەو ڕیچکانەی نووس��ین 
کە خۆی تێیدا شکس��تی هێنابوو بە من ئەزم��وون بکاتەوە و من 
ناچارانە دەبوو بیان نووس��م، بەاڵم من لەو مندااڵنەی باوکێک نەبووم 
کە هەموو خەونەکانی دووبارە ب��ۆ دەخولقێنێتەوە و دەتوانێت جێگای 
ش��انازیی فامیلەکەی خۆی بێت. من کیژێکی ج��وان بەاڵم بێ مەوهیبە 
و تایبەتمەندی��ی داوازۆرەکانی باوکم بووم. واتە هەم��وو ئەو کتێبانەی کەباوکم 
بۆی دەهێنام و هەموو ئەو دەفتەرانەیش��ی بە نووسینی خراپ پڕم دەکردنەوە زۆر 
زوو بەڵگەبوون بۆ ئەوەی من س��ەر و کارم لەگەڵ جیهانە خەیاڵییەکەی باوکی 
خۆم��دا نییە. بۆی��ە باووکم دوای نائوومێدییەکی تار لە م��ن و لەو ڕەنجانەی 
لەگ��ەڵ من دەیکیش��ا، دوای ئەوەی باوەڕی هێنابوو ک��ە من توانام نییە بە 
تەنیا خاڵێکیش لە ویس��تە فیکرییەکانی بەجێبگەیەنم. شەوێک لە شەوان 
پێیگووت��م: تۆ دەبێت لە ئێس��تاوە ژیانت بگۆریت. ب��ەاڵم هەرگیز لەوە 
تێنەگەیشتبووم کە دەبێت ژیانت بگۆڕیت پەیوەندی بە چی ئەگەرێکی 
ئامانجدارانەوە هەیە. لەب��ەر ئەوەی کە زۆرجار بێدەنگ بووم، زۆرجار 
لە ئامۆژگارییە دەمدرێژەکانی باوکمدا قس��ەم نەبوو، باوکم بێ ئەوەی 
پیش��نیارم بات��ێ و جاوەڕوانی هەڵبژاردنی من ب��کات ڕۆژێک لەگەڵ 
خۆی بردمی و بە یانەیەکی وەرزش��ی ناساندم و گووتی پێویستە تۆ لێرەوە 
بچیت��ە ناو جیهانەوە. بەاڵم من ئارەزووم نەبوو بچم��ە جیهانەوە، من پێم وابوو وەک 
مرۆڤێکی تەعادا لێکراو س��ەر بە هیچ جێگایەک��ی دونیا نیم و غەریبی خۆم لە جێ بە 
جێی ش��ارەکەی خۆماندا دەپێوا. هەست کردنم بە شپرزەیی و تێک چوونی خۆم لە 
دەروونەوە خەریک بوو دەیخنکاندم و خراپترین گوناهیشمم ئەوەبوو کاتێک باوکم 
بۆ ئەو یانەییە دەیبردم قسەم نەدەکرد. جەنابی دکتۆر خودا بەو سەرەوە شاهیدی 
من��ە کە کجێکی تەواو بێدەنگ بووم و باوکم بیکردمایە بە هەرش��تێک دەبووم. 
بەاڵم ئیتر بێدەنگی برێک جار ئەم جۆرەئازارەیش��ی هەیە.ئەو دەمژمێرەی چووینە 
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یانەک��ەوە، بۆ یەکەمین و دواهەمین جار پیاوێکی س��وورم لەوێ 
بینی کە لەو کەس��انەبوو حەز دەکەی میزیان پێدا بکەیت، لوتی 
باری��ک و قژی لوول و زبر، بە لەونی پووش تووکی تەنک و زەرد 
ب��ە بازووەکانییەوە وای لێدەکردیت ئ��ارەزووی ئەوەی ترۆزییەک 
بخەیتە قوونییەوە ل��ە خەیاڵت نەیەتە دەرەوە. یان لەو پیاوانەبوو، 
کاتێک بە ئەدەبەوە س��اڵوت لێدەکات تۆ پێت خۆشە بکێشیت بە 
دەمیدا. بەاڵم کێش��ەکەم هەر ئەوەبوو دکتۆر، س��وێند بە ئارامیی 
ئەو خودایە دەخۆم کە خەڵكی زۆر کەم لە دونیادا دەیپەرس��تن، 
ئەگ��ەر حەزم ل��ەوە نەکردایە کاتێک کە ئ��ەو پیاوەم بینی یەک 
مەت��ر زمانم بهێنمە دەرەوە و جڕتێک��ی مەردانەی بۆلێبدەم بەم 
حاڵ��ەوە نەدەهاتم بۆالت. بەاڵم ئیتر بۆ ئ��ەوەی بەمالوالدا نەچم 
ولەسەر گیڕانەوەکەی خۆم بەردەوامبم، کە ئێمە چووینە یانەکەوە 
و ڕووبەڕووی ئەو پیاوە گوێچکە س��وورە وەستاین. باوکم بۆیەکەم 
ج��ار ناوی ئەو قرم��زەی هێنا و گووتی : »م��ۆردان« ئەم کچەی 
خۆمم بۆ هێناویت، کاتێک ئەم کچەم بۆ هێناوویت بە مەبەس��تی 
ئەوە بۆم هێناویت کە بیکەیت بە خانمێکی حیس��ابی. مەبەستی 
باوکم لەم قسەیە ئەوە بوو کە مۆردان بمکاتە گەڕیدەیەک، بمکاتە 
ڤاگابۆندێکێکی حیس��ابی تا تەواوی تەمەنی خۆم بەشوێن کونێک 
و دوو کوون و سێ کوندا ڕابکەم. کەباوکم وایگووت و ئیتر ڕۆشت 
، من لە هەناوەوە هەستم بە چۆڵییەکی سەیر دەکرد، چۆاڵییەک 
ل��ەو چۆاڵییانەبوو کاتێک دەکەویت��ە ناویانەوە حەز دەکەی وەک 
یوس��ف لەناو بیرەکەیدا خوا لە یادت نەکات. بەاڵم لەو بۆشاییەدا 
من نەیوسف بووم و نە توانیشم نیگام لەسەر ئەو هەنگاوانە البەرم 
کەباوک��م وەک ڕیزێ��ک نەفرەتی ڕەش و تار ل��ە دوای خۆیەوە 

دەڕۆشت و دانە دانە بۆ من بە جێی دەهیشت.

6
جەند س��اتێک دوای ڕۆشتنی باوکم و دانانی من لەگەڵ پیاوێکی 
لووت س��ووردا، دوای ئ��ەوەی دڵنیابووم کە ئەم ئوس��تازە تازەیە 
پیش��ەوەرێکی کارامەیە و لە وەرزش��ی گٶلف��دا خاوەنی بەهای 
خۆیەتی، لەس��ەر کوورس��ییەک و ڕووبەڕووی ئەو پیاوەس��ینگ 
سوورە چاووم وەک دوو هەڵمات بە هەموو شکڵیدا غلۆر دەکردەوە، 
سەرەتا سەرنجی پێستیم دا و دواتر هێڵێکی باریک و بازنەیی کە 
لە تۆپێکی بێ ئامانج و فرێدراو دەچوو لە تەنیش��ت گوێیەوە منی 
مەیاند، بۆ ئەوەی وەک قوتابییەکی سەرەتایی لە وەرزشی گۆڵفدا 
دڵنیاب��م کە ڕۆژەکانی مانەوە و فێربوونم لەم یانەیە چەند س��اڵ 
دەخایەنێ��ت، بە گوومانێکەوە چاووم لە خ��ۆی الدا و لەو کاتەدا 
سەیری کۆمەلێک وێنەی چوارچێوەدارم دەکرد کە لە خوارەوەی 
کاتژمێرێکی کەوانییەوە هەڵواس��رابوون گووت��م: لە مێژە باووکم 
باسی ئەم یانەیەی ئێوە دەکات بەڕێز مۆردان، جگە لەوەی باووکم 
دەربارەی یانەکەی ئێوە قس��ەی زۆر و زانیاری وردی بە من داوە، 
لەوەی��ش ئاگادارم کە ئەم خانە وەرزش��یەی ئێ��وە و ئەو کۆمەڵە 
ڕاهێنانەی��ش بە ری��زی درێژ لەگەڵ قوتابیان��دا ئەنجامی دەدەن 
کاریگەرە.. چاوم بە پڕی گواستەوە بۆ سەر ناوچاوانی و بەردەوامبوم: 
بۆیە فێرخوازێکی وەک من بەرێز مۆردان.. فێرخوازێکی وەک من 
دەتوانێت چەند س��اڵ لە عومری خۆی بخاتە ناو ئەم یانەیەوە بۆ 
ئەوەی ببێتە گۆڵفەوانێکی باش؟! پرس��یارەکەم سادەبوو، بەاڵم بۆ 
وەاڵمێکی دەس��تبەجێ و ڕازیکەر ئەزموونێکی زۆری دەویس��ت، 

سەلیقەی پەرس��یفدانەوەی پرس��یارێکی ئاوا بنەڕەتی بۆ ئاستی 
پیشەیی مۆردان قەرارنەبوو لەنگ بێت، بەاڵم ئیتر مۆردان سەرێکی 
لەقاند و لەو س��اتەدا دەس��تی چەپی ب��ە کاغەزەکانی بەردەمیدا 
دەکیشا بێباکانە گووتی: چەندساڵێک دەبات خانمی نیلۆفەر چەند 
س��الێک دەبات و ئیت��ر تەواو. لە بناو بنی ئەم ڕس��تەیەدا ئاوڕی 
دای��ەوە و الیەکی گوێجکەی بۆ من و دیدگای نێگەتیڤم ئاش��کرا 
ک��رد، بە وێنەیەک خاڵە ورد و ڕەش��ەکانی ژێر گەردن و چەنەی 
وەک ڕەش��کەی سەر نانێکی برژاو دەنک دەنک بووبوون.. دەمێک 
لەسەر ئەو نوکتانەی خودا کەلەسەر پێیستی ئەو پیاوە نوسیبووی 
من وەستام و لە دڵەوە گووتم: بەندە وەک هەمیشە ئەرخەیاننیم، 
ئەرخەیان نیم لەوەی بە ژمارە ئەو چەندس��اڵەی کە ئەو دەیڵێت 
دەکاتە چەن��د ڕۆژ و چەند مانگ و »چەند« وەرزی بەدوای یەکدا 
هات��وو، دەکاتە »چەن��د« جار هاتنم بۆ ئێرە و گەڕانەوەم بەس��ەر 
هەم��وو جادەکاندا بۆ ماڵەوە، دەکات��ە دڕان و کڕینەوەی »چەند« 
جووت کەوش، مس��اوییە بە »چەند« باڵی لەماع و چەند ش��ۆرتی 
تەس��ک و ڕەش لەژێر تەنوورەکەمەوە. خەیاڵم لێوانی ئەو »چەند« 
ساڵەی ئەو بوو، بە دەروونی کیژێکی سادەوە بیرم لەو »چەندە« ی 
مۆردان دەکردەوە و شەقاو بە شەقاووم بەرەو نوسراوێکی سەردیوارە 
پیازییەک��ە منیان دەبرد، لە هەنگاوەکانمدا ڕا ڕا بووم، دووجارێک 
واس��تام و دودڵبووم بێمەوە بۆ الی مۆردان وپرس��یاری قوڵتری 
لێبکەم، یاخود بەرەو نوس��راوەکە بڕۆم و ئیتر نەیەمەوە، لەڕاستیدا 
ئ��ەم دودڵییە چەند چرکەیەکی نەخایاند، هەر هێندەبوو پاش��ەو 
پیش قاچێکم دانا و وەس��تام و دووبارە دەستم پێکردەوە و بەرەو 
دیوارە پیازییەکە ڕۆیش��تم. بڕیارم دابوو ڕستەکانی ناو ئەو کاغەزە 
بخوێنم��ەوە کە بەس��ەر دیوارەکەوە ئازادانە تەماش��ای دەرونیان 
دەک��ردم، ، لێم وردەبوونەوە و بە هەزاران هەزار دەنگی ناوەوەیان 
بانگی ژنێتی منیان داکرد. بە تەلیس��مێکی عاشقانەوە چاویان لە 
چاوم��دا جێگری دەک��رد و بانگیان دەکردم و م��ن دەچووم. بە 
هەن��گاوی الر، بە هەنگاوی ناتەواو، ب��ە هەنگاوی خاو و الپرەنگ 
دەجواڵم و دەچووم. بەاڵم ئەوەی کە دەیزانم تا ڕووبەڕوو بوونەوەم 
لەگەڵ ئ��ەو خەتانەدا کەلەس��ەر کاغەزەکە بەناو دڵی نوس��راوە 
مێژووییەکەدا هاتبوون باوەڕم لەس��ەر ئەوەی تێکس��تێک بانگی 
ئێمەدەکا و بە دەنگی بەرز هاواری جاویدی هەیە باوەڕێکی سادە 
و ناکامڵ بوو، بەاڵم دواتر کە چەند هەنگاوێک بەخاوی منیان لەو 
نوسراوە نزیکتر کردەوە، شکم لەو ڕاستییە نەما کە هەر نوسراوێک 
بۆ ئەوەی ببێتە نوسین دەبێت کۆی ئەو سەدا و دەنگانەی هەیەتی 
لە ناوەوەی ئێمەدا دایبنێ و بەو جۆرەیش قورس��ایی خۆی لەسەر 
ئێمە دانێت. س��ەرەتای نوسراوەکە باس��ی ژیانی گۆڵفەوانێکی لە 
مێژوودا دەکرد، وەک هەموو نوسراوە مێژووییەکانی سەر دیوارێک 
لە ناو یانەیەکدا دەس��پێکەکەی دەس��پێکێکی قارەمانساز بوو بۆ 
خوێنەرانی خۆی، ب��ە مانایەک خەیاڵی دەگرتی خولیات بوو هەر 
ئێستا ببیتە گۆڵفەوانێکی باش، کارێک بکەیت هەرشارێک لە هەر 
هەرێمێک��دا ناوێک��ی ت��ۆ بەس��ەر جادەکانیی��ەوە وەک هەتاو 
بدرەوش��ێتەوە. لە دوای خوندنەوەی یەکەمین ڕستە و یەکەمین 
دی��ڕەوە داخڵی ڕوداوەکان بووم، داخڵی ئەندیش��ەی ئەو پیاوەی 
ئەرک��ی ئەوە بوو بەش��ێک ل��ە جیه��ان بیناس��ێت، مێژووەکە 
گێڕانەوەیەک بوو لەس��ەر ژیانی وەرزش��ی »باتیست شاپلێن« ئەو 
گٶڵفەوانە منداڵ و کارامە و بێ غروورەی کە لە »چەند س��الێکدا« 
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چوارسیرکوی لەسەر یەکی گۆڵفی ئەوروپا دەباتەوە، وەک هەموو 
عاش��قەکانی گۆلف پیش ئەوەی نوس��ینەکە بخوێنمەوە بەرواری 
لەدایک بوونی کەمەندکیشی کردم، مانگی حەوتی هەزار و نۆسەد 
و هەش��تاو حەوت ئەو کوڕە عاش��قە لە دایکێکی س��ادە هاتۆتە 
دونیاوە. مانگی یەکی هەزار و نۆسەد و هەشتاو حەوت تا هەنووکە 
ئەو کوڕە بیست و چەند سالێکە و لە رێگەی دارەکەی دەستییەوە 
و دوو تۆپ��ی بچووک و چەند کونێکی تاریک لەس��ەر چیمەنەکە 
توانای ئەوەی بە دونیا بەخشیوە کە وەک گۆڵفەوانێکی پیشەیی و 
بەناوبانگ بیناس��ن. من ئێستا ئەووم نە ناسیبوو، دەمویست بەژێر 
ڕوناکی ئەو گڵۆپە ئاڵتوونییەدا کە تیشکەکەی ڕوو بە ڕوو دەیدا لە 
چاوم زیاتر بیناس��م و گووتم مۆردان »باتیس��ت شاپلێن« کێیە؟ 
هەس��تدەکەم چاوی ئەو کوڕەم خۆش دەوێت، هەس��ت دەکەم 
دەستی لەو دەستانە دەجێت کە فیشەک بنێت بە خالێکی وردی 
چەند کیلۆمەتر دوورەوە دەتوانێت بیپێکێت. مۆردان بە ئاس��تەم 
پێکە نیی و بزەی س��ادەی س��ەر لێوەکانی لە هەنجیرێکی تەقیو 
دەچ��وو. کاتێک لێمهاتە پیش��ەوە و ئەو تۆزە تەنکەی لە س��ەر 
شوشەی وێنەکە وەستابوو بە لەپی دەستی چەپی سڕی، سەرێکی 
بەرەومن وەرس��وڕاند و گووتی: »ش��اپلێن تۆی��ت خانمی ئازیزی 
یانەکەمان، »ش��اپلێن: تۆیت. تۆ دەتوانیت لەم یانە وەرزش��ییەی 
ئێمەدا لە »باتیس��ت شاپلێن« باشتر بڕۆیتە جیهانەوە. بەاڵم دواتر 
زانیم ئەم قسەیەی مۆردان زیاتر لە پیاهەڵدان، زیاتر لە پاڵنەرێک 
بۆ نیش��اندانی ئارەزووی گەنجی خۆی هەمبەر بە من شتێکی تر 
نییە. بۆ ئەوەی تێگەیشتنی خۆم لەسەر ئەو دەستوورەی ئەوپیاوە 
لەگەڵ مندا کاری لەس��ەر دەکرد بەهەڵەدا بەرم نینۆکم خوراند و 
دەبانگانە گووتم: بەاڵم بەرێز مۆردان کیژێکی وەکوو من ناتوانێت 
لە ئێستاوە »باتیست شاپلێنی« پێبلێن، من هەنووکە لە فەترەیەکی 
ئەزموونیدام و خۆبەخۆش داواتان لێدەکەم بە چەند ساڵ دەتوانم 
سەرەتای ئەم دەبەنگییەی خۆم لە یانەکەتاندا تێپەڕێنم،؟ کە ئەم 
دواڕس��تەیەم وەک فیشەکێک چرکاند، ئەو تفێکی قووتدا و دوای 
ئەوەی مین��ای پڵنگێک دەمی لە الکێکی تۆپیو کیش��اندبێتەوە 
چاوی بەرەو س��یمای دەردەدارم هەڵدا.. هەمان ئەو ڕستەیەی کە 
گووتبووی چەند س��الێکی نادیار دەخایەنێت وەک نەش��تەر نایە 
جگەرمەوە. حەزم دەکرد مۆردان بیگوتابا سێ ساڵ، دوو ساڵ و نۆ 
مانگ و پانزە ڕۆژ، یان النیکەم بیگوتابا دەساڵ و دووسەد و هەشتا 
ڕۆژ. بەاڵم ئەو منی لە نهێنییەکدا هیش��تبووەوە بۆ ئەوەی بزانیت 
دەب��وو ئەم حیکای��ەت و ئەم چیرۆکە نەژیت، ه��اوکات من ئەم 
حیکایەت��ە و ئەم چیرۆکە ژیام،، بە هۆڵەکەدا وەک قربۆقێکی خوا 
لەم سەرەوە دە جوومەوە ئەو سەر، لە گۆشایەکەدا دەمڕوانی و بۆ 
ئەوەی زیاتر ئاش��نای من بێت دەمگووت: مۆردان یاری گۆڵف لە 
چی دەچێت؟ تەماشای کونەکانی گوێیچکەییم دەکرد و دەمگووت: 
ئەو کاتەی تۆپێکی بچکۆلە دەخەیتە کونێکی بچکۆلەوە لەناو ئەو 
کون��ەدا ڕێژەی بەختەوەری گۆڵفەوانێ��ک چەندە؟ تەنوورەکەم لە 
جوڵەی هەر هەنگاوێکمدا ش��ەپۆلی کەوانەی��ی دەدا، بە جۆرێک 
تووک��ە زەردەکانی س��ەر ڕان��م دەردەکەوت و دەمگ��ووت: ئەو 
چرکەیەی کلۆبەکەت وەک ئەژدیهایەک بەدەستەوەیە و بە تەواوی 
یاریگاکەتدا بە ش��وێن تۆپێکی س��پییدا خۆت ئ��اوارە دەکەیت، 
دەتوانیت عاش��قی ئەو کونە هیچ و پوچەی سەر ئەرزەکە نەبیت؟ 
ها م��ۆردان، دەتوانیت عاش��قی ئەو کونە هیچ و پوچەی س��ەر 

زەوییەکە نەبیت؟ بەاڵم لە هەموو ئەم پرسیارانەدا مۆردان بێ ئاگا 
و مەس��تانە چاوی لەس��ەر هەنگاوەکان و ڕانم ب��وو، جار بەجار 
دەیگواستنەوە س��ەر قژم و کە سەرم بۆ دواوە هەڵدەتەکاند ئاگام 
لێب��وو هەر پێلوویەکی ئەو لەگ��ەڵ هەڵتەکاندنی پرچەکانی مندا 
هەڵدەتەکی. بۆ چەند س��اتێک ئەو پرسیارانە منیان بە هۆڵەکەدا 
دەگێرا و چاوی مۆردان لە ناخی ناخەوە عەزابییدەدام، هەرچۆنێک 
دەنگم بهاتایە، هەرچۆنێک ش��ەپۆل بکەوتایەتە تەنوورەکەمەوە و 
چەندێک لەه��ەر وێنەیەکی قەدی دی��وارەکان بچوبامایە پیش، 
مۆردان هەر ئاگای لە گیانم بوو، دواتر بۆ ئەوەی هۆشی بهێنمەوە 
بە س��ێ هەنگا و چومەئاس��تی و گووتم: هۆڵەکەتان گەرمە بەرێز 
مۆردان، من پێویستم بەوە هەیە هەوای فێنک لێمبا و بۆ ساتێکی 
بچووک ئەم شوێنە بگۆرین. بەاڵم ئەم ڕستەیەی دوایی دەردەکەی 
من��ی قووڵ کردەوە، دەس��تبەجێ لەوە دڵنیاب��ووم گووتنی وەها 
ڕستەیەک و هەڵبڕینی چاووم ڕووە و مۆردان لە بەخت و شەنسی 
من��دا نەب��وو، کاتێک لە زمانم ئەو چەن��د حەرفە وەک کۆترێکی 
ئاسمان نەناس ترازان و هاتنە دەرێ، مێشێکی بچکۆالنەی تاریک 
لە ئاس��تێک لە ئاس��تەکانی هۆڵەکەوە بە گوژمی بیست و پێنج 
کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا چەقی بە ناو گلێنەمدا و س��یانزە دڵۆپ 
ئاوی خڕ و قەوی لە ش��ێوەی سیانزە تۆپی گٶڵفدا تکانە سەر گۆنا 
و س��ەر چەناگە و قەمیسە پەمەیی و س��ینەڕووتەکەم و کەوتن. 
کەوتنی ئەو دڵۆپە قورسانەی سەر گلێنەکانم بۆ خوارەوە سەرەتای 
ڕوداوێکی نوێبوو، دەس��پێکی سەربەسەری من و کەسێکی گوێ 
سووربوو کەوای دەبینێت دەگریت و ناشگریت، لێت دێتە پیشەوە 
و ب��ێ ئ��ەوەی هیچ بلێت، بە التەنیش��تی پەنجەی ش��ایەتیدان 
س��ووڕێک لەو ئاوە ش��لەی گۆن��ات دێنێتە خ��وارەوە و مەردانە 
دەیس��ڕێت. س��ڕینی ئەو تەڕایەی لە چینی خوارەوەی قڵیش��ی 
چاوتدای��ە بۆ پیاوێک مینای مۆردانبێت، س��ەرەتای چیرۆکێک و 
ڕوداوێ��ک و حیکایەتێکی س��ووری وەک خۆیەت��ی. هەر بۆیە تا 
ئێس��تاش من لەو پەنجانە تێنەگەیش��تم کە لەدوای پرسیارێکی 
سادە و لە دوای چەقینی مێشێک بە چاومدا و دەرەنجامی کەوتنی 
س��یانزە دڵۆپە ئاو بۆسەر کراسەکەم هاتن و وەک تیپێک یاریزانی 
ماندوو یەک بە یەک بەشوێن ئەو تۆپانەدا ڕایاندەکرد کە مێشەکە 
شەقی تێهەڵدابوون. هێندەی ئاگاملێبێت پێنج پەنجە وەک پێنج 
گۆڵفەوانی ماندوو بەس��ەر گۆنای بچکۆلەی مندا ئاوارەبوون، گێژ 
گێژ دەهاتن و دەچوون و بێسرەوت دەگەڕان. من نەم دەزانی ئەو 
پیاوە مل سوورە، ئەو گۆڵفەوانە ئازیزە دەیەوێت چیبکا و من نا هۆ 
شیارانە بە بازوی باریک و ئێسکاویم دەستیم لەسەر گۆنای ترساوم 
جواڵند و سەرسەختانەیش مەچەکیی لەو مەچەکە ئەستوورانەی 
برێ��ک لە پیاوانبوو کە بە ئاس��انیی لەس��ەر س��یمام النەدەچوو. 
دەمویس��ت دەس��تی لەس��ەر چ��اوم وەک مێخ��ی جەقێن��راو 
ڕیشەکێشکەم و بۆشم ڕیشەکیش نەدەکرا. دەمویست پەنجەکانی 
وەک پەنج��ەی پیانۆژەنەکان دوای ئەوەی بە برژانگەکانم هەزاران 
ئ��اوازی غەمگی��ن درووس��تدەکەن الچن و ئیت��ر النەدەچوون. 
پەنجەکانی هات��ن، جەنابی دەروونناس، بە ش��ەبەنگەکانی خودا 
لەسەر ئەم زەوییە سوێند بێت بە جۆرێک بە سەر پیستما ئازار و 
چێژیان درووس��ت دەکرد، لە دەروونەوە وەک وش��کە کەڵەکێک 
لەناو گوندێکدا دەکەووتم، ش��ل شل بە خۆمدا دەڕووخام، جەنابی 
دەروونناس، ش��ل ش��ل وەک هەنگوینی هەت��اوی تکەم دەکرد. 
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پەنجەکانی شارەزا و بە کۆمەلێک زانستی وردەوە ئەو جێگایانەی 
جەستەمیان تامدەکرد کە هیچ پیاوێکی سەر ئەم ئەستێرەیە تامی 
نەکردبوو، بێباک لە هەرچی ئەو مەرجانەی کەس��ێک کەس��ێک 
ناناس��ێت و دەیانکاتە س��نووری خۆی، ئەو پی��اوە خەتی خۆی 
دەبەزاند. دەهاتە گیانمەوە، نەوازشی ئەو تکە ئاوانەی دەکرد کە لە 
شەرم و لە توڕەیی و لە چێژ و لە تەوەزەلی خۆمدا تەکانیاندەدا و 
دەخلیس��کان. هەر کە پەنجەکانی لە ش��وێنێکی گیانمدا لەزەتی 
پیاوان��ەی خۆی��ان کەمڵ دەکرد، ب��ێ دوو دڵ��ی دەیخزاندن و 
دەیگواس��تنەوە سەر بەشێکی نادیارتری جەستەم، دەیخستنە ئەو 
ش��وێنانەمەوە کەخودا لەهەر بەش��ەرێکدا دەیخولقێنێت تاسزای 
مرۆڤ��ی پێبدات. پانزە چرک��ە تێپەڕی و بۆ هەوەس��ی دەبەنگم 
س��اڵێک بوو، پانزە چرکەی تریش تازەدەبووی��ەوە و بۆ من ئیتر 
دەبوو بە تەمەنێک، من یەک تەمەن لەگەڵ مۆرداندا بووم خانمی 
دەروونن��اس، یەک عومر لەگەڵ ئەو پیاوەدا ئەزموونی جەس��تەم 
تاقیدەک��ردەوە. بەاڵم هەرگیز دادڵدەم نەدا کجێنی خۆم لەس��ەر 
مێزی شەهوەتەکانی دابنێم و پارچە پارچەی بکات. دەنگی زبر و 
قەبەی کە لە گوێمدا جێگەی نەدەبووەوە بۆ ئەو پارچە »گۆشتەی« 
من دەینااڵند. دەیگووت نیلۆفەر هۆش��مەندترین گۆڵفەوان ئەوەیە 
لە جەس��تەی خۆیەوە کوون بۆ تۆپە بچکۆل��ەکان بکاتەوە. دەی 
ت��ۆش کونێک بۆ تۆپەکانی من بکەرەوە. من مندااڵنە دەمنووزاند، 
سەرم بە بازنەیی سووڕ بە سووڕ دەجوواڵ و لە حەژمەتدا دەمگووت 
: تۆ ڕاستناکەی مۆردان، گۆڵفەوان ئەوەیە لە دەرەوەی ساحەکەی 
خ��ۆی دٶالنەکانی بپێکێت. بۆ ئەوەی هەر پاڵەوانێک بە قیمەتەوە 
بیباتەوە پێویس��تە یاریگاکەی دوور بێت. قس��ەکانم ڕاست بوون، 
بەاڵم بۆ مۆردانێک کە دەیوویست بەو خەونە سوورەوە فریوومبات، 
هیچی��ان نەدەگەیاند، م��ۆردان وەک ئەوەی باوک��م نەیدەزانی 
ش��ەهووەت دەبەنگی کردبوو، کەڕ و کوێر خۆی پێدا دەکیش��ام، 
دەیویست گشت داشەکانی خۆی لەسەر جەستەی من بجووڵێنێت، 
ئەتووت ش��ەترەنج دەکات خانمی دەرووس��نناس، کە پیالنێکی 
شکس��تی دەهێنا و خانەیەک دەیگەڕاندەوە بۆ دواوە، هێرش��ێکی 
تری س��از و ئامادەب��وو، جارێک بە پەنجە و جارێ��ک بە دەم و 
دواهەمین جاری بە زمان، دەیویس��ت ئەو پاس��ەوانەی ئااڵکەمی 
بەرز کردۆتەوە بیخات. بەاڵم پاسەوانەکەی من خوا لە ئامانجی ئەو 
پیاوە دەیپاراست. دەمزانی خوا من دەپارێزێت، هەموو ئەو چێژەی 
دەمبینی لە ش��ەرمی میهرەبانی خودا و ب��ە خولیای واز هێنانی 

مامۆس��تاکەمەوە دەمکرد ب��ە گریان و دەمهێنای��ە دەرێ. بۆ 
کاتێکی درێژ گریام. قووڵ قووڵ و لە بێخی بێخەوە گریام. 

دەگریام بۆ ئەوەی ئەو پیاوە بەردەوام بێت و لە هەمانکاتدا 
بەردەوامیش نەبێت، دەس��تم لێب��ات و بمجوڵێنێت و 
وەک کۆترێک بمخات، نەمخات و دەس��تم لێنەیات و 

خانم��ی  وای��ن  هەمووم��ان  نەمجولێنێ��ت. 
دەرووس��نناس، هەم��وو فری��ودان و هەموو 
حیللەی مێینەکان ل��ەو هات و هاوارەدایە کە 

دەیکەن، لەو دڵەیاندایە کە ناشکێت و دەلێن شکا، 
لەو گریانەدایە کە وەک غەمگییننیەک دەیخەنە س��ینگی 

پیاوەوە و ئەگەر تەماشاکەیت هەر بەو گریانەیان ئەو پیاوە دەکەنە 
گاڵتەج��اڕ. دوای ئەوەی مۆردان بینی گریام، بەویقارێکی زامارەوە 
لەجەس��تەی من کش��ایەوە، کش��انەوەی مۆردان لە کشانەوەی 

گورگێک دەچوو کە نێچیرەکەی لە ژێر چنگاڵەکانیدا هەڵهاتووە،..
ئەو ئیتر ڕۆش��ت و پشتی تێکردم و نیهایەت بۆ هەتا هەتایە دیار 
نەم��ا.. لە دەرگاکەوە چوویە دەرێ.. بەاڵم تۆ بلێ لە پەنجەرەکەوە 
ئاو دیوو بووە، لە س��ەقفەکەوە ڕۆشت، تۆ بلێ لە دیوارەکەوە وەکو 

ڕۆح بێ پسان لە جەرگەی یانەکەیەوە خرووجی کرد.
من بیرم نایەت کاتژمێر چەند بوو، بەاڵم بیرم دێت بۆ ماوەی 
سەدان خولەک لە شوێنی خۆمدا مابوومەوە و جگە لە نووزە نوزی 
کچان��ەی خۆم بۆ حەرفێک زمان لە زارما نەدەجوواڵ، ئەمویس��ت 
بە ش��ێوەیەک بگریم کە غەمگینی��م بژنەوێت و لە دیوارەکەوە بە 
ژوور کەوێت،. لە ئامێزم بگرێ و پێم بلێت من پیاوە گوێ س��ورە 
هەتایی و دڵ ش��ەقارەکەی تۆم.. بەاڵم ئەو وەکو خۆری بێ کەڵک 
ل��ە هەیاهووی من ئاوابوو. ئەو فەنابوو خانمی دەروونناس، الیەزال 
چەشنی مرۆڤێک ش��اهیدی ڕوداوێک بێت لەناو تەپوو تۆزدا من 
ب��ە تەنیا تەواوی ئ��ەو چوونە دەرەوەیەم بۆ تەفیس��رنابێت. بەاڵم 
کۆمەک��ی تۆم دەوێ و ئەم جوملەیەم بۆ ت��ەواو کە..ئەم ڕاڕاییەم 
ڕاس��ت کەرەوە، ئەم بەردە لە گورچیلەمدا دەربهێنە. تۆ سەیرمکە 
ئەوەی بەم عومرەوە دەیزانم ئەم دیڕە جوانەیە و لە س��ەر دیواری 
ئوتوبوس��ێک لە س��ەفەرێکداخوێندمەوە؛( مرۆڤەکان لە دوو باروو 
دۆخ��دا بۆ هەتاییە ل��ە ژینگەی خۆیان ڕادەک��ەن، یان لە کاتی 
گوناهباربوونێک��ی بێجارەدا کە هەموو ڕێگای��ەک دەگرنە بەر بۆ 
ئەوەی فەقەد پ��اک ببنەوە، یان لە کاتی دڵش��کان و نائومێدیی 
و ترسی خەس��ت و چڕدا.) من هەنووکە الی تۆم، تواشای پرچی 
ژاکاومکە، تواش��ای لێوی قڵیشاوم بکە کە سەراپای ئاهە. تۆ وەک 
کیژێک��ی زانس��تی پێم بلێ ئەو پیاوەم بینی��وە؟ من بەقەد یەک 
کێوی گەورە ئەم پرس��یارە نەعلەتییە لەس��ەر گیانم قورسە..پێم 
بلێ ئەو کە ڕۆش��ت گوناهبار بوو، یاخود نائومێد بوو؟ دڵی ش��کا، 
یاخود عەش��ق ئیجباریکرد هەلێت. پێ��م بڵێ ئایا ئەو هاتەوە؟ ئایا 
ئەو دێتەوە.. ئەزانم بێدەنگیم لێدەکەیت و بە قەولی داش��ماڵەکە 
کش.. مات.. یارییەک��ە لە هیچ حەلێکدا ئاوا تەواو نابێت.. خانمی 
دەروونناس، خانمی دەرووناس.. تۆ ئێس��تە ئیجباریت بم بینیت.. 

بینی��ت؟ ئای��ا من  ە خان��م.. ئای��ا م��ن دەبینرێم؟ د
ی��ا  هەم؟ ئا خان��م؟  هەم... 

م����ن.....   ئای��ا... 
ئەلوو؟....... �



Heta li nîvro teyisîn
Dûrî te min şiyand nema
Naveroka kul û xema
Ji mêjê ye bendewar im
Nameya te gelkî vema
Helbest: Dildar Şeko
Muzîk: Reşo

تا نیوەڕۆ گشتیان تەزین
لە دووریی تۆ من نامەم نارد

ناوەرۆکی نامەی خەم و پەژارە بوو
زۆر لە مێژە چاوەڕوانم

نامەکەی تۆ زۆر درەنگ کەوت
شێعر: دڵدار شەکۆ

مووزیک: ڕەشۆ

لە سەرووی مااڵنەوە دارێکی لێیە
لە خوارووی مااڵنەوە دارێکی لێیە

لە هەر ماڵێکدا یارێکی لێیە
لە هەر خانوویەکدا یارێکی لێیە

لە سەری یاردا شارێکی لێیە
لە سەری یاردا شارێکی لێیە

لە سەرووی مااڵنەوە گوێزێکی لێیە
لە خوارووی مااڵنەوە گوێزێکی لێیە

لە هەر ماڵێکدا کچێکی لێیە
لە هەر خانوویەکدا کچێکی لێیە

سەری کچەکە زێڕێکی پێوەیە
سەری کچەکە زێڕێکی پێوەیە

لە سەرووی مااڵنەوە توویەکی لێیە
لە خوارووی مااڵنەوە توویەکی لێیە

لە هەر ماڵێکدا بووکێکی لێیە
لە هەر خانوویەکدا بووکێکی لێیە

بە سەری بووکەوە مووروویەک هەیە
بە سەری بووکەوە مووروویەک هەیە

شێعر و مووزیک: فولکلۆر
ئامادە کردن: ڕەشۆ

8. SERÊ MALAN DAREK LÊ

Serê malan darek lê lê darek lê
Binê malan darek lê lê darek lê
Her malek da yarek lê lê yarek lê
Her xanek da yarek lê lê yarek lê
Serê yarê şarek lê lê şarek lê
Serê yarê şarek lê lê şarek lê
Sere malan gûzek lê lê gûzek lê
Binê malan gûzek lê lê gûzek lê
Her malek da qîzek lê lê qîzek lê
Her xanek da qîzek lê lê qîzek lê
Sere qîzê zêrek lê lê zêrek lê
Sere qîzê zêrek lê lê zêrek lê
Sere malan tûkek lê lê tûkek lê
Binê malan tûkek lê lê tûkek lê
Her malek da bûkek lê lê bûkek lê
Her xanek da bûkek lê lê bûkek lê
Sere bûmê mûrek lê lê mûrek lê
Sere bûmê mûrek lê lê mûrek lê
Gotin û muzîk: Gelêrî
Jixweberî û aranje: Reşo
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Viyana te ji min negeriya
Birçî mam
Bêav mam
Şev tarî bû, xiniz bû
Can bêdeng
Can biyan
Can parçe parçe
Û destê min di kelepçê da
Bêtitûn, bêxew mam
Viyana te ji min negeriya
Evîna te ji min negeriya
Werger: Dildar Şeko
muzîk: Reşo

Sere sibê ji xew rabû
Du çavên belek xumar bûn
Meşî daket baxçê gulan
Gul û çîçek tev neyar bûn
Ji kerba sorgul çilmisîn
Ji şerma bilbil melisîn

Xanimê lê xanimê
Bûka mala bavê minê
Çîçeka rewşa dinê
Tu soz nedî yekî dine
Xatimê tu xanimê
Tu çil biskê gulavdûnê
Kerem bike were rûnê
Agir deyne ser qelûnê
Çi xanimkî bilome ye
Bi şev û roj, li mala me ye
Qisûrek lê tune ye
Gotina wê bi mane ye
Xanimê dinya dem e
Ne me derd e… ne me xem e
Ez heyranê bejna te me
Ez aşiqê çavê te me
Him gul î, him sosin î
Tu bi xizêma ser bazin î
Bimirî, bijî tu a min î
Gotin û muzîk: gelerî
Aranje: Reşo

ڤیانی تۆ لە من نەگەڕا
برسی مامەوە
تینوو مامەوە

شەو تاریک بوو، پیس بوو
ڕۆح بێ دەنگ

ڕۆح بێگانە
ڕۆح پارچە پارچە

و دەستی من لە کەلەبچەدا
بە بێ تووتن، بێ خەو مامەوە

ڤیانی تۆ لە من نەگەڕا
ئەوینی تۆ لە من نەگەڕا
وەرگێڕان: دڵدار شەکۆ

مووزیک: ڕەشۆ

سەر لە بەیان لە خەو ڕابوو
هەر دوو چاوی خومار بوو

ڕێ کەوت هات بۆ باخچەی گواڵن
گوڵ و خونچە هەموو بوونە دوژمن

لە داخی ]جوانی[ سوورەگوڵ هەموویان سیس بوون
بولبول لە شەرما هەڵکورما

خانمێ لێ خانمێ
بووکی ماڵی بابی منی

گوڵی دۆخی دونیا
تۆ بەڵێن بە کەسی دی نەدەی

تۆ دوا خانمی
چل بسکی گواڵوت هەیە

کەرەم کە وەرە دانیشە
ئاگر لە سەر قلیان )نێرگەلە( دانێ

چ خانمێکی بە لۆمەیە
بە شەو و ڕۆژ لە ماڵی ئێمەیە
هیچ کەم و کووڕییەکی نییە

قسەکانی بە مانایە
خانمێکی بە ڕۆژە

ئێمە هیچ دەرد و خەمێکمان نییە
من حەیرانی بەژنی تۆم
من ئاشقی چاوی تۆم

هەم گوڵی هەم سۆسنی
تۆ نگینی سەر ئەنگوستیلەی
بمری و بژیت هەر هی منی

شێعر و مووزیک: فولکلۆر
ئامادە کردن: ڕەشۆ

5. VIYANA TE

7. NAMEYA TE

6. XANIMÊ LÊ XANIMÊ
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Hatî xewna min
Gula min hez kir
Çav bi hêsir bû
Jin min gazin kir
Ev dilê min te çima birîn kir
Li şeva tarî ji cem min bar kir
Zînê
Zanibî ez ne bêbext im
Rewşa tu tê de, serwext im
Ez jî weke te bindest im
Ew gula ku min av dabû bijîn
Îroj ketiye destên tev bixwîn
Şa dibin li ser lêvên hingivîn
Gotin: hekîm sefkan
Muzîk: Reşo

Jaro çima digrî
Rûniştî li dûr
Stranên te lawo
Stranên te lawo
Tev rabûne pêlîne
Ji hêlînê firîne
Stranên te lawo
Stranên te lawo
Baş e çima wisa
Şewat şewat digrî
Hîva me rawestiya
Reş girê dan çiya
Êdî nema deng dide
Dilê te lawo
Stranên te lawo
Stranên te lawo
Eger bigrîm xalo
Teyîsiya rûyê min
Ma wê te bigihîne
Stranên te lawo
Meke girî lawo
Mixabin çavên te
Stranên te lawo
Êdî nema deng dide
Werger: Dildar şeko
Muzîk: Reşo

Jixweberî û muzîk: Reşo

هاتیتە خەونم
گوڵی من حەزی کرد

چاو بە ئەسرین بوو
گلەیی لە من کرد

تۆ بۆچی ئەم دڵەی منت بریندار کرد
بە شەوی تاریک لە الی من بارت کرد

زینێ
 بزانە کە من بێ بەخت نیم

ئاگام لەو دۆخە هەیە کە تۆی تێدای
منیش وەک تۆ بندەستم

ئەو گواڵنەی من ئاوم دابوون بژیێنەوە
ئەمڕۆ کەوتوونە دەستی دەستە خوێناوییەکان

شاد دەبن لە سەر لێوی هەنگوینی
گوتن: حەکیم سەفقان

موزیک: ڕەشۆ

گۆرانییەکانت کوڕە
هەژارەکە بۆچی دەگریت؟

لە دوورەوە دانیشتوویت
گۆرانییەکانت کوڕە
گۆرانییەکانت کوڕە

هەموویان باڵیان گرتووەتەوە
لە هێالنە فڕیون

گۆرانییەکانت کوڕە
گۆرانییەکانت کوڕە

باشە بۆچی وەها
پڕسۆز دەگریت؟

مانگی ئێمە ڕاوەستاوە
چیا ڕەشیان پۆشیوە
ئیدی دەنگ نادەنەوە

دڵی تۆ کوڕە
گۆرانییەکانت کوڕە
ئەگەر بگریم خالۆ

شەوقدانەوەم ڕوخسارم
بڵێی بگاتە تۆ

گۆرانییەکانت کوڕە
مەگری کوڕە

بە داخەوە چاوەکانت
گۆرانییەکانت 

ئیدی دەنگ نادەنەوە
وەرگێڕان: دڵدار شەکۆ

مووزیک: ڕەشۆ

خۆوێژی و مووزیک: ڕەشۆ

3. ZÎNÊ

4. STRANÊN TE LAWO
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Ey felek bot e dinalim
Bo çi nêrgiz çilmisî
Ev çima bextê me ho ye
Em bêdost û bekes in
Ka dihêt ma, ka dihêt ew
Kanîka erdê bizêt wê
Jê vexwin çendî bîvêt
Agrê sar û vemirî
Çav me lê, tê geş bibî
Ew biharên têne kuştin
Hêvîdar im geş bibî
Gotin: bedirxan sindî
Muzîk: reşo

Here lo xirpanî
Male me mesrê danî
Mesra teng bû hilneanî
Here lo xirpanî
Here lo, here lo
Lawik lê xin rojkanî
Çil qatirê qehremanî
Here lo xirpanî
Here lo, here lo
Herêm: Culemêrg

ئەی فەلەک بۆ تۆ دەناڵم
بۆچی نێرگز سیس هەڵگەڕا

بۆچی بەختی ئێمە ئاوایە
ئێمە بێ دۆست و بێ کەسین؟
کەی هاتن ما، کوا کەی دێت

کانیی سەر زەوی بزێتەوە
لێی بخۆینەوە ئەوندەی بمانەوێت

ئاگری سارد و کوژاوە
چاومان لێیەتی، دەگەشێتەوە

ئەو بەهارانەی دەکوژرێن
هیوادارم بگەشێنەوە

شێعر: بەدرخان سندی
مووزیک: ڕەشۆ

برۆ ئەی دەربەدەر
ماڵی ئێمە لە مەسرەیە

مەسر تەنگ بوو هەڵینهێنا
بڕۆ ئەی دەربەدەر
بڕۆ دەی، بڕۆ دەی

کوڕگەل لێدەن زۆر کوانێ
چل قاتری قارەمانێ
بڕۆ ئەی دەربەدەر
بڕۆ دەی، بڕۆ دەی

هەرێم: جوولە مێرگ

Musik
Kurdi

Reso

1. EY FELEK

2. xirpanî
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Erebê Şemo, yan jî Ereb Şamîlov, 
nivîskarekî Kurd bû û weke bavê ro-
mana Kurdî tê binavkirin, ku yekemîn 

romana ku bi kurdî hatiye weşandin, Şivanê 
Kurmanca nivîsiye.

Erebê Şemo ji malbateke şêxên Êzîdiya 
bû, di 23’ê Cotmeha 1897’an de li gundê 
Susuzê li navçeya Qersê, ku di wê heyamê 
de di bin desthilatiya Rûsyayê de bû, jidayik 
bûye, xwendina xwe ya pêşî diqedîne, û di 
sala 1913’an de, dema ku 16 salî bû, dest bi  
karê paletiyê kir, û wisa di zimanan de zîrek 
bû ku, jibilî zimanê Kurdî, bi Rûsî, Tirkiya 
Osmanî, Yonanî, Ermenî, Gurcî, Elmanî û 
Azerî dizanibû.

Bi biryara hikûmeta Sovyêtê, Erebê Şemo 
û Isahak Marogûlov, dest bi amadekirina 
abêya Kurdî, ya bi tîpên latînî kirin, û di sala 
1928’an de karên xwe bi dawî anîn, wan di 
sala 1929’a de yekemîn pirtûka bi Kurdiya 
latînî li cîhanê, hînbûna xwendina nvîsara 
Kurmançi ”Xwe bi Xwe Hînbûna Kurmancî” 
çap kirin, herwiha yek ji damezrênerên roj-
nameya Rêya Teze bû.

Di sala 1931’ê de, Erebê Şemo li Lênîn-
gradê rastî Qanatê Kurdo hat û hevaltiyeke 
baş di navbera wan de çê bû, ji wir dest 
bi xebata wêjeyî û zanistî kir, û li wê derê 
nivîsên derbarê pirsgirêkên zimanê Kurdî de 
amade kir, û li Ermenistanê çap kir.

Di sala 1937’an de ji aliyê, serokê 
Sovyêtî, Stalîn ve, hate sirgûnkirin, wî şandin 
qeraxa Okrayînayê, û ta sala 1956’an ew li 
wê derê ma, ku piştî mirina Stalîn ew azad 
bû, û careke din vegeriya Ermenistanê.

Sala 1966’an, Şemo romana xwe ya 
dîrokî, ”Dimdim” belav kir, û di sala 1967’an 

de, ew li Moskoyê berhevoka ”Hikayetên 
Gelê Kurd” û romana xwe ya bi navê ”Riya 
Bextewar” weşeand, herweha, û libarê xebata 
siyasî, Erebê Şemo demeke dirêj di komîteya 
navendî ya ”Partiya komonîsta Ermenistanê” 
de xebat dikir.

Di sala 1978an de, rewşenbîr û ro-
manivîsê Kurd, Erebê Şemo çû ser dilovani-
ya xwe, û li navenda Yerîvanê, li ser dîwarê 
make, ku Erebê Şemo salên xwe yên dawiyê 
derbas kiribû, weha hatiye nivîsandin: ”di vê 
malê de ji sala 1963 ta 1978an temenê xwe 
derbas kiriye, rewşenbîrê Kurd û karkerê 
muxulqeiyê, Erebê Şemo Şamîlov”

Berhemên erebê şemo
Roman
• Şivanê Kurmanca, 1930
• Dimdim, 1966
• Jiyana Bextewar, 1959
• Hopo, 1969
• Berbang, 1958

Şano
• Koçekê Derewîn, 1930

Çîrok
• Hikayetên Gelê Kurd, 1967

Meqale
• Pırsa Derheqa Feodalizme Nava Kurda da, 
1936

Senaryo
• Kurdên Ermenistanê, 1959 [1][2]
Jînenîgarî
• Emrê Lenîn, 1930

Erebê Şemo;
bavê roman a kurdî

Îmad talatî
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bû. Soreşek bû.

Ali Gurdilî: Di malpera xwe 
ya facebookê de tu dibêjî ku 
<wêjeya soranîziman gavin 
gelekî gewre avêtine ber bi pêş 
ve. Vaye romana Koşk a Franz 
Kafka jî bû soranî, dostê min ê 
romanûs Eta Nehayî ew werger-
andiye, gelo em kurmanc çi 
dikin!> Asta wêjeya kurmancî 
ya niha, gelo ne bi dilê te yeyan 
werger kêm in? Yan çima tu wiha 
difikirî, mebesta gotina te çi ye?

Jan Dost: Ast baş e, nivîskarên kurmanciyê 
yên baş jî hene. Lê ez bala xwe didimê, ku 
pêşketin giran e. Wergerandin nikare bibe 
karekî takekesane, wergerandin prosesa 
milletan e, saziyên mezin divê li pey hebin, 
fînanse hebin, weşanxane xwe bidin ber 
mesrefên wergêran û tevgereke wergerandinê 
geş bikin.

Berî demekê romana Perik a Selîm 
Berekat ku min ji erebî wergerandibû ji 
weşanxaneya Ayrinti derket, ez bi xwe ecêb 
mame ku weşanxaneyeke tirkan bi vî karî 
radibe!

Karê wergerandina kurdî a berhemên 
nivîskarên kurdî, ku bi zimanên biyanî dini-
vîsin. Gelo ne seyr e! Erê, mesrefa ku li wan 
caw û plakatên sloganan diçe, bila li wergerê 
here, ez garantiyê didim ku dê di pênc salan 
de wêjeya kurdî û zimanê kurdî, gavin ef-
saneyî pêşde herin.

Ali Gurdilî: Di nav projeyên 
cenabê te de, bi zimanê kurdî; 
nivîsandina romaneke utopîk 
heye yan na? Tu qet li ser 
nivîsandina civakeke îdeal ne-
fikiriyî gelo?

 Jan Dost: Qet fikreke weha bi min re derbas 
nebûye. Civakên ideal nînin. Fîlosofan ji kevin 
de  çarçove ji bo civakên weha danîne, Farabî, 
Platon… Lê ew her mina xewnan e,  ez bi 
xwe kesekî reşbîn im û dibêjim ku mirov nayê 

guhertin, qalikê wî ji ser rabike, hov derdik-
eve, tenê şêweyê hovîtiya wî tê guherandin.

Ali Gurdilî: Di hiş û aqilê xwe 
de, tu Kurdistaneke çawa xeyal 
dikî? Heke rojekê Kurdistan 
serbixwe bibe, tu dixwazî ku ew 
dewlet û welateke çawa be?

Jan Dost: Kurdistaneke ku nirxê mirov têde 
bilind be, rûmeta wî hebe û ne koleyê dewl-
etê û serokê dewletê be.

Ali Gurdilî: Ji kerema xwe 
re, tu dikarî bibêjî ku ji bo te 
girîngiya felsefeyê çi ye? Yanî 
wekî nivîskar û romannivîsekî 
dipirsim?

Jan Dost: Her mirovek felsefeyeke wî a 
jiyanê heye. A min bi xwe ew e ku rastî nayê 
kedîkirin, bextewerî nayê nasandin û jiyan 
xewn e. Mirovayetî hîn di pêvajoya xwe ya 
destpêkê de ye.  Em nikarin behsa serkeft-
inên mirovan bikin, eger şer û xwînrêjî 
berdewam be. Ji qonaxa hovîtiyê mirov der-
basî qonaxeke din î hovîtiyê bûye. Felsefe, 
fikr, ol, pêximberî; dikin nakin ku vî afrîdeyê 
ku nave wî mirov e kedî bikin, nabe.

Ali Gurdilî: Gelo jiyan ji bo 
cenabê te çi ye? Tiştê cenabê te 
tebextewar dikin yan jî, xemgîn 
dikin çi ne?

Jan Dost: jiyan zeviyeke mirov bi lez têre 
derbas dibe, tiştekî nisbî ye. Mirov bi du pey-
van nikare çarçovekê jê re deyne. Tishtê min 
zêde xemgîn dike, sitemkariye. Kuştina mi-
rova ye. Tiştê min şad dike, biçûk in, dikare 
mesela silava dostekî kevn be, yan jî dîtina 
stêrka şivanan di êvareke buharê de be.

Ali Gurdilî: Kekê Jan, zor zor 
spas bo vê hevpeyvînê. Li ser 
navê kovarê, ez gelekî spasiya 
cenabê te dikim û serkeftina te 
dixwazim. Malî ava.
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mirov dikare bibêje ku Ehmedê 
Xanî bi ser ketiye, yan? Gelo 
heke imrê wî têrê bikira, wekî 
din çi projeyên wî hebûne?

Jan Dost: Ji têgeha islamî daxwaza min aliyê 
wê ê şaristanî bû, anku islam bi rûyê xwe ê 
şaristanî, wek wêje, wek chand, ne wek ol. 
Islam du besh in, ol û çand. Çanda islamî, 
ew a ku bi sedê salan û bi gelek zimanan li 
herêmeke fereh hate damezrandin û berfereh 
bû, di Mem û Zînê de; evîna xwedayî, Mîrac, 
afirandina gerdûnê, û gelek sembolên chanda 
islamî derbas dibin. Ji bo wê yekê em diakrin 
nave islamî, bi Mem û Zînê ve kin.

Mixabin projeya Ehmedê Xanî û kurdîki-
rina islamê neçû serî. Yan jî em bibêjin  
sînorê serkeftina wê gelekî hindik bû, ew jî 
ji berku MÎR guh li projeya wî nekir, mîrekî 
cahil ku ev proje fam nedikir û giringiya 
wê nizanibû. Ez bawer dikim ku di bala wî 
de wergera Quranê jî hebû, a hedîsan jî û 
a pirtûkên fiqih û şerîetê jî. Lê mixabin em 
nikarin vê yekê, weke rastiyekê bilêv bikin.

Ali Gurdilî: Di axaftina xwe ya 
di heman sempozyumê de, dîsa 
tu dibêjî ku <ji dînê/ola islamê 
kurdan  feyde negirtine, ev yek 
ne sucê îslamê ye, sucê me ye.> 
û di rojnameya <Zaman> ê 
de jî tu dibêjî, <heke hûn dînê 
îslamê ji kurdan cuda bikin yan 
ji wan bistînin, çawa ku we rihê 
wan ji wan sitandibe, ye.> û te 
pêşketina Dewleta Osmanî û Tir-
kiyeyê jî, wekî du mînakan daye.
Tu wiha difikirî, ku rihê kur-
dayetiyê bi dînê îslamê dest pê 
kiriye gelo? Ew awir, ne niheqi-
yek e li civaka kurdan a beriya 
dînê îslamê? Wekî din jî, heke 
tu wiha difikirî ku dînê îslamê 
sebebê pêşveçûnê ye, baş e tu 
wan welatên îslamî yên ku li paş 
mane çawa û bi çi şirove dikî?

Jan Dost: Na. ez nafikirim ku rihê kurday-

etiyê bi islamê destpêkiriye. Ji xwe fikreke 
weha neheqiyeke mezin e, lê mebesta min 
ku islam cihekî giring di mejiyê kurdan de 
girtiye, aliyê kurdan ê rûhî islam e, hela tu 
dab û adetan li aliyekî deyne. Êzdayetî jî ali-
yek ji aliyên kurdan ê rûhî ye, lê islam bêtir. 
Ev rastiyek e.

Pêşveçûna ku islamê da civakan jî ne 
hindik e, dîsa mebesta min islama çand û 
kulturê ye; ne ol e. Erê niha rewşa Pakistanê 
nebaş e, a Afganistanê weha, lê gelo haya me 
ji wêjeya wan û şaristaniya wan piştî islamê 
heye?!!

Gelo haya me jê heye ku li Afganistanê 
du imperatoriyên mezin, samanî û geznewî, 
rabûn û berhemên şaristaniyên gelekî hêja li 
pê xwe hiştin! Milletan, hemûyan fêda xwe ji 
islamê kirin.

Ali Gurdilî: Bi dehan salan 
cenabê te li ser berhemên Xanî 
lêkolînan kir û bi gelek zimanan 
şiroveya wan nivîsand. Ji kerema 
xwe, li ser tesewufa Ehmedê 
Xanî û eşqa wî ya îlahî, mirov 
dikare çi bibêje?

Jan Dost: Ehmedê xanî yek ji mutesewifên 
şerqê yên mezin e, bextê wî yê reş ku kurd e. 
Ew ji dibistana irfanê tê. Lê wî jî mina Hel-
lac û sofiyên civakperwer, du kaniyên tese-
wifê anîne ba hev, kaniya irfanî, yanî Xwedê 
û hezkirina Xwedê û naskirina Xwedê û 
nêzîkbûna ji Xwedê heta dereceya fenayê 
anku windabûna di zatê Xwedê de û kaniya 
xelqê, yan ku mirovayetiyê.

Mutesewifên vê ekolê digotin ku derdê 
me rihetiya xelkê ye, bi wateyeke din ew ji 
bo mirovayetiyê têkoşer bûn. Loma jî Hellac 
hate kuştin, ew ne ji ber kufra xwe a zahirî 
hate kuştin, lê ji ber ku ew nêzîkî derdê xelkê 
bû û li dijî desthilatê bû hate çarmîx kirin. 
Meerrû, ku ew jî yek ji mezinên wêjeya 
erebî ye, dibêje Hellac dixwest dewletan 
biqulipîne. Xanî jî wiha dixwest ku dewleta 
zulmê were ruxandin û li şûna wê dewleta 
edaletê a kurdî were avakirin. Tesewwufa 
Xanî ne pasîv bû, ew  heta tu bibêjî bes aktîv 
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yên resenî rûbirû dikin. Bêgu-
man ev rewş jî, barê nivîskêr 
zêdetir dike. Mesela romanên te 
yên Mîrname,Mijabad û Sê Gav 
û Sê Darek jî romanên dîrokî 
ne. Dema ku tu dest bi nivîsîna 
romaneke dîrokî dikî, tu xwe 
çawa amade dikî û wekî din, 
zehmetiyên ku dertêne ser riya te 
çi ne gelo?            

Jan Dost: Raste bar girantir dibe. Em bi zeh-
metiyan dest pê bikin. Berî her tishtî romana 
dîrokî behsa demeke gelekî dûrî nivîskêr 
dike, yanî demek ku nivîskar têde nejiyaye 
loma jî ew nikare bîne ber çavên xwe rabûn 

û rûnishtina xelkê, cil û bergên wan, xwarina 
wan, tevaya hewaya ku wê demê serdest bû 
nakeve ber çavê nivîskêr.

Hûrgilî û detayên di romanekê de ji bo 
min gelekî girîng in, loma jî ez zehmetiyeke 
mezin dikşînim heta wan bi dest dixim. Ji 
bo min pêwist e ku bizanibim ka mesela di 
serdema Xanî de kîjan helbestkarê osmanî bi 
nav û deng bû, ji boMijabadê pêwist bû ku 
nas bikim Framnk Sînatra denbêjekî biyanî 
yî navdar e û stranên wî di radyoyan de belav 
dibin.

Ez xwe diwestînim, heta ji min tê li wan 
serdeman vedigerim. Îro mesela, 26.02.2015, 

min ji bo romana ku niha ez wê dinivîsînîm 
xwe siparte hin jêderan û min nas kir ku 
Michael Scot ê skotlandî  pirtûkeke Aristo 
wergerandiye zimanê latînî. Dibe ku di 
suhbetekê de li ser zimanê karekterekî hema 
behsa vê pirtîkê bibe. Lê ev hûrgiliyên weha  
ji bo tevna romaneke dîrokî gelekî girîng in.

Ali Gurdilî: Di romana xwe ya 
Mîrnameyê de, bi awayekî edebî 
te cih daye nakokiyên navbera 
desthilatdar û rewşenbîran û 
hinek jî, te xwestiye ku balê 
bikşînî ser pîvanên ehlaqî yên 
rewşenbiriyê.
Di dewra ku Ehmedê Xanî lê 
jiyaye û di dewra me de jî, di ci-
vaka kurdan de ev pirsgirêk her-
dem hebûye. Li gor bîr û baweri-
ya cenabê te, pîvanên ehlaqî yên 
rewşenbiriyê çi ne gelo? Yanî ez 
ji bo roja me dipirsim?…

Jan Dost: Pîvan dikarin werin guhertin, ji 
civakekê heta yeke din, ji serdemekê heta 
yeke din dikarin ew pîvan werin guhertin. 
Lê di her zeman û mekanî de pîvaneke sabit 
heye, ew jî nabe ku rewşenbîrek çavên xwe ji 
zulma desthilatdaran re bigre. Mixabin li ba 
me kurdan, me desthilatdarî wek desthilat-
dariya neyaran û biyaniyan fam kiriye, em 
heta niha li partiyên xwe, li desthilatdarên 
navxweyî bi wî çavî nanihêrin. Li ba min 
ferq nake eger zalim kurd be yan turk be, ala 
di destê kujer de alaya rengîn be yan jî ya 
sor î bi hîv û stêrka spî be. Zulm, zulm e û 
neteweya wê nine.

Ali Gurdilî: Di sempozyuma 
Ehmedê Xanî de, tu dibêjî ku 
<Mem û Zîn>, berhemeke 
îslamî ye; Ehmedê Xanî jî mi-
rovekîpragmatîst bû û xwestiye 
ku dînê îslamê bike kurdî. Gelo 
bi çi rengî mirov dikare ji ber-
hemekê edebî re bibêje ku ew 
<berhemekê îslamî ye?> û di 
warê kurdîkirina dînê îslamê de, 
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dida min. hevalên min li kolanan bûn, 
diqîriyan, zarotiya xwe bi hemû hûrgiliyan 
didîtin, ê min jî ez di kolanên hedîs û ayetan 
re dimeşiyam.

Bêguman jiyaneke weha, ku nehişt ez têr 
zaroktiyê bibînim, hişt ez bimînim ew zarokê 
ne têrlîstik. Lê ez ne poşman im. Ew ji bo 
min bi rastî jî bû bingehekî zêde xurt ji bo 
nivîskariyê. Bavê min dersên min bi kurdî 
digotin, ev jî aliyekî erênî bû di wê zarotiya 
min de. Li dibistanan tenê bi erebî ders he-
bûn, lê min li ber destên bavê xwe yekemîn 
dersên bi kurdî dîtin. Ez dikarim bibêjim 
ku ez ji zarotiya xwe de bi kurdî perwerde 
bûme.

Ali Gurdilî: 35 sal in ku tu li 
xerîbiyê dijî, li Almanyayê û 
tevî vê yekê jî, xwiya ye ku rihê 
kurdayetiyê bi her hawî li cem te 
dijî û zindî ye. Gelo tu di civaka 
almanan de, carinan xwe xerîb 
hîs nakî? Wekî ku tu ne aîdê wê 
çandê bî?    

Jan Dost: A rast ez her xwe xerîb û bîyanî 
dibînim, ne tenê niha û li nava vê civaka 
almanan; lê berê jî û di nav civaka me kurdan 
de jî. Biyanîbûn li ba min a giyan e, ruhê min 
ji derdora xwe qut e. Erê ez ne aide vê çandê 
me, çandeke çiqas bi rêk û pêk û bi bingeh 
e û pergala wê zanistî ye jî, lê em li hev 
nebaniyan, ez heta niha jî nikarim derbasî vê 
civakê bibim. Nikarim.

Ali Gurdilî: Ez ne xeletbim, 
beriya 2-3 mehan bû; girêdayî 
hinek agahdariyên te, li Kurdis-
tana Bakur li dijî te nerazîbûn û 
bertekek pêk hat. Sebebê vê yekê, 
bêtir helwesta te ya polîtîk bû 
yan?
Ez vê yekê çima dipirsim? Li 
welatên pêşketî, nivîskar yan 
hunermend, zêdetir bi berhemên 
xwe têne nirxandin, ne bi sekna 
xwe ya siyasî. Lê li warên mîna 
welatên me, mixabin ji ber ku 

siyaset her di navendê de ye; 
dema nivîskarek helwesta xwe si-
yasî eşkere dike yan cihê difikire, 
ew nêrazîbûn, yan awira siyasî 
xwe berdide berhemên nivîskêr 
bi xwe jî. Yan ez xelet im gelo?

Jan Dost: Keko ez tucarî bîr û baweriyên 
xwe naxim bin cilikan, gava di civaka min 
de cinayet bibin, ez dengê xwe bilind dikim. 
Xeletî hene, çima ev kes  naxwazin rastî 
were gotin! Ma rola rewşenbîrekî çi ye!

Tenê pirtûkan ji cemawerê xwe re bini-
vîse! Ez bi xwe, vêya tim dibêjim, xwe mina 
mirîdekî seydayê Ehmedê Xanî dibînim 
û weke çawa ku wî rexne li mîr kir ez jî 

rexneyê dikim.
Mixabin civaka me fêrî rexneyê nebûye, 

perwerdeya wî hew ew e: huş be, dengê xwe 
li ber kesê ji xwe mestir neke, ew bavê te ye 
dikare sere te jî jê bike, birayê te yê mezin 
e û hdw. Civaka me li ser parastina rastiyê 
perwerde nebûye, loma jî kesên ku destên 
xwe yan tiliya xwe dirêjî çewtiyan dikin, 
têne cerisandin û hetikandin.

Ali Gurdilî: Di romanên dîrokî 
de, xwîner carinan zêdetir bala 
xwe didin bûyerên dîrokî yên ku 
di romanê de hatine vegotin û 
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Jan Dost romannivîs, helbestvan, wergêr 
û nivîskarekî kurd e. Di 12’ê adarê sala 
1965an de, li bajarê Kobaniyê hatiye 

dinyayê. Xwendina xwe heta lîseyê li Kob-
aniyê qedandiye. Ji sala 1985an heta 1988an, 
li zanîngeha Helebê fakulta zanistê beşê 
Biyolojiyê xwendiye; lê temam nekiriye. Jan 
Dost di dehsaliya xwe de dest bi nivîsîna 
helbestên erebî kiriye û paşê, di panzdeh 
saliya xwe de qulipiye ser zimanê kurdî. 
Çîroka wî ya yekem Xewna Şewitî di sala 
1993an de, di pêşbirka kurteçîroka kurdî de, 
li Sûriyê xelata yekem girt û li Tirkiyê jî, li 
ser sehneyê hate lîstin.

Ji bilî wê çîrokê, Jan Dost çend çîrokên 
din jî nivîsandine, weke Mistek ax ku 
sala 2007an li Almanyayê bû kurtefilmek. 
Her weha gelek helbest û lêkolîn bi er-
ebî û kurdî di rojname û kovarên cihê de 
weşandine.

Jan Dost di malpera Diyarnameyê de di 
quncika xwe ya bi navê Şevnem de, ji sala 
2007an heta sala 2012an, gotaran nivîsiye. 
Di sala 2000an de çûye Almanyayê, li wir 
dijî û ji Adara 2009an ve, hemwelatiyê 
Almanyayê ye.

Em ligel Jan Dost; li ser jiyan, zarokatî, 
berhem, proje û felsefeya wî peyîvin.

Ali Gurdilî: Kekê Jan, di destpêkê de li 

ser navê xwîner û xebatkarên kovarê, gelekî 
spasiya te dikim ku te daxwaza me ya vê 
hevpeyvînê qebûl kir, malî ava.

Jan Dost: Spas ji te re jî heyran. Spas ji bo 
wan xwendevanan jî ku dê niha dilê xwe û 
mejiyê xwe ji me û axaftina me re vekin.

Ali Gurdilî: Heke destûra 
cenabê te hebe; ez dixwazim ku 
bi pirseka li ser zarokatiya te, 
em dest bi vê hevpeyvînê bikin. 
Qasî ez dizanim; ji ber ku bavê 
te mela bûye, zarokatiya te li 
hawirdora mizgeft û medreseyan 
derbas bûye. Di medreseyê de 
jî, ligel dersên şerîetê te gelek 
dersên cihê jî dîtiye. Pergaleke 
bi vî rengî ya olî; gelo bandûreke 
çawa li kesayetiya te kir û di işq 
û nivîsîna te ya bi zimanê kurdî 
de, rola wan rojên te çi ye?

Jan Dost: Ew zarotiyeke tijî bû. Bi qasî ku 
min yan ez bibêjim bavê min, dem da fêrki-
rina min, wî qasî jî ez dûrî lîstikên zarotiyê 
ketim. Ez ne mina hemsalên xwe bûm, dema 
ku wan berêvaran li kolanê dilîst, bavê min 
ez li ba xwe didame rûniştin û li ber siya 
dîwarê mala me ya rojavayê dersên feqetiyê 

Helbest pirûskek e û roman 
jî, agireke zerdeştî ye

Hevpeyvîn bi Jan Dost re
Ali Gurdilî
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lonê xwe de bikim, ew diyariya destgirtiya 
min bû, nû bû  û cara yekem bû ku li xwe 
dikim,   ez miribûma jî min tê de nedimîst, 
loma jî min her li ber xwe da  û hêvî dikir ku  
ev xewna giran nêzîk bi dawî bibe.

Dema derengî êvarê dengê deriyê 
zindana min hat, min xwe weke marekî 
kokel kiribû, min xwe li xwe pêçabû weke 
ku nehêlim bê hemdî xwe bi xwe de bimî-
zim. Yê ku derbas bû ne ew zebenî yê berê 
bû, yekî rûşêrîn û nazik bû, porê wî şeh kirî, 
cilên wî paqij û bê qamçî derbas bû. min 
di dilê xwe de got: deriyê ferecê vebû, eve 
yê ku rehmetîyê bavê min qala wî dikir, ev 
dê tu carî min fedîkar neke, ez bi lez ra-
bûme ser piyan û di rûyê wî yê şêrîn de 
keniyam, ew jî keniya, nizanim!! Belkî 
nekeniyabe û  wisa li ber çavên min 
xuyabûbe,  lê kenekî ji xweber û 
xwezayî di rûyê wî yê şêrîn de hebû. 
Hema berî ew tiştekî bêje min bi 
niyaz gote wî: destûra min bide ez 
bimîzim, ez dikim bimirim, hevalê 
te  rê neda, ez nexweşim, gurçikên 
min diêşin û ez vê carê......

Nayê bîra min pişt re min çi 
got,dîtina min dît ew dergevanê 
rûşêrîn weke dêwekî beziya 
min û bi kulman û pehînan 
bi min ket, nepirsî ev rû ye , 
serî ye, çav e  dil e, kîjan de-
vera lê rast dihat ji kulmekê 
yan pehînekê bêpar nedihişt, 
di gel wê jî dijûn dikirin diya 
min û xwehên min û xwedayê 
min û min jî. nayê bîra min bê çi 
qasî dirêj kir wê lêdana wî, lê 
xweş tê  bîra min ku ew   derket 
û bi gotina: tifû  mişkê gemarî! 
xatir ji min xwest.

Piştî derketina wî ez 
rihet bûm, nema 
mîza min 

hat û ez pê hesiyam weke ku min çiyayek ji 
ser milên xwe danîbe. Ez ecêb mam!! Piştî 
ew qas lêdan, işkence û azirandin  ez rihet 
bibim!!dema min destên xwe ji  ser erda 
sar rakirin şil bûbûn, min got ez di xwînê 
de mame, lê ne xwîn bû, min bi xwe de mîz 
kiribû, min bi pantelonê destgirtiya xwe de 
mîz kiribû, weke ku meşkeke tijî dew biqete 
û birije mîza min   kişiya bû û kelebox jê 
radibû, êdî ew rûyê şêrîn  resim dikir wê 

keleboxê.
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Nizanim bûbûn çend seetên min di 
zindanê de!! Ez û çar dîwarên sar û ce-
midî bûn, dengê tu kesî  nedihate min, 

bawerim dengê  min jî nediçû tu kesî . dîwar 
bi guh in!! Wisa dibêje meteloka navdar, lê 
dîwarên zindana min ker û lal bûn ,qêrîna 
min  dadiqurtandin û hîç min pêjna tiştekî 
nedikir.

Yek caran şerqîniya dergehên hesinî 
weke tavên dîn dihat û piştre barana sixêf û  
nalînan bû.bi qasî ku sixêf bê şerm û pîs bûn, 
nalînin wisa xeniqî û kûr û bêhêvî ji binê 
zindanan  diketin guhên min, lê dîsa çiyayên 
bêdengîyê siya xwe dihavête ser zindana min 
û giyanê min û bîr û hişê min.

Mîza min dihat. Wek ku min di jiyana 
xwe de nemîztibe. Serma ya di hindirê 
zindanê de ez bêtir bi hacetî mîzkirinê 
kiribûm, mîzoka min nepixî bû û dihat ku 
biteqe, min xwe bi ser hevde diqermiçand û 
tiliyên dest û lingên xwe dişidandin  weke ku 
rê li ber bixwedemîzkirinê bigrim.

Dema dergevanê rûtirş û zendbadayî bi 
çeplê min girt û ez avêtim binê zindanê mîza 
min bêtir hat, min jê tika kir û gotê: destûrê 
bide  hema  mîz bikim, ji bo xwedê , hema 
nîv deqe be jî dibe.

Lav û tikaya min  di navbera devê min û 
guhên siwaxkirî yên wî zebenîyê cehnemê de  
weke rewrewkê dibiriqîn.

Dîsa min tika kir, lê vê carê bi dengekê 
bilind tir û xeniqî tir: ji bo xwedê law!! Gur-
çikên min diêşin!! Bihêle ez herim destavê 
û hema heta dehan bihejmêre, xem nake  tu 
dikarî bi lez jî bihejmêrî  bes bihêle ez mîz 

bikim.
Lê wî pisgurê rûtirş guh neda min, tû kire 

min û çend sixêf di nav çavên min de avêtin, 
bi awaza straneke ku min jê hez dikir fîkand 
û çû.

Gotineke bavê min hate bîra min,wî digot: 
kurê min xwedê teala nûra xwe xistiye rûyên 
mirovên xweşik. Loma jî eger  tikayeke te, 
daxwazake te, ricake te hebe, berê xwe bide 
rûşêrînan, ew tu carî dê te red nekin. Xwedê 
nûra xwe  rijandiya rûyên wan.

-raste gotina te bavo. 
Min bi dengekî bihîstî got û rûyê wî der-

gevanê tirş û kirêt ji ber çavên min nediçû.  
Dem nema dimeşiya, te digot bûye kerekî 

tirale di heriyeke tîr û pir de, her sanîyeyek  
diçû rewşa min xirab tir dibû. Uftekufta min 
bû. êdî  her tişt ji bîra min çûbû, tenê mîz 
na.

Hate bîra min  dema  zarotiyê û mîzki-
rina me ya li serê zikakan û devê rêyan, me 
bi hêsanî derpî ji xwe dişemitand û hema 
şipyakî dimîzt. Serê sibehan ku em ji xew 
radibûn û me rûneşûştî berê xwe dida cad-
deyê me mîz dikir, keleboxa ji mîza me 
radibû kêfeke bêsînor li ser rûyên me yên 
biçûk resim dikir. Ji xwe dema ku baran 
dibariya û me di bin çipikên wê de dimîzt, 
lerzîneke  nayê pesindan dihate me, xweşiya 
wan lerzînokan wê êvarê agir bi dilê min 
dixist, wey sed tifû li rûyê te be ey jiyana 
gemar  niha mîzkirin bûye  hêviya min ya 
herî mezin!!!

Min dikir ku bi xwe de bimîzim, ji xwe 
min dixwest jî lê min dil nedihişt bi pante-

ÇÎROKÎ
Rûyekî şêrîn

JAN DOST
Almanya 2006
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Avêtîk Îsahakyan bû endemê Akadêmîya 
Zanîyarîyê.

Lê min dîsan jî pêwendîyên xwe bi Erebê 
Şemo re qut nekirin. Ez dîsan diçûme mala 
wî

***
Rojekê bûyareke gelek nexweş li sêksîya 

nivîskarên kurdan, ya Yekîtîya Nivîskarên 
Ermenistanê, pêk hat. Nivîskarekî ermenî, 
niha navê wî nayê bîra min, wekî kesî çawan 
nivîskar jî nas ne dikir, gilîyê Erebê Şemo 
kiribû; guve Erebê Şemo tiştek ji nivîsa 
wî dizîye. Pirs ew bû, 
wekî salên 30-emîn wî 
nivîskarî şanok bi navê 
”Gur Heso” nivîsî bû. Gur 
Heso nigarekî rast e, ew 
ji gundê Şamîramê bûye. 
Berî Cenga Cihanîyê ye 
Yekemîn kurdên musil-
man li Şamîranê mane. 
Lê salê cengê ew çûne 
Tûrkîyê, kurdên êzdî 
ye ji êla Hesinîya jî, ji 
devera Surmelîyê hatine û 
li gundê Şamîranê bi cîh 
dibin. 

Berî Şorişa Oktobirê, 
Gur Heso firarê dewletê 
bûye û gelek caran alî 
kesîv û bindestan kirîye, 
ew ji zordarîyê parastine. 
Erebê Şemo jî çîrokekê 
ser bûyareke ji jîyana 
Gur Heso dinvîse, lê di 
navbera naverokên çîrokê 
û şanoyê de, tu mînakî tune bûn.

Çend nivîskarê me jî, bê bingeh Erebê 
Şemo tawanbar kirin. 

Apê Ereb, de, êdî mêrê mezin bû, hinekî 
tev li hev bû, zanibû ew gişk şaş in, lê kela 
wî rabibû û nikaribû tiştekî bêje.

Ez ji cîhê xwe rabûm, nêzîkî wî bûm, 
min milê wî girt û gotê: ”Apo, guh nede van 
gotinên wan, te tu tiştê şaş ne kirîye. Rabe, 
em herin mal, li vir çi dixwazin, bila bêjin.” 
Cîhê rûniştî serê xwe bilind kir û bi metel 
mayî li min nihêrî, min gotina xwe ducar kir. 

”Rabe, rabe, em herin mal.” 
Min milê wî girt, alî kir rabe û usa milê 

wî girtî, em ji hundur derketin. 
Piştî çûyîna me, yên mayîn jî, bêyî ku tu 

biryarê bigrin, ji hev bela dibin.
***

Hevalekî min, ku me bi hev re kar dikir, 
cîranê Erebê Şemo bû, derên wan pêşberî hev 
bûn.  Rojekê jî, gava ez çûme kar, derkete 
pêşîya min û got: “Min ji mala te re têlêfûn 
kir, lê tu êdî derketî bûyî, Ereb Şamîlov çûye 
ber dilovanîya Xwedê.” 

Em bi carekê ve çûne 
mala apê Ereb.

Erebê Şemo li pantêona 
Ermenistanê sipartine axê. 
Li goristanê mîtînga şînê 
pêk hat û di wê mîtîngê de 
ez jî peyivîm.

Ji ber ku min di got-
ara xwe de gotibû, wekî 
wêjeya kutrdî rîspîyê 
xwe unda kir û sêwî ma, 
nivîskarekî me ji min 
xeyîdî bû. Lê ez heta îro jî 
wê bawarîyê me, wekî Er-
ebê Şemo rîspîyê wêjeya 
kurdên Yekîtîya Sovêt bû.

Erebê Şemo 
şexsîyeteke geş bû: bi ber-
hemên xwe, bi jîyana xwe, 
bi xeberxweşîya xwe…

Bextewerîke nifşa me 
jî ew bû, wekî me Erebê 
Şemo, Qanatê Kurdo, 
Hecîyê Cindî û gelek mez-

inên me, yên mayîn, nas kirin, dîtin.
Erebê Şemo çend pirtûkên xwe dîyarî 

danê min, gelek caran ser dinvîsî jî. Ez 
nivîsareke dîyarî kirinê li jêr tînim.

Nivîsar bi zimanê rûsî ye. Wergera wê ev 
e: ”Ji Tosinê seva min granbiha re. Ji kûraya 
dil. Xudan )îmze( 27.Tîrmehê 1976s.”

Perawêz:
Çawn em zanin, Erebê Şemo şêx bû, sêxê Şêxûbekira. 
Wî çendek qewl û beyt jî zanibûn. Ji bo romana xwe ye 
dîrokî ”Domdim”, wî ew zanebûn bi kar anîne.

Ji ber ku min di 
gotara xwe de gotibû, 
wekî wêjeya kutrdî 

rîspîyê xwe unda kir 
û sêwî ma, nivîska-

rekî me ji min xeyîdî 
bû. Lê ez heta îro jî 
wê bawarîyê me, wekî 
Erebê Şemo rîspîyê 

wêjeya kurdên 
Yekîtîya Sovêt bû
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min naçe. Got, wekî carekê dixwest tiştekî 
wek çîrokekan binvîse, lê demeke dirêj kaxaz 
peyda ne dikir. Gava diçe daîra cîhê nefayê, 
kaxeza dixweze, nadinê, dibêjin, wekî tu 
dijminê dewletê yî, kî zane tê çi binvîsî. 

Sohbeta me çiqwes germ dibû, di hundurê 
min de pirsekê serî hildida û dawîya dawî 
min xwe berevî ser hev kir û hinekî şermoke 
jê re got: ”Apê Ereb, carna xortê me 2-3 sala 
diçin eskerîyê, vedigerin, zimanê wan dişkê, 
nikarin kurmamcî mîna berê xeberdin. Lê 
te 17-18 salan kurmancî xeber nedaye, ew 
çawan zimanê te usan baş 
maye?”

Demeke kurt bêdeng 
bû, paşê rawestîya, milê 
min girt û got: ”Min tu 
xirabî ji dewleta Sovêtê 
re ne kiribû. Hela serbara 
ser de, min xortanîya 
xwe, salên jîyana xwe 
ye lape baş, bê bermayî 
dane avakirina dewleta 
Sovêtê. Û ez wê bawerîyê 
bûm, wekî çawa jî hebe, 
zû, yan dereng, rojekê 
rastîyê derkeve meydanê 
û wê min azad bikin. Û 
ez difikirîm, ez ê hingê 
herim nav êl, eşîra, wekî 
kurmancîya min şikestî 
be, şerm e. Û min ji xwe 
re çarek dît; roj hemîn 
ez betal ne dibûm, me 
berbanga sibê, heta êvarê 
dereng dar dibirîn, lê 
her êvar gava diketme nav nivîna, min di 
bîra xwe de çîrokeke kurmancî digot, paşê 
radizam. Car hebûn min qewl û beyt jî digo-
tin.”)1(  

Ev gotinên nivîskarê mezin wê salên dirêj 
ji serê min dernekevin û dûarojê ez ê çîrokekê 
ser wan gotinan, bi navê ”Nimêja ser belgî 
” binvîsim, ku berê di kovara ”Nûdem” de 
, paşê jî di yekemîn berevoka çîrokên min, 
“Şeva bê xew” de, wê bê çap kirin. 

Lî cîhê nefayê ew bi jineke rûs re zewicî 
bû û peyvandin di mala wan de bi zimanê 

rûsî bû, lê çawan bi xwe digot, bi caran diçe 
bazarê, wekî bi xelkê ji gundan hatî re, bi 
kurdî bipeyive. Peyvandina bi zimanê kurdî, 
ji bo wî wek nan û av pêvîst bû!

Ew şayî û gera me, bû destpêka dostanîke 
dûr û dirêj di navbera me de. 

Ez gelek caran diçûme mala wî û wî pir 
bi dilgermî ez qebûl dikirim.Car dibûn, gava 
ez diçûm mala wî, gazî min dikir, dibire jûra 
xwe, derî digirt û ji şikafa xwe bitûlgê kon-
yakê derdixist, dadanî ser masê û digit: ”Car-
na temê min dikşîne, hin ya gono hiz nake, 

gava ez veduxum, )wî bi 
serê xwe jûra kêlêkê nîsan 
dikir, yan gilî di derheqa 
jina wî de ne(, dibê seva 
siheta te ne baş e, hin jî 
nikarim tenê vexm, ka her 
yekî ji me pêncîkî lêxe”. Û 
dikenîya. Min çi jî bikira, 
çi jî bigota, dîsan ji min re 
jî wek 50 giramî dadigirt. 

***
Demekê têkilîyên wî û 

apê Qanat têkçûn. Kurd-
nasekî, ku li kabînêta 
Kurdnasîyê, ya înstîtûta 
Rojhilatnasîyê ye, beşa 
Lênîngradê kar dikir, 
ku serokê wê kabînêtê 
Qanatê Kurdo bû, ji Erebê 
Şemo re dinvîse, wekî 
Qanatê Kurdo bixwaze, 
dikare seva te ji seroketîya 
Akadêmîya Zanarîyê, ya 
Yekîtîya Sovêt re binvîse 

û wê navê akadêmîkîyê bidine te. Erebê 
Şemo bawerîya xwe bi van gotinên wî mirovî 
anîbû û ji Qanatê Kurdo xeyîdî bû. Ser vê 
pirsê ez carekê bi apê Qanat re peyivîm. Wî 
ji min re got, wekî li seranser Yekîtîya Sovêt, 
ji nivîskaran, tenê M. Şoloxov e endemê 
Akadêmîya Zanîyarî ya Yekîtîya Sovêt, ez 
çawan rabim, navê Erebê Şemo bidim, wekî 
yên mîna Erebê Şemo li Yekîtîya Sovêt bi 
seda hene.  

Bi rastî jî usan bû. Li Akadêmîya Er-
menistanê ye Zanîyarîyê jî, tenê nivîskarek, 

Ez gelek caran 
diçûme mala wî û wî 
pir bi dilgermî ez 
qebûl dikirim.Car 

dibûn, gava ez diçûm 
mala wî, gazî min 
dikir, dibire jûra 

xwe, derî digirt û ji 
şikafa xwe bitûlgê 
konyakê derdixist
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Cotmehê, şaya Rostemê birê min bû û 
bavê min Erebê Şemo û 
Qanatê Kurdo vex-
wendin şayê. Qanatê 
Kurdo got, wekî 
wê nikaribe ji 
Lênîngradê bê û 
Erebê Şemo wê 
dewsa her-
duyan bê. Erebê 
Şemo, roja dinê 
êvarê vegerîy 
Yêrêvanê, 
lê apê Qanat 
heftêkê li mala 
me ma.

Roja şayê, gava 
Erebê Şemo hate 
gund, sîyarê bûkê êdî 
çûbûn. Wî got, wekî bi 
xwe dereng hatîye; 
ne dixwest 
ewqas rê 
here 

û bê. )Bûk ji navça Telînê, gundê Gelto bû(.
Ji ber ku bavê min û kekê min 
Rizalî jî çûbûn siyarê bûkê, Rostem 

ê bira jî zava bû, karê wî pir bû, 
usan bû, gerek min mêvan mijûl 
bikira. Hin jî me êdî hev nas 
dikir. Me bi qewatîkê re kaseke 
konyak jî vexwer, şayî bim-
barek, pîroz kir û derketin gerê.

Erebê Şemo gelek 
xeberxweş û zarşîrin bû. Mirov 
ji sohbeta wî têr nedibû. Hemîn 
jîyaneke bi bûyarên usan ve tijî 
derbas kiribû, wekî çi jî bigota, 
balkêş bû. Min hingê texmîn 
kir, wekî ew hiz nake ser salên 

nefayê )sirgûnê( bipeyive. Lê 
dîsan jî çend tişt gotin û 

gotineke wî qet ji 
bîra 

162sala 1- hejmara 0 û 1- gilavêj û rezber a 2016



Min navê nivîskar û sîyasetmedarê kurdî 
bi nav û deng, Erebê Şemo, ji salên 
zarotîyê bihîsibû. Bavê min hela ji 

welêt ew nas dikir û di mala me de bi caran 
besa zên û zîrekîya wî dihat kirin. Usan jî 
dihat gotin, wekî Erebê Şemo, sala 1928 
an, çendek ji xortên kurdên Ermenistanê, ji 
bo xwendinê rê kirine Lênîngradê û Qanatê 
Kurdo, yek ji wan bûye. Çiqwes jî Qanat wê 
demê li bajarê Tbîlîsî dima, lê ji ber ku wan 
ji mêj ve hev nas dikir, Erebê Şemo navê 
Qanat jî dike nav lîsta wê komê.

Sala 1937 an, bi gelek rewşenbîr û si-
yasetmedarên kurd ve, Erebê Şemo jî bi 
tawaneke bê bingeh avêtne girtîgehê û piştî 
18 salan, sala 1955 an, gava dawîya rêjîma I. 
Stalîn hat, ew efû kirin. 

Lê min Erebê Şemo cara yekemîn payîza 
sala 1959 an dît. 

Destpêka meha Îlonê bû, min hê nû dest 
bi xwendina bilind kiribû, gava ez rojekê 
pê hesîyam, wekî Qanatê Kurdo, ji bajarê 
Lênîngradê hatîye Yêrêvanê û mêvanê Erebê 
Şemo ye. Min cîhê rêveberîya rojnama “Rîya 
Teze” zanibû û ji bo jimara têlêfona Erebê 
Şemo pê bihesim, çûme wir. Min jimara têlê-
fonê ji Karlênê Çaçanî hilda û hema ji jûra 
wî jî ji mala Erebê Şemo re têlêfon kir. Gava 
min jimara têlêfona Erebê Şemo berev dikir, 

ez hinekî tev li hev bûm, min nizanibû, ez ê 
çi bêjim, ji çi dest pê bikim. Cara yekemîn 
ez bi mirovekî bi nav û deng re dipeyivîm. 
Erebê Şemo bi xwe destkê têlêfonê hilda. 
Di dengê wî de, bi şêweyekî germayî hebû 
û ew yek ji min re bû helan. Min got ez kî 
me û dixwezim bi apê Qanat re bipeyivim. 
Got, wekî ez bavê te nas dikim û bi ken di 
ser de zêde kir: ”Lê tu naxwezî apê xwe, 
Qanat bibînî jî?” Ez benda van gotinan nîn 
bûm û bêdeng mam. Wî gotina xwe domand. 
“Navnîşana mala me ev e, li navenda bajêr 
e, kûça Abovyan 72. Were mal, te apê xwe 
jî bibînî.” Min got: ”Zehf razîme” û destkê 
têlêfonê danî.

Cihê rojnama ”Rîya Teze” jî li navenda 
bajêr bû û ez peya çûme mala Erebê Şemo. 

Hingê, dewsa ew xanîyê nihayî xweşik û 
bilind, xanîkî duqatî bû. Ji devra ve sîvaxkirî 
û bi rengê sorê vekirî reng kirî bû. Nîvê qatê 
duyemîn, mala Erebê Şemo bû. Xweyê nêvê 
dinê, dîsan bolşîvîkekî kevn bû, lê navê wî 
niha nayê bîra min. 

Ew hevdîtina min e yekemîn bû bi Erebê 
Şemo re. Heta apê Qanat li mala wî mêvan 
bû, me her roj hev didît. 

Roja Şemîyê em tevayî, bi seyara, ku 
Semend Siyabendov şandibû, çûne gundê 
Kûrekendê, mala me. Piştî mehekê, meha 

EREBÊ ŞEMO;
ÇEND BÎRANÎN

Tosinê Reşîd
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nivîsandin û weşandin. Ew wekî bavê ro-
mana kurdî tê binavkirin.

Li pey wê qonaxê, di navbera salên 1950 
û 1970 an de li Kurdistanê, li Başûr romana 
”Jana gel” )4( ya Ibrahîm Ehmed û li Rojhilat 
romana“Pêşmerge” )5( ya Rehîmê Qazî wekî 
romanên wê qonaxê têne naskirin. Her wisa 
romanên Eliyê Evdirehman, ”Xatê” )1959( 
û ”Gundê Mêrxasan” )1968( )6( û romana 
Heciyê Cindî ”Hewarî” )1967( di wan salan 
de li Yêrîvanê-Ermenistanê hatin weşandin.

Xalên hevbeş di navbera her sê romanan 
(Şivanê Kurmanca, Jana Gel, Pêşmerge) 
û her sê nivîskarên wan de ew in ku hem 
berhemên wan, ji hêla naverokê ve, di bin 
siya siyasetê de ne û hem jî ew bixwe di 
pileya herî jor ya hêzên siyasî de cih digir-
tin. Bi gotineke din, roman di jiyana wan 
de ji pirojeyeke wêjeyî bêhtir mîna alaveke 
siyasî dihate nirxandin. Di ber karên xwe yên 
siyasî re dest davêtin nivîsandina romanê. Bi 
awayekî ku bîr û baweriyên xwe yên siyasî 
rasterast li romanên xwe bar dikirin. Di vê 
çarçovê de, hinekî rewşa Heciyê Cindî û 
Eliyê Evdirehman cuda ye. Malbata Eliyê 
Evdirehman ji wanê bar 
dike Qafkasyayê. Li wir 
li Yêrîvanê xwendina 
mamostetiyê diqedîne. 
Ew wekî leşkerekî di nav 
refên artêşa sor de tev 
li şerê cîhanê yê duyem 
dibe. Li Bakuyê jî xwendi-
na pedagojiyê diqedîne. 
Ji 1955’an de heta mirina 
xwe 1994 wekî redaktorê 
rojnameya Riya Tezeyê 
dixebite. )7(. Wisa xuyaye 
ku, beşa mezin ji jiyana 
xwe wekî rojnameger 
kar kiriye. Jiyana Heciyê 
Cindî jî ku malbata wî ji 
aliyê Qersê barkiriye Kaf-
kasyayê û li wir pedagojî 
û fîlolojî dixwîne û jiyana 
xwe bi karê rewşenbîrî û 
çandî derbas dike. Ji roj-
namegeriyê hetanî bi karê 

radyo, hetanî bi amadekirina alfabeya kirîlî ji 
bo kurdî û her wisa.

Xala hevbeş di nav van her pênc ber-
hemên dîrokî yên girîng de ew e ku hemû 
piştî salên heftêyî (1970) bi kurmanciya tîpên 
latînî derketin. Tev ku yekem çapa “Şivanê 
Kurmanca” bi kurmanciya tîpên latînî hatibû 
weşandin )9(, lê bi alfabeya kurdên Sovyeta 
berê derketibû ku hinekî ji alfabeya me ya 
niha cuda ye.

Di van salan de çend romanên din yên 
Erebê Şemo derketin: “Jiyana bextewar” 
)1959(, ”Dimdim” )1966( û ”Hopo” )1969(.

Çavkanî:
1) Romana „şivanê Kurmanca“ ya Erebê şemo, 
amadekar Mistefa Aydogan, weşanên Lîs, rûpel 4.
2) Romana Pêşmerge, weşanên Nûdem, çapa 
sêyem, 1997.
3) Romana Jana gel, ç apa yekem, wergêr Elî şêr, 
weşanên Apec, Stokholm, 1992.
4) Jana gel: Di pêşgotina vê romanê de hatiye 
nivîsandin) Nivîsandina vê romanê digihêje sala 
1956 an,lê aloziya zeman wisa lê kir ku piştî 
deh - yazde salan bê belavkirin...Rûpel 9, Ke-

mal Fuad, li başûr, 21.10.1971 
dane ya kurmancî ya bi tîpên 
latînî,ji wergera Elî Şêr -Apec-
1992(.
5)Pêşmerge: Ev roman di 
sala 1960 î de,li Êrîvanê.Di 
sala 1962 an de li Bexdayê, 
tê çapkirin.Di sala 1964 an de 
li Bakûyê,bi zimanê Azerî tê 
weşandin. ( Pêşgotina çapa 
kurmancî bi tîpên latînî,weşanên 
Nûdem,Stokholm,1997 kurmancî 
ya wê:Ziya Avci(
6( Romana Xatê xanim, Eliyê Ev-
direhman, weşanên Belkî 2004, 
Istanbul, rûpel : 2.
7( Heman jêder.Rûpel:1.
8( Romana Hewarî, Heciyê Cindî, 
ji weşanên Lîsê, ç apa sêyem, 
Amed 2008. Rûpel: 4.
9) Romana „şivanê Kurmanca“ 
ya Erebê şemo, amadekar Mistefa 
Aydogan, weşanên Lîs, rûpel..-

Xala hevbeş di nav 
van her pênc ber-
hemên dîrokî yên 
girîng de ew e ku 
hemû piştî salên 

heftêyî (1970) bi kur-
manciya tîpên latînî 

derketin Tev ku 
yekem çapa “Şivanê 
Kurmanca” bi kur-

manciya tîpên latînî 
hatibû weşandin
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Dema mirov li pêvajoya wêjeya kurdî ya 
van sed salên dawiyê binêre, yekemîn 
xala ku bala mirov dikşîne ew e ku 

ev wêje bi temamî ji nav kûrahiya siyasetê 
derketiye, wisa jî heta qirikê di nav siya-
setê de maye. Ev diyarde mirov vedigerîne 
çavkaniyên xwe ku ew jî paşxaneya dîrokî, 
cografî, civakî û siyasî ya ku rewşa kurdan 
ya siyasî û parçebûna Kurdistanê di nav çar 
dewletan de bi xwe re anî. Bi awayekî ku 
kurd di nav dewlet, milet, welat û zaravayên 
cuda de hatin parvekirin. Hemû hewildanên 
wan yên civakî, siyasî û wêjeyî, roman jî di 
nav de, xwe dispêrin yek çavkaniyê ew jî ev 
e, têkoşîna kurdan ya siyasî ji bo bidestxisti-
na mafên xwe yên rewa. Girîngtirîn rûdanên 
siyasî yên vê demê li Rojhilat damezrandina 
Komara Kurdistanê li Mehabadê bû, 1946 û 
hilweşandina wê ya piştî yazdeh mehan. Li 
Başûr jî şoreşa rezbera 1961’ê heta 1975’an 
ya bi serokatiya Mela Mistefayê Barzanî 

bû. Ji bo kurdên li Kafkasyayê jî bandora 
ramanên Şoreşa Oktobera 1917’an û damez-
randina Sovyetê bû.

Ji ber vê, eger em li jînanîgarî û berhemên 
romanivîsên damezrênerên vê pêvajoyê hûr 
bibin, her sê navên sereke yên ku di navbera 
salên 1930 heta 1980’an de tên beramberî me 
ev in: Erebê Şemo, Rehîmê Qazî û Îbrahîm 
Ehmed.

Erebê şemo: Endamê Komîta Navendî ya 
Partiya Komonîst ya Ermenistanê bû.)1(

Rehîmê Qazî: Endamê Komîta Navendî 
ya Partiya Demokrata Kurdistana-Îranê bû.)2(

Îbrahîm Ehmed: Yek ji Serokên Partiya 
Demokrata Kurdistana-Iraqê bû.)3(

Hêjayî gotinê ye ku naverokên her sê 
berhemên wan jî heta radeyeke mezin di bin 
bandora vê mijûliya wana siyasî de mane.

Wekî tê zanîn yekemîn romana kurdî 
“Şivanê Kurmanca” ya Erebê Şemo ye ku 
di navbera salên 1030 û 1935’an de hatiye 

Nivîskarê kurd Helîm Yûsiv di sala 1967an de li Amûdê )binya 
xetê( hatiye dinyayê. Wî li Unîversîteya Helebê xwendina hiqûqê 

qedandiye û ji sala 2000î û vir ve li Almanyayê dijî.
Bi dehan gotarên wêjeyî di kovar û rojnameyên erebî û kurdî de 
weşandine. Heta niha berhemên wî bi Kurdî, Erebî, Tirkî û Elmanî 
hatine weşandin. Hemû berhemên wî yên bi Kurdî ji hêla weşanxaneya 
Avesta yê ve li Stenbolê hatine weşandin.
Heta niha ev berhemên Helîm Yûsiv çap bûne: Mêrê avis, çîrok, 1991 
bi erebî, 1997 bi kurdî. / Jinên qatê bilind, çîrok, 1995 bi erebî, 1998 bi 
kurdî. / Mirî ranazin, çîrok, 1996 bi kurdî, 1998 bi tirkî. / Sobarto, ro-
man, 1999 bi kurdî û erebî.
Wekî din çend çîrokên Helîm Yûsiv bûne şano û wî herweha li Sûriyê di 
antolojiyeke çîrokên Sûriyê de jî cih girtiye.

Qeyikên romana kurmancî
di nav pêlên siyasetê de

Helîm Yûsiv
Romanivîsên destpêka pêvajoyê (1930 – 1980)
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Zanyarên ku li ser zimanê kurdî dixebitin, her ku zimanê Avestayê ji xwe re mînak digrin û 
ber bi rojê me ve tên, berî zayînê di sedsala 4an de rastî Borazboz tên.
Borazboz, kurdekî Hewreman e. Di derhaqa wî de, ji bilî herêma ku lê jiyaye, çi aga-

hiyekî din tune ye. Çî ye, çi kes e, çi karî dike, çend sal jiyaye... Yek ji vana nayê zanîn. Lê 
tiştek tê zanîn ku Borazboz kurdekî xweşmêr û dilînî ye û her weha ewil helbestvanê kurd e ku 
evîndariya xwe bi yek helbesta xwe ya kurdî gîhandiye roja me.
Borazboz, berî zayînê di sala 330an de li Hewreman jiyaye. Gora wî di sala 1950an de ji alî 
kolyarnasên Îngîlîz ve, li Hewremanê hatiîye dîtin.
Borazboz, ji hevjîna xwe re, ji jina xwe ya delal re, 2400 sal berî niha helbestekî bi kurdî 
nivîsandiye. 2400 sal berê bang li jina xwe kiriye û evîna xwe jê re weha gotiye:

Xwazdî ez tu hevre bin
Bi hevre herin xorînê
 
Wer dî bihêrin kotra bin
Bang dîn bi hevre narînê

Dwînî kotra hêra bûm
Awaz ji cîr dixwînê
 
Fîrabîl û beyaban
Hawar ji dest evînê
 
Ez tu watu yek dil wîn
Hêzan cwadi wînê
 
Vêra pêkra hifne wîn
Bircînê ya binvînê

Ewil Helbesta
Kurdî

Bi Hevre; Ewil Helbesta Kurdî
Borazboz

BI HEVRE
دەبوو ئێمە پێکەوە بین

پێکەوە بچینە پیاسەی بەر خۆرە تاو

پێکەوە دەچووینە سەر شاخان
گۆرانی ئەوینمان دەچڕی

من لە شاخەکانەوە فێر بووم
گۆرانی لە دڵەوە بچڕم

دەشتەکان و شاخەکان
هاوار لە دەست ئەوین

ئێمە لە دڵەوە یەک بووین
خەزان کۆتایی پێ هێنا

وەرە با پێکەوە تێدا نەچین
بچریکێنە یان بنوو
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