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پێشوتە:
دووژمارەی سفر و یەکی ئێمەتان دی .بە هۆی هەنێک گرفتی
گشتییەوە کە زۆرێکمان تێیدا بەشدارین ،ئەوەی دەمانویست
دەرنەهات .ئەو هۆیە جددییەی کە لە نێو کەسە ئاساییەکانی
کۆمەڵگاوە باوە ،هەتا نێو نووسەران و هونەرمەندانمان :گرینگی .ئەو
دیاردە دەروونییەی کە مرۆڤ بە هۆی “دان” و “نەدانی” ئەوەوە،
دەتوانێ بە شوناسێکی ئەوتۆ بگات لەمەڕ چۆنیەتی بوونی خۆی لە
جیهاندا.
ئەوەی دیارە ئیستاش لە ناو ئێمەدا ،ئەوەندەی کە شایانێتی
“گرینگی” نادرێ بە بەستێنێک بە نێوی “گۆڤار”.
بۆیە دووژومارەی پێشوو ،کەمێک ئەم کەمتەرخەمییە بە ڕوخساری
شییەوە دیار بوو.
لەم دووژومارەدا هەوڵمان داوە تا ڕادەیەک ئەم خەسارە چارەسەرتر
بکەین .بەشی فۆتۆگرافی و پەیکەرڤانیمان بە بەژنی گۆڤارەکە زیاد
کردووە ،الیەکمان لە مووسیقی کردوەتەوە و بۆ بەشی “شانۆ”ش
بەرهەمێکمان ئامادە بوو ،بەاڵم لە دوا ساتەکاندا ،نەکرا .جگە لەوەش
لە بەشی “شیکاری”دا هەوڵمان داوە ،باسەکان کامڵتر و گشتگیرتر
بن ،هەموو الیەنەکانی ئەدەبیات و هونەر بگرێتەوە.
دەمانەوێ.
پێویستمانە کەمێک جددی تر سەنگە نایابەکانی ئەدەبیات و هونەر
بخەینە ڕوو ،بۆیە چاوەڕوانین گرینگیترمان پێ بدرێت.
ئەوانەی لە خۆیان ڕادەبینن کە بەرپرسی بەشە جۆراوجۆرەکانی:
سینەما ،شانۆ ،مووسیقی ،پەیکەرڤانی و نەققاشی بگرنە ئەستۆ ،بێنە
مەیدان.
تا “شی” بۆ خۆی “گرینگی” بێت...

گۆڤاری ئه ده بی-هونه ری
ساڵی یه که م ژماره ی دوو سێ
ڕێبەندانی 1395ی هه تاوی
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ادبیات
فریاد
مردم خاموش است

شب بو محمدیانی

ناچار شدم متنم را با سخنی از ایتالو کالوینو تیتر کنم.
سخنی که به سادگی در کنج دلم جا گرفته است و این
روزها با دیدن این همه تصاویر زشت انسانی که بر سر
مردم بی دفاع و بی پشتیبان جهان آوار می شود -بر سر
مردم خاموشی که کالوینو از آن میگوید -ادبیات میتواند
چه سرپناهی باشد؟ همیشه با خودم میگویم ...و شاید
قبال بارها گفته ام -ادبیات که نان نمی شود ،ادبیات که
در آن شب های تیره و سرد نمی تواند مأمنی شود برای
کسانی که در جنگهای بی اساس همین نواحی اطراف ،بی
سرپناه و سرزمین ،بار یأسی را به دوش می کشند که حتی
ما میان حاالن جهان نیز ،از کشید آن عاجزیم ،چه برسد
به مردمان مرفه ،یا از منظری جنگ به پا کنندگان جهان.
کسانی که همیشه یک پای ثابت جنگ ها هستند و دنیا را
به گونه ای طراحی کرده اند که بنا به قانون مدلینگ اداره
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شیـ

شود ،تا همیشه آن ها مرفه تر و ماها ،درمانده تر در حسرت
تمام آن زندگی هایی که نه تنها بر اساس رنج های زیبای
بشری ساخته نشده ،که با له کردن حقوق هزاران انسان در
سرزمین هایی به دست آمده است که خود حضور و زایش و
بقا در آن حماقت است چه برسد به جنگی نا برابر .ادبیات
در این بازه زمانی مضحک که انسان حماقت دیرین خود را
چنین مدرن کرده است ،چه می تواند با خود داشته باشد؟
امنیت ،آسایش ،رفاه؟ حرفه ای که در هیچ کجای جهان
برای نویسنده اش ،آسایش به همراه ندارد و برای مخاطبش
در لحظات استیالی رنج و اندوه تحمیلی ،ممکن است مشتی
مهمالت باشد ،چه می تواند بکند؟ چه می تواند باشد؟ با این
تصاویر زنده که از این همه رسانه خبری -نه ،که رسانه
“درد” -به صورت مستقیم ،له شدن ،مرگ و لت و پار شدن
انسان را به دست انسان گزارش میکنند و تن هیچ انسان
مرفهی برای یک بار هم نمی لرزد ،ادبیات چه کار می تواند
بکند؟ برای کودکی در اعماق جنگ که پدر و مادرش را
جلوی چشمانش از دست داده است و حاال نگران از دست
دادن عروسکش ،به پرتگاه مرگ می رود ،ادبیات چه باید
کرات از ذهنم
بکند؟ تمام این سوالها در تمام این سال ها به ّ
خطور کرده و چه بسا هیچ گاه برایش جوابی پیدا نکرده ام.
اما به این مهم -خصوصا این اواخر -پی برده ام که ادبیات
درست است نمی تواند جلوی زشتی های دنیا را بگیرد ،اما
می تواند زیبایی بیافریند .لذتی که با خواندن یک رمان در
شعور انسان جرقه میزند ،می تواند در وجودمان نشانگر راه
باشد .ادبیات می تواند در اراده انسان غوطه ور شود و طوری
روایتگر دردها و آالم بشری باشد که قدرتی معطوف به
انتخاب در وجودمان سر بر افکند .این روزها بیشتر از هر
زمانی به این نکته پی برده ام که ادبیات چقدر می تواند در
اراده یک انسان برای انتخاب راهی که مختوم به زیبایی
است دخیل باشد .من به شخصه از اینکه زبان مادری من
و ملتی که در میان آنها بزرگ شده ام و زندگی را با آن ها
یاد گرفته ام ،دارای ادبیاتی چنین سترگ است ،احساس
شعفی درونی دارم و این احساسم دوچندان می شود زمانی
که متون نویسنده های بزرگ از همه نقاط کوردنشین در
صدد ساختن پایه های این جهانبینی و نگرش بزرگ هستند
که بألخره ما هم می توانیم بر اساس نورم و قاعده موجود،
وارد حلقه بزرگ ادبیات جهانی بشویم و از منظر همین
ادبیات با جهان حرف بزنیم .من پذیرش این مسئولیت را
زمانی به خودم تبریک می گویم که بتوانم در قبال همه این
نوشته هایی که به باور من با درد تولید شده اند و به درد
اشاره دارند ،مسئولیتم را صادقانه به انجام برسانم و یقین
دارم آن زمان چناچه ما هم نباشیم ،ادبیات هست و تاریخ
فریادهای ما را مکتوب کرده است.

زۆر جار ئەم پرسیارە لە خۆم دەکەم کە ئاخۆ ئێمە چیمان نەکردووە وا نەمانتوانیوە
بگەینە ڕیزی ئەدەب دارانی جیهان؟
بەاڵم هەمیشە کاتێک بە وەاڵم دەگەم کە “کردەوەکان” دەبینم و دەزانم پرسیارەکەم
لە بنەڕەتەوە هەڵەیەکی گەورە بووە .دەبێ بپرسین کە چیمان کردووە وا ئیستاش
ناتوانین بگەینە ئەو ڕیزە پێویستە؟
هانکارییەکی بەدجنسانە لە دەرەوە ،بە سەرماندا ،داسەپاوە تا کەسانی جددی و
ڕووڕاست لە گەڵ هونەر ،هەمیشە دڕدۆنگ بن و نەوێرن شان بخەنە ژێر باری ئەم
ئەزموونە جوانی بەخشەی دەسکردی مرۆڤ .دیارترین نموونەی ئەم الیەنە ئەوەیە
کە ڕێژەیەکی زۆری نووسەران و هونەرمەندانی ئێمە تا ئاستێکی نەوی و کوشندە،
بێدەنگییان پیشە کردووە و تەنها بە باڵو کردنەوەی کارێک لێرە و وتەیەک لەوێی
تۆرە کۆمەاڵیەتییەکاندا و بە دەربڕینی “گرینگی” دان و نەدانەکانیان بە پێشهاتە
ڕووتینەکان ،لە ڕێگەی ئەکاونتە شەخسییەکانی خۆیانەوە ،قەناعەتیان هێناوە.
دەستی دەستی خەریکین پێوەندی ساوای خۆمان لە گەڵ کاغەز و پەڕتووک دەپچڕین
و پێمان وایە ئەمە ئایینێکی مودێڕنیتەیە .لە حاڵێکدا کۆمەڵگا مودێڕنەکانی جیهان،
ئیستاش ئەمەگداری ئەو عادەتە دەهەندەیەی مرۆڤن کە بۆ وەرگریی زانست کەشف
کرا و دەزانن هەر چەنێکیش ئاستی بااڵی دیجیتاڵی لە بواری فێرکاری و ڕاگەیاندن
–ی وەک پەڕتووک و گۆڤار -بە دەست بهێنن ،هەر پێوەندیە کاغەزییەکەیان بە الوە
گرینگ ترە و وازی لێ ناهێنن ،چ بگا بەوەی بیانهەوێ بیڕووخێنن.
ئەمە یەکەمین خەسارەکانی ئێمەیە :نەبوونی تواناییەکی جددی بۆ دروست کردنی
بەردەنگی جددی .ئیستاش لە نێو ئێمەدا بە ڕواڵەت و شوناسی کەسایەتی نووسەران
بەها دەدرێت ،تا بە دەق .ئەگەر نووسەرێک نەناسین؛ هاوشاریمان نەبێ؛ هاوڕێیەتیمان
لە گەڵی نەبێ؛ ئەو حیزبەی خۆش نەوێ کە ئێمە خۆی بۆ دەکووژین؛ باسی ئەو
گرفتە نەکا کە گرفتی ئێمەیە؛ جلی کوردی لە بەر نەکا –چونکە نووسین بە زمانی
کوردی پێوەندییەکی ڕاستەوخۆی بە پۆشینی جلی کوردییەوە هەیە-؛ لە بەرەی ئێمە
نەبێ؛ لە نێو ئەو هەموو پۆلێنبەنییەی خێرا خێرا لە الیەن نووسەرانی زلهێزمانەوە
دابین دەکرێت ،جێگەی دیاریکراوی نەبێ؛ بە زاراوەی ئێمە نەنووسێ؛ باسی پارچەی
ئێمە نەکات لە ناو دیکەی پارچەکاندا؛ و لە هەمووی گرینگتر ئەگەر بۆ گەورە و
بچووکی کۆمەڵگە دەست بە سینە ڕانەوەستێ و –ئەمە چییە ئەهلی ئەدەبە -ئەدەبی


فریا یوونسی

نامەیەک بۆ نووسەرانی کورد
دەعوەتێک بۆ دامەزراندنی ئاکادیمیای هاوتەریب
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بە ناوی بەرهەمێک بە دەستمان گەیشتووە؟ تەنیا کار و
نەبێ؛ پێمان نووسەر نییە و دەقەکانیشی بۆ تەنها یەک جاریش
کار و کار؟ دەست تێوەردان لە سندووقی کەلیمە و بە
ناخوێنینەوە .ئەمە بەسەرهاتی ئەو نەتەوە خەمۆکەیە کە لە دوا
پیشە کردنی نڤیسار ،چەنێک دەتوانێ هەتاوێک بە سەری
ساتەکانی ئەم جیهانە داڕزاوەدا ،دەڵێی دەستی کورتە و بە جوانییە
نووسەرەوە هەڵکات؟ یا نا دەبێ بە کار شتێکی دیکە زیاد
بەرزەکانی مرۆڤ ناگات.
بکەین :زانست؟ هزر؟ هۆش؟ ڕندی؟ هەر چی ناوی لێ
هەمیشە هەراسانین لەوەی کە بۆچی ناخوێندرێینەوە؟ بۆچی
دەنێن .ئەسڵەن تەنەکە! بەاڵم وابێ کە هەر کە وتیان تەنەکە،
ناگەین؟ هەزار و یەک وەاڵمی گەورە گەورەی زانستیمان هەیە و
بزانین بە دەردی کوێمان دەخوات؟ نەک نەزانین تەنەکە،
بەوانە خۆمان نەبان کردووە لە وەاڵمە وردەکان :له یەکتر خوێندنەوە.
تەنانەت بۆ گەشەپێدانی سللوولەکانیشمان ،بۆ باری حوزووری
دەبێ تا لەمەی کە هەیە درەنگتر نەبووە بەرهەمە ناوازەکان
موغناتیسیمان لە زەمیندا ،بۆ شێوازی نالەبەرچاوی ژیانی
بخوێندرێنەوە و جێگە و پێگەی دەق و نڤیساری کورد لە ئەدەبیاتی
ژێنێتیکیمان ،پێویستە و پێویستمان بەو زانستە نوێیە هەیە
جیهان دا دیاری بکرێت .چیها پتانسیەڵی دەست لێ نەدراو هەیە
کە زمانی دێرینی پێ زیندوو کەینەوە .زانستێک کە لە وزەی
کە دەتوانین بیکەینە ڕۆچنەیەکی مەزن بۆ بەرکەوتنی تینێکی
شەپۆالنی باڵوەشانی پەپوولەوە قسەی پێیە تا دەگاتە نهێنیی
تاهەتایی بە ئەدەبیاتی سووچنشین کراوی کورد .ئەدەبیاتێک
دامرانی سللوولەکانی ئادەمیزاد و حکمەتی خەندە لە ژیانی
کە دەستێکی کاڵ و نادیار ،وەهای پێکردووە هێشتاش لە خانە
ڕووتیندا .ئەو زانستەی کە کاتێ مەدهۆشی دابەشکراوە بە سەر
کۆنەکانی وەک ناسیۆنالیزم و وەاڵتپارێزی دا بمێنێتەوە و ئیستاش
دانیشتووانی کوراتی سووچنشین-دا ،لەوێ بووە و پێوانەکانی
لە بەرەکانی خوارەوەی کۆمەڵگەدا ئەو شێعرانە بە شێعر دەزانن کە
هەڵگرتووە بۆ ئاقبەتی بەشەر .ئەو زاناییە خەمۆکەی بە پێی
پیا هەڵگوتنێکی ڕووتە و بەس .پیا هەڵگوتن بە سەر نیشتمانی پچڕ
حکمەتی دێرینی “کران” ،تەنها بە هەڵگرتنەوەی کەلیمە،
پچردا ،بە سەر یاری ناسک و شۆخ و شەنگی گۆزە لە شانی ڕێی
مەدهۆش بووە و خەڵکی لە خۆوە پێی دەڵێن :هۆش!
کانی ،بە سەر دار و بەردا...
پیویستە تەکلیفی خۆمان لە گەڵ دابەزینمان لە مەنفا
دەڵێی ئەدەبیات کەرستەیەکی ئیدارییە ،وا بۆ گەیشتن بە ئامانجە
ڕوون بکەینەوە .مەگەر چارەنووسی باسکراو لە سات
ڕەنگە
ئاساییە ڕووتینەکان بە کاری دەهێنین.
بە ساتی ژیانی هەرێک لە ئێمە ،چەنێک ڕیشەی
ئەم
دەبێ خەتتێکی سوور بهێنین بە سەر هەموو ئەو جۆرە
لە نەستی بی دەرنجامماندا ،چەقیوە کە
ئاکادیمیایە
ڕوانینانەدا و پێیەکانمان بخەینە ڕەوتی بێداری
زانایان چرپەیان لێوە نایەت؟ ئەسڵەن
خۆمان
کەس
یەکەم
کەلیمەوە.
ئەو زانایانە لە بەر چی لە پشت
بڕووخێنێ ،بەاڵم
“چارەنووس” خزاون؟ کـێ
پێویستەی گەیشتنەوەیە بە
کاروانی کۆماری
جیهانی
ئەدەبیات.
دەبێ پێ هەڵێنین .ئەوەندە دواکەوتووین کە بەر
پێیەکانیشمان شەوە .نە گرمەیەک لە دڵی پەلەپیتکەیەک
بیسرا ،نە تاو و توێی ئەو هەموو توێیە تاریکە بە دیداری کەلیمەوە
بینرا .جۆرێک ئەزموون-نووسینەوە لە قەڵەمە قەڵەوەکان وەدەر
کەوت ،کە وتیان بۆ قەاڵفەتی کەلیمە باشە ،دەڵێین باشە .ئێمەش
ئاوا بۆمان دەرکەوت کە چەنێک پتانسییەڵی کەلیمە داڵوایە .ئاوا
زانیمان زمانێک لە مەدهۆشیمان-دا کەوتووە کە ڕەوایەتی یەکەم
کەسی تاکەکەسی ئەو قوژبنانەی ژیانە و بەمزووانە پەی بە پەردەی
زاڵمی هەزاران ساڵە دەبات.
پەردەکان ئەدڕێن!
دەورانێک دێت هیچ پەردەیەک بە سەر ئیرادەی نیگاهەوە نامێنێت.
با ئەمەگناسی ئێوە بن ئەو مندااڵنەی فێر دەبن بە داستانێک ،بە
ئەنیمەیشەنێک ،یەک کەس بە جەمعییەتی جیهان زیاد کەن.
بەمزووانە پەردەکان ئەدڕێنن ،ئەو دەستانەی ئاگایان لە حەجمی
جیهانه و بوێرانە بەرهەڵستی ئەو دەستانە دەبنەوە کە بە هەموو
بارێکدا دەنووسن :باری پانی ،باری تاریکایی ،باری فیتنە و فیتاڵ.
دەگەن ،ئەو نووسەرانەی نووسینەکانیان بۆ چێژبەخشی دەخوڵقێنن
نەک بۆ دەرس دان؛ بۆ تێڕامان دێنە نووسین نەک بۆ خۆ نەبان
کردن لە ئەسڵی خەمگینی ژیان؛ نیچەوتەنی بە خوێنی دڵ
دەنووسن نەک بە جەوهەری خەاڵتیی کاربەدەستان؛ ئەوانن
کە دەست ئەخەنە سەر گرێ پووچکەکانی مرۆڤی ئەم دواییانەی
زەمین و به فۆڕمێک دەنووسن کە پەرە بە هزری کەلیمە دانە.
بەاڵم ئیستا ئەوەی پێویستی بە تێڕامانە ،ئەوەیە کە چۆن ئەتوانین
 4شیـ
بێ بەربەرەکانێ ،بەری ئەو ڕەشنووسییانە بگرین کە تا ئیستا

ئەڵێ چارەنووسیان ئەوەیە کە زانا بن؟ ئەوا من
لێرە بە دواوە ڕایدەگەیەنم :ئەگەر بە چارەنووسە ،ئیتر
چارەنووسی ئەوان ئەوەیە کە هەڵوەدا بـــن بە شـــوێن
حورمەتــی تــاراوی کەلیمەوە .دەبێ ئیتر لەمە بە دوا
هۆشمان بە مەدهۆشیمانەوە بێ ،نەکەوێتە بەر دەستە زلەکە،
دەستە زاڵمەکە.
با پەردەکان بدڕێنن ئەو مستە ژەنگاوییانەی کە هەر خەریکن
لە سەر “چێکراو” ،چێدەکەن .ئێمە بڕوامان بە وزەی ڕووخێنەر
هەیە و بەم زووانە هەموو ئەو بەستە حوکمانەی بە زۆر دراون،
داسەپاون بە سەر ئەدەبیات و هونەرماندا ،بەرمەال دەکەین.
پێویستە ئاکادیمیایەک چێ بکەین ،بنەڕەتی لە سەر وێرانی
بێ .واتە هەر بیرۆکەیەک پێگەییشت ،ڕێگە بۆ بیرۆکەیەکی
دیکە باز بێت .ڕەنگە ئەم ئاکادیمیایە یەکەم کەس خۆمان
بڕووخێنێ ،بەاڵم پێویستەی گەیشتنەوەیە بە کاروانی کۆماری
جیهانی ئەدەبیات .ئەگەر ئێمە داستایۆڤسکیمان نەبووە؛ ئەگەر
کاتی دەرکەوتنی هەر دەقێکی کافکا ،ئێمە لەوێ نەبووین؛
ئەگەر مامۆستایانی ئێمە ئیستاش دان بە شۆڕشی کامۆدا نانێن
و هەر خەریکی کۆزەڵە و کیژی الدێن تا ئەم کوردەوارییە
نەفەوتێت و ئاوا مەحفووزی کەن؛ ئەگەر هێشتا ناوی هیچ
دەقێکی فێردینان سێلین ،بە بوونی ئەو هەموو ئامڕازەی
مودێرنیتەشەوە کە بە دەست گەورە و بچووکی ئێمەوە جێگەی
تەزبێحی گرتوەتەوە ،بە گوێی دە کەس لە کۆمەڵگەی گەورەی
ئێمە نەگەیشتووە؛ ئەگەر تا ئیستا نەمانزانیوە چۆن گوێمان لە

بچین و جێی ئەومان گرتبێتەوە لە نێو نەتەوەکەمان دا .هم.
ژاوەژاوی تەنهاییمان بێ و بە وردی بیگێڕینەوە بۆ بەرەکانی داهاتوو
پێکەنینم دێ بە خۆمان ،پێکەنینم دێ بەو زانستە نیوبستانەی کە
کە “هێراباڵ”ـێک دەرکەوێ تیاماندا؛
هێشتاش نەیانتوانیوە بە نۆڕمێکی هزرمەندانە ،تۆوی هۆوییەتێکی
بە الی منەوە ئەمانە هیچی کێشە نین .خوێندنەوەی بەرهەمەکانی
سەربەست و سەربەخۆ بچێنن بۆ بەرەکانی گرفتاری دوای خۆیان،
نووسەرێک بە موکاشفەوە ،دەتوانێ هەموو ڕەوتەکانی شێوازێکت
گرفتار بە یەئسی دیجیتاڵی ،مەحکووم بە جەنگی سایبێری.
بخاتە بەر دەست کە هەمان نووسەر پیشەی کردووە بۆ دەربڕینی
هەمیشە بە شۆڕشەکانمان کاڵومان سەر خۆمان کردووە ،لە
ڕەنجە ئینسانییەکان .کاتێک لە هەر بەرهەمێک دەبیتەوە خۆت
حاڵێکدا هیچ شۆڕشێکی ئێمە ،هێشتا بە ئاکامێک نەگەیشتووە
نزیکتر دەبینی بە نووسەرەکەی و بەو فۆڕمانەی کە هەڵیبژاردووە
کە دڵی پێ خۆش بکەین و بڵێین شۆڕش دەزانین و سەرکەوتوو
بۆ گوازتنەوەی ڕەنجە هاوبەشەکان .کەواتە لە پێشا پێویستمان بە
بووین لە گێڕانیدا .ئەو شۆڕشە نیوەچاڵنە ڕەخنەیان کردووەتە
زانستە .ئەویش چ زانستێک کە بتوانێ هەموو بەستێنە کاتییەکانی
هەموو شتێکمان :ئەدەبیات ،هونەر ،مووسیقی ،زانست ...هەموو
مرۆڤ لە هەر زمانێکی جیهان دا ،بە داهێنان و داوەستانەوە،
شتێکمان بە جۆرێک لە جۆرەکان مەدیوونی شۆڕشەکانمانە .لە
بخاتە بەر دەست و بوێری ئەوەت پێبدات کە هەموو الیەنەکان
هەموو سترانەکانی –بە تایبەت -ئەم چەن ساڵەی دوایی دا،
هەڵسەنگێنی و بە فام بگەیت؟
باسی شەڕ و شۆڕش و ئازایەتی ئێمە بووە و هەمیشە لە حەندای
پێویستە پێناسەیەک بۆ ئەو زانستە پێویستە بخەینە ڕوو ،تا
گورگ و ڕێوی و فیل و وشتر و شتی وادا ،ئێمە شێر بووین
ئەساسنامەیەک بێت بۆ ئاکادیمییای هاوتەریب .زانستێک کە لە
و ئازانە شەڕمان کردووە .ئەی کوا؟ ئیستاش بە بیست دەقیقە
پێشا پێگەی هزر ،دیاری بکات و ئەم خاڵە گرینگە لە دەسپێکی
گەورەترین شارمان لە دەست دەدەین .ئیستاش لە هەر کەس
ئەساسنامەکەدا ،وەها باسی لێبکرێت کە لە کۆتایی ئەساسنامەکەدا
دەپرسی ،کەس چاک نییە ،هەمووی دز و الت و خۆفڕۆشن .ئەی
دڵنیاییەک دروست بکات بۆ دەست پێکردن .هزر واتە ئەم ساتانەی
ئەم ئەساتیرە پیرۆزەی نێو ئەم هەموو شێعر و گۆرانی و نەقاشی
کە خەریکین بیر لە تەکانێکی گەورە دەکەینەوە بە هێزێکی
و هتد...ــە چین شەو و ڕۆژ لە کاناڵەکان دا دووپات و سێپات و
سەربەمۆرەوە لە حەندای ئەم چەق بەستووییە دێرینەی وا
هەزارپات دەبێتە؟ ئیستاش هەر شەڕڤانێکمان لە گەڵ دوژمنی
دێرزەمانێکە وە ڕکوودی خستووین .هەڵبەت من زۆر لە گەڵ
پێویستە
شەڕڤانێکی دیکەمان ،دەستی تێکەڵ کردووە و ئیستاش هەر
ئەوەش دا نیم کە وە ڕکوود کەوتووین .نا .ڕکوود بە سەر
پێناسەیەک
شەڕێکمان هەزار ساحەبی هەیە کە هیچیان ئەوی دیکەی
شتێکا دێت کە لەوە پێش بووە و کەساسی بە سەردا
بۆ ئەو زانستە
قەبووڵ نییە و لە سەر شتێک دەجەنگین کە خۆشمان
هاتووە .ئێمە لەوە پێش نەمانبووە .بۆ قەبووڵی
تا
ڕوو،
بخەینە
پێویستە
نازانین چییە! ئەگەر بڕیار بێ مەزندەی مرۆڤ
ئەساسنامەیەک بێت بۆ
ئەوە بێ کە ساتەکانیشی بفڕۆشێ
ئاکادیمییای هاوتەریب.
زانستێک کە لە پێشا
پێگەی هزر،
دیاری بکات
ناکەین کە “تاک” لە کۆمەڵگەی ئێمەدا مانایەکی
نەبووە و تەنانەت ئیستاش نییەتی؟ دەیان نووسەر تا ئیستا
باسی ئەم شتەی کردووە لە ئێمەدا ،بەاڵم هەر دیسان خۆی
لێ نەبان دەکەینەوە و نامانەوێ قەبووڵی بکەین تا مەبادا
خوا نەکەردە بە تەولید بگەین .ئیستاش هەر ئەدەبیاتێکی
پۆپۆلیستی لە ناو ئێمەدا هەیە بە هەزاران بەرەبەنی ساز کردنی
بێخودەوە کە ئەگەر بێتو خوا نەخواست کەسێکی ئەم بەرەیە
شانی لە شانی یەک لە سەرزالنی بەرەی دی ،بخشێ ،ئەدەبیات
کەج دەبێت و دەڕووخێ .چیها دەستە و پۆل و چین و شتی
وامان ساز کردووە و تێیدا مەجال بە موریدانمان نادەین جگە
لە ئەدەبیاتی قەڵبی ئێمە زکری ئەدەبیاتی کەسانی دیکە بکەن.
تا دەقێکیش سەر هەڵدەدات کە کەمێک بەرەو دەق چووبێت
و شیاوی شێکاری بێت ،خێرا قرمە و قاڵ لە عالەم بەر دەدەین
کە دزییە ،السایی کردنەوەیە ،تەئسیرە .بۆیە هێشتاش ئەگەر
ئەدەبیاتێک هەیە ،بڕێکی زۆری هەنێک نووسراوەی پۆپۆلیستی و
قەڵبە کە هەموو پێداگرییەکانی وەکوو ئەدەبیات ،ئەوەیە دەست
بۆ گوێسپانەکانی الدێی کوردەواری نەبەن و چیاکانی واڵت
بپارێزن .نازانم ئەمانە چییان داوە لەو بەرد و شاخانە؟ هەمیشە
هەوڵی ئەوە دراوە کە ماهییەتی ئینسانی کورد جۆرێک نیشان
بدرێت کە گوایە زۆر دڵی بە ماڵ و حاڵ و بە هێڵە پیرۆزەکانی
جوغڕافیا خۆشە .یان بە پێی ئەلگوریتمی دەستی دوو و سێی
زمانە دراوسێکان ،دەست بۆ نووسین دەبەین و هەموو هەوڵمان
ئەوەیە لە نووسەرێکی فارس یان فەڕانسی و ئاڵمانی وەرگێڕدراو

بۆ هەنێک دروشـمی نێوبەتاڵ کە نە تێری دەکا ،نە فێری
دەکا ،با هەر نەبێ .با ئەساسی خەڵەتێنەری ئەو ئاکادیمییایەی
کە ئیستا خەریکە بەرنامەمان بۆ دەچنێ بۆ وێکچوواندنی تاک
بە تاکی ئێمە بە سەمپێڵێکی لەوە پێش دیاری کراو ،حەزف
کەین .ئەم وێکچوواندنە بە دوو شت بنبڕ دەکرێ :یەکەم بەوە کە
بە نەتیجە بگەین لە بوونی دەستێکی وەها نادیار بۆ بەڕێوە بردنی
ئەم پڕۆسەی وێکچوواندنە لە نێو تاکەکانمان دا -کە ئەم باوەڕە بۆ
ئێمە ئەوەندە ئەستەم نییە و لە زۆرێک لە بوارەکانی ڕۆژانەشماندا
گرفتاری ئەم بیرۆکەیە دەبین کە ڕەنگە دەستە زلەکەیە ناهێڵێ
کارێکمان بیگرێ -و دووهەم گێڕانی خەباتێک کە مانیفێستێکی
دیاریکراوی لە پشت بێت بۆ دامەزراندنی تاهەتایی هزری تاک.
دڵنیاتان دەکەمەوە لەوەی کە ئەم ڕەوتە درێژەی دەبێت و ئێمە
چیتر مەجالی ئەوە نادەین کە بە باری پانیدا ڕێکەوین.
“شیــــ” لەمەودوا ڕۆڵی قوتابخانەیەک دەگێڕێ کە تێیدا هەموو
نووسەرانی سەربەخۆ و داهێنەر بناسینەوە و بە ڕێپێوانێکی ڕندانە لە
گەڵ نووسراوەکانیان ،ئەم شۆڕشە تێچینی دەکەین .ئاوا ،ڕێزمانێکی
یەکدەست و ڕێنووسێکی دیار دەخەینە بەر دەستی هەموو ئەو
نووسەرانەی کە دەغدەغەی زمانیان هەیە و هەموو هەوڵیان ئەوەیە
نووسراوەکانیان ،بێ کێشەی ڕێنووسی و ڕێزمانی بگاتە دەست
خوێنەرانییان لە بەرەکانی ئیستا و داهاتوو .بۆیە داوا لە هەموو
نووسەرانی کورد دەکەم کە بێنە نێو حەڵقەی ئەم ئاکادیمییایەوە
و بە داهێنان و داهێنان و داهێنان ،چرای ئەم رەوتە داگیرسێنن.
ئەگەرچی دەزانم ڕەنگه ئەم نامە دوژمنسازە نەگاتە دەستتان...


سەیوان سەعیدیان

مانیفێستی
ناشوێن
د .مەسعوود بینەندە

مانیفێستی ناشوێن
سیاسهتی نڤیسار له بهستێنی داڕووخانی ئهزمووندا
د.مهسعوود بینهنده /خهزهڵوهری 1395ی ههتاوی -سنه

دژوازیی ژیان و ئاوارتهی دۆخی ژینهوهری ،زهروورهتی ههبوونی
زمان و هوشیاریی بۆ مرۆڤ دهستهبهر کردووه ،واته تووڕدراویی
مرۆڤ لهم جیهانهدا(،)thrown into the world
ئاڕاستهی ژیانی بهرهو ماڵی زمان و کهالوهی گوتار راناوه و له
هۆدهی ههبوونێکی زمانمهنددا گیرساندوویهتیهوه .مرۆڤ هیچ
بانگهێشت و بهدواهاتنێکی سهبارهت به کهوتنەداوی واقیعی
ژیان بۆ نهکراوه و له هیچ خاڵێکی سفرهوه دهستی ب ه ژیان
نهکردووه بهڵکوو تا بووه له زماندا ژیاوه و بهردهوام رێگای کردووه
و هیچ مهبهستێکی دیاریکراویشی لهم رۆشتنه بهردهوامهدا بۆ
دهستهبهر نهکراوه .ئهم دۆخه ئانتالۆژیکه ،هاوبهستهی دۆخێکی
زمانناسانه و ناسێنکارانهیه؛ واته له ههبوونێکی زمانمهنددایه که
ههست و هوشیاری مرۆڤ وهکوو بوونهوهرێکی کۆمهاڵیهتی پێک
هاتووه؛ و بهم پێیه ،تهواوی پرسگر و چمانهکانی ژیانی مرۆڤ
بهرههمی دۆخی زمانمهندان ه و رۆچوونێکی بێئامانج و بێبنهما
لهم جیهانهدایه .زمان یانهی هیچ بوونهوهر ،حهقیقهتێکی
ژهڤهرمێژوویی یان میتافیزیکی نییه ،مرۆڤ نهبێ؛ کهوایه زمان
ئیتۆس و جێپێگهی مرۆڤه و بڕیار نییه له ههناویهوه دهنگی
“نهبوون”“ ،مهرگ”“ ،میتافیزیک”“ ،مێردئهزمه” و ...ببیستین
بهڵکوو ههمووی ئهمانه هۆکرد و بهرسازدراوی زمانن و ب ه
زهبری رێسای زمان ههستۆمهند و واتادار کراون .مێژووی
میتافیزیک پێمان دهڵێت ک ه ئهم ریزبهندییه ههمیشه به
ی تر خوێندراوهتهوه؛ واته زمان کراوهته ئامراز یان
شێوهیهک 
ماڵی تهواوی ئهو هۆکرد و بهرههمانهی خۆی رسکاندوویه و
واتاداری کردوونهتهوه؛ ههر بۆیه زمان و ئایدیای ئوستوورهیی و
کالسیک بهشێوهیهکی ناوهندتهوهران ه و چهقبهستوو ،ئازادی و
سهربهستیی زمانیان ل ه خشته بردووه و میکانیزمی ئهفراندن و
ههڵسووڕانیان ،گیرۆدهی نهزم و رێسای داسهپاو و بازنهگهرانه
کردۆتهوه که له دوو دیاردهی سهرهکیی ناوهند و پاتهبوونهوهدا
خۆی بینیوهتهوه .ناوهند و پاتهبوونهوه تهنیا وهکوو نهزمێکی
داهێنهرانه له ئاستی بهرههمی ئهدهبی و هونهریدا خۆیان
نهنواندووه بهڵکوو ئهم وشه-دهسهاڵتانه بهرههمهێنهری گوتاری
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زاڵی کۆمهاڵیهتی و سیاسین که فۆرماسیۆنهکانی کۆمهڵگا
بهپێی لۆژیکی چهقبهستوو و حهقیقهتخوازانهی خۆیان،
رێکخراوه و پێکهربهندیی دهکهن .مێژووی مرۆڤایهتی بهگشتی
و ههروهها مێژووی کۆمهڵگای کوردی بهتایبهتی لەژێر رکێڤی
ستراتێژییهکانی ئهم بنهماخوازییه توندئاژۆگهرانهدا بهردهوام
بهرهو حهقیقهت-دهسهاڵتێکی تاکانه و سهرهڕۆخوازانه رانراوه و
به بهرههمهێنانهوهی پیرۆزی ،ترس و توندوتیژی ،مێژوویهکی
پڕمهرگهساتی خوڵقاندووه.
رهوتی مۆدێڕنیته سهرهڕای تهواوی خهسارهکانی به هێنانەئارای
گۆڕانکارییه بنهماییهکان له بهستێنی سیاسی ،کۆمهالیهتی
و ئابووریدا ،هێڵهسوورهکانی ئایدیای کالسیکی تێکشکاند و
بانگهشهی سهرهڕۆخوازانهی گوتاری تاکهحهقیقهتخوازیی،
بهرهوڕووی تهنگژه کردهوه .ئهو دهستوپێوهندییه کۆمهاڵیهتییانه
که بهستێنی بهرههمهێنان و خوێندنهوهی داهێنانه هونهری و
ئهدهبییهکانیان پێک دههێنا تووشی داڕووخان هاتن و بهم پێیه
پێگهی تاکانێتی و رهسهنایهتیی بهرههمی هونهری لهق کرا.
خهرمانهی پیرۆز و چاوگهی بهرزهجێی بابهت و بهرههمهکان
سڕدرانهوه ،کاتێک که رێسای کۆنباوی شوێن-کات تووشی
تێکچڕژان هات و دهسپێڕاگهیشتوویی ههمووان به ئۆبژهی
هونهری مسۆگهر کرا .داڕووخانی ئهزموون(destruction
 )of experienceواته داڕووخانی تهواوی ئهو پێوهندییه
نهریتی و بایهخه کۆنباوانه که ئیمکانی داهێنان و
خوێندنهوهی بهرههمی هونهرییان دهستهبهر دهکرد؛ سهرهتا
وهکوو مهترسییهک ،مرۆڤی بهرهوڕووی دۆخێکی ئانترۆپیک
و بۆشایییهکی رهها(نیهیلیزمی نهرێنی) کردهوه؛ دۆخێک
که هێزی دهدایه ئهو رهوته کۆنهپارێزانهی وا لهژێر سێبهری
مهترسیی نیهیلیزمی گومانهێنهر و یهقینکوژدا ،له خولیای
گهڕانهوهی دڵنیاییی ناوهند و بهڵێنی پاتهبوونهوهدا دهژیان.
رووی مهترسیدار و الیهنی نهرێنیی ئهم دۆخه تاقهتکوژهی
نیهیلیزم ،رهههندێکی ئهرێنیی پێک هێنا و سووژهی چاالکی
خۆی بانگهێشت کرد؛ واته دۆخێک که سهرهتا وهکوو

خهسارێکی بنهمایی مهزهنده دهکرا گۆڕدرایه سهر دهرفهتێکی
بنهمایی بۆ بهرسازدانهوه و بهرههمهێنانهوهی سهرلهنوێی بایهخ
و پێوهرهکان له شێوزاێکی جیاوازدا؛ ههر بۆیه هونهرمهندانی
مۆدێڕنیست توانییان شۆک و زهربهتی داڕووخانی ئهزموون
و بێواتابوونی واتاکان له قاوغی فۆرمی نوێباوی هونهریدا
جهستهمهند بکهنهوه و وزهی لهبڕاننههاتووی هێزه راپهڕیوهکان
و “فاوست”ه زنجیرپچڕاوهکانی دۆخی نوێ له رێتۆریکی ئهدهبی
و بووتیقای جوانناسانهدا راگیر بکهن .ئاکامی سهرهکیی ئهم
داڕووخانه دابڕانێکی سهرهکی لهو بایهخ و پێوهره نهریتییانه
بوو که بهشێوهیهکی دژهمرۆڤانه له پێناوی جیهانی وههمیی
ئایدیالی ئهفالتوونیدا ژیانی راستهقینهی مرۆڤیان قوربانی
دهکرد و به تاکدهنگییهکی سهرهڕۆخوازانه ،فرهدهنگیی مرۆڤ
و خواست ه جۆربهجۆرهکانی گرووپ ه کۆمهاڵیهتییهکانیان پهراوێز
دهخست .داڕووخانی ئهزموون مهودایهکی رهخنهگرانهی
پێک هێنا که تێیدا سووژهی نوێ مهجالی سهرههڵدان و
دهنگههڵبڕینی پێ درا و هوشیارییهکی نوێی له ئاست
جێپێگهی مرۆڤ له پانتاییی ههستی و کۆمهڵگا بۆ مسۆگهر
کرا .چهمکهکانی “عهقڵ”“ ،زمان”“ ،شوێن-کات”“ ،ماف”،
“دهسهاڵت”“ ،زانست”“ ،هونهرمهند”“ ،جوانناسی” و ...لهژێر
رۆشناییی ئاوهزی رێفلێکسیڤ(ههمبازئهندێشانه)ی مۆدێڕندا
سهرلهنوێ له بواری شێواز و ناوهرۆکی واتایییهوه داڕێژرایهوه
و بهم پێیه شوناس و دهاللهتێکی ئێجگار نوێباو ،بۆ مرۆڤی
سهردهم دهستهبهر کرا .ههمووی ئهم ئازادسازییه فیکری
و زمانییانه که هاوپێوهند لهگهڵ گۆڕانکارییه کۆمهاڵیهتی
و سیاسییهکاندا بهڕیوه دهچوون له گهمارۆ و داڵدهی ئهو
هێزه پاوانکارانهی وهکوو لۆیاتانی سهرکوتکارانهی حکوومهت،
گوشاری مرۆڤسڕێنی بیرۆکراسی ،نابهرابهری سیستهمی
سهرمایهداری و ههژمۆنی یهکسانسازیی سهنعهتی فهرههنگیدا
بهشێوهیهکی دژوازانه ئیمکانی سهرههڵدانیان بۆ رهخسێندرابوو.
واته زهروورهتی دابینکارانهی مێژوویی و کۆمهاڵیهتی ،بهستێنی
جووڵهی رزگاریخوازان ه و بازنهشکێنانهی فیکری و هونهرییان
پێک دههێنا و ملمالنێ و دیالێکتیکی لهبڕاننههاتووی ئهم
الیهنانه که له دوو هێڵی مودێڕنیزاسیۆنی عهینی و مۆدێڕنیزمی
زهینیدا خۆی دهبینییهوه ،میکانیزمی سهرهکی پێشکهوتن و
گۆڕانکاریی پێک دههێنا .رۆمانسی مۆدێڕنی گهشه و پهرهسهندن
ههمیشه ههڵگری ئهم دۆخه پارادۆکسیکاڵه بووه و هیچکات
بڕیار نهبووه ئاکامی ئهم ملمالنێ دیالێکتیکییه له سهنتزێکی
ژهڤهرمێژووییدا رۆ بچێ و مرۆڤ و کۆمهڵگایهکی پهڕمێژوویی
و پاقژکراو له دهردئاماژه و پاشهات ه ئهرێنی و نهرێنییهکان
بهرههم بێنێت .سووژهی مودێڕن سهرهڕای ههستکردن بهم
دۆخه تراژیکه؛ واته دۆخی دژوازی ههنگاوههڵهێنان له پانتاییی
شکست و داڕووخاندا ،قهت ورهی بهر نهداوه و هیچکاتیش
به فانتازیای ئهبهدییهتی داهاتوو و نوستالژیای ئهزهلییهتی
تێپهڕیو خۆی فریو نهداوه .سووژهی سهردهم له نامومکینیی
داهێناندا دهست بۆ ئهفراندن دهبا و له بهستێنی دیتێرمینیزمی

سیستهم و پێکهاتهدا ههوڵی دهستهبهرکردنی ئیرادهی
ئازاد( )free willو بڕیاری خۆسهروهری دهخاته گهڕ؛ ههر
بۆیه ژیان له نامومکینیی مهرگدا ئهزموون دهکات و ئهدهب
له دهربڕینی شکستلێکهوتووی تهنیایی و پهرۆشیی مرۆڤی
سهردهمدا دهبینێتهوه.
ههر دهسهاڵتێک له بنهماوه لهگهڵ “ژین-سیاسهت”(bio-
)politicsدا تێکهڵی ههیه و لهم تێکهڵییهدا سنووری نێوان
ژیانی ژینهوهرانه و ژیانی شارۆمهندانه ،مهودای نێوان ماف
و توندووتیژی پاک دهبێتهوه؛ واته له ژێر سێبهری ئهم
چهشنه داموودهزگایانهدا ژیانی مرۆڤهکان دادهشکێته سهر
ژیانی رووتهڵ و لەژێر ههیمهنهی ههڵپهسێردراویی قانووندا
لهخشته دهبردرێت .کهوایه سیاسهتی مودێڕن سیاسهتێکی
ئاوارتهیه که لهوێدا وهبهرگری و گوشاری قانوون له رێگای
ههڵپهساردن و راوهستانی
قانوونهوه کردار دهنوێنێت؛
راوهستانێک که سهرتر له
دۆخی قانوون و بێقانوونی،
سێبهری مهرگ و توندوتیژی
نهلێکردنی ههرچهشنه
مرۆڤهکانهوه
بهسهر
پرهنسیپێکی گهوههرخوازانه
رادهگرێت.
بهردهوام
و نامێژوومهندانه سهبارهت
ههر بۆیه ههبوونایهتیی
به “جوانی”؛ واته تێپهڕین
مودێڕنیزمی هونهری و
ل ه جوانناسی(ئهستهتیک)
ئهدهبی له کهلێنهکانی
وهکوو هۆکار و
ئهم دامودهزگایانهدا وهگهڕ
مهبهستی داهێنان
پانتایییهک
دهکهوێت؛
بهرهو “جوانناسی”ی ه
ئهوپهڕتر له ههرچی شوناسی
جیاواز و دژوازهکان که
دهستهمۆگهرانه و بهکااڵکردانه
نهوهکوو سهرچهشن و
که به راگرتنی پۆتێنشیاڵێتی
سهربهندی داهێنان
و هاوگرتووییی جهسته و
بهڵکوو وهکوو بهرسازدراو
وێنه ،رێگا له ههر چهشنه
و بهرههمهێنراوی رهوتی
دابڕانی “بابهتی واقیعی
داهێنان رهچاو دهکرێن.
جهسته” و “وههمی وێنه”
له پیشهسازیی پڕۆپاگاندا و
پۆرنۆگرافی ،دهگرێت .کهوایه
هونهر نه به “نومایشکردن
و دهمهالسکێکردنی واقیعی
ههبووندار” ،دهستهمۆ و پێبهستهی جیهانی ریئال دهبێت و
نهش بەپێی بڕیاری پارێزکارانهی “هونهر له پێناوی هونهر”دا
له بازنهی خۆویستانه و خۆقهتیسانهی “سولیپسیزم”دا تهنگهتاو
و بهرتهسک دهکهوێت؛ بهڵکوو به نواندنی بێواتابوونی واتا،
نهخشکردنی خودی زمان له شێوازی پهتی و رووتدا؛ واته له
ژێستێکی تهواودا ،دهردهکهوێت .نه هونهر و ئهدهبی سیاسی
که بانگهشهی سیاسیبوون دهکهن و رووبهندی سیاسی ل ه
روخسار دهگرن ،بهڵکوو ئهمه سیاسهتی هونهر و ئهدهبه که لهم
سهردهمهدا دهتوانێ له ههمبهر دیکتاتۆرییهتی بازاڕ و توندوتیژی
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“ژین-سیاسهت”دا خۆڕاگر بێ و ههڵهاتنێکی بهرگریکارانه له
دۆخی سهپاو بهدهستهوه بدات .تهنیا بووتیقایهک که ژێستی
سیاسهت دهگرێت و له رێگای ئامرازی بێمهبهست(means
 )without endو دهرخستنی خودی زمان ،ههموو
شوناسه دهسکرد و گوتاره ئایدۆلۆژیکهکان تووشی ناکارایی و
ههڵپهسێراوی دهکات دهتوانێت ههڵگری وزهی رهخنهکارانهی
سهردهم بێت.
کۆمهڵگای کوردی ههرچهنده له رهوتی مێژوودا پهراوێز خراوه
و له سهردهمی گۆڕانکاریی ه مهزنهکانیشدا پێشی پێ گیراوه،
لهوهی که ئهزموونی مۆدێڕنیتهی خۆی له شێوازی پێویست و
به رێبازی جیاوازدا بهڕێوه بهرێت؛ بهاڵم تیشکه تیژڕهوهکانی
نوێسازی و نوێباویی سهردهم ههموو کون و قوژبنهکانی ژینگه-
جیهانی ئێستای ئێمهیان تهنیوهتهوه و رهوته جیهانگیرهکان له
گۆڕهپانی رکابهرییهکی نابهرابهر و ئالۆزیان هاوێشتووین .لهم
دۆخه ئاوارتهیهدا( ،)state of exceptionئهگهر بەپێی
نهزمی کۆن و کالسیک ههڵبسووڕێین و بێخهبهر له قوواڵییی
کارهساتێک که له مێژه رووی داوه ،دهبهنگانه و دڵخۆشانه
رێگای هات و نههات لهپێش بگرین له پاتهکردنهوهی مێژووی
کارهساتدا بهشدار دهبین و رێگا بۆ چارهنووسێکی سیزیهفئاسا
خۆش دهکهین که بڕیاره ئێستا و داهاتوومان له رهوایهتی
مهرگهساتدا تۆمار بکات.
بێگومان ههر کۆمهڵگایهک له رهوتی مێژووییی خۆیدا،
مانیفێستی خۆی دهنووسێتهوه و هۆژدارییهکانی خۆی چ
له کردهوهی نهنووسراودا و چ له بهرههمی تۆمارکراودا بهرز
دهکاتهوه؛ و ئهم هاتوهاوارانه ئهگهرچی پهراوێز کهوتوون و
زۆر کهم بیستراون بهاڵم ههمیشه رایهڵهی دهنگههڵبڕینیان
له وتن نهکهوتووه .ئهم مانیفێستهش درێژهی تهواوی
ئهو دهنگه بهپهرۆش و ههستیارانهیه که رێگای راستیان
ههڵنهبژاردوه و بهردهوام خواروخێچبینانه له ههمبهر رهوتی
زاڵی راستهڕێدا وهستاونهتهوه .مانیفێستێک که له ههمبهر
“دهسهاڵتی حوزووری شانتاژ و پڕووپاگاندا و سهرمایهساالریی
وهچنگخستن” ،له سیاسهتی نائامادهی نڤیسار و هونهری
دۆڕاندن ،الیهنگریی دهکات و ههوڵ ئهدات له تهنیشتی
حهقیقهتدا به تاوانبار دابنرێ ،تا ئهوهی له هاوڕێیهتیی درۆدا
خهاڵت بکرێت .نڤیسار لێرهدا ههموو ئهو بوارانه دهگرێتهوه
که کرداری رادیکاڵی تێفکرین و تێرڕامانی تێدا
بهدی دێت ،ههر بۆیه بازنهی نڤیسار پهڕتر له
ههرچهشنه ژانر و بوارێکی فیکری ،زانستی
و هونهری دهڕوات و داگری گشتێتیی
فهلسهفه ،کۆمهڵناسی ،سیاسهت ،جوانناسی و...
دهبێت .مانیفێستی ناشوێن ههروهها که ههست
به پێویستیی نوێکاری و قووڵتربوونهوهی گۆڕانکارییهکان له
بازنهی داهێنانی ئهدهبی و هونهری دهکات ،پهرهپێدانی وزه
و ئاوهزی نوێباو له بهستێنهکانی سیاسهت و فهرههنگ و
کۆمهڵگادا به پێویست دادهنێت و پێی وایه چیدی سیاسهتی
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کالسیک و چهقبهستوو که هێماکانی له کۆنساالری،
نهریتساالری ،کۆساالری ،رێبهرساالری ،بنهماڵهساالری،
ناوچهساالری و نێرساالریدا دهر دهکهوێت ناتوانێ “شێوازی
بهرههمهێنانی کوردستانی”ی تووشی گۆڕانکاریی بنهمایی
بکات و رێگا بۆ وهگهڕکهوتنی دینامیزمی تایبهتیی کۆمهڵگای
کوردستان و دیموکراتیزهبوونی ئهدهب و سیاسهت ئاوهاڵ
بکات .کهوایه سیاسهتی نڤیسار وهکوو ههوڵێک بۆ “ناوتن” له
بهستێنی “وتن”دا ،خۆی لهو دژوازییه مهرگئاژۆیه ئهدات که
راشکاوانه دروشمی ژیندۆستی بهرز ئهکاتهوه و بهم چهشنه
بهرهوڕووی سیاسهتی “ئا”وتن ،زێدهوتن ،پیرۆزوتن ،کڵێشهوتن،
پاتهوتن ،ترسهنۆکوتن ،ساویلکانهوتن و  ...دهبێتهوه .بڕگهکانی
مانیفێستی ناشوێن پێمان دهڵێن سیاسهتی رادیکاڵ له هزر
و ئهدهب و هونهری سهردهمدا ههمان سیاسهتی جیاوازی
نڤیساره:
 .1دابهزاندنی واتا له پێگهی مێژووییی پیرۆزخوازانه و
بهرزهجێگهرانه؛ و ملپێچکردن و گهڕاندنهوهی بۆ سهرچاوهی
راستهقینهی خۆی واته ههرێمی ئاساییی زمان.
 .2نهلێکردنی ههرچهشنه لۆگۆس یان ئهزموونێکی پهڕزمانی و
نادهاللهتی که لهپێش زماندا بوونی ههبێ و زمان تهنیا وهکوو
کهرهسهی دهربڕین و راگوێزکردن بهکار بێنێت.
 .3نهلێکردنی عهقڵ و ئایدیای کالسیک که له دوو
پرهنسیپی ناوهند و پاتهبوونهوهدا خۆی دهبینێتهوه و
هاودهست و هاوبهستهی داهێنهرسهروهری ،مهبهستمهندی،
تاکهحهقیقهتخوازی و تاکدهنگی ،رێگا له پێکهاتنی فرهدهنگی
و چهندێتیخوزایی دهق دهگرێت.
 .4ههوڵ بۆ دابڕان له ئهزموونه خاو و ریالیستییهکان و ههروهها
وههمه رۆمانتیکییهکان؛ و تێکۆشان بۆ بهرینکردنهوهی بازنهی
دهربڕین و داهێنان.
 .5دابڕان له فیگۆری ئاوهزی یهکگرتوو و زانای گشتی که
وهکوو سووژهیهکی باوکسهروهرانه له ههموو ساته ئاسایی و
ههستیارهکانی دهقدا ئامادهیه و رهوایهت و ئۆتۆریتهی تایبهتی
خۆی بهسهر دهقدا دهسهپێنێت.
ههرچهشنه
نهلێکردنی
.6

بانگهێشتکردنێکی خوێنهر و بهردهنگ وهکوو سووژهگهلێکی
تهواوکۆ ،چهقبهستوو ،کۆنتڕۆڵکار و خاوهن شوناسێکی
پارسته(منقاد) و پێبهسته(تابع)؛ و ئاوهاڵکردنی رهوتی
پێکهاتنی شوناسی بهردهنگ له شێوازێکی نادابینکراودا.
 .7بهرهوڕووبوونهوهی ههرچهشنه پیرۆزاندن و دوورپهڕاندنی
دهق و نۆرم و کهسایهتی؛ و ههوڵدان بۆ بنهماشکێنی ههرچهشنه
الفێکی تهواوکۆخوازان ه و مێتادهقخوازانهی ئهو الیهنانه لەژێر
تیشکی تاوتوێکار و رووناکیدهری رهخنه و ههڵسهنگاندن.
 .8تێکشکاندنی فۆرمی باوی نووسینی کوردی و کردنهوهی
رێگا بۆ دهقی سهربزێو و سنووربهزێن چ له شیعر و چیرۆک
و چ له دهقهکانی تردا؛ واته تێپهڕین ل ه سیاسهتی ئاسایشی
نڤیسار که رێسایهکی پارێزکارخوازانه و ترسئاژۆیانه پهیڕهو
دهکات و خۆی له ههرچهشنه ئهزموونی شڵهژان و شهپۆکی
داهێنان بێوهر و تهریک دهخات.
 .9تێپهڕاندنی سیاسهتی شوناس له قاوغی فۆرمێکی کۆنباوانه و
نهریتسهروهرانه که ئهستۆبهندی چهقبهستوویی و تاکڕوخساری
و تاکڕاڤهیییه؛ بۆ ئاستی لخێزی و نادابینکراویی شوناس که
ئازادیی کردار و چهندێتیی پێناسه و چهندڕهههندیی حهز و
چێژ له بهستێنی شوناسی نهتهوهیی ،جینسی ،کۆمهاڵیهتی و
 ...بەههند وهر دهگرێت.
 .10گهڕانهوه بۆ الی خوێنهرسهروهری نهوهک خوێنهرێکی
تهوهزل و ناچاالک ،بهڵکوو خوێنهری لێهاتوو و خاوهن بڕیار
که به خهیاڵکردی بههرهمهندانهی خۆی خاڵه بۆشهکانی دهق
پڕ دهکاتهوه و له رهوتی خوێندنهوهدا بهردهوام دهقێکی نوێ
دهنووسێتهوه.
 .11پێداگری لهسهر ئهو راستییه که ژیانی دهق له
پراکتیسی خوێندنهوه و ههڵسهنگاندندا بهردهوام
دهبێتهوه؛ کهوایه کرداری رهخنه تهواوکهری
دهق و پهرهپێدهری توانستهکانی چێبوو و
بهرههمهاتوو له دهقدایه.
 .12جهختکردن لهسهر ئازادیی خهیاڵ و راڤه
و خوێندنهوه له داهێنان و رهخنهکاریدا؛ واته

پهرهپێدانی رهخنه له بازنهی رهخنهی ئاکادیمیک و تهکنیکه
ئهدهبییهکانهوه بۆ بهستێنهکانی کۆمهڵناسی ،دهروونشیکاری،
خوێندنهوهی فهرههنگی ،زمانناسی ،هێماناسی ،هزری سیاسی
و. ...
 .13دژوهستان بهرامبهر به حهزی ساویلکانهی نڤیسار که
دهیههوێت تهواوی الیهنه ئاڵۆزهکانی چهمک و تیۆری و
تهکنیک له ساکاربێژییهکی بێپرسگر و بێکێشهدا دابشکێنێت
و له کهالمی کۆتاییدا شاییی وهاڵمدانهوه به ههموو پرسه
بنهمایییهکان بگێڕێت.
 .14بهههندوهرگرتنی زمان له نڤیساردا؛ بهو چهشنهی که
زمان جێگری سهروهریی ئاوهزی نووسهر بکرێت و دهقێکی
نڤیسارانهی لێ بهرههم بێت.
 .15پهرهپێدان به ئهزموونی وهرگێڕان بهو چهشنهی که زمانی
دایک و خۆماڵی لەژێر کاریگهری و بارستاییی زمانی ئهویدی،
له خهونی خۆبهستهیی و داخراوی هوشیار بێتهوه و فۆرمی
دهربڕین و شێوازی گێڕانهوهی نوێ ئهزموون بکات.
 .16تێپهڕاندنی سنووره دهسکردهکانی نووسین و رهخنه،
و دهستبردن بۆ ئاژاوهنانهوه له بهستێنی نهزم و رێسای
سهرکوتگهرانهی باودا بهو چهشنهی که ههر جۆره دهربڕین و
رهوایهتێک رێگا بهرهو نهزم و رێسایهکی ئازادانهتر و ئاوهاڵتر
ببڕێت.
 .17پێگهیشتن بهو راستییه که پراکتیسی داهێنان نه گیرۆده
و پاشکۆی هۆکار و هۆکارمهندییه و نهش ههبوونایهتی و
رهواییی خۆی به شێوهیهکی ئامانجخوازانه له مهبهستهکان
وهر دهگرێ؛ واته داهێنان بهپێی ئۆتۆنۆمۆس و له پێناو
پێویستییهکانی خودی نڤیساردا ههڵدهسووڕێ.
 .18نهلێکردنی ههرچهشنه پرهنسیپێکی گهوههرخوازانه
و نامێژوومهندانه سهبارهت به “جوانی”؛ واته تێپهڕین ل ه
جوانناسی(ئهستهتیک) وهکوو هۆکار و مهبهستی داهێنان
بهرهو “جوانناسی”ی ه جیاواز و دژوازهکان که نهوهکوو
سهرچهشن و سهربهندی داهێنان بهڵکوو وهکوو بهرسازدراو و
بهرههمهێنراوی رهوتی داهێنان رهچاو دهکرێن.
 .19دهستهاوێشتن بۆ ئهدهب و هونهرێک که چ له ئاستی
داهێنان و چ له ئاستی خوێندنهوه و وهرگرتندا ،ئیمکانێکی
جیاواز و ئاسۆیهکی نوێ له واقیع بهرهو ڕوومان
دهکاتهوه؛ واته نهلێکردنی واقیعێکی تاکانه و
داسهپێنهرانه و جڵهودان به فرهواقیعهکان و
واقیع ه ناواقیعییهکان.
 .20ههوڵدان بۆ خوێندنهوه و داڕشتنهوهی
سهرلهنوێی مێژوو و ئهدهب و سیاسهتی
کۆمهڵگای کوردی لهسووچهنیگای خۆمانهوه،
بهو چهشنهی که بتوانین له بازنهی پێوهندیی
ئهرباب-کۆیله و نڤیساری کۆیلهنووسانه تێ پهڕین
و دینامیزمی زمانی و مێژووییی خۆمان به ڕهچاوکردنی
بابهتی یۆنیڤێرساڵ و گشتگیر تۆمار بکهین.

ساڵی یه که م ،ژماره ی دوو سێ ،ڕێبەندانی 1395ی هه تاوی
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مانیفست “ناشوین”()non-place
(سیاست نوشتار در بستر ویرانی تجربه)
د .مسعود بیننده

تناقض زندگی و استثنای وضعیت زیستی ،ضرورت وجود زبان
و آگاهی را برای انسان گریزناپذیر کرده است؛ بدین معنا که
پرتابشدگی انسان در جهان(،)thrown into the world
مسیر زندگی او را به سمت اقامتگاه زبان و بیخانمانی گفتار
معطوف نموده و آن را در بستر هستیای زبانمند متعین نموده
است .هیچ فراخوان و دعوتنامهای برای درگیری انسان با
واقعیت جهان ارائه نشده و انسان از هیچ نقطهی صفری ،فرآیند
زیستن را آغاز ننموده است؛ بلکه همواره در زبان زیسته و در
بستر آن گام برداشته و هیچ غایت مشخصی نیز در این “شدن”
مداوم برایش متصور نگردیده است .این وضعیت آنتولوژیک،
خود با وضعیتی زبانشناختی و معرفتشناسانه گره خورده
است؛ بدین معنی که در چارچوب وجودی زبانمند ،احساس
و آگاهی انسان بعنوان موجودی اجتماعی قوام یافته است؛ و از
این رو ،تمام مسائل و معماهای زندگی انسان حاصل وضعیتی
زبانمند و پرتابشدگیای بیبنیاد و بدون غایت در این جهان
میباشد .زبان اقامتگاه هیچ هستنده ،حقیقت فراتاریخی و یا
متافیزیکی ،بجز انسان ،نیست؛ بنابراین زبان اتوس و نشان
انسان بوده و هیچ قرار نیست از دل آن ندای نیستی ،مرگ،
متافیزیک و اشباح به گوشمان برسد؛ بلکه تمامی اینها معلول
و برساختهی زبان بوده و از طریق ضربآهنگ و قواعد زبان
معنادار و هستومند گشتهاند .تاریخ متافیزیک نشان داده
است که این روابط همواره به گونهای دیگر مورد خوانش و
تفسیر قرار گرفته است؛ بنابراین زبان به ابزار یا خانهی تمامی
معلولها و پدیدههایی مبدل گشته که خود آنها را خلق و
معنادار نموده است؛ به همین دلیل زبان و تفکر اسطورهای و
کالسیک به شیوهای مرکزمحور و انحصارگونه ،آزادی و رهایی
زبان را عقیم نموده و مکانیزم خلق و پویایی آن را در چارچوب
ی و مرزبندیشده گرفتار نمودهاند که در قالب
انضباطی تحمیل 
دو پدیدهی اصلی “مرکز” و” تکرار” ،خود را پدیدار نموده
است .دو پدیدهی مرکز و تکرار تنها به مثابهی نظمی خالقانه
در هیأت آثار ادبی و هنری ظاهر نگشتهاند ،بلکه این “واژه-
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قدرت”ها مولد گفتمان مسلط سیاسی و اجتماعیای هستند
که صورتبندیهای اجتماعی را منطبق بر منطق انحصارگونه و
حقیقتگرایانهی خود سازماندهی و مفصلبندی میکنند .تاریخ
زندگی انسان بهصورت کلی و تاریخ جامعهی کوردستان بهطور
ویژه متأثر از استراتژیهای این بنیادگرایی خشونتورزانه ،بطور
مدام به سوی “حقیقت-قدرت”ی تکین و استبدادی ،رانده شده
و از طریق بازتولید تقدس ،ترس و خشونت ،تاریخی پرفاجعه
را رقم زده است.
روند مدرنیته با وجود همه آسیبهایش ،از طریق عرضهی
تغییرات بنیادین اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،خطوط قرمز
تفکر کالسیک را دچار اضمحالل نموده و مدعای اقتدارگرایانهی
گفتمان یگانهحقیقتباوری را به چالش کشیده است .آن روابط
اجتماعی که بستر تولید و خوانش خالقانهی سنتهای ادبی
و هنری را فراهم میکردند ،دچار زوال شد ه و از این طریق
بنیانهای یکتابودگی و اصالت اثر هنری ب ه سستی گرایید.
هنگامی که قواعد قدیمی زمان-مکان دچار تزلزل شده و
دسترسپذیری همگانی به ابژههای هنری فراهم گردید ،هالهی
مقدس و خاستگاه متعالی آثار ادبی و هنری نیز فروریخت.
ویرانی تجربه( ،)destruction of experienceیعنی
ویرانی تمام آن فورماسیونهای سنتی و ارزشهای معمول و
متعارف که امکان آفرینش و خوانش آثار ادبی را ممکن میکرد؛
در ابتدا همچون تهدیدی انسان را در مواجهه با نوعی وضعیت
آنتروپیک و خألی مطلق (نهیلیسم منفعل) قرار داد؛ چنین
شرایطی نیروی الزم را برای آن جنبشهای واپسگرا فراهم
میکرد که زیر سایهی ترس ناشی از نهیلیسم تشکیکبرانگیز و
یقینبرانداز در رویای بازگشت اطمینان ناشی از وجود مرکز و
وعدهی تکرار میزیستند .بعد منفی و خطرآفرین این وضعیت
طاقتفرسای نهیلیسم موجبات تولید بعدی مثبت و نوعی
سوژگی فعال را در دل خود به وجود آورد؛ از اینرو واقعیتی که
در بدایت امر همچون آسیبی بنیادین بدان نگریسته میشد به
فرصتی اساسی در جهت برساخت و بازتولید مجدد ارزشها و

معیارها در شیوهای نوین مبدل گشت .لذا هنرمندان مدرنیست
توانستند شوک و ضربهی سهمگین ویرانی تجربه و معناباختگی
معانی را در قالب فرم نوین هنری پیکربندی نمود ه و نیروی
بیکران قدرتهای بهپا خواست ه و فاوستهای زنجیرگسستهی
وضعیت جدید را در ریتوریک ادبی و بوطیقای زیباشناسی
تثبیت نمایند .هدف نهایی این زوال ،گسستی اساسی از آن
ارزشها و قواعد سنتی بود که به شکلی ضدانسانی و در خدمت
جهان توهمی مثل افالطونی ،زندگی حقیقی انسانها را قربانی
میکردند و با نوعی تکصدایی جباریتمنشانه ٬چندصدایی
انسانها و مطالبات متنوع گروههای اجتماعی را به حاشیه
میراندند .ویرانی تجربه فرصتی انتقادی را محقق ساخت که به
واسطهی آن ،سوژهی نوین مجال خیزش و بیانگری را کسب
نمود ه و هوشیاری نوینی در ارتباط با پایگاه انسان در پهنهی
هستی و اجتماع به چنگ آورد .مفاهیم عقل ،زبان ،زمان-مکان،
حقوق ،قدرت ،علم ،هنرمند ،زیباشناسی و ...در روشنایی عقل
بازاندیشانهی مدرن مجددا از نظر شیوه و محتوای معنایی،
بازسازی شد ه و بر این اساس هویت و داللتی سراپا نوین برای
انسان معاصر فراهم گردید .تمام این آزادسازیهای فکری و
زبانی که در ارتباط با تغییرات اجتماعی و سیاسی ب ه انجام
ی نیروهایی انحصارگرایانه همچون
میرسیدند ،در محاصر ه 
لویاتان سرکوبگرانهی حکومت ،فشار انسانزدایانهی بروکراسی،
نابرابری سیستم سرمایهداری و هژمونی یکسانساز صنعت
فرهنگ؛ به گونهای پارادوکسیکال امکان ظهور و پیدایش یافته
بودند .بدین معنی که ضرورت تعینبخش تاریخی و اجتماعی،
بستر جنبشهای آزادیخواهانه و انحصارشکنانهی فکری و
هنری را به وجود آورده؛ و لذا کشمکش و دیالکتیک بیپایان
این نیروها که در دو محور مدرنیزاسیون عینی و مدرنیسم
ذهنی ،ب ه عرص ه میآمدند ،مکانیسم اصلی پیشرفت و تغییر را
به وجود میآوردند .رمانس مدرن توسعه و پیشرفت ،همیشه
آبستن این وضعیت پارادوکسیکال بوده و هیچگاه بنا نبوده که
برآیند این کشمکش دیالکتیکی ،از طریق سنتزی فراتاریخی
رفع گردد و انسانها و جامعهای فراتاریخی و سترون از هرگونه
سیمپتوم (دردنشان) و پیامدهای مثبت و منفی آن فراهم آورد.
سوژهی مدرن علیرغم فهم این وضعیت تراژیک؛ یعنی وضعیت
متناقض گام برداشتن در عرصه شکست و ویرانی ،هیچگاه
ناامید نشده و هیچ وقت نیز خود را با فانتزی ابدیت آینده و
نوستالژی ازلیت گذشته شده فریب نداده است .سوژه معاصر
در وضعیت ناممکن آفرینش ،دست به ابداع میزند و در دل
جبریت موجود در سیستم و ساختارها به منظور حصول ارادهی
آزاد( )free willو انتخاب سروری بر خویشتن تالش میکند.
به این دلیل زندگی را در بطن ناممکنی مرگ تجربه میکند
و ادبیات را در بیان شکستوارگی تنهایی و ماللزدگی انسان
معاصر بازمینمایاند.
هرگونه قدرتی از بنیاد با زیست-سیاست()bio-politics
آمیخته است و به واسطهی این آمیختگی ،مرز میان زندگی

زیستی و زندگی شهروندی ،و مرز بین حقوق و خشونت زدوده
میشود؛ بدین معنی ،تحت سلطهی این آپاراتوسها ،زندگی
انسانها به حیات برهنه تقلیل یافته و زیر هیمنهی تعلیق قانون
از توش و توان انسانی خود تهی میشوند .بنابراین سیاست مدرن،
سیاست آوارته(استثناء)یی است که در آن فراگیری و فشار
قانون از طریق تعلیق و متوقفشدن آن عملی میشود؛ توقفی
که فراتر از وضعیت قانون و بیقانونی ،سایهی مرگ و خشونت
را بر سر انسانها تداوم میبخشد .بنابراین ،وجود مدرنیسم ادبی
و هنری در میان درزها و شکافهای چنین آپاراتوسهایی فعال
میشود؛ پهنهای فراتر از همهی هویتهای صلب و کاالییشده
که در آنها با حفظ “وضعیت بالقوگی” و تداوم رابطهی
ارگانیک “بدن و تصویر”،
راه را بر هرگونه گسست
“امر واقع بدن” و “فانتزی
تصویر” در صنعت پروپاگاندا
و پورنوگرافی میبندد.
بنابراین ،هنر نه از طریق
نمایشدادن و تقلید واقعیت
دست یازیدن به ادبیات
ن و
موجود ،به طفیلیبود 
و هنری که چه در سطح
منکوبشدن جهان رئال
آفرینندگی و چه در سطح
تن میدهد و نه طبق شعار
خوانش و دریافت ،امکانی
محافظهکارانهی “هنر برای
دیگرگونه و افق جدیدی از
هنر” در دایرهی خودخواهانه
واقعیت را بر ما میگشاید.
خودمحدودکنندهی
و
به عبارت دیگر؛ نفی
سولیپسیزم محصور و منفعل
واقعیتی یگانه و مستبدانه
میماند؛ بلکه با نمایاندن
و گشایش امکان طرح
بیمعنایی معنا ،ب ه صحنه
واقعیتهای چندگانه و
آوردن خود زبان به گونهای
فراواقعی.
برهنه و عریان؛ یعنی در
هیأت یک ژست محض،
خود را نشان میدهد .نه
هنر و ادبیات سیاسی که
اعالن سیاسیبودن مینمایند
و نقاب سیاسی به رخسار میبندند ،بلکه این سیاست هنر و
ادبیات است که در این عصر میتواند در مقابل دیکتاتوری بازار
و خشونت زیست-سیاست مقاومت نمود ه و گریزی مواجههگرانه
با وضع موجود فراهم آورد .تنها بوطیقایی که ژست سیاست
به خود گرفته و از طریق “وسایل بدون هدف”(means
 )without endو آشکار کردن خود زبان ،تمام هویتهای
برساخته و گفتمانهای ایدئولوژیک را دچار ناکارآمدی و تعلیق
نماید ،خواهد توانست حامل نیروی انتقادی عصر حاضر باشد.
جامعهی کوردستان هر چند در طول تاریخ به حاشیه رانده
شده و در عصر تغییرات بزرگ نیز از پیشبرد تجربهی مدرنیتهی
مختص ب ه خود به شیوهای ضروری و با راهبردی متفاوت ،باز
داشته شده است؛ اما پرتوهای پرتوان نوسازی و نوگرایی معاصر،
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تمامی ابعاد زیستجهان امروز ما را در برگرفته و روندهای
جهانگیری ،ما را در میدان مسابقهای نابرابر و نفسگیر افکنده
است .در این “وضعیت آوارته” ()state of exceptionاگر
بر مدار نظم کهن و کالسیک حرکت نماییم و از عمق حادثهای
که دیرزمانی است اتفاق افتاده ،بیاطالع باشیم و سادهلوحانه و
خوشبینانه مطابق منطق هرچه بادآباد ب ه پیش رویم ،در تکرار
و تداوم تاریخ فاجعه ،شریک خواهیم گشت و راه را بر سرنوشتی
سیزیفآسا هموار خواهیم کرد که بناست سرنوشت اکنون و
آیندهمان را در روایتی فاجعهبار تثبیت نماید.
بدون شک هر جامعهای مانیفست خود را در روندهای
تاریخیاش اعالن میدارد و هشدارهای خویش را چه در
چارچوب کردار نانویسا و چه در قالب اثر نویسا آشکار میسازد؛
و این جوش و خروشها اگرچه در حاشیه قرار گرفته و به
ندرت شنیده شدهاند ،اما هیچگاه رسایی و رسانش بیان آنها
از گفتن باز نایستاده است .این مانیفست نیز ادامهی تمام آن
صداهای حساس و مسئوالنهایست که راه راست را برنگزیده
و همواره در مقابل گفتار مسلط صراط مستقیم ،کژبینانه قد
علم کردهاند .مانیفستی که در مقابل قدرت حضور شانتاژ و
پروپاگاندا و سرمایهساالری تصاحب ،از سیاست نامهیای نوشتار
و هنر شکست طرفداری میکند و ترجیح میدهد در کنار
حقیقت ،مجرم پنداشته شود تا اینکه در همراهی با دروغ به
پاداش نایل آید .نوشتار در اینجا تمام آن حوزههایی را شامل
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میشود که پراکتیس رادیکال تفکر و تعمق در آنها محقق
میگردد؛ به همین دلیل بازهی نوشتار دامنهای گستردهتر از
هر نوع ژانر و حوزه فکری ،علمی و هنری را در برگرفته و
شامل کلیت فلسفه ،جامعهشناسی ،سیاست ،زیباشناسی و...
خواهد بود .مانیفست ناشوین عالو ه بر اینک ه لزوم نوسازی و
ی تولید ادبی و هنری را احساس
تعمیق تغییرات در عرصه 
مینماید ،توسعهی نیروهای مترقی و ذهنیتهای نوگرا را در
بسترهای سیاست ،فرهنگ و جامعه نیز ضروری دانسته و بر
این باور است که زین پس سیاست کالسیک و فروبسته که
نمادهای آن در کهنهساالری ،سنتساالری ،جمعساالری،
رهبرساالری ،خانوادهساالری ،منطقهساالری و مذکرساالری
نمایان میشود ،قادر نیست “شیوهی تولید کوردستانی” را
دچار تغییرات بنیادی نموده و راه را برای فعالشدن دینامیزم
درونی جامعهی کوردستان و دموکراتیزه شدن ادب و هنر و
سیاست هموار نماید .بنابراین سیاست نوشتار به مثابهی تالشی
برای “نه گفتن” در بستر “گفتن” ،تن به آن تناقض مرگآسا
میسپارد که آشکارا شعار زندگیخواهی سر داده و از این طریق
در مواجهه با سیاست آری گفتن ،زیاده گفتن ،مقدس گفتن،
کلیشه گفتن ،مکرر گفتن ،بزدالنه گفتن ،بالهتوار گفتن و...
قد علم میکند .بندهای مانیفست ناشوین اعالم میدارند که
سیاست رادیکال در عرصه ادب و هنر و اندیشهی معاصر همان
سیاست متفاوت نوشتار است:

 .1به زیرکشیدن معنا از جایگاه تاریخی مقدسمأبانه و
استعالیی؛ و بازگرداندن آن به خاستگاه حقیقی خود یعنی
قلمرو عادی و روزمرهی زبان.
 .۲نفی هرگونه لوگوس یا تجربهی فرازبانی و غیرداللتی که
هستی خود را از برههای پیشازبانی برگرفته و زبان را صرفا در
شکل ابزار بیان و انتقال به کار گیرد.
 .۳نفی عقل و تفکر کالسیک که موجودیت خود را در چهارچوب
دو اصل مرکز و تکرار ،نمایان ساخته و همدست و موازی
مولفسروری ،غایتمندی ،یگانه حقیقتخواهی و تکصدایی
اقدام نموده و از شکلگیری چندصدایی و تکثرگرایی در بستر
متن جلوگیری میکند.
 .4تالش برای گسست از تجارب خام و رئالیستی و همچنین
توهموارههای رمانتیک؛ و اهتمام به گسترش محدودهی بیان
و آفرینش.
 .۵گسست از فیگور دانای کل و عقل وحدتبخش که به مثابهی
سوژهای پدرساالرانه در تمام برهههای عادی و حساس متن
آماده بوده و روایت و اتوریتهی ویژهی خود را بر قلمرو متن
تحمیل مینماید.
 .6نفی هرگونه فراخواندن و استیضاح خواننده و مخاطب به
مثابهی سوژههایی کامل ،منسجم ،کنترلشده و دارای هویتی
منقاد و تابع؛ و توسعهی روند برساخت هویت مخاطب به
شیوهی نامتعین.
 .7مقابله با هرگونه تقدسبخشی و فرانمایی متن ،نورم و
شخصیت؛ و تالش برای واسازی الفزدنهای تمامیتخواهانه و
فرامتنگرایانهی وابسته ب ه آنها با بهرهگیری از پرتوافشانیهای
پراکتیس تحلیل و روشناییبخشی عمل نقد و ارزیابی.
 .8واسازی فرم متداول نوشتار کوردی و هموارکردن راه برای
فرآوری متون تابوشکن چه در عرصهی شعر و داستان و چه در
حوزهی متون دیگر .به معنایی دیگر؛ گذار از سیاست آسودگی و
امنیت نوشتار که با پیروی از قواعد محافظهکارانه و ترسمدارانه
حاصل آمده و خود را از هرگونه تجربهی آشفتگی و شوک
آفرینش ،بیبهره و محروم میسازد.
 .9گذار از سیاست هویت که با فرمی کهنهگرایانه و سنتساالرانه
گرهخورده و به واماندگی ،تکبعدیبودن و یگانهگرایی تفسیری
گرفتار آمده است؛ و حرکت بهسوی سیالیت و “عدمتعین
هویتی” ،که آزادی کنش ،چندگانگی تعریف و بسگانگی عالقه
و ذائقه را در بستر هویتهای مختلف ملی ،جنسی و اجتماعی
و ...مورد تأکید قرار میدهد.
 .10بازگشت به سوی خوانندهمحوری ،نه به معنای خوانندهای
ناپویا و منفعل ،بلکه خوانندهای توانمند و صاحب تدبیر که با
تخیل غنی خود خألها و نقاط خالی متن را پر نموده و در
فرآیند خوانش ،متن جدیدی را بهطور مداوم بازنویسی میکند.
 .11پافشاری بر این واقعیت که زیست متن ،در پراکتیس خوانش
و ارزیابی تداوم مییابد؛ و بنابراین عمل نقد ،تمامکنندهی
فرایند ناتمام متن و توسعهدهندهی پتانسیلهای تحققیافته

و تولیدشده در متن میباشد.
 .12تأکید بر آزادی تخیل ،تشریح و خوانش در فرایند
آفرینش و نقادی؛ به عبارت دیگر گسترش نقد از حوزهی
صرف نقد آکادمیک و آرایههای ادبی به سوی حوزههای متنوع
جامعهشناسی ،روانکاوی ،مطالعات فرهنگی ،زبانشناسی،
نشانهشناسی ،تفکر سیاسی و . ...
 .13مواجهه و مخالفت با میل بالهتوار نوشتار که تمایل دارد
تمام ابعاد پیچیدهی مفهوم ،تئوری و تکنیک را در سطح نوعی
سادهگویی غیرمسئوالنه و بدون مسئله تقلیل داده و در کالم
آخر به گونهای خوشباشان ه پاسخی برای همهی مسائل بنیادین
فراهم آورد.
 .14به جد گرفتن نقش و جایگاه زبان در نوشتار؛ بهصورتی که
زبان جانشین حاکمیت بالمنازع ذهنیت نویسنده گشته و متنی
نوشتنی از آن حاصل آید.
 .15توسعهی تجربهی ترجمه بهگونهای که زبان مادری
و بومی متأثر از توانمندی زبان “دیگری” ،از خواب خوش
درخودفروماندگی و انسداد ،بیدار گشته و فرمهای بیانگری و
روایتی نوینی را تجربه نماید.
 .16گذار از مرزهای تصنعی نوشتار و نقد؛ و اقدام به ایجاد
اغتشاش در نظم و قواعد سرکوبگرانهی رایج در زیستجهان
متن؛ بهصورتی که خلق هرگونه بیان و روایتی نو ،راه را برای
ارتقای نظم و قواعدی آزادانهتر و فراختر هموار نماید.
 .17دستیافتن به این واقعیت که پراکتیس ابداع و آفرینش،
نه گرفتار و دنبالهرو رابطهی علت و معلولی بوده و نه هستی و
مشروعیت خود را به شیوهای غایتنگران ه از اهداف غایی کسب
مینماید؛ بنابراین آفرینش بر مبنای اصل خودسروری و برطبق
ضرورتهای خود نوشتار قوام میگیرد.
 .18نفی هرگونه قاعدهی ذاتگرایانه و غیرتاریخمند در باب
“زیبایی” ،یعنی گذار از زیباشناسی(استتیک) به مثابهی علت و
غایت آفرینش ،بهسوی زیباشناسیهای متفاوت و متناقض که
نه همچون الگو و بستار عمل آفرینش ،بلکه به مثابهی برساخت
و محصول این روند بدان نگریستهشود.
 .19دست یازیدن به ادبیات و هنری که چه در سطح
آفرینندگی و چه در سطح خوانش و دریافت ،امکانی دیگرگونه
و افق جدیدی از واقعیت را بر ما میگشاید .به عبارت دیگر؛ نفی
واقعیتی یگانه و مستبدانه و گشایش امکان طرح واقعیتهای
چندگانه و فراواقعی.
 .20تالش در راستای خوانش و طرحریزی مجدد تاریخ ،ادبیات
و سیاست جامعهی کوردستان از منظر خویشتن؛ بهگونهای
که قادر باشیم از محدودهی رابطهی ارباب-بنده و نوشتار
بندهمأبانه ،گذار نموده و پویشهای مبتنی بر دینامیزم زبانی و
تاریخی خودمان را با در نظرگرفتن امر یونیورسال و جهانشمول
عرضه نماییم.
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پۆرترێتێک :محەمەد ئۆزۆن
حەسەن جەمال
وەرگێڕان لە تورکییەوە :وریا غەفوری

“ناوم محەمەدە ،پاشناوم ئۆزۆن ،بەرواری لە دایک بوونم
 .١٩٥٣/١/١هەموو کەس من بەم جۆرە دەناسێت ...بەاڵم
ئەمانە هیچیان ڕاستی نین ،ناوم محەمەد نییە ،پاشناوم ئۆزۆن
نییە ،بەرواری لە دایک بوونم ئەمە نییە”.
محەمەد ئۆزۆن لە بەر هۆکاری سیاسی ناچار بوو لە ١٩٧٧ەوە
لە سوید بژی ،ئەو کتێبانەی بە زمانەکانی کوردی ،تورکی و
سویدی نووسیویەتی ،بۆ زیاتر لە بیست زمان وەرگێڕدراون.
دوای ئەوەی لە تورکیا گەلێک دۆسیە لە دژی کرایەوە،
ساڵی ١٩٨١لە هاوواڵتیبوونی تورکیا دەرهێنرا .نووسەر تا
 ١٩٩٢نەهاتەوە بۆ تورکیا و بە سااڵن ئەندامی ئەنجومەنی
بەڕێوەبەریی یەکێتیی نووسەرانی سوید بوو .لەگەڵ
خەبات و چاالکیی بەردەوام لە کلوپی pen
ی سوید و کلوپی نێونەتەوەیی ،pen
ژمارەیەکی زۆر ڕۆمانی کوردی نووسی .ساڵی
 ٢٠٠١خەاڵتی ئازادیی بیروڕای لە الیەن
یەکێتیی چاپ و باڵوکردنەوەی تورکیاوە پێ
بەخشرا .لە هەمان ساڵدا بە هۆی نووسینی
ڕۆمانی “ڕووناک وەک ئەوین ،تاریک وەک
مردن” و هەروەها کتێبی “گوڵەکانی هەنار”ەوە
دادگایی کرا .نووسەر سااڵنی کۆتایی
تەمەنی تووشی شێرپەنجەی
گەدە هات و گەڕایەوە بۆ
دیاربەکر ،ساڵی ،٢٠٠٧
ئەو واڵتەی کە بەردەوام
مەراقی گەڕانەوەی بۆی بوو،
بۆ هەمیشە بەجێهێشت.
لە درێژەدا بەشێک لەو
حەسەن
گفتوگۆیەی
نووسەری
جەمال،
ڕۆژنامەی میللییەت ،کە
لەگەڵ محەمەد ئۆزۆن لە
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دیاربەکر و لەو کاتەی کە لە ژێر چاوەدێریی پزیشکیدا بوو،
ئەنجامی داوە ،دەخوێنینەوە.
دیاربەکر
زۆر هێمن ،لە ناو ئارامییەکدا ،هەموو خاڵ و فاریزەکانی
دادەنێت و قسە دەکات محەمەد ئۆزۆن .هەوایەکی بەخۆ باوەڕی
ئەو کەسانەی هەیە کە گەیشتوونەتە ئاشتیی دەروونیی.
ئەوەندە نەرم و نیان سەیر دەکات کە دەربڕینی ڕوخساری و
هێڵەکانی سیمای وەک ئینسانێک لەگەڵت دەئاخڤن.
الواز بووە ،پێچووە...
شێخ مووس دیکەن دەگێڕێتەوە کە “محەمەد ئۆزۆن تەمووزی
پار ،ئەو کاتی لە ستۆکهۆڵمەوە گەڕایەوە بۆ دیاربەکر،
پێیان وتبوو بە تەنیا حەفتەیەک یان دە ڕۆژ لە
ژینی ماوە ،ئێمەش هاتینەوە و ماینەوە .پیاوێکی
دووهەمی ئەدەبیاتی مۆدێڕنی کوردی بوونی نییە،
چونکە پیاوی بیستەمیشی نییە .تاکە ئەدیبی ئێمە
کە ئەدەبیاتی کوردی بە هەموو دونیا ناساند ،تاکە
ڕۆماننووسمان محەمەد ئۆزۆنە .لە بەر ئەو گەڕاینەوە
و ماینەوە”.
شێرپەنجە لە گەدەی داوە
لەوانەشە ئەنجامی تاڵی
ئەو خەباتە دوور و درێژە
بێت کە سااڵنێکی درێژ لە
دیاسپۆرا ئەنجامی داوە...
زۆزانی هاوسەری بە سەر
دەیپەژرێنێت.
پاش سااڵنی تاراوگە بۆ
مردن نەگەڕاوەتەوە بۆ
واڵتەکەی خۆی .خۆی
دەڵێت“ :مێزۆپۆتامیای
سەرچاوەی
سەرەوە
شیفایە” بۆ چاکبوونەوە

گەڕاوەتەوە بۆ دیاربەکر.
لە بەر دەم نەخۆشخانە لە مەیدانی دارکاپی ،دەنگبێژەکان
دیوانیان بۆ داناوە .بە وتەی شێخ مووس “دەنگبێژەکان لەو
شوێنە وشە تەواو نابێت ،دەنگ هەڵدەبڕن ...بۆ ئەوەی محەمەد
ئۆزۆن ساتێک زووتر چاک ببێتەوە ،سترانی کوردی بۆ دەچڕن
و چیرۆکی کوردی دەخوێننەوە”.
هەر وەک منداڵییەکەی
“کاتێک منداڵ بووم دەنگبێژ هەبوون دەهاتن بۆ ماڵمان ،ئەوان
مامۆستای گێڕانەوەی پڕ سۆزی کوردی بوون .لە ماڵی ئێمە
گۆرانی فۆلکلۆر و داستانی کوردییان دەوتەوە”.
ئەو زلەیەی کە خواردی!
لە دایک بووی ١٩٥٣ی ئۆرفا ،سیڤەرەک
دەگێڕێتەو دەڵێت“ :خانووەکەمان خانووی عەشیرەتێکی گەورە
بوو ،لە ماڵەوە ،لە گەڕەکەکەمان بە کوردی قسەمان دەکرد،
زمانی دایکییم کوردییە ،زمانی قسە کردنم .بەاڵم نەکرا
پێی بخوێنم و بنووسم .بە ساالن دواتر١٢ ،ی مارتی ١٩٧١
خوێندن و نووسینی کوردی لە زیندان فێر بووم .تەمەنم
 ١٨بوو .مووسا عەنتەر لەگەڵ فەرید ئۆزۆنی ئامۆزام فێریان
کردم .یەکەم پێوەندیی جیددیی من لەگەڵ کوردی بەم شێوە
دەستی پێکرد”.
ئەو زلەیە لە بیر ناکات!
“لە سیڤەرەک یەکەم ڕۆژی خوێندن لە قوتابخانە ،زلەیەکم
خوارد .تەنانەت ئەمڕۆش لە بیرم ناچێت .کاتێک هەوڵمان
دەدا لە باخچەی قوتابخانە بچینە ناو ڕیزەکەوە بە کوردی
قسەمان دەکرد .مامۆستا ئەفسەرە ئەستەمبۆڵییەکەمان دەستی
ڕادەوەشاند و دەیگوت بە تورکی قسە بکەن ،بەاڵم خۆ من
تورکیم نەدەزانی”...
نووسەری لوبنانی ئەمین مەئلووف لە کتێبی ناسنامە
کوشندەکاندا دەڵێ؛ هیچ شتێک مەترسیدارتر لە پچڕاندنی
پێوەندیی مرۆڤێک لە زمانی دایکی نییە.
محەمەد ئۆزۆن ئاوا دەڵێت:
“منیش بە زلەیەک ئاشنای زمانی تورکی بووم .پێوەندیی من
لەگەڵ زمانی دایکییم بەم شێوە پچڕا .کە زمانی پەروەردە و
ڕاهێنان ،تورکی بوو ،منی لە کوردی دابڕاند .یاساخ کردنی زمان
تاوانێکی ئینسانییە .دابڕانی مرۆڤ لە زمانی دایکیی کارەساتە.
دابڕاندنی مرۆڤێک لە زمانی خۆی ،ڕۆح و کەسایەتیی مرۆڤ
دەڕووشێنێت ،بەر بە پێشکەوتنی دەگرێت .بە ڕای من یاساخ
کردنی کوردی ،یەکێک لە گەورەترین هەڵەکانی تورکیایە”.
باوکی بە بیر دێنێتەوە
“شەش برا بووین ،باوکم بۆ ئەوەی پێوەندیمان لەگەڵ زمانی
کوردی نەپچڕێت ،لە ماڵەوە سترانی کوردی بۆ دەگوتین.
خانەوادەکەمان لە دووئالیزمێکدا بوو .لە الیەکەوە دەیخواست
منداڵەکان بخوێنن ،کە ئەمەش شتێک بوو ئەوانی گیرۆدە
کردبوو ،بەاڵم لە الیەکی دیکەشەوە بەردەوام لە بیری ئەوەدا
بوو کە چۆن پێوەندیمان لەگەڵ زمان و کولتوورەکەمان

بپارێزێت”.
کوودەتای ١٢ی مارتی ١٩٧١
“دەستگیر کرام بە هۆی کوردایەتییەوە ١٨ .ساڵم تەمەن
بوو .لە سیڤەرەک بە دیوارەکانەوە هەندێک شت نووسرابوو.
 ٢٨کەس پێکەوە نێردراین بۆ زیندانی سەربازیی دیاربەکر.
ئاشنابوونی جیددیم لەگەڵ زمانی کوردی بەمجۆرە بوو .هەموو
کەس لە زیندان بوون .تاریق زیاد ئیکینجی ،محەمەد ئەمین
بۆزئاساڵن ،مووسا ئەنتەر ،فەرید ئۆزۆن و...
٣ی مارتی  ١٩٧٢دەستبەسەر کرام ،هەم ڕۆشنبیر و
خوێندکاری کورد لە زینداندا بوون و هەم الدێیی و ئاغای
کورد ،بەگەکان ،واتا لە خانزادەکان .ئەو ڕۆشنبیرانەی بە
تۆمەتی یارمەتیدانی بارزانی دەستگیر کرابوون ،بە تورکی
قسەیان دەکرد ،خانزادەکانیش بە کوردی ...دەنگبێژیش
هەبوون کە لەگەڵ ئێمە گیرابوون ...لە هەموو زاراوەکان...
کورمانجی ،سۆرانی ،زازاکی .یەکەمجار لەم ڕێگەوە لە زیندان
ئاشنای دەوڵەمەندیی زمانی کوردی بووم ...دواتر کاتێک
سەرقاڵی پێشخستنی زمان بووم بۆ نووسینی ڕۆمان لەگەڵ بن
زاراوە کرمانجییەکان ئاشنا بووم”.
پاشان لە دیاربەکرەوە دەگوازرێتەوە بۆ زیندانی سەربازیی
مامەکی ئەنقەرە .محەمەد ئۆزۆن لەو سااڵنەدا ئازارێک
دەچێژێت کە هەرگیز لە بیری ناکات:
سووکایەتیکردن بە زمانی کوردی!
لە زیندانەکان ،لە دادگاکان سووکایەتییەکی زۆریان بە زمانی
کوردی دەکرد .کاتێک دادوەرە سەربازییەکان لە دادگای
ئاسایشی دەوڵەت دەیانگوت“ :زمانێک بە ناوی کوردی بوونی
نییە” زۆر پێی پەست دەبووم .دەمویست نیشانی بدەم کە
زمانی کوردی زمانێکی دەوڵەمەند و مێژووییە و دەتوانرێت
دەقی مۆدێڕنی پێ بنووسرێت.
بەرپرسیارێتی لە گۆڤاری ڕزگاری
دۆسیەکەی  ١٩٧٦بە بیر دێنێتەوە...
دۆسیەی ڕزگاری
محەمەد ئۆزۆن لە بەڕێوەبەرایەتیی گۆڤاری ڕزگاریدایە کە
ئیسماعیل بێشکچی ش جارجارە بە بێ ناو وتاری بۆ دەنووسێت.
ڕێبازی سیاسیی گۆڤارەکە ئۆپۆزیسیۆنە و ڕادیکاڵیش.
ساڵی  ٩ ،١٩٧٦مانگ لە زینداندا خەوت
محەمەد ئۆزۆن دەڵێت“ :دادوەری سەربازیی دادگای ئاسایشی
دەوڵەت لە ئیدیعا نامەکەیدا دەیگوت زمانێک بە ناوی کوردی
بوونی نییە .چۆن شتی وا دەبێت .من لەگەڵ ئەم زمانە لە
دایک بووم ،لەگەڵ دایک و باوکم بەم زمانە قسەم کرد .کە
دەیانگوت کورد نییە ،کوردی نییە ،ئەوەندە پێی پەست دەبووم
کە ...لە دادگادا ،لە دۆخێکی وەهادا ،مرۆڤ زۆر هەست بە
بێهێزیی خۆی دەکات ،هەست بە بێچارەیی خۆی دەکات .ماف
و حقووق بەم جۆرە دەبێت مەگەر ،خۆ ئەمە پپێچەوانەیە...
لەگەڵ هەستێکی لەم چەشنە ژیانی زیندانم دەست پێکرد و
بڕیارم دا زمانی کوردی وەک زمانێکی مۆدێڕن لە ئەدەبیاتی
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کوردیدا بەکار بهێنم”...
ئەگەر نەچووبامە تاراوگە
بە بڕیارەوە لە زیندان دێتە دەر ،کە دەزانێت تاوانبارییەکەی
مسۆگەر بووە ،دەڕوات بۆ سوید
محەمەد ئۆزۆن ئاوا دەڵێت:
“گەر ڕووم لە تاراوگە نەکردبا ،نەمدەتوانی ئەم ئەدەبیاتە
کوردییەی خولقاندوومە ،بیخولقێنم”.
لە تاراوگە لەگەڵ کوردانی پارچەکانی دیکە ،لەگەڵ [کوردانی]
سووریا ،عێراق ،ئێران و قەوقاز پێوەندیی دەگرێت .جگەرخوێن،
عوسمان سەبری ،حەسەن هوشیار ،ڕەوشەن بەدرخان،
نوورەدین زازا ،ئیبراهیم ئەحمەد و دڵداری هۆنەری سروودی
نەتەوەیی کورد...
زیاتریش قۆناغی ناسین و فێربوون لە نووسەرە کوردە التینی
نووسەکان لە ١٩٢٠ەکان و دوای سەرهەڵدانی شێخ سەعید
لە تورکیاوە بەرەو سووریا کۆچیان کردووە...
زەحمەتییەکان بەم شێوە دەگێڕێتەوە:
“نووسینی ڕۆمان بە زمانی کوردی وەک نووسینی ڕۆمان بە
زمانی تورکی یان فارسی نییە ،چونکە زمانی تۆ زمانێکی
یاساخ کراوە ،زمانێکە کە لە پەروەردە و پێوەندی و ژیانی
مۆدێڕن دوور خراوەتەوە .واتا زمانێکی خنکێندراوە .خولقاندنی
ئەدەبیاتێکی مۆدێڕن بە زمانێکی لەم شێوە ،یەکجار زەحمەتە”.
لێرەدا ئەمەی لێ زیاد دەکات:
ئۆرهان پامۆک ڕوو بە ڕووی زەحمەتییەکی لەم چەشنە نییە،
چونکە بە زمانی دایکیی خۆی ،بە زمانی تورکی دەنووسێت.
ئەدەبیاتێکی دەوڵەمەند و زمانێکی پێشکەوتووی هەیە .گەلێک
کتێب ،نووسەر ،خوێندنگە ،زانکۆ ،فەرهەنگ و ئینسکلۆپێدیای
هەیە .بەاڵم ئەو کاتەی من بڕیارم دا بە کوردی بنووسم خۆ
هیچ کام لەمانە بوونیان نەبوو .خاوەنی هیچ یەک لەوانە نەبووم.
کە هیچ کام لەمانەت نەبێت و زمانێکی ڕۆمان پێش بخەیت،
زۆر زەحمەتە”.
ڕادەوەستێ ،بیر دەکاتەوە
تفەکەی قووت دەدات و دیسان دەست پێدەکاتەوە:
“کاتێک دەستم دایە نووسینی ڕۆمانی کوردی تەنیا
فەرهەنگێکی بچووکم بە دەستەوە بوو کە مووسا ئەنتەر ساڵی
 ١٩٦٠ئامادەی کردبوو .لە الیەکی دیکەشەوە فەرهەنگەکەی
محەمەد ئەمین بۆزئەرسەالن بوو وەرگێڕانی فەرهەنگێکی
پاشماوەی سەدەی  .١٩نەمدەتوانی بگەڕێمەوە بۆ تورکیا.
زیاتر بە تێکەڵ بوون لەگەڵ کوردەکان ،شاعیرە ئاماتۆڕەکان،
گۆرانیبێژەکان و مانەوە لەگەڵ دەنگبێژەکان دەچوومە سوریا
و سەرقاڵی کەشف کردنی زمانی کوردی بووم .ناوی گوڵەکان،
دارەکان و باڵندەکان بە کوردی فێر دەبووم و دەمنووسییەوە.
ئەو کتێب ،گۆڤار و کارانەی کە پێش من لە دیاسپۆرا ئەنجام
درابوو ،دەمخوێندەوە”.
هەڵکۆڵینی بیرێکی ئاو بە دەرزی!
“کارێکی بێزارکەر ،لە کۆتاییشدا بدات لە گەدەت”...
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محەمەد ئۆزۆن دەڵێت“ :وا دیارە” .زۆزان لە سووچێکی ژوورەکە
بە بێدەنگی لە ئێمە دەڕوانێت بە سەر دەیپەژرێنێت .محەمەد
ئۆزۆن دەڵێت ١٢ی مارتی  ١٩٧١لە زیندانی سەربازیی ماماکی
شکۆدار لەگەڵ ڕۆشنبیرانی تورک لە ساڵۆنێکدا بووین ،زمانی
منیان ال پەسەند بوو“ .ئۆغور ئاالجاکاپتان ،ئوغور مومجو،
مومتاز سوسیال ،ئەردان ئۆز ،ئاتیال سارپ ،ڕۆحی کۆچ و ...لەو
کەسانە بوون کە دوژمنییەکی ڕاشکاوانەیان بەرامبەر بە کورد
نەبوو ،کتێبی زۆریان بۆ دەهات .لەوانەوە فێری خووی کتێب
خوێندنەوە بووم .ساالنی دواتر یارمەتیی ئوغور مومجوم دا ،ئەو
کاتەی کتێبی سەرهەڵدانی شێخ سەعیدی دەنووسی”...
محەمەد ئۆزۆن دان بەوەشدا دەنێت و دەڵێت“ :سااڵنی
حەفتاکان لە سیاسەتدا زۆر ڕادیکاڵتر و توندوتیژ بوو؛ ئەو کات
ئەتمۆسفێری تورکیا مرۆڤی توندوتیژی ڕادەهێنا .بە تێپەڕبوونی
کات شل دەبیتەوە ،بەرەو ڕێبازە مەدەنییەکان نەرم و نیانتر
دەبیتەوە”.
لە دوا نیوەی حەفتاکان بۆ ئەوەی جارێکی دی نەکەوێتە
زیندان بەرەو تاراوگە دەڕوات و بڕیار دەدات لە سیاسەت دوور
بکەوێتەوە.
زمان ،کولتوور ،ئەدەبیات...
بەم شێوە باسی ئەوە دەکات کە نەک لە پێناو سیاسەتدا،
بەڵکوو بۆ الیەنگریی ژیان ،ئەمانەی هەڵبژاردووە“ :دەمویست
هەندێک شتی نوێ بە زمانی کوردی ئەنجام بدەم ...هەندێک
شتی مودێڕن ...بەردەوام کەم بوونی ئەم شتەم لە قوواڵیی
دڵمدا هەست پێدەکرد”.
لە ئەدەبیاتی کوردیدا ئەوەندەی محەمەد ئۆزۆن ،ڕێبازە
سوننەتییەکان قورسایی دەنوێنن .ئەدەبیاتێکی لۆکاڵی و دێهاتی
و ناشاری ...و دەڵێت“ :ئەم ئەدەبیاتە بەرهەمی کۆمەلگای
داخراوە .مۆدێڕن نەبوو ،دەمویست بگەمە زمانێکی ئەدەبی،
زمانی ڕۆمانێکی ئەمڕۆیی کوردی ،زمانی کۆمەڵگایەکی کراوە
و هاوچەرخ .بۆ ئەمەش زیندوو کردنەوەی زمانی کوردی و نوێ
کردنەوەی و هەروەها دانە خۆشویستنی ،پێویست بوو.
تاک و کۆیلە!
بۆ نووسینی ڕۆمان بە زمانی تورکی نا ،بەڵکوو بە زمانی
کوردی بڕیاری بنگەیین دەدات .وتار و ئەزموونەکانی بە تورکی
دەنووسێت .با بێینە سەر یەکەم ڕۆمانی کوردیی ئۆزۆن؛
تۆ!
باشە بۆچی تۆ؟
“چەمکی تاک الی کوردان زۆر الوازە .هەمیشە قورسایی بە
الی کۆمەڵ-کۆیلەدا دەشکێتەوە .لە ڕێکخراوە سیاسییەکانی
کوردانیشدا هەر بەم شێوەیە .هەمیشە ڕێبازە تۆتالیتەرەکان
بەرجەستەیە .ئیلەگال بوونیش خۆی کێشەیەکە .بۆیەش
پێوەندیی ئەنتەلـلەکتوەل و ئینسانی بە پلەی دووهەم
دێت .لە بەرانبەر ئەمەدا ڕاوەستام .ڕەخنەم لە بونیاتی ئەم
پێوەندییە گرت .لەم ڕووەوە یەکەم ڕۆمانی کوردیم ناو نا تۆ،
بۆ دەرخستنەپێشی تاک”...

لێرەدا لێی زیاد دەکات:
“هەر بەم بۆنەشەوە پێوەندیم لەگەڵ پارتی کرێکارانی
کوردستان لێڵ بوو .خوویان بە هەڵوێستی ڕۆشنبیری
سەربەخۆ نەگرتووە .مەودام درووست کرد .دوژمنایەتیم نەکرد،
بەاڵم توانیم ڕوانگەیەکی ڕەخنەییم هەبێت”.
ڕۆشنبیری سەربەخۆ!
زۆر گرنگی بەم بابەتە دەدات.
ئاوا دەڵێت:
“نووسەر بوونی خۆم وەک ئامێری پڕوپاگاندەی سیاسی یان
ئایدۆلۆژیکی ،نابینم .ئەدەبیات کەڵکەڵەی تایبەت و ڕێسای
تایبەتیی خۆی هەیە ،بۆ ڕێککەوتن لەگەڵ ئەم ڕێسا تایبەتانە،
دەبێ هۆگری لە خۆ نیشان بدەیت .بەم هۆیەشەوە هەوڵم دا
مەودای خۆم لەگەڵ سیاسەت و ڕێکخراوە کوردستانییەکان
بپارێزم .دیارە ئەمە بەو شێوە نەبوو کە زۆر لە دوور و لە
بەرزاییەوە سەیری ئەوان بکەم .کەناڵەکانی دیالۆگ و گفتوگۆم
دانەخست ،من شتێکی جیاوازترم دەکرد”.
هەڵوێستی هیومانیستی!
ئەم جیاوازییە چی بوو؟
وەاڵمی ئەم پرسیارە دەستەواژەیەکە کە محەمەد ئۆزۆن
بەردەوام بەکاری دێنێت؛
هیومانیزم.
دەڵێ“ :با باسی خۆم نەکەم ...بەاڵم بیرم دەکردەوە کە دەبێ
هەڵوێستێکی هیومانیستیم هەبێت .لەگەڵ هەموو کوردان بە
بێ هیچ جیاوازییەک ،لەگەڵ چەپەکان ،ڕاستەکان ،ئاینییەکان،
الئیکەکان ،الوەکان ،پیرەکان ،عێراقییەکان ،سوریاییەکان و
ئێرانییەکان ،لەگەڵ هەر هەمووی پێوەندیم درووست کرد”.
محەمەد ئۆزۆن لە پڕ بێدەنگ دەبێت.
دواتر ڕستەیەکی دی:
“من نووسەری تاراوگەم!”
یانی چی نووسەی تاراوگە؟ ئەو ڕستەی لە نووسینەکەی
دوێنێدا نووسیم ،دیسان دێتەوە یادم و لە ناوەوە ئازارم دەدات:
“باس کردن لە تاراوگە هەمیشە زەحمەتە؛ چونکە قسەکە لە
قوڕگتدا قەتیس دەبێت”...
تاراوگە لە الیەک بە واتای فرە کولتورییە ،لە الیەک بە واتای
ژیانی ناچاری لە شوێنێکی فرە زمان و فرە کولتوور .کاتێک
دەڵێی کوردی هەبوو ،تورکی هەبوو ،سویدی هەبوو ،واتا مرۆڤ
دەست دەکات بە پارچە کردنی کەسایەتیی خۆی ،واتا هەستی
دابەشبوون”...
لێکدانەوەی محەمەد ئۆزۆن ئەمەیە:
“بەاڵم لە بیر مەکە دەکرێ ئەم فرە کولتورییە بکەیتە
سەرچاوەی هێز”...
ئەوەی دەرحەق بە پامۆک کرا
محەمەد ئۆزۆن ئەوەی دەرحەق بە ئۆرهان پامۆک بە هۆی
وەرگرتنی خەاڵتی نۆبڵ کرا ،شەرمەزار دەکات .ئەمانە بە
بەرهەمی کولتووری کودەتا دادەنێت و دەڵێت“ :بۆچی دەبێت

ڕۆشنبیرێک بە ئاراستەی ئایدۆلۆژیایەکی فەرمی رەفتار بکات؟”
دیسان بەم شێوە بەردەوام دەبێت؛
“جگە لە چین ،لە هیچ واڵتێک ئەوەی بەرانبەر بە پامۆک
کرا ،نەکراوە .ژۆزێ ساراماگۆ لە پۆرتۆگال لە دژی سیستەم
و نووسەرێکی کۆمۆنیست بوو ،بۆیەش ژیانی لە سپانیا بردە
سەر .بەاڵم کاتێک نۆبڵی وەرگرت لە پۆرتۆگالیش ڕێزی لێگیرا.
هەموو کەس ،بگرە سەرۆک کۆماریش پیرۆزباییان لێ کرد.
ئیمدە کەرتێزی جوولەکەی هەنگاریا ،لە بەرلین ژیا ،ڕەخنەی
لە سیستەمی واڵتەکەی گرت ،بەاڵم کاتێک نۆبڵی ئەدەبیاتی
وەرگرت ،کاریگەریی لە سەر هەنگاریاش دانا .هاڕۆڵد پینتەر
و گۆنتەر گراسیش کەسانی
ڕادیکاڵ بوون کە ڕەخنەیان
لە سیستەم و مێژووی
واڵتەکانیان واتە ئەڵمانیا و
بریتانیا دەگرت .نۆبڵیشیان
وەرگرت بەاڵم لە واڵتەکەی
خۆیان ڕووبەڕووی ڕەفتارێکی
“ناوم محەمەدە ،پاشناوم
نامەدەنی لە چەشنی ئەوەی
ئۆزۆن ،بەرواری لە
ڕووبەڕووی پامۆک بوویەوە،
دایک بوونم .١٩٥٣/١/١
نەهاتن .ئەوەی دەرحەق بە
هەموو کەس من بەم جۆرە
پامۆک کرا تەنیا لە چین
دەناسێت ...بەاڵم ئەمانە
دەرحەق بە گائۆ زییانگ کرا.
هیچیان ڕاستی نین،
زییانگ ،نووسەری چیای
ناوم محەمەد نییە ،پاشناوم
ڕۆحەکان ،وەک دەزانن لە
ئۆزۆن نییە ،بەرواری لە
کاتی کولتووری شۆڕشی
دایک بوونم ئەمە نییە”.
مائۆ لە چین ،کتێبەکانی
دەستیان بە سەردا گیرا.
ناچار بوو ڕوو لە فەڕەنسا
بکات .کاتێک نوبڵی وەرگرت
پارتی کۆمۆنیستی چین گائۆ
زییانگی وەک خائینی واڵت،
ناساند”.
هەروەها وتی؛
“مەخابن ڕەفتارێکی شارستانی بەرامبەر بە پامۆک نەکرا ،بە
هۆی ئەو نەتەوەگەراییەی بەردەوام لە بەر تەقینەوەیە”.
و بەم شێوەش کۆتایی پێهێنا:
“ئایدۆلۆژیای فەرمی ،کراسێکی شێتە کە لە بەر تورکیا کراوە.
ئەگەر بە ڕاستی تورکیا بخوازێت مودێڕن بێت دەبێ خۆی لەم
بەردینەییە ڕزگار بکات”.
لە سێهەم نووسینی بەیانیی محەمەد ئۆزۆن دا کێشەی
کورد ،ئاگربەست ،سەرۆک وەزیر ئەردۆغان محەمەد ئاغار و
بەدواداچوونەکانی دیاربەکر جێ دەگرێت.
ئەگەر دەوڵەت میهرەبان بێت ،دەتوانن لە شاخ دابەزن
ئۆزۆن وەک یەکێک لە نووسەرانی ئەدەبیاتی مۆدێڕنی
کوردی دەڵێت“ :ئاگربەستم ال گرنگە” و هەروەها“ :خەڵکانی
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ناوچەکەش توندوتیژییان ناوێت .دەوڵەت کەمێک میهرەبان
بێت ،زۆر شت دەگۆڕدرێت ،پارتی کرێکارانی کوردستانیش لە
شاخ دادەبەزێت.
محەمەد ئۆزۆن وەک گەورەترین کەسایەتیی ئەدەبیاتی
مۆدێرنی کوردی لە دونیادا ،ئینسانێکی ئاشتیخوازە کە لە
نێوان خۆی و شەڕ و پێکدادانی چەکداریدا مەودایەکی داناوە...
شێرپەنجە ئازاری دەدات و لە هاوینی ساڵی ڕابردووەوە بە
مەبەستی شیفا وەرگرتن هاتۆتەوە بۆ دیاربەکر و بۆتە کۆتری
ئاشتی .دیاربەکر گوێی لە بانگەوازی ئەو گرتووە و ئەویش بووەتە
خاڵێکی وەرچەرخان بۆ ئاشتی لە ناوچەکەدا .ئەو کەسانەی
تا ڕۆژی ئەمڕۆ پێکەوە لە شوێنێک کۆ نەبوونەتەوە و ئەو
ڕۆشنبیرانەی کە سیاسەتە جیاوازەکانی کورد لە یەکدی جیای
کردوونەتەوە ،پێکەوە کۆ بوونەتەوە و ئاشتی کردوونەتەوە...
دەڵێت“ :سااڵنی پێشوو منیش زۆر ڕادیکاڵ بووم لە سیاسەتدا،
چونکە پانتایی تورکیا مرۆڤی توندوتیژ باردەهێنا”...
بەڵێ وایە.
ئەمە بە نیسبەت زۆربەمانەوە هەر وایە .تێپەڕبوونی زەمەن
تیژاییەکان تەخت و ساف دەکات ،مرۆڤ نەرم و نیان دەکات.
کێ چووزانێ ،لەوانەشە کاریگەریی گونجاوبوونی ئازارەکان
بێت...
بەاڵم ئەمە بەو واتا نییە کە واز لە دیمۆکراسییەت ،ئاشتی،
مافی مرۆڤ و یەکسانی و ئازادی بهێنێت.
نا ،واز ناهێنێت.
کاتێک گوێ ڕادێرم بۆ محەمەد ئۆزۆن کە دانە بە دانە وشەکان
لە زاری دێتە دەر و بە نەرمی قسە دەکات ،لە الیەکیشەوە
دیسان بیر دەکەمەوە:
“ئازار گونجاو دەبێت”
پارتی کرێکارانی کوردستانیش دەگۆڕدرێت!
گەیشتن بە ئاشتی ،بەالم چۆن؟
محەمەد ئۆزۆن بەم شێوە وەاڵم دەداتەوە:
“پارتی کرێکارانی کوردستان دەستی بە گۆڕانکاری کردووە،
وەک ڕابردوو نییە .کە دەچێتە ناو ئەو باسە کە پرسی کورد بە
شەڕی چەکداری چارەسەر نابێت ،زیاتر تێدەگەیت .دەوڵەتیش
بە بەکارهێنانی توندوتیژی ناتوانێت ئەم پرسە لە ناو ببات،
ئەگەر لە ناو چووبا ،لەم  ٨٠ساڵەدا لە ناو دەچوو”.
باسی ئاگربەست دەکات:
“تورکیا لە خاڵێکی وەرچەرخاندایە ،ئاگربەست بە گرنگ
دەزانم .خەڵکی ناوچەکەش بە دڵنیاییەوە شەڕیان ناوێت...
ناچارین ناوچەکە لە شەڕ دوور بخەینەوە .با یەک دوو هەنگاو
هەڵبگیرێت ،حەز دەکەی ناوی بنێ لێبوردن ،حەز ئەکەی
ناوێکی دیکە ،هەندێک شت بکرێت لە شاخەکان دێنە خوارەوە،
چەکیش دادەنێن .دەوڵەت هەندێک میهرەبان و ڕاکێشەر بێت
زۆر شت دەگۆڕدرێت ،من ئەمە دەبینم ،هەستی دەکەم”.
دەبێ چی بکرێت؟
وەاڵمی کورتی محەمەد ئۆزۆن:
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“هەڵگرتنی بەربەستەکانی بەر دەم زمان و کولتووری کوردی...
ڕەخساندنی دەرفەتی خۆ دەربڕینی کورد بە شێوەیەکی
بێ ئاستەنگ ...ساڕێژ کردنی ئازارەکانی کۆچ و بێکاری...
ڕەخساندنی دەرفەتی بەشداریی ئازادانەی کورد لە سیاسەتی
دیمۆکراتیک و مەدەنیدا ...سەیر کەن بە بەربەستی %١٠
نابێت .دوو ملیۆن دەنگ بە خۆڕایی دەڕوات .کوردەکان دەڵێن
ئێمە دەرکراوین و لە پاڕلەماندا کەس نوێنەرایەتیمان ناکات،
لەم بابەتەدا تا دوا ڕادە حەقیانە .پێویستە ئەم دەرکراوییە
کۆتایی پێبێت”.
کورتەی وتەکانی ئۆزۆن:
محەمەد ئۆزۆن چیدی ناخوازێت دەنگی چەک ببیستێت!
هەروا کە لە دیاربەکر دەگەڕێم ،لەو هاوواڵتییەی لە شەقام
تووشی هاتووم ،دەپرسم!
“بارودۆخ چۆنە؟ ئارامە؟”
“بەڵێ بەڕێزم ئارامە ،ئیشەڵاڵ تێک ناچێت ،خەڵک ئارامییان
دەوێت”.
خەڵک ئارامییان دەوێت!
ئەمە زۆر بە دڵنیاییەوە دەردەبڕێت.
کاتێک گوێ لە محەمەد ئۆزۆن دەگرم ،جارێکی دی بیر
دەکەمەوە .ئەو ئێش و ئازارانەی کێشراوە دەکرێ ببێتە
نرخی بەدەستهێنانی جوانی .مرۆڤ لە ژیانیدا و لە ژیانی
کۆمەاڵیەتیشدا وەهایە .وا دیارە تاوەکوو ئەو نرخە نەدەیت
ئاشتی مسۆگەر نابێت ،دیمۆکراسی و حقووقیش...
سەیری ئەورووپا بکەن
بۆ گەیشتن بە خۆشگوزەرانی و ئاشتی لە سەدەکانی ڕابردوودا
چیها شەڕ ،چیها داڕووخان ،چیها جەرگ سووتانی باوک و
دایکان لە ئەورووپا ڕووی داوە .خوێن وەک جۆگە کەوتە ڕێ،
پاش دانی ئەو هەموو بەهایە ،دوای تێپەڕاندنی ئەو هەمو
ئێش و ئازارە پڕ مەترسییە ،گەورەترین پڕۆژەی ئاشتی وەک
نموونەی یەکیەتیی ئەورووپا توانی لە گۆڕەپانی مێژوودا سەر
هەڵبدات.
مەخابن مێژوو بە خوێن نووسراوە.
بەالم ئێش و ئازارەکانیش گونجاو دەبن.
مرۆڤەکانیش ،کۆمەڵگاکانیش...
ئیتر بەم شێوە بوو کە ڕێگەی ئاشتی ،دیمۆکراسی و
خۆشگوزەرانی کرایەوە .بەم شێوە زەمەنێک دەگات بۆ ژیان
کردن پێویست بە ئازار نابێت...
دانی بەهای گەورە!
بێگومان محەمەد ئۆزۆن لەو کەسانەیە کە لە ژیانی خۆیەوە
ئەم شتە بە باشی دەزانێت و تێدەگات .تووشی شێرپەنجە
هات و ئازارەکەی لە گەدەی دا ،بەاڵم قسە و وتەی محەمەد
ئۆزۆن نرخێکی وەهای پەیدا کرد کە لەم واڵتەدا نرخی ئاشتی
و برایەتی زۆر باشتر هاتە فامکردن.
یەکشەممەیەکی خۆش برای خۆشەویستم بۆ تۆ و بۆ زۆزانیش

پەرویزنامە
پەرویزساز
لە بری بیۆگرافی
هەموو شتێکم لە دەست دا
کە بتوانم شێعر بنووسم
کار ،بنەماڵە ،ماڵ  ،مناڵ....
ساڵ نا ساڵ لە ژوورێکی تاریک نەهاتمە دەرێ
ساڵ نا ساڵ چاوم بە کەس نەکەوت
ساڵ نا ساڵ..
کەس نیە لەم ١٠ساڵەدا ١٠جار منی دیتبێت
دەمویست
شاعیرێکی پاک بم
شاعیرێکی پاکم
زۆر دژوار دەژیم گوڵم
زۆر دژوار....
من سنەییم .هەمووان دەزانن من سنەییم .من حەوت
پشتم سنەییە بەاڵم لە کوێم؟ باوکم لە قەبرستانەو
نازانێ خەڵکی کوێیە .دایکم لە شێتخانەیە و نازانێ
خەڵکی کوێیە .براکانم لە تایلەن و نازانن خەڵکی کوێن.
نزیکانم لە هیچ کوێن و نازانن خەڵکی کوێن .ئێمە ،یان
مردین یان شێت بووین یان مۆعتاد بووین یان شەهید
بووین .من بۆچی بووم بە شاعیر؟ نازانم.
گەر ناوێکیتریش دەبام
ئێستە
سەرم بە دیواری ژوورێکەوە چاوی بە دواتا دەگەڕاند
یان رەنگیشە
لە سنۆقێ خۆڵەمێشدا بیری لە تۆ دەکردەوە
یان هەرنەبێت
لە وێستگەی شەمەندەفەردا
چاوەڕوان بوو
بێیت یان بڕۆیت!
کەڵەکێوی؛
گاندی؛
کیووسک؛
فەرقی نیە
لە گەڵ ئەوەی پەرویز م و
دەنووسم.
تەنیا بۆ تۆ شێعر
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“ژیان نامە”
لە هاوینی ساڵی ١٩٧٤دا زۆربەی رۆژنامەکان هەواڵی بزربوونی منداڵێکیان باڵو
کردەوە کە تەنیا مەمکەمژەکەی لە هەوادا مابووەوە .دواتر کە منداڵەکە نەدۆزرایەوە
بەرپرسانی شار هەرچی تەقەالیان دا نەیانتوانی ئەو مەمکەمژە لە هەوا هەڵکەنن و لە
بیری خەڵکی ببەنەوە .ئێستە کە بە تەنیشت ئەو مەمکەمژەدا تێدەپەڕم نازانم چۆنچۆنی
دەستم لێ بەردا و بە دەم پێکەنینەوە ڕەدووی باڵندەکان کەوتم.

“تەلدڕوو نامە”
سەربازەکان وەک دوو ورچی ئاوەڵدوانەو
پێکەوە لکاو بۆاڵندیان :لێرە دادەنیشیت
و تەلدڕوو گڵۆڵە دەکەیت!
لە ژوورێکی بێ دەرگاو پەنجەرەدا
دادەنیشم و تەلدڕوو گڵۆڵە دەکەم.
ساڵ دوانزە مانگ بێ ئەوەی بزانم ئێرە
کوێیە؟ بۆچی لێرەم؟ خۆم کێم؟ ماندوونەناس
و هەڵەداوان ،تەلدڕوو گڵۆڵە دەکەم .تەنیا
شتێ کە دەیبیستم بۆڵە بۆڵی سەربازەکان و
جیڕەجیڕی ئەو گڵۆڵە تەڵدڕوویەیە کە تادێ
لە نێو پەنجەکانمدا گەورەو گەورەتر دەبێتەوە.
سەرەتا هێندەی تۆپێ ،دواتر بەقەد گابەردێ ،ئینجا
به ئەندازەی هەسارەیەک...ئێستە هەسارەیەکی
ئاسنینم هەیە کە هەردەم لەوانەیە لە دەستم گلۆر
ببێتەوە و زەوین ورد و خاش بکات .بێ ئەوەی بزانم
ئێرە کوێیە؟ بۆچی لێرەم؟ خۆم کێم؟...
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“دۆنادۆن نامە”
ژن کۆرپە خوێناوییەکەی لە منداڵدانی دەرکێشا و
زریکاندی:هی خۆمە! خۆم دۆزیمەوە!
پیاو بە زۆر کۆرپەکەی لێی سەند و تووڕی دایە نێو تەنەکەی
خۆڵی گۆشەی ژوورەکە و قیڕاندی :چەندجار بڵێم؟ نامهەوێ
لە چ کەسێکدا دووپات ببمەوە!
ژن بۆ بووکەڵە بێسەرەکانی نێو دۆاڵبەکەی ڕوانی و دای لە
پرمەی گریان...
“سیحر نامە”
کە منداڵ بووم پێمخۆشبوو لە داهاتوودا ببم بە سێحرباز!
سێحربازی پیشەیەکە کە تەنیا دیکتاتۆران و بکووژان و
شاعیران لە تاڤی منداڵیدا پێیانخۆشە! سەرەتا حەزێکی
ئاسایی بوو بەاڵم دواتر بوو بە خواستێکی کوشندە .چ
کتێبفرۆشی شارە گەڕام تا توانیم کتێبی فێرکاریی
سێحربازی بدۆزمەوە.کتێبە کە دووسەد سێحری جیاجیای
لە خۆ دەگرت.لە سادەوە تا دژوار...بەاڵم هەرکە کتێبەکەم
کردەوە چاوم بە سێحرێ کەوت کە ئاوها سێحری کردم.
نەمدەوێرا الپەڕەی بدەمەوە :قامکی بڕاو لە قوتوو شقارتەدا!
سەرەتا قوتووەکەت لە ژێرەوە کون دەکرد و دواتر نەختێ
لۆکەت دەخستە نێو قوتووەکە .ئینجا قامکت سوور دەکرد و
لەو کونەوە دەتئاخنییە نێو قوتووەکە .روشتمە دەرێ .یەکەم
کەس کە بەرەوڕووم بووەوە کچێکی جیرانمان بوو .گوتم:
وەرە شتێکت پیشان بدەم!
گوتی :چی؟
گوتم :دوێشەو لە سەر قەبران قامکێکی بڕاوم دۆزییەوە! و
قامکەکەم نیشانی دا.
کچە زریکاندی و بەدەم گریانەوە هەاڵت...
زۆری پێنەچوو کە بنەماڵەی بەر دەرکەیان پێگرتین و باوکم
کام الت دەیشێ لێیدام و کتێبەکەشی سووتاند!
لەوە بەدوا هەموو شەوێ ماڵنووستنان زریکەی کچەکەم
دەبیست کە دەیقیژاند:قامکەم بێننەوە !من قامکەکەمم دەوێ!
ئێستە کە بیر لە منداڵێم دەکەمەوە هێشتا زریکەی ئەو
کچەم لە گوێدایە کە ماوەیەک پێش لەوەی من ببمە
سێحرباز قامکی کەوتبووە نێو چەرخی گۆشت و قرتابوو و
تەنیا شتێ کە نەختێ سۆکناییم پێدەدات ئەوەیە کە لە
نێوان دیکتاتۆر و بکوژ و شاعیردا بووم بە شاعیر!

دانیشتوویت؟ پێش لەوەی شتێ بڵێم پەلکێش پەلکێش
ڕایکێشام و لە مێشکمدا زیندانی کردم .ئێستە کەس
نازانێ سااڵنی ساڵە لە مێشکمدا دانیشتووم و تەنیا بیر لە
تۆ دەکەمەوە کە چەنێ تەنیا لە دڵمدا شێعر دەنووسیت و
دەگریت...
“دێو نامە”
گەیشتوومەتە ئەو ئەنجامەی کە من دێوم .ئەمە ژنێک پێی
گوتم کە دوێشەو پێکەوە لە مێترۆ دابەزین .گەرچی من بە
دەگمەن ئاوڕ لە ژنێ دەدەمەوە .بەاڵم نازانم بۆچی قسەی ئەو
ژنەم بیست .بێ ئەوەی سەیرم بکات بە الدەمێکەوە گوتی:
چەندە جوانی دێوەکەم!!
من دەمێکە لە بیرم کردووە کێم ،چیم ،چی دەکەم ،بۆچی
هەم...؟
ژن ئەمەی گوت و دوور بووەوە.
کە بە قادرمەکاندا سەرکەوتم هەناسەم بڕابوو .بۆ ئاسمان
ڕوانیم و قاقا پێکەنیم...
“مەست نامە”
پیاو وەک سێبەری بالۆنێ کە خەریکە دادەکەوێت لە
تەنیشت حەوزەکەدا دانیشت و گوتی :بۆ چی ئەم ماسییانە
خوێن دەڕشێنەوە؟
ژن هەروا کە دەرگاکان و پەنجەرەکانی لە سەر تەنافەکە
هەڵدەخست گوتی :چۆنچۆنی نەتبیستووە؟ دەنگۆ هەیە کە
هەرکەس مەست بێت دەسبەسەری دەکەن و لە دەریادا
دەیخنکێنن.
پیاو بۆ ئاسمان ڕوانی و سیگارێکی داگیرساند.
لە دەنووکی باڵندەکانەوە دووکەڵ هەڵدەستا.
“سەر نامە”
پیاو چما کۆڵنجی دایناسۆر بشێلێت ،چەند شەقاوێ هاتە
پێشێ و گوتی :پێم سەیرە سەرت نیە! گوتم:سەر! سەر چیە؟
پیاو گوتی :شتیکی خڕە وەکوو شووتی کە چەن کونێکی
تێدایە ودەتوانیت لەو کونانەوە ببینیت ،ببیستیت ،بدوێت...
گوتم:بەاڵم من هەرواشە دەتوانم ببینم ،ببیستم ،بدوێم ...پیاو
هەروا کە دوور دەبووەوە قاقا پێکەنی و گوتی :خۆت پێتوایە
کە دەتوانی! بەس خۆت!

“تۆ نامە”
لە گەدەمدا دانیشتبووم و ڤۆدکام دەخواردەوە کە پۆلیسێ
لە گوێمەوە خۆی بە ژووردا کرد و گوتی :تۆ بۆ لێرە
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“قرپۆق نامە”
کە ژنەکە
قرپۆقەکەی
لە گیرفانی
پاڵتاوەکەمدا
دۆزییەوە وەک
یەکەمین تەنیاییەک
ناوی قامیشەاڵنی بیستبێت
گوتی :بەاڵم تۆ بەڵێنت
دابوو! گوتم :بڕواکە ناتوانم ناتوانم
وازی لێبێنم! ژنەکە دەرکەی ژوورەکەی
پێوەداو گوتی :بۆ دواهەمین جار پێت
دەڵێم یان من یان قرپۆق! هیچم نەگوت.
پەنجەرەکەم کردەوە .لە گەڵ قرپۆقەکە
دانیشتین و گوێمان لە دەنگی باران گرت.
“ئەسپ نامە”
پیرەپیاوەکە دەستی بە سمێڵە ئاسنینەکەیدا
هێناو گوتی :رەنگە بڕوام پێنەکەیت بەاڵم
هەربەم دوو چاوەی خۆم بینیم کە سەرکەوت.
هەر لە سەر ئەم کورسیە دانیشتبووم و رۆژنامەم
دەخوێندەوە .کە بینیم وەکوو هەموو موسافیرانی
دی هۆراسام .تا ئەوکات نەمدیتبوو ئەسپێ سواری مێترۆ
بێت .هەموومان حەپەسابووین .ئەسپەکە بێ سێ و دوو
بەرەوڕووم هات و رۆژنامەکەمی قووت دا .دواتر رۆژنامەی
کەسێکیتری قووتاند و دواتر رۆژنامەی ...کە دوایی رۆژنامەی
لێبڕی هەر ئا لەم وێستگەیە دابەزی
.
هەر لەو وێستگەیە دابەزیم .بەاڵم هەرکە یەکەم هەنگاوم نا،
دەمەوڕوو کەوتم...
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“درەخت نامە”
پیاو گوتی:پێش تۆش زۆرم بینیوە بەاڵم ئێستە زۆربەیان
بوونەتە کورسی یان رەوڕەوەک یان دەرکەی ئاودەسخانە!
ژن یەک دووجار سەیری درەختەکەی پشتەسەری کرد و
بە بەاڵجەوییەوە پرسی:لە گەڵ منتە؟
پیاو هەروا کە باوەشی بە ناوقەدی درختەکەدا کردبوو و
تەقەالی دەدا لە ریشەوە هەڵیکێشێ گوتی :ئەرێ دەیخۆ جیا
لە من و تۆ کەسێکیتر لێرە نیە!...
“مردوو نامە”
پەیتا پەیتا دێن فیشەکێ بە سەرمەوە دەنێن و دەڕۆن.
هێشتا دەرکەیان دانەخستووە کە هەڵدەستمەوە .فنجانێ
چای دەخۆمەوە و سیگارێ دادەگیرسێنم .لە بەردەم
پەنجەرەدا رادەوەستم وهەروا کە بە سەر هەتاودا دەست
دەهێنم بیر لە شێعرێکی نوێ دەکەمەوە .نازانم چۆن ماندوو
نابن لە مردن و نەمردنم .پەسایپەس دێن .فیشەکێ بە
سەرمەوە دەنێن و دەڕۆن .هێشتا دەرگایان دانەخستووە کە
هەڵدەستمەوە...
“کاتژمێر نامە”
چەند ساڵێ پێش ئێستا چێرۆکێکم نووسیبوو سەبارەت بەو
ژنەی کە بیزوو بە کاتژمێرەوە دەکات و زۆری پێناچێ کە
هەموو کاتژمێرەکانی جیهان بنەبڕ دەکات.
ئێستە کە بیر لەو ژنە دەکەمەوە هەست بە تێپەڕینی کات
ناکەم و نازانم منداڵی ئەو ژنە بووم یان مێردی یان باوکی...
“سێو نامە”
لە ژووری چاوەڕوانیی دادگە ،دانیشتبووم و وەکوو کراسێکی
سپی لە جلکشۆردا ،بیرم لەوە دەکردەوە دان بە وەدا نەنێم
کە خواردوومەتەوە .لە پڕ پیاوێ کە دارسێوێکی لە سەر شان
بوو ،خۆی بە ژووردا کرد و گوتی :دەمهەوێ سکااڵیەک بەرز

کەمەوە...
دەفتەردارەکە گوتی :چی؟
پیاوە گوتی :دەمهەوێ لەم درەختە شکات بکەم.
دەفتەردارەکە گوتی :چی؟
پیاوە گوتی :ژنەکەمی خواردووە...
دەفتەردارەکە گوتی :چی؟
پیاوە گوتی :دوێنێ پیایدا هەڵگەڕا سێو بچنێتەوە ،بەاڵم
هەرچی تەمایەر بووم ئیتر نەهاتە خوارەوە...
بەرلەوەی بەسەرهاتەکەی تەواو بکات بانگیان کردم.
دادەوەر گوتی :چیت خواردووەتەوە؟
وەکوو کراسێکی رەش لە دۆاڵبدا ،بێ ئەوەی بیربکەمەوە
گوتم:عەرەقی سێو !
“دەست نامە”
دوێنێ دەستێکم لە گیرفانمدا دۆزییەوە .بە دوای
چەرخەکەمدا دەگەڕام کە دەستم لەو دەستە درا .نەترسام .
چونکە جارانیش زۆر شتی وام دۆزیبووەوە .جارێکیان سەری
قااڵوێکم لە دەمی ژنەکەمدا بینییەوە .جاریکیتر نارنجۆکێکم
لە پەرداخی زەحلەکەمدا دیتەوە .جارێکیتریش پەنجەرەیەکم
لە کونجی گەرماوەدا ...الی من ئاساییە هەرشتێ لە
هەر شوێنێکدا بدۆزرێتەوە .وەک ئەو دەستەی دوێنێ لە
گیرفانمدا بینیمەوە و کە گەیشتمە بەردەم یەکەم تەنەکەی
خۆڵ ،سیگارێکم داگیرساند و تووڕم دا .گرینگ نیە.
لە الم گرینگ نیە کەسێ بە دوای دەستێکدا بگەڕێت کە
دوێنێ ونی کردووە.
“کەرگەدەن نامە”
چەند رۆژێکە بە کەرگەدەنێکەوە کەلەبچە کراوم .چیم
کردووە نازانم .هەرچی چاو دەگێڕم نە زیندانێ هەیە و نە
زیندانوانێ .وادەزانم بوونم نیە .تەنانەت کەرگەدەن هەست

ناکات
من لەوێم
و پێکەوە
کەلەبچە
کراوین ...بێخەم
و کەمتەرخەم
قوونەڵفسی داوە و
باوێشک دەدات .کە
کەرگەدەن باوێشک دەدات
حاڵم باشتر دەبێ ...باوێشک!
تکایە باوێشکێکیتر کەرگەدەن....
“قامیش نامە”
رۆژێ کەسێ قامیشێکی دۆزییەوە .ویستی
بەو قامیشە نەختێ هەوا هەڵبمژێ ،بەاڵم
بە هەڵە دوو سێ باڵندەشی هەڵمژی.
دواتر ویستی باڵندەکان هەڵبهێنێتەوە،
لێ بە هەڵە درەختێکیشی هەڵمژی .جا
ویستی ئەوانە هەڵبهێنێتەوە ،هەر بە هەڵە
شەقامێکیشی هەڵمژی .پاشان ئاسمان و دەریا
و زەوی و خوا و هەموو تشتێکیتری هەڵمژی...
الی خۆی بیری کردەوە باشتروایە خۆی لە
دەستی قامیشەکە قوتارکات و تووڕی بدات .بەاڵم
تەنیا شتێ کە بۆی مابووەوە قامیشێ بوو کە خەریکبوو بە
کونەکەیدا تێدەپەڕی...
“پرتەقاڵ نامە”
کە دەرکەکەی کردەوە ژن شەاڵڵی خوێن و تۆقاو لە سەر
کەنەپەکە دانیشتبوو و دەگریا .پیاو گوتی :دیسان چی بووە؟
ژن گوتی :ویستم پرتەقاڵێ بخۆم! کە قاشم کرد خوێنی
بەربوو و هەرچی دەکەم ناتوانم خوێنبەستی کەم.
پیاو گوتی :کەنگێ دەتهەوێ رابێیت؟ دوێنێش کە ئێسک و
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پرووسکت لە نانەکەدا بینییەوە هەر ئاوهات کرد.
ژن گوتی :ناتوانم ناتوانم رابێم.ئیتر خەریکم دەمرم.
پیاو پەرداخێ مێروولەی داکرد و بەرلەوەی بیخواتەوەگوتی:
بەاڵم ئێمە لە مێژە مردووین..
“مەڕ نامە”
کە تەلەفۆنەکەم هەڵگرت.ژن وەک مەڕێک کە بە هەڵە
تەلەفۆن بۆ کوشتارگە بکات گوتی:بەع! گوتم:بەع!
گوتی:ببەبەع بەع ببەع بەع! گوتم:بەع ببەع ببەع!
گوتی:بەەەەع!
بێ ئەوەی وەاڵمی بدەمەوە تەلەفۆنەکەم داخست.لە سەر
کەنەپە خوێناوییەکە دانیشتم و تا چاوم بەشیکرد گریام.

“وێستگە نامە”

"وتووێژ نامە"

لە دوا وێستگەی هەینیدا ژنێ
دانیشتووە و چما سەری چێ گیڤارای
لە منداڵدانیدا شاردبێتەوە چاوی بەم
الوال دەگێڕێ .لە تەنیشتیدا ژنێکیتر
دانیشتووەو خەریکە بە سووکە پشیلە
دەچنێت و هەرکە پشیلەکە دەمیاونێت،
سەرنووچەکەی دەپچڕێ .لە تەنیشتی
ئەو ژنەشدا ژنێکی کە دانیشتووە
و وەک ئەوەی تاشتی باسترمەی
“سی دی” خواردبێت ،بێوچان
قوونگ هەڵدەتەکنێ .کە
پاسەکە دێت و هەرسێکیان
سەردەکەون ،هێندە لەوێ
دادەنیشم تاکوو دەمرم.

کە دەرکەم لە روویدا کردەوە ،بەیانی
وەک سەگێکی کەڵەگەت کە سااڵنی ساڵ
پاسەوانی کارخانەی شیر بووبێت ،بە سەرمدا
ڕشایەوە .پیاو گوتی :هاتووم وتووێژێکت لە گەڵ
بکەم .کە هاتە ژوورێ و دەرکەم داخست وەک
هەموو ئەوانەی سااڵنی ساڵە دێن وتووێژم لە
گەڵ بکەن ،لە نێو تاریکی ژوورەکەمدا ونبوو و
هەرچی بە دوایدا گەڕام نەمبینیەوە!

“ درۆ نامە”
پیرەمێردەکە وەک
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سەری گشت سەربازەکانی خواردبێت گوتی :بۆت نیە
سەیری درەختەکەم بکەیت .گوتم :درەخت کوانێ؟ من چ
درەختێ نابینم .پیرەمێردەکە گوتی:تۆ تەنانەت لە باڵندەکان
وپزیشکەکانیش درۆزنتریت! یانی ئەو درەختەی قەاڵدووشانم
نابینیت؟ بێ ئەوەی وەاڵمی بدەمەوە لە خەستەخانە هاتمە
دەرێ .کە دەنگی مشارە بەرقیەکەم لە زارمەوە بیست زانیم
چەنێ درۆزنم.
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“ دیالێکتیکی ڕۆشنبیری و مەعریفەی
کوردی “

به ئاوڕدانهوهیهک له مانیفێستی ناشوێن
شەهاب نەدیمی

هونەر بە گشتی ڕۆڵێکی هەرە سەرکیی لە ژیانی مرۆڤدا
گێڕاوە .هەر لە مێژەوە تا دەگاتە الی ئەفالتوون و ئەرەستوو
بە ئەمڕۆشەوە ،هونەر توانیویەتی بە شێواز و ڕێبازگەلێکی
جیاواز خۆی بنوێنێت .هونەر هەندێجار بووهتە گۆڕەپانی
ملمالنێی نووسەر و کۆمەڵگە ،هەندێجاریش فۆرمی دژخوازی،
تێپەڕاندن ،دابڕان و هەڵوەشێنەرەوەی بنەما فیکری و
مەعریفەکانی گرتووتە خۆی و بە باڵی خەیاڵ پەلکێشی
کردووە بەرەو بەسەرەدمیکردنەوەی .هەر بۆیە زۆرێک لە
ڕەخنەگر ،فەیلەسووف و نووسەرانی دنیای ئەدەب لە سەر
ئەرک و دەروەستی هونەر و ئەدەب و تەنانەت خودی ڕەخنە و
پەیوەندیشی بە جیهانی ناوەکی و دەرەکییەوە دواون .بۆ وێنە
الی ئەرەستوو هونەر و شێعر وەک پاکژکەرەوەی هەست و
ڕۆحی مرۆڤ چاوی لێکراوە و کارتێکردنی بە سەر خوێنەرەوە
وەک چێژی بزەیی و ترسە لە جیاوازی نێوان تراژدی و
کۆمێدیا لە گەل فۆرمەکانی دیکەدا .بە ڕای ئەرەستوو هونەر،
لە بەر ئەوەی ساڕێژکەری ناخ و هەستی مڕۆڤە ،خاوەن پێگە و
بەهایەکی زۆرە .بە پێچەوانەوە ،هونەر و شێعر الی ئەفالتوون،
خاوەنی ئەو پێگە و بەهایە نییە ،ئەو الیوایە شێعر هەوڵ
ئەدات ڕۆڵی الساییکەرەوە و کۆپیکردنەوەی هەموو شتەکانی
دنیای واقیع بگێڕێت ،کە ئەوان خۆیان ،کۆپی و السایی
هەقیقەتێکیتری دنیایەکی دیکەن .واتە ئەم پرۆسەیە بەردەوام
مرۆڤ لە هەقیقەت دوور دەخاتەوە .هونەر و ئەدەب ،بەردەوام
لەگەڵ خۆیدا ،ڕەخنە و شیکاری هێناوەتە کایەوە .بەو واتایەی
کە هونەر هەڵگری مانا و دەاللەتگەلێکی تایبەتە کە پێویستی
بە ڕاڤە و شیکاری هەیە ،وە پێش لەم ڕەخنە و شیکاریەش،
پێویستی بە بوونی ڕەخنەگرێکی شارەزا و لێزان هەیە کە
خاوەن تێگەیشتووییەکی باش بێ لە سەر زۆرینەی تێکست،
مێتودە ،و ڕێبازە هۆنەری و ئەدەبییەکان .وەک چۆن سووزان
سانتاک دەڵێت :لێکدانەوە و ڕاڤەی هونەر و بەرهەمگەلی
ئەدەبیی ،کردەیەکی وەرگێڕاویانەیە .لە ڕاستیشدا ڕاڤە و
شیکاری ،بۆ ئاشتکردنەوەی دەقە کۆنەکان و پێویستییەکانی
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جیهانی مودێڕن بەکار دێت  .لە الی سانتاک دیاردەی ڕاڤە و
ڕەخنەی مودێڕن کردەیەکی ڕووخێنەر  ،تێکدەر و پشکێنەرە.
ڕەخنە و لێکدانەوە ،تیشکی دەخاتە سەر ئەو بێدەنگییەی نێو
دەق و ناوشیاری و سووچە نووتەکانی .لە سەرەتاکانی سەدەی
بیستەمدا تیۆری و ڕەخنە بەشێوەیەکی ئاکادمیک و مودێڕن
هاتنە نێو بازنەی کایەکەوە کە بۆ خۆی لە ژێر کاریگەریی بیر
و هزری بیرمەندانی وەک دیکارت ،هێگێل ،مارکس ،فرۆید
و نیچەدا بوو .با ئەوەشمان لەبیر نەچێت  .لۆژیکی مێژوویی
ڕۆژئاوا ،کۆمەڵێک لۆژیک و قۆناغی تایبەت بە خۆی تێپەداندووە
تا گەیشتووەتە قۆناغی هەنووکەیی .سەرجەم ئەو تێپەڕاندن
و پشکنینانەی لە بەر ناسینی جیهان و پەیوەندییەکانی بە
چەمکەگەلێکی وەک کات-شوێن ،زانست ،جوانناسی و زمان
و  . . .ەوە بووە.
لێکدانەوەی هونەر و ئەدەب و ئەو گشتە دەسکەوتە نوێیانەی
پرسی ڕەخنەیی لە ژێر کاریگەریی پرسی گومان و سکێپتیسیزم
و ئەقڵی ڕەخنەگرانەدا بووە .بێگۆمان سکێپتیسیزم ڕۆڵێکی
هەرەگرنگی لە داڕشتنەوەی سەر لە نوێی هەموو ئەو بنەما
هزری و فەلسەفی و مەعریفییەکانەدا هەبووە کە لە ژێر
پێویستی گوتاری دیالێکتیکی هەر چەشنە هەقیقەتێک
دەخاتە ژێر پرسیارەوە .پێناسەی سکپێتیسیزم لە ئاکادێمیای
ئەفالتوونەوە دەست پێدەکات و لە ڕۆنیسانسدا دیسانەوە
سەرهەڵئەداتەوە و دەگاتەوە الی دیکارتیش لە سەدەی
هەڤدەهەمدا .لە سەدەی بیستەمیشدا زۆرێک لە ڕۆشنبیران
و ڕەخنەگەرانیش بە میتۆدێکی سکێپتیسیزمەوە دەستیان
داوتە داڕشتنەوە و داهێنانێکی نوێ لە مێژووی ڕۆشنبیری و
کەلتووری هاوچەرخدا .لە ئیستاتیکای دیالێکتیک و ڕۆشنبیری
ڕۆژئاوادا ،زەینی ڕەخنگرانە شانبەشانی سکێپتیسیزم
توانیویەتی بانگهێشت و بانگەوازی ڕاستەقینە لە چوارچێوەی
بوونێکی دیالێکتیکدا بکات .هەر بەم بۆنەوە لە سەرەتاکانی
سەدەی بیستەمدا تیۆر و ڕەخنە و میتۆدە زانستیەکان خۆیان
لە بازنەی هاوچەرخیبووندا بینی و دەستیاندایە لێکدانەوەی

زانستیی تێکست و بەرهەمە هونەریەکان .بە مانایەکیتر هەموو
ئەو تیۆر و ڕەخنە زانستیانە ،ئەرکی وشیارکردنەوی سووژەی
مودێڕنیان لە هەمبەر ئەو بێدەنگی و ناکۆکی و دژایەتی نێو
دەقەکان و پەیوەندیەکانی لەگەل جیهانی دەرەکیدا گرتە
ئەستۆ .المان ڕوونە کە مەبەستی سەرەکی تیۆری ئەوەیە تا
سووژەی مودێڕن بخاتە دۆخێکی دەرهەستی و ڕۆشنبیریی
تایبەتەوە تا بیر لە ناسین و بینینی ئەویدی بکاتەوە و بتوانێ
ئامرازێکی شیاو بۆ لۆژیکی داهێنان دەستەبەر بکات .تیۆری
ئەدەبیی لە سەدەی ڕابردووەدا هەوڵێکی ئێجگار گرنگی داوە بۆ
شرۆڤە و راڤەکردنی بەها و گریمانەگەلێکی ناو تێکستەکان تا
ڕەخنەی ئەدەبی بە شێوازێکی تایبەت دەست بۆ پۆلێنکردنی
تێکستەکان ببات.
ئاوڕدانەوەیەک لە لۆژیکی مێژوویی و مەعریفەی کوردیی
وەک خوێندنەوەی دەقێکی ئەکتیڤ و چاالک ،بێگومان
جیهانێکی تراژیکی پڕ لە بێدەنگی و پچڕان دەخاتە بەرچاوی
خوێنەرەوە .لە بەستێنی ڕۆشنبیریی کوردیدا بەرهەمگەلی
ئەدەبی و هونەری نەیانتوانیوە بە شێوازێکی زانستی و
میتۆدیکەوە بچێتە ناو کایەی تیۆری و ڕەخنەیەکی
دیالیکتیکیەوە .بەو واتایە پرسی بوونی فەزایەکی دیالێکتیکی
لە بازنەی داهێنان و بەرهەمهێناندا ،بزر بووە  .لە هۆکارەکانی
ئەم پچڕان و قەیرانە دەتوانین ئاماژە بە کێشەی سکێپتیسیزم
و غیابی پرسیار و زەینی ڕەخنەگرانە لە ڕۆشنبیری مەعریفەی
کوردیدا بکەین .بێگومان خودی چەمکی سکێپتیسیزم و
وشیاریی ڕەخنەگرانە ،دەتوانێ کاریگەرییەکی قووڵی لە سەر
داڕشتن و بەرهەمهێناندا هەبێت .دەسەاڵتی وشیاریی نوێ و
ڕەخنەگرانە بانگەشەی خۆڵقاندن و داهێنانی سەرلەنوێ
دەکەن تا دەروازەیەک بۆ تێرامان و تێفکرین لەسەر
هێلەسوورەکانی “ژین-سیاسەت” بکەنەوە ،کە چی ئەم
پرۆسەیە لە مێژووی ڕۆشنبیری کوردیدا تووشی نامومکینی
بووە ،مەگەر لەم چەند ساڵەی دواییەدا کە خۆی لە سەردەستی
بەرەیەکی نوێ و وشیاریەکی نوێدا دەبینێتەوە .هەر چەشنە
هەوڵێک بۆ وشیارکردنەوەی ئیستاتیکی دیالێکتیکی مەعریفەی
کوردی ،ئەزموونێکە لە خوێندنەوەی ئازادانەی ئەو بنەما
مەعریفییانەی وا لە گریمانەی شوناسی هزری و فەلسەفیدا
ئامادەیە و لە زۆر ڕووەوە هەوڵ و خوێندنەویەکە بە دوای
هەقیقەتێکی نادیار و ناشوێن لە ژیانی کۆمەاڵیەتی هاوچەرخی
کوردیدا .هەقیقەتێک کە سیاسەتی پاتریارکیزم چ بە مانا
کۆمەاڵیەتییەکەی و چ بەو مانایە کە پاتریارکیزم ،تاکە
سیاسەتی کالسیک و کۆنپەرەست بووە لە داهێنان و
گۆڕانکارییە هونەریی و ئەدەبییەکاندا ،واتە نەبوونی فەزای
دیالێکتیکی و ڕووبەڕووبوونەوەی ئەویدی لە هونەر و ئەدەبدا،
کێشەیەکی ئێجگار گرنگی لە بواری ژانر و فۆرم و ڕێبازە
هونەرییەکاندا دروست کردووە تاکوو پاتریارکیزم ببێتە تاکە
تێنەپەڕاندنی قۆناغە هونەری و
دەسەاڵتی پاوانخواز.
ئەدەبییەکان یەکتر لە ئیشکالییەتەکانی مەعریفەی کوردییە

کە بەردەوام لە ژێر ڕکێفی پاتریارکیزم لە هونەر و ئەدەب و
تەنانەت لە پرۆسەی ڕەخنەیش بەدی دەکرێت .بۆ وێنە لە
بەراوردکاری لە نێوان بەستێنی ڕۆشنبیری هونەری و فیکری
ڕۆژئاوا لە گەل بەستێنی ڕۆشنبیری کوردیدا ،دەرئەکەوێت کە
ڕەوتی تێپەڕاندن و دابڕان دینامیزم و سیاسەتی مەعریفی-
دیالێکتیکی ئەوان بووە کە لە تەنیشت دۆزینەوەی هەقیقەت
و ئەزموونێکی نوێباو بووە و خۆی وەک پرۆسەیەکی
دیمۆکراسیانە دەخاتە بەر چاوی سیاسەتی نڤیسار و گوتاری
رەخنەیی .کەچی لە داوێنی فیکری و مەعریفەی کوردیدا
تێنەپەڕداندن و دانەبڕان ،زۆرتر باو بووە و بەردەوام پرەنسیپی
پاتریارکیزمی هونەری و تاکە هەقیقەتخوازی لە قاوغی
فۆرمێکی نەریتسەروەرانەدا ئەزموون ئەکات .هەر وەک چۆن
ئاژماژەی پێکرا ڕێکەوتنی پرۆسەی داهێنان و ڕەخنەی نوێباو
لە کوردستاندا هەبوون و ئەگەری دیالێکتیکی نەبووە ،بەو
مانایە کە پێناسەکانی بنەمای فیکری و مەعریفەی کوردی لە
هەر سەردەمێکدا بەرسازدراوی تاکە ڕێکەوتنێکە لە دەسەاڵتی
پاتریارکیزمی فۆرمیی کە دەرەنجامی بێدەنگکردنی ژانر و
فۆرمێکی نوێیە .بە پێی گوتەکانی فردریک جەیمسۆن لە
کتێبی ناوشیاریی سیاسی و مارکسیزم و فۆرم  ،ئایدۆلۆژیای
فۆرم ناوەڕۆکی فۆرم دەردەخات ،بەواتایەکیتر فۆرمی هەر
چەشنە بەرهەمێکی هونەری ،ئاوێنەی بااڵنوێنی ئایدۆلۆژیایەک
بووە لە مێژوویەکی تایبەت و دیاریکراودا ،یانێ فۆرم خۆی لە
ئاوێنەی ناوەڕۆکدا دەبینێتەوە  .لە ئیستاتیکی دیالێکتیکی
جەیمسۆندا ،مێژوو وەک ئەمرێکی واقیعی “الکان”یە و دەبێتە
گۆڕەپانی پێکدادانی چینەکانی کۆمەڵگە و لە ملمالنێی
ژانرەکان و فۆرمەکاندا دەردەکەوێت .بە کورتی تاک ه دەسەاڵتی
ێ لەگەل
سەروەرخوازانەی ژانری سەردەم ،بەردەوام لە ملمالن 
هەر دەنگێکی نوێ لە داهاتووی نادیار و هەروەهاش
پاشماوەکانی ڕابردوودا بووە؛ تێکڕای ئەمانەش لە کاتی
ڕاپەڕینی فەرهەنگی¬دا ئەگەری هاتنهئارای هەیە  .ڕوون و
ئاشکرایە کە بوونی فەزایەکی دیالێکتیکی ،هێزێکی پاڵنەرە بۆ
پێشڤەچوون ،بەرەو ناسینی جیهان و ئاسۆیەک لە مێژووی
ئینسان وەک هەبوونێکی گشتگیر .بۆ وێنە تا پێش چەند ساڵی
ڕابردوو ،مێژوو ،لە سیاسەتی مەعریفەی کوردیدا ،گۆڕەپانی
ملمالنێی حیماسە و شانۆ و ڕۆمان و چیرۆک و شێعر و رێبازە
ڕەخنەی و فەلسەفییەکان نەبووە .ڕەخنەی زانستی و میتۆدی
ئاکادێمیک لە ڕۆشنبیری کوردیدا ئەبێت وەک سەفەرێکی
ئۆدیسیانە بێت بۆ پاراستنی چییەتی و چۆنییەتی نیشتمانی
ماناکان و دەاللەتەکان ،بەرەو شوێنە نادیار و شاردراوەکانی و
پەیوەندییە دەاللەتییەکانی لەگەل هێزە سەرکوت کراوەکانی
نێو دەقەکاندا .کەچی ڕووبەڕووبوونەوی ڕەخنەی ئاکادێمیک و
زانستی لەگەڵ دەاللەتگەلی ساویلکانەیی زمان و ڕەوایەتی
چەقبەستوو و ترسئاژۆی کۆنباو لە ڕووبەڕووبوونەوەیەکی مەزن
و گەورەدایە .لە بەستێنی کۆمەلگەدا و بەهەمان شێوەش لە
هێرمۆنۆتیکی مەعریفی و لە نێوان بنەما هزری و هۆنەرییەکاندا

ساڵی یه که م ،ژماره ی دوو سێ ،ڕێبەندانی 1395ی هه تاوی

29

پەیوەندییێکی هەمەالیەنە لەگەڵ کۆمەڵگە لە ئارادایە .کاتێک
کە سووژەی نوێ لە فەزایەکی مودێڕندا هەوڵ بۆ مانەوە و
هەبوون لە ژێر سیستەمی نابەرابەر و مرۆڤسڕێن و بەکااڵکردنەوە
ئەدات ،لێرەدا پێویستیی بینینەوی وشیاری نوێ و ئەقلی
ڕەخنەگەرانە بەدی دێت .لە ئەدب و ڕەخنەی کوردیدا ،هەر
وەک چۆن مەریوان وریا قانع دەلێت :هەندێ گرفت و کێشەی
هەرەسەرکی لە ئیشکالیەتی مەعریفەی کوردی هەن و ئاماژە
لە نەبوونی پۆتێنشیالێتی ڕەخنەیەکی ئەکادێمیک دەکات.
بەپێی ئەو غیابەی ڕەخنەگری ڕاستەقینە لە ناو ئەدەبی
کوردیدا ،کێشە بۆ ڕێکەوتنێک لە سەر پێناسەی شێعری
کوردی ساز دەکات کە شێعری کوردی کورت دەکاتەوە بۆ
“تەلی عاتیفە” و نیشتمانپەروەری و چەند درۆشمێکی
ئایدۆلۆژیک  .ئەگەر هێرمۆنۆتیکی دیالێکتیکی و ڕەخنەی
ئەدەبیی لە کومەڵگەی کوردیدا گەڕان بە دوای چەند دوگم و
دروشمێکی سیاسی و ئایدۆلۆژی بێت لەوانەیە بلێین کە
گوتەکانی “فردریک جەیمسۆن” سەبارەت بە ئەدەبی جیهانی
سێهەم تێکەاڵوی هێڵی نیشتمانپەروەریی بووە .واتە ئەدەبی
جیهانی سێهەم بە شێوازێکی زەرووریی وەک تەمسیل و
هێمایەکی نەتەوەیی کار دەکات و لە درێژەی ئەو بانگەشەیەدا
دەڵێت چیرۆکی تاکەکەسەکان بەردەوام هێمایەکە لە
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باروودۆخی ئاڵۆزی کەلتوور و کۆمەڵگەی گشتیی و کۆلێکتیڤی
جیهانی سێهەم  .لە ڕاستییدا داهێنان و بەرهەمهێنانی هونەری
و ئەدەبیی لە مێژووی ئەدەبی کوردیدا دەیههویست بەشێکی
هەرەگەورەی هونەر و ئەدەبی کوردی بخاتە ناو بازنەیەکەوە
وەک خوێندنەوەیەکی هێماییانە و تەمسیلیانە .یەک لە هۆکارە
دیالێکتیکی و لۆژیکییەکانی ئەمەش کاریگەری دیتێرمینیزمی
مێژوویی بووە .بەاڵم لە هەمان کاتیشدا پرۆسەی بەرهەمهێنان
و سیاسەتی نڤیسار ناچێتە نێو بازنەی فیکری و ڕۆشنبیری
جەیمسۆنەوە و دەروازەیەک لە وێناکردنەوەیەکی پرسی
جوانیناسی و ئەشق و خۆشەویستی و زمان و کولتوور و . . .
دەکاتەوە .بە پەراوێز خستنی کومەلگەی ئێمە لە فەزای
مۆدێڕنیتە و ئەزموونی مۆدێڕنیتە ،دابڕانی هەندێ لە بەشەکانی
کۆمەڵگەکەمانی لێدەکەوێتەوە .واتە دەاللەت و ماناکانی نێو
تێکست کێشەیەکی هاوپەیوەندی و هاوبەستەی هەبووە لە
گەڵ هێز و چینەکانی دیکەی کۆمەڵگەدا .کەچی ئەمری
ئەزموون کردنی دیاردە فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتییەکان لە
نێوان پرۆسەیەکی دیمۆکراسیانەی هونەری و ئەدەبییدا،
بابەتێکی نەکراوە بووە .بۆ وێنە سوریالیزم وەک بزوتنەوەیەکی
هونەری لە فەرەنسەدا لە درێژەی بزوتنەوەیەکی کورتخایەن
بەنێوی دادائیزمەوە سەری هەڵدەدا .ئەم دوو بزوتنەوەیە

هەڵگری شێوازێک لە دژخوازی بوون بەرامبەر بە کاولکارییەکانی
جەنگی یەکەمی جیهانی لە کۆمەڵگەی بۆرژوازی مۆدێڕندا،
سەرەڕای ئەمەش هەموو چەشنە ئەقاڵنیەت و شێوازی هونەری
و ئەدەبی کە هەڵگری مەسەلەی ئەقاڵنی بووە ،خستە ژێر
تیشکی ڕەخنەی خۆیەوە .واتە سوریالیزم شۆڕشێک بووە دژ
بەو هەموو بیری لۆژیکی و ئەخالق و نەریتی هونەری و
کۆمەاڵیەتیانە .کەچی ئەم بنەما هونەری و هزرییە سەرەتا لە
تابلۆ و پەیکەرتاشی و هونەرەکانی دیدا دەستپێدەکات و
خۆی لە ناو بەستێنی کۆمەاڵیەتی و کهلتووری دەبینێتەوە .لە
ڕاستییدا ئەمری ئەزموونکردنی هەر چەشنە ڕێبازێکی
هونەری و ئەدەبی لە مێژووی ڕۆشنبیری و مەعریفیی کوردیدا،
بەس لە دەروازەی چیرۆک و شێعرەۆە بانگهێشت کراوە .واتە
ئەگەر دیاردەیەک یان بزوتنەوەیەکی هونەری لە کۆمەڵگەی
کوردیدا ڕوویدابێت ،ئەم بزووتنەوە هونەرییە نەیتوانیوە
هەڵگری هاوپەیوەندییەک بێ لەگەڵ دەسەاڵت و چەشن و
چینەکانی کۆمەڵگە و تەنیا لە دەروازەی شێعر و چیرۆک یان
ڕۆماندا قەتیس ماونەتەوە  .بۆ وێنە لە بەستێنی کۆمەڵگەی
کوردیدا ،بنەما مەعریفی و هونەرییەکان و تەنانەت دیاردەگەلی
مۆدێڕنی هونەریی لە پراکتیسێکی نامێژوومەندانەدا لە ناو
تەالرسازی ،سینەما ،تابلۆ و پەیکەرتاشیدا ڕەنگیان نەداوەتەوە
و تەنیا لە سنووری نووسیندا بەرهەمهێنراون .ئەم پرۆسەیە
دیسان دەتوانێت لە ژێر ڕکێفی ئەو ستراتیژییەدا بێت کە
سیاسەتی پاتریارکیزمی هونەری و تێکستی شوێنی لهسهر
دادهنێ و بەپەراوێزخستنی کۆمەڵگای کوردی لە ئەزموونی
مۆدێرنیتەدا مانهوهی خۆی سهقامگیر دهکات .ئەگەر هونەر و
بنەما هونەرییەکان ،سنوورە دەسکردەکانی نووسین تێنەپەڕێنن
ئەوەتا چیدی هێرمۆنۆتیکی ڕۆشنبیریی ئێمە هەر لە قاوغی
نامێژوومەندانە و نائامانجخوازانەدا دەمێنێتەوە .ڕەوایەتی
داهێنان و تێپەڕین بەرەو مێژوویەکی نوێ و یۆنیڤرساڵ و
گشتکیر پێویستی بە پەیوەندییەکی هەمەالیانەی بەستێنی
کۆمەڵگەی کوردیی هەیە .لەماوەی ئەم چەند ساڵەی ڕابردوودا
میکانیزمی ئەزموونی زمانی و مێژوویی کردارێکی تایبەت بە
نووسینەوەی ئەزموونی هونەریی و ئەدبی لەخوێدا گرتووەتەوە.
نووسینی مانیفێستی ناشوێن یەکێکە لەو هەواڵنە که لهپێناو
نووسین و ئەزموونی میتۆدێکی زانستی لە چوارچێوی
دەربازبوون لە سیاسەتی کۆنباوی تاکەحەقیقەتخواز و
نەریتیسەروەرانە دهڕواته پێش  .لە کۆمەڵگەی کوردی و
مەعریفەی ڕۆشنبیریی کوردیدا سیاسەتی پرسیار نەکردن و
تێنەپەڕاندنی قۆناغە هونەری و ئەدەبییەکان و نەبوونی فەزای
دیالێکتیکی و نامومکینبوونی ئەزموونی مۆدێرنیتە بە
شێوازێکی تایبەت و پاتریارکیزمی هونەری و ئەدەبیی،
دۆخێکی ڕادیکاڵی لە سایکۆلۆژیای زەینی سووژەی مۆدێڕن و
کۆلێکتیڤ دروست کردووە کە بابهتی سیاسەتی نووسینی
مانیفێستی ،نامومکێن کردووە .نووسینی مانیفێستی ناشوێن
نەک تەنیا هەڵگری سایکۆلۆژیای تاکەکەس ،بەڵکوو هەڵگری

سایکۆلۆژیای کۆمەلگەیەکی لێوانلێو لە بێدەنگییە ،تاکوو
بتوانێت هەوڵێک بدات بۆ بەهاوچەرخکردنەوە و گۆڕانکاری و
قووڵترکردنەی بازنەی بەرهەمهێنانی ئەدەبی و هونەری.
مانیفێستی ناشوێن هەوڵدانێکە بۆ دەربڕینی ناوشیاری مێژووی
کۆمەڵگەی کوردی لە بەستێنێکی دیالێکتیکی و جوانناسیدا،
تا بتوانێت ڕووبەڕووی ئەزموونی سکێپتیسیزم ،دابڕان و
تێپەڕاندنی بنەما کۆنباو و کۆنهپەرستەکان ببێتەوە و هەوڵێک
بێت بۆ سەر لە نوێ داڕشتنەوەی ئەمری واقێعی .بێ¬گومان
مانیفێستی ناشوێن لەژێر کارتێکهریی هەڵسووڕانی زمانناسانەی
سەدەی بیستەمدا بووە و بنەمایێکی زمانناسانە و فەلسەفی لە
چوارچێوەی پاش¬بنەماخوازی بەهەند وەردەگرێ و جەخت
دەکاتە سەر ئەو راستییەی
کە گەیشتن بە زانستێکی
دەستەبەرکراو و پارێزراو
تەنها لە دەوری زمان ،رەخنە
و شیکاری فەلسەفی ئەگەری
لێکدانەوەی هونەر و
هەیە .هەر وەک چۆن نیچە
ئەدەب و ئەو گشتە دەسکەوتە
پێداگری دەکاتە سەر ئەو
نوێیانەی پرسی ڕەخنەیی
هیچ
کە
راستییەی
لە ژێر کاریگەریی پرسی
جگە
نییە
بوونی
هەقیقەتێک
گومان و سکێپتیسیزم
لە راڤە و لێکدانەوە.
و ئەقڵی ڕەخنەگرانەدا
مانیفێستی ناشوێن دەربڕینی
بووە .بێگۆمان سکێپتیسیزم
خوێندنەوەی ئازادانەی دەقی
ڕۆڵێکی هەرەگرنگی لە
نڤیسارانەیە و پێی وایە کە
داڕشتنەوەی سەر لە نوێی
هەر چەشنە بەرهەمێکی
هەموو ئەو بنەما هزری و
هۆنەری و ئەدەبی کردارێکی
فەلسەفی و مەعریفییەکانەدا
ناتەواوە و گوتاری رەخنەیی
هەبووە کە لە ژێر پێویستی
و فیگۆری رەخنەگر و
گوتاری دیالێکتیکی هەر
خوێنەری ئەکتێڤ و چاالکە
چەشنە هەقیقەتێک دەخاتە ژێر
کە به تەواوکەری ئهو رهوته
پرسیارەوە.
دێته ههژمار؛ واتە بە مێتۆد و
شێوازێکی زانستی جەخت
دەکاتە سەر سیاسەتی رەخنە
و دهوری له نۆژهنکردنهوهی
بهستێنی هونهری و ئهدهبیدا بهرز دهنرخێنێ.
ئەگەر مێژوو و هەقیقەت لەژێر مێدیۆمی رەوایەتدا خۆی
دەبینێتەوە ،ئەوەتا رەوایەت پێویستی بە شێکاری و لێکدانەوەی
زانستی هەیە و بەستێنە فیکری و مەعریفییەکان دەتوانن
بە مێدیۆمی ئەدبیات و رەوایەت بە شێوازێکی تایبەت لە
قاوغی فۆرمێکی جوانناسانەدا دەرکەوتەیان هەبێت .مانیفێستی
ناشوێن هەوڵدانێکە بۆ دەستهاوێشتن و نووسینی سەرلەنوێی
مێژووی کومەڵگای کوردی و جەخت لهسەر گوتاری پۆست
کۆلۆنیالیزم دهکات و پێی وایە لە نیگای ژێردەستەوە دەتوانێت
رەوایەتە کهلتووری و مێژووییەکانی کۆمەڵگای کوردی
سەرلەنوێ بنووسێتەوە.

ساڵی یه که م ،ژماره ی دوو سێ ،ڕێبەندانی 1395ی هه تاوی
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وەرگێڕانی دەقێکی مۆدێڕن بە
ئەندێشەیەکی کالسیک

رەخنەیەک لەسەر وەرگێڕانی کوردی
رۆمانی”هەرا و تووڕەیی” فاکنێر
سامان ئەمجەدی

کاتێک کە هەواڵی باڵوبوونەوەی کتێبێک رادەگەیەندرێت ،زۆر
جێگەی شانازی و سەرفرازییە ،بە تایبەت ئەگەر دەقێکی باش
یان وەرگێڕانێکی چاک لە دەقێکی ناودار بێت .نەخشاندنەوە و
رازاندنەوەی کتێبخانەی هەژاری کوردی بە دەقێکی شاکاری
جیهانی ،ئاشکرایە زۆر دیارییە بەاڵم بەو مەرجە کە زۆر شت
رێک هاتبێ تاکوو ئەو ئامانجە هاتبێتە دی .ئەم وتارە سەبارەت
بە وەرگێڕانی کوردیی رۆمانی“The Sound and The
 ”Furyبە نێوی “هەرا و تووڕەیی” لە الیەن محەممەدی
رەمەزانیەوە هەیە و دەیەوێ کە بە چەشنێکی شیکارانە لەسەر
ئەم کارە بدوێ .ئەم وتارە دوو بەشە و لە بەشی یەکەم لە
ئەندێشەی وەرگێر و تەنیشت دەقەکانی ئەم کتێبە لێدەکۆڵین
و دوایی لە بەشی دووهەم به خودی دەق و زمانی وەرگێڕانەکە
بە هەڵسەنگاندنەوەیەکی کورت لەگەڵ دەقی ئینگلیزی کارەکە
پێدادەچین.
یەکەم مەرج بۆ ئەوەی کارێک باش بێ ،ژۆنێت
گوتەنی چاکبوونی “تەنیشت دەقە” کە بە دەقگەلی
سەتەالیتی[ماهوارەیی]یش دەتوانین نێوی لێبەرین .تەنیشت
دەق زۆر لە باڵوگەی کوردیدا لە پەراوێز خراوە .مەبەست
لە تەنیشت دەق ،ئەو دەقانەیە کە بریتین لە نێوی نووسەر،
رووبەرگ ،پێشکەشنامە و ...کە لە ئاقاری یەک دەق پێک دێن
بەاڵم وەکو بەشێک یان پارچەیەک لەو دەقە نین .لە واقیعدا
وەکوو دەروازەگەلێکن بۆ ئەو دەقە.
  نووسەر :لێرە نێوی بەرزی فاکنێر وەکوو خاڵێکی گرینگ
و پشتیوانێکی هەرە بەرزە بۆ ناساندنەوەی دەقەکە.
نێوی کتێب :کتێبەکە پایەیەکی بڵیندی لە کتێبخانەی
جیهانیدا هەیە و بە دڵنیاییەوە دەقێکە کە ناساندنی زۆری ناوێ
و بەردەنگی خۆی هەیە .وەرگێڕانی نێوی ئەم دەقەش هەرچەن
مێشک بە نێوی وەرگێڕاوی فارسیەکەی داهاتوە ،زۆر باش
و رێک و پێکە .وشەی “قێڕە”ش کە پیشنیاری د.سەجادیە
کە بە چەشنێک هاوواتای “”Soundی ئینگلیزیە ،یەک:
بە قەرای وشەی “هەرا” جوان و خۆش ئاهەنگ نیە و دوو:
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شیـ

لە باسی واتا و هێمایشەوە ،ئەو هۆیە کە دوکتر سەجادی
باسی دەکا “صائب” نیە ،چونکە قەت مەبەستی فاکنێر نەبووە
و وشەی “”Soundیش ئەو مانایەی لێ ناوەشێتەوە کە
هێمایەک بێت بۆ خەسینەوەی بێنجی“ .بێنجی” کاتێک کە
منداڵێکی ساوایشە بانگ هەڵدان و هات و هەرای هەر بووە
و تایبەت بە کاتی خەسانەوی نیە و وتنیشی ناوێ کە بە
هۆی ئەو کارساتەش نیە کە هەر هەرای لێ بەرز دەبێتەوە
و بە کارهێنانی وشەی “قێڕە” وەکوو کەمکردنەوە(تەقلیل)
یەکە کە شرۆڤە و راڤەی وەرگێڕی بەسەر مەبەستی داهێنەر
داسەپاندوە.
وەرگێڕ :لە سەرەکیترین تەنیشت دەقگەلی ئەم چەشنە
دەقانە ،نێوی وەرگێڕ و کارنامەیە ،کە کاک محەمەدی رەمەزانی
ئەوەی کە دیارە بێجگە لە بەناوبانگیی لە نێوان هەندێک لە
کارناسان شۆرەتێکی وەهای نیە و ئەمە یەکەمین کاری جیدی
ئەو بەڕێزەیە.
کۆڕی پەردەالدان  :ماوەیەک لەمەوبەر لە کاتی باڵو
بوونەوەی ئەم دەقە ،کۆڕێکی پەردەالدانیان لە بۆکان بۆ دانیا و
سێ مامۆستای سەرناسیش بۆ ناساندنی ئەم وەرگێڕانە دەنگ
کرابوون کە ناوبانگی ئەم وەرگێڕانەی بە چاکی باڵو کردەوە
و بوو بە هۆی چاوەڕوان بوونی بەردەنگی کورد لە سەر باڵو
بوونی ئەم کارە .هەرچەن بە پێچەوانەی ئەو هەموو هەرا و
هووریایەی کە بۆ ئەو کۆڕە کرا ،ئەو بەڕێزانە لە فاکنێر و
“خشم و هیاهو” زۆریان گوت و لە “هەرا و تووڕەیی” هیچ
و ئەمەش زۆر جێگەس سەرنجە .ئەو بەڕێزانە ،کە هەرکامیان
پیاوی کولتوورن و خاوەنی بەرهەم ،چڵۆن بە بێ خوێندنەوەی
ئەو وەرگێڕانە دێنە ئاخافتن؟ باس کردن لە فاکنێر و “خشم
و هیاهو” چ زانیاریەک لە “هەرا و تووڕەیی”مان پێ دەدا؟!
ئەو کۆڕە کە کۆڕی ناساندنی فاکنێر نەبوو و ئەگەر مەبەست
ناساندنی فاکنێریش بێ چ شتێکی ئەوتوویان گووت کە لە
گەڕانێکی بچووک لە “گووگل”دا وەچنگ ناکەوێ؟!
رووبەرگ :کاتێک کە کتێبەکە باڵو کرا و دەرفەتی

دیتن و خوێندنەوەی هاتە پێشەوە یەکێک لەو تەنیشت
دەقە بەرچاوانە کە پێشتر بە ئاماژە باسی کرا کە لە باڵوگە
کوردیەکاندا خراوەتە پەراوێز ،دیزاینی بەرگ و شێوازی
کتێبەکانە .سەبارەت بە گرافیک و دیزانی بەرگ ،لە سەر
ئەم دەقە دەتوانین لە سەرەتاوە رەنگی بەرگەکەی بخەینە
بەر پرسیار کە بۆچی سپی؟ سپی چ پەیوەندییەکی هەیە بە
ناوەڕۆکی کتێبەکەوە؟ یان هۆی هێنانی تابڵۆیەکی دالی لە
سەر بەرگەکە بپرسین ؟ بەڵێ هەرا و تووڕەیی لە سەر زەینە و
پەیوەندیشی لەگەڵ کات زۆرە ،بەاڵم ئەمانە نابنە هۆیەکی باش
بۆ هێنانی کارێکی سووررئالیستی کە پێش زەینییەتی تایبەت
بە خۆی بە دوایەوە هەیە .یان فۆنتی سەربەرگی کتێبەکە کە
بۆچی وەهایە و هۆی هێنانی رەنگی نارنجی کەم رەنگ ئەویش
لە سەر سپی چیە؟ دەبێ بۆچی نێوی نووسەر بەو رەنگە
نارنجیە و ئەویش لە چاو نێوی وەرگێڕ ئەوەندە چکۆلە بێ؟
گرافیک و دیزانی بەرگی کتێب لەو بابەتانەیە کە زۆر سەرنج
راکێش و ناسێنەری کتێبە و لە یەک چاو ،بەردەنگ دەگرێ
یان دەیڕفێنێت ،لێرە دیزاینی بەرگی هەرا و تووڕەیی بە یەک
زاراوە ئەگەر باسی لێبکەین دەتوانین بڵێن زۆر ساردە .تا ئێستا
لە سەر دیزانی بەرگ کە پاراتێکستێکی گرینگە باسمان کرد
که وەکوو دەروازەیەکە بۆ رۆییشتن بە نێوی دەقی سەرەکی.
دوایی ئەوەی کە لەم بابەتە گرینگە پێشەکییەکەی وەرگێڕە.
پێشەکی :پێش ئەوەی کە بچینە سەر پێشەکی وەرگێڕ،
دەبینین کە لە بەرگێکی سپی هەر لە سەرەتای کتێبەکە،
لە یەک رستە بۆ خوێنەر نووسراوە کە پێشەکی وەرگێڕ
بخوێنێتەوە ،ئەویش بە وردی .لەو پێشەکییەشدا ،وەرگێڕ
هەموو شتێک بۆ خوێنەر یەک الیەنە دەکاتەوە و سێ جار،
بە تێر و تەسەلی ،ئەو رۆمانە کورت دەکاتەوە و هەمووشتێک
کە سەبارەت بەم رۆمانە بزانێ باس دەکا .ئەم چەشنە روانین
بە خوێنەر ،زۆر جێگای پرسیارە .روانین لە سەروە بۆ خوێنەر
وەکوو کەسێکی ناشارەزا و نەزان کاتی بەسەر چووە .هۆی ئەم
روانینە ئەگەر خۆ بە زانا زانینی وەرگێڕ نەبێ ،دەگەڕێتەوە چ
بابەتێکی دیکە؟ لێرە بۆ رووناکی خستنەوە لە سەر ئەم خاڵە
دەتوانین لە محەمەدی رەمەزانی بەڕێز بپرسین کە بەردەنگی
ئەم وەرگێڕانەت کییە؟ ئەم دەقە کێ دەیخوێنێتەوە؟ ئەو کەسە
کە خوێنەری تەمبەڵە و بۆ خەو رۆمانی دەوێ؟ یا خوێنەرێکی
تێکۆشەر و وردخوێن ،کە قەناعەت بە هەر دەقێک ناکات؟
ئەوەی کە ئاشکرایە و زۆر کەس دەزانێ ،کتێبخانەی کوردی
الوازە ،بەاڵم خوێنەری کورد چی ،ئەویش الوازە؟ خوێنەری
کورد لە هەر واڵتێک و بە تایبەت لە ئێران ،دەقگەلی زۆری
بە زمانی فارسی خوێندوە و دەیخوێنێتەوە کە دەتوانین بە
دڵنیاییەوە هەر دەقێک بنێینە بەر دەستی و تووشی کێشە
نەبێ .رۆمانی “هەرا و تووڕەیی”ش هەر بە زمانی فارسی دوو
وەرگێڕانی هەیە کە ئەگەر باشیش نەبن و خوێنەر تێر و
تەسەڵ نەکەن ،بە بۆشایی رۆمانی مۆدێڕن رای دەهێنن و
ئاشنای دەکەن.

خوێنەری کورد ئەمڕۆ کە تەنیا شارەزای زمانی فەرمی
واڵتەکەی نیە و النیکەم ئینگلیزی دەزانێ .کتێبخانەی فارس
و عەرەب تا ئەو رادە کە نووسەر بزانێ بە الوازی زۆریانەوە
لە چاو کتێبخانەی زمانگەلی رۆژئاوایی ،هەر دەوڵەمەندتر لە
کتێبخانەی کوردین و وەاڵمی هەستی خوێنەری تینووی کورد
دەدەنەوە .دەمەوێ بە کورتی ئەوە بڵێم کە خوێنەری کورد
بە پێچەوانەی کتێبخانەی کوردی زۆر لێهاتوو و توانایە .لە
نێو خوێنەرانی کورددا بە دڵنیاییەوە ،بارت وتەنی “خوێنەر
نووسەر”مان هەیە کە شارەزای رۆمانی و دەقی مۆدێڕنن .بۆ
سەلماندنی ئەم قسەش لێکۆڵینی ناوێ و رۆمانی “گابۆڕ”ی
سەید قادر هیدایەتی” خۆی وەکوو بورهانی قاتیعێکە کە
خوێنەری کورد ،ئەگەریش کەم بن ئەوەندە هەن کە هیدایەتی
و باڵوگەکەی نەترسانە ئەم رۆمانە زۆر فۆرماڵە باڵو کەنەوە .
  دەقی کتێب
ئەگەر بە گوێرەی مێتۆدی “ژۆنێت” بچینە پێشەوە
دەبێ بڵێن کە ئێستا لە سەر وەرگێڕانەکە وەکوو “ژووردەق
“ بۆ دەقی سەرەکی فاکنێر وەکوو “ژێردەق “ دەبێ پێدا
بچینەوە .وەرگێڕان یەکێک لەو چەشنە ژووردەقانەیە کە بە
بێ ژێردەقەکەی نەدەهاتەە ئارا و پێوەندی وەرگێڕان بە دەقی
ژێرخانی خۆی بەو چەشنەیە کە لە زمانێک بۆ زمانێکی دیکە
ئەم پرۆسە بیچمی گرتوە و گواستنەوەی زمانی/پیشانەییە.
زاڵ بوونی پەراوێز بە سەر دەق:
بە گوێڕەی ئەو روانگەی وەرگێڕ کە خوێنەر بە کەم چاو
لێدەکا ،لە نێو دەقەکەش وەکوو پێشەکی لە یەکم رستەی
رۆمانەکە دەستی کردوە بە پەراوێز هێنان .دوایی لە ئەوەی کە
ئەم پەراوێزانە چین و چڵۆن هاتوون باس دەکەین .لە سەر ئەم
باسە ئەوەی کە سەیرە روانینی سەید قادر هیدایەتی بۆ ئەو
پەراوێزانەیە .ئەو بەڕێزە کە وەکوو نڤیسیاری هەرا و تووڕەیی
نێوی لە کتێبەکەدا هاتوە ،چلۆن ئەو هەموو پەراوێزەی
وەرگێڕی بە باش زانیوە و وەکوو بردنەوە سەرەوەی “کالس و
ئاستی کارەکە” ناوی لی دەبا؟! ئەگەر پەراوێز باشە چڵۆن لە
رۆمانەکەی خۆی یانی گابۆڕ ،کە لە باری فۆرمەوە بە تایبەت
لە گێڕەو[راوی]ەکان ،خوێنەر تووشی گرفتی زۆر دەکا ،حەتا
یەک پەراوێزیش نابینین؟ یان لە هەرا و تووڕەیی کە شکاندنی
رەچەڵەکێکە و بێجگە لە چەند رۆمانی دیکە بۆ خوێنەری
ئینگلیزی لە کاتی باڵو بوونەوەیدا زۆر نوێ بووە ،فاکنێر بۆ
خۆی یەک پەراوێزیشی نەهێناوە؟! ئەگەر وەرگێڕی بەڕێز لەو
سێ ساڵ کاری ماندوو نەناسانەی لە “نەفسی” رۆمانی مۆدێڕن
تێنەگەییشتبێ ،کە گەییشتوە ،هەر بێجگە لەوەی کە زۆر
پێویستە ،هیچ پەراوێز و شرۆڤەیەکی لە ئەم رۆمانە نەدەهێنا.
رۆمانی مۆدێڕن یانی ملمالنێ لەگەڵ خوێنەر ،یانی ویستنی
خوێنەرێکی تێکۆشەر و وردبین.
کێشە لە پەراوێز هێنانی وەرگێڕ نیە ،کێشە لە چۆنیەتی
ئەو پەراوێز هێنانە و کێشە لە ئەندێشەکەی پشتیدایە .پەراوێز
بە پێچەوانەی وتەکەی نڤیسیاری “هەرا و تووڕەیی” نە کە “بە
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هۆی پەراوێز بوونیەوە” وەرگێڕی چاک کەم خۆی لێدەدا ،بەڵکو
بە هۆی ئەوە کە لە “لەزەتی خوێندنی دەق” کەم دەکاتەوە و
پرۆسەی خوێندنەوە تووشی سەکتە دەکا زانایان ،زۆرهێنانی
بە باش نازانن .هەر وەها کە دەزانین ئەم رۆمانە لە سەر رەوتی
“لێشاوی زەین” نووسراوە و پەی بردن بە گێڕەو  ،کات و
شوێن وردبینیەکی زۆری دەوێ و هەر ئەم دژوارییە بەشێکە
لە “لەزەتی دەق” و وەرگێڕی کوردی چونکە خوێنەری کورد
بە کەم دەبینێ و خۆیشی لە بیر و بۆشایی رۆمانی کالسیک
نەهاتوەتە دەرەوە ،لە سەرەتای رۆمانەکە تا بە کۆتایی هەرچێک
بە ئاستەمی زانیوە ،لە پەراوێزدا شرۆڤەی کردوە ،حەتا گێڕەوی
یەک وشەش بێ! بۆ وێنە ئاماژە بە چەند نموونە لەو پەراوێزانە
دەکەین .فاکنێر و
رۆمانی مۆدێڕن بۆ
خوێنەر تەمبەڵ نیە،
قەت بۆ خوێنەرێکی
تازەکاریش نابێ .ئەم
ئەگەر بە گوێرەی مێتۆدی
دەقانە خوێنەری
“ژۆنێت” بچینە پێشەوە دەبێ
خۆی دەوێ کە بە
بڵێن کە ئێستا لە سەر
زمانی ئەم چەشنە
وەرگێڕانەکە وەکوو “ژووردەق
رۆمانگەلە داهاتبێ،
“ بۆ دەقی سەرەکی فاکنێر
بەاڵم وەرگێڕ هەر
وەکوو “ژێردەق “ دەبێ پێدا
وەها کە گوتمان
بچینەوە .وەرگێڕان یەکێک
باوڕی بە راهاتوویی
لەو چەشنە ژووردەقانەیە کە بە
خوێنەر نیە و
بێ ژێردەقەکەی نەدەهاتەە
گێڕەوی/راوی هەر
ئارا و پێوەندی وەرگێڕان
وتەیەک لە پەراوێز
بە دەقی ژێرخانی خۆی
دەنووسێ :بۆ وێنە
بەو چەشنەیە کە لە زمانێک
،٢٠٧
الپەڕەی
بۆ زمانێکی دیکە ئەم پرۆسە
لە سێ پەراوێزی
بیچمی گرتوە و گواستنەوەی
پشت سەر یەک
زمانی/پیشانەییە.
ئەم خاڵە دەبینین:
 .٣دەنگی کەدی؛
 .٤دەنگی کوێنتین
 .٥دەنگی کەدی!!!.
زەقترینیشیان بە دڵنیاییەوە ئەوەیە کە لە کۆتایی هەر بەشێک
کە کات دەگۆڕدرێ ،ئەم گۆڕێنەمان پێ تەزەکور دەدا ،بۆ وێنە
پەراوێزی  ٤الپەڕەی “ :٦٧تا ئێرە کات هەر ساڵی ١٩٠٢
بوو” و هەر دوابەدوای ئەمە لە ئەوەڵین رستە کە دەکەوێتە
سەرەتای الپەڕەی  ،٦٨لە پەراوێزی  ،١وەرگێڕ ئاگادارمان
دەکاتەوە کە“ :دیسان کات هاتەوە زەمانی ئێستا واتا ئاڤریلی
 .”١٩٢٧لە دەقی سەرەکی ،فاکنێر بۆ خۆی بە گۆڕینی فۆنت
تا رادەیەک یارمەتی خوێنەر دەدا و لەوە بە دوا خوێنەر لەگەڵ
دەقەکە بە تەنێ جێی دێڵێ کە بگەڕێ و خەریکی موکاشفە
بێ و بە کورتی بڵێین لەزەت ببا ،کە بە داخەوە وەرگێڕی
کوردی بە پێچەوانەی فاکنێر و وەرگێڕە فارسەکانی ئەم دەقە
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هیچ بەم خاڵە بڕوای نیە و دەستی خوێنەر هەر بەر نادا .
پەراوێزیشی هەیە کە پێش لەوەی کە فاکنێر بیگێڕێتەوە بۆ
خوێنەر ،بە تەواوی خوێنەر ئەگەر لە چیرۆکی رۆمانەکە ئاگادار
نەکا ،یەک الپەڕەی داهاتووی النیکەم بۆ دەردەخا؛ بۆ وێنە
دەتوانین ئاماژە بە یەکەمین پەراوێزەکانی ئەم بەڕێزە بکەین:
پەراوێزی  ١،٢و ٣ی الپەڕە ،٦٣کە سەرەتای رۆمانەکەیە و بە
هۆی پێشەکی تێر و تەسەلەکەی وەرگێڕ کەوتوتە ئەم الپەڕە.
لە ئەم پەراوێزانە بە دڵنیاییەوە ئەتوانین تەواوی چیرۆکەکە
ببینین! ئەگەر نەڵێین هەموو ،نێزیک بە هەمووی پەراوێزەکانی
وەرگێڕ هەر وەهان و بێجگە لە سەکتە خستنەوە لە پرۆسەی
خوێندن و دووپات کردنەوەی چیرۆکی رۆمانەکە و دووپات
کردنەوەی پەراوێزەکانی پێشوو هیچ زانیارییەکی ئەوتوو بە
خوێنەر نادەن.
هەر وەها کە باس کرا لە سەرەتای کتێبەکەش لە
الپەڕەیەکی سپی ،خوێنەر بە خوێندنەوەی پێشەکی وەرگێڕ،
ئەویش بە وردی ،هان دەدا؛ و لەوێ دەبینین کە وەرگێڕ
سێ جار ئەو رۆمانەی لە چل الپەڕە بۆ خوێنەر بە تێرو
تەسەلی کورت کردوەتەوە و بە تەواوی ئەوەمان پیشان دەدا
کە هیچ باوەڕێکی بە “لەزەتی دەق” و “راهاتوویی خوێنەر”
نیە و دەیەوێ بە قیمەتی خەسار دانی لەزەتی خوێندنەوە بۆ
خوێنەر ،حەتمەن دەستی بگرێ تا نەک ون بێ! ئەم رەخنەش
لە بارێکی دیکەوە دیسان دەگەڕێتەوە بۆ نڤیسیاری کارەکە
و باڵوگەکەی کە چڵۆن وەها کارێک ئەویش لە ئەمڕۆ کە
خوێنەری کتێبی لە بەر چاو نەگرتوە ،ئەویش خوێنەری ئەم
چەشنە کتێبانە کە وەکوو زێڕ دەدرەوشن .کاری باڵوگە و
نڤیسیار مەگەر چیە؟ ئەو هەموو “تەوزێحی وازحاتە” ،ئەویش
نە یەک جار کە سێ جار ،و ئەو هەموو پەراوێزە بێ-جێگەیە،
چیە بێ جگە لە خەساردانی کاغەز و کاتی خوێنەر و گران
بوونی نرخی کتێبەکە؟! ئەگەر لە روانگەی وەرگێڕی بەڕێز
خوێنەری کورد هێشتا نەگییشتوەتە ئەو ئاستە کە خۆی
دەقێکی وەها بە تەنێ بخوێنێتەوە ،ئیتر بۆچی و بۆ کێ
وەریگێڕاوەتەوە؟ ئەو هەموو کتێبە کالسیکە خوەش خوێنەمان
هەیە کە رەنگی زمانی کوردیان بە خۆوە نەدیوە و پێویستیشن
کە کتێبخانەی کوردیان پێوە بنەخشێندرێ ،بۆچی کاک
محەمەد رەمەزانی ،ئەو سێ ساڵ ماندووبوونەی بۆ ئەم
وەرگێڕانەی بە چەند کتێبی وەرنەگێڕاوی کالسیکی
بە نرخ تەرخان نەکردوەتەوە .خوێنەرێک کە ئەوەندە
لە ئاستێکی خوارەوە بێ ،دەبێ پلە بە پلە کاری
لەگەڵدا بکرێ و بۆ ئەم کارەش هەر کالسیکەکان
زۆرتر لە مەبەست و بیری وەرگێڕ نزیکن .بەاڵم
هەروەکوو لە سەرەتا ئاماژەم پێ کرد خوێنەرێک کە
بەردەنگی ئەم کتێبەیە ئەوەندە راهاتوە کە مافی ئەوەی
ببێ کە چاوەڕوانی وەرگێڕانێکی باش بێ ،نەک رێنوێنی.
لە کۆتایی ئەم بەشەدا روانگەی وەرگێڕی کوردی
کتێبی “هەرا و توورەیی” ،کاک محەمەد رەمەزانی زۆر

جێگەی سەرنجە .ئەم ئەندێشە بە
گشتی ئەندێشەیەکی زاڵە لە نێوان
زۆریک لە نووسەران و وەرگێڕەکانی
کورددا ،بە چاک و خراپ .لێرە
کاک محەمەد وەکوو وەرگێڕێکی
باش لە دەقێکی چاک و وەکوو
نوێنەرێکە بۆ ئەو ئەندێشە کە
لێرە رەخنەی لێوە دەگیردرێت.
ئەم چەشنە بیرە هەر بە
تەنیا لە نێوان کورددا نیە و بۆ
وێنە هەمانە وەرگێڕگەلێک لە زمانی
فارسی کە پێشەکی وەرگێڕانەکەیان
لە دەقی نووسەرەکە زۆرترە .ئەمە لەوە
دێت کە وەرگێڕ خۆی بە زانا
و عالیم دەزانێ و خوێنەر
و بەردەنگ بە گێل و
نەزانێک کە دەبێ

دەستی بگری دەنا ناتوانێ لەگەڵ دەقەکە بێتە پێشەوە.
مامۆستا میرشەمسەدین ئەدیب سوڵتانی وتەیەکی هەیە
کە زۆر لە وەرگێڕە فارسەکان لە پێش چاوی دادەنێن لە
کاتی وەرگێڕاندا ،کە دەڵێ“ :وەرگێڕ راسپاردەی رواڵەتە” و بەو
واتایە کە وەرگێڕ ئەرکی ئەوەی لە سەر شانە کە بە جوانی
رواڵەتی دەقی سەرەکی کارەکەی هەڵگوازێتەوە و دوایی
بمێنێ بۆ خوێنەر و ئەرکی شرۆڤەش لە ئەستۆی وەرگێڕ نیە
و ئەگەریش وەرگێڕێک بیهەوێ ئەم کارە بکات باشتر ئەوەیە
لە کۆتایی کتێبەکە یان لە کتێبێکی دیکە یان لە وتارێک ئەم
خولیای شرۆڤەکردنەی ئەنجام بدات.
لەحن
گەورەترین کێشەی ئەم وەرگێڕانە باسی
لەحن/دەروایە .بەاڵم پێش لەوەی کە
باسی لەحن بکەینەوە ،دەبێ لە سەر
باسی زاراوە بە خاڵێکی گرینگ
ئاماژە بکەین .زاراوەی زاڵ لەم
وەرگێڕانە زاراوەی موکریانییە،
بەاڵم لە بەشی دووهەم واتا
بەشێک کە گێرەوەکەی
کوێنتینە کە لە الپەڕەی ،٢٠٨
باسی کابرایێکی پیری رەش
پێست بە ناوی “لوئیز”
دەکا ،بە چەشنێکی زۆر
سەیر وەرگێڕ زاراوەی
سنەیی ،ئەویش بە چەشنێکی
ناشارەزا ،بۆ داناوە! لەوەی کە هۆی
ئەم کارە چیە و دەبێ بۆچی ئەم
کابرایە و تەنیا ئەو بەم زاراوە بێتە
ئاخاوتن ،جێگەی پرسیارە و نامەوێ کە لە
باسێکی شیکارانە و زانستی لە سەر دەق
البدەم و هۆکارەکەی لە جێگایەکی دیکە
ببینمەوە .لە دەقی سەرەکی “لوئیز”
بە زاراوەیەکی سەیر و
زۆر تایبەت دەدوێ و
فاکنێریش مەبەستی
کە
لەوەی
لەوێ لە زاری
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کوێنتینەوە دەڵێ هەندێ دەنگ هەر وەبیر دەمێننەوە ،نامۆ
بوون و تایبەتمەندی شێوەی ئاخاوتنی ئەو رەش پێستەیە.
هۆکاری ئەم کارە هەرچێک بێ ،بە چەشنێکی زەق و
ناشارەزایانە بە کار براوە و بە هۆی پەلە و سەرنج نەدان
بە تایبەتمەندییەکانی ئەم زاراوە رواڵەتێکی زۆر شپرزی پێ
بەخشیوە .دوابەدوای ئەم باسە دێینەوە سەر بابەتی لەحن کە
دەورێکی سەرەکی و گرینگی هەیە لەم رۆمانەدا.
دۆزینەوەی لەحن بۆ وەرگێڕانی کارێکی وەها زۆر ئاستەمە
و جار هەیە کە نابێ و ناکرێ .ئەم کارە بۆ وەرگێڕی وردبین
زۆر بابەتێکی جیدیە .بۆ وێنە “نەجەف دەریابەندەری” ئەتوانین
ناو بەرین کە بۆ وەرگێڕانی لەحنی پاڵەوانی کتێبی “بازماندەی
رووز” زۆر ماندوو ببوو تاکوو لەحنێکی نزیک بەوەی کە لە
کتێبەکەدایە پەیدا کردبوو .لەحن لەگەڵ زاراوە جیاوازی هەیە
و رەنگێکی تاکەکەسی هەیە و بە قەرای هەر کەس دەتوانین
لەحنێکی تایبەت ببینین .لە “هەرا و تووڕەیی”دا ئەم بابەتە
زۆر ئاشکراترە و هەر لە زاری کەرەکتێرەکانەوە ،بەتایبەت لە
بەشی دووهەمدا بە ڕوونی باس دەکرێ ئەویش زۆرتر لە زاری
“خاتوو بلەند” .ئەوەی کە لێمان ئاشکرایە ،ئەمەیە کە لەحنی،
بۆ وێنە خاتوو بلەند -بەو هەموو لووت بەرزی و شانازی
کردنەوەی بە نەجیب زادەیی خۆی -لەگەڵ لەحنی دیلسێی،
کارەکەر[کوڵفەت]ە رەش پێستەکەی بنەماڵەی کامپسێن،
یەکێکە؟ بە دڵنیاییەوە نە ،بەاڵم لەم وەرگێڕانەدا بێجگە لە
چەند جێگا لە ئاخاوتنی “بێنجی” کە شێتانەیە لە بەشی
یەکەم و لوئیزی راوچی کە بە زاراوەی سنەیی قسان دەکا لە
بەشی دووهەم ،باقی کەرەکتێرەکان هیچ جیاوازیەکیان نیە و
هەموو دەڵێی یەکێکن و تەنیا لە ناودا لەگەڵ یەک جیاوازن.
هەموو بە یەک لەحن و یەک دەستە واژەی تیکراری قسە
دەکەن و ئەم بۆشاییە لە دەقی سەرەکیدا نابیندرێ.
ئەم یەکدەستیە حەتا لە ئاخاوتنی “جۆلیۆ”ی ئیتالیایی
کە شارەزایەکی ئەوتووی لە سەر زمانی ئینگلیزی نیە و
لە دەقی ئەسڵیشدا شێوەی ئاخاوتنی بە هەڵە قسەکردنی
هەندەرانییەکی ناشارەزا جیاواز کراوە و وەرگێڕە فارسەکانیش
لە وەرگێڕانەکەیاندا ئەو جیاوازییەیان گواستوەتەوە؛ بەاڵم
جۆلیۆی محەمەدی رەمەزانی بە موکریانیەکی خەست و رێک
و پێک قسان دەکا! بۆ وێنە لە وەاڵمی دادپرس کە پرسیویە کە
“تۆ لە کار و بارت بڕاوی کە بە دووی خۆشکتدا[لە دەقەکەدا
ئەو()sheهاتوە] بگەڕێی؟” جۆلیۆ لە وەاڵمدا دەڵێ :
‘Sure I quit. I run. I run like hell. Looka
here, looka there…’(Faulkner, 1954, 131).
کە وەرگێڕ وەهای وەرگێڕاوەتەوە:
“ئەیچی قوربان کار و بارم بە جێ هێشتوە .لە تاوان هەر
هەاڵتووم .لە تاوان هەر وەک سەی پێ سووتاو هەاڵتووم.
بێرەدا ،بە وێدا(”...فاکنر.)٢٤٧ ،١٣٩٥ ،
دیارە کە هیچ هەڵەیە ،وەرگێڕ قسەی ئیزافەشی لە زاری
“جۆلیۆ” ناوە .درووستەکەی دەبێتە:
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“دڵنیا من جێم هێشتوە .من هەڵ دێم .من وەکوو چی(بە
توندی) هەڵ دێم .تماشا ئێرە ،تماشا ئەوال”...
دەبینین کە “جۆلیۆ” ئینگلیزی باش نازانێ و بە جێگەی
فێعلی رابردوو ،فێعلی ئێستا بە کار دەبا و لەهجەشی هەیە لە
کاتی ئاخاوتن( ،سەرنج بدەن بە وشەی ( ،))lookaبەاڵم لە
کن وەرگێڕی کوردی ئەو کابرایە وەکوو ئامادەبوانی ئەو دیوە
کە ئینگلیزی زمانی دایکیانە قسان دەکا .ئەم بابەتەش هەر
دەگەڕێتەوە سەر بابەتی “لەحن” کە لەحنی کەرەکتێرەکان
نابیندرێ و هەمووی لەحنی وەرگێڕە کە دیارە .ئەم بابەتە تا
“بەهائەدینی خوڕەمشاهی” وەرگێڕی فارس دەڵێ بۆ ئەوەی
دەگەڕێتەوە کە “وەرگێڕ “من”ێکی گەورەی هەیە”(خرمشاهی،
 .)٣٣٥ ،١٣٩١خوڕەمشاهی وەرگێڕان بە دروستی “یەکێک لە
خۆشکێنانەترین کارگەلی دونیا” دەزانێ و روو بە وەرگێڕەکان
دەڵێ “هەر چەندە لێهاتووش بن و هەر چەندە رەنج بدەن،
دەبێ کەمتر دیار بن .رەنگە وەکوو پارادۆکسێک بێتە بەر
چاو ،بەاڵم دەبێ ئەوەندە رەنج بدەن کە رەنجی ئێوە قەت
نەبیندرێت .لە واقیعدا لێرەوە دەگەیینەوە بە لەحن”(هەمان،
.)٣٢٦
کەسایەتییەکانی “هەرا و تووڕەیی” بە پێچەوانەی
کەسایەتیەکانی “ ”The Sound and The Furyهەر
وەها کە جیاوازیان لەگەڵ یەکدی نیە و هەموو دەڵێی یەک
کەسن ،شێوەی ئاخاوتنیشیان بە جۆرێکە کە زۆرجار ناوەکان
و پەراوێزەکانی وەرگێڕ ،خوێنەر ئاگادار دەکاتەوە کە خەریکی
خوێندنەوەی رۆمانێکی ئەمریکاییە ،دەنا دەڵێی لە گوندێکی
الی بۆکان ئەم رۆمانە رووی داوە و چیرۆکی بنەماڵەیەکی
ئەو ناوچەیە و دەکرا ناوگەلێک وەکوو جەعفەر یان موستەفا
و فاتمی بۆ دابنێت تاکوو بە تەواوی یەکدەست بن .بۆ وێنە
ئەتوانن بڕوانن بەو وشانە کە لە سەر زاری جۆلیۆی دانابوو و لە
سەرەوە ئاماژەمان پێ کرد .یان لە زاری دیلسێیەوە “وەڵاڵهی
جێیسن دەبێ داڕزێ”(ل  ،)١٤٢هەروەها کاتێک کە کوێنتین
لە دووکانی شیرینی فرۆشیدا داوا لە خانمی فرۆشیار دەکا کە
لەگەڵ نانە داخوازییەکەی کچە ئیتالیە چکۆلەکە “کولێرە”شی
بداتێ(ل  .)٢٢٦وەرگێڕ کولێرەی بەرامبەری وشەی “”bun
هێناوە ،کە جۆرە نان یان کەیکێکی خڕ و شیرینە .ئەوەی
کە چلۆن دەکرێ بە کولێرەی وەرگێڕینەوە جێگەی پرسیارە.
لە جێگایکی دیکەدا کاتێک کە دایک [واتا خاتوو کامپسن]
روو بە وێرش دەڵێ “ئەوە چیە هەتیوە”(ل  .)٦٥خاڵێک کە
لێرە جێگەی ئاماژەیە و پەیوەندیشی هەیە بە پەراوێزەکانی
وەرگێڕەوە ،ئەوەیە کە لە پەراوێزێک کە شرۆڤەی ئەم رستەیە،
وەرگێڕ دەڵێ کە “سپی پێستەکان نۆکەرە رەش-پێستەکانیان
ئاوەها بانگ دەکردن”(هەمان ،٦٥ ،پەراوێزی  ،)٥مەبەستی
وەرگێڕ بە دڵنیاییەوە وشەی “هەتیوە”یە؛ لە دەقی سەرەکیدا
خاتوو کامپسێن دەڵێ:
“what is it now”(Faulkner, 1954, 12).
هەروەها کە دیارە ،نەک هەتیوە بەڵکوو بەرانبەری ئینگلیزی

ئەو وشە ،لەم رستەی خاتوو کامپسنە نابینین .لێرە هەم
وەرگێر زۆر خۆماڵیانە لەگەڵ دەق رووبەڕوو بوتەوە و لە دەقی
سەرەکی الی داوە و هەم ئەوەی سەلماندوە کە حەتا ئەگەر
پێویستیش نەبێ ،ئەو پەراوێزی خۆی دەهێنێ.
نموونەیەکی دیکەی ئەم چەشنە خۆماڵی کردنە لە
الپەڕەی ٧٥دا دەبینین ،کاتێک کە “خاتوو پەترسن” چاوی
بە بێنجی دەکەوێ کە لە پێش چاوی مێردەکەی  -واتا بەڕێز
پەترسن -نامە عاشقانەکەی خاڵە مۆری بۆ هێناوە بەرەو الی
بێنجی هەڵدێ و بە تووڕەیی و لەگەڵ خۆی بەاڵم بە دەنگی
بەرز بە “خاڵە موری” دەڵێ:
.)You idiot…(Ibid, 20
کە وەرگێڕ وەهای وەرگێڕاندۆتەوە :شێت و شوورەی پەتیارە...
(فاکنێر ،)٧٥ ،١٣٩٥ ،بە تەواوی وەرگێڕانەکە دوورە لە واتای
سەرەکی وشەی  idiotکە دەبێ بە “تۆ الژگی/الژگە” یان
“تۆ کەری/کەرە ”/وەرگێڕدرێتەوە .بەاڵم ئەوەی کە سەیرە
وشەی “پەتیارە”یە کە بێجگە لەوەی کە کوردی نیە ،لێرە زۆر
بێ مانایە .لەم بەندە شتێکی سەیر کە دەبینین ،بێ دەنگی
وەرگێڕی کوردیە کە بە هۆی نەهێنانی هیچ پەراوێزێک
دەتوانین بزانین کە بە دڵنیاییەوە لەم بەشە تێنەگەییوە .لە
پێش ئەم بەندە ،بێنجی دەیگێڕێتەوە کە لەگەڵ کەدی دەڕۆن
بۆ ماڵی “خاتوو پەترسن” تاکوو نامە عاشقانەکەی خاڵە مۆری
بدەنێ .کاتێک کە دێینە سەر ئەم بەندە کات دەگۆڕدرێت و
بە گۆڕانی فۆنت لە دەقی سەرەکی و لە وەرگێڕان بە بۆڵد
کردنەوەی ئەمە دەزانین ،بەاڵم کاک محەمەد بە پێچەوانەی
رەوشتی لە پێش و پاش ئەم بەندە کە بە پەراوزێک لە گۆڕینی
کات ئاگادارمان دەکاتەوە ،لێرە بێدەنگە ،و گۆڕینی فۆنتەکەی
لە دەقی سەرەکی بە بۆڵد کردنەوە پیشان داوە بەاڵم وەها
دیارە کە بە گۆڕینی کاتی نەیزانیوە و لە پەراوێزی یەکەمین
رستەی بەندی پاش ئەم بەندە کە لە گەڕانەوەی کات بۆ کاتی
ئێستای رۆمانەکە  -پەراوێزی یەکی الپەڕەی  -٧٦ئاگادارمان
دەکاتەوە ،ئەوە دەردەکەوێ .کات لە پێش ئەم بەندە ،لە
رابردوودایە ،واتا کریسمەسی ساڵ  ،١٩٠٢بەاڵم لەم بەندە کە
کات دگۆڕدرێت ،گۆڕینی بۆ ئێستا نیە و باسەکەش هەر دەڵێی
درێژەی ساڵی ١٩٠٢ە بەاڵم فۆنت گۆڕاوە و ئەمە بە واتای
گۆڕینی کاتە ،بۆچی؟! وەرگێڕ نەیزانیوە ،بیزانیبا بەردەنگی بە
پەراوێز ئاگادار دەکردەوە.
لەم بەندە هۆی گۆڕینەوەی کات ئەوەیە کە بێنجی
دەگەڕێتەوە بۆ دواتر ،کاتێک کە پێشتر و جارێکی دیکە خاڵە
مۆری نامەی بە بێنجی بۆ خاتوو پەترسن ناردوە و هەر لێرە
دەردەکەوێ کە مێردەکەی بەم کەین و بەینە دەزانێ و نامەکە
لە دەستی بێنجی وەردەگرێ و بێنجی بە گرینەوە هەڵدێ.
بێجگە لە گۆڕینی فۆنت ،هەر پیشانەکانی نێو دەقەکە بۆمان
روون دەکاتەوە کە کات گەڕاوەتەوە بۆ دواتر .کاتێک کە خاڵە
مۆری نامەکەی بە کەدی دەدا کریسمەسە ،واتا زستان و لە
دەقە روونە کە رچمان و ساردە و کەدیش نامە بە دەست

“بە نێو گوڵە قاوەییەکان دا” رۆیی(هەمان .)٧٥ ،بەاڵم لەم
بەندە بێنجی بۆمان دەگێڕێتەوە کە بەڕێز پەترسان خەریکی
دارقەڵشاندن “لە نێو گوڵە سەوزەکان دا”یە(هەمان ،)٧٥ ،کە
بە کاتێکی گەرم لە ساڵ ئاماژە دەکا .هەر وەها پێش لەم بەندە
دەڵێ کە کەدی “نامەکەی لە گیرفان دەرهێنام”(هەمان)٧٥ ،
و دەڕوا بۆ الی خاتوو پەترسن و بە بێنجی دەڵێ “خولەکێکم
پێ دەچێ ئێستا دێمەوە”(هەمان ،)٧٥ ،بەاڵم لەم بەندە کەدی
نیە و دەڵێ کە خاتوو پەترسن بە تووڕەییەوە پێمی گوت کە
“بدە بزانم”(هەمان )٧٥ ،بەاڵم پێشتر بەڕێز پەترسن نامەکە
وەردەگرێ.
نموونەیەکی دیکە بۆ ئەم خۆماڵی کردنەوەی وەرگێڕ لە
الپەڕەی ٧٧دا دەبینین.
کاتێک کە الستر
لەگەڵ بێنجیدا لە گوێی
چۆمەکەوە دەگەنە چند
کەسایەتییەکانی “هەرا و
رەشپێستی دیکە ،لە
تووڕەیی” بە پێچەوانەی
سەر چوون بۆ نمایشی
کەسایەتیەکانی “The Sound
شەو لەگەڵ یەکتری
 ”and The Furyهەر وەها کە
دەدوێن و الستر کە
جیاوازیان لەگەڵ یەکدی نیە و
دەڵێ دەڕۆم و دانێک
هەموو دەڵێی یەک کەسن،
لەوان دەپرسێ کە ئەمە
شێوەی ئاخاوتنیشیان بە
 واتا بێنجی  -لەگەڵجۆرێکە کە زۆرجار ناوەکان و
خۆت دەبەی و ئەو لە
پەراوێزەکانی وەرگێڕ ،خوێنەر
وەاڵمدا دەڵێ“ :جا تۆ
ئاگادار دەکاتەوە کە خەریکی
بیر لەوە بکەوە منی ماڵ
خوێندنەوەی رۆمانێکی
وێران بۆ هەر کوێ بچم
ئەمریکاییە ،دەنا دەڵێی لە
دەبێ ئائەم کلکەم بە
گوندێکی الی بۆکان ئەم
دواوە بێ ،نۆرەی ئەوەیە
رۆمانە رووی داوە و چیرۆکی
لەوێ دەست بکا بە
بنەماڵەیەکی ئەو ناوچەیە و دەکرا
شین و گابۆڕ(”.هەمان،
ناوگەلێک وەکوو جەعفەر یان
 .)٧٧-٨ئەمە بە
موستەفا و فاتمی بۆ دابنێت
هەڵسانگاندنەوە
بێ
تاکوو بە تەواوی یەکدەست بن
لەگەڵ دەقی سەرەکی
ئاشکرایە کە خۆماڵی
کردنەوەیە و وەرگێڕ
لە وتەی نووسەر دوور
کەوتوتەوە .لە دەقی سەرەکیدا ئەمە دەبینین:
“’Me’ Luster said. ‘You reckon I be
found anywhere with him, time he start
bellering.”(Faulkner, 1954, 21).
کە بە ساناییەوە دەبێتە‘ “ :من’ الستر گوتی‘ .تۆ پێت وایە کە
کاتێک کە ئەو لە هەر کوێ دەست بە گابۆڕ دەکا ،من لەگەل
ئەو پەیدام دەبێ ’‘ ’.بە دڵنیاییەوە ئەوەی وەرگێڕ هەڵەیە و
خۆماڵی کردنەوەشی با بمێنێ ،کە روون نیە بۆچی تا ئەو رادە
وەرگێر حەزی لە بەرچاو بوونە.
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دواهەمین خاڵێک کە دەبێ ئاماژەی پێ بکەین ،قەرزداری
محەمەدی رەمەزانی بە وەرگێڕە فارسەکان ،بە تایبەت
بە “بەهمەن شوعلەوەر”ە ،کە بە داخەوە با ئەوە کە وەکوو
وەرگێڕانەکەی “ساڵەح حوسەینی” کاریگەری “شوعلەوەر” بە
سەر وەرگێڕانە کوردیەکەدا زۆر دیارە لە هیچ جێگەیەکدا بەم
خاڵە ئاماژە ناکرێت .بە راستی کە هەم ساڵەح حوسەینی و
هەم محەمەدی رەمەزانی بە سەر شانی شوعلەوەروە راوەستاون
و بە هەر جۆر کە چاوی لێبەکەین ئاکاری حێرفەیی حوکم
دەدا کە بەو کاریگەرییە ئاماژە بکرێت .دوکتور “عەبدولکەریم
رەشیدیان” لە وەرگێڕانی “بوون و کات “ی هایدیگەر با ئەوە
کە زۆر کارەکەی لە ئاستێکی سەرتردا راوەستاوە بە هۆی
زووتر باڵوبوونی وەرگێڕانی “سیاوەش جۆمادی” ،بێجگە لە
ئاماژە بە وەرگێڕانەکانی دیکەی ئەم دەقە لە زمانی فەرەنسی و
ئینگلیزی ،بە وەرگێڕانەکەی جۆمادیش ئاماژە دەکا و ئەم کارە
بە دڵنیاییەوە نابێتە کەمی کە زۆریە.
بەاڵم بەرچاویترین بەڵگە بۆ کاریگەریی وەرگێڕانەکەی
شوعلەوەر بە سەر وەرگێڕانەکەی حوسەینی و رەمەزانی ،هەر
ئەو بەشەیە کە رەمەزانی بەڕێز بە زاراوەی سنەییی وەرگێڕابوو.
یانی ئەو بەشەی کە لووئیز هەچر و کوێنتین لە سەر فانۆس
و راو دەدوێن .هەروەها کە باس کرا لە دەقی سەرەکەیدا لوئیز
بە زمانێکی زۆر سەیر دەدوێ کە فاکنێر لە زمانی کوێنتینەوە
دەڵێ دەنگی ئەم رەشپێستە ،زۆرتر وە بیر دەمێنێتەوە ،وێنەی
ئاخاوتنی لوئیز:
…I cleant hit dat ve’y day. Old woman
and me setting fore de fire dat night and
she say “Louis, whut you gwine do ef dat
flood git out dis four?...( Faulkner, 1954,
106).
ئەگەر لە تەواوی ئەم بەشەش کاریگەریی شوعلەوەر
روون نەبێتەوە – کە بە هۆی لەیەکچوونی دوو وەرگێڕانە
دوایینەکەدا -دەتوانین لە بە کار هێنانی وشەی “ساریغ” پەی
بە ئەم کاریگەیە ببەین“ .ساریغ” کە چەشنە جانەوەرێکی
کوڵکنی تایبەت بە ئەمریکایە و ئینگلیزییەکەی لە دەقەکەی
پێش دەستی مندا Possumsە ،بەاڵم کاک محەمەدی
رەمەزانی لە پەراوێزیکدا نووسیویەتی  ،Opossumکە هەر
دووکی یەکێکن .کێشە لە سەر ئەوە کە کام وشەیە نیە ،بەاڵم
لە وەرگێڕی کوردی دەبێ بپرسین کە کاکە ئەرێ ساریغ
چیە؟ بۆ هەر ئەوەت داناوە کە شوعلەوەر دایناوە وئەگەر لە
کوردی وەها وشەیەکمان نیە بۆ ئەسڵەکەت دانەناوە؟! سەیر
ئەوەیە کە پەراوێزەکانی ئەم بەشە لەوەی کە دەقی سەرەکی
بە زاراوەیەکیترە و هۆی بە سنەیی وەرگێڕانەوەی شرۆڤە کا،
بێ دەنگە و کاتێک لە پاڵ ئەو هەموو پەراوێزانە دایدەنێی،
دەبینی لەوەی کە پێویستە کاک محمەد قەڵەمی بێ دەنگە.
لە کۆتایی هەروەها کە باسی لەسەر کرا ،ئەم وەرگێڕانە
تووشی گرفتە و دەبێ دیسان وەرگێڕ پێداچوونێکی به
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سەردا بکات و لەم راستکردنەوەدا ئەوەی کە بەبێ هیچ
چاولێپۆشانێک بیسڕێتەوە پێشەکی و زۆربەی پەراوێزەکانیەتی.
پێشەکییەکەی کە هەروەها باسمان کرد ،کورتکروای
سێپاتبووی رۆمانەکەیە بەاڵم بە تێر و تەسەلی .ئەگەر بڵێین
کە بیباتە کۆتایی کتێبەکە ،بە هۆی ئەوە کە فاکنێر خۆی زۆر
شارەزایانە و پرۆفشنال ئەم کارەی کردووە ،بۆی نابێ و ئەوەیە
کە بە سێ الپەڕە کورتی کاتەوە و باقیەکەی الببات چاکترە.
بەاڵم پەراوێزەکان ،زۆربەیان بۆ ئەو نابن کە زانیارییەکی ئەوتۆ
بدەن بە خوێنەر کە هیچ ،بە پێش گوتنی دێرە و الپەڕە و حەتا
کولی رۆمانەکە ،لەزەتی خوێندنەوەی ئاوەها دەقێکی مۆدێڕن
لەوی حەرام دەکەن .ئەم پەراوێزانە وەکوو سەکتەیەکن لە نێو
پرۆسەی خوێندندا.
هەر وەها کە باس کرا وەرگێڕ زۆر دیارە لەم وەرگێڕانە
و وەرگێڕی باش و ئیدئال ئەوەیە کە هیچ دیار نەبێ ،بەاڵم
کاک محەمەد هەر لە رووبەرگی کتێبەکەیشەو زاڵ بوونی
خۆی بە سەر فاکنێر بە چکۆلە نووسینی ناوی فاکنێرو گەورە
نووسینی نێوی خۆی پیشان دەدا و لە هیچ الپەڕەیەکیش نیە
کە نەیبینین و ئەمە خەسارە .خەسارێکی گرینگ .ئەندێشەی
خۆ بە زانا و بەردەنگ بە نەزان دیتن کە بە کاک محەمەد
نابەستێتەوە و زۆر بوونە و هەن کە بەم جۆرە بیر دەکەنەوە.
خولیای شرۆڤە کردن کە لەم وەرگێڕانە بە دووپات کردنەوەی
چەندجارەی یەک قسە و یەک خاڵ ،پاڵ بە تەفهیم کردن
دەدا خەسارێکی گەورەی لە ئەو رۆمانەی فاکنێر داوە.
وەرگێڕی بەڕێز چاک ئەوە بوو کە ئەگەر بەردەنگ و خوێنەری
کورد ئەوەندە بە کاڵ فام و لە ئاستێکی خوارەوەی دادەنێ،
هەر لە دەقێکی کالسیکەوە دەستی پێ کردبایا کە خوێنەر
فەرز کردوی خۆی پلە بە پلە بهێنایێە سەرەوە تاکوو نە سێ
ساڵ کات لە خەسار بدات و نە کتێبخانەی کوردی لەو دەقە
کالسیکانە کە لەم سێ ساڵە دەکرا وەربگێڕدرێنەوە بە بەش
دەبوو .هیوادارم کاک محەمەدی بەرێز یا ئۆلیسی جۆیس –
کە بیستوومە دەیەوێ وەریگێڕێتەوە – بەم چەشنە کاری لە
سەر نەکا و ئەگەر هەر لە سەر ئەم بیر و بۆچوونەیە ،چاکتر
ئەوەیە کە دەقێک نێزیک بەو ئەندێشەی خۆیەوە وەرگێڕێتەوە.
سەرچاوەکان
 .١حق شناس ،علی محمد و  )١٣٨٨(..فرهنگ معاصر هزارە :ج – .١
تهران :انتشارات فرهنگ معاصر
 . ٢خرمشاهی ،بهاالدین ()١٣٩٢ترجمەکاوی– .تهران :انتشارات ناهید
 .٣فاکنێر ،ویلیام ( )١٣٩٥هەرا و تووڕەیی .وەرگێڕانی محەمەد رەمەزانی،
 -سەقز :گوتار

4-Faulkner, William (1954). The Sound
and The Fury; Published by Random
.House, Inc. New York
5-Merriam-Webster/online
( )https://www.merriam-webster.com

سهبارهت به شێوازی گونجاوی
نووسینی ئاکادێمیک
عهال جاڕۆڵالهی

پێشهکی
مهبهست ل ه شێوازی گونجاوی ئاکادێمیک چیی ه و بۆچی ئهم
باس ه پێویسته؟
مهبهست ل ه شێوازی گونجاوی ئاکادێمیک ههم «بهکارهێنانی
بهرپرسانهی سهرچاوه ،بهڵگ ه و زانیارییه» و هه م خۆپاراستن
گونجاوه ل ه ژیانی ئاکادێمیکدا .ئهوهیک ه ئهم

ل ه شێوازی نه
باس ه سهبارهت ب ه ههڵسهنگاندنی ئاستی شێوازی ئاکادێمیک
پێویست ئهکات دهتوانێ لهم سێ خاڵهی خوارهوه کۆ بکرێتهوه:
یهکهم ئهو ڕاستییهی ه ک ه شێوازی ئاکادێمیکی ئێم ه خاوهن
کهموکوڕیی جیدیی ه و دهبێ گۆڕان بهخۆیهوه ببینێت.
خۆپاراستن ل ه شێوازی نهگونجاو تهنیا ناگهڕێتهوه سهر
بهکارهێنانی نهگونجاو و نابهرپرسان ه بهاڵم ئاگامهندانهی
سهرچاوهکان .بهکارهێنانی بهرپرسان ه ههروهها و بهههمان
ڕاده گرینگ پهیوهندی ب ه بهکارهێنانی ئهو ڕهوشت ه نهگونجاو
ندانه
و نادرووستانهوه ههی ه ک ه ئێم ه ب ه جۆرێکی نائاگامه 
بهکردهوهیان دهردێنین و دووپاتیان دهکهینهوه .بۆ نموون ه
هێنانهوهی وتهی کهسێکی دیک ه ل ه بهرههمێکدا ئهگهر ئاماژه
ب ه سهرچاوهش کرابێت ،دهتوانێ بهجۆرێک بێت ک ه خوێنهر

تێنهگات کێ ئهو وتهی وتوه وات ه نووسهر یا ئهو سهرچاوهی وا
نووسهر ئاماژهی پێ داوه؟ کهوابوو ههر تک ئهمان ه ئاگامەندانەن
و ڕەوشتێکی ھەڵەن کە لە ڕووی نەزانینەوە بەکار دەھێنرێن و
المان وای ه درووسته .ئهمهش خۆی زیان ب ه پێگهی ئاکادێمیک
دهگهیێنێت.
دووههم خاڵ ک ه ئهم باس ه پێویست دهکات نهبوونی دهستووری
ئاکادێمیکه بۆ خوێندکارانی زانکۆ .وات ه سهرچاوهیهک ک ه

ڕێنوێنی خوێندکارانی زانکۆ بکات بۆ بهکارهێنانی بهرپرسانهی
سهرچاوه و خۆپاراستن ل ه شێوازی نهگونجاو .ئێم ه دهتوانین
ئاماژه ب ه نموونهگهلێکی باش بکهین ل ه بهکارهێنانی بهجێ
و بهرپرسانهی سهرچاوه .بهاڵم باسهک ه ل ه نموونهگهلێکی
وهها ئهوالتر دهچێت ،ههر بۆی ه پێویست ه هاندهری پێکهێنانی
دهستوورێکی گونجاوی ئاکادێمیک بین ک ه ههر زانکۆیهک
ل ه ڕۆژی یهکهمی دهستپێکردنی دهورهی خوێندن ل ه زانکۆ،
خوێندکارانی خۆی پابهند بهو دهستووره بکات .ههڵخڕاندنی
باسێک ل ه سهر ئهو خااڵنهی وا دهستوورێکی بهوجۆره
دهبێ خاوهنی بێت و ههروهها بردنهسهرهوهی تێگهیشتوویی
ته دهتوانێت ههنگاوی یهکهم بێت
ئاکادێمیک سهبارهت بهو بابه 
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بۆ ئهوهی  )١ههر زانکۆیهک خۆی بکات ه خاوهن دهستوورێکی
دیاریکراو و؛  )٢ههر خوێندکارێک خۆی بکات ه پابهند ب ه
دهستووری خوێندنگاکهی.
باسێکی بهمجۆره نایههوێت بۆ زانکۆکان و ناوهندهکانی فێربوون
خهت و نیشان بکێشێت .ب ه پێچهوان ه ئامانجی ئهوهی ه ک ه
ب ه کردنهوهی باسێکی وهها ههم یارمهتیدهری باشترکردنی
ی بۆ
ههر دهستوورێک بیت ک ه ههی ه و ههم سهرنجی گشتی 
پێویستیی شێوازی گونجاوی ئاکادێمیک ڕابکێشێت.
سێههم خاڵ پهیوهندی ب ه بایهخی ئاکادێمیکی بهرههمێک
وه ههیه .لێرهدا باس
و متمانهی ئاکادێمیکی بۆ ئهو بهرههمه 
ل ه سهر ڕهوشتێک ه ک ه ههموو کهس بکات ه پابهندی خۆی،
ڕهوشتێک ک ه پهیڕهوکردن
و فێربوونی ل ه الیهن
تاکهوه هاوکات بێت
ل ه گهڵ دهستپێکردنی
ژیانی ئاکادێمیکی ئهوهوه.
لێهاتوویی
گهشهی
ل ه وتارێکدا ک ه
فیکریی تاک ل ه کۆمهڵگادا
شێوازی گونجاو ل ه
ب ه پهیڕهوکردنی شێوازی
بهکارهێنانی «بهیانی
ئاکادێمیک
درووستی
دیکه» و «کورتکردنهوه»
ل ه الیهن تاکهوه گرێ
بهکارناهێنرێت ،ئێم ه ل ه
دراوه چوونکوو ل ه بۆشایی

ڕاستیدا لهگهڵ نووسهرێک
بهوجۆرهدا
شێوازێکی
بهرهوڕوو نین ک ه کتێبی
دهتوانێت
ن ه
تاک
زۆری خوێندوهتهو ه و
ئاکادێمیک
متمانهی
خاوهن خوێندنهوهی
بۆ بهرههمهکهی پێک
ڕهخنهگرانهی خۆیهتی.
بهێنێت و ن ه دهشتوانێت
نووسهرێکی وهها نهک
بهرههمێک بخولقێنێت
تهنیا داهێنهر نیی ه بهڵکوو
ک ه خۆی خولقێنهری
ب ه پێوهری ئاکادێمیک
بهرههمی دیک ه بێت.
نووسهرێکی چاالکیش نییه.
ل ه درێژهدا ههوڵ دهدرێت
چهندین الیهنی ئهم باس ه
زۆرتر شیی بکرێتهوه.
ههوڵدان بۆ باشترکردنی
شێوازی ئاکادێمیک ههوڵێکی جیهانیی ه چوونکوو گرفتهک ه
گرفتێکی جیهانیی ه و بۆی ه ناوهنده ئهکادێمییهکان زۆر چاالکان ه
سهرقاڵی باشترکردنی شێوازکانی خۆیانن.
بهکارهێنانی ئاگامهندان ه و نائاگامهندانهی شێوازی نهگونجاو
بهکارهێنانی ئاگامهندانهی شێوازی نهگونجاوی
شێوازکانی نهگونجاو دهتوانن بریتین بن له:
دزینی ئهدهبی
o
جهعلکردنی وتهی وهرگیراو
o
کۆپیکردن
o
وهرگرتنی یارمهتی نهگونجاو ل ه کهسانی دیکه
o

40

شیـ

یارمهتیکردنی نهگونجاوی کهسانی دیکه
o
جهعلکردنی زانیاریی
o
دووباره پێشکهشکردنی ههمان وتاری زانکۆ
o
دزینی ئهدهبی ل ه رێگای کۆنتراکتی
o
ههر ناوهندێکی ئاکادێمیک دهبێ بهتوندی بهرپهرچی ئهو
شێوازان ه بداتهوه ک ه نووسهر و پێشکهشکاری باسێک ئاگامهندان ه
بهکاریان دههێنێت .خوێندکار دهبێ بزانێت تووشبوون بهو
ههاڵن ه ئاکامێکی زۆر خراپی لێدهکهوێتهوه .ههم وهک دزیی
ئاکادێمیک ل ه ماڵی کهسێکی دیک ه ک ه زهحمهتی بۆ کێشاوه
چاوی لێ دهکرێت و ههم دهتوانێت کۆتاییهێنهری ژیانی
ئاکادێمیکی تاک بێت .ئهوه ڕوون ه ک ه ئهو جۆره کردهوان ه ل ه
وه و دهبن ه هۆی داڕمانی سیستهمی
گهڵ ئاکاری باش نایێنه 
فێرکردن و فێربوون .بۆی ه ههر دهستوورێک دهبێ ب ه ڕوونی
سزاکان دیاریی بکات ک ه هۆشدار تا دهرکردن دهگرێت ه خۆ.
بهکارهێنانی نائاگامهندانهی شێوازی نهگونجاو
ههر وهک پێشتر باس کرا ،شێوازی نهگونجاوی ئاکادێمیک
ههروهها دهگهڕیتهوه بۆ ئهو شێوازانهی ک ه نائاگامهندان ه و ل ه
ڕووی عادهتهوه بهکار دههێنرێن .شییکردنهوهی زیانهکانی وهها
شێوازگهلێک بۆ سیستهم و ژیانی ئاکادێمیک دهبێ الیهنێکی
گرینگی ههر دهستوورێک پێک بهێنێت .ئهو شێوان ه دهتوانن
وهک دزی ئهدهبی چاو لێ بکرێن ئهگهر ب ه پێچهوانهی ویستی
نووسهر و بێ زانیاریی ئهو ڕوویشی دابێت .گرینگ ئهوه نیی ه
ک ه پێشکهشکاری کارێک ئامانج و نییهتی ئهوه نهبووه و تهنیا
ل ه ڕووی کهمتهرخهمییهوه تووشی ئهو شێوازه بوه ،گرینگ
ئهوهی ه ک ه ئهو جۆره شێوازان ه زیان ب ه پێگهی ئاکادێمیک
دهگهیێنن و دهبن ه کۆسپێک بۆ گهشهی ئاکادێمیک .چهند
ک دههێنینهوه.
نموونهی 
هێنانهوهی وته (نقل قول)
هێنانهوهی وتهی کهسانی دیک ه یا کورتکردنهوهی باسی
کهسێکی دیک ه الیهنێکی بهرههمی توێژهر پێک دههێنێت.
بۆ نموون ه ل ه زۆر کتێب ب ه زمانی کوردیی یا فارسیی ک ه
تیۆری و بیرۆکهکانی بیرمهندان و فیلسووفهکانی داوهت ه بهر
به کۆمهڵگای خۆیان ناساندوه ،ل ه زۆر جێگادا
باس یا ئهوانی 
شێوازی نهگونجاوی هێنانهوهی وت ه و کورتکراوه دهبینین.
لێرهدا پێویست ناکات ئاماژه ب ه نموونهکان بکرێت ل ه بهرئهوهی
کهسانێکمان جیا نهکردبێتهوه و هێرشمان نهکردبێت ه سهر
بهرههم ه پڕبایهخهکانیان .کورتکراوهی بیرۆکهکان یا ئاماژه ب ه
بیرۆکهی کهسانی دیک ه زۆر جار ههر ههمان وهرگێران ه ل ه
زمانێکی وهک ئینگلیزی ب ۆ زمانی کوردیی یا فارسیی .شێوازی
درووست و بهجێ لێرهدا کامهیه؟
سهرنجبدهن ه هێنانهوهی ڕاستهوخۆ و ناڕاستهوخۆی وته .بۆ وێن ه
ب ه پێی ڕێنوێنی شێوازی ناوهندی لێکۆڵینهوه ئینسانییهکان له
ی هێنانهوهی ڕاستهوخۆی وتهیهک ک ه ل ه سێ
بریتانیا ل ه کات 
خهت تێناپهڕێت ل ه گیوم ه وات ه “” کهڵک وهردهگیرێت .بهاڵم

وتهی ڕاستهوخۆ ک ه ل ه سێ خهت زیاتره دهبێ ل ه دهق جیا
بکرێتهوه (لێرهدا گیوم ه پێویست ناکات و نێوان کورتکراوهک ه و
دهق بۆشاییهک ههیه ،فۆنتی کورتکراوهک ه و لێواری دهقهکهش
بچوکترن).
سهرنج بدهن:
(دهق)آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ:
(وتهی ڕاستهوخۆ زیاتر ل ه سێ خهت .ک ه بهدوای دهقدا دێت)
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآا.
(درێژهی دهق) آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
لێرهدا دهگهین ه چۆنیهتی بهکارهێنانی ناڕاستهوخۆی وت ه و
باسی کهسێکی دیک ه ک ه ب ه ( paraphrasingبهیانکردن
ب ه جۆرێکی دیکه) ناو لێ دهبرێت .ئهم ه بهو مانای ه ک ه ل ه
بهکارهێنانی ناڕاستهوخۆی وتهی کهسێکی دیک ه دهبێ ل ه وش ه
و ڕستهی جیاواز کهڵک وهربگیرێت .پهیڕهونهکردنی بهیانی
جیاواز کێشه بۆ شێوازی گونجاو دهخولقێنێت .بۆ نموون ه
سهرنج بدهن ه وتارکێک و سهرچاوهیهکی ئهو وتاره ک ه جیاوازی
زمانییان ههیه .ههڵهیهک ک ه لهو جێگانهی وا دوو زمان دهور
دهگێڕن زۆر بهرچاوه ،تووشبوون ب ه کۆپیکردن و وهرگێڕانه .بۆ
نموون ه وتارهک ه ک ه ب ه زمانی کوردیی ه ئاماژه ب ه سهرچاوهیهک
دهکات ک ه ب ه زمانی ئینگلیزی نووسراوه .لێرهدا پێویست ه
بهیانهک ه وهرگێڕاوی ڕاستهوخۆی وتهک ه ل ه ئینگلیزییهوه ب ۆ
کوردیی نهبێت .ل ه کاتی وادا لهبهرئهوهی خوێنهر دهستی
ب ه سهرچاوهک ه ناگات یا زمانهکهی بۆ نامۆیه ،ناتوانێت لێکی
بداتهوه ک ه ئهو وتان ه هی نووسهرن یا هی سهرچاوهکه؟ ل ه ههر
حاڵدا نووسهر دهبێ ل ه وش ه و ڕستهی جیاواز کهڵک وهربگرێت
دهنا وتهی ناڕاستهوخۆ ههر وهک کۆپی دهردهچێت و بهمجۆره
نووسهر تووشی شێوازی نهگونجاو بوه.
خاڵێکی دیک ه لهم پهیوهندییهدا کورتکردنهوهی باسی کهسانی

دیک ه ل ه نووسراوهدایه .زۆر جار ل ه نووسراوهکانماندا له ڕێگای
کورتکردنهوهوه باسی بیرمهندان یا نووسهرانی دیک ه بۆ خوێنهر
شیی دهکهینهوه .لێرهشدا ئهگهرچی ئاماژه ب ه بیرمهندهک ه
که شێوازی
دراوه ،بهاڵم پێویست ه کورتکردنهوه بهجۆرێک بێت 
گونجاوی ڕهچاو کردبێت .پرسیارێک ک ه دێت ه پێش ئهوهی ه
ک ه ئایا ئاماژه ب ه ناوی بیرمهند یا سهرچاوه بهس نییه؟ جواب
ئهوهی ه که نووسهر ل ه بهکارهێنانی بهیانی دیک ه و کورتکراوهدا
دهبێ داییم ه ئاگای لهوه بێت ک ه جیاوازی وتهی خۆی و وتهی
سهرچاوهک ه دهبێ بۆ خوێنهر ڕوون بکاتهوه.
ئهو شێوازه نهگونجاوان ه ل ه الیهک مهیل بۆ کۆپیکردن بههێز
دهکهن و ل ه الیهکی دیکهوه ئاستی توانایی تاک بۆ داهێنان
ئێمه وهک نووسهر و خوێنهر چۆن بتوانین ب ه
الواز دهکات .یانی 
بیرێکی ڕهخنهگرانهوه ل ه گهڵ بۆچوونهکان و وتهکانی بیرمهند
و توێژهرێک مامهڵ ه بکهین .ل ه وتارێکدا ک ه شێوازی گونجاو ل ه
بهکارهێنانی «بهیانی دیکه» و «کورتکردنهوه» بهکارناهێنرێت،
ئێم ه ل ه ڕاستیدا لهگهڵ نووسهرێک بهرهوڕوو نین ک ه کتێبی
زۆری خوێندوهتهوه و خاوهن خوێندنهوهی ڕهخنهگرانهی
خۆیهتی .نووسهرێکی وهها نهک تهنیا داهێنهر نیی ه بهڵکوو ب ه
پێوهری ئاکادێمیک نووسهرێکی چاالکیش نییه.
خاڵێکی دیک ه ک ه دهتوانێت وهک بهکارهێنانی نائاگامهندانهی
شێوازی نهگونجاو چاو لێ بکرێت ،ئاماژه ب ه ههبوونی لێکۆڵینهوه
له بوارێکدایه به بێ ئهوهی ئاماژهی ڕاستهوخۆ بهو لێکۆڵینهوان ه
بکرێت و وتارهکانیان وهک سهرچاوه ب ه خوێنهر بناسرێت.
بۆ وێن ه نووسهری وتارێک دهڵێت «لهم بوارهدا ههندێک
توێژینهوهی جیاواز ههی ه ک ه باس ل ه ئاڵوگۆڕهکانی کوردستان
مه دهتوانێت
دهکهن» بهاڵم ئاماژه بهو توێژینهوان ه نادات .ئه 
وهک «دزیی ئهدهبی» چاوی لێ بکرێت لهبهر ئهوهی نووسهر
ئاماژه ب ه ههبوونی وهها لێکۆڵینهوهیهک دهکاته بهڵگهیهک بۆ
درووستبوونی لێکۆڵینهوهکهی خۆی ل ه کاتێکدا ئهو لێکۆڵینهوان ه
ڕێگاخۆشکهری باس و لێکۆڵینهوهکهی نووسهرن .بۆ نموون ه ل ه
گۆوارهکانی پژوهش جامعهشناسی ایران و پژوهش خانواده
و راهبرد فرهنگ ل ه چهند ساڵی ڕابردوو ژومارهیهک وتار
سهبارهت ب ه ئاڵوگۆڕی کۆمهاڵیهتی ل ه کۆمهڵگای کوردستان
باڵو کراونهتهوه .ئهو وتارانه دهبن ه سهرچاوه بۆ کهسێک ک ه
بهتهمای ه سهبارهت ب ه کۆمهڵگای کوردستان و ههروهها ئاڵوگۆڕی
کۆمهاڵیهتی ،ئابووری و سیاسی لهو کۆمهڵگادا توێژینهوه بکات.
کهچی ل ه وتارێک ب ه زمانی ئینگلیزیی و ل ه الیهن کهسێک ب ه
پلهی بهرزی ئاکادێمیک ئهگهرچی ئاماژه بهو جۆره ههواڵن ه
وهک سهرچاوهی یهکهم کراوه ،بهاڵم ئاماژهیهک ب ه ناوی
وتارهکان و نووسهرانیان نهکراوه .زیانهکانی ئهم شێوازه ئهوهی ه
وانه کهم دهبنهوه و ل ه
ک ه ل ه الیهک پلهی ئهو جۆره لێکۆڵینه 
که بهرز دهبێتهوه .لێرهدا
الیهکی دیکهوه پلهی وتاره ئینگلیزییه 
ب ه باسنهکردنی لێکۆڵینهوهکان ل ه سهر گۆڕانی کۆمهاڵیهتی ل ه
کوردستان و ئاماژهنهکردن ب ه دۆزینهوهکانیان و تاو و توێ
وه دهخرێن ه پهڕاوێزهوه
نهکردنیان ،باسهکانی گۆوارهکانی سهره 
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ل ه قهزاوهتی خهڵکی دیک ه کهڵک وهربگرێت .بهاڵم ئهمه 
و ڕێزێکی کهمیان لێ دهگیرێت.
ناتوانێت بهکارهێنانی شێوازی نهگونجاو پاساو بکات .لێرهدای ه
شییکردنهوهی باسی کهسانی دیکه ل ه الیهن نووسهرهوه
زۆر کتێب و نووسراوه ههن ک ه بیرۆکهی کهسانی دیک ه ل ه ک ه بهرپرسبوون نابێ قوربانی مهجبووربوون بکرێت .ئهو
بواره جۆربهجۆرهکانی خۆێندن دهدهن ه بهر باس .ئهو جۆره شێوازهش زیان ب ه گهشهی ئاکادێمیک دهگهیێنێت و تاکی
بهرههمان ه نایانههوێت وهرگێڕاوی کتێبی وهها کهسانێک ڕهخنهگر و داهێنهر بار ناهێنێت.
بن بهڵکوو دهیانههوێت ل ه ڕیگای کورتکردنهوهی باسهوه
بۆچوونی بیرمهندان لهو بوارانهدا و دهوری ئهوان ل ه فیکرێک ئهو شێوازانهی وا زیان ب ه گهشهی ئاکادێمیکیی تاک دهگهیێنن
بناسێنن .بهداخهوه گهلێک نموون ه ههن ک ه جیاوازییهکی
ن نیی ه بهاڵم لهبهر جیاوازیی ل ه ههتا ئێره ئاماژه درا به چهند شێوازی نهگونجاوی ههم
ئهوتۆیان ل ه گهڵ وهرگێڕا 
ندانه و ههم نائاگامهندانهی ئاکادێمیک .ل ه درێژهی
زماندا خوێنهری نائاشنا ب ه زمانی یهکهم ناتوانێت ئهو شێواز ئاگامه 
ی ئهم باس ه سهبارهت ب ه شێوازی گونجاوی ئاکادێمیکی چهند
ههڵ ه ببینێت .ل ه ئاکامدا ئهو بهرههمان ه نابن ه گهشهپێدهر 
خوێندنهوهی ڕهخنهگران ه ل ه بیروڕا و تیۆرییهکانی تیۆریسیهن الیهنێکی دیکهش ههن ک ه زۆرتر دهگڕنهوه سهر پهیوهندی
و فهیلسووفهکان ،بهڵکوو دهبن ه داسهپێنهری بیروبۆچوونهکانی نێوان خوێندکار ،مامۆستا و بهرپرسانی ڕێنوێنهر (استاد و مشاور
ندانه نییه ،بهاڵم وهک شێوازێکی راهنما) ل ه ژیان و ڕهوتی گهشهی ئاکادێمیکیی خوێندکار.
شێوازه ئاگامه 

ئهوان .ئهو
مێتۆدۆلۆژی
گونجاو چاو لێ دهکرێت و بوهت ه عادهت.
پهیوهندی نووسهر و خوێنهر دهبێ وهک جادهیهکی دوو بهشێکی یهکجار بهرچاوی وتارهکان و دوانامهکان ب ه زمانی
الیهن ه بێت .بهرههم دهبێ پرسیار پێک بهێنێت و ل ه گهڵ فارسیی بۆ شیکردنهوهی مێتۆدۆلۆژی تهرخان کراوه .ل ه گهلێک
خوێنهرهکهی بکهوێت ه گفتوگۆ .یهکهم ههنگاو بۆ پێکهێنانی نموونهدا باسی سهرهکی و لێکۆڵینهوهی نووسهر ل ه بهشی سێ
وهها کهشوههوایهک دهبێ ل ه الیهن نووسهرهوه ههڵبگیرێت و چوارهوه دهست پێدهکات .وات ه خوێنهر دهبێ زیاتر ل ه پهنجا
چونکوو شێوازهکانی گونجاو و نهگونجاو ک ه ئهو ڕهچاویان الپهڕه بخوێنێتهوه تا بگات ه باسی سهرهکی نووسهر.
دهکات ب ه نۆب ه کاریگهری باش و خراپی لێ دهکهوێتهوه؛ ئاماژه بهو مێتۆدۆلۆژییهی وا بهکار هاتوه و ڕوونکردنهوهی
دهتوانن ببن ه پێکهێنهر یا ڕوخێنهری وهها جادهیهک .ئهو چوارچێوهی تیۆری ک ه نووسهر باسهکهی ل ه سهر دامهزراندوه
بهرپرسایهتییهی ک ه ل ه سهرهوه ئاماژهی پێ کرا ،لێرهدا مانا و بێ گومان پێویسته .بهاڵم ئهم پێویستیی ه ناکات ه ئهوهیک ه
نووسهر کاتێکی یهکجار زۆر تهرخانی شیکردنهوهی ئهو ڕهوش
وگرینگییهکهی دهردهکهوێت.
و بۆچوونان ه بکات ک ه خۆی پابهند دهکات یا ناکات .دیاره ل ه
شیکردنهوهی ناڕاستهوخۆی باسی کهسانی دیکه
گرفتێکی دیک ه ک ه بهرچاو دهکهوێت ئهوهی ه ک ه نووسهر بۆ الی ههموو مامۆستایان ئهوه وهک پێویستیی دیاری نهکراوه،
لێکۆڵینهوه ل ه سهر بۆچوونهکان و باسی کهسانی دیک ه ل ه بهاڵم ل ه الی خوێندکار بوهت ه عادهت.
ی کهسانی ل ه ئهزموونی نووسهری ئهم دێڕانهدا ،بهرپرسی ڕێنوێنهر
جیاتی پێشکهشکردنی لێکۆڵینهوهی خۆی ،ل ه ڕا 
دیک ه وهک سهرچاوه کهڵک وهردهگرێت و بهو جۆره بابهتهکهی جهختی کردوهت ه سهر دوانهخستنی باسی سهرهکیی .خالێکی
شرۆڤ ه دهکات .ئهم ه دهکرێ وهک شێوازی ناڕاستهوخۆی دیک ه ک ه جهختی کراوهت ه سهر ئهوهی ه ک ه مێتۆدۆلۆژی و
پێشکهشکردنی تهفسیر و ڕهخن ه ل ه دهقێک ناو بنین .لێرهدا بۆچوون ه نهزهرییهکان دهبێ ل ه نووسراوهکهدا ڕهنگ بداتهوه.
ڕوون نیی ه ک ه نووسهر ل ه سهر بۆچوونهکان ڕای خۆی چیی ه وات ه توێژهر ل ه جهرگهی توێژینهوهکهیدا و ب ه کهڵک وهرگرتن
و بۆچی حوکمی کهسانی دیک ه بۆ ڕهتکردنهوهی بۆچوونی ل ه تیۆرییهکان و چوارچێوه نهزهرییهکان ک ه خۆی پێ پابهند
دهکات ،باسهکهی ببات ه پێشهوه .بۆ وێن ه دوانام ه و وتاری
کهسانی دیک ه بهکار دههێنێت؟
ئهم ه بهو مانای ه ک ه نووسهر کتێبهکانی ئهو کهسهی ک ه ئاکادێمیکیی وا ههن ک ه ههتا دێڕهکانی کۆتایی چهندین جار
لێکۆڵینهوهی ل ه سهر دهکات نهخوێندوهتهوه و ل ه قهزاوهتی مێتۆدهک ه وهبیر خوێنهر دههێننهوه .وتنی پهیتا پهیتای ئهوهیک ه
خهڵکی دیک ه بۆ سهلماندن یا ڕهتکردنهوهی بۆچوونهکانی ئهو وتارێک ل ه «گراوندد تیۆری» کهڵکی وهرگرتوه دهتوانێ تا چ
کهس ه کهڵکی وهرگرتوه .ئهمهش شێوازێکی نهگونجاوه که ڕادهیهک بڕوا ب ه وتارهک ه زیاد بکات؟ بێگومان تا ڕادهیهک
النیکه م بهرههمی دوو هۆکاره :یهکهم ،یا ل ه ڕوی عادهتهوهی ه ههیهتی بهاڵم نهک زۆر .نووسهر دهکرێ ئهو بهش ه ب ه کورتی
و نائاگامهندانهی ه یا ئهو کهس ه ک ه قهزاوهتهکهی بهکارهێنراوه و ل ه سهرهتاوه باس بکات (ئهگهر الی وای ه پێویسته) و ل ه
ل ه الی نووسهر جێگایهکی تایبهتی ههیه .دیاره ل ه زۆر جێگادا دووپاتکردنهوه خۆی بپارێزێت .ئهم ه بهو مانا نیی ه ک ه وتارێک
دهکرێ ل ه قهزاوهت و ڕای کهسانی دیکهش کهڵک وهربگیرێت نابێ ئاماژه ب ه مێتۆدهکانی بکات .بهاڵم گرینگتر ئهوهیه ک ه ئهو
وات ه بۆچوونهکان بهراوهرد بکرێن ،بهالم جێگای نووسهر لهو مێتۆدان ه و بهتایبهت تیۆرییهکان له باسهکهدا ڕهنگ بداتهوه.
باسهدا دهبێ دیار بێت .دووههم هۆ لهوانهی ه ئهوه بێت ک ه شێوازکانی نهگونجاو ل ه دوانامهکان
نووسهر دهستی ب ه کتێبێکی دیاریکراو ناگات و مهجبووره زۆرێک لهو دوانامانهی وا ههتا ئێستا ل ه ئێران ل ه گۆوارهکاندا
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باڵو کراونهتهوه خۆیان وهک بهرههمی چهند کهس و نهک
تهنیا خوێندکارهک ه ناساندوه .زۆرێک دوانام ه ههن ک ه وهک
وتار کورت دهکرێنهوه و وهک بهرههمی جهمعی باڵوبوونهتهوه
وات ه ه ه م ناوی خوێندکارهک ه ک ه لێکۆڵینهوهکهی ئهنجام داوه
و هه م ناوی چاودێر (استاد راهنما) و ههم هاوکاری چاودێر
(استاد همکار) وهک نووسهر هاتوون .لێرهدا ئهم پرسیاره پێک
دێت ک ه دهوری چاودێران ل ه پێشبردنی لێکۆڵینهوهی توێژهردا
چییه؟
چاودێر تهنیا ڕێنوێنی دهکات و نابێت ه خاوهن لێکۆڵینهوهک ه
و پێویست ناکات ل ه دۆزینهوهکانی لێکۆڵینهوهکهدا شهریک
بێت و قبووڵی بکات .بۆ نووسینی دوانامهی لیسانس و
ماستهر ،چاودێری یهکهم یا ههموو چاودێرانی بهشدار دهبێ
تهنیا سهرنج بدهن ه پێشهکی دوانام ه و تێبینییهکانی خۆیان
پێشکهش خوێندکار بکهن و ڕێنوێنی پێویست بکهن.چاودێران
ههروهها تێبینی خۆیان سهبارهت ب ه پێڕستی سهرچاوهکان
(فهرست منابع) ک ه ل ه الیهن خوێندکارهوه دیاری کراون،
دهدهن .لێرهدا ڕێنوێنییهکانی چاودێران دهتوانێت کاریگهری
زۆری ههبێت .ئیتر ئهوه بۆ خوێندکار دهگهڕێتهوه ک ه تا چ
ڕادهیهک ب ه پێویست دهزانێت ئهو ڕێنوێنییان ه بهکار بهرێت.
توێژهر ل ه کاتی نووسین و لێکۆڵینهوهدا دهبێ دهستی بگات ه
بهرپرس ههر کاتێک پێویستی ب ه یارمهتی بوو یا پرسیارێکی
ههبێت .بهاڵم شێوازی درووست ئهوهی ه ک ه بهدوای ئهوهی
خوێندکار دهقی کۆتایی دوانامهکهی پێشکهشی زانکۆ کردوه،
دوانامهکهی بکهوێت ه بهردهم لێکۆڵینهوه و ئاستهکهی دیاری
بکرێت.
ڕای جیاوازی خوێندکار ل ه گهڵ چاودێران ب ه مانای ههڵهی
خوێندکار نییه .ب ه پێچهوانه ،چاودیران دهبێ یارمهتی خوێندکار
بدهن تا باسهکهی بهرێت ه پێشهوه نهک باسێک پێشکهش بکات
ک ه ههموو بۆچوون و دۆزینهوهکانی ب ه دڵی چاودێران بێت و
ی تاک ک ه
ئهوان تهیید بکات .لێرهدا گهشهی توانی داهێنهری 
ل ه سهرهوه ئاماژهی پێ کرا ،گرینگی وهردهگرێت .بهدڵنیاییهوه
ئهم ه بهو مانا نیی ه ک ه خوێندکار ل ه سهر بۆچوون و شێوازی
ههڵ ه ئیسرار بکات و قسهی چاودێران وهرنهگرێت .بهڵکوو ل ه
ههر جێگایهک خوێندکار ڕێگای خۆی دهگرێت ه بهر ،باسهکهی
ل ه سهر شیکردنهوهی ئهکهدیمک و ب ه پشتیوانی سهرچاوهوه
دامهزراندبێت و بتوانێت بهمجۆره باوهڕ و متمانهی ئاکادێمیک
بۆ بهرههمهکهی پێک بهێنێت.
تا ئهو جێگای ئهم باس ه پهیوهندی ب ه دوانامهی دۆکتۆراوه
ههیه ،جیا ل ه باسی پێشهکی یا بهسهرکردنهوهی ئهدهبیاتێک
ک ه پهیوهندی ب ه تێزی خوێندکارهوه ههیه ،ل ه ماوهی چهندین
ساڵدا چاودێران تێبینی خۆیان ل ه سهر بهشهکانی تێزهک ه
دهدهن و ل ه کۆبوونهوهی بهردهوامدا تواناییهکانی خۆیان ل ه
خزمهت خوێندکاردا دادهنێن .سهرهڕای ئهمه ،ل ه کۆتاییدا
دۆزینهوهکان و تێزهک ه تهنیا و تهنیا هی خوێندکاره .دووپات
کردنهوهی ئهم وتانهی سهرهوه ک ه لهوانهی ه الی ههندیك کهس

ی گشتیی» بن ،ههم جهختکردن ه ل ه سهر شێوازی
«زانیاری 
گونجاو و ڕاکێشانی سهرنجی خوێندکاران و بهرپرسانی نوێ
بۆ ئهو شیوازانهی وا ئاستی داهێنهریی دهبهن ه سهرهوه و
ببێته بنهمای

ههم داواکارییهک ه بۆ ئهوهی شێوازی گونجاو
دهستووری زانکۆکان.
ل ه کۆتایی ئهم بهشهدا دهبێ ئهوه بسهلمێنین ک ه باسی
سهرهوه ب ه مانای لهبهرچاو ونکردنی ههوڵی بهجێی چاودێران
ک ه ئهو شێوازانهیان ڕهچاو کردوه ،نییه .ئامانج جێ خستنیانه.
ههروهها ئهگهر هۆکارێکی هاتنی هاوبهشی ناوی توێژهر و
چاودێران ل ه سهر کۆتایینامهکان و وتارهکان مهرجێک ه ک ه
چاودێران و گۆوارهکان دایانناوه ،لێرهدا دهبێ چاودێران و ب ه
تایبهت گۆوارهکان ببن ه
هاندهری بالوکردنهوهی وتار
تهنیا ب ه ناوی توێژهرهوه.
توێژهریش ل ه بهرامبهردا
تا ئهو جێگای ئهم باس ه
دهبێ هاوپشتی و یارمهتیی
پهیوهندی ب ه دوانامهی
ئهو کهسان ه ل ه وتارهکهیدا
دۆکتۆراوه ههیه ،جیا
بسهلمێنێت .بهمجۆره مافی
ل ه باسی پێشهکی یا
ههموو کهس پارێزراوه.
بهسهرکردنهوهی ئهدهبیاتێک
ک ه پهیوهندی ب ه تێزی
ئاکادێمیک،
بایهخی
خوێندکارهوه ههیه ،ل ه
متمانهی ئاکادێمیک
ماوهی چهندین ساڵدا
ههر بهرههمێک جیاواز
چاودێران تێبینی خۆیان
لهوهیک ه بۆچوونهکان و
ل ه سهر بهشهکانی تێزهک ه
قبووڵ
دۆزینهوهکانی
دهدهن و ل ه کۆبوونهوهی
بکرێت یا ببێت ه جێگای
بهردهوامدا تواناییهکانی
موناقشه ،دهبێ خاوهن
خۆیان ل ه خزمهت
بایهخی ئاکادێمیک بێت
خوێندکاردا دادهنێن.
و متمانهی ئاکادێمیک
سهرهڕای ئهمه ،ل ه کۆتاییدا
بۆ خۆی دهستهبهر بکات.
دۆزینهوهکان و تێزهکه تهنیا
ئهمهش ل ه پێشدا ل ه ڕێگای
و تهنیا هی خوێندکاره.
شێوازی
ڕهچاوکردنی
ئاکادێمیکهوه
گونجاوی
مسۆگهر دهبیت .نهبوونی
وهها شێوازێکی گونجاو ک ه ل ه الیهن نووسهرهوه ل ه ڕووی
کهمتهرخهمی و نائاگامهندان ه پێک هاتوه ،توانیویهتی کێشهی
زۆر بۆ زۆر بهرههم و نووسهر بخولقێنێت .لێرهدا نموونهیهک
دههێنینهوه که ل ه الیهن ڕیچارد ئێوانس پڕۆفیسۆری مێژووی
هاوچهرخ ل ه کتێبهکهیدا ل ه ژێر ناوی بهرهنگاریی ل ه مێژوو
ئاماژهی پێ کراوه و دراوهت ه بهر باس.
س دهڵێت له ئهنجامی کهمتهرخهمی ل ه ئاست
ههر وهک ئیوان 
ئاماژه و ههڵسهنگاندنی بهڵگهوه ،له کۆمهڵگای ئاکادێمیک
ل ه واڵتی ئامریکا و ل ه ساڵهکانی یهکهمی دهیهی ههشتای
زایینی کێشهیهک بهناوی «کێشهی ئابراهام» ناوبانگی دهکرد.
ئهو کێشهی ه پهیوهندی ب ه کتێبی داڕمانی کۆماری وایمار
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( )١٩٨١و نووسهرهکهی پڕۆفێسۆری مێژووی سیاسیی
دهیوید ئابراهامهوه ههبوو .ل ه ئاکامی ههوڵی کهسانی دیک ه
بۆ سهلماندنی ههڵهی زۆر لهو کتێبهدا و کهمتهرخهمیی ل ه
ئاست بهڵگهکان ک ه ئابراهام ل ه ئارشیودا کۆی کردبوونهوه،
کتێبهک ه بایهخی خۆی ل ه دهست دا .ب ه وتهی ئێوانس
ئهگهرچی نووسهر ل ه چاپی دووههمدا گهلێک ههڵهی ڕاست
کردهوه ،بهاڵم بهو کارهش گرفتی زۆرتری خولقاند ل ه بهر
ئهوهی بهڵگهکان ئیتر پشتگری ئیدیعای کتێبهکهیان نهدهکرد.
ههر وهک ئێوانس دهڵێ ل ه ئاکامی کهمپهینێک ل ه الیهن
کهسانی دیکهوه ک ه الیان وابوو ئابراهام ئیتر شیاوی ئهندامهتی
ل ه کۆمهڵگای توێژهران نییه ،ئابراهام وازی ل ه بواری مێژوو هێنا
و دواجار چوه بواری وهکالهت ک ه ب ه بڕوای ئێوانس بوارێک ه
«ک ه لهوێدا دهستێوهردانی بهڵگ ه و تهفسیرکردنی دهق ئاسانتر
و سهرهڕۆیانهتر ئهنجام دهدرێت لهوهیک ه ل ه بواری مێژوودا
مهجالی ههیه» .خاڵیکی سهرنجڕاکێشی دیک ه ک ه ئێوانس
باسی دهکات ئهوهی ه ک ه کاتێک وردبینی و تێبینی سهبارهت
ب ه ئاماژه ب ه بهڵگ ه و سهرچاوهکان وهک بنهمای ئیدیعاکانی
ئهو کتێب ه ههتا دههات زۆرتر دهبوو ،یهکێک ل ه دژبهرهکانی
ئهو بهرههمهی بهو قهناعهت ه گهیاند ک ه «خاوهندارێتی پلهی
دۆکتۆرا ل ه خۆیدا متمانهی ئاکادێمیک بۆ بهرههمێک پێک
ناهێنێت».
کهوابوو بهرههمێک ک ه نهتوانێت متمانهی ئاکادێمیک ل ه
ئهنجامی ڕهچاوکردنی شێوازی گونجاو و ههڵسوکهوتی توێژهران ه
ل ه گهڵ بهڵگ ه و تهفسیردا دهستهبهر بکات ،بهرههمێک ه ک ه
خاوهن بایهخی ئاکادێمیکیش نابێت .وهک لهو نموونهی
سهرهوهدا دهردهکهوێت ،رهچاوکردنی دوو بنهمای بایهخ
و متمانهی ئاکادێمیک ه ک ه دهتوانێت سهرنج بۆ ناوهرۆک و
باسی ههر بهرههمێک ڕابکێشێت .خاوهن بایهخ و متمانهبوونی
بهرههمێک گرێدراوی قبووڵکردنی بۆچوونهکانی ئهو بهرههم ه
ل ه الیهن ههمووانهوه نییه .ئێم ه دهتوانین ڕای جیاواز و
خوێندنهوهی جیاوازمان ل ه بهرههمێک ههبێت ک ه خاوهن
بایهخی ئاکادێمیکه .لێرهدای ه ک ه ل ه ئهنجامی خوێندنهوهی
جۆربهجۆر ل ه بابهتێک ،ملمالنهیهکی تهندرووست و ب ه قازانجی
گۆرهپانی فیکریی و سیستهمی ئاکادێمیکیی پێک دێت.
ڕووڕاستیی ئاکادێمیک
ڕووڕاستیی ئاکادێمیک بهو مانای ه ک ه نووسهر نهک تهنیا ل ه
کاتی بهکارهێنانی ڕست ه و کورتکراوهی باسی کهسێکی دیک ه
بهاڵم ههروهها ل ه کاتی کهڵک وهرگرن له ههر چهمک و
عیبارهتی کهسانی دیکهش ئاماژهی ب ه سهرچاوهکانی کردبێت.
ل ه هێنانهوهی نموونهی «کێشهی ئابراهام» لهم وتارهدا ،نووسهر
چهندین جار ئاماژهی ب ه ناوی ڕیچارد ئیوانس کرد .ئهگهر
خوێنهر ئهو ناوه لهم وتارهدا دهربکێشێت و جارێکی دیک ه
ئهو بهش ه بخوێنێتهوه ،الی وای ه ک ه نووسهری ئهم وتارهی ه ک ه
خهریک ه باسی ئهو نموون ه دهکات ل ه کاتێکدا ل ه ڕاستیدا ئهو
جێگانه ههمووی قسهی ئێوانس ه و نووسهر تهنیا ل ه پاڕاگرافی
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ئاخردا خوێندنهوهی خۆی پێشکهش دهکات.
ی ڕستهی «خاوهندارێتی پلهی
کهوابوو ئهگهر گیومهکان 
دۆکتۆرا ل ه خۆیدا متمانهی ئاکادێمیک بۆ بهرههمێک پێک
ناهێنێت» البهرین ،دیسان دیار نیی ه ک ه چ کهسێک ئهو وتهی
هێناوهتهوه .وتهی «خاوهندارێتی »...ئیتر وهک عیبارهتێکی لێ
هاتوه و باشتر ئهوهی ه ههر کاتێک پێویست کرا لهو
عیبارهته ل ه باسێکی دیکهدا کهڵک وهربگیرێت،
نووسهر وای نهنوێنێت ک ه ئهوه وتهی
خۆیهتی .ئهو جۆره ههاڵن ه ههر
وهک ل ه سهرترهوه ئاماژهی پێ
کرا ،نائاگامهندان ه ڕوو دهدهن.
ئهم ه بۆ بهکارهێنانی چهمک
(مفهوم) ،وش ه و عیبارهتی
دهگونجێت.
کورتتریش
بۆ نموونه سهردێڕی زۆر
کتێب یا وتار ههن ک ه
چهمک و عیبارهتێکی
دهخولقێنن.
نوێ
ساموێل
وێن ه
بۆ
هانتیگتۆن  قۆناخی
کۆتاییهاتنی
دوای
سهردهمی شهڕی سارد
وهک قۆناخی «پێکدادانی
شارستانییهتهکان» پێناس ه
دهکات .ل ه بهرامبهردا ئێدوارد
سهعید عیبارهتی «پێکدادانی
دهخولقێنیت.
پێناسهکان»
بۆی ه ل ه بهکارهێنانی وهها چهمک
و عیبارهتێک ل ه الیهن توێژهرانی
دیکهوه بهدڵنیاییهوه شێوازێکی
گونجاو ههی ه ک ه پیشانی بدات ئهوان ه
به قهرز وهرگیراون و داهێنانی کهسانی
دیکهیه .النیکهم دوو شێوازی گونجاو
ی ئهوان ه ل ه گیومهدا دابنرێن یا
بریتین لهوه 
بوترێت «ههر وهک توێژهر دهڵێت».
ههروهها تا ئهو جێگای وا ب ه پێناسهکردنی چهمک
دهگهڕێتهوه دهبێ بۆ خوێنهر ڕوون بکرێتهوه ک ه ئهو
پێناسهیهی ک ه کوێوه وهرگرتوه .بۆ نموون ه پێناسهکردنی
ئایدیۆلۆژیا وهک «مانایهک ک ه خزمهتکاری دهسهاڵته»
(ایدیولوژی ب ه معنای تعریف در خدمت قدرت) جیاوازه
ل ه پێناسهکردنی باوی ئایدیۆلۆژیا وهک کۆی سیستهمی
باوهڕهکان و ئایدییاکان .وات ه باوهڕهکانی (ئایدییاکانی) باو
ماناکردنی الیهنهکانی کۆمهڵگای ئێمهن بهالم ئهو مانایانه ک ه
ل ه باری فهرههنگییهوه پێگهی بهرزی کۆمهاڵیهتییان ههیه،
کۆمهڵگا بهجۆرێک بۆ ئێم ه مانا دهکهن ک ه خزمهتی دهسهاڵت

دهکات .کتێبی تۆمپسۆن ب ه ناوی ئایدیۆلۆژیا و فهرههنگی
کهوابوو،
هاوچهرخ ئایدیۆلۆژیی بهو جۆره مانا دهکات.
توێژهرێک ک ه ڕۆڵی ئایدیۆلۆژیا ل ه کۆمهڵگای هاوچهرخ و ل ه
جهرگهی گهشهی پهیوهندییدا دهدات ه بهر باس و ئهو پێناسهی ه
بۆ باسهکهی بهکار دهبات ،دهبێ سهرچاوهی ماناکردنی
چهمکی ئایدیۆلۆژیا بهوجۆره دهست نیشان بکات .چهمکهکانی
«دهسهاڵت و زانیاریی و گوتار»ی فوکۆ و چهمکی «هێژمۆنی»
گرامشی دهتوانن چهند نموونهی دیک ه بن.
ڕێزی ئاکادێمیک
مهبهست ل ه ڕێزی ئاکادێمیک ڕێزگرتن ه لهو
بهرههمانهی ک ه ل ه ههمان بواری توێژهردا
پێشتر پێشکهش کراون .ڕێزی ئاکادێمیک
ب ه مانای پشتڕاستکردنهوه و سهلماندنی
ئهو بهرههمان ه نین .توێژهر دهیههوێت
بهرههمان ه
ئهو
سنوورهکانی
ببهزێنێ و ب ه پێشکهشکردنی
خوێندنهوهیهکی نوێ ل ه ههمان
بواردا تێگهیشتنی ئێم ه
سهبارهت ب ه بابهتهک ه ببات ه
سهرهوه.
سهرهڕای ئهمه ،توێژهر
ن ب ه
دهبێ ب ه ئاماژهدا 
کاری کهسانی پێش
خۆی – تهنانهت
ئهگهر ئهو کاران ه ب ه
الواز بنرخێنێت –
خۆی
توێژینهوهی
رێته پێشهوه .ڕهنگ ه
به 
زۆر جار پێویست
بێت ک ه ملمالنهی
زۆر
ئاکادێمیکی
توندیش بکهیت .بهاڵم
ئهوهی لێرهدا گرینگ ه
ئهوهی ه توێژهر ب ه ئاماژه ب ه
کاری ئهو کهسان ه خوێنهر
ئاگادار بکات ک ه خۆی
دهیههوێت ئهو بابهتان ه بدات ه
بهر باس ک ه یا ل ه الیهن کهسانی
پێشترهوه ل ه پێش چاو ون کراون یا
خوێندنهوهیهکی ههڵهیان لێ کراوه .بهرههم
بێته خاوهن بایهخی
ل ه ئاکامی ڕهچاوکردنی وهها شێوازێک ده 
ئاکادێمیک و خوێندنهوهیهکی ب ه خوێندنهوهکان زیاد کردوه.
وهک نموونهیهکی گونجاو ل ه شێوازی ئاکادێمیک ،دیک
دهیویس ل ه کتێبی ڕواڵهتهکانی ئهڤین :حافێز و شاعیرانی
شیراز (ئینگلیزیی )٢٠١٣ ،شێعری حافێز ،جیهان مهلهک

خاتوون و عۆبهید زاکانی ل ه سهدهی چواردهههم و به
پێچهوانهی تهفسیری عیرفانی ک ه زۆر باو بوه ،تهفسیرێکی
زهوینی لهو شێعران ه بهدهستهوه دهدات وات ه ئهو شێعران ه
وهک ڕهنگدانهوهی چۆنییهتی پهیوهندیی ه کۆمهاڵیهتییهکان و
دهسهاڵت دهناسێنێت .دهیویس لهو بهرههمهدا له لێکۆڵینهوهی
دیکه وهک سیر غزل در شعر فارسی از آغاز تا امروز نووسینی

سیروس شمیسا و حافظ :خونیاگری ،می و شادی نووسینی
هما ناتێق کهڵکی وهرگرتوه و ب ه ڕوونی سهرچاوهکانی خۆی
باس کردوه و ڕۆلی ئهو نووسرانهی دیکهی سهلماندوه.
وهک دهبینین ل ه بهرههمێکی بهوجۆرهدا ههم ل ه بهرههمهکانی
دیک ه کهڵک وهرگیراوه و
ههم ڕێزی ئاکادێمیکیان لێ
گیراوه .کهوابوو ،بهرههمێک
ب ه
ناکات
پێویست
بهرههمێک ک ه نهتوانێت
لهبهرچاونهگرتنی بهرههمی
متمانهی ئاکادێمیک ل ه
دیک ه و ب ه سڕینهوهی
ئهنجامی ڕهچاوکردنی
باسهکانیان ،لێکۆڵینهوهکهی
شێوازی گونجاو و
خۆی ببات ه پێشهوه .وهها
ههڵسوکهوتی توێژهران ه
بهرههمێک تا مهجالی ههی ه
ل ه گهڵ بهڵگه و تهفسیردا
دهتوانێت ههم ئاماژه ب ه
دهستهبهر بکات ،بهرههمێک ه
بهرههمهکانی پێش خۆی
ک ه خاوهن بایهخی
بکات و ههم ڕوونی بکاتهوه
ئاکادێمیکیش نابێت.
ک ه چ شتێک بهرههمهکهی
رهچاوکردنی دوو بنهمای
خۆی پێویست کردوه.
بایهخ و متمانهی ئاکادێمیک ه
ئهگهرچی ئاماژه ب ه ههموو
ک ه دهتوانێت سهرنج بۆ
بهرههمهکان مهجالی نییه،
ناوهرۆک و باسی ههر
بهاڵم توێژهر دهتوانێت
بهرههمێک ڕابکێشێت.
ئهوهش بۆ خوێنهر ڕوون
بکاتهوه که ،بۆ نموونه ،تهنیا
ئاماژه بهو بهرههمان ه دهکات
ک ه ل ه خوێندنههکهی ئهودا
جێگایهکیان ههیه.
ههر لهم بارهوه زۆر توێژهری نوێ ههن ک ه ئاماژه ب ه خاڵێکی
درووست دهکهن .ئهویش ئهوهی ه ک ه ل ه بوارێکدا بۆ وێن ه
ئهدهبیاتی کوردیی یا مێژووی کوردستان ب ه زمانی ئینگلیزیی
ههم لێکۆڵینهوهکان بهرتهسکن و ههم لهو بواردهدا تهنیا ناوی
چهند کهسێک بهرز بوهتهوه و بوونهت ه خاوهن سهروهرییهکی
کوڵتووریی لهو بوارهدا ک ه ملمالنهی لهگهڵیان بوهت ه کارێکی
زهحمهت .لێرهدا توێژهر الی وای ه ب ه پێچهوانهی تێگهیشتنی
گشتی بهرههمهکانی ئهو کهسان ه بهرتهسکه ،بهجۆرێک ک ه
ئهوان ناکات ه خاوهن پێگهیهکی بهرز .لێرهدا ئهم پرسیاره پێک
دێت ک ه ئایا توێژهر دهتوانێت ئهوان ل ه توێژینهوهی خۆیدا ل ه
بهرچاو نهگرێت؟
توێژهر ل ه بهر پاراستنی ڕێزی ئاکادێمیک دهبێ ب ه ئاماژه ب ه
کاری ئهو کهسان ه توێژینهوهی خۆی دهست پێ بکات بهاڵم ل ه
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ههمان کاتدا بۆی ههی ه (و دهبێ) چوارچێوهی بهرتهسکی ئهو
کاران ه ڕوون بکاتهوه و خوێنهر ئاگادار بکات ک ه توێژینهوهکهی
خۆی چ بۆشاییهک پڕ دهکاتهوه .ڕهوشتێکی وهها ههم ڕێزی
ئاکادێمیک ڕادهگرت و ههم بایهخی توێژینهوهی توێژهر
دهباته سهرهوه .ل ه ڕاستیدا ئێم ه له سهر بنهمای توێژینهوهی
کهسانی دیک ه ههرچهنده بهرتهسکیش بن ،توێژینهوه دهکهین
و بیروبۆچوونی نوێ پێک دههێنین .ئهم ه ل ه ههمان کاتدا پێک
هێنانی کهشوههوایهکی سالمی ئاکادێمیکه.
ل ه کۆتاییدا و ل ه پهیوهندی ب ه ڕیزی ئاکادێمیک خاڵێکی
گرینگی دیکهش ههیه .کاتێک ئێوانس ل ه کتێبهکهیدا ل ه سهر
کێشهی ئابراهام ڕای خۆی دهردهبڕێت ،باسی ئهوه دهکات
ک ه ناوبراو نائاگامهندان ه و ل ه ڕووی کهمتهرخهمییهوه و نهک
ب ه ئهنقهست تووشی دهستێوهردانی بهڵگهکان بوه .ئێوانس
ل ه جیاتی پهالمار بۆ سهر تاکهک ه و بۆچوونهکانی سهرنجی
خوێنهرانی بۆ بابهتی گرینگی مامهڵ ه ل ه گهڵ بهڵگه و شێوازی
بهجێی ئاکادێمیک ڕادهکێشێت .دیاره ئهم ه ناکات ه ئهوهیک ه
ههوڵی بهئهنقهست و ئاگامهندان ه ل ه بهر چاو ون بکهین .ئامانجی
سهرهکیی باسهکهی ئێوانس سهلماندنی گرینگی مێژووه وهک
بوارێکی خوێندن و توێژینهوه ک ه کهوت ه بهر هێڕشی شهپۆلی
پۆست مۆدێڕن و ههر بهو ڕێزه ئاکادێمیکییهشهوه خوێندنهوهی
ڕهخنهگران ه ل ه ژمارهیهک دهقی پۆست مۆدێڕن پیشکهش
دهکات و تیبینییهکانی ژمارهیهکی دیکهش دهسهلمێنیت.
چهند پێشنیارێک وهک ڕێگاچاره
ڕێنوێنی شێواز
o
ئهم ه زانیارییهکی گشتیی ه ک ه تاک دهبێ یهکێک ل ه ڕێنوێنی
شێوازكان وات ه  guide styleبۆ بوارهکهی خۆی ههڵبژێرێت
و داییم ه پهیڕهوی بکات تا وتارهکهی ل ه ههموو بارێکهوه
شیاوی پێشکهشکردن بێت .هۆی دووبارهکردنهوهی ئهو
خال ه ئهوهی ه ک ه دهستووری خوێندنگاکان دهبێ یارمهتیدهری
ی ئهو ڕێنوێنی شێوازه ک ه بۆ
خوێندکاران بێت بۆ بهکارهێنان 
بوارهکهی ئهوان گونجاوتره.
کهڵک وهرگرتن ل ه ئهزموون و نووسراوهی زانکۆکانی
o
دیک ه سهبارهت ب ه چۆنیهتی شێوازی گونجاوی ئاکادێمیک.
بۆ وێن ه زانکۆکانی بریتانیا ههم خاوهن ڕێنوێنی لهم بارهوه
ههن و ههم سیاسهتی زانکۆش بهرامبهر بهم بابهت ه ب ه ڕوونی
باس کراوه .ل ه زانکۆی سهینت ئاندرووس ل ه سکۆتلهند یهکێک
ل ه مهرجهکانی تۆمارکردنی (ثبتنام) خوێندنکار ئهوهی ه ک ه
خولێکی چهند سهعات ه ب ه شێوازی ئانالین تێپهڕ بکات و
بڕوانامهی تێپهڕکردنی ئهو خولهی وهرگرتبێت .خوازیاری
زانکۆ بێ تێپهڕکردنی ئهو خول ه ناتوانێت دهورهکهی دهست پێ
بکات .ئهگهر زانکۆکان ل ه ئێران بتوانن خاوهن وهها رێنوێنی و
سیاسهت و مهرجی تۆمارکردن بن ،دهبینین ک ه ههنگاوێکی
زۆر گرینگ بۆ جێخستنی شێوازی گونجاو و بهرگریکردن ل ه
کردهوهی نهگونجاو ههڵگیراوه.
ئهرکی مامۆستا و چاودێرانی ڕێنوێنهر
o
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ئهو دهستوور و پهیڕهوانهی وا ههر زانکۆیهک ب ه ئامانجی
جێخستنی شێوازی گونجاوی ئاکادێمیک و ههروهها بۆ
گهشهی ئاکادێمیکی تاک پهسهندی دهکات ،دهبێ خاوهن ئهم
الیهنهش بێت ک ه دهگهڕێتهوه سهر پهیوهندی نێوان خوێندکار
و مامۆستا .ب ه کورتی ههر وهک ل ه سهرترهوه ئاماژهی پێ کرا،
مامۆستا بهرپرس ه  )١بۆ ڕێنوێنی کردنی خوێندکار ل ه ئاست
پهیڕهوکردنی شێوازی گونجاوی ئاکادێمیک و؛  )٢بۆ هاندانی
خوێندکار بۆ ژیانێکی سهربهخۆی ئاکادێمیک .ئهم ه بهو مانای ه
ک ه سنوورهکانی ڕێنوێنیی دهبێ دیاریکراو بن وات ه مامۆستا و
چاودیران (بۆ وێن ه ل ه دوانامهکاندا) دهبێ تهنیا ڕێگای چۆنییهتی
ئهنجامدانی توێژینهوه نیشان بدهن .دهسکهوتی توێژینهوه هی
توێژهره و ئهو خۆی بهرپرسی لێکۆڵینهوهکهی خۆیهتی.
بردنهسهرهوهی ئاستی زانیاریی سهبارهت ب ه
o
بهرپرسایهتی بهرامبهر سهرچاوه.
لهوانهی ه دهستوورهکان نهتوانن ههموو الیهنێکی ژیانی
ئاکادێمیکی بدهن ه بهرباس .بۆی ه خوێندکار و تاکی
ئاکادێمیک بهگشتی دهبێ داییم ه سهرنجی ئهم الیهنهی
کاره ئاکادیمییهکهی بدات و خۆی فێربکات و بهرپرسایهتی
بهرامبهر سهرچاوه بنهمای ههوڵهکانی پێک بهێنێت .تهمهنی
بهرههمێک ک ه شێوازی گونجاو پهیڕهو دهکات ،درێژتر دهبێت.
کۆتایی
باس ل ه سهر بنهماکانی شێوازی گونجاوی ئاکادێمیک زۆر
الیهنی دیک ه ل ه خۆ دهگرێت ک ه لێرهدا باس نهکراون .سهرهڕای
ئهمه ،ئهم نووسراوه بۆ ههڵخڕاندنی باسێک ه سهبارهت ب ه
گرفتهکانی شێوازی ئاکادێمیک .ههر وهک باس کرا ،ئهو گرفت ه
جیهانیی ه بهاڵم زۆرێک ل ه ناوهنده ئاکاێیمییهکان ههرچی
زۆرتر خۆیان پابهندی شێوازی گونجاوی ئاکادێمیک کردوه؛
زانکۆکان ل ه زۆر واڵتدا ههموو ساڵێک دهستوور و پهیڕهوهکانی
خۆیان بهسهر دهکهنهوه .ل ه ئهنجامی ئهو ههواڵنهدا خوێندکار و
توێژهران ههم ئاگاداری شێوازی گونجاوی ئاکادێمیکن و ههم
ئاگاداری ئاکام ه خراپهکانی ڕهچاو نهکردنی وهها شێوازێکن.
ل ه بهر بۆشاییهک ک ه لهم بوارهدا و ل ه سیستهمی ئاکادێمیک
بۆ وێن ه ل ه واڵتی ئێران یا ل ه ههرێمی کوردستان بهرچاو
دهکهوێت ،پێویست ه ئهم باس ه بهرهو پیش بهرین .پێشبردنی
ئهم باس ه بهدڵنیاییهوه ئاکامێکی باشی بۆ ژیانی ئاکادێمیکی
کۆمهڵگاکهمان دهبێت .ئهم ه ئامانجی سهرهکیی ئهم نووسراوهی
پێک هێنا.
سپاس و پێزانین:
ئهم وتاره ئهنجامی پێشکهشکردنی باسێک ه ک ه ل ه الیهن
نووسهرهوه ل ه کۆبوونههی ژمارهیهک ل ه مامۆستایان و
خوێندکاران ل ه مهدرهسهی زمان ه هاوچهرخهکان ل ه زانکۆی
ت ئاندرووس (سکۆتلهند) ل ه خهزهڵوهری  ١٣٩٥پێشکهش
سهین 
کرا و ههروهها و ب ه تایبهت ئاکامی یارمهتی و تێبینییهکانی
چهند کهسی دیکهی ه ک ه پێشنووسی وتارهکهیان خوێندهوه.

گەڕان بۆ رەهەندەکانیتری شیعریی
“شێت”
عادڵ قادری

پوختەی وتار
لەم وتارەدا هەوڵ دەدرێت کە هەندێ الیەنی ئەزموونی
شیعریی شێت کەشف بکرێت و بخرێتە روو ،بەتایبەتی ئەو
الیەنانەی کە کەمتر پەرژاونەتە سەر زمان و فۆرم لە رووی
ئۆنتۆلۆژی و بوون ناسییەوە .ئەم ئەزموونە شیعرییە دەشێت
هەڵگری باس و خواسی زۆرتر لەوەی بێت کە من لێرەدا و
لەهەندێ بەش دا تەنها فایلێکم بۆ کردۆتەوە و بە شێوەیەکی
هێزەکی وتارەکەم ئاوس کردووە بە کۆمەڵێک ئایدیا و بیرۆکە
کە دەشێت نووسەران و رەخنەگرانیتر لەسەری بڕۆن و
تیشکی زۆرتری بخەنە سەر و باشتر شی کەنەوە .لە بەشی
بەرایی دا باسی رۆڵ و پێگەی خوێنەری کورد دەکرێت و ئەو
هاوکێشەی دەقیی و نڤیسکاریی و مەعریفییەی کە گرێدراوی
دۆخ و دۆزی مێژوویی تاکت کوردە بە روانینێکی گشتی باس
کراوە ،هەر چەند لە شوێنیتر دا و لە قەوارەی وتاری درێژ دا
باسم کردووە .لە بەشی دووهەم یان کۆتایی باسەکەشم لەم
وتارە ئەزموونی شاعیری شێت و گەشە و نەشەی زمان و فۆرم
و پێکهات و مانا لە روانینێکی تایبەتەوە و بە هێنانەوەی چەند
نموونەی شیعری و لێکدانەوەی پاژبینانەی دوو دەفتەری
شاعیر خراوەتە روو.
کلیل وشەکان :ئەزموونی “شێت” ،وێناندن(،)imagination
ئاسۆی
،)coming
هاوبوون(community
چاوەڕوانی( ،)horizon of expectationوێنەی
بزۆک(حەرەکەتی).
بەراییەکی پێویست
دەستنیشانکردنی کۆڵەکە یان توخمەکانی ئەزموونی شیعریی
شێت لە ئاستێکی داخراو و ئاسۆیی دا ناپۆڕێت و باشترین
رێگە بۆ فامکردنی تایبەتمەندییەکانی ئەم ئەزموونە خودی
دەقی شێتە ،واتە دەبێت لە رووبەرێکی ئەستوونی و بااڵکردنی
دا بخوێنرێتەوە .رووبەێک کە لەدایک بوون و گەشە و نەشەی
“شێت” لە رووی پێکهات و فۆرم و تەنانەت ماناشەوە بگێڕێتەوە.
هەمیشە گەڕانەوە بۆ دەق بە روانینێکی فرەراڤەیی و کراوەوە

دەشێت بەشێک لە تایبەتمەندی و جیهانی دەق بۆ ئێمە
دەربخات و بەشێک لە دەقێتی ئێمەش وەکوو خوێنەر و
نڤیسکاریتری دەق بخاتە روو .بەم پێیە کاتێک ئێمە دەڵێین
“دەق” تەنها لە خودی دەق قسە ناکەین بەڵکوو لە ئاستێکیتری
زێڕین و زۆر گرینگ باسی خوێنەر دەکەین ،دەقێک کە لە
دواجار دا هیچ چارەنووسێک لەبەردەمی نییە جگە ئاراستەی
چاو و زەین و رۆح و بەگشتی وجوودی خوێنەر ،ئەوەی کە
خوێنەر چۆن دەق دەخوێنێتەوە بێگومان کێشەی دەق نییە
یان با بڵێین هەمووی کێشەی دەق نییە ،بەاڵم پێوەندییەکی
بزۆز لە نێوان دەق و خوێنەر لە پرۆسەی خوێندنەوە دا لە
ئارایە کە بێگومان لە فۆرمێکی دانوستان و تەعامولی دا دەبێتە
هۆی ئەوەی کە دەق تیشکەکانی بپپرشێنێت .ئەوەش کە دەق
بۆ چ خوێنەرێک دەنووسرێت و ئایا بۆ خوێنەر دەبێت بنووسرێت
یان نا؟ باسێکی دوور و درێژە و الی من وەاڵمەکەی روونە
ئەگەرچی باس هەڵگریشە .کاتێک ئەم پرسیارە دێتە ئاراوە لە
گۆشەنیگایەکەوە ئەگەرچی رۆڵی دانەری دەق زەق دەبێتەوە
بەاڵم ئەم پرۆسێسە الی ئەو کۆتایی پێ نایەت و ئێمە دەگەینە
ئەو پنتە راستەقینەیە کە سێ کۆڵەکەی دانەر ،دەق و خوێنەر
پێکی دێنن .شتێک کە لەم هاوکێشەیە دا بەردەوام دەکرێت
باسی لەسەر بکەین و کاکڵی روانینی ئێمە بۆ خوێندنەوە بە
مانا هایدیگرییەکەی بسازێنێت .1چەمکی خوێنەر لە الی
هایدیگر تەنها بەواتای وەرگر(خوێنەر) نایەت بەڵکوو مانای
دانەر یان نووسەریش دەدات بەاڵم لە ئاستێکیتر و پلەیەکی
دیکە دا .نووسەر یان دانەر ئەو خوێنەرەیە کە فامی خۆی لە
جیهان وتێگەیشتنی لەو شتەی کە لە بوونی ئەو دا دەرکەوتووە،
دەکات بە دەق .لەم پرۆسێسە دا خوێنەر دوو پلە وەردەگرێت
پلەیەکی دانەرانە و نڤیسکارانە کە دانەری دەقە و پلەیەکی
مێژوومەندانە و خوێندنەوەتەوەر کە وەرگری دەقە .خوێنەری
یەکەم ئەو خوێنەرەیە کە فام و خوێندنەوەی خۆی بۆ جیهان
چ وەکوو بابەتێکی دەرهەست و ئینتزاعی و چ وەکوو بابەتێکی
بەرهەست و مێژوویی لەقەوارەی دەق و زمانی خۆی دا
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دادەڕێژێت و خوێنەری پلەی دووهەم تەنها کاتێک دەتوانێت
لە پلەی وەرگر و بەرکاری دەقی دانەر یان خوێنەری پلە یەک
تێپەڕێت ،کە فامی خۆی لە خوێندنەوەی دەق(کە بێگومان لە
فۆرمیتر دا لە سەر بنەمای خوێندنەوەی ئەو بۆ جیهان و بوونی
خۆی تا ئەو ساتە دێتە ئاراوە واتە رووداوێکی بوونناسانەیە)
بنووسێتەوە ،واتە بخوێنێتەوە و دواتر رەخنەی بکات ،ئەم
خوێنەرە هەر ناوێکی بە بااڵ دا ببڕین(بزۆز) ،چاالک ،وشیار،
کراوە و...لە پرۆسێسێکی بەردەوام و دانوستانە لەگەڵ دەق و
دانەر دا گەشە و بااڵ دەکات .کەواتە بەم پێیە ئەزموونی دانەر
خوێندنەوەیەکی بوونناسانەیە لە قەوارەی زمان و فۆرمێکی
زمان(کە لێرەدا شیعرە) و ناوی دەقە ،کە لە رێگەی
خوێندنەوەی کۆچەرییانە 2و ئۆقرەنەگرتووی وەرگر
کەشف
رەهەندەکانی
دەکرێن و دەخرێنە روو و
لەم تۆڕە سێ گۆشە و
تێکتەنراوە دا “تێگەیشتن”
روو دەدات ،تێگەیشتنێک
کە کاتێک ئێمە رووبەڕووی
ئەڵماسی هیچ بزەیەک
دەقی ئەدەبی و بە
نەخشەی خەڵووزی
تایبەتیتر شیعر دەبینەوە
وێرانی دڵم...
رێژەییتر و سڵۆکتر دەبێت.
ئەو رستەیە تەواو نابێ بە
بێگومان ئەم رەوت و
دڵپڕی
پرۆسێسەی دەق و خوێنەر
ئەڵماسی وێرانی بزەت کە
و دانەر پلە و ماهییەتیان
خەریکە چاوەکانم...
هەر
لە
ئەو شیعرە درێژە نادرێ
دیسکۆرس()discours
ئاوا بە هەست
و کەلتوور و زمانێک دا بە
هزر دەڵێ :ئەڵماسی
زۆر هۆکاری مێژوویی و
ئەوین درۆیە.
سیاسی زۆر هەمدیس
رێژەیی دەبێتەوە ،واتە
ئێستای
خوێنەرێکی
دەقێکی ئەدەبی تۆ بڵێ
شیعرێکی فەرەنسی لە
پاریس زۆر جیایە لە
خوێنەری شیعرێکی ریمبۆ لە کوردستان ،خوێندنەوەی
خانمێکی ئەمریکی بۆ شیعری مەحوی زۆر جیاوازە لە
خوێندنەوەی کچێکی سنەیی یان سلێمانی یان هەولێری لە
مەحوی...ئەمە بەشێکی لە تێڕوانینی دیاردەناسانە بۆ بوونی
دەق و تیۆرەی وەرگرتن(دریافت) 3و رێژەمەند بوونی
خوێندنەوە سەرچاوە دەگرێت و بەشێکیشی دەگەڕێتەوە بۆ
زمانی سەرەکی دەقی یان شیعرێک کە لەناو ئەو زمانە دا
رووی داوە ئەم تەوەرەی دووهەم باسێکی ئاڵۆز و سەربەخۆیە
و لێرەدا ناپەرژێمە سەری بەاڵم بەگشتی دەبێت ئەوەمان
لەبەرچاو بێت کە خوێندنەوە بەرهەم و ئەنجامی پلە و ماهییەت
و ئاستی وجوودی خوێنەرە کە ئەمەش کاتێک وابەستە و
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پێبەستەی زمانی دەق دەبێتەوە باشتر ماناکەی دەردەکەوێت.
واتە ئەگەری ئەوە هەیە کە خوێنەرێکی ئەمریکی قووڵتر لە
مەستوورەی ئەردەاڵن بڕوانێت(ئەگەرچی زمانەکەشی کوردی
نییە و لەرێگەی وەرگێڕانەوە مەستوورە دەخوێنێتەوە واتە با
کوردی و فارسیش فێربووبێت و لەو رێگەیەوە مەستوورە
بخوێنێتەوە) تا خوێنەرێکی کوردستان کە زمانی کوردی و
فارسی دەزانێت ،هەرچەند بێگومان ئەم حوکمە رەها نییە
بەاڵم مەبەستمە باسی ئاستی وشیاری و پلەی بوون( )beeو
هەبوون()becomeی کەلتووری زمانی و شیعری و مێژووی
ئەو کەلتوورانە بکەم کە ساڵەها بە سەر یەکەوە گەشەیان بە
زمان و پاشخانی مەعریفی ئەو کەلتوورە داوە و روانینی
جیهانگیر و یونیڤێرساڵ()universalی سازاندووە...خوێنەری
ئەوان ئەوەندە جیهانییە ئەوەندە پاریسی یان نیۆیۆرکی یان
بەرلینی و...نییە چوونکوو ئەوان کۆمەڵێک قۆناغ و الرێگە (تۆ
بڵێ شاڕێگە!)ی مێژوویی و کەلتووری و سیاسیان تێپەڕاندووە
ئیتر بۆ ئەوان پرسەکان( )problemsشتی دیکەن بۆیە لە
هاوکێشەیتری خوێندنەوەدا دەژین ،بەگشتی رەنگە خوێنەرێکی
بەرلینی ئازادتر و باشتر بتوانێت مەحوی بێت یان نالی یان
هێمن یان...بەاڵم خوێنەرێکی کورد بە سەختی بتوانێت گوتە
یان دانتە یان شکسپیەر...بخوێنێتەوە ،راستە هەرکام لەم
خوێنەرانە لە جیهانی هەنووکە دا و لە نەمانی کۆمەڵێک
سنووری جوگرافی و کەلتووری دا بە هۆی
جیهانگیری()Globalizationیەوە لە دۆخێکی نێزیکی
گشتی دا دەژین و بەپێی ئەمەش فۆرمێک لە چوونیەکبوونی
کۆمەڵگاکان و هاوبوونی(The coming community)4
کەلتووریی هاتۆتە ئاراوە و تارادەیەک ئاسۆی
چاوەڕوانی( )horisen of expecteationeو شێوازی
وەرگرتن( )receptionی خوێنەرانی جوگرافیا جیاجیاکانی
لێک نێزیک کردۆتەوە بەاڵم دەبێت ئەوەشمان لەبەرچاو بێت
کە هەر کام لەم خوێنەرانە سەر بە زمان و میتافیزیکێکن کە
زەینی ناوشیار و وشیاریانی پێ سواخ دراوە و هەر کامیشیان
لە هاوکێشەی”دەق”ی و زمانی خۆیان دا دەژین و هەر
ئەمەشە دۆخە رێژەییەکەی پێکهێناوە .بێگومان بەم باسانەوە
بەسانایی دەشێت لەمە بگەین کە رێژەیی بوونی دەق لە
کوردستان دا هەمان مانای نییە کە لە واڵتێکی ئەورووپایی
هەیەتی و هەر هەمان ماناشی نییە کە لە واڵتێکی ئەفریقی
هەیەتی ،بەگشتی خوێندنەوە و پلە و ماهییەتی دانەر ،وەرگر
و بەپیی ئەوەش دەق هەڵگری رەهەندی یونیفرساڵ و
گشتەکین بەاڵم لەپاڵ ئەوەش دا خاوەنی الیەن و رەهەندی
کەمینەیی و مێژوویی و دۆخی سیاسی و لەپلەیەکی گشتیتر
دا دۆزی شوناسمەندانەن .ئەم باسە بۆیە لێرەدا کرایەوە کە
بەرەو گەاڵڵەکردنی ئەم بابەتە بڕۆین کە بڵێین دەقی کوردی
لە دوای دەرچوونی کۆمەڵگەی کوردی لە دۆخی داخراوی
کۆمەاڵیەتی و سیاسی و زمانیی کە لە هەر بەشێک لە
بەشەکانی کوردستان ئاراستە و رەوتی خۆی پێواوە و ئەزموونی

تایبەتی بۆ خۆی رەقەم داوە واتە سەرەڕای هەموو ئەو کێشە
سیاسی و ئایدۆلۆژیکانە و ئامادەیی قەیرانی شوناس لە فۆرمە
ئایدۆلۆژیکەی دا کە بەسەر دەق و زمانی کوردییە بووبوون
بەماڵ هەمدیس توانی هەندێ رەهەندی یونیفرساڵ و
بانمێژوویی(سەرووتر لە مێژووی گەشە و نەشەی خۆی وەکوو
باسێکی فۆکۆیی واتە داشکاو و الدەر لە رەوتی ئاسایی ئەو
مێژوویەی تێیدایە) و جیهانگیر و ئینسانی ئەزموون بکات ،ئەم
حاڵەتە لە رۆژهەاڵتی کوردستان و لە ئەزموونی شاعیرانی
نوێترخواز( کە مەرج نییە بە روانینێکی بەرەییەوە چاویان
لێبکەین) زەقتر دەرکەوت .ئەو ئەزموونەی کە لە سوارەوە
دەستی پێکرد و الی ئەو رەوتە شیعریانەی کە لە ژێر ناوی
پێوەر-جیاواز ،بەرەی چوار ،شیعری شێت و “ناشوێن” 5و
بەگشتی بەرەی نوێترخواز گەیشتە چڵە پۆپە و گەشەی
خۆی 6.لەراستی دا بە زۆر هۆکار ناکرێت پێڕستێک لەم
شاعیرانە بخەینە روو...بەشێکی دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە
فەزای چاپ و هەلی باڵوکردنەوەی دەق و نموونە دەق
ئەوەندەی ژورنالیستی و میدیاییە ئەوەندە کتێبی و فەرمی و
گشتەکی نییە ،بەشێکیشی دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی ئێمە
پێویستمان بە خوێندنەوەیەکی ئەزموونی شاعیرانی پێش ئەم
ئەزموونانە هەیە تاکوو پێگەی درووست و شیاوی نوێترخوازان
ببینینەوە و دەستنیشانیان کەین ،بەم هۆیانەوە هەنووکە
دەشێت دەیان شاعیرمان هەبێت کە کتێبیان چاپ نەبووە و
تەنها لە گۆڤار و حەوتەنامەکان دا دەقیان باڵوبۆتەوە بەاڵم
ئەزموونەکانیان لەخشتەی بەرەی نوێترخواز دا جێبگرن یان
خاوەنی توخمگەلی نوێترخوازانە بن .بەهەرحاڵ شتێک کە
لەئاکام دا پیی دەگەین دیسان هەمان باسی کۆن بەاڵم رەوای
ئەدەبی کوردی و بێناز بوونیەتی ،ئەدەبێک کە بەرای من
ئەزموونێکی بوونناسانەی وەهای خستە روو کە دەشێت لە
ئاستی جیهانی دا خوێنەری خۆی هەبێت بەهەموو توخمە
نێوخۆییەکانیشییەوە ،بێگومان ئەزموونی ساڵەح سووزەنی،
یوونس رەزایی ،رەزا عەلیپوور و...هەڵگری ئەوە هەن کە
خوێنەرێکی جیهانی تێیاندا سەفەر بکات و بیکات بە بەشێک
لە یادەوەری و بوونی خۆی .بێگومان ئەم ئەزموونانە لە زمانی
فارسی دا باشتر و قووڵتر لێی تێدەگەن تاکوو زمانی کوردی.
هۆکارەکەشی بەشێکی ئەو جیاوازیە کەلتووری و دیسکۆرسییەی
نێوان دوو نەتەوە و دوو زمان بە ناوی فارسی و کوردی بوو کە
لەسەرەوە تیشکم خستە سەری ،ئەوان بە هۆی هەبوونی
پێکهاتێکی فەرمی و بەدەسەاڵت بۆ زمان و پەروەدەی زمانی
و بەو پێیەش گوتارێکی رەخەنییانەی فیکری-ئەدەبی بزۆز و
گەشەدار باشتر لە ئێمە هەوڵیان دا پلەی وشیاری و هاوسەنگی
گەشەی دەق و وەرگر بپارێزن و بااڵنسێکی بۆ دابنێن(ئەگەرچی
مەرج نییە بااڵنس هەمیشە نیشانەی باشبوونی ئەو هاوکێشەیە
بێت چوون نابااڵنسییەت رەهەندێکیتری هەڵکۆڵین دەدات بە
دەق)بەاڵم ئێمە هێشتا لە راهێنانی خوێنەر بەواتای خوێنەری
کتێب بە زمانی کوردی نەبووینەتەوە بێگومان هەموو ئەمانە

ئەرکی ئێمە نین بەڵکوو زەقکەرەوەی غیابی ئەو پێکهاتانەیە
کە زمان بزۆز دەکەن و خوێنەر بەرهەم دێنن بە واتا سادەکەی،
من لە شوێنیتر و لە ژێر ناوی “بەشداری خوێنەر لە قەوارەی
شیعری نوێی کوردی دا” 7بە تێر و تەسەلی ئەم پرس و
کێشانەم باس کردووە و لێرەدا تەنها چەند پرسیار دەخەمە
روو .خوێنەری کوردی چۆن کارئەکتەرێکە؟نووسەری ئێمە
چەندە خوێنەرە؟(بەو واتایەی کە لە سەرەوە باسم کرد)
خوێنەری ئێمە چەندە هەوڵ دەدات ببێت بە نووسەر و
نڤیسکاری دەق؟ پێگەی دەق لەم هەموو هاوکێشەی ئالۆزەی
زمانیی کوردی لە چ ئاست و پلەیەک دایە؟ وەاڵمی ئەم
پرسیارانە بابەتی تۆژینەوەی زانستی و بگرە میتۆدیکی
مەیدانیشن و دەشێت کاری لەسەر بکرێت .خستنەرووی ئەم
باسە بەو مەبەستە بوو کە رەهەندی گەشەی دەق و پێوەندی
قووڵی لەگەڵ دانەر و خوێنەر باشتر زەق ببێتەوە .بەم باسە
گشتییەوە دەچینە سەر باسی ئەزموونی شیعریی یوونس
رەزایی و خستنەبەرباسی چەند تایبەتمەندییەکی شیعریی ئەو.
کۆچەرییانە بوون لە نێوان “شین ترین بەتاڵ” و “منم شاعیری
ژنانی چاوەڕوان”
(بە لێکدانەوەی چەند نموونەی شیعریی)
ئەزموونی شیعریی یوونس رەزایی بە چاپی یەکەم دەفتەرە
شیعری شاعیر لە ژێرناوی “شین ترین بەتاڵ” لە ساڵی
1380دەست پێدەکات ،ئەگەرچی کات و ساتی لەدایک بوون
و نووسینی شیعرەکانی ئەم دەفتەرە دەگەڕێتەوە بۆ سااڵنی
پێش  ، 76واتە شیعرکان لە مێژوویەکی پێشتر لە چاپکردنی
کتێبەکە نووسراون و لە نێوان سااڵنی  76تا80لەدایک
بوون واتە بۆ نموونە شیعری “خنکان” و “تاڵ” لە هاوینی
76ەوە نووسراون کە قەدیمیتر لە باقی شیعرەکانن ،هەڵبەت
دەشێت ئەمەش لەبەرچاوبگرین کە هەندێک شیعری ناو ئەم
دەفتەرە مێژووی نووسینیان تۆمار نەکراوە وەکوو “بەرچەی
گومان دا”“ ،ئووستوورە”“ ،لە تابووتەوە-لەئاسۆوە-تا ئەبەد” و
“گورگێک وەک من” و...و هەندێکیشیان دوا مێژووی لە دایک
بوونی شیعرەکانی ئەم دەفتەرە دەگەڕێتەوە بۆ پاییزی 80
وەکوو “شین ترین بەتاڵی تەنیایی” و “ئەگەر خەرامان و زۆر
شتیتریش”...پێکهاتی کۆی ئەم دەفتەرە شیعرە چەند شتێکی
گشتیمان بۆ دەخەنە روو ،یەکەم ئەوەی کە ئەم دەفتەرە وەکوو
مانیفێست و پێناسەی رچەی شیعریی شاعیر دەخرێتە روو و
لە چاوەی دەفتەری دووهەمی شاعیر واتە “منم شاعیری ژنانی
چاوەڕوان” کەمتر رادیکااڵنەتر و سرکترە .هەڵبەت هەموو
شیعرەکانی ئەم دەفتەرە وا نین و زۆرتر مەبەستی من بەشی
یەکەمی پێکهاتی دەفتەرەکەیە کە لە ژێر ناوی “مێژووی
شێتی و بیست و دوو هەنگاو” خراوەتە روو ،کو  22هەنگاوە
و مێژووی شێتی! بەم پێیە بە مێژووی شێتی دەکات بیست
و دوو هەنگاو و نیو!یان بیست و سێ هەنگاو! کێ دەزانێ
“مێژووی شێتی” بکات بە ژمارە؟بە نیو حسێب دەکرێت
یان یەک؟ لێرەوەیە دەبێ سەرنج و شیکاریمان چڕبکەینەوە
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لەسەر ژمارە لە شیعریی ئەم دەفتەرە دا و بەتایبەت لە بەشی
یەکەمی پێکهاتی گشتی دەفتەرەکە دا کە هەر وەکوو وتمان
مانیفێستێکی دەقیانە و پێناسەیەکی شیعرییانەیە لە ئەزموونی
شاعیر .ژمارە یان رەقەم ئەگەرچی توخم و “پیتی” زانستێکی
کارکردگەرا و کردەکی وەکوو بیرکاری (ماتماتیکن) بەاڵم لێرە
دا تەنها هەڵگری ئەو رەهەند و کارکردی ژمارەییە نییە و
زۆرتر روانینێکی ماناخواز و دژەباو و بە فۆرمیتر دژەمانا لە
رەقەم و ژمارە دەخرێتە روو ،ژمارە لەم دەفتەرەدا ئەوەندە
ئاماژەیە بۆ بردنەژێر پرسیار و رەتکردنەوەی ژمارە و خوێندنەوە
و پێناسەی نوێ بۆ ژمارە لە قەوارەیەکی شیعری دا ئەوەندە
هاوکێشە و چوارچێوەیەکی ماتماتیکی نین ،ئەگەر ئێمە بڕێکی
کەمیش لە ماتماتیک شارەزا بین دەزانین کە ماتماتیک تەنها
دەپەرژێتە سەر ژماردن و ژمێریاریی و حیسابکردن بۆ ئەو
هێڵ و هاوکێشە و رووبەرانەی کە بۆ ژماردن دەلوێن ،بۆ
حیسابکردن دەشێن و ژمارە دەستی پێیان رادەگات ،ئایا
رەقەمی پی لە ماتماتیک ئەوەندەی چارەسەرە بۆ ئەنجامدانی
حسێبێک ئەوەندەش هەڵهاتن نییە لە ژمارەهەڵنەگریی و
فامنەکردەییەکی ماتماتیکیانە لە کۆمەڵێک “شت”؟ ئەگەر لە
دەرەوەی هاوکێشەکانی ماتماتیک و فیزیا چاو لە ژمارە بکەین
لە راستی دا ژمارە چییە؟ئایا ماتماتیک دەتوانێت”ژومارەی
بزە” یان “ژومارەی سەروا” حیساب کات؟ئەگەر توانی ئەمە
بکات ئەوکات هاوکێشەکە چەندە میکانیکی و ناشیعریی
دەبێتەوە؟ژمارە لە شیعری شێت دا فۆرمێکیترە لە دەور و
رۆڵی “پیت” بۆ رووبەرووبوونەوە لەگەڵ جیهان و بوونی وەگێڕ:
سەرەتای بەشی یەکەمی شێتی
یەک...دوو...سێ
{درێژەی ژوماردنی حەبەسانەکانی زەمان}
من...تۆ...ئێمە{دووپاتەی شیرینی نەسرەوتن}
ترس...پێداویستی...هیرەمی ئارەزوو
{زایەڵەی شێتی فەلسەفە لە چوارچێوەی بێ سنوور دا}
مەملەکەتێکی وشەیی
بەندیخانەیەکی خەون و
حکوومەتێکی شێتۆکڕات
شین ترین بەتاڵ ل20
هەر وەک دەبینین لەم بەشە دا تەقارون و هاوتەریبییەکی
فۆرمی لە نێوان سێ برگە و دێڕی سەرەتا دا دەبینرێت کە
هەر بڕگ و دێڕێکیش کەوانەی تایبەتی خۆی هەیە و لە
کۆتایی ئەم بەشەش دا روونکاریی و ئەنجامگیرییەک لەو
تەقارونە دەخرێتە روو کە بە ژمارەوە دەست پێدەکات ،ئەگەر
ئەو تەقارونە بە شکڵیتر دابڕێژینەوە وای لێدێت:
یەک=من...دوو=.تۆ...سێ=ئێمە
یان:
یەک+من=ترس/دوو+تۆ=پێداویستی/سێ+ئێمە=هیرەمی ئارەزوو
یانتر:
یەک(من)+دوو(تۆ)=سێ(ئێمە) کە دەکاتە ترس...پێداویستی...
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شیـ

هیرەمی ئارەزوو
لەم نووسینەوەی تەقارونە دا دەشێت ئێمە باسی یەک()one
یان من( )iیان ئیگۆ( )egoبکەین کە پیتەکانی سەرەتای
هەر کام لە دێڕەکانن( هەڵبەت بەو مەرجەی ترس بە ماتۆڕ و
رووداوی خەلیقەتی مرۆڤ بزانین بەو فۆرمەی کە نیچە باسی
دەکات 8و بەم پێیەش لە دێڕی سێهەم وای وێنا بکەین لەباتی
ئیگۆ ترس دانراوە ،ئەو ساتە بوونناسانەیەی کە ترس خودی
ئیگۆیەو بەپێچەوانەشەوە)“ .یەک” وەکوو پیتێک کە ئاماژەیە
بۆ ژمارەیەکی مانادار(تاقانە ،خودا ،هەڵبژێردراو وەکوو ئەوەی
لە عیرفانی رۆژهەاڵتیانە دا هەیە و لەفیلمی ماتریکسیش باسی
کراوە )9یەکەم وشەی دەەسپێکی”سەرەتای بەشی یەکەمی
شێتی”یە...ئایا “یەک” یان تاقانە و واحید و ئیگۆ هەر هەمان
ئاماژە و خوازەگەلی جیاجیا نین بۆ ئید( )idو ئەو سەرچاوە
ئاسمانی و نەناسراو و دەست پێڕانەگەیشتووەی کە بنەمای
“خود”()selfە؟10ئایا ئەم منە کە “یەک”ە و ترسیشە و
لەگەڵ دووواتە(تۆ)(پێداویستی) تێکەڵ دەبێت و دەبێت بە
“سێ” و “ئێمە” و “هیرەمی ئارەزوو” ،هەر هەمان نیشانەکانی
سووژەی شێت لە قەوارەی پیتی شێتانە و ماتماتیکیانەی
شێتیی دا نین؟بە دڵنیاییەوە ئەگەر کەوانەکانی بەردەم هەر
کام لەم دێڕانە لەبەرچاو بگرین تێدەگەین کە نیشانەکانی
سەرهەڵدانی سووژەی شێتی و مانیفێستی دەقیانە بۆ “فۆرمیتر
لە بوون” بە خەستی دەردەکەوێت:
یەک...دوو...سێ{درێژەی ژوماردنی حەبەسانەکانی زەمان}
لەم دێڕە دا بە روونی لێکدژیی ژمارە و رستەی ناو کەوانە
دیارە ،وەگێڕ بۆ فۆرمیتر لە زمان دەگەڕێت...فۆرمیتر لە بوون
کە لە دێڕی پاش ئەمە بە تێمێکی دەروونناسانە و فەلسەفییەوە
دەیخاتە روو:
من...تۆ...ئێمە{دووپاتەی شیرینی نەسرەوتن}
ئەم دێڕە و کەوانەکەی بەردەمیشی هەڵگری هەمان لێکدژی
هەن بەاڵم لە ژێر تیشکی تەقارونێک کەلەگەڵ دێڕی یەکەم و
کەوانەکەی دا هەیە واتە بەگشتی دووپات بوونەوە و تیکرار با
شیرینیش بێت قەبیحە...تکراروقبیح ولو کان ملیح...با پڕ بێت
لە مەلیحی و شیرینی نەسرەوتنیش بەاڵم کاتێک من و تۆ
ئێمە بین و یەک و دوو بکات سێ ئیتر:
ترس...پێداویستی...هیرەمی ئارەزووە کە دەڵێت{:زایەڵەی
شێتی فەلسەفە لە چوارچێوەی بێ سنوور دا}
لەم دێڕە دا ئێمە لەگەڵ فۆرمێک لە دەرکەوتنی تایبەتی
و بوێرانەی وەگێڕ رووبەرووین ئیتر کەوانەی بەردەم ئەم
دێڕە دژایەتی نییە لەگەڵ دێڕی پێش خۆی و تەقارونیش
نییە لەگەڵ کەوانەکانی پێش خۆی بەڵکوو سەرەتایەکە بۆ
مانیفێستکردنی مانا و جیهان و ژمارە الی خۆی لە رێگەی:
{زایەڵەی شێتی فەلسەفە لە چوارچێوەی بێ سنوور دا} .لەم
خاڵە دا تێدەگەین کە وەگێڕ دەیەوێت دێڕەکانی یەکەم و
دووهەم کە دەشێت سەر بە جیهانی ماتماتیک و دەروونناسی
یان زمان و رێزمان بن تێپەڕێنێت بۆ ئەوەی:

مەملەکەتێکی وشەیی
بەندیخانەیەکی خەون و
حکوومەتێکی شێتۆکڕات .شین ترین بەتاڵ ل20رۆبنێت .واتە
ئێمە ئەگەر سەرنج بدەینە لێکدانی “هیرەمی ئارەزوو” کە
لێکدانێکی ماتماتیکیانە و دەروونناسانەیە لەو چڕ بوونەوەیەی
ئیمکان و ئەگەر و نەناسراوەیی و نایاسایی و...شێتییەی جیهان
تێدەگەین .ئەگەر “هیرەم” یەکێک لەو شکڵە سەیرانەی
ماتماتیک بێت کە هێشتاش میعمارەکان و ئەندازیاران (کە
بێگومان لە چاوی رەقەم و ژمارە و حەجمەوە چاو لە هیرەم
دەکەن و هەرواش دەکرێت لە زانست دا)لە درووست بوونی
هیرەمە سێیانەییەکانی میسر حەپەساو و سەرسووڕماون
لە گرینگی هیرەم و رۆنانی حەجمێکی ئەندازەیی وەها
تێدەگەین  ،کاتێک ئەم نەناسراوەییە و پێناسەهەڵنەگریی و
سەیروسەمەرەبوونە لەگەڵ چەمکی ئارەزوو الی فرۆید تێکەڵ
بکەین...رووبەڕووی جیهانێکی لێڵ و پێڵ و نەناسراو و دەست
پێڕانەگەیشتوو و ناوشیار و شێت دەبینەوە .ئایا شێتی چەندە
لە ناو وشیاری( )the consciousnessدا دەژی؟چەندە
سەر بەهەرێمی ناوشیاریی( )the unconsciousە؟ئایا
چەشنێکە لە نیوەوشیاری و خەونکردن و ئارەزووکردن؟فۆرمێکە
لە حەجم و چەند الپاڵی بوون لە هیرەمی ئارەزوو دا؟
هیرەمی ئارەزوو مەجازێکە بۆ جیهانێکی نەناسراوی بێ بن و
بێ یاسا...مەجازێکە بۆ جیهانێکی ناوشیار و شێت...مەجازێکە
بۆ خوازەیەک بە ناوی شیعر...کە هەڵگری ئاوەڵناوی شێتە...
خوازەیەک کە لە درێژە دا ئەم وتانەمان دەسەلمێنێت:
حکوومەتی شێتۆکڕات
بە خوێنی گومانی نەسرەوتن مۆر کراوە :سەنەدی وێڵیمان
ئەو هەستە شیرینە شیعرە .ل 20تا ئێرە بۆمان دەردەکەوێت کە ئەزموونی شێت سەرەڕای
مانیفێستکردنێکی شیعریی کەهەڵگری وەها سیحر و دژەباویی
و نەناسراوییەکە کە لەالیەن وەگێڕ و لەم دێڕانە دا خراوەتە
روو لەهەمانکاتیش دا لەم دێڕانەی کۆتایی دا نیوەچڵ بوون
و سەرەتای رێگەی ئەزموونی شێت دەبینین ،ئەو رێگایەی
کە لە بەشی دووهەمی دەفتەری “شین ترین بەتاڵ” واتە لە
شیعری”پەری دەریایی لە تەالری ئاو دا”ل 43بەو الوە و بە
تایبەتیش لە شیعرە کۆتاکان دا بەرەو پوختە بوون و تەکاموڵ
دەڕوات ،تەکاموڵێک کە لە شیعرەکانی دەفتەری دووهەم واتە
“منم شاعیری ژنانی چاوەڕوان” دەگاتە ئەوپەڕی دەربڕین و
کارکردی شێتانەی خۆی لە جیهانێکی تا سەر ئێسقان شێت و
بێ یاسا و لێوانلێو لە وڕێنە و ئارەزووی سەیر و خەون .لە شیعرە
کۆتاکانی دەفتەری یەکەم دا دەکرێت وەکوو هەڵبژاردە ئاماژە
بە شیعری کورتی “!” بکەم ،کە نموونەی هەرە باش و کورتی
هەڵسوکەوتی وەگێڕە لەگەڵ پیت و گرینگتر لەوەش شوێن و
شوێنگەی پیتەکانە لە ئاستی یەکدی دا...لەم شیعرە دا ئێمە
لەگەڵ وێنەی بزۆک یان جووڵەیی دا کە یەکێکە لە تەکنیک
و فۆرمەکانی شیعری شێت بە زەقی رووبەڕوو دەبینەوە .وێنەی
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بزۆک ،کایەکردنە بە پیتەکان لە تۆڕی چنینی دێڕەکان لە
ناو گێژەنێکی سیحراوی وێناکردن( )imaginationدا .واتە
ئەگەر ئێمە بمانەوێت وێنە ببزوێت و بجووڵێت ئەمە جگە
لە رێگەی خەیاڵ و وێناکردن چ الی شاعیر و لە قەوارەی
پیتیانەی شیعر و چ الی وەرگر و لە قەوارەی پیتیانەی
شیعری داڕێژراو و نووسراو بۆ خۆی ،نایەتە دی .جگە لەمەش
وێنە بەر لەوەی لە رێگەی وێناکردن و خەیاڵەوە بکەوێتە
جووڵە و گەڕ ،دەشێت لەنگەرێکی واقیعی هەبێت ،هەرچەندە
ئێمە هەنووکە ناتوانین باسی واقیع وەکوو جیهانی دەرەکی و
بەرهەست بکەین ،بەڵکوو واقیع ئەوەندە وشە و خوازەیەکە
بۆ ئاماژە بە دنیایەکی دەرەکی ئەوەندە حەقیقەتێکی روون
و ئاشکرا و کۆنکرێت نییە و هەر لێرەوەڕا جیاوازی واقیع و
حەقیقەت دەست پێدەکات .دریدا گوتەنی واقیع وشەیەکە
بۆ ئاماژە بە واقیعێک کە ئێمە کردوومانە بە وشە ،وشەیەش
ئەوەندە بونیادێکی ناوشیارانە و خوازەیی هەیە دەبێت هەر
دەم واسازی و پێکهاتشکێنی بکرێت .دەشێت وشەیەک چەندە
واقیع بێت و واقیع چەندە وشە بێت؟پرسیارێکە کە باسێکی
زۆر هەڵدەگرێت ،بەاڵم ئەوەندەی بەم باسەوە پەیوەست بێت
و بۆ لێکدانەوەی کورتە شیعری “!” ،دەشێت بڵێم ئەم شیعرە
بە لەنگەرێک و لە قەبارەی وێنەیەکەوە دەست پێدەکات...ئێمە
بەر لە فڕین دەشێت وێنای ئەوەمان هەبێت کە لە سەر زەمین
داین و سەر بەهەرێمی نەفڕیوەکان...ئێمە بەر لە خەیاڵکردن
دەشێت گریمانەی ئەوە بکەین کە لە واقیع داین...رەنگە بۆیە
ئەم شیعرە بەر لەوەی ناوێکی وشەیی و نیشانەیەکی باوی
نووسراوەیی لە سەر بێت ،نیشانەیەکی رێزمانیی واتە نیشانەی
سەرسووڕمانی بە سەرەوە بۆ دانراوە...نیشانە وەکوو ناو...ئەمەش
دەشێت ئەوە بگەیەنێت کە ئەم شیعرە سەرەتایەکی باشە بۆ
گەشەی ئەزموونی شێت هەم لە رووی زمان و هەم لە رووی
فۆرم و پێکهاتەوە...شیعرێک کە مەحکوومە بە زمان ئەگینا
زمانەوەری تایبەتمەندیی شێت نییە!یان با بڵێین شێت فۆرمی
باوی زمانی بەالوە هەر پێ فام ناکرێت!
“!”
ئەڵماسی هیچ بزەیەک نەخشەی خەڵووزی وێرانی دڵم...
ئەو رستەیە تەواو نابێ بە دڵپڕی
ئەڵماسی وێرانی بزەت کە خەریکە چاوەکانم...
ئەو شیعرە درێژە نادرێ ئاوا بە هەست
هزر دەڵێ :ئەڵماسی ئەوین درۆیە.
3/11/78شین ترین بەتاڵ ل65
لەم شیعرە کورتەی دەفتەری یەکەم دا لە چاوەی ئەو وێنە
بزۆک و جووڵەیی و حەجمدار و چەند الپاڵیانە دا کە لە شیعری
درێژی”سەردێڕی شیعرێکی خوێناوی بە پەیڤی دارەبەن” و
“قامەتی بێ زەمانی مانا” و هەروەها “رۆژ ئەژمێرێ رەوەز” کە
سەر بەدەفتەری دووهەمی شاعیرن ،ئاستێکی کەمتر بزاوتوو
و کەم جووڵەی وێنە ئامادەیی هەیە و هەمدیس ئەوەندەی
مانیفێستکردنی تەکنیکی وێنەی جووڵەیی و تاقیکردنەوەی
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شیـ

تەکنیکەکەیە ئەوەندە درەوشانەوە و گەشانەوە و رادیکاڵبوونی
ئەم تەکنیکە نییە .لەو شیعرانەی دەفتەری دووهەم دا وێنەی
بزۆک لە فۆرمێکی تەواو و گەشەکردوو دا دەردەکەوێ .بۆ
نموونە لە شیعری درێژی “قامەتی بێ زەمانی مانا” دا ئەگەرچی
وشەی “لەیال” لە سەرەتا دا خوازەیە ،بەاڵم لە کروتەون و تان
وپۆی شیعرەکە دا ئیتر بەم فۆرمە نامێنێتەوە ئەوەندە بزواندی
خەیاڵ و وێناندنی وێنەی ئەو خوازەیەیە ئەوەندە مونادا و
خیتاب و قاوکردنێک نییە لە کارئەکتەر و کەسایەتییەک...
بەڵکوو ئەم کارئەکتەر و کەسایەتییە بە شکڵیتر و فۆرمیتر وێنا
دەکرێت ،ئەگەر بە وتەی د.رەهبەر مەحموودزادە وێنەی بزۆکی
شیعری شێت هەڵگری دوو الیەنی خەیاڵی و حەجمی بێت
ئەو من دەڵێم کە لە بڕێک لە شیعرەکان 11دا و بۆ نموونە لەم
شیعرە درێژە دا هەڵگری رەگەزی خوازەییشە و هەر ئەمەیە
کە تەکنیکی شیعری شێت و زمانی شیعری شێت سرک و
کەوی نەکراوە دەکات...ئێمە لە هەر پیت و لە کاڵورۆچنەی
هەر وشەیەکەوە بچینە ناو شیعریی شێت سەفەرێکی تایبەت
و جیایە لە کاڵورۆچنەی پیت و رێگای وشەکانیتر دەست پێ
دەکەین ،تایبەتمەندیی دژە باویی شێعریی شێت لە خوازەمەند
کردنی پیت لەرێگەی وێناندنی وێنە بە ناو وێنە دایە .راستە
زمان فۆرمێکی میتافوریکی هەیە و تەنانەت کاتێکیش دەڵێین
میتافوریک هەر لەگەڵ میتافور دا بەرەوڕووین ،بەاڵم باسی
من لە پێگەی پیت و دەوری وشەیە لە درووستکردنی وێنەی
پڕجووڵە و خوڕاوگەیەک لە خەیاڵی وێناکردن .لە شیعری
قامەتی بێ زەمانی مانا دا لە یەکەم دێڕ دا :بەسەرچوو دەورانی
دڵنیای بزەم...لەیال” لەیال لێرەدا واتەیەکی هەیە کە دەشێت
هەم خوازە بێت بۆ کارئەکتەرێکی دیاریکراو و هەمیش
تەلمیح و ئاماژەیەکی مێژوویی بێت بۆ یاری مەجنوون ،بەاڵم
لە بەشیتر و دێڕیتر دا ئەم وێنەیە وێنایتری بۆ دەکرێت:
بەسەرچوو دەورانی دڵنیایی فڕین لەیال”...ل 19یان :لەیال!!
ئەو پیتەی ئەگەر چاوت نەبا بۆ هێندە شەو دەبوو ...یانتر:
لەیال مێژووی عاشقانەم باڵندەیە مەگەر؟!...بەهەرحاڵ دەشێت
لە فۆرم و سیاقی کۆی شیعرەکە و پێکهاتەکەی دا ئەو جووڵە
و بزۆزییە شوێن پێ بگرین .ئەم باسە دادەنێم بۆ دەرفەتیتر
و دێمەوە سەر شیعری “!” لەدەفتەری یەکەمی شاعیر کە
پێشتر ئاماژەم پێدا و بە لەبەرچاوگرتنی ئەم باسەی کە هێنام
سیمای وێنەی جووڵەییمان باشتر بۆ دەردەکەوێت و ئاست
و خەستبوونیشی لەهەرکام لە دەفتەرەکانی دا و بە شێوەی
بەراوردکارانە زەقتر بۆ روون دەبێتەوە.
لە شیعری “!” دا بە شێوەیەک بەستێن بۆ تەکنیکی وێنەی
حەرەکەتی تەواوتر ئامادە دەکرێت ،فۆرمی وێنە لەم شیعرە
دا هێشتا ماویەتی بگاتە ئەو ترۆپکی جووڵە و حەرەکەتە کە
لە هەندێ شیعریتری دا و بەتایبەتی لە دەفتەری دووهەم دا
زەقە ،بۆ نموونە لە دێڕی یەکەم دا “ئەڵماسی هیچ بزەیەک
نەخشەی خەڵووزی وێرانی دڵم”...وێنەیەک دەکەوێتە رێ
بەاڵم بەر لەوەی بکەوێتە بزووتن و بزاوتن ئێمە لەگەڵ لەمپەر

و دەسەندازێک دا روو بەڕوو دەبینەوە کە بەرهەمی ملمالنێ
و شەڕی وشیارانەی شاعیرە لە گەڵ زمان و پێکهاتی زمان
و فۆرم...بەرهەمی شەڕی پێکهات و ناپێکهات...شەڕی ئاوەز و
شێتی...زانست و شیعر:
ئەو رستەیە تەواو نابێت بە دڵپڕی
واتە لەم دێڕەدا پێمان دەگەیەنێت کە ئەو رستە ناشێت
هەڵگری پنتێکی دیاریکراو و خاڵێکی کۆتایی لە قەوارەی
هێنانی “فیعل” کە ئاماژەیەکە بۆ زەمان و بەند بوون ئەویش
بەم هەموو ژانی و دڵپڕییەوە تەواو ببێت...هەر لێرەیە پێوەندی
ئەزموونی بوون ناسانەی وەگێڕی شێت لەگەڵ پێکهاتی زمان
وەکوو قبووڵنەکردنی کردە یان فیعل(وەکوو هێمای زەمان
و دیاربوونی جەمسەری زەمان و چەشنێکی ئایدۆلۆژیکی
زەق لە میتافیزیکی حوزور) و نازەمانییەت وەکوو ئەزموونی
خەیاڵکردنی وەگێڕ لەناو زمان و زەمان دا دەردەکەوێت کە
من پێشتر لە پێوەندی شیعریی شیت و نازەمانییەت دا و لە
وتارێک دا قسەم لەسەری کردووە و دیسان ناپەرژێمە سەری.
لە درێژەی ئەم شیعرە کورتە دا دیسان بزاوتێک دەکەوێتە
وێنە :ئەڵماسی وێرانی بزەت کە خەریکە چاوەکانم ”...بەاڵم
هەمدیس ئێمە لە گەڵ دەستئەندازێکی وشیارانە دا رووبەڕوو
دەبین”...ئەو شیعرە درێژە نادرێ ئاوا بە هەست” کەواتە هێشتا
وێنەی جووڵەیی لەم شیعرە دا نەگەیشتووەتە بزۆزبوون و
فۆرمی راستەقینەی شێتانەی خۆی و بە چەشنێک ئەزموونی
زمانی و فۆرمیکی وەگێڕ خەریکە لە رۆچنەیەکی بوونناسانە
و ئونتۆلۆژیکاڵ مانیفێست دەکرێت...ئەم شیعرە ئەوەندە
مانیفێستێکە بۆ بونیاتنانی وێنەی بزۆک ئەوەندە فۆرمی
گەشەی وێنەی حەرەکەتی نییە...ئەگەر وەکوو وتمان وێنەی
حەرەکەتی سەر و رەگەزێکی قووڵی لە ناو جیهانی ناوشیار
یان من یان ئید یان ترس دا بێت ئەوا لەم شیعرە دا هێشتا
شەڕ و ملمالنێی لەگەڵ وشیاری و ئاوەز و هزر کە فۆرمەکانی
پێکهاتێکی ئاوەزمەند و عەقڵ تەوەر لە زمان و دەربڕین و
مانارەوایین ،دەکرێت ،هەر بۆیەشە لە دێڕی کۆتایی دا دەڵێت:
هزر دەڵێ :ئەڵماسی ئەوین درۆیە .شین ترین بەتاڵ ل65
هەر وەکوو وتمان ئەم شیعرە ئەوەندە مانیفێستکردنە بۆ دەرچوون
لە سیستەمی وێنەیی و وێناندنی کۆنی ئەزموونە شیعرییەکانی
پێشوو ئەوەندە بونیاتنەری وێنەی جووڵەیی نییە ،واتە هێشتا
شەڕی هزر و ئەوین...عەقڵ و شێتی...پێکهات و ناپێکهات...
حەقیقەت و خەیاڵ...وێنە و وێناندن(وێنەی جووڵەیی) لەگەڕە...
شەڕێک کە رێگەی “خوازە” و لەئاستێکی قووڵی راگەینراوە:
هزر دەڵێ :ئەڵماسی ئەوین درۆیە .ئەگەر سێبەری چەشنێک
لۆگۆس و ماناتەوەری لە شیعری شێت دا وێنا بکەین ئەوا لە
گەڵ چەمکی ئەوین و عەشق دا رووبەڕوودەبین و ئەمەش
لەهەر دوو دەفتەرەکەدا زەقتر لە هەموو تایبەتمەندییەکانی
شیعری شێت دا دیارە...هەم شین ترین بەتاڵ پڕە لە مەجنوون
و عاشق و چاو و رەشی و لەیال و رووناک...هەمیش “منم
شاعیری ژنانی چاوەڕوان” و ئەم تێڕوانینەمان بۆ هەبوون و

حوزوری وەها سەنتەرێک لە لۆگۆس و فۆرمێک لە حوزوری
میتافیزیکیانە لە قەوارەی مانا قەت غەریب نییە...شیعری
شێتی ئەوەندە عاشق و ئەویندارە ئەوەندەش شێتە...دژی
هزر و پێکهاتە ،هزرێک کە دەڵێ ئەڵماسی ئەوین درۆیە...
ئێمە دەشێت باش بزانین کە شێتی و ئەوین لە زۆر حاڵەت
دا لەیەکدی جوێ ناکرێنەوە ،تەنانەت دەکرێ ئەزموونی
شێت بە ئەزموونی ئەوین بناسێنین ،دەشی بزانین هەموو
ئەویندارەکان و هەموو شێتەکان هەڵگری توخمێکی هاوبەشی
شێت-ئەوینی بن .ئەویندارێک بە سانایی دەکرێت شێت بێت
بەاڵم شێتێک بەئاسانی و روونی ناتوانێت عاشق بێت،،،چوون
پێشتر ببووە و شێتی کردووە ،لێرەدایە فۆرمێک لە تێکەاڵویی
و تێکچڕژانی نێوان شێت
دەبینین،و
عاشق
و
دەشێت بڵێین کە هەموو
دەشێت
ئەویندارەکان
بگۆڕێنە سەر ئاستی شێت
بەاڵم شێتەکان ئیتر ناتوانن
عاشق بن و ئەویندار بن،
لەدەفتەری یەکەمی
مەگەر لە شکڵ و فۆرمیتر
شاعیر کە پێشتر ئاماژەم پێدا
دا...لە جووڵە و بزاوتن و
و بە لەبەرچاوگرتنی ئەم
وێناندن و خەیاڵکردن و
باسەی کە هێنام سیمای
پیتاندن و شاعیر بوون دا،
وێنەی جووڵەییمان باشتر
بۆیە رێکەوەند و لێکدراوی
بۆ دەردەکەوێت و ئاست و
شیعری شێت هەڵگری
خەستبوونیشی لەهەرکام
هەموو ئەو جەمسەر و
لە دەفتەرەکانی دا و بە
تایبەتمەندی و تەکنیکانەیە
شێوەی بەراوردکارانە
کە باسم کردن .ئەوین،
زەقتر بۆ روون دەبێتەوە.
شێتی ،وێناندن ،واقیعێکی
وانوێنراو و وێنەنوێنراو،
وێنەی حەرەکەتی ناکۆتا و
حەجمی و...کەواتە دەکرێ
بەو ئەنجامە بگەین کە
شێت و عاشق یان شێتی و
عەشق بەگشتی و لە دواجار دا لە هەناو و لەپێگەی شاعیر و
شیعر دا دەبن بەیەک و چوونیەکیی و هاوبوونی ئەزموون دەکەن.
بەم وتە گشتیانەوە دێمە سەر لێکدانەوە و خوێندنەوەی کورتە
شیعری”منم شاعیری ژنانی چاوەڕوان”ی دەفتەری دووهەمی
شاعیر کە پێدەچێت ناوی دەفتەری دووهەم هەر لەم کورتە
شیعرەوە هەڵگیرابێ و بەم پێیەش رۆڵێکی بنەمایی و ناوەندی
لەم شیعرەدا بە سەر کۆی دەفتەرەکەدا لەبەرچاو گیرابێت.
بێگومان ئێمە لە فەزایەکی کەمکاریی و نەخوێندنەوەی
دەقەکان و ئەزموونە جیاجیاکان دا هەناسە دەکێشین ئەگینا
هەڵسەنگاندنی هەر کام لە ئەزموونە شیعرییەکانی نوێترخوازان
پێویستی بە لێکۆڵینەوەی ورد و خوێندنەوەی فرەرەهەند
بە میتۆدی جۆراوجۆر دەبێت ،بۆ نموونە ئێمە ئەگەر لە
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لێکۆڵینەوەیەک دا و بە میتۆدی بەراوردکارانەوە ئەزموونی
ساڵەح سووزەنی و یوونس رەزایی بخوێنینەوە هەم بەشێک لە
تایبتمەندیی هەر کام لە ئەزموونەکان و دەقەکان دەردەکەوێت
و هەمیش بەشێک لە تایبەتمەندیی جیاوازی هەر کام لە
ئەزموونەکان و روانینیان بۆ زمان و فۆرم و...ئەگەر شیعری
یوونس بە شیعری شێت ناوبردە کراوە ئەوا من شیعری ساڵەح
سووزەنی لە ژێر ناوی ئەزموونی دوورگە دا پێناسە دەکەم...
دوورترین شوێن...شوێنگەیەکی دوور لە ئەزموونی زمانی
و فۆرمی و پێکهاتی...سەر بە جیهانی ریزۆم و تەقینەوەی
ناوشیاریانەی پیت...بەرای من ریزۆم ناتوانێت ئەزموونی دانسقە
و تایبەتی سووزەنی پێناسە بکات...ئەزموونی ئەو دەشێت لە
خوازەیەک دا بخرێتە روو کە خوازە بێت بۆ خوازەیتر و ئاوێنە
بێت بۆ ئاوێنەیتر و وێنە بێت بۆ وێنەیتر و وێنا بێت بۆ وێنایتر
و...وێنەی وێنای خوازە لە دوورگەیەک بە ناوی”بە عینجە و
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فینجەوە چ شار” 12.بەهەر حاڵ لەدەرفەتیتر دا و بە تێر و
تەسەلی باسی ئەزموونی سووزەنی دەکەم ئێستا با بڕۆینە سەر
شیعری ئاماژەپێکراو .شیعری “منم شاعیری ژنانی چاوەڕوان”
هەڵگری دوو بەشی جیا و گشتییە و هەر بەشێکیش لە
سێ ئەپیزۆد پێکهاتووە .بەشی یەکەم لە سێ ئەپیزۆدی بێ
ژمارە و پەرەگرافیانەدا دەردەکەوێت و بەشی دووهەم لە سێ
بەشی ژمارەییانە  2،1و3دا دەردەکەوێت ،شتێکی سەیر و
تایبەت و سەرنجڕاکێش کەلەم دوو بەشە دا هەیە ئەوەیە کە
هەر کام لە پێکهاتەکانی ئەم دوو بەشە خاوەنی پێکهاتیترن،
ئەگەر پێکهات بە واتای فۆرمێک لە پێوەندی نێوان رستە
و سیستەمی نیشانەیی دابنێین ئەوا ئەم شیعرە و تەنانەت
زۆربەی شیعرەکانی ئەزموونی شێت بە تایبەتی لە دەفتەری
دووهەم دا پێکهاتەشکێن و دژە پێکهاتن ،بەاڵم مەبەستی
من لە پێکهات فۆرمێک لە پێوەندی نێوان پاژەکانی پێکهاتە
کە خوێنەر دەتوانێت بۆی وێنا بکرێت،
وەکوو دریدا دەڵێت کاتێک ئێمە لە
سەر رەتکردنەوەی حوزوری میتافیزیک
قسە دەکەین ناچارین هەر بە هەمان
وشە و زاراوەگەل لە سەری قسە بکەین
کە هەڵگری الیەنی میتافیزیکی و
چەشنێک لۆگەسەنتەری و ماناتەوەرین.
کاتێک ئێمە لە ئەزموونی شێت قسە
دەکەین دەشێت هەڵگری وشیارییەکی
باش بین بۆ تەقەدان لە شیعریی شێت...
دەبێ بزانین پێکهات کامەیە و لە
کوێ دەشکێت ،ئەگەر سەرنج بدەینە
ئەپیزۆدە ناژمارەیی و پیتیانەکەی
بەشی یەکەمی ئەم شیعرە شەپۆلدانی
وشە و پێکهاتشکێنی بەردەوام و بە
حەجم کردنی وێنە بە تەواوەتی زەقە
و نموونەی هەرە سەرکەوتووی شیعری
شێت بەو تایبەتمەندییانەی کە تا ئێستە
باسم کردووە ئەم شیعرەیە.
وێنەی جووڵەیی و بزۆک لە شیعری
شێت دا جیانییە لەو گۆشە حەجمییە
و رەهەندە کوبیستییەی پێی دەدرێت.
ئەگەر یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی
روانینی حەجمخوازانە بۆ گێڕانەوە و
وشەرێژی و شیعرهۆنینەوە بزۆزبوون و
سرک بوونی بێت ئەوا لە روانینێکی وێنایی
و ئاوێنەییەوە بۆ واقیع سەرچاوە دەگرێت،
چوونکوو ئەزموونی شیعری حەجم لە
زمانێکی وەکوو فارسی دا شتگەلێکی
تاقیکردۆتەوە کە دەشێت لە شێعری
شێت دا بە شکڵیتر و رەسەنتر هاتبێتە

ئاراوە .ئەوان دەیانگوت :لە جیهانی واقیع تاکوو دەرکەوتەکانی
واقیع و لە ئامێرەوە تاکوو کارتێکەری و کاریگەرییەکانی
ئامێر مەودا و جیاوازیگەلێک هەیە .مەوداگەلێک لە نێوان
واقیع و سەرووی واقیع...لەنێوان سرووشت و بانسرووشت...
لە هەزار خاڵی شتێکەوە هەزاران تیشک بەدیاردەکەوێت و
هەر تیشک دەگاتە دەرکەوتەیەک لە سەرووی ئەو شتە و
واقیع بەو هەموو دەرکەوتە ئەژمارهەڵنەگرەی لەگەڵ هەزار
رەهەند هەڵدەپێکرێت 13.شاعیری حەجمگەرا ئەم مەودایە
بە جمشت و بزوتنێکی تایبەت کە من پێی دەڵێم “جمشتی
وێنایی” دەبڕێت ،توند و خێرا و بەم شێوەیە لە واقیع بازدەداتە
سەر دەرکەوتە و بەدواداهاتەکانی واقیع .هەر دەرکەوتەیەک
هەڵبژێرێت و لەگەڵ هەر تیشکێکی واقیع ببێت بەماڵ ،لەوێدا
تاسەر نامێنێتەوە و بەشێوەیەکی خێرا و بەجمشتێک دەپەڕێتە
سەر دەرکەوتە و تیشکیتر بۆیە شاعیری حەجم گەرا بە
جمشت و نەوەستانەوە مانا پەیدا دەکات...لەم دەرکەوتە بۆ ئەو
دەرکەوت و لەم تیشکەوە بۆ سەر ئەو تیشک...ئەگەر شاعیری
حەجم گەرا شاعیری جمشتە خێرا و کتووپڕ و ساتییەکان بێت
ئەوا شاعیری شێت شاعیریی جمشتە ئاوێنەیی و ناکۆتاکانە
بە تۆڕێکی گەورەی وێناکردن و وێناندن لە ئاوێنەی پیتەکان
دا...ئەو پیتانەی کە شاعیری شێت تەنها وەکوو زمانوەرێکی
مەحکووم قبووڵی کردووە ئەگینا نە شێت و نە شاعیری شێت
زمانهەڵگرنین و زمانیش ئەزموون و شاعیری شێت هەڵناگرێت،
واتە ئێمە مەحکوومین بەوەی کە جیهان و واقیع دەق(زمان)
بن و دریدا گوتەنی هیچ شتێک لە دەرەوەی دەق بوونی
نییە 14.هەر بۆیە:
پیاوتر لە دار...بەریشاژۆی پەنجەرەتدا...رووناک
راکشاوتر لە شەقام بە ئاژاوەی چاوتدا...تاریک
عاشقتر لە هەور بەتەنیاییتدا.
ئەمە ئەپیزۆدی سەرەتای بەشی یەکەمی شیعرەکەیە کە چەند
وێنەی سەیر و بزۆک دەکات بەناوی یەک دا و لە دواجاریش
دا ناهێڵێت تەواو بێت چوون جیهان ئاوێنەییترە لەوەی
وێنەیەکی “رووناک”مان لێی بۆ دەرکەوێت:
پیاوتر لە دار...دەشێت وێنەی کەسێکی خۆڕاگر و ریشەدار و
تۆکمە بێت کە پەل و پۆ دەهاوێت بە “ریشاژۆی پەنجەرە” دا...
لێرە دا ئیتر ئێمە فڕی دەدرێینە ناو وێنەیەک و “پیت”ێک کە
خۆی نادیار و پێناسە نەکراوە“ :رووناک” .درێژەی ئەم شکڵ و
سیاقە لە دێڕی دووهەم دا وا هاتووە:
راکشاوتر لە شەقام...بەئاژاوەی چاوتدا...تاریک...واتە دەشێت
ئێمە وا بگەین کە جووڵەی رووناکی(کەدەشێت لە
گۆشەنیگایترەوە رووناک وەکوو ناوی مێینەیەک و بەپێی
ئەوەش خوازە()metaphorێک بێت)لەرێگەی ریشاژۆی
پەنجەرە و بە هەیکەلی پانتر لە دار هەبوون و جووڵە و سەفەرە
بە ناوی “چاوتدا”...وەکوو شەقامێکی راکشاو و درێژکەوتوو و
درێژکۆلەش با “تاریک” بێت...ئەمەش لە ئاخێزگەی ئەوەوە
دێت کە وەگێڕ “عاشقتر لە هەور”...بە “تەنیاییت”دا ،دەبارێ.

ئێستە ئەگەر رەوتێکی بزۆکی وێنایی لە نێوان “پەنجەرە و چاو
و هەور” دا وێنا بکەین بە “رووناک”ی یان “تاریک”ی ،ئەوا
شتێک کە روو دەدات باران و گریانە ،تۆ بڵێ شیعر بەسەر
تەنیاییتدا .بۆیە لە درێژەدا دەڵێت:
منم پیاوی عاشقی راکشاو...لەو دێڕەدا کە شیعرە...
واتە دەشێت کۆی ئەو ئەپیزۆدەی سەرەتا بە خوازەیەک بزانین
بۆ شیعر...کە داباریوە بەاڵم جمشتەکە لێرەدا ناوەستێت و
هەر لە رێگەی پیتی پەنجەرە(دێڕی یەکەم) و ئاژاوە(دێڕی
دووهەم) و تەنیاتر(دێڕی سێهەم) وێنایتری بۆ دەخەمڵێت و
جمشتیتری بەبەردا دەکرێت:
منم پەنجەرەی ئاژاوە...لەو عیشقەدا کە تەنیا...
کەلێرەش جوواڵندن و بزاوتنی دەرکەوتەی عاشق(عەشق) کە
لە دێڕی پێشووتر دا هاتووە بەردەوام دەبێت و لە درێژە دا و
لەدێڕی پاش ئەمە هەموو وێناکان چڕتر و خڕتر دەکاتەوە و
ونبوون و شێتبوون لە سەفەری ئاوێنەیی ناو پیتەکان دا زەق
دەبێتەوە:
منم شاعیری تەنیایی هەور...لەو ئاژاوەی شەقامە دا...کە
رووناک.
ئەگەر نەختێک وردبینەوە لەم دێڕە دا هەموو وشەکان جگە
لە(شاعیر) لە دێڕەکانی پێشوودا هاتوون تەنیایی ،هەور ،ئاژاوە،
شەقام و...وەکوو بڵێیت هەموو وێناسازییەکە لە خزمەت ئەمە
بووە کە “شاعیر” و “شیعر” سەرهەڵبد”ات” بۆیە لە درێژەدا
دەڵێت:
بخوێننەوە سێ شیعری من کە پێکەوە هەورانە بەسەرتانا...
بنووسنەوە سێ دێڕی دوای ئەوین...کە سپی سپی چاوەڕوان
ئێوە پیاوانی راکشاو لە سێ شیعری ناتەواوی عاشقێکدا
وەکوو پێشتریش ئاماژەم پێدا دەڵێی هەموو هەوڵی وەگێڕ
لەو وێناندن و سەفەرە ئاوێنەییەی هەناوی پیتەکان بۆ ئەوە
بووە کە لەرێگەی ئاژاوەی پەنجەرە بە سیحری چاو راکشاوانە
درێژ بێتەوە لە عیشقی عاشقێکی تەنها کە ببێت بە شاعیری
تەنیایی “هەور” و ئێمە والێبکات شیعرەکەی بخوێنینەوە...ئەو
شیعرەی کە لەهەوری وێنا و پیتەکانەوە بەسەرمان دا...
دەبارێت؟
هەر لەم دێڕە دایە خوێنەر بە “بخوێننەوە سێ شیعری من
کە پێکەوە هەورانە”....هان دەدات کە “بنووسێتەوە سێ دێڕی
دوای ئەوین”...کە سپی سپی چاوەڕوانە.
بۆیە لەسەرەوە ئاماژەم بەوە دا کە بەشی یەکەمی ئەم شیعرە
پێکهاتیتر و فۆرمیتری لە ناو پێکهات دا تێدایە ئەمە بوو کە
هەموو دێڕەکانی ئاماژە بە یەک دەدەن و دێڕی پاشتر بارگاوی
و ئاوسە بە دێڕی پێشتر...و ئەگەر جارێکیتر وەکوو ئەزموونی
دووهەمجاری خوێندنی شیعرەکە بخوێنینەوە ئەوکات
دێڕەکانی پێشووش بارگاوی و هێزەکی دەبن بە دێڕەکانی
پاشوو...لێرەدایە باش لە وتەکەی تۆدۆرۆف تێدەگەین کە هەر
دەق(شیعر)ێک لە هەر جار خوێندنەوە دا ئەنجام و مودێلێک
لە خوێندنەوە هەڵدەگرێت .بەم پێیە و بەلەبەرچاوگرتنی
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پێکهاتی ناو پێکهاتی دێڕەکان دەشێت ئەم پرسیارە بکەم کە
ئایا کاتێک وەگێڕ لە دێڕی هەشتەم واتە لە دێڕی دووهەمی
ئەپیزۆدی سێی بەشی یەکەم دا دەڵێت:
بنووسنەوە سێ دێڕی دوای ئەوین کە سپی سپی چاوەڕوانە...
مەبەستێتی کە لە ئەپیزۆدی یەکەم و لەپاش دێڕی “عاشقتر
لە هەور...بەتەنیاییتدا” سەرنج بە سەر ئەپیزۆدی دووهەم “منم
پیاوی عاشقی راکشاو”...شۆڕ کەینەوە؟ و بەم شێوەیە شیعر
و عەشق و ناپێکهاتەیی و خوێندنەوە و نووسین دەکات بە
سەفەرێکی ئاوێنەیی و وێناکراو بۆمان؟یان نا ،وەگێڕ دەیەوێت
فۆرمیتر لە وێناکردنی پێکهاتی بەشی یەکەمی شیعرەکە بخاتە
بەرچاومان و پێمان بڵێت سەرنجی بەشی دووهەم بدەن کە لە
سێ ئەپیزۆدی ژمارەیی
واتە  1،2،3دا خۆی
دەرخستووە؟وەاڵمەکە
بێگومان رێژەییە و هەر
وەاڵمێک بەو پرسیارانە
بدەینەوە دەشێت بە
وێنەی جووڵەیی و بزۆک
لەبەرچاوگرتنی توانستی
لە شیعری شێت دا
بزۆزیی و کۆچەریی
جیانییە لەو گۆشە حەجمییە
بوونمان لەپلەی خوێنەر
و رەهەندە کوبیستییەی
دا بێت ،بۆیە لە دێڕی
پێی دەدرێت .ئەگەر
کۆتایی بەشی یەکەم دا
یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی
دەڵێت:
روانینی حەجمخوازانە بۆ
ئێوەن پیاوانی راکشاو لە
گێڕانەوە و وشەرێژی و
سێ شیعری ناتەواوی
شیعرهۆنینەوە بزۆزبوون
عاشقێکدا...
و سرک بوونی بێت ئەوا
ئایا مەبەستی وەگێڕ لە
لە روانینێکی وێنایی و
سێ شیعری ناتەواوی
ئاوێنەییەوە بۆ واقیع سەرچاوە
عاشقکێک ئەو سێ
دەگرێت
ئەپیزۆدەی ئەم بەشەی
یەکەمە یان ئەو سێ
بەشە
ئەپیزۆدەی
ژمارەییەکەی درێژەی
شیعرەکە یان پێکهاتی
دووهەمە؟ وەاڵمەکە هەرکامەیان بێت ئێمە دەشێت پیاوانی
راکشاو بین لە سێ شیعری ناتەواوی عاشقکێکدا کە لە هەور
عاشقترە و ئاژاوەی پەنجەرەیە و لە رێگەی ئاژاوەی چاو و
ئاژاوەی شەقام و کە رووناک ...کە تاریک...کە سپی سپی
چاوەڕوان بەاڵم سپی دەشێت شینتر =ئەپیزۆدی  ١وسپیتر
=ئەپیزۆدی  ٢و سوورتر =ئەپیزۆدی  ٣بێت:
1
شینتر لە جوامێری
باران
بەهارانە
لە ئامێزمدا دارستان
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ئەی شیعری سەرەتای
ئاژاوە
بنووسرێوە بە رووحمدا
تەنانەت ئەگەر
سەروایەک
بۆ تەنیاییم
دێڕێک بۆ سەرەتام.
بارانی جوامێری
ئامێزم
سەروایەک
بۆ سەرەتات
دێڕێک بۆ هەمووت
ئەی ناتەواوتر شیعر
لە ماڵئاوا.
ئەمە ئەپیزۆدی ١ی بەشی دووهەمی شیعرەکەیە کە دەبێت
سەرنج بدەین کە لە تەنیشت ئەپیزۆدەکانیتر بە شێوازی
ستوونی هاتووە واتە ئەپیزۆدی  ١وەکوو ستوونێکی درێژ و
راکشاو بەرەوخوار لە الپەڕەکەدا جێگەی گرتووە و  ٢و ٣ێش
بەهەمان شێوە و لە تەنیشت ئەو دا نە لە پاش یان پێشی
دا .واتە بە گشتی فۆرم و چنینی ئەپیزۆدەکان لە بەشی
دووهەم دا جیاوازە لە بەشی یەکەم ،وەک بڵێی ئەم بەشە
پێکهاتێکیتر و شیعرێکیترە کە جیایە لە بەش و پێکهاتی
یەکەم ،کە هەوێنی ئەم بیرۆکەیەشمان لە لێکدانەوەی بەشی
یەکەم دا شی کردەوە و تیشکمان خستە سەر نیشانەکانی.
کاتێک لە دواهەم دێڕی بەشی یەکەم دا دەڵێت:
ئێوەن پیاوانی راکشاو لە سێ شێعری ناتەواوی عاشقێکدا...
بەرەو بەشی دووهەم کە هەروەکوو وتمان دەڵێی شیعرێکی
سەربەخۆیە و بە فۆرمی ئاسایی نالکێت بە بەش و “پێکهاتی”
یەکەمەوە...ئەوەتا وەکوو ئەم دێڕەی سەرەوەش دەیخاتە روو
سێ شیعری ناتەواوە...ناتەواوە چوون شیعری شێت هیچکات
لەنگەر ناگرێت و تەواو نابێت...ئاوێنەی پیت لە ناو پیت بە
تۆڕێکی وێناکردن دا ...کاتێک سپی سپی چاوەڕوان...بەناو...
شینتر ...١سپیتر ...٢و سوورتر...٣ون دەبین .ئەپیزۆدی ئەم
پێکهاتە لە ژێرناوی ژمارەی  ١هەڵگری وێنەی هێزەکی
دێڕەکانی بەشی یەکەمی شیعرەکەیە...لەوانەی پێش ناوی
باران نەهاتوو بەاڵم ئاژاوەی چاو و عاشقتر لەهەور و ...پێکەوە
هەورانە بە سەرتانا...هاتووە کە هەموو دەشێت دەاللەت بن بۆ
داهاتی بارانێک کە دەکرێ وەکوو خوازە بۆ فرمێسک یان شیعر
وێنای بکەین ،بۆیە لە درێژە دا دەبیسین...یان دەخوێنین...یان
دەنووسین:
ئەی شیعری سەرەتای
ئاژاوە
بنووسرێوە بە
رووحمدا
دیسان بزواندنی وێنەگەلی بەشو پێکهاتی یەکەمی شیعرەکە

وەکوو ئاژاوە ،شیعر ،نووسین و...کە وێناندنەکە بزاوتووتر
دەکات و ئۆقرەنەگرتوویی و شێتی زەقتر دەکاتەوە...دەکرێت
لە سەر وشە بە وشە و شێوازی هاتنی وشە و فۆرمی
چەندپاتەکی)Frequency(15وشەکان قسەی زۆر بکەین،
بەاڵم بە هێنانەوەی چەند دێڕی کۆتایی ئەپیزۆدی ١ی بەشی
دووهەم و تیشکێک لە سەر ئەپیزۆدی ٢کۆتایی بەم باسەم
دێنم.
بارانی جوامێری
ئامێزم
سەروایەک بۆ
سەرەتات
دێڕێک بۆ هەمووت
ئای ناتەواوتر شیعر
لە ماڵئاوا.
وەکوو دەبینین وشەگەلی ئامێز ،باران ،سەرەتا ،جوامێری،
دێڕ .ناتەواوتر و شیعر لە هەموو دێڕەکانیتر دا و لە ئەو
بەشانەی هەر دوو پێکهات کە تا ئێرە باسمان کرد هاتوون،
و هاتنەوەیان لێرەدا پلەیتری مانایی و دەوریتری خەیاڵکردن
و وێناندن دەگێڕن...وێناندن و خەیاڵکردن و کۆچەریانەبوون
و سەفەرکردنێک کە بەردەوام ناتەواوە...تەنانەت لە جیهانی
ناکۆتای شێعریش دا...وەکوو شتێک دەڵێی شیعر هەڵگری ئەم
ئەزموونە شێتانە نابێت بۆیە “ناتەواو”ییەکانی شیعر دەشێت
لە ماڵئاوا بوون کە دەربڕینێکی دیار و بەرهەست و سەخت
و سۆڵە “تر” تر و زەقتر بێت...ناتەواوتر شێعر...ئەمەش لە
کەڵکەڵەی زمانی و وجوودی وەگێڕ بۆ گێڕانەوەی شێتی
سەرچاوە دەگرێت چوونکوو لە ئەپیزۆدی ٢ی ئەم بەشە دایە
کە دەڵێت:
سپیتر لە جەسارەتی
ئاو
کە هەور
چیها گەاڵ ئەچڕێ
بۆ چرکەیەک تەمەن
تا ناتەواوی جوامێری
سەروایەک
کە تەمەنی
جەسارەتی
شەقام
منم شاعیری ژیانی
چاوەڕوان
ئەگەر سەرنج بدەینە ئەم بەشە و لە یەکەم وشەکانی هەر
ئەپیزۆد  ١شینتر ٢سپیتر(کە بۆڵدکراوە و ناوەڕاستی ستوونی
پێکهاتەکەشە) ٣سوورتر و گرێی بدەین بە دوا ئەپیزۆدی
بەشی یەکەمی شیعرەکە و دێڕی “سپی سپی چاوەڕوان”
دەڵێی لە گۆشەنیگایەکیترەوە ئێمە لە گەڵ نیگارکێشێک
بەرەوڕووین کە دەیەوێت هەموو رەنگەکان تێکەڵ بکات سپی

و شین و سپیتر و سوورتر...جا ئەمەش گرێ بدەن بە دێڕە
سەرەتاییەکانی ئەپیزۆدی یەکەمی بەشەی یەکەمی شیعرەکە...
رووناک(روونی و سپێتی) و تاریکی(رەشی و نارووناکی)
ئەوکات دەزانین شیعری شێت چ وزە و پوتانسیەلێکی تێدایە.
شیعری شێت لە سەر گریمانەیەکی وجوودی خۆی مانیفێست
دەکات ئەویش ئەوەیە کە زمان ،نازمانە /ئاوەز شێتێتییە/واقیع
خەونە /و بە گوتەی ریمبۆ من ئەویدییە .بۆیە وەگێڕ بەر
لەوەی شاعیری ژنانی چاوەڕوان بێت ،شاعیری ژیان و بوونی
چاوەڕوانە کە وەکوو دواهەمین دێڕی ئەپیززۆدی ٢ی بەشی
دووهەم دەردەکەوێت ،بۆ گەڕان بە دوای ئەو نامن و ناخودە
لە ناو ئەزموونی شیعری شێت دا من ئەپیزۆدی کۆتایی واتە
 ٣دەهێڵمەوە بۆ کۆڵشتی خوێنەر...خوێنەرێک کە ناخوێنەر و
نووسەرە...بەگشتی دەشێت بزانین و لەبەرچاومان بێت کە لە
فۆرم و قەوارەی ئەم نووسینە دا هەوڵدرا بەشێک لەو جیهانەی
ئەزموونی شێت دەیەوێت وەکوو مودێلێک بیخاتە روو ،باس
کرا و باسکردن لە ئامادەبوونی هەندێ کەڵەرەوایەتی وەکوو
عەشق و زمان و شێتی و...ئەوەندەی ئاماژە بۆ غیابە ئەوەندەی
دەرخستنی ئامادەیی و حوزورێکی میتافیزیکی نییە و لە
ئەزموونی شێتدا ئەم شتە زەقە و پێکهات بەردەوام دەشکێت
و ئەم شکاندنەش لەرێگەی شەڕێکی بەردەوام و دەستەویەخە
لە گەڵ خودی پێکهاتەکە و لەناو پێکهاتەکەدا دێتە ئاراوە...
شەڕی ئاوێنە لەگەڵ ئاوێنە بە وێنەی وێناکردن و وێناندن...
لە رۆچنەی ئاوێنەوە!ئامادەیی و حوزور ئەو الیەن و رەهەندەیە
کە دەشێت لە شوێنێک دا بێت بەاڵم غیاب الیەنێکە کە
بەردەوام لە کۆچ و بزۆزیی و وێناندن دایە و وەکوو ئاو
دەبێت 16و دەخشێت و دەچێت و کۆچەرییانە دەمانژێنێت
و دماننووسێتەوە...شێعری شێتی غیابە...غیابی میتافیزیکی
واقیعێک کە بە فۆرمی جیاجیا ولە رێگەی جۆراوجۆر بە بەری
وشیاری و ئاوەزی ئێمەدا کراوە ،ئەزموونی شێتی هەبوونە لە
هەرێمیتر و نەبوونە لە سەرزەمینیتر...بۆیە:
راکشاترە لە وشە...
تاژاوە ل80
ماڵئاوای ئە ناتەواوتر زمان لە شیعر...
منم شاعیری “ژیانی” چاوەڕوان ل 80
پەراوێز و سەرچاوەکان:
-١رامان سلدن&پیتر ویدوسون ،راهنمای نظریەی ادبی ،ترجمەی عباس
مخبر ،چاپ قیام 1372صص 72تا76
 -2ئۆنتۆلۆژیای ئارەزو و پرۆسێسیوسەكانی بە سوژەبوون ،وتارێکی
ئینتەرنێتی ئەبووبەکر جاف کە لە کەلتوورمەگەزین دا باڵو بۆتەوە.
اڵپەڕەکانی  1و2
-3سەرچاوەی  ١صص74و75
-4آگامبن ،جورجو ،همبودگی آیندە ،ترجمە فٶاد جراح باشی ،نشر
ققنوس1388،
-5ینەندە،د ،مەسعوود ،لێکدانەوەی رەوتی شیعری نوێی کوردی ،گۆڤاری
شێ ژمارەی 0و١لقپەڕەی 44تا53
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-6ێگومان باسکردنی لە هەر ئەزموونێک دەشێت بە خوێندنەوەی
ئەزموونەکانی پێش ئەو ئەزموونە و لەنااو قەوارەی زمانێک کە ئەزموونی
دەقی تێدا هاتۆتە ئاراوە روو دەدات و مەبەست لە ئەزموونەکانی پێشیش
هەموو ئەو دەقانەیە کە پێش لەو ئەزموونانە(چ کالسیک و چ نوێ) و بەو
زمانە هاتوونەتە بوون ،لێرەدا تیشکێکی خێرا بە سەر ئەزموونی وەچەیەکی
پاشتری رێڕەوانی سوارەیە و فۆکۆسە لە سەر ئەزموونی شاعیرێکی تایبەت
و ئەزموونێکی تایبەت بەناوی شێتی.
 -7ئەم وتارە لە چەند شوێن هەم لە باشوور و هەمیش لە رۆژهەاڵت
باڵوکراوەتەوە .لە گۆڤارەکانی هایا و زرێبار و هەنار باڵو بۆتەوە کە
هیچکامیانم النەماوە بەاڵم وتارەکە لە ئینتەرنێت دەست دەکەوێت.
-8فریدریش نیچە ،فراسوی نیک و بد ،ترجمەی داریوش آشوری ،شرکت
سهامی خاص انتشارات خوارزمی ،چاپ دوم 1373
-9ژمارە لە عیرفانی رۆژهەاڵت و لە ئایینە رازاوی و کەونینەییەکانی
وەکوو کاباال کە وەکوو دەڵێن فۆرمێکە لە عیرفانی یەهوودی و ڤاڵتەر
بنیامینیش سەر بەم رێبازە بووە ،هیچکات لەناوی زانستێکی وەکوو ریازی
دا کورت نەکراوەتەوە لەم گۆشەنیگایەوە ژمارە هەڵگری مانایە و پیت
نیشانە و ئاماژەیەکە بۆ ژمارەیەکی تایبەت ،هەندێ لەم ژمارانە قودسی و
پیرۆزن وەکوو حەوت یان یەک یان مەزاریبەکانیان واتە77یان  ،22بەپێی
هەندێ گێڕانەوە ئایینی ژمارە ئایینێکی تایبەتی کۆنە و دەگەڕێتەوە بۆ
واڵتی هەرەمەکان و پێکهاتی “هەرەمیانەی ئارەزوو”(لێکدانێکی شیعری
شێت) واتە میسر ،ئەوەندەش رازاوییە کە تەنها ئەندامەکانی لە سیحر و
سڕۆک بوونی تێدەگەن ،پێدەچێت ئەم باسانە تەنها ئاماژەیەکی خوازەیی
بن بۆ زەینی ناوشیار و پلەی رەقەم و ژمارە لە زەین دا کە باسێکی زۆر
تەراکەوتەیە و من تەنها چەند شتی کورتم لەم بارەیەوە بینیوە و ناوی
نووسەرەکانیشم لەبیر نەماوە!
 -10لێدوانی د.ماری کالگز ،زمان لە روانگەی دەروونشیکارییەوە(دەربارەی
ژاک الکان) وەرگێڕانی مەنسوور تەیفووری ،ئیبراهیم شەوقی ،زمانەوان 3
الپەڕەی145
-11مەحموودزادە،د ،رەهبەر ،وشە هەڵگری رەساڵەتی تریفە(ئاوڕدانەوەیەک
لە شەبەنگی راڤە لە شیعری شێتدا) ،گۆڤاری زرێبار فایلی تایبەت بە
شیعرل112
“ -12دوورگە” وێنایەکی خۆمە لەو شوێنەی کە رووداوانی سەیر و
نازەمانمەند و سەرووی تیشک و دژەزمان تێیدا روودەدات ،شوێنێکە کە لە
زنجیرە درامای ونبووگ یان ونبووەکان دا وەکوو فەزایەکی بزۆز و بگۆڕی
ساتیانە و سەفەرکردوو لە ناو زەمان دا وێنا دەکرێت بە گشتی ئاماژەی من
بەم فیلمە و ناوبردەکردنی ئەزموونی سووزەنی لە ژێر ناوی دوورگە بەشێکی
لەناو فەزای ناشوێن ئەم زنجیرە درامایە دا دەخەمڵێت کە لە داهاتوو دا
و بەوتارێکی تێر و تەسەل و بە تەوەردانانی “بە عینجەوفینجەوە...چ شار”
دەپەرژێمە سەری .بەگشتیش زنجیرە درامای ونبووگ یان ونبووەکان()Lost
کە لە الیەن سێ دەرهێنەری بە توانای ئەمریکایی جیفری لەیبێر ،جەی
جەی ئابرامز و دیمۆن لیندیلۆف درووست کراوە و لە شەش سیزێن
پێکهاتووە یەکێک بوو لە باسهەڵگیرسێنەرترینی ئەو درامایانە کە بەچەندین
داهێنان لە وێنەگرتن و رەوایەت و رابردوونوێنی()Flashbackچەندین
تێمی فەلسەفی و وجوودی و میتافیزیکی بەشێوەی هونەری گێڕاوەتەوە
و ناوی چەندین فەیلەسووف و بیرمەند و فیزیکزانیشی تێدایە کە هەر
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کام هێمای چەشنە بیرکردنەوەیەکن لە جیهانێک بە ناوی “دوورگە”
دا ،کەسێک ئەو درامایەی بینیبێ لەم باسەی منیش بە ئاسانی و قووڵی
تێدەگات.
-13منبع :رؤيايي ،يدالله ( :)1357هالك عقل به وقت انديشيدن
(مقاالت) ،گردآوري و تنظيم:غالمرضا همراز ،تهران :انتشارات مرواريد،
چاپ اول ،1357=2537:ص ( .39-35نقل از :بررسي كتاب،دورهي جديد،
شهريور  ،1350شمارهي 4
-14دریدا ،ژاک ،فروید و صحنەی نوشتار(مواجهات) ترجمەی مهدی
پارسا ،کارگاه انتشارات روزبهان1390،صص26&20&18
-15دەشێت ئاماژە بە فیلمی سینەمایی ()Frequencyیش بکەم کە لە
فارسی دا کراوە بە”بسامد” لە نووسین و دەرهێنان و بەرهەمهێنانی دارێن
پاڤۆل فیشێر .لەم فیلمەدا کاریگەری و دەوری کارتێکەرانەی گۆکردنی
وشەکان لە جیهانی فیزیا و جازبە دا دەگێڕدرێتەوە ،دوو خوێندکاری
زانستە مەجەڕەدەکانی وەکوو فیزیا و ماتماتیک بە هۆی ناتەبابوونێکی
زانستی کاتێک دێنە تەنیشت یەکەوە یاسای راکێشان یان جازبە تێک
دەچێت و ئەمەش بەسامەد و بەدواداهاتی باشی نابێتەوە دواجار یەکێک
لە هاوڕێکانی ئامێرێکی میکانیکی و ژمارەبژێرانە دادەهێنێت کە وشە و
پیتی تایبەتیان بە پێی شوێنی تایبەت کە لە تەنیشت یەک دادەنیشن
بۆ دەڵێتەوە و بااڵنسی جازبە دەگەڕێنێتەوە و الیەنی ئەفسووناوی و
بانسرووشتی رەقەم و ژمارە لە رێگەی ئامێرێکی تەوا میکانیکی و زانستی
دەخاتە روو و دواتریش دەردەکەوێت هاوڕێکەیان ئەم ئامێرەی لە دەوڵەتی
ئەمریکا دزیوە و ویستوویەتی عەشقی نێوان ئەم کوڕ و کچە هاوڕێیەی بە
درووستکردنی بااڵنسی هێزی جازبە بگەڕێنێتەوە...ئیدی پێوەندی زانست
و ژمارەکان ئاوەیە و هەمیشەش پێیەکی دەسەاڵت لە ناو هاوکێشەکەیە!
دیتنی ئەم فیلمە بۆ تێگەیشتن لە رەهەندی مانایی و فۆرمی جیاوازی
ژمارە و بیرکاریی زۆر سوودمەند دەبێت .بەگشتیش و لە دواجار دا
( )Frequencyبەواتای تەکنیکێکە بۆ بزۆز کردنی رۆڵی پیت لە دێڕە
جیاجیاکان دا ،چەشنێکە لە دووپات بوونەوە و چەندپات بوونەوەی وشە
بەاڵم لە دەور و رۆڵی جیا و لە سیاق و چنینی جیاواز و لە شیعری شێت
دا کارکردی زۆرە.
-16او خوازەیەکە بۆ ئاماژە بە تێڕوانینی فەلسەفی فەیلەسووفی پێش
سوقراتی؛ واتە هیراکلیتۆس و ئەم خوازەیە داکۆکییە لە جووڵە و بزۆزبوون
و نەوەتان کە لە دێڕە ناودارەکەی دا هاتووە :ئێمە ناتوانین هیچ کات دوو
جار پێ بخەینە ناو رووبارێکەوە ،چوون بەردەوام ئاوەکە دەخشێت! ئاو
داکۆکییە لە هەبوون ()becomeو بەردەوام “بوون” لەجووڵەدا ئەزموون
کردن...کۆچەریانەبوونی سووژە ،بۆ زانیاری زیاتر چاو لە فلسفەی یونان و
روم ،فریدریک کاپلوتون ،بەرگی یەکەم بکەن.
-17م.فوتی ،ورونیک ،هایدگر و شاعران ،ترجمەی عبدالعلی دست غیب،
نشر پرسش 1376
تێبینی :ئەم نووسینە هەندێ کۆد و فایلی هێزەکی تێدایە کە دەکرا زیاتر
باسی بکەم و تیشکی بخەمە سەر بەاڵم نەشدەکرا هەموو شتێک روون و
ئامادە بخەمە بەردەست.

ئەدەبی تاک جنسییەتی یا ئەدەبی
ئینسانی
عەبدولقادر نیازی

ئەدەبیات وەک فاکتەرێکی فەرهەنگ ساز بە هەر دوو ژانرە
سەرەکی و گرینگەکەیەوە بە درێژایی مێژوو و تەمەنی خۆی،
هیچ کات لە تێم و بەک گراوەند و ناوەرۆکی پیاو ساالرانە بێ
بەری و مۆبەررا نەبووە.
لەو نێوەدا نە ئەدەبیاتی کوردی ،نە فارسی نەیانتوانیوە خۆ لەو
خسڵەتە بپارێزن ،ئەگەر لە دونیای بەر لە مۆدێرن و سەردەمدا
ئەو ڕەوتە پیاو ساالرییە نەک تەنیا بە سەر کۆمەڵگادا بەڵکوو بە
سەر ئەدەبیاتیشدا زاڵ بووە و ڕەنگی داوەتەوە ڕەنگە زەرفیەت
و کێشی گۆمەڵگای ئەو کات ئەو ئیزنەی دابێ کە هێژمۆنی
فەزای پیاو ساالر ،تەنانەت لە تەوەری زمانیشدا ،پاڵ وە پاڵ
شێعر و بەرهەمی ژنانی وەک پەروین ،لە نێو فارسەکاندا و
تەنانەت مەستوورەی ئەردەاڵنیش دابێ ،کە خوێنەری ئەدەبیات
بگەیەنێتە ئەو قەناعەتە کە فەزای پیاو ساالر نەک هەر بە
هۆی زەرفییەت و کێشی کۆمەڵگا و فەزای بەر لە مۆدێڕن،
کە ڕەوەندی ئەدەبیش پتر وەک پێش فەڕز و زەمینەیفەرمی و
ئۆرجیناڵ بۆ خوڵقاندنی دەق و ئەدەب لێی ڕوانیوە ،لە سەردەمی
مۆدێڕندا و دوا بە دوای سەر هەڵدانی شێعری نوێ لە الیەن
نیما ،وە ئەدەبیاتیش بە هۆی جسارەتەکانی فروغ و سیمین تا
ڕادەیەک لەو فەزایە هاتە دەر و ناچار بە تۆخ هاویشتن بوو،
بەاڵم ناکرێ وەک ڕەوتێک دژ بەو فەزا زاڵەی ،پیاو ساالرانە
لێی بڕواندرێ ،بە کەمێک تەسامووحەوە ڕەنگە بتواندڕێ وەک
دەرکەوتە و نموودی توانایی ژنان لە بوارەکانی ژیانیاندا ئاوڕی
لێ بدرێتەوە ،بەژدار نەبوونی ژنان لە پڕۆسە درێژ خایەنەکانی
ئەدەبی و سیاسی و فەرهەنگی دا ڕێک دەگەڕێتەوە سەر ئەو
قەیرانە کە هیچ کات نەیتوانیوە دەرکەوتەیەکی ژنانەی ،بە
تەواو مەعنا لێ بکەوێتەوە ،ئەوەی کە فەزای زمان و شێعر و
چیرۆک ،بە گشتی ئەدەبیات و سیاسەت و یاسا ،هەتا( ه ،ت ،د)
ئێستاش تا ڕادەیەکی زۆر لە ژێر هێژموونی ئەو فەرا پیاوانە دایە
بەڵگەیەکیترە بۆ سەلماندنی ئەوەی وترا.
ئەگەر لە هەر شوێن گەلێک تا ڕادەیەک ژن توانیوێتی
بەرپرسایەتییەک لە هەر بوارێکدا بە دەستەوە بگرێ و نموودێکی
ژنانەی پێ ببەخشی ،پتر لەوەی کە وەک توانایی ژن چاوی لێ
بکرێ ،لە بەدەستەوە گرتنی ئەو بەرپرسیایەتییەدا هەڵقواڵوی

ڕەحم و بەزەیی پیاوان بووە کە ئەوەش لە بری ئەوەی
لێکەوتەیەکی باش و پڕ مەزەندەی هەبێ بۆ ژنان زۆر جار دوورە
پەرێزی ئوانی لێ کەوتۆتەوە.
2ئەوەی کە ژن تا ئەو ڕادەیە لە بەدەستەوە گرتنی دەسەاڵتی
زمانی و کردەکیدا خستراوەتە پەراوێز ڕەنگە بکرێ لە زۆر
الیەنەوە تاووتۆ و شرۆفەی بۆ بکرێ ،بۆ نموونە بەشێکی زۆر
لە جەماوەر سەرچاوەی ئەو دە پەڕاوێزدا مانەوەی ژن دەخەنە
ئەستۆی سرووشتی ژن و بەشێکی زۆریش دەیخەنە ئەستۆی
بار و دۆخ و هەڵسووکەوتی خوودی ژن بە درێژایی مێژووی،
لە گە خۆی .لە گوشە نیگایەکیتروە ئەگەر لە پرسەکە بڕوانین
ڕەنگە ناهەمواری و نەبوی دیسیپلین لە گۆمەڵگای ئێمە و
بەشێکی هەرە زۆری واڵتانی جیهانی سێهەمدا لە مەڕ مافی ژن
فاکتەرێکی گرینگ و شوێن دانەریتر بێ ،بۆ ئەوەی تێیدا ژن
ئەگەر سەرخووردەش نەبێ النی کەم لە بواری بەشدار کردنی
چاالکانەی لە گۆمەڵگادا بۆ نەڕەخساوە ،لە بەرامبەر ئەوەشدا پیاو
ساالری کە پتر الیەنەکانی کۆمەاڵیەتی و ئابووری و سیاسی
داگیر کردووە بە هۆی نەبووی ئەو دیسیپلینەی وا لە سەرەوە
باسی لێ کرا هاکات دایداوەتە بواری ئەدەب و داهێنانیشەوە،
بە ورد بوونەوەیەک لە مێژوو بە باشی بۆمان دەردەکەوێ کە
لە کومەڵگای ئێمەدا کە بەردەوام کۆژەڵگایەکی سووننەتی و
خێڵەکی بووە دەورەیەک بە نێو ناوەرۆکی ژن ساالری بوووونی
نەبووە ،هەر وەک پێشتریش ئاماژەی پێ کرا ئەگەر لەو
سەردەمە نیمچە مۆدێڕن و ئانۆمیکەدا بە شێوەیەک لە شێوەکان
چەشنێک هاوسانی و هاوشانی کۆمەاڵیەتی و حقووقی و زۆر
جار درووشماوی لە کۆمڵگای کوردیدا دەبیندرێ ،بەر لە هەموو
شتێک دەبێ ڕوون کرێتەوە کە سەرچاوەی لە کام سەرچاوە
و پرەنسیب گرتووە .بێ شک کۆمەڵگای کوردی کۆمڵگایەکی
ناهەموار پڕ کێشەیە کە بنەڕەکیترین ئەستۆندەکەکانی
فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی و سیاسێکەشی تووشی لەرزۆکی و
بۆشایی بووە و بەهێزترین زەبری ئەو بوون و ناهەمواریەش
الیەنەکانی حقووقی و یاسایی کۆمەڵگا دەگرێتەوە کە سەرچاوەی
هەموو خەمۆکی و ناکۆکییەکانە ،ئەوەی کە ئەو قەیرانە پتر
داوێنگری ژنانە تا پیاوان ،دەگەڕێتوە سەر ئەو بنەما عۆڕفی و
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خێڵەکییانەی کە بواری هەر چەشنە گەشەیەکی حقووقیان لە
ژن ستاندۆتەوە و کۆمەڵگاشی تووشی بۆمبەست کردووە ،کاری
ئەو نووسراوەیە ئەوە نییە کە کۆمەڵگا لە چەنگ پیاو بێنێتە
دەرێ و ڕادەستی ژنانی کا ،ئەگەر ئەدەب وەک فاکتێکی زانستی
و فەرهەنگی و ئینسانی بێنینە ئاراوە هەر چەشنە ئانالیز و
تاووتۆ و شروفە کردنیشی دەبێ بە مێتۆدی زانستی و فەرهەنگی
و ئینسانی ئەنجام بدرێ و ئەگەر قەراریشە بە مێتۆدۆلۆژیکی
زانستی ئئەو ئەرکە بە ئەنجام بگا تا ئەو جێیە کە بوار هەیە
ناکرێ مێتۆدەکانی ڕەوانی مرۆڤ نادیدە بگیرێ.
3بۆ هەل ڕەخساندن بۆ چاالکی ژنان لە ئەدەب و سیاسەت
و ئابووریدا بە بێ ڕەچاو کردنی فاکتە کۆمااڵیەتی و ڕەوانی و
ئینسانییەکانی مرۆڤ ناکارامەیە ،بە بێ ڕەچاو کردنی پێکهاتەیەکی
ئۆرگانیزە کراو ،گەشەی مرۆڤ بە تایبەت ژن ،ڕاندۆمانی پێویستی
لێ ناکەوێتەوە و ژن ئەوندەیتر
دەخاتە مەترسی و پەڕاوێز و
ئینفعالەوە ،سیرفی مانۆڕدان لە
سەر ئاو قەیرانگەلەی تا ئێستا
ئەگەر لەو سەردەمە
بەرۆکی ئەدەبی کوردی گرتووە
نیمچە مۆدێڕن و
و ئەو وەهم و شوبهەیەی ساز
شێوەیەک
ئانۆمیکەدا بە
کردووە کە قەیرانی نبوونی
لە شێوەکان چەشنێک
حوزووری ژن لە ئەدەب و
هاوشانی
هاوسانی و
داهێناندا کێشەیەکی تاکییە و
کۆمەاڵیەتی و حقووقی
دەگەڕێتەوە سەر خوودی ژن
درووشماوی
و زۆر جار
و ئەوەی کە خۆی لە خولقاندن
لە کۆمڵگای کوردیدا
و داهێنانی ئدەبی دوورە پەرێز
هەموو
دەبیندرێ ،بەر لە
کردووە ،لە گەڵ ئەوەش زۆرێک
شتێک دەبێ ڕوون
لە جماوەر هێشتا نەگەییشتوونە
لە
سەرچاوەی
کرێتەوە کە
ئەو قەناعەتە ،کە کێشەی
کام سەرچاوە و پرەنسیب
شناسی ژن دەگەڵ خۆی
گرتووە.
جیاوازێکی ئەوتۆی لە گەڵ
ئەو بنەما و پرەنسیبە عۆرفی و
خێڵەکی و حقووقیانە هەیە کە
لە هەموو بوارەکاندا تەنگی پێ
هەڵچنیوە ،کۆمەڵگا کوردی زۆر کات نەیتوانیوە خۆ لە ڕوانگەی
زەوقی و حیزبی و ئایدیالۆژیک دوور پەرێز کا ،ئەگت لە بوارە
کردەییەکانی وەک سیاسەت ،ئابووری و ...بەرهەمی ئەو زەوقی و
حیزبی و ئایدیالۆژیک بوونە دەرەنجامی ناشیاوی لە ئاست زماندا
لێ کەوتۆتەوە ،داگیر کردنی پانتای زمانیش کە گرینگترین
بەرهەم و لێکەوتەی ئەدەب و داهێنانە تووشی قەیران بووە،
دابەش کردنی ئەدەب بە دوو بەرەی ژنانە و پیاوانە لە بری
ئەدەبی مرۆڤانە و ئینسانی ڕەنگە کەم تا کورتێک دانی بە مافی
ژندا هێنابێ ،بەاڵم ناڕاستەوخۆ کۆمەڵگای ئەدەبی بەرەو شەڕە
گەڕەکێکی نابەرانبەر هان داوە کە زەخت و گوشارەکەی پتر
لەسەر ڕۆحی ژن و شناسی ئەودا دیار و بەر چاوە ،ئەو نووسراوەیە
نە تەمای ئەوەی هەیە ،ژن و پیاو لە بەرێکدا ڕاگرێ ،نە دەشی
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هەوێ چاوپۆشی لە جیاوازە ڕەوانی و فیزیۆلۆژیکەکانیان بکا نە
گەرەکیشێتی لە بەرەنبەر پیاو ساالریدا ،ژن ساالرر بەرجەستە
کاتەوە ،نیازی سەرەکی ئەو نووسراوەیە هەڵسوکەوت کردنە لە
گەڵ ژن و پیاو وەک مرۆڤ و ئەدەبیش وەک بەستەرێکی
مرۆڤانە و ئینسانی و فەرهەنگ ساز ،ژێر بەنای شروشت پارێزی
و شناس پارێزی مرۆڤ( ژن و پیاو) ئەگەر لەسەر بناغە و
خمێکی ئینسانیدا دامەزرێ بە دڵنیاییەوە ئۆتۆنۆمێکی زمانی
و ئەدەبی و سیاسی و ئابووری لێدەکەوێتەوە کە پاوان کراوی
الیەنێکی کۆمەڵگا و کردە و پراتیکی ئەو بە تەنیا نابێ.
لۆژیکی کۆمەڵگای نیمچە مودێڕن و ئانۆمیکی کوردی ڕنگە بە
تەواو مەعنا وا ئیجاب نەکا بەاڵم سڕینەوە و پاکتاو کردنی ئەو
دابەشکردنە جنسیەتە زەروورییە ،لە گەڵ ئەوەی کە دەبێ دان
بە پلۆڕالیزمێکی ئەدەبی دابێنین ،هاوکات کۆمەڵگا و بەردەنگ و
خوێنەری ئەدەبیش بەرەو لۆژیکێکی بەرهەم هێنەرانە هان بدا،
ئەقاڵنییەتی کۆمەڵگا لەو بەستەرەدا ئەقاڵنییەتێکی تەواوکەر و
بەشدار و ئەکتیوە کە بەر هەر چەشنە دەمار گرژییەکی جنسیەتی
دەگرێ ،النیکەم لە پانتای ئەدەبدا کە ئەگەر سەرەکیترین
خسڵەتی کۆمەڵگای کوردی نەبێ ،بێ شک لە گرینگترینیانە.
بمانهەوێ و نەمانهەوێ هەڵسوکەوتی ئایدیالۆژیکی و سیاسی لە
گەڵ ژن و ئەدبدا بە تنیایی نە دەتوانن پێش مەرزەکانی مسۆگەر
بوونی ئەدەبی پلۆڕالیستی پێک بێنن ،نە دەشتوانن گەڕانتی
گەشە و فڕاژۆی کۆمەڵگا بن ،بەرهەمێکی کە هەڵسوکەوتی
ئایدیالۆژیکی و تاک الیەنەیە لە گەڵ ژن و ئەدەب دەکوێتەوە .بە
دڵنیاییەوە ئەدەبێکی خاوەن ئێکسپایێر و نەزۆک دەبێ ،کە تەنیا
دەرەنجامی ئەویش پێوەندی گرتنێکی ڕووکەشیانە و ڕووماڵە
بە دوور لە هەر چەشنە نیسبەتێکی ڕۆشەنگەرانە و چاالکانە لە
نێو کۆمەڵگا و داهێنەردا ،دە مەهاق بردنی ژن و بواری گەشە
ستاندنوە لە ژن لە پانتای ئەدەبدا هەم دەبێتە خاڵی بوونی
چەمکەکان لە بایەخ هەم پەک کەوتنی نیوەی گۆمەڵگا ،لە وەها
بار و دۆخێکدا ئایدیالۆژیای سەرکۆنە و تەعقیف سەر هەڵدەدا
و ئەدەب و داهێنانیش لە ڕەوتی ئاسایی خۆی الڕێ دەکرێ،
ئەگەر ئایدیالۆژی سیاسی و خێڵەکی و حقووقی لە کۆمەڵگای
کوردیدا تا ئێستا خۆی بە قەییوومی ئیدارە کردنی کۆمەڵگا زانیوە
لە بەرامبەردا پلۆڕالیزمی ئەدەبیش بە ئاراستە کردنی پانتایەکی
بەر فرەوانی زمانی لە گەڵ هیچ ئایدیالۆژییەک بە تەوافووق و
هاو ڕایی ناگا ،پشت بەستن بە کۆمەڵگا و پێکهاتەیەکی کە
بە بوار نەدان و هەل نەڕەخساندن بە ژن و بۆ ژن تەنیا لە
چەرخەیەکی بەرهەم هێنانی ئایدیالۆژیکیدا جم و جۆڵییەتی
هیچ کات خواستی ئەدەب نەبووە و نییە ،ئەوەی کە تا ئێستا
لە کۆمەڵگای کوردیدا دیتراوە دەبێ بە شێوەیەکی عەقاڵنی
و کارناسانە ،خەسار ناسی و تاو و توێی بۆ بکرێ ،داهاتووی
گەشەی مڕوڤ و ئەدەب و کومەڵگا و دیالێکتیکی نێوانیان بە
چ شێوە گەلێک دەبێ مسۆگەر بکرێ ،نە ئەرکی ئەو کورتە
نووسراوەیە نە دەشکرێ لێرەدا باسی لێ بکرێ.

ئهو ئاسمانگهلهی که رهنگه
مابێتیان بکهون!
عهلی حسهینی

دهقی داستانی ب ه تایبهت رۆمان ،ئهتوانێ بۆ کهشتیی ل ه شهپۆلدا
گیرکردووی ئهدهبی کوردی لهنگهرگهیهکی ئارامبهخش بێت
ک ه بهو هۆیهوه ل ه هورووژم ه تهزێنهرهکان دهرباز بێت و چهند
دهورێک خۆی ببووژێنێتهوه و بتوانێ ل ه داهاتوودا سهرێک بێت
ل ه ناو سهراندا و روویهک ههڵبێنێ .ئهگهر چاوێک بخشێنین،
ش و
خۆشبهختان ه بۆمان دهر ئهکهوێ ئهم دهق ه ئاوهزبهخ 
شارستانییه چهند دهیهی ه ل ه ئهدهبی کوردیدا خۆی نیشان داوه
و بهره بهره روو ل ه زیادبوونه .دهقهکانی دیک ه وهکوو شێعر و
پهخشان و  ...پێدهچێ دادی ئهدبیاتی کوردی نهدهن ههر بۆی ه
تاکی کورد دهیهوێ ل ه بوارێکی تردا خۆی تاقی بکاتهوه .رهنگ ه
تاکدهنگی،دیکتاتۆرییهتی نووسهر ب ه سهر دهقهوه ،ههندێ
هاش ه و هووشهی دههۆڵ ئاسا و بڕێک گرفتی تر ببن ه هۆی
ئهوه خوێنهران و الیانگرانی ئهو چهشن ه دهقان ه کهم ببنهوه.
ل ه جهبار جهماڵ غهریبهوه ب ه خۆشییهوه ئهبێ بڵێم بێجگ ه
ن زۆر
ل ه بڕێک کهم و کووڕی،ک ه رهنگ ه ئهگهری هێنان ه ئارایا 
نالۆژیکییان ه نهبێ ،پهیڤگهلێکی دڵخۆشکهر دهبیستین .ئهگهر
چاوێک به تازهترین بهرههمی ناوبراودا ،کهوتنی ئاسمانهکان،
بخشێنین بۆمان دهرئهکهوێ ک ه نووسهر ل ه چاو دهقهکانی تری
بڕێک ب ه الی خوێنهردا شکاوهتهوه و توانیویهتی پێشوازییهکی
گهرمتر ل ه بهردهنگ بکات و ل ه ههمان کاتا پانتای دهقهکهش،
گۆم ئاسا ،قووڵتر بکات .دهربارهی رۆمانی زێبرا من لهوه
پێش بۆچوونی خۆم دهربڕیوه بهاڵم ل ه نهتهوهی زێرابهکاندا
ل ه رێژهیهکی بهرچاودا تاکدهنگی و کهم دیالۆگی ئهبینرێ؛
ئهگهرچی لهو رۆمانهدا نووسهر هێزی گێڕانهوه و وهسف
کردنی ب ه رادهیهک ل ه سهرهوهی ه ک ه بڕێک ل ه ئیرادهکان یان
داپۆشراون یان ب ه سهختی ئهبینرێن .لهو رۆمانهدا نووسهر ب ه
چهشنێ نهتهوهی زێرابهکان وهسف دهکا ک ه خوێنهر دێت ه
سهر ئهو باوهڕه ئهگهری ژیان ل ه ناو زێراب و لهو چهشن ه
شوێنانهدا ههی ه و ئهکرێ کۆمهڵگهیهکی شاراوه وهک ئهم
ی یان شوێنگهلی
ڵگه راستهقینهی تێیداین ل ه ژێر زهو 
کۆمه 
لهو چهشن ه ب ه شێوهیهکی نادیار بوونی ههبێت و بهردهوامیش

بیری بزووتنهوه و سهرههڵدانی ل ه سهردا بێت .بیست ساڵ
لهوهبهر ک ه من دهقی ئینگلیزیی ئهنیمڵ فارمز یان کێڵگهی
ئاژهاڵنی ئوروێلم خوێندهوه ل ه دێڕ ب ه دێڕی ئهو رۆمانهدا نوقمی
حهز،تاسه ،نهفرهت ،خۆشهویستی یان رق و تووڕهیی بووم و
کاریگهرییهکی زۆری ل ه سهر ههست و ئهندێشهی الویم دانا
و ئێستاکهش ل ه قهمچ و پێچی ئهو ئیعجازی نووسینهدا ههر
سووڕ دهخۆم .ئا ماوهیهکی درێژ خایهن وا بیرم دهکردهوه
شتێکی واقعیم خوێندوهتهوه و ئاژهڵیش وهک مرۆڤ دهتوانێ
بیری شۆڕش و سهرههڵدانی ههبێت و خۆی ل ه چهوسانهوه
دهرباز بکات .ل ه نهتهوهی زێرابهکانیشدا خوێنهر رهنگ ه کهم
و زۆر ههمان ههست دهستی پێبدا؛ جیاوازییهک ه لهوهدای ه
کۆمهڵگهی کێڵگهی ئاژهاڵن ئاژهڵن و لێرهدا ل ه نهتهوهی
زێرابهکاندا مرۆڤه ،ئهو مرۆڤانهی ک ه ل ه کۆمهڵگهیهکی
ناشارستانیدا حهسابی ئاژهڵیان بۆ دهکرێ و ناچارن ل ه بێ
دهرهتانی و کوێرهوهریدا ل ه هیچ مهترسییهک خۆ نهبوێرن
و بۆ ئهوهی قورسایی ئهو کوێرهوهریی ه کهم کهنهوه ناچارن
بهرخودان بهرن ه تاریکسانێکهوه دوور لهو ههتاوهی ک ه دهڵێی
تهنیا بۆ الیهنی پاوانخواز پرشنگ دهداتهوه .لهو دهقهدا نووسهر
ل ه رێگهی توانج و جارجار زمانێکی تیژ و جوێن ئاساوه ئااڵی
کوێرهوهران ل ه قوواڵییهکانی ژێر زهویدا ل ه ناو لیت ه و بۆگهندا
ههڵدهدات و بهو شێوهی ه ب ه جیهانیان نیشان دهدا ک ه هیچ
ئاسۆیهکی روون بۆ بهرگری کردن ل ه خۆ نیی ه و گهرهکم ه
بهم شێوه توانجاویی ه سهرنجی ههمووان بۆ الی چهوساوهکانی
کۆمهڵگهیهکی رۆژههاڵتی رابکێشم.
نووسهر ل ه ههر ههمووی ئهم دهقانهدا وهک کتێبی زێبرا
ئهدهبیاتی چهپهڵی کۆتایی ههشتاکانی ئهمریکای کردووه
ب ه ههوێنێکی وزهبهخش بۆ دهقهکهکانی و دهیهوێ وهک
گورزێکی کوشنده ل ه کهللهی ئهو گوێ ئاخنراوانهی وا نایانهوه
هیچ دهنگێک ببیستن ،بچهقێنێ .ل ه کهوتنی ئاسمانهکاندا
ههمان رێچکهی پێشوو تا رادهیهک درێژهی ههی ه بهاڵم ن ه
بهو قورساییهی ک ه ل ه دوو کتێبی پێشوودا بینراوه؛ ئهوهش
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رهنگ ه لهو رووهوه بێت ک ه ناوهرۆکی دهقهک ه تا رادهیهکی زۆر
ههڵگری جیدییهته .ئهگهر باختین ئاسا بڕوانین کێشهیهکی زۆر
گرینگ ک ه ل ه دهقی نووسهردا و ههر وهها ههندێ نووسهری
دیکهی کوردا بهرچاو دهکهوێ ،کهم دیالۆگییه .رهنگ ه ئهم ه
بگهڕێتهوه بۆ ئهو کێش ه فهرههنگی و کۆمهاڵیهتییهی ک ه
کۆمهڵگهی کوردی ههمیش ه تێیدا دهست و پێی لێداوه و
نهیتوانیوه لێی تێپهڕ بێت؛ وات ه کێشهی الواز بوونی دیالۆگ و
لێک تێگهیشتن .ههڵبهت ب ه بهراورد لهگهڵ پێشدا ل ه کهوتنی
ئاسمانهکاندا تا رادهیهک دیالۆگ دهبینرێ؛ ئهگهری ئهوهش
ههی ه ل ه بهرههمگهلی داهاتوودا دۆخهک ه بهرهو باشتربوون
بچێت.
ک ه باسی ئهدهبیاتی
چهپهڵمان هێنای ه ئاراوه،
ل ه دوو کتێبی پێشوودا
ئهو چهشن ه ئهدهبیات ه
هیچ چهشن ه رێگرییهکی
ل ه تۆکمهبوونی دهقهک ه
نهکردووه بهاڵم ب ه ڕای
وا ههست دهکرێ ئهم
من ل ه کتێبی کهوتنی
رێچکهی ه چووبێت ه زهمیری
ئاسمانهکاندا زۆر بوونی ئهو
ناخودئاگای نووسهرهو ه
چهشنه ئهدهبیات ه ئهتوانێ
که ئهگهر ههوڵ بدرێ ب ه
تا رادهیهک بۆ گشتێتیی
پێوان ه و ل ه جێگهی خۆی
زیانبهخش
دهقهک ه
کهڵکی لێ وهرگیرێ
بێت .وا ههست دهکرێ
باشتره .شتێکی دیک ه ک ه
ئهم رێچکهی ه چووبێت ه
دهکرێ لێرهدا بیهێنم ه بهر
ناخودئاگای
زهمیری
باس و هیچ پێوهندییشی ب ه
نووسهرهوه ک ه ئهگهر
ئهدهبیاتی چهپهڵهوه نیی ه و
ههوڵ بدرێ ب ه پێوان ه و
ریشهی ل ه حهقیقهتێکدایه،
ل ه جێگهی خۆی کهڵکی
لێ وهرگیرێ باشتره.
شتێکی دیک ه ک ه دهکرێ
لێرهدا بیهێنم ه بهر باس
و هیچ پێوهندییشی ب ه
چهپهڵهوه
ئهدهبیاتی
نیی ه و ریشهی ل ه حهقیقهتێکدایه ،ئهوهی ه ک ه نووسهر ل ه زۆر
شوێنی کتێبهکهدا باسی سمت ،مهمک،ران ،ماچ ،چهشنگهلی
سێکس و  ...دێنێت ه ئاراوه .ئهمهش ناتوانرێ بێ هۆکار و پاساو
بهێڵرێتهوه .ئهم ه رهنگ ه لهو رووهوه بێت ک ه ل ه کۆمهڵگهی
کوردیدا ئافرهت هێڵی سووره و وهک نامووس چاوی لێدهکرێ
و ئهگهر ههڵهیهک بکات حهوت پشتی زیانبار دهبێت و ئهمهش
دهبێت ه ئهو هۆیهی ک ه بهکردهوه دهرهێنانی ئهو شتان ه ل ه پێچ
پێچهکانی نهریتا ب ه ئاشکرا ،نیوه ئاشکرا ،یان تهنانهت شاراوه
کێشهسازه و توند و تیژیی لێدهکهوێتهوه .کهوابوو نووسهر
ناوشیاران ه ناچاره ل ه وتنی ئهو شتان ه خۆ نهبوێرێت چون کورد
وتهنی :ئهگهر دهمم نهبێ ها کهم و پێم نهبێ راکهم ئهی قوڕی
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کوێ ب ه سهرا کهم؟! بهم پێی ه نووسهر ناخی داپڵۆسراوی خۆی
وهکوو تاکێک و ههموو کۆمهڵگهکهی ب ه گشتی دهر دهخات و
بهم شێوهی ه مهرسییه یان بڵێین چهمهرییهکی سیکشواڵی بۆ
دههۆنێتهوه .چون هیچ کام ل ه تاکهکانی کۆمهڵگهی کوردی
قۆناغهکانی سێکس ب ه باشی تێپهڕ ناکهن و تا دهس راگهیشتن
ب ه سێکسێکی مهشرووع ئهو کێشهی ه بهردهوام ناخیان داگیر
دهکات و پاشانیش رهنگ ه بۆ ههمیش ه ل ه ئاگری ماچگهلی
مهحسوور و گوشینی ران و مهمک ه حهرامهکاندا وهمێنن.
ههڵبهت ئهوهش بڵێین ئهگهر بمانهوێ نووسراوه و رۆمانی
کهسانی وهک بهختیار عهلی و  ...لهم بوارهدا بێنین ه بهر
باس  ،ئهو دهقان ه زۆر دهقگهلێکی کهم سێکسن؛ ئهم ه رهنگ ه
لهو رووهوه بێت ک ه خودی بهختیار عهلی وشیارانه خۆی ل ه
بواری سیکشواڵ پاراستبێ تا دهقهکهی زۆر زیان نهبینێ و
ل ه جیدییهتی کهم نهبێتهوه .یان ئهتوانین ئهو ئهگهره بێنین ه
ئاراوه ک ه جهبار جهماڵ غهریب زۆر دڵتهڕ بێت و ههرچی
بکۆشێت نهتوانێ خۆ ل ه زۆر نواندنی ئهو چهشن ه پهیڤگهله
بپارێزێ .ههڵبهت بهیناو بهین وهکوو زیادکهری چێژی دهق
رهنگ ه ئهو شتان ه کهم قازانج نهبن!
ل ه تهواوی ئهم کتێبهدا ،ههر وهها ل ه نهتهوهی زێرابهکاندا،
نووسهر دروشمی پێکهوه ژیان و ل ه بهرچاو گرتنی
جیاوازییهکان چڕوپڕان ه دێنێته ئاراوه .ههر وهکوو وتم هێزی
وهسف و گێڕانهوهکهش ئهوهنده ل ه سهرهوهیه ک ه خوێنهر خۆی
ل ه زۆربهی دۆخهکاندا دهبینێ و ههست دهکا ئهو شتان ه بێ کهم
و کووڕی روویداوه .ل ه کهوتنی ئاسمانهکاندا لهو شوێنانهی ک ه
کهسانی توند و تیژ خۆیان بۆ عهمهلیات ئاماده دهکهن ئاستی
وهسفهک ه ب ه رادهیهک جوان و نیزیک ب ه راستیی ه ک ه خوێنهر
ب ه رادهیهکی جادووگهران ه چێژ وهردهگرێت .ههڵبهت ئهوهش
بڵێین ،رهنگ ه وا باش بێت ل ه بڕێ شوێندا ئاستی ئیگزهجیرهیشن
بۆ گێڕانهوهکان وههایش نهبن ک ه ههندێ خوێنهر وا بیربکاتهوه
ئهو رێباز و ئایینگهل ه جوان و بێ خهوشن .ب ه گشتی لهم
کتێبهدا بهرینایی خهیاڵ و قووڵ بیرکردنهوهی نووسهر شیاوی
وه
رێزه و ئهکرێ زۆر وردبینان ه ل ه الیان رهخنهگرانی باشووره 
بێت ه بهر باس و لێکۆڵینهوه .لهم کتێبهدا بۆمان دهردهکهوێ
ک ه جهغزی بهربهست کراوی کۆمهڵگهیهکی نهریتی چۆن ل ه
سهر رهفتار و ئاکار و زهین و شعووری تاکهکهس گاریگهری
دادهنێ و ئهتوانێ وهک ئهژدیهایهک ههموو شتێک لوول بدات.
ئاسۆ یان زهینهل که کهسێکی ئاسایی ه ب ه ناچاری دهبێ ب ه
بکوژ .ئاسکۆڵ و ئهڵماس دهبن ه خۆراکی توند و تیژیی نهریت
و ئایین ،ب ه چهشنێک بێ ئهوهی تاوانبار بن وا ههست دهکهن
تاوانی زۆر گهورهیان کردووه.
لهم کتێبهدا ،ههر وهکوو وتم ،نووسهر ل ه ئاستێکی بهرچاودا
بهرهو خوێنهر ههنگاوی ناوه بهاڵم ئهوهشمان ل ه بهرچاو
بێت نابێ ل ه ههندێ شوێندا پلهی ئاخاوتنی کهسهکان زۆر
دابهزێنین یان ب ه ئاسانی سهری گوریسهک ه بدهین ب ه دهستی
خوێنهرهوه و دهقهک ه بهرهو سادهگییهکی کالسیکان ه بڕوات

و دیالۆگهکان وهک دیالۆگی رۆمانگهلی کالسیک خۆیان
دهرخهن .بۆ نموون ه لهوێدا ک ه فواد دوای ههژده ساڵ ل ه ئێران
دهگهڕێتهوه و بۆ ئاسکۆڵ و ئاسۆ دهپرسێ ،یهکێک ،ئهڵماس
یان زڵێخا ،واڵمی دهداتهوه“ :ئاوهتا ئاسکۆڵ؛ خۆ چهند جار
ماچی کردی!” یان ئهڵماس بێ ئهوهی ههوڵ بدا رستهکان ل ه
ناواخنهوه بپێچێ زۆر ساده ئهڵێ ”:ئاسکۆڵ و ئاسۆ گهوره بوون
و لێکم ماره کردن و ئهوهش مناڵهکهیان!” ههڵبهت ل ه چهند
شوێنی تریشدا کێشهی لهم چهشن ه ئهبینرێن.
دهربارهی گشتێتیی زمانی رۆمانهک ه پێویست ه وهک هۆشدارێک
بیهێنمهوه بیری نووسهر و زۆربهی نووسهرانی باشووری
کوردستان ک ه بۆچی ل ه دهقێکی داستانیدا زمان تا ئهم
ڕادهی ه دهبێ نهگۆڕ و یهکدهست بێت؟! ل ه شوێنێکدا که راوی
یان گێڕهوهر قس ه دهکا دهبێ زمانی نووسینی ستاندارد ،ئهو
شتهی وا ههموومان ههوڵی بۆ ئهدهین ههڵببژێرێت .ک ه لێرهدا
نووسهر زمانێکی خۆشی ههڵبژاردووه و ل ه زمانی گشتیی
نووسین نیزیک ه بهاڵم دیالۆگ و ئاخاوتنی کهسهکان نابێ
ب ه ههمان شێوهی زمانی راوی بێت .لهحن شتێکی
زۆر گرینگ ه ل ه داستاندا ،ههر
کهس دهم و راوێژی خۆی ههیه.
ههر کهسایهتییهک ئهکرێ
ب ه چهشنێ قس ه بکات .ئهم
کهسایهتییان ه خهڵکی کوێن؟
مهگهر کورد نین؟ مهگهر
خهڵکی ناوچهگهلی جیاواز
نین؟ مهگهر شارۆچک ه و
شار و گوند و کۆخ و
ناوچ ه جۆراوجۆرهکانی
کوردستان ب ه یهک
شێوه و یهک زار
بۆچی
دهدوێن؟
ئاخاوتن و دیالۆگهکان
زۆر بهکهمی ئهگۆڕدرێن؟
دهقی داستانی بهو شتانهوه
خۆشه .ب ه جیاوازییهوه خۆشه.
یهکێ بڵێ“ :چی” یهکێ
بڵێ ”:چه“ یهک بڵێ”:
تێم” یهک بڵێ“ :دێم”
 ،یێم ،ئهتێم ،مهو و...
 .ب ه گشتی ب ه سهر
ههموو کێشهیهکدا ،ب ه
خۆشییهوه بهرههمهکانی
نووسهر ل ه یادگهی

بهردهنگا جێ دهگرن و ئهمێننهوه .گرینگترین کاریگهریی
دهق ئهوهی ه ک ه بتوانێ ل ه زهینی خوێنهرهکهیدا ناونشین و
ماندگار بێت.
سهرچاوهکان:
.1نهتهوهی زێرابهکان و کهوتنی ئاسمانهکان ،جهبار جهماڵ غهریب
.2تعبیر خواب ،زیگموند فروید
 .3آری و ن ه ب ه رومان نو .ترجم ه منوچهر بدیعی
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هیوا و مهترسییهکانی شێعری
مۆدێڕن
خەسارناسیی شێعری هاوچەرخی کوردستان
بابهک سهحرانهوهرد

رهوتی شێعری هاوچهرخی کوردستان دیاردهیهکی زووپهڕی
ئهدهبیی ه ک ه تاقمێک وهک شاعیره ناسراوهکانی تووش راچهنین
کردووه .دهڵێی ههر ل ه زووگینهوه و ل ه گهرمهی شهڕی
سهربهخۆیی شێعری شاعیره ناوازهکان وهک(نالی) و(حاجی
قادر)تا نوێخوازهکان بگره له(عهبدوڵاڵ گۆران)هوه تا(سواره)
و(چاوه) ،نیوچ ه شاعیرانێکی بستهبااڵ و قهمبوور ههن ک ه ب ه نیگا
و ههڵوێستێکی ئاڵۆزاوی و بهبێ چ ریشهو ڕهگهزێکی ههستیاران ه
و زمانێکی جوانیناسان ه و هونهرمهندانه قیژ و ههرا و ئاخ و
ئۆخیان بهناوی شێعر ل ه چهقی شێعری رهسهنی هاوچهرخ بهزۆر
سهپاندووه و دهیانهوێت بهههر لهونێ بێت خوێنهر رموودهی
دهقهکانیان یاخود(شێعرهکانیان؟!)بکهن .لهواقیعدا ئاریشهکانی
شێعری هاوچهرخ هێنده زۆرن ک ه بڕێ جار وچان ب ه روودهم و
داژدارانی شێع ر نادهن ههتا ب ه چڕوپڕی لهههموویان بکۆڵنهوه.
بهڵگهی سهرهکیی ئهم تهنگژه و ئاستهنگ ه رهنگ ه لهههموو
شتێک زێتر لهنهبوون و قهیرانی وهرگێڕانی خاوێن و رهخنهی
ئهدهبیی سهربهخۆ سهرچاوه بگرێت .ههنووک ه دوا تێپهڕینی
چهندین دهی ه لهچاخی کالسیک نهمانتوانیوه تایبهتمهندی و
خهسڵهت ه هونهری و شێعرییهکانی کهسێک چهشنی(نالی)
لهگۆڕهپانی رهخنهی ئهدهبی نیشان بدهین و ههڵسهنگێنین
و بهم ههموو پاچڤ ه جۆراوجۆر و زۆرینهی ه هێشتایش ئهو
بڕست ه ل ه خۆماندا شک نهبردووه ک ه ب ه چهشنێکی بنهڕهتی
ل ه پێداویستیی ه سهرهکییهکانی گهلهکهمان ئاوڕێکی ههمهالیهن ه
و تهواوکهر بدهینهوه و سهدمهخابن هێشتایش لهم رووپهڕه
خاوهن دۆسیهیهکی لێهاتوو و شیاو نین.
ئهم پرسهی قهیرانی رهخن ه و سهرۆکایهتی رهخنهی
شێعری هاوچهرخ حاشاههڵنگره و ب ه یهکێک ل ه گهورهترین
ئاستهنگهکانی شێعری هاوچهرخی کوردی دێتهژمار .تاقمێکی
زۆر لهو رهخنهکاران ه ک ه دهقهکانیان بهناوی رهخنهی شێعر چاپ
دهبێت و زوو ب ه زوو ئاڕاستهمان دهکهن ،پتر تێکستگهلێکی بێ
سهرودهرن ک ه یان لهبۆ خۆشی هاوڕێ و بهرادهرێکی شاعیرئاسا
چاپ بووه یان بۆ ئیهان ه و خراپ کردنی شاعیرێکی جیددی
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ئاڕاست ه بووه و ئهمجۆر دهقگهل ه ک ه ب ه زۆر و خۆسهپاندن
دهیانهوێت خۆیان لهخانهی رهخنهیهکی جیددی و پڕۆفیشناڵ
پۆلینبهندی بکهن ،دیاره ههر ئهم ه دهبێت ه یهکهم بهڵگهی
سهرلێشێواوی جهماوهری شێعرخوێنی کورد.
دوا تێپهڕبوونی دوو دهیه ،بزاڤگهلێکی سهیروسهمهره ل ه
گۆڕهپانی شێعر هاتوون ه ئاراوه ک ه ئااڵدارانی تاقمێک ل ه شاعیره
گهنج و بزۆزهکانن ک ه سهدمهخابن ب ه تاوانی گهنجایهتی و
الوهتی بهزیوی پۆلێک ناشاعیری بۆڵهبۆڵکهر و لووتبهرزن.
تا ئهو راده ک ه بهداخهوه رهخنهی زانستی جێگهی خۆی ب ه
خۆههڵکێشانی ئهم و ئهو داوه .ئێستا ئاوڕ ل ه شێعره زۆر و
بۆرهکانی تاقمێک شاعیری بستهبااڵ ک ه ل ه جیهانی ئاڵۆزاوی
ئینتهرنێت سهرقاڵی تهراتێنن ،نادهینهوه ک ه بهداخهوه ئاسۆ
گهشهکهی شێعری ئهم سهردهمهیان تهماوی و ناحهز کردووه.
ههندێک شاعیر و خۆبهڕۆشنبیرزان و خۆبهزلزانی کۆنهخوازیش
بهردهوام لهم گۆڕهپان ه ههن ک ه دواکهوتووان ه و بهئاخ و ئۆخ
ههڵکێشان دهیانهوێت بڵێن ک ه شاعیره الوهکان چیان بهسهر
شێعری ئێمڕۆ هێناوه و لهم مهیدان ه بههیوای دهنگدانهوهی
قیژ و ههرای خۆیان گوێی عالهمیان پڕ و کهڕ کردووه.تاقمێک
شاعیری بهساڵداچودا ههمیش ه بوون و ههن ک ه بهسهربهرزی
و بێ مهترسی ههنگاوهکانیان لهگهڵ شاعیره الوهکان
هاوشان کردووه و دهیانهوێت ب ه دووقۆلی گهنجان لهم بوارهدا
رێچکهشکێن بن .پۆلێکی زۆریش بهفێڵ و فێڵبازی لهچاڵی
وهیل خۆیان گهیاندۆت ه تڕۆپکێک ک ه شاعیره شێلگیرهکان ب ه
جهختی شهخسی خۆیان پێی گهیشتوون و بهم کاره ناشیرین ه
دهیانهوێت زۆر بهسانایی دهسکهوت ه بایهخدارهکهی شاعیره الوه
رهنجبهرهکان بڕفێنن و بهناوی خۆیان تۆمار بکهن.بهاڵم لهم
گۆڕهپان ه بهرفراوانهدا کهسانێکی دیک ه ههن ک ه ل ه تهنهایی و
خهڵوهتی شهوانهی خۆیان و ل ه هێمنییهکی سهیردا ستران ه
تیشکدهرهکانیان دههۆننهوه و بهگوێ قورسهکهی جیهانیش
دهگهیێنن.
هیوادارم کاتێک بۆ شێعری هاوچهرخی کوردی بڕخسێت

تا بتوانێت خۆی لهژێرناوی چهند شاعیری ناسراو و دهنگ
قوتاربکات .جهماوهری شێعرخوێن دهبێ لهههموو ئهو دهرفهتگهل ه
ک ه بۆ شێعری جیددی ئهمڕۆ رخساوه کهڵکوهرگرێت و ل ه
سهرۆکایهتی شاعیره گهنجهکان پێشوازی بکات و یاریدهریان
بێت و پهلهکردنی شاعیره الوهکان ل ه ئاڕاستهیهکی دیکهوه
بنواڕێت.
شێعری ئیمڕۆ تهنها هونهر نییه ،بهڵکوو فهن و پیشهیه .شێعرێک ه
ک ه ئیدی دهسکهوتی شهوود(دڵنوار) و ئیلهام و سهرۆ ل ه ژێر
داره بییهک نیی ه یان دانیشتن ل ه سووچێک و فرهبێژی ل ه بسک
و رهنگی لێو و قسهخۆشهکانی دولبهری خهیاڵی و مینیاتۆری.
شێعری هاوچهرخ شێعرێکی وشیار و جێی تێڕامان و تێفکرین ه
ک ه دهسکهوتی ئهزموونی بهبایهخ لهگهڵ زمانی شاعیرانهی ه و
ئهگهر شاعیر ئیمڕۆکه نهتوانێت بهو لێهاتوویی ه زمانیی ه بگات،
چیتر ناتوانێت بهشێکی ههرچهند کهم ل ه باڵوبوونهوهی ئهم
ههرامهی ه بێت .تێڕوانین لهدیارده و چهمک ه ئیمڕۆییهکان ک ه
زۆریش بێ بایهخ ،ساکار و لهبهرچاون و ههروا بێ شوناس له
ئاقاری ئهدهبدا ماونهتهوه ،ئهگهر بهزمانێکی سانا بهاڵم لهڕووی
شارهزایی و وشیارییهوه دهرببڕێت ،دهتوانێت ئاسۆگهلێکی
بهرفراوان ل ه شێعری هاوچهرخی کوردستان ئاڕاست ه بکات ک ه
تا ئێستا بوونی نهبووه .شێعری ئیمڕۆی کوردستان پێویستیی
ب ه بزێوی و نهترسی شاعیرانێک وهک(کهریم دهشتی ،ئهحمهد
مهال ،دالوهر قهرهداخی و هیوا قادر)ه تا بتوانێت خۆی لهم
تهنگژهی ه قوتار بکات .ئهگهر ئهو یاریی ه زمانیی ه مندااڵن ه ک ه
ل ه شێعری ئهمڕۆی کورد سهریههڵداوه ،بهالی چارهسهرکردن
پهلکێش نهکرێت و شاعیر نوزانێت ل ه چ ناوچهیهکی ئهم جیهان ه
ژیان بهسهر دهبات و پێگ ه و باکگراوهنده مێژوویی ،رامیاری و
ئابووری و کهلتوورییهکهی ل ه چ ئاستێک و ل ه کوێدای ه و ئێستا
چ جێگهیهکی بۆ دابین کراوه ،شێعریش ئاوا جوانهمهرگ نابێت
و لهو الیشهوه روودهم و دهزگا چاپهمهنییهکان بهشیاوی لهم
دهڤهره پێشوازی دهکهن و یاریدهری شاعیران بۆ چاپ گهیاندنی
بهرههمهکانیان دهبن.
ههڵبهت دیاره بهڵگهی سهرلێشێواوی ل ه شێعری ئیمڕۆ تهنها
ل ه بهڵگهی سهرهوه نیی ه و بێدهنگیی رهخنهکارانی شێعر
رهنگ ه دووههمین بهڵگهی خهسارناسیی شێعری ئیمڕۆ
بێت .کارتێکهری ئهم دیارده بهحس ه تهنانهت ل ه ههژماردنی
کۆمهڵهشێعرهکان و خهاڵت ه ئهدهبییهکان زۆر ل ه بهرچاون.
ئهگهر سیستهم و دامودهزگایهک لهالیهن وهزارهتی رۆشنبیری
بیچمی بگرتای ه و چهشن ه جۆراوجۆرهکانی شێعر لهالیهن چهند
رهخنهکاری پسپۆر و لێزان پۆلین بکردای ه و یهک ب ه یهکیان
بخستای ه بهر تێڕوانین و لێکدانهوهیهکی ئهوتۆ ،ههم خهاڵت ه
ئهدهبییهکان بێ بایهخ نهدهبوون و ههمیش روودهمی شێعر ل ه
سهرلێشێواوی قوتار دهبوو و دهیزانی چی شێعره و چی دهقی
شێعری نییه.
ئهم چهند گۆڤاره ئهدهبیی ه ک ه ئێستاک ه ب ه ههزار گیروگرفت
و تهنگژه بهرامبهرن ،ناتوانن بهرپرسیاری ئهم ههمووه شاعیره

بن ک ه شێعرهکانیان بۆ چاپکردن دهنێرن .وهزارهتی رۆشنبیری
وهک داموودهزگایهکی فهرمی ئهرکێکی ههره قورسی لهسهر
شان ه و دیاره دهبێت یارمهتیدهری ئهو کهسێتییان ه بێت ک ه
داڵغهی دامهزراندنی گۆڤاره ئهدهبی و وێژهوانییهکان ههیه.
شێعری ساخ و ساڵمهت و خاوێن ،پێویستی ب ه گۆڤار و
باڵڤۆکێک ه ک ه لهرووی پسپۆڕییهوه گشت شێعره بایهخدارهکان
لێکباتهوه و بهنۆب ه لهچاپیان بدات ههتا روودهم بزانێت ک ه چی
بخوێنێت .لهوهی ک ه رهخن ه شان ب ه شانی شێعری هاوچهرخ
نههاتووه بههۆی نهبوونی رهخنهکارێکی ئاگایار و شێلگیر نهبووه،
بهڵکوو زۆرتر بههۆی زۆربوونهوهی سهیروسهمهرهی شێعر
لهم دوو دهی ه دوایی ه بووه و رهنگ ه لهبهر ئهوه ک ه نوێنهرانی
ئهم شێعره بۆ کۆمهڵگای ئێم ه
هێشتا راژهیش نهکراوه ،بۆی ه ب ه
پچڕاندنی روودهمهکان ل ه شێعر
دهگات و وای لێدێت ک ه شێعری
گهنجهکان لهم چهند ساڵ ه ب ه
بێدهنگییهکی تاڵ بهرامبهر بووه.
شێعری ئیمڕۆ تهنها
ئهرکی سهرپهلهکانی شێعری
هونهر نییه ،بهڵکوو فهن
ئیمڕۆ رهنگ ه بهر ل ه داهێنانی
و پیشهیه .شێعرێک ه ک ه
شێعر ،پهروهردهکردنی خوێنهری
ئیدی دهسکهوتی
شڕۆڤهی
و
پڕۆفیشناڵ
شهوود(دڵنوار) و ئیلهام و
بهرههمگهله ،لێ ئێم ه ل ه باری
سهرۆ ل ه ژێر داره بییهک
دهرککردنی شێعری ،ل ه قۆناغی
نیی ه یان دانیشتن ل ه
تێپهڕاندنی(عهبدوڵاڵ پهشێو و
سووچێک و فرهبێژی
شێرکۆ بێکهس) بهسهر دهبهین.
ل ه بسک و رهنگی لێو
شێعری رهسهن تهنیا شێعرێکی
و قسهخۆشهکانی
سۆزمهندان ه و بوئادان نیی ه
دولبهری خهیاڵی و
 ،ک ه ئهگهر لهم دوو توخم ه
مینیاتۆری.
پێک بهاتایه ،دهچووه نێو
رووپهڕێکی زووپهڕهوه و ههر
زوو ههرهسی دههێنا.لهقۆناغی
جێپهڕ بهرهو سهقامگیری ،دیارده
سهرهکییهکانی شێعری رهسهن ل ه ناخی خۆیهوه ههڵدهقوڵێت
و خوێنهر و بهردهنگ ب ه پرسیاری فرهواتانهوه رهها دهکات.
دیاره ههر شاعیرێکی دهنگ ،قۆناغێکی جێپهڕی ل ه ژیان ه
وێژهوانییهکهی تێپهڕاندووه .دیاره ئهم دهیه ،دهیهیهکی موبارهک
ل ه بۆ شێعری کوردستانه .دهیهی شاندانی توانست ،جوانی،
بێگهردی و چڕوپڕی زمانی کوردییه .دهیهیهک ه ک ه کۆتایی
دهسهاڵتدارانهی زمانی شاعیره دهنگهکان رادهگهێنیت .زهمهنێک ه
ک ه زمانی شێعر ههناسهیهکی قووڵ و تازهی ههڵکێشاوه و ههر
ئانوسات بهناخی خۆیدا دهچێتهوه و بهماڤی خۆیشی بهرهبهره
دهگات .تایبهتمهندییهکانی ئهم جۆر شێعره ک ه ل ه خانهی
شێعری نوێ و مۆدێڕنیستی پێناس ه دهبێت ،تهنیا ل ه یاریی ه
زمانییهکان و تیزهکاندا نایهت ه ئاراوه .ئهم شێعره ،شێعرێک ه ک ه
ههنگاوی بهرزی ناوه و خهریک ه ل ه زۆربهی بوارهکاندا ئاڵوگۆڕی
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بهسهردا دێت و ب ه تهواوهتی دهچێت ه دهڤهرێکی تایبهت و
دیاریکراوه ک ه ب ه دهڤهری مۆدێڕن ناوزهد دهکرێت.
مۆدێڕنیزم ل ه بنهڕهتهوه بهرههڵستی و رهخنهی رۆشنبیران و
هونهرمهندان ب ه رهوتی پیشهسازی کۆمهڵگا ،شهڕ ،شارستانییهت
و ژیاری ،تهکنۆلۆجیا و بیروبڕوا فهلسهفی و زانست ه تازهباوهکان
ل ه ئهژمارهاتووه .لهم جۆر ئایدیا و ئهندێشهگهل ه دهکرێت ل ه
بیروڕاکانی چهند کهڵ ه خاوهنڕا وهک(مارکس) ،کۆمهڵناس و
فهیلهسووفی مارکسیست(،فڕۆید)،دهروونناس و (چارلز داروین)،
سرووشتخوازی ناودار ک ه جیهانی رۆژئاوایان کتومت ب ه گۆڕان
و راژهیهکی نوێ و تازهوه بهرامبهر کردووه ،هێما بکهین .بۆ
شوێنه(داروین)ی سرووشتخواز ،پشتی بهم بیرۆک ه ئهستووره
ک ه گۆڕان و تهواوکاری جۆرهکان لهواقیعدا چ جۆر ئامانجێکی
دیاریکراوه و میتافیزیکی و ئایینی ب ه دواوه نیی ه و ههبوونی
مرۆڤ و گیانداران دهسکهوتی چ جۆر پێش گهاڵڵهیهکی
تایبهتیی نهبووه .ل ه ههقیقهتدا داروین ئهو روانگ ه کۆن و ئایینی ه
ک ه پشتی بهم بیرۆکهی ه بهستبوو ک ه جیهان و ههر شتێک
ک ه تێیدای ه ب ه چهشنێکی ئهقاڵن ه و دیاریکراو ل ه الیهن خودا
رێخراوه ،ل ه رووی زانستهوه رهتی کردووهتهوه و زۆر راشکاوانه
دژایهتی خۆی لهم بوارهدا ئاڕاستهی ئهندێشهی مرۆڤی بیستهم
کردووه .دوابهدوای ئهوه ک ه داروینیزم بڕوا ئایینییهکهی مرۆڤی
ب ه چیرۆک ه ئهفسانهیی و بهرایییهکهی باوه ئادهم و دای ه حهوا
لهناو برد و رهتی کردهوه ،ئینجا دهروونناسی گهوره واته(فڕۆید)
ب ه بیرۆک ه دهروونناسییهکانی لهمهڕ زهینی نائاگایاری مرۆڤ
کهڵکهڵ ه و ههراوههنگامهیهکی سهیروسهمهرهی بهرپاکرد و
ئهم بیرۆک ه فرهواتان و فرهڕهههندهکهی ،زۆر بهسانایی توانی ل ه
زانستی هاوچهرخدا سهقامگیر بێت و بهم کاره لهواقیعدا مرۆڤ
ل ه دهروونهوه تێکڕا تووش پهرۆشی و هیوابڕییهکی تهواوکرا.ب ه
چهشنێک ک ه ئیدی ئهم مرۆڤ ه بێ دایک و بێ داڵدهی ه نهیتوانی
هیشتێک ب ه جێگهی ئهو بیروبڕوا ئایینیی ه دابین بکات و مرۆڤ
لهم سهدهی ه زێتر ل ه ههر سهده و چاخێکی دیک ه ههرهسی هێنا
و تووشی پهڕۆشییهکی ههمهالیهن ه بوو .ئهم مرۆڤ ه ههنووک ه
بهدووی پێگهیهکی پتهو عهوداڵه ،ههتا بتوانێت تهواوی ههست
و نهست و روانگ ه بهتاڵ و داڕماوهکهی خۆی ک ه تهژی ل ه
بۆشایی ببوو ب ه نیگایهکی تۆکم ه و بڕوامهند پڕ بکاتهوه .دیاره
ئهم بیروبۆچوون ه هیوابڕهیش ب ه تهواوهتی ل ه ناخی ئهدهب و
وێژهوانی ب ه گشتی و شێعر ب ه تایبهتی رهنگی دابووهوه و زهینی
شاعیرانی بهرهو ڕووپهڕێکی نوێوه بهرامبهر دهکردهوه.
جۆره بیروبۆچوونێکی نهگۆڕ و پایهدار ل ه وشهت مۆدێڕنیزم ههتا
ئێستا بهدهست نههاتووه یان ل ه بناغهوه ههر بوونی نهبووه.
تاقمێک لهرهخنهکاران بهم وتهی ه پشتیان ئهستووره ک ه شێعری
مۆدێڕن ل ه روانگهی بایهخداربوون ب ه دوو بهشی(شێعری
مۆدێڕنی چڕوپڕ یان خهلالق) و(شێعری مۆدێڕنی بێ بار و بێ
کهڵک) پۆلین دهکرێت و ل ه روانگهی فیکرییهوه به(شێعری
مۆدێڕنی ئهندێشهخواز) و(شێعری مۆدێڕنی ئهندێشهنهخواز)
دهستهبهندی کراوه .لهواقیعدا دهکرێت شێعری مۆدێڕن ب ه نیگا
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و روانگهیهکی بههرهدار و کورت و چڕوپڕ بهم شێوهی ه پێناس ه
بکهین:
شێعری مۆدێڕن ،شێعرێک ه ک ه ل ه ویست و خواستهکانی کۆمهڵگ ه
بانتر ههنگاوی ناوه ،بهاڵم ئهم ههنگاوه بهو جۆرنیی ه ک ه لهخۆیدا
نغرۆ ماوهتهوه .شێعری مۆدێڕن بههۆی تێفکرین و روانینێکی
فرهئاڵۆز و پارادۆکسیکاڵی زهین و ههست ونهستی شاعیری
ئیمڕۆی ه ک ه چهشن و ستایلێکی ئاڵۆزاوی بهخۆیهوه گرتووه.
لهبهر ئهوهی الفی کهشف و دۆزینهوهی ئهو نیگا جوانهی داوه
ک ه زهینی خهلالقی مرۆی هاوچهرخ دهبێت بهوان ه رێ پهیدا
بکات و لهم پڕۆسهیهدا ههتا ئهو راده ک ه بۆی دهگونجێت دهبێ
مرۆڤێکی رێچکهشکێن و بهئیلتزام بێت.کهمتاکورت نوێنهره
ئهسڵی و سهرهکییهکانی شێعری مۆدێڕن لهم چهند خاڵهی
ژێرهوه بهم چهشن ه دهتوانین چڕ بکهینهوه:
-١ل ه وێناکردن زۆر بزێو ،بوێر و نامۆخوازه.
-٢ل ه زمان و شێوه دهربڕینی باو و پێوهر ب ه خێرایی و بێ وچان
خۆی دووردهخاتهوه و خۆی لێ دهپارێزێت.
-٣ئهمجۆر شێعره خۆی گیرۆدهی جیهانی هاوچهرخ و ل ه
ئاکامدا خۆی گیرۆدهی ناوهرۆک و نێواخن ،وێناگهری و چهمکه
زمانییهکانی سهردهمی ئیمڕۆ کردووه.
-٤راشکاوان ه خۆی لهشێوه دهربڕین و لهحنی بهرتهسک ،وهسفی
و ههسانی پاڕاستووه.
-٥ل ه تاکدهنگی ،دهروونخوازی و پهیڤ ه پووچ و بێ بههرهکان
بهدووره.
-٦شێعری مۆدێڕن جهختدهکا ههمووشتێک ل ه سهرهتا و ل ه
یهکهم پلەوە ب ه نیگایهکی نوێ پێناس ه بکات وهک کێش ،سهروا،
نهحو و هەروەتر چهشن ه جۆراوجۆهکانی ههست و خهیاڵ.
-٧شێعری مۆدێڕن دژ بهم بیرۆکانەی ه ک ه شتەکان تهنها ل ه
خانهی یهک پێناس ه راڤ ه ئهبنهوه .کهوات ه ئهم شێعره ،شێعرێکی
راڤهگهره و ل ه تاکدهنگیی ب ه شێوهیهکی جددی خۆی
دوورخستووەتهوه.
-٨شێعری ئیمڕۆ راشکاوان ه شێعرێکی مۆدێڕنه،چوونکا ئهگهرچی
تا رادهیهک ل ه شێعری جیهان ل ه بابهتی ناوهرۆک و ناواخنهوه
الساییکهره،بهاڵم وهک شێعری کالسیک بهرێچکهی دیالێکتی
زمانی فارسی و عهرهبی نهچووهتهوه و بهو رێگ ه رهسهن ه ک ه
ی ههنگاو دهنێت.
کهشفی خۆیهتی بهسهربهرزی 
دیاره تهواوی ئهم دیارده سهرهکییانهی سهرهوه ب ه تهواوی و
چڕوپڕییهوه ل ه گشت هۆنراوهکانی مۆدێڕن نهبینراوه و ناشێ
ببیندرێ ،بهاڵم ئهوهی ک ه دهبێت ه مزگێنی لهبۆ شێعری
هاوچهرخی کوردستان ئهمهی ه ک ه دهتوانێت بهرامان و تێهزرین ه
جیهانگهرییهکهی ههنگاو ب ه ههنگاوی شێعری جیهان بۆ
پێشهوه بنواڕێت .ههرچهند لهم رهوتهدا کهمێک دوورکهوتوو و
کز دێتهبهرچاو ،بهاڵم دهتوانین بڵێین ک ه ئهو رێگهی ه ک ه شێعری
ئیمڕۆ پێیدا دهچێت ،رێگهیهکی تۆکم ه و شیاوه ک ه لهئاکامدا
شێعری هاوچهرخی کوردستان بهئامانج ه تایبهتییهکانی خۆی
دهگهێنێت.

مینیماڵیزم
فریا یونسی

کەوانەیەک:
زۆر وتراوە کە چیرۆکی مینیماڵ ،چیرۆکێکە بۆ مرۆڤی
سەردەم ،مرۆڤی پەلە و پالر .مرۆڤێک کە نە وەک
عارفانی زوو حەزیان لە پەردەنشینی و پەردەنوێنیە،
نەوەک وشیارانی ڕێگەی “زێن” دەکەونە بەستەری
مووسیقای دێرینی حەیات و بە هزر ،ڕەگەزی ڕەسەنی
کەلیمە دەدۆزنەوە .ئەوە بە الیەک ،زۆریش زانراوە کە
بەردەنگ لە دەرەوەی دەق دەوێستێت و شیکارییەکانی
خۆی بە هۆی ئەو ناوشیارییە کە نووسەری مینیماڵ
بوویەتی ،دادەڕێژێ .ئەمە ئەو سووچە ئاستەنگەیە کە تا
ئیستا سەربەهایەکی ئەوتۆمان بۆ داوە کە هەر بتوانین
کەمێک نیشتەجێ بین لە تەنانەت دووکەوانەیێکیشی
دا .ئیمڕۆ فامی جیهانی بەو ئاستە گەیشتووە کە مرۆڤ
مەخزەنێکی گەورەی زانستی لە بەردایە و
یەکەمڕا
هەلێک بۆ هەبوونی وشە
نابێ هیچ روو بدات؟ نا .نابێ “هیچ رووبدات” ،روو بدات.
سەفەری مینیماڵیزم کورتە و زیاتر موکاشفەی ئینسانی ئیمرۆیە
لە هەلێکا کە رەنگە جاری وایە یەک وشە بۆی بڕەخسێنێت.
ئیمرۆ ئیتر تەنها نووسەرەکان فریای خوێندنەوەی رۆمانێک
ئەکەون تا بتوانن فێری نووسین بن و لە کۆڕەکانا کە باس
هات ،فاڵن رۆمانیان خوێندبێتەوە و جاری واشە بۆ ئەوەیە
بتوانن بە خوێندنەوی رۆمانەکان ،مینیمالێک یان دوان و
سیان بخوڵقێنن .ئینسانی ئیمرۆ ئەوەندە ئەم ژیانەی بۆ ئاسایی
بوەتەوە کە ئیتر ناتوانێت گوێی لە دەنگی ترپەکانی گوڵێک
بێت لە کاتی پشکووتنا ،یا نە ئاگای لە ترووکانی هێلکەی
نادیاری ماسییەکانی ئوقیانووسێک بێت کە نیوەی داهاتی
مانگێکی داوە و ئەوەتا لە کەناریا خەریکی رابوورادنە .ئینسانی
ئیمرۆ تەنهایە بەاڵم کەشف ناکات کە چۆنە بڕواتەوە بۆ مانگ و
مانگ چیتر مەعشووقەی نەبێت ،هەر مانگ بێت ،هەسارەیەکی
رووناک و نزیک لە ژیانی زەمینیی ئەم .ئیمرۆ ،ئینسان
توانیوێتی جیهانی ژێر ئەتۆمی کەشف بکات بەاڵم ئاگای لە

بەسەرهاتی هاوسێکەی نییە ،چونکە ئاوا زیاتر تەنهایی خۆی
دەرک کردووە .ناسینی جیهانی هۆلۆگرافیک توانی یارمەتی
ئەوە بدات بە مرۆڤ کە ئاگای لە هەموو شەپۆلەکانی دەور و
بەری خۆی بێت و لە ناو دڵی ئەو شەپۆالنەوە ،داستانەکانی
خۆی دەربکێشێت .ئەمە بوو بەرژەوەندی نوێی مینیماڵیزم.
بەاڵم ئەم ژانرە نوێیەی هونەر کە بە بروای من تەنها لە
ئەدەبیات دا خوالسە نابێتەوە و زۆر بەر فراوانترە لە هەموو
هونەر و ئەچێتە بازنەیەکی گەورەی وەک پێوەندی مرۆڤ و
کائینات ،لە کوێوە دەست پێدەکات؟ ئاخۆ ئەوەی وا مێژوو
نووسەکان باسیان کردووە ،کە فۆرمالیستەکانی ئەدەبیاتی
ڕووسی لە کۆتایی دەیەی  ١٩٢٠دا بوونە هۆی سەرهەڵدانی
ئەم شۆرشە نوێیەی لە ئەدەبدا ،راستە؟ ئەگەر بە پێوەری
ئەوە بمانەوێت ئەم پرسیارە هەڵسەنگێنین و دواجاریش جوابی
بدەینەوە ،کە مینیماڵیزم تەنها و تەنها لە جیهانی ئەدەبیات
دا ماڕشی شۆرشی خۆی ژەنیوە و ئیتر ئەم چەشنە ڕوانینە
ناچێتەوە قۆناغەکانی دیکەی هونەر و هزری مرۆڤ ،ئەوە راستە
و فۆرمالیستە کانی سەرەتاکانی سەدەی بیست ،هەمیشە
ئەتوانن شانازی ئەوە بکەن کە فۆرم خوازی ئەوان لە پانتایی
ئەدەبیات دا بوەتە هۆی ئەوە کە لە نیوەی سەدەی بیست دا،
ساکارنووسی و ساکارخوازی مرۆڤ بووە کە داوای سەرهەڵدانی
مینیماڵیزمی کردووە ،کە هێشتاش هەموو ئەوانەی هەر لە
سەر ئەم ژانڕە بەو دیدەوە شیی دەکەنەوە ،ئەو وتارە بە نرخەی
ئیدگار ئالێن پۆیان لە بەر دەستە کە لە راستی دا یەکەم وتاری
تیۆریکی کورتیلە چیرۆک یان بە بڕوای ئەوان مینیماڵیزمە.
ئالێن پۆ لەم وتارەدا سێ بنەمای زۆر زۆر سەرەکی و بنەڕەتی
بۆ ئەم ژانرە دابین دەکات کە یەکیان یەکگرتوویی تەئسیر
یان کاریگەرێتییە و بۆ ئەوەی نووسەری ئەم جۆرە دەقانە
بەو یەکگرتووییە بگات دەبێ لە سایەی سەری ئیجازەوە
ئەو رێگەیە ببرێت و ئەو ئەسڵە بە دەست بهێنێت .ئەوسا
بەربەستی شوێنیش بە بنەمایەک دەزانێت لە پێناوی ئیجاز
و ئەو یەکگرتووییەدا و سوورە لە سەر ئەوە کە مووبەمووی
گێڕانەوە دەبێ لە ژێر چاوەدێری هەموو داستانەکە دا بێت.
ئەم سێ بنەمایە بوونە هۆی دەستپێکی شۆرشێک کە ئیمرۆ بە
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ناوی مینیماڵیزم لە جیهانی ئەدەبیات دا ناسراوە .لە پێکهاتنی چی دەکات .بە بروای من ئەم قسە شێتانەی ئەم شاعیرە کە
ئەم شۆرشەشدا ناتوانین کاریگەرێتی نووسەرانێکی وەک کافکا ،زۆر جار بیری سەرەتایی ترین قسەی کتێبی پیرۆزی ئینجیلم
برێشت ،بێکت ،جان بارت ،هولێر و زۆرێکی دیکەش نادیدە دەخاتەوە ،لەویا کە دەڵێت :سەرەتا هەر وشە بو ،وشەش خوا
بوو ...ئەتوانێ زۆر الیەنی دیکەی هزری ئینسانیمان لێ بکاتەوە
بگرین.
بۆ ئەوەی جارێکی دیکە کەشفی شۆرشە مینیماڵیستیەکانی
مەعنا بکەین لەم جیهانە ساردەی ئیستای خۆماندا .ئەوەی
کە هایکۆ نووسێکی ژاپۆنی ،یان عارفێکی رۆژهەاڵتی تەنها بە
یەک ڕستە تۆوی هەزاران کتێب دەخاتەوە و مرۆڤ دەباتەوە
بۆ سەرەتاکان و پرسیارە بنەرەتیەکەی خۆی کە “من کێم؟”،
“لە کوێوە هاتووم؟”“ ،بەرەو کوێ دەچم؟”؛ هەر هەموویان
سزا
رەگەزەکانی مینیماڵیزمیان لە خۆیاندا هەڵگرتووە و دەتوانن
ئیستیڤان الکێر
بمانبەن بەرەو ئەو دواهەمین پرسیارە کە “مینیماڵیزم چییە؟”.
قورسترین سزایەک کە خواوەندەکانی یۆنانی کۆن،
دەزانین ئیستا ئیتر ئینسان تەنهایە و زۆر درەنگ بە جوابەکانی
دەیانتوانی بە سەر سیزیێڤ دا دایسەپێنن ،ئەوە بوو
دەگات .ئاخر ئەم دیاردە نوورانییەی ئاسمانەکان و زەوی،
کە واداری بکەن هەمیشە کارێکی بێهوودە بکات.
تووشی بەاڵ بووە :بەاڵی زایین .بەیانیانی ئەم ئینسانەی ئیستا،
سیزیێڤوس مەحکووم کرابوو کە تا ئەبەد ،تاشە بەردێک بە
وەها حەرام بووە کە هەتا قورسەکەی نەنێتە نێو دەمی و
سەراولێژییەکی رژدا هەڵبگێرێت .ماوەیەکی زۆری پێچوو
ئاوەکەی بە سەردا نەخواتەوە ،ناتوانێت لە نێو پێخەفەکەی
سیزیێڤ هەر بەردەوام خەریکی هەڵگێرانی ئەو تاشە بەردە
بێتە دەر و بگەڕێتەوە بەرەو باوەشی تێکسووتاوی سروشت.
بوو بە سەراولێژییە رژدەکەدا تا دەگەیشتە لوتکی بەرزاییەکە
لێرەدایە ،بەم بەاڵ قورس و ژانهێنەی ئادەمیزادەوەیە کە ئیتر
و لەوێوە تاشە بەردەکە خلۆر دەبوەوە و دەکەوتەوە ناخی
رۆمانێک ،فیلمێکی درێژ ،سۆناتایەکی باخ یان تابلۆیەکی هەر
دەربەندەکان .کەچی خواوەندەکان لە بیریان چووبوو کە
چەن شاکاری ڤان گۆگ و هتد ...ناتوانن فریای بکەون کە
بەردەکە بە بۆنەی بوواری زەمانەوە دەسوێت .لە سەد ساڵی
پڕە لە پرسیار ،پڕە لە ترس و هەراسان بیر لە چارەنووسی
یەکەم دا ،لێوارە تیژەکانی تاشەبەردەکە کە دەستەکانی
نەگبەتی خۆی لە کۆتایی زەمینی بێ ئاو و تۆشەمەنی دا
سیزیێڤیان هەراش هەراش کردبوو ،ساف و لووس بوون.
دەکاتەوە .ئیستا بەم بار و دۆخەی هەنووکەیی مرۆڤەوە،
لە پێنسەد ساڵی دوای ئەوەشدا ،رەپی و دەرپەریوییەکانی
تەنها مینیماڵیزم نووسانێکی وەک ئیستیڤان الکێر ئەتوانن
بەردەکە وەها ساف و لووس بوون تا وای لێهات سیزیێڤ،
بێنە مەیدانەوە و لە بری نووسینی هەزاران الپەڕەیی
تاشە بەردەکەی دەتالندەوە و بە حاسانی لە گەڵ خۆی
رەنجەکانی ئینسان لە پێناوی کەشفی خۆی و ناسینەوەی
هەڵیدەگێرا .لە هەزار ساڵی دوای ئەوەدا ،تاشە بەردەکە
هێزی سەربەمۆری جیهان ،لە بری نووسینی ڕۆمانی سیزیێف
هەر بچووک و بچووک تر بۆوە و نشێوە رژدەکەش هەر
ناوێک بە چەندین قەڵەم و لە چەندین ڕوانگەی جیاوازەوە،
دەهات و تەخت تر دەبوو .ئیستاش ئیتر سیزیێڤ ،ئەو
بە مینیماڵێک ،یارمەتی مرۆڤ بدەن کە بچێتەوە نێوەندی
کوتە بەردە وردیلەی کە رۆژگارێک تاشەبەردێک بوو ،لە
ئەم میکانیزمە دواهەمینە و بۆ ناسینەوەی هەموو هەبوونی
گەڵ قورسە ئارامکەرەوەکانی و کارتی دراوەکەی ،پێکەوە
خۆی لە سەرەتای پێش سەرەتاکانەوە ،بکەوێتە نێو بەزمی
ئەیانخاتە کیفێکەوە و لە گەڵ خۆی دەیبات .بەیانیان
بێمزەڕەتی مینیماڵ .بە مینیماڵێک سیزیێفی دنیای مودێڕن
سواری ئاسانسۆرێک دەبێت و دەچێتە نهۆمی بیست و
دەخوڵقێنێتەوە کە ئیستاش بەردەکەی –ئەگەر چی بە قەد
هەشتومی ئەو ساختمانەی کە نووسینگەکەی لەوێیە و
حەبێکی ئیستامینیفۆن کۆدۆئینیش بێ -هەر پێ ماوە و
بووەتە شوێنی سزادانەکەی .ئێوارانیش دیسان لێی دێتەوە
هەموو ڕۆژێک دەبێ ئەو سیکلە لە جیهانی مودێڕن دا و بە
خوار...
ئامڕازە مودێڕنەکانەوە ،بە ڕێوە بباتەوە.

بەاڵم هەموو هەوڵی من بەم وتارە ئەوەیە کە بێ ئەوەی زوڵم لە
هیچێک لە الیەنەکانی سوننەت و مودێرنیتە و تەنانەت پۆست
مۆدێرنیتەش بکرێت ،سەرەتای راستەقینەی ئەم شۆرشە روون
بکەمەوە .ئەوەی کە روکایزێری شاعیر دەڵێت“ :جیهان نەک
لە ئەتۆم ،بەڵکوو لە داستان ساز بووە” خەریکە ئیشارەت بە
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دووڕا
ناسینەوەی خود لە بەربەرەکانەی ئەزەلی دا
ئەمجارە الیەک لە هاتنەوەی مەعنا دەکەینەوە و بۆ ئەوەی
بزانین دیاردەکانی مەعناناسی لە دەقێکی فۆڕمالیستی دا
چۆن دێنە مەیدانەوە و چلۆن دەتوانین ئەو بازنە نادیارانەی
مەعنا لە توێی چەن دێردا بناسینەوە ،پێویستە بزانین کە
تەنها ئەدەبیاتی فۆرمالیستی خوڵقێنەری مینیماڵیزم نەبووە

و ئەم ژانڕە ئەدەبیە پڕ بەهایە لە زووەوە لە ناو ئەدەبیاتی
گەالنی جیهان دا سەری هەڵداوە و بێ گومان بەمزووانە ئاوڕ
لە هەموو ئەو پێوەرانە دەدەینەوە کە بوونە هۆی خوڵقاندنی
مینیماڵیزمی ئەم دەورانەی ئێمە .ئەدەبیاتی ئێرانی و هایکۆی
ژاپۆن و عیرفانی بوودایی و ...زۆرێک لەو ڕوانگە رۆژهەاڵتییانە
لە دەسپێکی مینیماڵیزم دا ،نەقشێکی ئەوتۆیان هەبووە .بەاڵم،
بە پێویستی دەزانم وەکوو مینیماڵیزم لە داستان دا ،بگەرێمەوە
بۆ ئەو ڕوانگەی ئەرەستوو لە سەر داستان و کاریگەرێتی ئەو
ڕوانگە دێرینە لە سەر ئەدەبی چیرۆکنووسی کە :هەمیشە
دەیپرسی بۆچی کاتێک جەنازەیەک لە سەر شەقام دەبینین،
بە جۆرێک روو بە رووی دەبینەوە ،بەاڵم کاتێک لە بەرهەمێکی
داستانی دا ،سەحنەیەکی مەرگ دەخوێنینەوە جۆرێکی دیکە
هەڵوێست دەگرین؟ وەاڵمەکەی ئەوەیە کە :لە ژیانی واقیع
دا کاتێک لە سەر شەقام چاومان بە جەنازەیەک دەکەوێت،
خێرا خوێنمان ،ئادێرناڵینێک دەدەڵێنێت کە لە جێی خۆماندا
وستمان دەکات و رەنگەش بنەرێنین :ئەی هاوار! فریا کەون
کەسێک مردووە ...بۆیە هەر ئەو پێشهاتە واقیعە رەنگە
ماوەیەک فکرمان داگیر بکات و جار و باریش بیر لە مەرگی
خۆشمان بکەینەوە ،بەاڵم دوای ماوەیەک هەموو شتێک
فەرامۆش دەکەین .بەاڵم لە بەرهەمێکی داستانی دا کە ژیانی
فکری نووسەرێکە لە توێی دەقدا و بە پیشان دانی هەست و
هەڵوێستەکانی لە بەرابەر واقیعێکی وەکوو مەرگ ،ئیتر ئێمەی
خوێنەریش لە گەڵ فکری نووسەر ،یان باش ترە بڵێین لە
گەڵ ئیدەی دەق دا ،خێرا دەکەوینە موکاشفە و بە ورد بوونەوە
لە دەق و چوونە پێشەوە بە ناو دیاردە مەعنا دەهندەکانی دا،
خۆمان کەشف دەکەین و دەناسینەوە .جا ئیستا هەر ئەم باسە
لە سەر چیرۆکنووسی لە ڕوانگەی ئەرەستوەوە ،دەگوێزینەوە
بۆ سەر چیرۆک لە ڕووانگەی مینیماڵیزمەوە.
ئیتر تا ئیستا زانیومانە و دەشێ زانیبێتمان کە مینیماڵیزم
هەلێکە رەنگە لە درێژای رۆژێکدا یان مانگ و ساڵ و سااڵنیکدا،
بە چەن چرکە خوێندنەوەی دەقێک ،بە ئێمە بدرێت بۆ ئەو
موکاشفەیە .چونکە ئینسانی ئیمرۆ بەرهەمی پەلە و پەردە
دیجیتاڵییەکانە لە سەر هۆش و هزری و پەلەیەتی خێرا
بگاتە ئەو ئاستەی وا دێرزەمانێکە لە هەوڵدایە چی پەردەیە
دڕاندبێتی و هەر خۆی دەزانێ ئەم بزافتە چیە و چۆن ڕوو
دەدات .بەاڵم ئەوەی جێی گومان نییە ئەوەیە کە نووسەری
مینیماڵنووس زیاتر پەلەیەتی کە هەموو مینیماڵەکانی خۆی
نووسیبێت .لێرەدایە داستانێکی مینیماڵیستی دێتە گۆڕێ و
بە هەلێک ،دەرەتانێک کە تێیدا داڕێژراوە بۆ وەرگرتنەوەی
دووبارەی مەعناکان ،فریای ئینسان دەکەوێت و مەعناپژێنی
دەکات بە پانتایی روحی دا .بۆیە ئیمرۆ لە پاش ئەو مێعمارییە
بێ وێنەیەی نووسەرانێکی وەکو کافکا ،بێکت و ...لە گەڵ
چیرۆک دا و لە ساختمانی مینیماڵیزم دا کردیان ،مینیماڵ
نووسانی دنیای وادار کردووە کە زیاتر لە سەر ئەو بیچم و
بنەمایەی وا کافکای مێعمار بۆ چیرۆکنووسی دایمەزراند و

پیاوێک له شارهکهی ئێمه
لیدیا دیویس
پیاوێک ل ه شاری ئێمهدا ،ههم سهگ ه ههم خاوەنهکهی.
خاوەنی سەگەکە هەمیشە هەر خەریکی ئازاردانی
سەگەکەیە و یەکجار ژیانی پێ تاڵ کردووه .ساتێک
کایهی ل ه گهڵ دهکات و هان ه هانهی دهدات بۆ ههڵبهز
و دابهز ،ساتێکی دوای ئهوه ل ه تهوق ه سهری دهکوتێ ک ه
بۆچی هار و هاجی دهکات .جاری وای ه ب ه توندی دهکوتێ
ب ه لمووزیدا و ب ه شهق ل ه قونی ههڵدهدات ،ئهوه چی ه ل ه
سهر قهرهوێڵهکهی ئهو نوستووه و هەنێک تیسکی ڕژاوهت ه
سهر سهرینهکهی ئەو .کهچی شهوی واش ههی ه ل ه تاو
تهنهایی ،سهگهک ه دهکێشێت ه ژوور و ل ه باوەش خۆیدا
ی بێچاره تا بهیانی ل ه سامی
دهیخهوێنێت .ههر چهن سهگ 
ئهو هەڵدهلهرزێت ،بهاڵم ههموو عهیب و ئیرادهک ه لەوەدا
نییه .هیچ کهسێکی دیک ه ناتوانێت ل ه گهڵ سهگێکی وادا
ههڵبکات .بۆگهنێکی وهها ناخۆش و قێزهونی لێدێت؛ ل ه
خوددی سهگهک ه ههراسهێن تر و ترسناک تره .ئاخ ر هێنده
شهرمێونه ،ههرکات کتوپڕ مهجالی لێ دهسێنن میز ب ه
خۆی دا دەکات .بوونهوهرێکی بۆگهن و دایم تهره .کهچی
ئاواش ساحهبهکهی زۆر هۆشی پێوه نیه ،چونک ه زۆربهی
جار ،ئهوهندهی خواردوهتهوه ک ه شهوان ه مهست و کەلەال،
ل ه سووچێکی دیواری کۆاڵنهک ه تخێڵ دهبێت .کاتێکیش
ک ه ههتاو دادێت ،ل ه سووچێکی باخی گشتیهوه دەیبینین،
ب ه شهقهنگاو دوور دهکهوێتهوه .رووی لووتی کردوهته با
و هەر خێرایی خۆی هێور دهکاتهوه تا ل ه شوێن بۆنێک
بگهرێت .تیسکی کورتی سهری دهخورێنێت و جغەرەیێک
دهردههێنێت .ب ه دهست ه لهرزۆکهکانی دایدهگیرسێنێت و
جا ل ه سهر ئهو سهندهڵیه دادهنیشێت ک ه ب ه دهستسڕهکهی
خاوێنی کردوهتهوه .ب ه هێمنی خەریکی مژینی دەبێت،
جغەرەکە .ئهوسا کتوپر ل ه داخا،

هەتا دەگات ه بنکی
هەڵئەگیرسێت و هەر زوو سهری ئهدات ه بهر مست و ل ه
سهر قاچهکانی ،سەری خۆی دهکوتێت .کاتێکیش هیالک
دهبێت ،سهر ههڵدهبرێت بهرهو ئاسمان ،ل ه تاو نائومێدی
دهلوورێنێت .بهس جار و بار ب ه هێمنی دهستێکی نهوازش
دههێنێت ب ه سهری خۆی دا تا ئههوهن بێتهوه.
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بەرهەڵستی پالتەکان بوو ،کە ئیتر نەهێڵێت خۆ بکەنەوە بە لەو ساختمانەوە ڕەسەد بکەین .ئاوا دەبینین کە مینیماڵێک
ناو ساختمانی چەندین نهۆمی بۆ نموونە رۆمانێک دا و زۆر چەنێک زووتر لە ڕۆمانێک ،گۆڕانکاری دەکات.
بوێرانە هێشتی ببنە مینیماڵ ،بەرەو پێش برۆن و رێگەیەکی
زیاتر بکێڵن بۆ مینیماڵنووسی .نووسەری ئیمرۆ زۆر خاکەڕایانە سێڕا:
خەریکە کەشفی ئەوە دەکات کە ئەو بەرەنگار بوونەوەیەی لە بەرێک بۆ بینینەوەی خود
مێژە لە نێوان خێر و شەڕ دا روو دەدات و هەمیشە مرۆڤی ئیستا کە دیتمان چۆنە فۆڕمی مینیماڵیزم دەبێتە هەلێک
کردووە بە قوربانی ،لە ڕاستی دا بەرەنگار بوونەوەیەکی نەفس بۆ هاتنەوەی مەعنا ،با خوێندنەوەی مەعناکان لە چەن
( )Egoو روح ( )Selfە و هاکا ئینسان بە مینیمالێک مینیماڵ نووسدا دەست پێبکەین .لیدیا دیویس ،یەکێکە لە
توانیی کەشفی ئەم کەشمەکەشمە کوشندەیەی نێوان خۆی مینیماڵ نووسانی ئامریکا کە هەمیشە بە چەشنێکی سەربەخۆ
و مانایەکی مودێڕنکراوەی “خودا” بکات .ئیمرۆ ئیتر نووسەری ئاوڕی لە مەعنا داوەتەوە لە توێی ئەم ژانڕەدا .ئەو بەرەنگار
مینیماڵنووس ،ئەو کارەی کە شەمسی تەورێزی و مەوالنای بوونەوەی وا هەمیشە لە نێوان خود ( )Selfو نەفس ()Ego
رۆمی یان عارفێکی سەد دا رووی داوە ،کێشەی سەرەتایی و بنەڕەتی مرۆڤ بووە لە
سووچنشینی سەر دەمی پێش مێژوو ،مێژوو ،دیانەت و تەنانەت لە دنیای
ساڵ
پەرستگەیەکی بوودا ،لە مۆدێرنیش دا .ئیمرۆ هەموو ئەوانەی شانیان ناوەتە بەر ئەم بارە
وتارەکانی شەمس دا قورسەی کە ناوی مینیماڵیزمە ،دەزانن کە ئەم دنیا بەرفراوانە
بە گێرانەوەی حەکایەتە تەسکنوێنەی لە چەن دێڕدا دێتە دی ،دنیایەکە کە بە زمان و
تەمسیلیەکان ،لە توێی بەو چەشنە ئەندێشەیەی لە نێوان سللوولەکانی زماندا هەناسە
کۆتایی دەمەقاڵە
مەسنەوی دا لە مەیدانی دەکێشێت ،دەخوڵقێت و ئەوەی ڕاستی بێ زمانێکی شاراوە
تری ئێل تیلتۆن
بەیتە بێ پەردەکاندا و هەیە لەو زمانەدا کە بە ڕواڵەتی کارێکی مینیماڵیزم داڕێژراوە،
لە بێدەنگی هایکۆ دا کە دەبێت خوێنەر یا خود بەردەنگی بەرهەم خۆی کەشفی
“تام” پیاوێکی الو و شیرین دەم و
بە چەن وشەی بوێرانە ئەو زمانە بکات لە چوار چێوەکانی زێهنیدا .دانیەل مارزۆنا،
زمان بوو ،ئەگەرچی کاتێک لە گەڵ
و پڕ مەعنا دەیانکرد ،بە نووسەری سەر بەخۆی ئامریکایی ئاوڕێکی سەیر لە مینیماڵیزم
“سام” کە دوو مانگ دەبوو پێکەوە
زمانی ئینسانی ئیمرۆ ،بە ئەداتەوە و دەڵێت :ئەوەی دەیبینن هەر ئەوەیە کە دەیبینن.
لە ماڵێکدا دەژیان ،لێیان بوو بە
وێنا کردنەوەی دەروونیی رەنگە ئەم قسە لە ڕواڵەتا زۆر سادە و ساکار چەشنێک لە
دەمەقاڵە و مقۆ مقۆ ،مەست بوو.
مەعناکان لە جیهانێکی بێ مەعنایی لە خۆدا هەڵگرتبێت ،بەاڵم بێتو بێین نهێنی
“ناکرێ ،ناکرێ کورتە چیرۆکێک
ڕاست تر لە جیهانی شاراوەی ئەم رستەیە کەشف بکەین و بەو زمانە جارێکی دیکە
تەنیا بە پەنجا و پێنج وشەوە،
واقیع ،دەیکاتەوە و زۆر بیخوێنینەوە دەبینین ئەم ڕستەیە ،هەڵگری فەلسەفەیەکی
بنووسرێ ،گەوجە!”
ئازانە ،بە مینیماڵێک ئاوا نوێیە دژ بە هەموو فەلسەفەکانی تا ئیستای مرۆڤ .تا ئیستا
“سام” بە تەقەی گوللـەیەک
رێنوێنیمان دەکات تا مرۆڤ هەر وتوێتی و وتوێتیەوە کە ئەوەی دەیبینین یا لێی
بێدەنگی کرد و دوایی بە
مرۆڤ بناسینەوە لە کاتی تێدەگەین ،هەر ئەوە نییە کە دەیبینین .فەلسەفە لە ڕوانگەی
پێکەنینێکەوە وتی :دیت دەکرێ.
ئەو شەڕە دێرینەیدا لە دەروونناسییەوە چەشنێکە لە سازبوونی مەیدانێک لە ئادەمیزاد
گەڵ شەڕەکان و تامی دا بۆ سووڕانەوەی  Egoبە سووڕ خود یان  Selfدا ،کە
حوزور دەبەخشێتەوە بە وای لێدەکات خود سەری سووڕ بمێنێت لەم هەموو بریقە
فامی ئادەمیزاد ،تەنها بە بریقەیەی حەیات و هەوساری خۆی بداتە دەست Ego.
 Egoهەمیشە پێی وتووین کە ئەم درەختەی وا دەیبینی
هەلێکی چەن چرکەیی لە توێی مینیماڵێکدا...
درەخت نییە ،بەڵکوو مێشکی تۆ وا بیر دەکاتەوە کە ئەمە
ئاوا هەر بە مینیماڵێک ،ئینسان دادەمێنێتەوە و جارێکی تر ،درەختە و هیچ رێگایەکی دیکەش نییە بۆ ئەوەی درەخت
ئاوڕ لە مەعناکانی دەروون دەداتەوە کە بۆی کراونەتە داستانێک نەبێت .بەاڵم ئیستا مینیماڵیزم خەریکە پەردەکان ال دەدات و
و تێدەگات :ئەگەر رووی نەدابێتیش ،روو دەدات و دەتوانێ دەڵێت :دڵنیا بە! هەر درەختە و واز بێنە لە گێژی و گەلحۆیی
هەموو فۆرموولەکانی ژیان بگۆرێت .ئاوا هەر بە مینیماڵێک ،بە دەست  Egoی پەرێشانکەرەوە و لە درەختا ،وشیاری لە
ڕوو بە ڕووی خود دەبینەوە و بێ ئەوەی بڕیار بدەین کە دەست چووی خۆت بە دەست بهێنەرەوە.
کێ کێیە ،کە “خود” ،سەگەکەیە یان خاوەنەکەی ،هەست کاتێک نووسەری مینیماڵنوووس پێنووسەکەی دەگرێتە
بە بوونی ساتبەساتی ئەو شەڕ و بەر بەرەکانەیە دەکەین و دەست و لە گەڵ سپیایی کاغەزدا ڕوو بە ڕوو دەبێتەوە،
دەچینە ساختمانێکی تاهەتاییەوە و رەنگەش ،بێ ئەوەی لە بەتاڵترە لە بەتاڵ .بڕیاریش نییە هیچ بڕیارێک بدات سەبارەت
بیرمان بمێنێتەوە کە چیمان خوێندوەتەوە ،هەموو شەڕەکان بە پەرێشانی ئادەمیزاد ،سەبارەت بە ژیان .ئەو تەنها دەنووسێت
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و بڕیارە بە نووسین –بە کورت ترین نووسین -نیشانی بدات
کە چی ڕووی داوە .ئەو خاڵە سەرەتاییانەی لە چیرۆکێکدا
جێی پاڵوپشتی خوێنەرن ،لێرە ئیتر ڕووخاون و ئەوە خوێنەر
خۆیەتی کە دەبێت بەو فۆڕمە ،ساختمانێکی دیکە بۆ مەعنا
چێ بکاتەوە و بچێتە نێوی .جاران چیرۆک دەهاتە نێومان و
تیاماندا دەمایەوە و لە بیرمان نەدەچوەوە .ئیستاش لە بیرمانە
سەد ساڵ تەنهایی مارکێز باسی چی بوو ،چۆن بوو ،لە کوێ
ڕووی دابوو .ئیستاش تومەز ،ماکۆندۆ –شاری رۆمانی سەد
ساڵ تەنهایی -لە بەشێکی نا لەبەرچاوی مێشکمان دا لە
سەر رەوتی ژیانی خۆی و دانیشتووانی بەردەوامە .یان کوێر
بوونی ساراماگۆمان قەت لە بیر ناچێتەوە لە دەورانێکدا کە
کوێریی دەنووسی و رەنگە هەمیشە لە سەر چوار ڕییانەکان
کە چرا سوور دەبێت ،کتوپڕ هەراسی کوێر بوونێکی ئانی
بمانگرێت .بەاڵم ئیتر مینیماڵیزم وا نییە .ئەوە مینیماڵیزم
نییە خۆی دەکات بە نێو مێشکی ئێمەدا و لە بێقڕەییەکان و
بێ ئۆقرەییەکانماندا پەنا دەگرێت ،.ئەوە ئێمەین کە دەچینە
ساختمانی مینیماڵیزمەوە و هەر ئەوەندە تێیدا بە حەسانەوە
بگەین و پشوو درێژ بین لە تاو جەزرەبەکانی  ،Egoئیتر
فێری ئەو سازەیە دەبین و رۆژانە لە ژیانی ئاسایی خۆمان و
دەور و بەرییەکانمان دا ،کەشفی مینیماڵەکانی ژیان دەکەین
و بە هەر کەشفێک خۆمان دەناسینەوە .بۆ نموونە مینیمالێکی
لیدیا دیویسمان خوێندەوە و ئیستاش تێدەکۆشین بزانین ئەم
بەر بەرەکانەی  Selfو  Egoیە لە کوێی سەتحی شاراوەی
ئەم زمانە رواڵەتییەدا خۆی شاردوەتەوە و هەمیشە تێدەکۆشین
تێبگەین ،چۆنە بێ بوونی زۆرێک لە خاڵە سەرەکییەکانی
چیرۆک ،چیرۆک دەبیستین و چۆنە بێ پیشاندانی ڕووداوێکی
لەو چەشنە کە زێهنی ئێمە فێر بووە لە چیرۆکێکدا تێکەڵی
بێت و تازە ئیتر خووی پێگرتووە ،بە چیرۆکێکدا تێکەڵی
سەرەکی ترین ڕووداوی ئادەمیزاد دەبین و هەست بە شەڕ
و ئاشتی ساتبەساتی خێر و شەڕ دەکەین؟ “بارتێلمی” لە
سەردەمی خۆی دا پێی وا بوو کە بە هۆی کەشف و نووسینی
مینیماڵیزم“ ،تاوانبار” بە هەنێک ئایتێمی بەد کراوە .یەک
لەوانە حەزڤی ئیدە مەزنە فەلسەفییەکان بوو لە چیرۆکدا و ئەو
پێکەنینی پێی دەهات و دەیوت “مینیماڵیزم” خۆی فەلسەفەیە
و هیچ کەس ناتوانێ نکووڵی لەم چەشنە مودێڕنە ئەدەبییە
بکات کە خەریکە جێی فەلسەفە و جێی زۆر شتی دیکە
دەگرێتەوە .لە ڕاستی دا زۆرێک لە مینیماڵنووسانی دنیا پێیان
وابووە کە مینیماڵیزم ،ئاماژەیەکە بە هەموو ئەو جیهانانەی
کە زێهنی ناوشیاری مرۆڤ بە دوویدا وێڵە و بۆیە کە خوێنەر
مینیماڵێک دەخوێنێتەوە ،وەها لە دەروونەوە گۆڕانکاریی بە
سەر دێت.
چوار-ڕا
هەلی پەنجاوپێنج وشەیی
هەڵبەت ئەم ناوزەدکردنە نوێیەی ئەم ڕەوتە ،ڕەنگە زۆرجار

بەری بە مینیماڵیزمەوە نەبووبێت و زیاتر لە سەر کورت و کوێر
کردنەوە عادەتییەکانی ئەم فۆڕمەی “نڤیسار” ،سوور بووە .من
پێم وایە تەنانەت بوونی ئەم فۆڕمەش بۆ ئەدەبیات –بە تایبەت
ئەدەبیاتی کورد -پێویستە و بەکارهێنانی هەر تکنیکێک لە
گێرانەوەی ئەم جۆرە چیرۆکانەدا بە  ٥٥وشەوە ،کاریگەری و
تەئسیری خۆی لە سەر چەن الیەنی ئێمە هەیە .یەکەم الیەنی
زمانە و ئەم الیەنە بۆ ئەوەی دەرەقەتی ئەم هەلە کەمەی گێڕانەوە
بێت ،زۆر بار و الیەنی دیکەی خۆی دەخاتە هەوڵ و تەقااڵوە.
بۆ نموونە ،زمان دەتوانێ بە الیەنی مێژوویی خۆیدا بچێتەوە
و بۆ سەرەتای وشەکان ،بۆ ڕەگەزیان بگەڕێت .ڕەگەزی زۆر
وشە لە زماندا –بە تایبەت لە زمانی کورددا -دەگەڕێتەوە سەر
ئەو فۆڕموولە سادەیەی کە
پێشینیانی زمانسازی ئێمە،
کە بە جۆرێک لە جۆرەکان
بە بەیت و حەیرانە و
بێبەختی
ئازیزێ و پاییز و سوارۆ،
ئالێن ئی مایەر
ئەم زمانەیان ساز کردووە
و ڕایانگرتووە ،ئاگەداری
بە ئێشێکەوە کە هەموو لەشمی
هەموو پێکهاتەکانی بوون و
داگرتبوو ،وە خەبەر هاتمەوە و
ڕایانگرتووە ،پاراستوویانە و
پەرەستارێکم بینی کە لە الی
گوازتوویانەتەوە بۆ بەرەکانی
قەرەوێڵەکەمەوە وێستابوو .وتی:
دوای خۆیان؛ ئەم نهێنییەی
جەنابی فوجیما ،شانستان بووە کە
زمانییان زانیوە کە ئاماژە بە
لەو بۆمبارانەی دوو ڕۆژ لەمە پێشی
“ئان” کردن ،مۆجیزەی
هێرۆشیما ،بە ساڵمەت ڕزگارتان بووە.
زمانە و بۆ ڕوودانی ئەم
بەاڵم نگەران مەبن .ئیستا لێرە لەم
مۆجیزەیە تێکڕا کارییان
بیمارستانە جێگەت ئەمنە.
کردووە .لە حەیرانێکدا،
بە دەنگێکی کزەوە پرسیم :من ئیستا
باسی تاقەدارێک دەکات ،وا
لە کوێم؟
دەیگێڕێتەوە کە تۆ هەموو
وتی :ناکازاکی...
بەسەرهاتەکان دەبیسی،
بەاڵم بە بەسەرهاتی
و
دەزانی
پاڵەکییان
لەوالشەوە تەنیا یەک وێنە
لە نیگاهتدا شکڵ دەگرێ:
وێنەی تاقەدار .جۆرێک ئەرکی مینیماڵیستی بۆ گوازتنەوەی
بەسەرهاتێک بۆ بەرەکان ،بە تێچینی کردنی جۆرێک گێڕانەوە
کە تەنیا یەک جاری بەسە گوێبیستی بیت و بۆ هەمیشە
بیزانی و پێیدا بچییەوە.
الیەنی دووهەم الیەنی ستاتیکی زمانییە .جۆرێک جوانی
سازی بۆ زمانی هەموو چینەکانی کۆمەڵگەی گەورە .من
الم وایە کۆمەڵگەی گەورە ،ئەو بەردەنگە نهێنییەیە کە هەر
نووسەرێک لە خەفادا داستانەکانی بە گوێی ئەودا دەچرپێنێ
و دەیگێڕێتەوە .کەواتە لێرەدا ئیتر باسی چییەتی زمان لە
ئارادا نامێنێت و ئەو ئەرکە جێی خۆی بە چۆنییەتی زمان
دەدات .مینیماڵیزم لە زمانە نەرمەکاندا ،سەری هەڵداوە و هەر
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زمانێکیش بیهەوێ بە فۆڕمی مینیماڵیزم بگا ،دەبێ بچەمێتەوە
و خاکەڕایانە وەرگری ئەو فۆڕمەتە بێت .جا ئەگەر ئەو چەمانەوە
زمانییە لە هەلێکی  ٥٥وشەییدا ،ڕێبکەوێت ،چ باشتر.
خورخە لوییس بورخێس ،نووسەری ئاڕژانتینی ،بە ڕەوایەت،
دەروویەک لێدەداتەوە بۆ الیەنی ئاڕکائیکی زمان و شێوازی
کەڤنارای گێڕانەوە پیشە دەکات .لە ئانێکدا ،لەحنێکی دوور
و مونزەوی بۆ ڕەوایەت دروست دەکات و ناهێڵێ بەردەنگ
وا هەست بکات کە داستان دەخوێنێتەوە .دڵنیام کە ئەم
هەستە بۆ زۆرێک لە خوێنەرانی بۆرخێس پێش هاتووە کە
کاتێ دەیخوێنیتەوە ،لە چوارچێوەی شوێنی-کاتی دا نامێنی و
ئەوەی دەیخوێنیتەوە ،دەیبینی .هەر ئەم فۆڕمە بە شێوەیەکی
دیکە لە ئەدەبیاتی
دیکەی
گەالنی
جیهان دا دووپات
دەبێتەوە .لەوێ –لە
مینیماڵەکانی بورخێس
کــانـــــی
خەنجێرێکی
دا-
فڕانتس کافکا
شووم پەیدا دەبێ کە
سەری هەزاران کەسی
ئەو تینووە .تەنیا تۆپەڵە
خورادووە و لە واقع دا،
بنەگیایەکیش ئەتوانێت لە کانیاو،
جۆرێک کەسایەتی بەو
جیای بکاتەوە .کەچی ئەو دابەش
خەنجێرە دەبەخشیت
بووە بە سەر خۆی و دژێکی دا :بە
و تۆ وات لێدێ چیتر
یەک لەتی دەتوانێ “گشت” ببینێت،
بورخێس یان هەر زانای
دەیبینێت کە لێرە ڕاوەستاوە و
کوللێکی دیکە نابینی؛
کانییەکە رێک ،لە پەنای ئەودایە؛
چەقۆکە دەبینی کە
بەاڵم لەتێکی دیکەی ،ئاگەداری
چۆن لە هەر بەستێنێکی
چشتێک نابێت و لە دواییشدا ،پێی
زەمانی دا بە ڕووداوێک
وایە لەتی یەکەم ،هەموو شتێک
ئەو شوێنەی کە لێی
دەبینێت .بەاڵم چونکە ئاگەداری
گیرساوەتەوە ،بە جێی
چشتێک نابێت ،ناتوانێت بخواتەوە.
دەهێڵێت و دەهێڵێ
بۆ شوێنێکی دیکەی
بگوێزنەوە و لە کەسی
ئەمڕایەی نزیک بخەنەوە
کە بڕیارە بیکووژێت .هەر ئەم حاڵەتەی گێڕانەوە ،کە بە بڕوای
من یەکێکە لە تکنیکە سەرەکییەکانی مینیماڵێک ،لە زۆرێک
لە زمانەکانی دیکەشدا هەیە و لە ڕاستیدا ئەو ئاڕکائیک
بوونەی زمان ،پێدەچێ الیەنێکی هەموو زمانێکی دیکەی دنیا
بێت ،بەاڵم زۆرێک لەم زمانانە بە پاژی تەولید و چێکردن
نەگەیشتوون ،کە ئەمەیان باسێکی دیکەیە و زۆر الیەنی
سیاسی کۆمەڵگەناسی و تەنانەت جوغرافیش دەگرێتە خۆ.
بۆیە لە سەر ئەم تەوەرە زووم ناکەم و ئەهێڵم باسەکەی خۆم
–باسی هەلی  ٥٥وشەیی ئەدەبیات -بە ئەنجام بگەیەنم .لە
ڕاستیدا ئەم فۆرموولە بە هەر چەشنێک بۆ هەیکەلی گێڕانەوە
لە زمانی ئێمەدا بە سوودە و ئەگەرچی نەشتوانێ ئاماژە بەو
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“ئان”ـە وشیارەی مرۆڤ بکات ،بەاڵم هەلێکە بۆ زۆران گرتنی
ئێمە لە گەڵ زمان .هەلێک بۆ کارکردنی ئێمەیە لە سەر
ئەو الیەنە دەست لێنەدراوەی زمانێک کە بە بڕوای من لە
دوای بەیت و حەیرانەکانەوە ،لە بەستێنی خۆیدا ،ڕەوایەتی
پێ نەکراوە و تەنیا لە پاژێکی زەمانی بەمالوە فێری گێرانەوە
جۆراوجۆرەکان بووە بە سەبکی گەالنی دیکەی جیهان –
بە تایبەت دراوسێ زمانییەکانمان -و چیتر هەوڵی نەداوە ال
لەو دەستەوشە دروستکراوانە بکاتەوە کە بە پێی فۆرموولی
مینیماڵیزم ،لە بەژنی ئاڕکائیکی زمانماندا سەقامگیر بوون و
دەبن .هەلی پەنجاوپێنج وشەیی ،لەم چەند ساڵەی دوایی دا
بوەتە باو و تاقمێک لە نووسەران خەریکن بەو فۆڕمە دەنووسن
کە بە چەند تایبەتمەندی ئەم خاڵە ئاماژەم کرد و ئیستاش
وەکوو کۆتایی باسەکە ،باسی تایبەتمەندیی بنەڕەتی ئەم سەبکە
دەکەم :خۆ لە ئیستانداڕدی ژیانی شاری ئینسانی مودێڕن
نزیک خستنەوە ،بە گێڕانەوەی بە سەرهاتە بە دەردهاتەکان بۆ
کۆمەڵگەی مەزنی جیهانی ،تەنها بە  ٥٥وشە...
ئەمڕا
زەمینێکی تر لە زەمین
زۆر جار کە لە مینیماڵێک ڕادەمێنم ،دەبینم کە چەندە
نووسەرانی ئەم ژانڕە ،قووڵ و ناخەکی ڕوانیویانەتە
بەسەرهاتەکانی مرۆڤ و چەنێک بیریان لە تەڕدەستی
کردوەتە بۆ دەربڕینی ئازارێک ،بەسەرهاتێکی چەن چرکەیی،
ڕووداوێک .لە ڕاستیدا ،مینیماڵنووس بە شوێن سووژەکاندا
وێڵە و هەموو هەوڵی ئەوەیە کە چۆن بێ ئەوەی داڕژانی
کەسایەتی ،یان چوارچێوەیەکی شوێن-کاتی یانیش حەتتا
گێڕانەوەی چڕ و پڕ و وەسفی ،بیانهەوێ کاریگەری لە سەر
چۆنیەتی چیرۆکەکەی دابنێن و بە جۆرێک ڕێگەی لێبگرن،
“ئان”ـی ئینسانی بهێنێتە پێش چاوی بەردەنگ و بهێڵێ
بە هێمنی لەمسی ئەو ئانە ونبووەی –بڵێین -ژیانی خۆی
–بە بۆنەی “ئان”ـی ژیانی ئەویترەوە -بکات .ئەمە جۆرێک
“کران”ــە ،جۆرێک هێشتنی تەبدیل بوونە بە ئەویتر .کە ئەو
وزە سەربەمۆرە بتوانێ سەر هەڵبداتەوە و لە خامۆشیتا دەر
کەوێ .ئینسانی ئیستا ،ئەوەندە خراپ ،خامۆشییەکان تووڕەی
دەکەن ،کە خۆشی نازانێ لە کوێوە خواردووێتی .ئەمە باری
هەنووکەی ئەو بوونەوەرە یاخیەیە کە نالەباری کردووە بۆ ژیان.
ئەرێ! مینیماڵنووس ،کاری کرانە.
ئەو ئەوەندە نووقمی “بینین” بووە کە “هۆشی” ،ئیتر سەییالە
و دادەڕژێ بە سەر کەلوکونەکانی بەسەرهاتدا .بۆیە دەتوانێ
“ببینێنێت”“ .بیناندن” هونەری مینیماڵنووسە و هۆی
پێکهێنانی “فوڕم”ـە لە دەرەوەی دەقدا .کەواتە فوڕمی
داستانێکی مینیماڵ ،لە دەرەوەی دەقدا و لە نێوان “بەردەنگ”
و نووسەردا ،لە نێوان “وشیاری” تاکێک و “ناوشیاری” گشتیدا،
ڕوو دەدات .بورخێس بە مینیماڵ ،یان ئەو جۆرەی خۆی لە
سەری پێداگرە ،بە گێڕانەوە خەریکی کەشف و دۆزینەوەی

نەزمی شاراوەی جیهانە و دەیهەوێ پڕاوپڕ بە خوێنەر
ڕاگەیەنێت کە ژیانێکی هاوتەریب لێرە -لەوێی بورخێس ،لە
دێهلیزەکانی گێڕانەوەیدا -خەریکە شان بە شانی ئەم ژیانە
ڕووکارەی ئێمە هەناسە دەکێشێت .هەموو هونەر لەو ئاماژە
پیرۆزەدا ،خوی نەمر دەهێڵێتەوە و ئەم ئاماژە پیرۆز تریش
دەبێت ،کاتێک “فڕانتس هولێر” بە مینیماڵێک ،باسی زمانێک
دەکات کە تەنها لە دوو وشە پێکهاتووە .ئەو خەریکە باسی
شتێکی دیکە دەکات کە لە بازنەیەکی گەورەتر و بەرفراوانتر
دا ڕووی داوە :دیلبوونی بێ بنەمای مرۆڤ بە دەست زمانەوە.
ئەمە خاڵی ئاماژەی مینیماڵێکی وەک زمانی ئێکتییە :هەمیشە
پیویست ترین دیالۆگە ئینسانییەکان بە دوو باری نێرینەیی و
مایینی لەحنەوە و لە دوو ڕستە یان کەمتردا پێش دێن ،بەڵکوو
ئەوە ڕوون کردنەوەی حەقیقەتی مرۆڤە لە ڕووی زمانەوە کە
دەخوازێ وشە و دەستە وشەی زیاتر بێنە مەیدان و بە هەر
یەک لەوانە پانتایەکی بەرین تر بۆ زمان چێ دەکرێت کە
جگە لە سەر لێشێواوی و ڕێهەڵەیی مرۆڤ ،چی دیکەی تیا بە
سەر نییە .لە ڕاستی دا ،دەشێ ئەمە نەریتی زمان بێ کە بە
هۆی سازەیەکی دەسکردەوە ،دەکەوێتە بەر پالری ئەم بوختانە
کە :بەڵێ! ئەوە خوددی زمانە کە جێی سەرلێشێوانە ،نەک
حەقیقەتی بێچارە.
دڵنیام کاتێک هەرکام لە ئێمە “زمانی ئێکتی” یان هەر
مینیماڵێکی دیکەی لەو چەشنە دەخوێنینەوە ،بەسەرهاتەکە
دەیبینین و ساتبەساتی دێتە بەر چاومان.
ئەوەی ئیمڕۆ لە زۆرێک لە مینیماڵەکانی جیهان دا ،قەناعەتی
بە خوێنەرانی خۆی هێناوە ،فەننی بەراوردکارییە لە نێوان
خوێنەر و دەق دا .واتە –هەر بە گوێرەی دەقی “زمانی ئێکتی”-
کاتێک خوێنەر بە درێژەی کورتی مینیماڵدا ڕێدەکەوێ،
ئەوەی دەیخوێنێتەوە ،نەک تەنها دەتوانێ بیبینێ ،بەڵکوو
بە وریاییەوە دەتوانێ زێهنی خەریکی بەراوردکارییەک بکات
لە نێوان بەسەرهاتی ئەو دەقەدا و ژیانە هاوشێوەکانی وەکوو
هەمان بەسەرهات .خوێنەر دەتوانێ خێرا نەتەوەی خۆی ،یان
هەر نەتەوەیەکی دیکە بخاتە جێگەی نەتەوەی “ئێکتی” و
چجار بیر لەوە نەکاتەوە کە ئایا وەها نەتەوەیەک لە نێو مرۆڤدا،
بوونی هەیە ،ئاخۆ وەها بەسەرهاتێک ڕووی داوە یان نا؟
ڕای کۆتایی
کافکا مێعماری مینیماڵیزم
دەمێک ساڵە ناتوانم خۆ لەم بینەرە نەبان بکەم .ئەم کافکایە
هەر نووسەر نییە ،نا .دڵنیام پێش ئەوەی نووسەر بێت ،بینەر
بووە و نهێنییەکانی جیهانی بەرینی ئادەمیزادی بینیوە .پێم
وابێ کەمێک بتوانم دەردەدڵ بکەم لە سەر ئەم نووسەرە و خۆ
لە مەعناکانی دەقێکی مینیماڵی هەڵقورتێنم .کاتێک گوستاو
یانووش لە کتێبی وتو وێژ لە گەڵ کافکا دا ،جیهانبینییەکانی
کافکا روون دەکاتەوە و کاتێک خۆی لە نامەکانی دا بۆ فەلیسا،
دەهێنێت بێ ئەوەی وەکوو مەعشووقێکی سیستماتیک

زمانی ئێکتی

فرانتس هولێر

زمانی ئێکتی لەو زمانە مردووانەیە بۆیە بە ڕای من
لە هەموو شتێک زیاتر جێی سەرنجە ،چونکە ئەم
زمانە تەنها دوو وشەی هەیە :یەکەمیان “ئێم”ــە و
دووهەمییان “ساسکڕۆپتلۆکسکوارسەنفگاکسلۆمپێگ
رێسە”“ .ئێم” کە باری مێیینەی هەیە و بە مانای
“ئەوە دیسان لێرە چ باسە؟”ــیە و “ساسکڕۆپتلۆکس
کوارسەنفگاکسلۆمپێگرێسە”ـش ،باری نێرینەیە بە
مانای “چشتێک”ــە.
بەسەرهاتەکە لەوێوە دەست پێدەکا کە “ئێکتێرەکان”
لە دەم لێواری بورکانێک دەژیان کە هەمیشە لە
ناخی خۆیدا ،گوڕە گوڕی دەهات و فیچقەی دەکرد.
هەر جارێکیش کە بورکانەکە فیچقەی دەکرد ،ژنە
ئێکتییەکان ،هەراسان فڕێ دەدرانە الی سەرووی
لێواری بورکانەکە و ئەیانقیژاند“ :ئێم؟” ،پیاوەکانیشیان
لەو بگرە و بەردەدا ،بە لەبزێکی ئارام دەیانوت“ :ساسک
ڕۆپتلۆکسکوارسەنفگاکسلۆمپێگرێسە”.
ئەم بابەتەش تەنها شتێک بوو کە ئێکتییەکان لە
سەری دەدوان و کارەکانی دیکەیان وەها بە پەلە بە
ڕێوە دەبرد کە هیچ کاتێکییان بۆ قسە کردن نەدەما.
پێم وابێ ئەم “ئێکتاوایە” واڵتێکی نائارام بووبێ.
جارێکیان بە شوێن ئەوەدا کە سووتمانەکانی
گڕکانەکە زۆر نائاسایی لە سەر یەک هەڵچنرابوون،
کار گەیشتە خۆپیشاندان و بە دوایدا بە چاو
ترووکانێک ،تاقمێکی زۆری ئێکتییەکان ،لە بەر دەم
باڵەخانەی شارەوانی ،کۆبوونەوەیان ساز کرد .خەڵک
یەکدەنگ بە بڵینگۆ دروشمیان دەدا“ :ئێم! ئێم! ئێم!”.
لە کۆتایی دا سەرۆک کۆماری “ئێکتاوا”ش چووە
سەر هەیوانەکە و لە گەڵ ئەوەدا وتارێکی بە بڕشتی
پێشکەش کرد؛ بە دڵنییاییەکی ئەوتۆوە وتی“ :ساسکڕ
ۆپتلۆکسکوارسەنفگاکسلۆمپێگرێسە”
بە هەر حاڵ ئەم وتارە ،پڕاوپڕ دروست نەبوو سەرۆک
کۆماریش هەڵبەت بەوپەڕی بێبەختییەوە هیچ دەستە
وشەیەکی دیکەی لە چەنتەدا نەبوو .بۆیە ئیمڕۆکە
زمانی ئێکتی لە زومڕەی زمانە مردووەکانی دنیا لە
هەژمار دەدەن.
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بڕوانێتە دەستگیرانەکەی و باسی سۆز و شتی وای بۆ بکات،
باس لەو دژوازییەی نێوان جیهانی دەرەکی ( )Objektو
جیهانی ناوەکی ( )Sobjektە دەکات و ئەوەی کە چلۆنە
بووەتە کێشەیەکی دێرینی نێوان مرۆڤ و زەمان؛ زیاتر ناخی
مینیماڵەکانی ئەو پیاوەمان بۆ دەر دەکەوێت .کێشەی کافکا
گێڕانەوەی مازووخییانەی چیرۆکە بۆ مرۆڤ .بەاڵم ئەم گێڕانەوە

چجار ناچێتە خانەی ئەوەی وا بێنێت بە چیرۆکەکانی ،بە
مینیماڵێک یان بە نۆڤلێتێکی سەرکەشی ،ئادەمیزاد دڵخۆش
و سەرقاڵ بکات کە بۆ نموونە ژانەکانی ژیانی لە بیر بچێتەوە
و لەو مەودا زەمانییەی دا وا خەریکە دەخوێنێتەوە ،هۆشی بە
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هیچیەوە نەمێنێت و سەفەر بکات بە باڵی خەیاڵی دەق .نا.
شتی وا الی ئەم لە ئارا دا نییە .ئەم کافکایە هەموو وجوودی
نووسراوەکانی ،سام و دڵەڕاوکێیە .بەاڵم دڵە ڕاوکێی چی؟
تۆ دەمێکە هەی لەم ژیانەدا و هێشتا جارێک ئەو وشیارییەی
تەنها لە تاقەتی تۆدایە ،تیاتا رووی نەداوە .نەتتوانیوە جارێک
لە ڕەوتێکی مەخمەڵینی هزرتەوە ،پەل باوێژی بەرەو لقەکانی
ئاگایی و دامەزرێیتەوە لە سەر خاڵی بنەڕەتیت .هێشتا
گیرۆدەی ئەو کەسایەتیە گوناحەیت کە لە مێژە کۆمەڵگا
و بنەماڵەکەت بە سەرتا دایانسەپاندووە و رۆژێک لە رۆژانی
تەمەن بیرت لەوە نەکردوەتەوە کە بۆ کەسی راستەقینەت
بگەرێیت .بۆ کەسایەتی ئەبەدیت ...بۆیە ئەم بینەرە ،رۆژێک،
بەرەبەیانێک دێت و درگای ماڵەکەت دەکوتێت و دەتبات و زۆر
بێ گوناهانە مەحاکەمەت دەکات ،رۆژێکیش یان نیوە شەوێک،
دێت و دەتکا بە قالۆنچە و هەموو ئەندازە دابینکراوەکانی
مێشکت لە سەر هەبوونییەتت ،تێک دەشکێنێت و لە دەم
کونی ئاودەستێکدا ،بە پشتا دەتخات و لیت دەگەرێت .ئیستا
ئیتر تۆیت و هەبوونێک بە دژوارترین حاڵەتی مرۆڤانەوە و لە
پیس ترین شوێنێکدا کە هێمایەکە بۆ ئەم جیهانەی کە پێت
تێناوە و بە دەستی خۆت لە خۆتت کردووە بە ئاودەست ،بە
وێرانی .تەنانەت ناتوانی بە خوشکەکەت بڵێی :منم! هەر ئەو
کوڕەی دوێشەو تا درەنگان پێکەوە قسەمان دەکرد و خۆش
بووین .تۆ ئیتر ئەو کەسە نەماوی .ئیستا ئیتر تۆ حاڵەتێکی
نانەجیبانەی حەیاتی و پێویستە بۆ ئەو خاڵە نادیارەی وشیاری
بگەرێیت .تا پاش داماڵینی ئەو پێستە دژوارە ،پاش کێشانی
ئەو ئازارە ئەزەلییەی لە بەر ئەو هاتوویتە “ئێرە” و وات بە سەر
خۆت هێناوە؛ ریندانە بگەرێیتەوە و خۆت بیت .بە پێچەوانەی
ئەوەی وا زۆرێک لە شێکارانی ئەدەبی باسی لێوە دەکەن کە
کافکا لە نووسراوەکانی دا ،سیمبولی بە کار هێناوە ،من پێم
وایە ساختاری گێڕانەوە الی کافکا ،ساختارێکی هێماییە و لە
ڕاستی دا کافکا خەریکە سیمبول سازی دەکا و بەو چەشنە
ئاماژانەی کە ئەو بە گێڕانەوە پیشەی کردووە ،خەریکە جۆرێک
سیمبولی نوێ لە جیهانی ئینسانی مودێڕن دا ،دادەڕێژێتەوە
کە بە پێی ئاماژەکانی ئەو لە گێڕانەوە کتوپڕییەکانیدا ،دەبنە
سیمبول و هێمای بەسەرهاتێکی سەر ڕێی مرۆڤ .بەسەرهاتێک
کە هێشتا بە سەر کەس نەهاتووە ،بە سەر کافکادا نەبێ ،بەاڵم
لەمەودا ،لە خوێندنەوەی مینیماڵێکی ئەو بەمالوە ئیتر بە سەر
هەریەک لە ئێمەدا دێت.
کافکا وشیارە و وەک زۆرینەی نووسەران دەربایستی ئەوە نییە
ببیندرێت و بخوێندرێتەوە .بەڵکوو لە توێ بە توێی دەقەکانی
دا دەتوانین ئەو خەمە بە دی بکەین کە تەمایەری هاتنی
تەمایەرە و هەموو گرینگییەکی لە کاتی نووسین دا ئەوەیە
بگاتە دەست خاوەنی خۆی .خاوەنی خۆی؟ ئەرێ .تۆی ئەو
کەسەی کە دەبێت ئەو دەقە بگاتە دەستت و لە چرکەیەکدا
وشیاریت بە سەردا بێت .چۆن؟ کە تۆ “کانی” دەخوێنیتەوە
و بە چەن چرکە خۆت دەسپێریتە دەست ئەو سێحرانەی

کافکا لە دەقێکدا ،شاردوویەتیەوە تا گەڵکوو خەوی ئاگایی
کەوتن لە تۆ لەم ژیانەیدا کە ساڵەهایە پێی راهاتووی ،خێرا
خاڵی وشیارییەکە بێدار بکاتەوە و بینێرێتە گیان هەموو
سلوولەکانی وشیاریت .تۆ خەریکی دەخوێنیتەوە و لە
مینیماڵێکدا تەنها چەن وشە لە زێهنت دا جێیگرتووە.
هێشتا هیچ بزاڤتێک بە هەبوون نەدراوە و رەنگە
تا دواهاتی کارەکەش هەر ئەو بزاڤتە نەبینیت.
بەاڵم لەوێیە و ئاگەدار بە بەم زووانە سەرەتای بیگ
بەنگێکە لە دەروونی تۆدا .تا زووە و لەمە درەنگتر
نەبووە ،واز بێنە لە “ئەو” .تۆ خۆت کانییەکەیت و
دەبێت هەمووان تێراو بکەیت .ئەمە ئەو چەشنە ڕوانینەی
کافکایە کە لە باری دەروون ناسییەوە خۆ لە عێرفانەکانی
رۆژهەاڵتیش نزیک دەکاتەوە و بە دڵنییاییەوە مزگێنیت
دەداتێ کە “بینیوێتی” کە “بووە” ...تۆش بیبینە ،ببە!
ئیستا ماوەیەکە خوێندنەوەی “کانی” تەواو بووە
و تۆ بە خەیاڵی خۆت لێبوویتەوە .بەاڵم ئەرکی
مینیماڵیزم تەنها لە چەن چرکەدا تەواو نابێت.
ئێوارەیەکە و دڵتەنگیت .نازانی بۆ؟ نازنی کوێت
ژانی کردووە .نازنی بێ مەیلیت بە هەموو شتەکانی
ئەم دنیایە لە کوێوە سەرچاوە دەگرێت .ئەمە نێهێلیزم
نییە ،نا .ئەمە ئەو ئەرکەی مینیماڵیزمە کە لە ئەستۆیەتی
و خەریکە رۆژان و بگرە سااڵنێکیش دوای تەواو بوونی بە
ڕێوەی دەبات و پڕینچکەکانی وشیاری دەگەیەنێتەوە بە
زێهنی مشەووەشی تۆ.
بۆیە بە دڵنیاییەوە ،ئەرکەکانی مینیماڵیزم لە چەن
چرکە و چەن ساڵ و بگرە چەن سەدەش دا کۆتاییان
نایات و هەمیشە بەردەوامە لە دڕینی کێوەکانی بەرگری
ناسیندا .کافکا لێرە خەریکە بە مینیماڵێک سەفەری ئەزەلی
مرۆڤ دەگێرێتەوە و ئەو پەردە وا پیشان ئەدات کە بە
ڕابواردنی سەدەکانیش لە بیرمان نەچێتەوە .بۆیە مینیماڵێکی
ئەم بینەرە ،ئەم سەرەتا مەدهۆشە ،بیری هەموو زانستەکانی
مرۆڤمان دەخاتەوە .زانستی زمان ،فەلسەفە ،هێرمێنۆتیک،
فیزیک و هەموو کەشفە سەرسووڕهێنەرەکانی لە حوزووری
ئادەمیزاد لە “جێگەی خۆی”دا ،زانستە سەنعەتییەکان،
زانستی دەروونناسی ،ماتماتیک ،ژێنێتیک ،ئەرێ حەتتا
زانستی ژێنێتیکیش.
ئاوا دەزانین حیکمەتەکانی مینیماڵیزم چۆن دابین کران لە
هزری مرۆڤدا و دەبینین بۆ ناتوانی بخۆیتەوە ،چونکە تۆ لێرە
نیت و “ئەو”ت بە سەر خۆتا زاڵ کردووە و تەنانەت ناشتوانی
بە پێی پێوەرەکان خۆت بناسیتەوە .بەاڵم ئەم مێعمارە
مەدهۆشەی مینیماڵیزم ،ئاوا کتوپڕ دەرەقەتت دێت و بۆ
هەمیشە رەوتی هزرت تەنها بە مینیمالێک دەگۆڕیت
و لە جیهانی کوانتۆمی وجوود دا هەالجانت پێ
دەکات.
من پێم وابێ ئەمەیە ئەرکی مینیماڵیزم...
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“ دەق ،ڕەخنە ،نووسەر”
کورتە باسێک دەربارەی ڕەخنەی ئەدەبی و
خەسارەکانی
حەمەی کەریمی

رەخنە کە لە زمانی کوردیدا بەرامبەر بە وشەی ( نقد) ی
عەرەبی و  critiqueئینگلیزی بە کار هاتووە ،لە گەڵ هەردوو
وشەکە بۆ یەک واتا و یە ک مەبەست بەکار دەهێنرێن و
هەڵگری چەمکێکی دیاری کراون “ ،شیکاریی و لێکدانەوەی
دەق بە مەبەستی دەرخستن و بەدیارکردنی الیەنە بە هێزە
و الوازەکانی دەق لە بواری زانستی و هونەرییەوە” ئەمە
یەکێک لە پێناسە گشتی و تا رادەیەکیش گشتگیرەکانی
رەخنەیە لە هەر بوارێکدا ،بەاڵم رەخنەی ئەدەبی لەم پێناسە
گشتییەدا کە بە نیسبەت رەخنەوە ئاراستە کراوە ،دیارە لە
دوو حاڵەتدا بیچم دەگرێت،
 ١شیکاریی و هەڵسەنگاندنی دەقی ئەدەبی بە شێوەیەکی
زانستی و میتۆدیک.
 ٢بەدیارخستنی بایەخ و گرنگی دەق بە نیسبەت خوێنەر و
نووسەری دەقەوە.
مێژووی رەخنەی جیهانی بە هەر دوو ئاراستەی “ رۆژئاوایی
و رۆژهەاڵتیەکەیدا ،ئەوەمان بۆ دەردەخات ،کە رەخنەی
ئەدەبی دەکەوێتە پێش رەخنەی فەلسەفەشەوە و ئەمەش
بە یاداشتی شاعیرێکی یۆنانی کە لە دەقە ئەدەبییەکاندا
بە “ ئەریستۆڤانیس” ناوی هاتووە ،دەردەکەوێ ،کە “
ئەریستۆڤانیس” کاتی خۆی بە نیسبەت کاری دوو شاعیرتر
رەخنە و لێکدانەوەی ئەدەبی هەبووە ،و دواتر لێکدانەوە و
رەخنەکانی “ ئەریستۆڤانیس” الی “ ئەرەستوو” بایەخی
پێ دەدرێ و تا رادەیەک بەر چاو دەبێتە هۆی نووسینی
“ هونەری شیعر” الی ئەرەستوو ،کە دیارە ئەو کتێبەی
ئەرەستوو” هونەری شیعر” هێڵێکی بەرچاو دیاری دەکات
بۆ رەخنەی ئەدەبی و تاکوو سەرهەڵدان و دەرکەوتنی
میتۆدی “ رەخنەی عەمەڵی” الی “ ریچاردز و بەکارتێکردنی
بۆچوونەکانی “ ئلیوت” و دواتر سەرهەڵدانی “ رەخنەی
نوێ” لە ئەمریکا ،بۆچوونەکانی ئەرەستوو دەربارەی رەخنە
و تیۆری رەخنەی ئەدەبی بۆچوونی بااڵدەستن و گرنگی
تایبەتیان پێ دەدرێ.
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شیـ

“ ریچاردز” کە بۆ خۆی لە ژێر کاریگەریی هزر و بۆچوونەکانی
شاعیری بە رەچەڵەک ئەمریکی “ تی ئێس ئلیۆت” دا
خوێندنەوەی لە سەر ئەدەبیات بە گشتی و بە تایبەتی
شیعرەوە دەست پێکرد ،خوێندنەوە تۆکمە و تایبەتەکانی
ریچاردز سەبارەت بە ئەدەبیات و شیعر دواتر” رەخنەی
عەمەڵی” لێکەوەتەوە ،ریچاردز پێی وایە لە کاتی خوێندنەوەی
دەقدا دەبێ بە تەواوی فوکوس بکەینە سەر دەق و هەموو
خوێندنەوە و رەخنەکانمان ئیرجاع بدەینەوە بۆنێو دەق ،بە
بۆچوونی “ ریچاردز” بۆ لێکدانەوە و شیکاریی دەق دەبێ بۆ
خودی دەق بگەڕێینەوە و خوێندنەوەکانی دەرەوی دەق وەال
بنێین ،ئەمەش هەمان وتەکەی “ ئلیوت” تەداعی دەکاتەوە
بۆمان ،کە پێی وایە ،رەخنەی درووست و هونەریی ئەوەیە
کە بۆ خودی شیعر بگەڕێینەوە نە بۆ شاعیر ،ئەم دیدەی “
ئلیوت” بە نیسبەت رەخنەی شیعرەوە ،دواتر “ ریچاردز”
تیۆریزەی کرد و “ رەخنەی نوێی” لێکەوەتەوە ،رەخنەی نوێ
پێکهاتەمەندە و لەم چەشنە ڕەخنەدا رەخنەگر دەگەڕێتەوە
بۆ پێکهاتەی دەق و دواتر بە خوێندنەوەی ورد و پاژ بە پاژی
دەق دەگات بەمانای دەقەکە ،ئەم بۆچوونەی “ ریچاردز”(
دەربارەی رەخنە و میتۆدەکانی کە لە کاتی خوێندنەوە و
لێکدانەوەی دەقدا رەخنەگر ئیرجاع دەداتەوە بۆ ناوەوەی دەق
و زانیارییەکانی دەرەوەی دەق بۆ خوێندنەوە و شیکاریی
دەق رەفز دەکرێتەوە )،لە سەرەتاکانی سەدەی بیستەمی
زاییندا (  )١٩٤٠-١٩٣٠بوو بە هۆی دەرکەوتنی رەوتێکی
نوێی رەخنەی ئەدەبی لە ئەمریکادا ،کە لە کاتی خوێندنەوە
و لێکدانەوەی دەقی ئەدەبیدا روانینێکی فۆرمگەرایانەیان
هەبوو،یەکێک لە تایبەتمەندیی و ئایتمەکانی “رەخنەی نوێی
ئەدەبی” خوێندنەوەی هێرمنۆتیکی دەقە ،کە “ پۆل دومان
“ لە گەڵ “ میلر و بلووم” دا لەو رەخنەگرە دەرکەوتانەن کە
بە شێوەیەکی بەرباڵو هزر و بۆچوونەکانی “ دریدا” سەبارەت
بە پێکهاتە شکێنی دەق لە تێکستە ئەدەبییەکاندا بە کار
دەبەن ”،پۆل دۆمان” پێی وایە دەق بە شێوەی هێرمنۆتیکی

خۆی هەڵگری لێکدانەوە و سەر لە نوێ بەرسازکردنەوەیە.
٢
“ شیکاریی و ڕەخنە”
یەکێک لەو خااڵنەی کە رەخنەگری ئەدەبی لە ساتەوەختی
خوێندنەوەی دەقدا پێویستە پێی قائیل بێت ،جیاوازیی نێوان
دوو چەمکی “ شیکاریی و رەخنە” یە ( ،نقد و تحلیل)
شیکاریی کە لە زانستی کیمیاوە هاتۆتە نێو ئەدەبیات ،لە
زانستی کیمیادا بە مانای “ دابەشکردنی مادەیەکە بۆ توخمە
پێکهێنەرەکانی و دواتر دەرخستنی چۆنیەتی تەرکیبی
ئەو توخمانە کە پێکهێنەری مادە سەرکییەکەن” بەاڵم
لە رەخنەی ئەدەبیدا ”،شیکاریی ( تحلیل) بەو چەشنە
خوێندنەوە دەگوترێ کە توخمە پێکهێنەرەکانی دەقێک
دیاری دەکا و دواتر پێوەندی نێوان ئەو توخمانە و شێوازی
ئافراندنیان لە دەقدا لێکدەداتەوە” بەمەوە شیکاریی بەشێکی
گرنگ و ئەساسییە لە پرۆسەی تاوتوێکردنی “ دەق” دا
کە لە ئەنجامدا بە رەخنەی دەق کۆتایی دێت ،بەم مانا
شیکاریی لە دەقدا چەند قەدەمێک لە پێشەوەی رەخنەیە
و لە واقعدا بەستەرسازی دەکات بۆ رەخنەیەکی زانستیانە،

شیکاریی دەق خاڵی دەسپێکەری ئەو رەخنانەش بوو کە
رەخنەگرانی نوێ سەبارەت بە رەخنەی ئەدەبی بە تایبەت “
شیعر و چیرۆک” دەیاننووسی .هاوکات پێشڕەوانی شیکاری
دەقە ئەدەبییەکان کە “ ریچاردز” یەکێک لە بەدیارترینان
بوو ،تیۆر و بۆچوونەکانیان سەبارەت بە “ شیکاریی” دەق
کاریگەرییەکی بەرچاوی هەبوو لە بیچم گرتنی رەوتی نوێی
“ رەخنەی ئەدەبی” دا .رەخنەگری ئەدەبی تیۆرییەک
یان چەند تیۆرییەکی دیاریکراوی ئەدەبی سەر بە رێبازە
ئەدەبییەکانی وەک ( فۆرمالیزم ،سوریالیزم ،ئاوانگاردیزم،
پێکهاتەخوازیی و پاش پێکهاتەخوازی ،نیشانە ناسی ..... ،
تاد) دەکات بە بنەمای خوێندنەوەی دەقەکەی و دواتریش
خوێندنەوەی تایبەت بە خۆی لەو دەقە بەرچاو دەخات،
پێچەوانەی ئەم حاڵەتە دەبێتە “ رەخنەی بەرخۆرانە” (
مەسرەف گەرایانە) شێوازێکی بەرخۆریی لە رەخنەی
ئەدەبی کە بە جۆرێک قەرز گرتنی پەتییە لە تیۆر و بۆچوونی
رەخنەگرانی مودێڕن و پاش مودێڕن ،لە زۆربەی ئەو جۆرە
خوێندنەوە و رەخنانەدائێمە رەخنەگرێک نابینین ،ئەوەی
هەیە ،نووسەرێکە وەک “ فۆکۆ ،بارت ،دریدا ،سارتر ،هایدگەر،
گراف ،کریستوا ،بودریار ....،تاد ،لە راستیدا ئەم نووسەرانەن

ساڵی یه که م ،ژماره ی دوو سێ ،ڕێبەندانی 1395ی هه تاوی

77

خەریکن لە سەر دەقێکی ئەدەبی قسە دەکەن نەک ئەو
رەخنەگرەی کە خەریکە لە سەر دەقەکە دەنووسێت ،ئەمە
جۆرێک رەخنەی مەسرەف گەرایانەیە ،کە خودی رەخنەگر
لە خوێندنەوەی دەقدا حزووری نیە ( ،ئەڵبەت هەبوونی
ئەم چەشنە رەخنە ،لە ئەدەبی کوردیشدا هەندێ جار
بەرچاو دەکەوێت) دەکرێ بڵێم ئەمە یەکێک لە خەسارە
بەرجەستەکانی رەخنەی ئەدەبییە ،بۆیە وەک پێویست
رەخنەگری ئەدەبی لە ساتەوەختی خوێندنەوەی دەقدا دەبێ
دوو کاری گرنگ ئەنجام بدات،
 ١ئاگایی و ئاشنا بوون بە تیۆرییە ئەدەبی و رەخنەییەکان.
و شێوازی پراکتیزەکردنیان لە خوێندنەوە و شیکاریی دەقدا.
 ٢خوێندنەوەیەکی میتۆدیک لە سەر دەقە ئەدەبییەکان
و بەکارهێنانی تیۆرە ئەدەبی و رەخنەییەکان بە مەبەستی
خوێندنەوە و رەخنەی دەق.
٣
“ دەق ،رەخنە ،نووسەر”
یەکێک لە خاڵە بەرجەستەکانی بزۆزیی هونەر و ئەدەب،
بێگومان بوونی
ڕەخنە و رەخنەگری جیدیی وحرفەییە ،دیارە نووسەرێ کە
ئاشنا بێ بە تیۆرە ئەدەبییەکان و بەکەڵک وەرگرتن لە تەکنیکە
نوێ و جیاوازەکانی ئەدەبی هاوچەرخ دەاللەتگەلی زۆرتر
دەخاتە نێو دەقەکەیەوە ،رەخنەگری ئەدەبی بە خوێندنەوە
و رەخنەی دەقێکی ئەدەبی کە شێوەی پێرسۆنا سازی،
ئیماژ ،کارکردی زمان لە دەقدا و بە گشتی بە کارهێنانی
تەکنیک و فۆرمی نوێی لەو دەقەدا لێکدابێتەوە ،دەبێتە
هۆی یارمەتیدانی بزۆزیی هونەر و ئەدەب و هەرمانی دەق.
نووسەر سەرنجی ئەو رەخنانە دەدا و دەبینێت ،لەم رەخنانەدا
ئاماژە بە خاڵی گرنگ و جیاواز کراوە ،دواتر نووسەر بە
مەبەستی بەرچاو خستنی دەقی جیدیتر و بە هێزتر ،پێکهاتە
و شێوازی نووسینەکەی دەگۆڕێت ،بەمەوە وەک چۆن لە
سێ کوچکەی” دەق  ،رەخنە ،خوێنەردا” پێوەندییەکی قائیم
لە نێوان هەر یەک لە دەق  ،خوێنەر ،رەخنەدا ،بوونی هەیە
و هەر یەکە و لە بوارێکەوە دەق دەبنە پێشەوە و لە غیابی
هەر یەک لەواندا ،دەق تووشی سستی و وەستان دەبێت،
هاوکات لە مەنزوومەی” دەق  ،رەخنە ،نووسەر” یشدا هەمان
ئیستلزامی لۆژیکی بەرقەرارە و لە نێوان هەر یەک لەو سێ
چەمکەدا ،پێوەندییەکی ئورگانیک بوونی هەیە ،و لە غیابی
هەر یەک لە  ،دەق،رەخنە ،نووسەر،دا دەق بزۆزیی خۆی لە
دەست دەدا و تووشی وەستان دەبێت ،هاوکات ،پێکەوەش و
لە حاڵەتی ئەکتیڤ بوونی هەر کام لە ،دەق ،رەخنە ،نووسەر،
دا دەق چەند قەدەم دەڕواتە پێش و هوکارێکی گرنگ دەبێ
لە بزۆزیی ئەدەب و هونەردا ،ئەگەر چی ئەم بزۆزییەی هونەر
و ئەدەب بە گشتی و بە تایبەتی دەقی ئەدەبی و هونەری
نابێ وەک چەمکێکی مکانیکی سەیری بکەین ،بەو مانا
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وەها نیە ئەم حاڵەتە بە نیسبەت هەمووانەوە درووست بێ،
زۆر کەسمان هەیە وەک شاعیر و هونەرمەند دەردەکەون و
بگرە تا رادەیەک بە تیۆرە ئەدەبییەکانیش ئاشنا بن ،بەاڵم
ناتوانن نووسەر و هونەرمەندی جیدی و حرفەیی بن و زۆر
جار بە السایی کردنەوە و کووالژ کردن بگرە کارەکان خۆیان
بەرەو فەرسوودەگی و الوازی دەبن ،ئەگەر چی رەخنەی
ئەدەبی لە ئێران و رۆژهەاڵتدا لە چاو یەک دوو دەهە لەوە
پێش تا رادەیەک گەشەی بە خۆیەوە بینیوە و پێشکەوتنی
هەبووە ،مەبەستم ئەوەیە هەندێ لە نووسەران و شاعیرانیش
خەریکن کاری رەخنە دەکەن و تا رادەیەکیش جیدی کار
ئەکەن ،بەاڵم دیسانەوە دەبێ بڵێم “ ،رەخنەی ئەدەبی”
بە شێوەی جیدیی و حرفەیی ( رەخنەیەک کە بە پێی
تیۆرە ئەدەبیی و رەخنەییەکان دێتە بەرهەم ،نە بە پێی
سەلیقە و پیاهەڵدان ) تاکوو ئێستاش پێگەی شیاوی خۆی
لە کولتووری ئێمەدا نەدۆزیوەتەوە یان با بڵێم پەیدا نەکردوە،
ئەوەی وا دەکات رەخنەگری جیدیی و حرفەیی پێشوازی
لە دەقێک بکا و لە سەری بوەستێ و بنووسێت ،خودی
دەقەکەیە ،یانێ جیدی بوون و حرفەیی بوونی دەقەکەیە ،نە
نووسەری دەق ،پێم وانیە دەقی جیدی پێویستی بە هات
و هاوار بێ و داوا لە رەخنەگر بکات لە سەری بنووسن ،بە
پێچەوانەوە ،ئەوە رەخنەگری حرفەییە وا دەکات نووسەر الواز
نەنووسێ و دەقی جیدی بەرهەم بێنێ ،هاوکات لە بازنەی “
دەق ،رەخنە ،خوێنەر” دا دیسانەوە خوێنەری حرفەییش بە
خوێندنەوەی چاالکانەی خۆی لە دەقی ئەدەبی دەبێتە هۆی
بەرهەمهێنانی رەخنەی باش و زانستی و دەقی پرۆفیشناڵ،
بە هەمان شێوە ،رەخنەی باش و زانستیش دەتوانێ خوێنەری
جیدی و حرفەییش بەرهەم بێنێت.

من بیر ئەکەمەوە ،کەوابوو من هەم
سه یوان نیک په ی /شاعیر و روژنامه وان

ئەساسەن کاتێک باس لە دۆخێکی کومەەاڵیەتی وەک پوست ئەڵێت و بۆ کوێ پیخۆش بێت عالەم ئەبات ،پێناسەی ئەکات
مودێڕن کە دیارە لە سەر هەموو الیەنەکانی ژیانی مرۆڤ و مانای پێ ئەبەخشێت.
وو بگرە بوونەوەرەکانی تریش کاریگەری داناوە  ،ئەکەین ؛
پێویست ئەکات وەک پێش نیازی بابەت و باسەکە ئاوڕێک لە ئینسان باوەڕی و عەقڵ باوەڕییەک کە لە دێکارتەوە دەستی
پێکرد بووە سەرەکیترین بناخەی تیۆریکی سەردەمی مۆدێڕن
مودێڕنیتە یان مودێڕنیسم بدەینەوە.
پۆست مۆدێڕن نە وەک پرۆسەیەکی لۆژیکی و بەرنامە بۆ و بێ گومان بەرچاوترین فاکتی پێناسە کردنی ئەم سەردەمە
داڕێژراو بەڵکوو وەک ڕووداوێک ،وەک مەخمەسەیەک  ،هەمان عەقڵ باوەڕی و مرۆڤ سەنتەرییە.
وەک گرفتارییەک  ،وەک قەیرانێکی کۆمەاڵیەتی کە هەموو لە ڕوانگەی دێکارتەوە مرۆڤ و باشتر بڵێن عەقڵی ئینسان
ڕەنگ ،دەنگ و ڕەوایەتە جیاواز و دژوازەکان لە الی یەک سەنتەر و ناوەندی عالەمە .مرۆڤ ئەتوانێت بوونی هەموو
ئەچنێت(کۆیان ناکاتەوە) بە مانای جێهێشتنی سەردەم یان بوونەوەرەکان دەرک بکات ،بوونیان پێناسە بکات ،مرۆڤ بۆی
قۆناخێکە کە وەک سەردەمی مودێڕنیتە پێناسە و ناوزەد هەیە هەموو دیاردە و بوونەوەرێک بە پێی حەز و ویستی
کراوە ،بۆیە ناچارین بۆ تێگەشتن لە ئەم خوێندنەوە تازەیە کە خۆی ناودێر بکا  ،خۆی بە خاوەنیان بزانێت و بۆی هەیە
لە الیەن هەنێک تیۆرداڕێژی وەک الکان ،لیوتار ،بودریار و ...دەستێوەردانی عالەم بکات بۆ پاراستنی بەرژەوەندی خۆی.
بۆ دۆخی ئەمڕۆی ژیانی مرۆڤ و کومەڵگا مرۆییەکان کراوە ئەم بۆچوونانەی دێکارت ئیزنی بە مرۆڤەکان دا دەستێوەردانی
تێبگەین ،ئەبێ ئاوڕێک لە سەردەمی مۆدێڕن و خوێندنەوەکانی سروشت بکه ن و بۆ پاراستنی بەرژەوەندی خۆی هەرچی
پێی خۆش بوو لێی دەربکێشێت .ئەو عەقڵ باوەڕییە ژیانی
بدەینەوە.
ئینسانی بەرەو ژیانێکی ماشینی ڕەها برد .مرۆڤ بووە تاکە
“ من بیر ئەکەمەوە ،کەوابوو من هەم “
دێکارت بەم ڕستە مێژووییەوە بووە یەکێک لە سەرەکیترین و فەرمان ڕەوای عەرز و ئاسمان و بۆ خۆی خاوەنی گشتی بوون
بوو.
بەرچاوترین تتیۆر داڕێژانی سەردەمی مۆدێڕنیتە.
بە پێی ئەم بۆچوونە ئینسان  ،شعوور و زانیاری و خۆئاگایی متافیزیک و باوەر بە ناجییەکی متافیزیکی تێک ئەشکێت و
مرۆڤ ئەبێتە سەنتەر و ناوەندێک بۆ گشتی عالەمی بوون و ئینسان باوەڕ بە هێزی خۆی دێنێت .تاک و بەرژەوەندی تاک
ئەو فاکتەیە دەسەاڵتەکان پێی مولزەم ئەکرێن.
هەستی.
مرۆڤی گوماناوی مودێڕن تەنیا پرسێک قەبووڵ ئەکات کە یان رۆسۆ وەک یەکێک لە داکۆکی کارانی ژیانی شاری و مۆدێڕن
لە کتێبی گرێبەستە کۆمەاڵیەتییەکاندا بە توندی هێرش
بە ئەزموون یان بە بینین و شهوود پێی بگات.
بە هۆی بوونی شعوورەوەیە کە “ من” ی خاوەن بیر و هزر ئەکاتە سەر سیستەمی کالسیکی دەسەاڵت و پێی وایە ئازادی
وەک بکەر و سەرچاوەی کاینات دێمە ئەژمار .بە باوڕی دێکارت دران بە تاک مانەوەی دەسەاڵت بارمتە ئەکات بە پێچەوانەی
مەرجی ئەوەی کە بتوانی بوونی شتێک بسەلمێنیت ئەوەیە کە سیستەمی کالسیک کە پشتبەستوو بە دەسەاڵتی متافیزیکی
زەینی مرۆڤ ،واتا بیر و ئەندیشە مرۆڤ قەبووڵی بکات .مرۆڤ کلییسا و کەنیسەکان هیچ جۆرە ڕێزێک لە تاک نەئەگیراو
و هەرچی بوو بەرنامەیەک بوو پێشتر لە ئاسمانەوە هاتبوو و
سەنتەر و ناوەندی بێ ئەمالوالی عالەمی بوونە.
واتا مرۆڤ ئەبێتە سووژە و هرچی جگە لە مرۆڤە گرێدراوی ناجییەک لە متافیزیکەوە دێت و مرۆڤ ڕزگار ئەکات.
مرۆڤ و ئۆبژەن .مانا و پێناسەی عالەم هەر ئەوەیە کە مرۆڤ ڕۆسۆش ئەم بۆچوونە تێک هەڵئەوەشێنێتەوە و هەموو

ساڵی یه که م ،ژماره ی دوو سێ ،ڕێبەندانی 1395ی هه تاوی

79

دیاردەکان دێنێتەوە سەر مرۆڤ و بایەخدان بە تاک وەک
بناخەی ژیانی مودێڕن و شاری دێنێتە ئەژمار.
کانت لە ڕوانگەیەکی ترەوە گرنگی مرۆڤ و تاک دەستنیشان
ئەکات .کانت دژ بە سیستەمی جوانیناسی و ستاتیکای
کالسیک ئەوەستێتەوە کە جوانییەکان پێشتر پێناسە کراوە و
مرۆڤ ناچارە مل کەچیان بێت.
کانت پێی وایە جوانی شتێکی دوگم و پێناسە هەڵگر نییە ،ئەوە
تاکە مانای جوانی ئەبەخشێتە شتێک وەک ئاوەڵناوێک(مرۆڤ
ئەبێتە سووژە و جوانی وەک ئوبژەیەکە)
کانت ئاوا درێژە ئەدات :مرۆڤ ئەبێ زۆر متمانە بە هەستی
جوانیناسی خۆی بکات چون هەر چی بە جوان بزانێت ئەوا
جوانە.
کانتیش شان بە شانی دێکارت دۆخی مودێڕنی لە ڕوانگەی
فەلسەفییەوە تیۆریزە کردەوە و جگە لە ئینسان و تاک وەک
سووژەی ،هەموو عالەمی بە ئوبژە و گرێدراوی زەین و عەقڵ
و فامی مرۆڤ ئەزانی.
ئەڵبەت “ وێبر “ لە ڕوانگەی کۆمەاڵیەتی و هێگێلیش بە
تیۆری تەکاموڵ و دابەش کردنی ژیانی مرۆڤەکان بۆ سێ
بەش و بە پێشڕەو زانینی سەردەمی مۆدێڕن ،لە ڕوانگەی
مێژووییەوە هەوڵی سەقامگیر کردنی دۆخی مۆدێڕنیان دا.
دوای شۆڕشە پیشەیی و فکرییەکان سەدەی  18بەمالوە
جۆری ژیانی الدێی جوتیاری ئەگاتە کۆتایی خۆی و ژیانی
شاری و بازرگانی نەختە نەختە سەر هەڵئەدات .ئەم جۆرە
ژیانە تازەیە زۆرێک لە پێوەندییە کۆمەاڵیەتییەکانی پێش
خۆی تێک ئەدات و هەندێک پێوەندی تازە و نوێ بنیات
ئەنێتەوە.
شار نە وەک قاڵبێکی فیزیکی و خیابان و بورج و پرد و ماشین
و ...بەڵکوو وەک جیهانبینییەک بە هەموو جیهانا تەشەنەی
سەند و سەقامگیر بوو.
دیارە بە تێکچوونە دەسەاڵتی
یان
ئەریستۆکراتی
د ە ر ە بە گا یە تی
خۆمان
الی
سەرهەڵدانی
بورژواگەلی
خا و ە ن
سە ر ما یە ،
جۆ ر ی
پێو ە ند ی
سەردەست
ژێر
و
د ە ستیش
لە خاوەن
مڵک
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و ڕەنجبەرەوە گۆڕدرا بۆ خاوەن سەرمایە و
کرێکارێک کە هێزی بازوو و هێزی کاری
ئەفرۆشێت بە پارە .پێناسەی
کار تووشی گوڕانکاری بوو.
کار ئەگەر پێشتر بۆ تێرکردن
سک و دەستەبەر کردنی جل
و بەرگ وەک دوو پێویستی
سەرەکی مرۆڤ بوو  ،لە ژیانی
شاریدا و بە پێی نیازی
بازاڕی مەسرەفی
سەرمایەداری
و خاوەن

کارخانەکانەوە هەنێک زاراوەی نوێ وەک مود و ...یش هاتە
ئاراوە.
سەردەمی مودێڕن سەردەمی کەالن ڕەوایەتەکان و کەالن
دیسکۆرسەکانە .سەردەمی دەسەاڵتێکی توند و تۆڵی باوک
ساالرانەی یەکپارچە ساز کە وەک سیستەمی کۆمەاڵیەتی
پێناسە ئەکرێت.
دورکیم بە ڕەخنە گرتن لەم سیستەمە توند و تۆڵ و پێکهاتە
باوەڕە ئاوا ئەڵێت :ئامانجی سەرەکی سیستەمی کۆمەاڵیەتی
مودێڕن ،داسەپاندنی تەکوزی و نەزمە لە ڕێگای پەیمانێکی
کۆییەوە.
سەردەمی مودێڕن سەردەمی ناسینی زانستی جیهانە،
سەردەمی واقێع گەریەتی و گەشەی عەقڵی کۆ مرۆییەکان،
ناوەند گەرییەتی مرۆڤ وەک سووژە ،پێکهاتمەندی و پێکهاتە
خوازی و ئەیەوێت جیهان لە ڕێگای هێزی میدیاکانەوە بەرەو
دێهاتێکی تاک فەرهەنگی ببات و...
هەرچەند مەکتەبی فرانکفۆرت یان نیۆمارکسیستەکان و
تەنانەت نیچە و ...یش ڕەخنەی جۆراوجۆری زۆر ئاراستەی
ئەم دۆخە ئەکەن  ،بەاڵم بە جۆرێک لە جۆرەکان ڕەخنە و
بۆچوونەکانی مارکس ئەبێتە بناخەیەک بۆ هەموو ڕەخنە و
بۆچوونەکانی دوای خۆی.
مارکس بەو پەڕی بەدگومانییەوە چاو لە پێوەندی و تەعاموڵی
کرێکار و خاوەن سەرمایە ئەکات و پێی وایە ئامانجی
سیستەمی پێکهاتمەندی کۆمەاڵیەتی مودێڕن و داسەپاندنی
تەکوزی و نەزم بە سەر کۆمەڵگا لە ڕێگای یاسای دەستکردی
سەرمایەدارانەوە تەنیا و تەنیا بۆ حەشاردانی دژوازییە
چینایەتییەکانی کۆمەڵگایە.
بۆ ئەوەیە کرێکار نەتوانی چییەتی واقێعی خۆی ده رک
بکات و هاوکات هەر بەرهەمهێنەری کااڵ بێت بۆ چینی
سەرمایەدار و بە تەشەنە سەندنی کاتی ڕابواردن و مۆد لە
ڕێگای میدیاکانەوە بۆ خۆیشی ببێتە بازاڕی مەسرەفی
کااڵیەک کە خۆی بەرهەمی هێناوە و سوودی تەنیا خاوەن
سەرمایە بیخوات.
مارکس پێی وایە مانەوەی سەرمایەداری پیشەیی گرێدراوە
بە داسەپاندنی نەزم و تەکوزییەک بە سەرکۆمەڵگادا کە زۆر
سروشتی و ئاسایی بنوێنێت .هەر بۆیە کاتی ڕابواردن(اوقات
فراغت) کە لە سەردەمی مۆدێڕندا دێتە ئاراوە بە
پیالنێکی سەرمایەداران ئەزانێت تا بتوانێت
کرێکار لە ژێر ڕکێف و دەسەاڵتی خۆیدا
وەک بازاڕێکی
بهێڵێتە و ە

مەسرەف و هاوکات بتوانێت ئامادەیشی بکاتەوە بۆ دووبارە
کارکردن و بەرهەم هێنانەوە.
گاردینر یش هەر پشت بەستوو بە بۆچوونەکانی مارکس
ڕەخنەی توند ئاراستەی نەزم و سیستەمی کۆمەاڵیەتی مودێڕن
ئەکات و ئەڵێت :ڕۆڵ بگێڕانی کۆمەاڵیەتی لە واقێعدا هەنێک
بووکەشووشەی فەرهەنگین کە بە بێ هیچ تێفکرین و خۆ
ئاگاییەک ڕۆڵە کۆمەاڵیەتییەکانیان و هەنجارە ڕەفتارییەکان
بۆ خۆیان دەروونی ئەکەنەوە.
فەرهەنگی توودە وەک دەرکەوتەی پێکهاتمەندی و
تەکووزی باوڕی کۆمەڵگا کە فەرهەنگێکی یەکپارچەیە بە
باوڕی مارکسیستەکان لە الیه ن هێزی خاوەن سەرمایەوە
دائەسەپێندرێت.
مارکس ئەڵێت :فەرهەنگی توودە یان جەماوەر لە الی هەندێک
تەکنیسییەن و ئەندازیارەوە پێکدێت و دائەسەپێت کە لە
خزمەتی هێزی بازرگانیدان.
بەردەنگەلی ئەم فەرهەنگە جەماوەرییە یەکپارچە بە باوڕی
مارکسیستەکان هەنێک مەسرەف کوننەندەی مونفەعێلن کە
تەنیا بە هەڵبژاردن لە نێوان “ سەندن “ و “ نەسەندن”
ئەتوانن بەشداری لەم پرۆسەیەدا بکەن.
هەرچەند خودی بۆچوونەکانی مارکسیش لە سەر دەسەاڵت
گرتنە دەستی هێزی پرۆلیتاریا و چاخ کردنەوەی دەوڵەت
وەک سیستەمێکی یەکپارچە ساز ڕەخنەی زۆری لە سەرە
بەاڵم ناکرێت لەمە زیاتر ئەم باسە کێش بدەین.
پوست مودێڕنیسم وەک کۆمەڵێکی ئاڵۆز و جۆراوجۆر لە
ئەندیشە و هزرە جیاوازەکان لە کۆتاییەکانی دەیەی ۵۰
سەدەی بیستەم به مالوه پێکهات.
باشتر وایە بڵێم پۆست مۆدێڕن ئیمکان و زەرفییەتێک بوو کە
لە خودی دۆخی مۆدیڕنیتەدا هەبوو  ،نە دۆخێکی ئەنقەست
و بەرنامە بۆ داڕێژراو.
دۆخێک کە لە بری کەالن ڕەوایت و کەالن دیسکۆرسه کان
 ،متمانەی ڕەها بە عەقڵ و ئەزموونگەریەتی ،ناوەندگەرییەتی
تاک وەک سووژە ،پێکهاتە خوازی و  ...کە لە فاکتە بەرچاو
و عەینییەکانی سەردمی مودێڕنیسم بوون  ،لە سەر زاراوە و
چەمک گەلێکی وەک پلۆڕالیزم ،نسبییەت ،ڕەت کردنەوەی
دوگماتیزم ،گرنگی دان بە وردە فەرهەنگە لۆکاڵ و خۆماڵییه
کان  ،تێکشکاندنی کەالن ڕەوایەت و دیسکۆرسەکان و گرنگی
دان بە پاژ ڕەوایەت و دیسکورسەکان ،ڕەتکردنەوەی توندی
پێکهاتە خوازی و داکۆکی لە پاش پێکهاتە خوازی یان بێ
پێکهاتە یی و سەنتەر گوریزی جەخت ئەکاتەوە.
فۆکۆ ،الکان ،بارت ،لیوتار ،دریدا ،بودریار ،کریستوا ،کافکا،
ئەنرسۆن و ...لە بەرچاوترین تیۆرداڕێژانی دۆخی پۆست
مودێڕنن کە بە پێڕەوی کردن لە مارکس ،نیچە و هایدگر،
توندترین هێرشەکانیان کردە سەر تاک گەریەتی دێکارت
و سەنتەر باوڕی تاک وەک سووژە.
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زۆر جار پۆست مۆدێڕنیزم وەک گەڕانەوە بۆ سوننەت و
هەڵهاتن لە شار تەعبیر ئەکرێتە ،بەاڵم پۆست مۆدێڕنیزم وەک
ڕەخنەگرێکی سەردەمی مۆدێڕن باشترین ئەزموونی ژیانی
جیهانشاری بووە.
سوننەت لە ڕوانگەی سوننەت باوەڕەکانەوە ناوەند و سەنتەرە.
بەاڵم لە ڕوانگەی پۆست مۆدێڕنییەکەیەوە سوننەتیش وەک
وردە فەرهەنگەکانی تر باسی لێئەکرێت و سەنتەر نییە.
ئێرجاع دانەوە بە سوننەت الی بیرمەندانی پوست مۆدێڕن لە
پلۆڕاڵیزم و ڕەت کردنەوەی دوگماتیزمی سەردەمی مۆدێڕنەوە
سەرچاوە ئەگرێت  ،بەاڵم سوننەت الی سوننەتگەراکان تاکە
ڕێگای ڕزگاری کۆمەڵە مرۆییەکان لە الڕێی سەردەمی مۆدێڕن
دێتە ئەژمار.
لە الیەکی تریشەوە
سوننەت
ڕوانگەی
گەراکان و بیرمەندانی
پۆست مودێڕن بۆ
تەکنۆلۆژیا و بیرۆکەی
هبدایگ بۆ سەلماندنی
مۆدێڕن
سەردەمی
ئەم ڕوانگەیە ئەڵێت :پۆست
زۆرجیاوازە.
مۆدێڕنیزم نە بزووتنەوەیەکی
ڕاستە هەردووی ئەم
ئەنقەست و خۆئاگایانە ،نە
بۆچوونانە لە سەر
هەستارێکی همگون،
بێ دەرەتانی مرۆڤی
نە ئاقارێک ،نە دۆخێکی
مۆدێڕن کە لە دایکبووی
ناسراو نییە ،بەڵکوو
بۆچوونەکانی دێکارتە
گرفتارییە ،کێشەیە ،قەیرانە
جەخت ئەکەنەوە.
کە تێیدا کۆمەڵێک ئامانجی
ئەم
هەردووی
جیاواز ،پێناسەی جۆراو
بیرانە(سوننەت گەرا و
جۆر ،ڕوانگە و دەستەی
پوست مودێڕن) پێیان
کۆمەاڵیەتی دژواز لە
وایە ڕوانگەی دێکارتی
پەنای یەک ئەچنێت،
مۆدێڕن
سەردەمی
کۆیان ناکاتەوە ،ئەیانچنێت.
مرۆڤی لە گەڵ سروشت
و ژینگەی نامۆ کرد و
هەر بەم پێیەش مرۆڤ
بۆ پاراستنی بەرژەوەندی
کاتی خۆی دەسدرێژی کردە سەر ژینگە و دەسەاڵتی ڕەهای
خۆی داسەپاندە سەر عالەمی بوون .بەاڵم ئەوەی نابێ لە بیر
بچێت جیاوازی جەوهەری ئەم دوو بیرۆکەیە لە ڕوانینیان بۆ
سروشت و پیرۆزی بەخشینی سوننەت گەرایان بە سروشت
بە پێی “بوون ناسی” و جیهانبینی دوو قۆناخ بوونی جیهانە.
سوننەت گەراکان گەڕانەوە بۆ سوننەتی ڕەها بە تاکە ڕێگای
ڕزگاری لە مەخمەسەی مۆدێڕن ئەزانن و پۆست مۆدێڕنەکان
ئەڵێن :سوننەت بە هیچ شێوەیەک باز تەولید ناکرێتەوە مەگەر
بە شێوەیەکی مۆدێڕن و ئیمڕۆیی.
نموونە :لە ماڵەوە ناو سەوەتەیەکی قوڵینەییدا مێوە بۆ میوان
دائەنیت ئەمە گەڕانەوە بۆ سوننەت نییە بەڵکوو بازتەولید
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شیـ

کردنەوەیەکی مودێڕنی سوننەتە .یان بوون بە مۆدی بڕێ جل
و بەرگی سوننەتی هەمان بازتەولید کردنەوەی مۆدێڕنیانە یه
نە گەڕانەوە بۆ سوننەت.
مرۆڤی مودێڕن شوێنکەوتەی هەنێک ئەرزش و هەنجارگەلی
دەروونی کراو بوو کە سەرەکیترین کارکردیان پاراستنی
تەکووزی و سیستەمی کۆمەاڵیەتییە.
لە نیوەی دوویەمی سەدەی بیستەم واتا لە شەستەکان بەمالوە
ئەم سیستەم و دۆخە کۆمەاڵیەتییە لە الیەن قوتابخانەیەکی
فکری نوێوە تووشی کێش مەکێش و قەیران بوو ،کە پێی وابوو
هەنێک ئاڵووگۆڕی بنەمایی و گرنگ لە الیە الیەی کۆمەڵگادا
وە دی هاتووە کە بێگومان چییەتی ئەو کۆمەڵگایەش تووشی
ئاڵۆگۆری بنەمایی ئەکات.
لیوتار ئەم ئاڵووگۆڕانە بە تێپەڕین لە قۆناخی مۆدێڕن بەرەو
قۆناخ و دۆخی پاش مۆدێرن یان پوست مودێڕن مانا ئەکاتەوە.
کانێر یش پشتبەستوو بەم باوەڕە ئەڵێت :ڕەگەزی سەرەکی
ئەم وەرچەرخانە تێک شکانی دیسکۆرسێ زاڵ و داسەپاو بوو
کە ببووە هۆی پاراستن و ڕەوایی بەخشین بە مۆدێڕنیزم.
واتا کەالن دیسکورس و کانتێکسته کان ورد و خاش ئەکرێت
و هەرچی هەیەکۆماڵێک پاژ دیسکورس و ڕەوایەتە .کانێریش
هەر لە سەر ورد و خاش بوونی کەالن ڕەوایەت و کەالن
کانتێکستەکان جەخت ئەکاتەوە.
بەاڵم هۆکاری ئەم وەرچەرخانە بنەمایی و کۆمەاڵیەتییە چی
بوو ؟
دیارە هۆکاری زۆر بۆ ئەم وەرچەرخانگەلە ئاماژە پێئەدرێ
کە ناکرێ ئاماژە بە هەموویان بدەین بۆیە سێ هۆکار
وەک سەرەکیترین و گشتگیر ترین هۆکارەکانی جێهشتنی
سەردەمی مۆدێرن دەستنیشان ئەکەین:
 1متمانە بە عەقڵ باوەڕی نەختە نەختە کەم ڕەنگ ئەبێتەوە.
 2تاک وەک سووژە و کار وەک ناوەند و سەنتەر پێگەیان
ئەدۆڕێنن و کۆماڵگا بەرەو پاش پیشەیی هەنگاوی هەڵێناو کە
لە سەر ئەساسی چێژ وەرگرتن و مەسرەف کردن هەڵئەسووڕا.
بەدگومانی کۆمەڵگا بە نیسبەتی تەکنۆلۆژیا و ژیانی عەقاڵنی،
بیرەوەرییە تاڵەکانی شەڕە نێونەتەوەییەکان کە وەک
کارەساتگەلێکی بێ وێنە  ،جیهانی داتەنی و دەرئەنجامی
عەقڵییەت و گەشەی سەردەمی مۆدێڕن بوون ،پاشماوەی
بەرهەم هێنانی پیشەیی کە ئەڕژایە ژینگە و سرۆشتەوە و
دەسدرێژییەکانی مرۆڤ کە خۆی بە سووژە بۆ هەموو “
بوون” ئەزانی  ،متمانەی کۆمەڵگای بە عەقڵ باوەڕی ئەزموون
گەرییەتی کەم ڕەنگ کردەوە.
 3ڕۆڵی میدیاکان لە پێشکەش کردنی کۆمەڵێک ڕەنگ و
دەنگی جیاواز و خولقاندنی فەزایەکی پلۆراڵ .بە تایبەتی
ڕۆڵی میدیا ئەلکترۆنییەکان لەم دوایانەدا کە هێندە جێ پێ
و کاریگەری بەرچاو و قایمە  ،ئێستیۆنسن و گورکن لەم بارەوە
ئەڵێن :میدیاکان هێندە لە سەر فەرهەنگی ڕۆژمەڕڕەی توودە
کاریگەرن کە ئەتوانین فەرهەنگی ڕۆژمەڕەی ئەم سەردەمە بە

فەرهەنگی میدیایی ناودێر بکەین.
کەوابوو ئاساییە ڕەوایەتە گەورەکان ،کانتێکستە پیرۆزەکان و
دۆگماتیزمی داسەپاوی عەقڵی مۆدێڕنیتە تێک بشکێت و ورد
و خاش بکرێت.
پۆست مودێڕن و پرسی شوناس/ناسنامە/هویت /تاک
بێگومان ئەگەر پۆست مۆدێڕن پرۆسەیەکی کۆمەاڵیەتی
بێت کە کۆمەڵگای تووشی ئاڵوگۆڕی بنەڕەتی ئەکات  ،ئەوا
کاریگەری بەرچاویش لە سەر ژیانی تاک دائەنێت.
یەکێک لەو باسە هەرە گرنگانە ی کە لە بوار و بەستێنی
کاریگەری دۆخی پوست مۆدێڕن لە سەر تاک کێش مەکێش
و باسی زۆری لە سەرە هەمان باسی شوناسی تاک یا (هویت
فردی ) ە.
سێ ڕوانگەی گشتی بە نیسبەتی ئەم پرسەوە لە ئارادایە:
یەکەم ڕوانگە؛ ڕوانگەیەکی نگەتیڤ و بەد گومانانەیە.
تاقمێک لە تێوری داڕێژەرانی کۆمەاڵیەتی  ،یەک لەوانە”
کۆمار” پێیان وایە پۆست مۆدێڕنیسم بە ڕادەیەک بووەتە هۆی
سەنتەر گوریزی دژە ناوەند بوونی سوبژەی تاک ؛ کە شوناسی
تاک بووەتە شوناس و ناسنامەیەکی بەتاڵ و ڕووکەشیانە.
کۆمار ئەڵێت  :سوبژەیەکی بێ ناوەند و بێ سەنتەر چیتر
شوناسی خۆی لە سەر مێژوو و کات بنیات نانێتەوە  ،خۆی
بە دوورگەیەکی تەریک کەوتوو ئەزانێت کە شوناسی خۆی لە
کات و زەمانی خونسادا بەرهەم دەهێنێتەوە.
بە پێی بۆچوونی دووەم ڕاست بە پێچەوانەی بۆچوون و ڕوانگەی
یەکەم  ،پۆست مۆدێڕنیزم کاریگەری یەکجار پۆزەتیڤی لە سەر
بنیات نانەوەی شوناسی خۆی بووە ،واتا تاک بەو پەڕی ئازادی
و سەربەستییەوە ئەتوانێ شوناسی خۆی بنیات بنێت.
مەک کانێل بۆ داکۆکی لە بۆچوون و ڕوانگەی دووەم ئەڵێت:
پۆست مۆدێڕنیزم نەک هەر کاریگەری تێکدەرانەو و نگەتیڤی
لە سەر تاک و الواز کردنی “خود” و ناخودئاگای تاک نییە،
بەڵکوو بە پێچەوانە ئازادییەکی ڕەها بە تاک ئەبەخشێت.
تاکی کۆمەڵگای پوست مۆدێڕن  ،تاکێکە کە ئازاد و ڕەها لە
قەید و بەندە دەست و پێگیرەکانی پێکهاتەیی و باوک ساالرانە
سەردەمی مۆدێڕن شوناسی خۆی پێناسە ئەکات و ئیتر ناچار
نییە بۆ دەربڕینی شوناس و ناسنامەی تاکی خۆی مل کەچی
هەندێک قەید و بەندی داب و نەریتی کۆمەڵگای بێت.
کانێل لە دێژەی ئەم باسەدا ئەڵێت :سەرەکیترین دەسکەوتی
پوست مودێڕن سەلماندنی ئەوە گرنگ و چەمکە بوو کە
ئەرزش و هەنجارەکان خوازراوی تاک و دڵخوازن ،و بیری
دۆگم و پیرۆز کردنیانی تێکشکاند .هەر بۆیە ئەگەر لەم
ڕوانگەوە بڕوانینە پۆست مۆدێڕن  ،یەکێک لە سەرکیترین
تایبەتمەندییەکانی هێز بەخشین و گرنگی دان بە سوبژەی
تاکە بۆ بنیات نانەوەی شوناسی خۆی بە بێ لە بەرچاو گرتنی
هیچ جۆرە بەربەستێکی سونەتی ،چینایەتی و ئاینی.
لەم بارەوە ڕوانگەیەکی تریش لە ئارادایە کە پێویست ناکات لە
سەری بچین و هەر بەو کەمە قەناعەت ئەکەین کە ڕوانگەیەکی

نێونجییە و لە نێوان ئەم دوو ڕوانگەدایە.
پۆست مۆدێڕنیزم و مانا/هونەر
تیۆری و خوێندنەوەی پۆست مۆدێڕنی کۆمەڵگا لەو پەڕی
ئیفرات کردن لە پێناسەکردنیدا ئاوای لێدێت :نەگۆڕی و
چەقبەستووی مانا ئەگەڕێتەوە بۆ ژیان و سەردەمی مۆدێڕن
و ئەم مانا نەگۆڕانە لە دۆخی پۆست مۆدێڕندا جێگای خۆیان
ئەدەنە پێناسەکردنەوەیەکی دووبارە و هەندێک دالی سەیال
و سواراو(شناور).
هبدایگ بۆ سەلماندنی ئەم ڕوانگەیە ئەڵێت :پۆست مۆدێڕنیزم
نە بزووتنەوەیەکی ئەنقەست و خۆئاگایانە ،نە هەستارێکی
همگون ،نە ئاقارێک ،نە دۆخێکی ناسراو نییە ،بەڵکوو گرفتارییە،
کێشەیە ،قەیرانە کە تێیدا کۆمەڵێک ئامانجی جیاواز ،پێناسەی
جۆراو جۆر ،ڕوانگە و دەستەی کۆمەاڵیەتی دژواز لە پەنای
یەک ئەچنێت ،کۆیان ناکاتەوە ،ئەیانچنێت.
ئەمە زۆر گرنگە واتا ئیتر شار فەزای تەساموح و تەساهول
نییە بەڵکوو فەزایەکی پارادۆکسیکاڵ و فرە ڕەنگ و دەنگە کە
هەر کام لەم ڕەنگ و دەنگانە سەربەخۆیی خۆیان ئەپارێزن.
ئەم ڕوانگە دێتەوە سەر فەرهەنگی کۆمەڵە مرۆییەکان و وردە
فەرهەنگە لۆکاڵەکانیش ئەتوانن بژین ،گەشە بکەن و خاوەن
جێگە و پێگەی خۆیان بن.
پۆست مۆدێڕنیزم تەنیا لە بەستێنە مەعریفی ،هزری و
ئایدیۆلۆژییەکانا نەخوێندراوەتەوە بەڵکوو کاریگەری یەکجار
زۆریشی لە سەر ژانرە هونەرییەکان بووە و تووشی گۆڕانکاری
بنەڕەتی کردوون.
واتا مانا و ناوەڕۆک ئیتر نابێتە ئەبزاری دەستی هونەرمەند کە
بیەوێت ئاراستەی بەردەنگی بکات ،بەڵکوو مانا لە فەزای بێ
نەهایەت پلۆراڵ و سوبژەکتیوی بەردەنگەکاندا ئەخولقێت و لە
واقێعدا هونەرمەند هیچ ڕۆڵێکی بەرچاوی لە پێوەندی نێوان
دال و مەدلوولدا نابێت.
پێوەندی نێوان دال و مەدلوول کە لە سەردەمی کالسیک و
مۆدێڕندا پێوەندییەکی کلیشە نەگۆڕ بوو  ،بە تەواوەتی تێک
ئەشکێت و ،دەق  ،شێعر ،تابلۆ  ،سینەما و ...بۆ خۆیان ئەبنە
کۆمەڵێک دالی شناوەر و سەیال.
بودریار یش وەک بێست و کێلێنز جەخت لە سەر سەیال
بوونی مانا لە سەردەمی پۆست مۆدێڕندا ئەکاتەوە.
پۆرتر یش هەر پشتبەستوو بەم خوێندنەوەیە ئەڵێت :مرۆڤی
سەردەمی پۆست مۆدێڕن بە هۆی پێوەندییە بەرباڵوە
کۆمەاڵیەتییەکان ،تەقینەوەی زانیاری و تەشەنەی میدیا و
تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان  ،لە جیهان شارێکدا ئەژی کە هیچ
شتێکی نەگۆڕ و قایم نییە ،هەر شتێک ئەتوانێت هەر مانایەک
بدات .
هەر بۆیە بودریار بڕیاری مردنی مانا و دێاللەت لە دۆخ و
خوێندنەوەی پۆست مۆدێڕندا دەر ئەکات.
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گێڕانهوه له شێعری جهالل مهلهکشا دا
ئهنوهر عهرهب

كورتكراوه:
وه و
گێڕانهوه گرێدراوه ب ه کۆنترین دهقهکانی جیهانه 
ل ه زۆربهی دهقهکان دا وهک ئیلیاد و ئۆدیسهی هۆمیڕ و
بهردهنووسهکانی گیلگامێش رۆڵی سهرهکی بینیوه ،بهیت
و باوی کوردیش لهو تایبهتمهندیی ه بێبهری نهبووه و ل ه
گێڕانهوه توانیویهتی وهک سهرهکیترین ئامراز بۆ درێژه
دان ب ه ههقایهتهکانی و گهیاندنی مهبهستی خۆی کهڵک
وهرگرێت .زۆربهی شێعرهکانی جهالل رهوایین و خۆیان
ل ه خانهی گێڕانهوهی نهتهوهیی و گێڕانهوهی تهمسیلی و
ئهخالقی دا دهبیننهوه؛ جهالل شاعیری بهرهی شهست ه و
ل ه سهردهمێک دا دهستی دای ه کوردی نووسین ک ه سانسۆر
و ترس ههموو کۆمهڵگهی تهنیبوو ،بۆی ه گێرانهوه باشترین
کهرهس ه بوو بۆ دهکارکردنی زمانێکی هێمایی و ئوستوورهیی
ل ه شێعرهکانیدا .جهالل ب ه کهڵک وهرگرتن ل ه گێڕانهوه ههوڵ
دهدا ل ه ماکه(عهناسور) داستانییهکان کهڵک وهرگرێت تا
رووداوه سیاسی و کۆمهاڵیهتییهکانی ئهو سهردهم ه بگوازێت ه
ناو شێعرهکانییهوه ،هێندێک ل ه شێعرهکانی جهالل ناوهرۆکی
ئوستوورهیی و فولکلۆرییان ههیه؛ ل ه زۆربهی شێعرهکانی جهالل
گشتییه و ل ه هێندێکیشیاندا یهکهم کهسی

دا بگێرهوه زانای
ل ب ه کهڵک وهرگرتن
تاک ه و موتیف مهرگ و ژیانهوهیه .جهال 
ل ه زمانێکی ئوستوورهیی شێعری نوێی کوردی رۆژههاڵت بهرهو
قۆناغێکی نوێتر دهبات و رێگهیهکی تا ڕادهیهک جیا ل ه
شاعیرانی پێش خۆی دهگرێت ه بهر.
شا وشهکان :بگێڕهوه ،هۆکارییهت ،ماک ه داستانییهکان،
ئوستووره ،جهالل مهلهکشا
ل ه یهکهم ساتهکانی ئافراندن دا گێرانهوه دهستی پێ
کرد و ژیان گێرانهوهیه ،ب ه شێوهیهک ک ه بارت پێی وای ه
گێڕانهوهکانی جیهان ل ه ڕاده بهدهرن“ ،گێڕانهوه بهههموو
زمانێک دهئاخاوترێت :ب ه زمانی ئاخاوتن یا نووسراوه ،ئیماژ،
هێما و ئاماژه و هتد .گێرانهوه ل ه ههموو شوێنێک بوونی ههیه:
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ل ه ئووستوورهکان ،ئهوسانه ،چیرۆک و حهقایهت و شێعر و
رۆمان و مێژوو ،کۆمیدی و وێنهگری و سینهما و (”...آبوت،
ص )35
وه و ل ه زۆربهی
گێڕانهوه گرێدراوه ب ه کۆنترین دهقهکانی جیهانه 
دهقهکان دا وهک ئیلیاد و ئۆدیسهی هۆمیڕ و بهردهنووسهکانی
گیلگامێش حهماسهی هادینگۆس و بیوولف و(...اسماعیل
پور ،ص )10رۆڵی سهرهکی بینیوه ،بهیت و باوی کوردیش
لهو تایبهتمهندیی ه بێبهری نهبووه و ل ه گێڕانهوه توانیویهتی
وهک سهرهکیترین ئامراز بۆ درێژه دان ب ه ههقایهتهکانی و
گهیاندنی مهبهستی خۆی کهڵک وهرگرێت .ئهرهستوو پێی
وای ه ههموو شتێک دهتوانێ ههقایهت بێت بهو مهرجهی سێ
پۆلێنی سهرهتا ،نێوان و کۆتایی ل ه خۆ بگرێت .ویلیام لۆبۆف
ئهو سێ مهرجهی ئهرهستوو دهکات ه شهش تایبهتمهندی ک ه
رهنگ ه ههر گێڕاهونهیهک بهالنی کهمهوه پێیان پشت ئهستوور
بێ .ئهو شهش تایبهتمهندیی ه بریتیی ه له 1-::دهسپێک(ab�( 2
 -stracttناسیاوی ( orientation)3-گرێ سازی (�com
 plication)4-پێداچوونهوه و ههڵسهنگاندن (�eraul tion) 5گرێ کردنهوه) ( resalts6-کۆتایی((.codaیان ب ه پێناسهی مایکل ج تۆاڵن گێرانهوه زنجیرهیهکی لهوه
پێش دابین کراوهی رووداوهکانه ،ک ه ب ه شێوهیهکی نارێکهوتانه
و زنجیرهیی ،پاڵ دهدا ب ه ههمان گێرانهوهی سهرتایی ل ه
پێناسانه شێعریش

گێرانهوه الی ئهرهستوو ،ئهگهر وای ه بهو
دهتوانێت شیوهیهک گێرانهوه بێت ب ه تایبهت ک ه مێژووی
ئهدهبی ب ه شێعرهوه دهستی پێ کردبێت)،غواڵمی ،ژ )647
مێژووی شێعری رهوایی ل ه ئهدهبیاتی جیهان دا دهگهڕێتهوه
بۆ چاخی باستان .ب ه شێوهیهک ک ه ل ه زمانی ئینگلیزی دا
نموونهکانی ل ه ئهدهبیاتی ئانگلۆساکسۆن و ئینگلیزی کۆن دا
دهبینینهوه که ل ه ساڵهکانی  600تا  1600دا باو بووه(.رضایی،
ص  )220سیما داد دهڵێ شێعری رهوایی یا نهقلی ک ه
کۆنترین شیوازی شێعریی ه ب ه شێعرێک دهڵێن ک ه رووداوێکی
مێژوویی یا ههقایهتێک یان بهسهرهاتێکمان بۆ باس بکات ،ئهو

شێعری رهوایی ب ه چهند پاژ دابهش دهکات یهکهم:گێرانهوه
نهتهوهیی و حیماسییهکان دووههم:گێڕانهوه مێژووییهکان،
سێههم گێرانهوه ئهوینداری و گشتییهکان و چوارهم گێڕانهوه
ی (تهمسیلی و ئهخالقی)(.داد ،ص  )185ل ه شێعری ئهورۆی

رۆژههاڵت دا ئهگهر بمانههوێت ل ه چهند شاعیر ناو بهرین بێ
گومان یهکیان جهالل مهلهکشایه؛ زۆربهی شێعرهکانی جهالل
رهوایین و ئهگهر بمانههوێت لهو پاژانهی سیما داد دا شوێنێک
بۆ ئهو شێعرانهی لێرهدا باسیان لێ دهکهین تهرخان کهین،
خۆیان ل ه خانهی گێڕانهوهی نهتهوهیی و گێڕانهوهی تهمسیلی
و ئهخالقی دا دهبیننهوه؛ گێرانهوهی تهمسیلی یا ئهخالقی ئهو
حهقایهت ه چکۆالنهن ک ه شاعیر ل ه نێوان دوو شت دا بۆ نیشان
دانی خاڵی هاوبهش و وهک شاهیدێک دهیانهێنێتهوه .جهالل
شاعیری بهرهی شهست ه و ل ه سهردهمێک دا دهستی دای ه
کوردی نووسین ک ه سانسۆر و ترس ههموو کۆمهڵگهی تهنیبوو،
بۆی ه گێرانهوهباشترین کهرهس ه بوو بۆ دهکار کردنی زمانێکی
هێمایی و ئوستوورهیی ل ه شێعرهکانیدا ،ههر چهند گێڕانهوه ل ه
شێعر دا ب ه پێچهوانهی چیرۆک باڵوه خوازه و شاعیر دهتوانێت
لهو چڵ بۆ ئهو چڵ بفرێت و ههقایهت ل ه ناو دڵی ههقایهت دا
ساز کا و رهواڵێکی هێڵی ڕهچاو نهگرێت .بهاڵم ئهو شێعرانهی
بهرباس خاوهن پێرهنگ و یهکانگیرن ،ب ه واتایهکی تر ل ه
تهوسیف و شێوازه گێرانهوهکان بۆ بهرهو پێش چوونی گێرانهوه
کهڵک وهردهگرێت .ئهوهش بۆت ه یهکدهست بوون و ئافراندنی
هارمونییهک ل ه شێعرهکانی جهالل دا ،ئهگهرچی جهالل
بهو جۆرهی پیویست ه نهیتوانیوه ل ه گێرانهوه دا ل ه گۆڕینی
گۆش ه نیگا و کهرهسهگهلی وهک تهعلیق کهڵک وهرگرێت؛
گشتییه و ل ه

ل ه زۆربهی شێعرهکانی جهالل دا بگێرهوه زانای
هێندێکیشیاندا یهکهم کهسی تاکه .جهالل ب ه کهڵک وهرگرتن
ل ه گێڕانهوه ههوڵ دهدا ل ه ماکه(عهناسور) داستانییهکان
کهڵک وهرگرێت تا رووداوه سیاسی و کۆمهاڵیهتییهکانی ئهو
سهردهم ه بگوازێت ه ناو شێعرهکانییهوه ،هێندێک ل ه شێعرهکانی
جهالل ناوهرۆکی ئوستوورهیی و فولکلۆرییان ههیه ،بۆی ه
گێرانهوه باشترین ئامرازه بۆ پێکانی ئامانجهکهی ،ل ه زۆربهی
شێعرهکانی جالل دا موتیف مهرگ و ژیانهوهی ه و ل ه شێعره
رهواییهکانی دا ک ه ئێم ه ههڵمانبژاردوون کهڵکی ل ه تهمسیل و
ئوستووره وهرگرتووه .ئێستا چهند دان ه ل ه شێعرهکانی جهالل
لهو روانگهیهوه دهخهین ه بهر چاو.
بگێڕهوه
-1
داستانی داره پیره درێژترین شێعری جهالل مهلهکشای ه
ی ل ه خۆی
ک ه ب ه کهڵک وهرگرتن ل ه تهمسیلی “دار هۆره 
نهبێ ناقهڵهشێ” چیرۆکێکی رهواییمان بۆ دهگێڕێتهوه یان ب ه
واتایهکی تر بهرههم هێنانهوهیهکی ترمان ل ه چیرۆکێکی پێش
وتراو ،ل ه ههرێمی گێڕانهوه دا پێشکهش دهکا .
ی
لهو شێوه نووسین ه دا خوێنهر نابێ چاوهروانیی دۆزینهوه 
شا بهیت یا شا ڕستهیهک بکات .زۆربهی شێعره رهواییهکانی
جهالل خاوهن پێکهاتهیهکی گرێ دراون و ب ه دوور ل ه ههر

پهرژ و باڵوییهک یهکدهستی ب ه شێعرهک ه دهدهن و ب ه گشتی
سیمایهکی جوان بۆ خوێنهر بهدی دێنن ،شێعری داستانی
داره پیره ل ه سهردهمێک دا نووسراوه ک ه زمانی هێمایی و
کهڵک وهرگرتن ل ه تهمسیل وهک پێویستییهک دههات ه ئهژمار
بۆی ه داستانی داره پیره شێعری سهردهمی خۆیهتی.
داستانی داره پیره رهوایهتێکی هێڵی ههی ه و شێعرهک ه
بهرهو هارمۆنی و یهکدهستییهک دهروات ک ه خوێنهر تا کۆتایی
شێعرهک ه بهرهو الی خۆی راکێش دهکات .داستانی داره پیره
س یا زانای گشتییهوه ،رهوایهتی
ل ه گۆش ه نیگای سێههم که 
داره پیره و لقێکمان ب ه شێوهی ههقایهت “ههبوو نهبوو” یا
یه ک ه
پێشهکی چیرۆک بۆ دهگێڕێتهوه ،ئهو شێوه گێڕانهوه 
ب ه رستهگهلێکی وهک
“ههبوو نهبوو”“ ،دهڵێن”،
“دهگێڕنهوه“ دهست پێ
دهکهن ئاماژه ب ه بێ
گێڕانهو ه گرێدراو ه ب ه
زهمانی ئهو شێوه داستانان ه
کۆنترین دهقهکانی
ئهگهریش
دهکات و
وه و له زۆربهی
جیهانه 
زهمانێک بوونی ههبێت
دهقهکان دا وهک
زهمانێکی تهقویمی نیی ه
ئیلیاد و ئۆدیسهی هۆمیڕ
و زهمانێک ه ل ه ڕابردوو.
و بهردهنووسهکانی
کهڵک وهرگرتن ل ه ماکی
گیلگامێش حهماسهی
زهمانی ڕابردوو کارکردێکی
هادینگۆس و بیوولف و...
تایبهتی رهوایی ههی ه
رۆڵی سهرهکی بینیوه،
و پێمان نیشان دهدا
بهیت و باوی کوردیش لهو
که لهوه بهدوا بریاره
تایبهتمهندییه بێبهری نهبوو ه
زنجیرهیهک ل ه رووداوهکان
و ل ه گێڕانهوه توانیویهتی
ب ه دوای یهک دا وهسف
وهک سهرهکیترین
بکرێن ،زنجیرهیهک ک ه
ئامراز بۆ درێژ ه دان ب ه
تێیدا خوێنهر یا بیسهر
ههقایهتهکانی و گهیاندنی
پهیجووری
دهتوانێت
مهبهستی خۆی کهڵک
رهوتی رووداوهکان ،ل ه
وهرگرێت.
چوارچێوهیهکی تۆکم ه و
دیاریکراو دا ،ل ه سهرتاوه
تا کۆتایی بێت(.مدبری،
ص )35
“داستانی داره پیره”
ههبوو نهبوو ...سااڵنی زوو
ل ه سهر یاڵی بهرزی مێژوو
پیره دارێک ب ه سااڵ چوو ،راوهستا بوو! (زڕهی زنجیری وش ه
دیلهکان ،ل )136
ل ه شێعری “شهوێکی ئهبوونهواس” دا بگێڕهوه ب ه وهسفی
فهزای داستان حالهتێکی شاعیران ه بۆ خوێنهر ساز دهکا و
دواتر کهسایهتییهکان له گۆش ه نیگای یهکهم کهسهوه دیاری
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دهکات ،ب ه پێچهوانهی شێعری داره پیره ک ه ناتوانی شاڕستهی نووسهر بوو ،جگ ه لهوه هۆکارییهت و پیکهوه گرێدرانی ئهو
تێدا بدۆزییهوه و شێعرهک ه ب ه گشتی دهیتوانی سیمایهکی شێعره نهزمێکی لۆژیکی –کاتی ساز کردووه:
جوان بهدی بێنێت و زیاتر ههوڵی بگێرهوه گهیاندنی مهبهست
بوو؛ لهو شێعرهدا جهالل فهزایهکی سووررێئال دهخولقێنی .فهرمان درا ...فهرمان درا...
رهنگ ه ئهو گوتهیهی “بارت“ لێرهدا راست بێت ک ه وش ه نابێت ه داره پیره بقڵشێنن
کۆتهی ئهنجن ئهنجن کهن و
کهرهس ه بۆ گهیاندنی مهبهست بهڵکوو وشه خۆی مهبهسته:
بۆ زستانی سۆبهی کۆشکی فهرمانڕهوا
رهگ و ریشهی دهربهێنن.
چهند کهسێکی سهوداوسهری ئاوارهی ئهم جیهان ه بووین!
فهرمان درا ،ل ه بهر ئهوهی
ل ه کهناری دیجلهی چاو ب ه گریانهوه
دارهپیره پهنای یاخی وجهردهکانه
شێخی باده کوورهی زیکری پێ بهستبووین.
ل ه بهر ئهوهی سێبهری وی
شاری بهغدا ل ه خهودا بوو
چهند دهروێشێکی ئاواره مۆڵگهی گهاڵڵ ه و پیالنه
ل ه بهر ئهوهی هێندێ باڵندهی نافهرمان
و دهرکراو
ل ه دۆزهخستانهکانی ئهم کردوویان ه ب ه هێالنه
پاڵ و پسێو دارهپیره
دونیا و
مهتهرێزی یاخیهکانه!
من و سمکۆ و
بیقڵشێنن ،ههڵیپاچن
ئهبوونهواس
چیلکهی کهن و...
دهستی دیجلهمان
ب ه سێدارهی یاخی بوونیا ههڵیواسن! (ههمان-ل)-138
گرتبوو
بهرامبهری شێخی باده
-3ماک ه داستانییهکان
ئهو ناوهمان گشت
کردبوو ب ه زیکرستان!
 )1-3موتیف
(ههمان ،ل)-199
“تۆماشۆفسکی” دهڵێت :ههقایهت (ک ه لێره دا مهبهستی
 -2هۆکارییهت ل ه ئێم ه گێرانهوهیه) پیشاندهری تێپهڕ بوون ل ه دۆخێک بۆ
دۆخێکی تره ...ئهو موتیفانهی ئاڵوگۆر ل ه دۆخێک دا بهدی
گێڕانهوه دا
“تێزۆتان تۆدۆرۆف” دێنن موتیفی دینامیک و ئهو موتیفانهی ک ه گۆڕانێک لهودا
دوو شیوازی سهرهکی بهدی ناکرێت موتیفی نهگۆڕیان پێ دهڵێن(تودوروف-ص)-89
تیکی یانی وهسفی تایبهت ب ه سرووشت ،شوێن ،دۆخ و ...موتیفێکی
سیستیما
بۆ نهگۆڕن و کار و رهفتاری قارهمانهکان موتیفێکی دینامیکن ،بهو
دهقێکمان
دهست نیشان دهکا :پێی ه پیرهدار وهک هێمای سهرههڵدانهوه ،ژیانهوه و پواز وهک
یهکهمیان ل ه رهوتێکی کهرهسهیهک(داره دهست) بۆ ل ه ناوبردن ،موتیفێکی دینامیکن
و و وهسفی سرووشت ل ه داستانی داره پیرهدا موتیفێکی نهگۆڕن.
زهمانی(کاتی)
تهقویمی دا جێگر دهبێ ئهوهشمان ل ه بیر نهچێت موتیف ل ه زۆربهی شێعرهکانی جهالل
و ل ه ئهسلی هۆکاری(علیت) پهیرهوی دهکات ب ه شێوهیهک دا مهرگ و سهرههڵدانهوهی ه ب ه شێوهیهک ک ه لهو داستانهش
ک ه تهکووزییهک ل ه دهق دا بهدی دهکرێت و دووههمیان دا دهیبینین:
رهوتێکی زهمانی ڕهچاو ناگرێت و ب ه قهوڵی ژێنێت تووشی
کات ئالۆزی دێت ،جۆری یهکهمیان ب ه نهزمی لۆژیکی وهرگهڕێوه بۆ خۆت ئهڵێم
و زهمانی (کاتی) نێو دهبهن و جۆری دووههمیان ک ه من نامرم...
توماشۆفسکی ب ه شیوهی نێگاتیڤ تاریفی لێ دهکا ب ه نهزمی ل ه ئهوپهڕی مهرگیشهوه ههر دێمهوه! (زڕهی زنجیری وش ه
فهزایی نیو دهبردرێت(،تودوروف-ص )-76شێعره رهواییهکانی دیلهکان-ل)-141
جهالل دهچن ه خانهی یهکهمهوه ههر چهند ک ه ئهورۆک ه ***
رۆڵی هۆکارێیهتی کهمڕهنگ بووه و زۆربهی رهوایهتهکان ل ه من نامرم ...ل ه ناو خوێنا ئهژیمهوه
نهوعی فهزایی و زهمانین بهاڵم شێعرهکانی جهالل بهرههمی وهک چووزهره و چرۆ ل ه سهر کۆتهی خۆما دهروێمهوه.
سهردهمێکن ک ه گهیاندنی مهبهست گرینگترین ئامانجی (ههمان-ل)-140
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***
کاتێ چوومه سهرمهزاری دارهپیره
ب ه چاوی خۆم ئهوهم بینی
گۆپکهو چووزهی چهتری تازه! (ههمان-ل)-144
 )2-3زمان
“ رابێرت ئیسکۆلز” دوو رهههند ل ه زمانی گێڕانهوهدا ب ه
گرینگ دهزانێت ،یهکهم شێواز(لحن) ک ه ب ه شێوه یان چۆنییهتی
دهربڕینی قس ه نهوتراوهکان
ل ه رێگهی زمانهوه
دهوترێت و دووههم
ک ه
خوازه(استعاره)ی ه
ل ه ڕێگهی ئهوهوه زمان
دهتوانێت ناسکترین و
تهژیترین تێگهییشتنمان
کۆکردنهوهی
ب ه
وێن ه و چهمکهکان
بگو ا ز ێتهو ه ( ا سکو لز
رابرت،ص ، )29،ک ه ل ه شێعردا و
ب ه تایبهت شێعری جهالل مهلهکشادا
خوازه رۆڵی بهرچاوتری ههی ه تا شێوازی
دهربڕین ههر چهند ب ه بروای ئیسکۆلز
لیکۆڵینهوه ل ه خوازه خوێنهر بهرهو تێگهییشتن
ل ه شێوازیش دهبات(ههمان-ص ،)35،شێعرهکانی
جهالل لیپاولیپ ل ه خوازهن و ههر وهک چۆن ئوستووره
ک ه ل ه خوارێ ئاماژهی پێ دهکهین باشترین کهرهسهی ه بۆ
گێڕانهوه ،خوازهش ئهو کارکردهی ههیه ،دهبینین وشهگهلی
وهک :کۆتر و راوچی له شێعری شههید ،چاوی گورگ ل ه
شێعرێک ههر بهو ناوه  ،کاڵێ ل ه شێعری سهفهری نههات و
داره پیره و پواز ل ه شێعری داستانی داره پیرهدا و  ...بوونهت ه
ماکی سهرهکی گێرانهوه و ههر یهک ئیستیعاره ل ه شتێکن
وشانه وهستاوه.

و گێرانهوهی داستانهک ه له سهر بنهمای ئهو

ل ه ناو گۆڕیچهی تاسهی خۆیا مرد ( .زڕهی زنجیری وش ه
دیلهکان ،ل )36
ب)
منیش یهکێ بانگم دهکا
دهنگی پێ دێ ،دهنگی پێ دێ .زایهڵهی دهنگی پێ مهرگه،
ل ه دااڵنی دڵمهوه دێ
ههنگاو ،ههنگاو ،نیزیک ب ه گیان دهبێتهوه! (ههمان ،ل )37

ج)
...ئهم ه

 )3-3ئاکام
یهکێک ل ه تایبهتمهندییهکانی چیرۆکێکی هێڵی ب ه ئاکام
گهییشتن و گردوکۆ کردنهوهی بابهته ،ئاکام ل ه زۆربهی شێعره
رهواییهکانی جهالل دا ههروهک پێشتریش ئاماژهم پێکرد
مهرگ و سهرههڵدانهوهی ه بۆ وێن ه کۆتایی چهند دان ه شێعر
دههێنمهوه:
مهرگ:
ئهلف)
ئهژدیهای جاده عومری ههڵلووشی
لهم تراویلک ه بۆ ئهو تراویلک ه
ئهوهنده رۆیی
گیانی وهڕهز بوو
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دوایین جاره دهژیم
من خدر نیم
تاوێ ،تهنیا تاوێ ل ه الت دادهنیشم
ماڵت ئاوا ،من رهوتهنیم( .ههمان ،ل )52
ژیانهوه:
ئهلف)
...گهل ه گورگ
خێڵی سهگ
رێگهیان تهنیوم
دانیشم ب ه هیوای کام ناکهس
ههڵدهستم
خۆم ئهکهم ب ه ئاگر
مهرگ ئهکهم ب ه گهرای
ژینی نوێ
وهک قهقنهس(.ههمان،
ل )94
سێزییهف پاشای کۆرینێت
ب ه هۆی ئاشکراکردنی
ب)
نهێنییهکان مهحکووم ه بهوهیک ه
...تاوانبار چوو بهرهو
تاش ه بهردێکی زهالم ل ه کێویک
ئاسمان
بهرێت ه سهرێ ،ئێستا ب ه
ههورهکانی کوێستان
تهواوی ب ه ئاکام نهگهییشتوو ه
جمان
ک ه بهردهک ه خلۆر دهبێتهو ه
ژنی ژانگرتوو قیژاندی
خوارێ و ل ه سهرڕاوه ئهو
کۆرپهی سبهی هات ه
کار ه دووپات دهبێتهوه ،جهالل
جیهان(.ههمان،ل )162
ل ه شێعری ههتا لووتک ه
چهندی ماو ه سیمایهکی
ج)
رهش و دزێوی مرۆڤی
...گۆمی گهندهڵ کهی
سهردهم ،مرۆڤی یاخی و
ئهتوانێ
تهنیا به هێنانهوی روایهت ه
چیای هاوار ل ه ناو خۆیا
ئوستوورهییهکان وهسف
بخنکێنێ
دهکا و ب ه کهڵک وهرگرتن ل ه
ههر لهو کاتا شێعرهکانم
ئهفسانهی سیزییهف و گرێ
له ناو گڕدا ههڵئهقرچان
دانی به فهزای کۆمهاڵتی
دهستی مێشکم
و سیاسی ئهورۆ بێهوودهگی
ل ه ناو هێڵی تووڕهی
و بهتاڵی وێنا دهکا
دڵما
وشهی شێعری تازهی
ئهچان(.ههمان،ل )122
-5گێڕانهوه ئوستوورهییهکان
ن ل ه ناو شێعردا
ماکه ئووستورهییهکا 
دووباره ئافراندنی 
شتێکی نوێ نیی ه و ل ه چاخهکانی باستانی یۆنان و رۆمهوه
بگره تا دهگات ه رۆمانتیکهکانی ئینگلیز و فهرانس ه وهک ویلیام
بلیک و ماالرم ه و رێمبۆ ،پاشان ل ه سیمبلۆیستهکان دا ک ه ب ه
لووتکهی خۆی گهییشتووه و کهڵکی لێ گیراوه؛ بهاڵم ئهوه
کۆتایی ئوستووره ل ه شێعر دا نیی ه زمان خۆی تایبهتمهندی
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هێمایی و ئوستوورهیی ههیه بۆی ه دهبینین بهردهوام ل ه شێعری
شاعیرانێک وهک تی ئێس ئیلیۆت و پاز و ریلک ه و ...ئهو
دووباره ئافرانده خۆی نیشان داوهتهوه .ئهگهر نیما وهک
یهکهم شاعیری نوێی فارس ناو بهرین ک ه کهڵکی ل ه ماک ه
ئوستوورهییهکان وهرگرت ،له شێعری ئهورۆی رۆژههاڵتیشدا
جهالل مهلهکشا لهو تایبهتمهندیی ه بۆ گێرانهوهی شێعرهکانی
ل ب ه کهڵک وهرگرتن ل ه زمانێکی
کهڵکی وهرگرتووه ،جهال 
ئوستوورهیی ( داره پیره ریشهی ژینی تا نێو دڵی گابۆر و
ماسیی کوتابوو!!) شێعری نوێی کوردی رۆژههاڵت بهرهو
قۆناغێکی نوێتر دهبات و رێگهیهکی تا ڕادهیهک جیا ل ه
شاعیرانی پێش خۆی دهگرێت ه بهر ،زۆربهی شێعرهکانی جهالل
رهگێکیان ل ه ئوستووره دایه ،چ ب ه شێوهی ئیپیزۆدیک و چ
ب ه شێوهی گشتی .شۆکلۆفسکی ب ه پشت بهستن ب ه باختین
پێی وای ه ئهو دهقانهی مژادێکی هاوبهشیان ههی ه ل ه ههموو
خولهکانی مێژوودا ،ل ه ئێستا و ڕابردوو و داهاتوودا پێوهندییان
ب ه یهکهوه ههی ه و ل ه مابهیناندا ئاخافتن ههیه(،شمیسا ،ص
.)168
شێعری “ههتا لووتک ه چهندی ماوه “ رهنگ ه بهرچاوترین
شێعری جهالل مهلهکشا بێت ک ه تێیدا رهوایهتێکی تراژیکی
ئوستوورهییمان ل ه مرۆڤی سهردهم بۆ دهگێڕێتهوه:
)1-4
سێزییهف پاشای کۆرینێت ب ه هۆی ئاشکراکردنی
نهێنییهکان مهحکووم ه بهوهیک ه تاش ه بهردێکی زهالم ل ه
کێویک بهرێت ه سهرێ ،ئێستا ب ه تهواوی ب ه ئاکام نهگهییشتووه
ک ه بهردهک ه خلۆر دهبێتهوه خوارێ و ل ه سهرڕاوه ئهو کاره
دووپات دهبێتهوه ،جهالل ل ه شێعری ههتا لووتک ه چهندی ماوه
سیمایهکی رهش و دزێوی مرۆڤی سهردهم ،مرۆڤی یاخی و
تهنیا ب ه هێنانهوی روایهت ه ئوستوورهییهکان وهسف دهکا و ب ه
کهڵک وهرگرتن ل ه ئهفسانهی سیزییهف و گرێ دانی ب ه فهزای
کۆمهاڵتی و سیاسی ئهورۆ بێهوودهگی و بهتاڵی وێنا دهکا:
من نامهوێ ئهم زهوین ه پڕ تاوانه ل ه ژێر پێما بخولێتهوه
ئاخر مهگهر نازانن من
ساڵگارێک ه گاش ه بهردهکهی “سێزیف”م ل ه کۆڵ ناوه؟ (ههتا
لووتک ه چهندی ماوه-ل)-165
)2-4
پرۆمتێئوس ئاشقی ئینسانهکان بوو ،بۆی ه ب ه دزی
زێئووسهوه ئاگری بۆ ئینسانهکان دزی و کاتێک پێیان زانی
بریاریان دا ب ه گاش ه بهردێک بیبهستنهوه تا ههموو رۆژێک
دااڵشێک بێت و جهرگی بخوات و بۆ شهوێ جهرگی شین
بێتهوه ،ئهو کاره سی ساڵی خایاند ،تا بهدهستی هراکلووس
رزگاری بوو ،پرۆمته ئاماژهی ه ب ه ئاوهز و زانست ک ه دهبێته هۆی
رهنج و مهینهت ،شێعری ههتا لووتک ه چهندی ماوه لیپاولیپ ه ل ه
ئوستورهکان و چیرۆکهکانی وهک عیسا و یههوود و جلجووتا
و ...له شێعرێک دا هێنانهوهی ئهو ههموو ئوستووره و ڕهوایهت ه

ئهگهر نتوانێت کارکردێکی وای ههبێت ک ه خوێنهر ههست
ب ه گۆڕانێک له رهوایهتهکاندا بهکات شێعر تووشی الواز بوون
دهبێ ،شێعری ههتا لووتک ه چهندی ماوه ل ه گهڵ ئهوهی ک ه
شێعرێکی سهرکهوتووه بهاڵم دهیتوانی ب ه شێوهیهکی جیاوازتر
رهوایهتهکانمان بۆ بگێڕێتهوه:
راست ه من بووم ل ه ئاگردانهکهی ئێوه
ئاورم دزی بۆ مرۆڤ و
له مهشغهڵدانی رۆحی خۆم
تیشک و رووناکیم دابهش کرد
گوناهم کرد!
...
ئاسمان بێزوو ب ه خوێن دهکا
ههر داڵ ئهزێ!
ههر داڵ دێن و جهرگ دهخۆن
ئهم ئاسمان ه ههر داڵ دهزێ!
ههر داڵ ئهزێ! (ههتا لووتک ه چهندی ماوه-ل)-165
)3-4
پهڵهنگ و مانگ یهکێک ل ه ئهفسان ه ب ه ناوبانگهکانی
جیهان ه ک ه زۆر یهک ل ه شاعیران و نووسهران ل ه سهرڕاوه
دایانڕشتووه و جهالل مهلهكشا -ش یهکێک لهوانه .ههر وا
ک ه پێشتریش ئاماژهم پێ کرد بهرههم هێنانهوهی ئوستووره
کارێکی نوێ نیی ه ب ه شێوهیهک ک ه جۆزێف کهمبێل پێی وای ه
ئوستوورهکان رێشهیهکی هاوبهشیان ههی ه ک ه ل ه کهلتوور و
دهورهکان دا دووپات دهبنهوه .پڵینگ هێمای هێز و ئازایهتی بۆ
تاقیکردنهوهی هێزی پهنجهی ،ل ه مانگ ه شهوا بهرهو بهرزترین
لووتکهی چیا ههڵدهگهڕێ و پهنج ه ل ه مانگ دهوهشێنێت و
شااڵوی بۆ دهبات ،ئهو کاره پهیتا پهیتا دووپات دهبێتهوه تا
پلینگ شهکهت دهبێت و تخێلی سهر عهرز دهبێت و دهمرێ،
بهاڵم ل ه شێعری جهالل مهلهکشا دا دهبینین شاعیر ب ه
شێوهیهکی جیاواز ئهو داستان ه دهگێڕێتهوه و مهرگی پهڵهنگ
نه بۆ زاڵ بوون ب ه سهر مانگ دا بهڵکوو ب ه پێچهوان ه لێرهدا
بگێڕهوه یاری و هێمنایهتی پڵهنگمان بۆ وێنا دهکا ک ه ب ه
شریخهی تفهنگ ههمووی تفر و توونا دهبێ .شاعیر سێ
پۆلێنی دابین کراوی ئهرهستوو”سهرهتا و نێوان و کۆتایی” لێره
دا ل ه بهرچاو دهگرێت و ب ه وهسفێکی شاعیرانه رهوایهتێکی
نوێمان لهو چیرۆک ه بۆ دهئافرێنێت:
پهڵهنگ له سهر چیای ئاوات
ل ه گهڵ تریفهی مانگهشهوا
یاری ئهکرد!
دنیا پڕ بوو ل ه خهیاڵ و حهز و تاسه
گوڕتاوی شهم بۆ پهپووله
سرتهی ماسی ل ه گهڵ رووبار
خورپهی دڵی گوڵ ه باخ و

چرپهی پای ههنگ.
ل ه ناکاوا...
ههڵزنای ه بااڵی چیا
شریخهی تفهنگ
روخساری مانگ ههڵپڕووکا
ل ه ئامێزی سووری چیا
بوو ب ه ئاسۆی هاواری خوێن
گڵکۆی پهڵهنگ.
شێعرهکانی جهالل ل ه زۆر روانگهوه دهخوێندرێنهوه و
جێی مشتومڕن بهاڵم بهداخهوه هێژمونی سیاسی کۆمهاڵیهتی
شێعری جهالل ههموو تایبهتمهندی و جوانهییهکانی شێعری
جهالل دهخات ه ژێر سێبهری خۆیهوه و ناهێڵێت ههناس ه
ههڵکێشن ،بۆ وێن ه شێعرهکانی “خهون ،ههتا لووتک ه چهندی
وه ههڵگری ئهو
ماوه ،دۆزهخ” و  ...ل ه باری دهروونناسییه 
پتانسییهلهن ک ه توێژینهوهیان له سهر بکرێ .جهالل ب ه بروای
من قوربانی تهعههود بوو ،ههر ئهو شتهی سارتر ب ه پێویستی
نازانێت ل ه شێعردا ،قوربانییهک ک ه ل ه زۆر شتی شێعرهکانی
خۆش بوو تا ل ه سهردهمێکی نهیاردا مهبهستهکانی خۆی ب ه
گوێی گهڵ بگهیێنێت .جهالل ئهگهر نهیتوانیبێ درێژهدهری
شێعری سواره بێت و کهوتبێته ژێر کاریگهری شاعیرانی وهک
عهبدوواڵ پهشێوهوه ،بهاڵم ب ه قهولی بهڕێز ساڵهی سووزهنی:
شێعری جهالل شێعری قۆناغی گۆڕانه ،گۆڕان بهرهوه گرینگی
دان ب ه فۆرم و پێکهات ه الی شاعیرانی وهک مارف ئاغایی،
فهرهیدوون ئهرشهدی و کامبیز کهریمی و ...ک ه شهپۆلێکی
دیکهیه ل ه رهوتی نوێخوازی شێعر ل ه کوردستانی ئێران.
ژێدهر:
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انسان محوری و شکل بخشی به
فضیلت در افسانه های تبای
محمد رحیمیان(فرزاد آریا)

من اکنون از نو آغاز می کنم و
هر چیز را روشنی می بخشم.
«ادیپوس»
درآمد «افسانه های تبای» شامل سه نمایشنامه ی «ادیپوس
شهریار»« ،ادیپوس در کلنوس» و «آنتیگنه» ،روایت اسطوره ی
دودمان «البداسیدها» به عنوان خاندان شاهی شهر تبای ،از آثار
شکیل و تراژدی های کامل به مفهوم یونانی آن ،ساختارمند و
منسجم سوفوکلس ،تراژدی نویس و شاعر -مربی برجسته ی
یونانی و جانشین سلف خود آیسخولوس (آشیل)است.
این آثار را از جنبه های گوناگون معرفتی و زیبایی شناختی
می توان بررسی و تحلیل کرد و ساحت های متفاوت آن
را موضوع پژوهش قرار داد .این گونه نوشته ها که امروزه به
سختی می توان مبان زیبایی شناختی ،معرفتی و تربیتی آن
ها را از هم تفکیک کرد ،بیانگر نگاه انسان یونانی باستان و فهم
او از خدا ،انسان ،هنر ،طبیعت ،تربیت و زیستن در جهان است.
آثاری اینچنین که یکجا حاصل تربیت و سیرت(پایدیای) فهم
فرهیخته و خواص یونانی و محصولی فرهنگی با تمام ابعاد این
مقوله اند ،پرتو همه جانبه ای بر تاریخ خویش می تابانند که
می توان در روشنایی رازآلود ،پرهیبت و بهجت آمیز آن ،ادراک
فلسفی و در عین حال حیرت آمیز و شاعرانه ی انسان یونانی را
در قبال پدیده ها و پیرامون خویش ،دریافت و روایت اسطوره ای
تحیر فلسفی او را از جهان ،خواند و سر
هماهنگ با خرد انسانی و ً
در گریبان تأمل فرو برد که چگونه می توان خرافه گونگی افسانه
و تأمل در ساحت اسطوره را با تعقّل و تفسیر فلسفی جهان،
باهم جمع کرد و آن را به عنوان صورتبندی معرفت یونانی مورد
مطالعه و مداقه قرار داد؟ بی آنکه محسور طنین خفیف تعصبات
«ورنریگر» و مجذوب اشتیاق شاعرانه ی او برای برتر و متفاوت
جلوه دادن ذهن یونانی بشویم باید زمینه های شکل گیری
تربیت و ذهنیتی اینچنین پویا را بکاویم.
پیداست که تفکر یونانی در طول شکل گیری و نظم بخشی به
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معرفت خود که به یاری شاعران و مربیان و حکیمان-که هر سه
را در کالبد یک شخص واحد می توان تصور کرد -صورت گرفته،
از کیهان به سمت انسان فرود آمده است .البته این سیر را نباید
تقلیل تف ّکر و تحدید اندیشه ی یونانی از وسعت کیهانی به قالب
کوچک انسانی یا فروکاهش افق گسترده ی کیهان به محدودیت
های آدمی ،تعبیر کرد بلکه باید این سیر تنها به عنوان دگرگونی
در منظر فهم یونانی از جهان ،تلقی شود .به عبارت دیگر اگر در
نگاه کیهانی و اسطوره ای ،جهان و انسان از چشم انداز خدایان
و نیروهای ابرکیهانی تفسیر و توجیه می شد ،اکنون از دریچه ی
ادارک انسانی تبیین و تشریح می شود .این چرخش نگاه نه به
عنوان روی گردانی از کیهان بلکه به معنای دخالت جدی اندیشه
ی انسانی در فهم کیهان است.
«افسانه های تبای» همچون نمودی عملی و با وجهه ای نمایشی،
سیرت پرورده ی انسان یونانی را می نمایاند و نشان می دهد
که چگونه آدمی با تالشی طاقت فرسا ،در پی شکل بخشی به
فضیلتی انسانی است .گرایش به انسان به مثابه ی موجودی ذی
شعو ِر و دارای اختیارکه به سنجش جهان دست می یازد و از
پذیرش سرنوشت خویش به شرط برخورداری از قدرت انتخاب و
رسیدن به فضیلت ،تردید یا ابایی به خود راه نمی دهد ،محتوایی
فلسفی به تراژدی های سوفوکلس بخشیده است .گویا جنبه ی
ِ
تراژیک افسانه های تبای در همین خط ِر خطی ِر انسان بودن و
پذیرفتن ماهیت حقیقی خویشتن است .لذت خطا و بروز دادن
استعدا ِد اشتباه ،قهرمان داستان را تا آنسوی مرزهای گناه و
هنجارشکنی پیش می برد و آنگاه تنها با پرهیز از انکار و با
ِ
حقیقت فضیلت
پذیرش اشتباه ،خویشتن را تطهیر می کند و به
نایل می شود و این منظریست که محوربودگی انسان از آن جلوه
می یابد و ما در این نوشته ،تبلور فلسفی و تربیتی این جلوه را
با عنوان «اومانیسم» یا «انسان محوری» و چگونگی رابطه ی آن
با فضیلت  ،بررسی می کنیم.
شناختی انسان محوری ( )Humanismکه پس از
پیشینه یِ
ِ
رنسانس موجب شکل گیری بحث های فلسفی بسیار و گاه ضد

مخرب را برای آدمی به
و نقیض شده و پیامدهای گوناگون و گاه ً
بار آورده است ،از لحاظ تبار معرفتی و تاریخ صورتبندی ،به یونان
باستان می رسد .آنگاه که دغدغه ی شاعران ،مربیان ،تراژدی
ِ
شناخت سیرت و شکل بخشی به
پردازان و فیلسوفان را برای
منش انسانی ،تربیت آدمی در چهارچوبِ موجودی این جهانی
ِ
و اینجایی با استعدادهای متنوع ،سپردن او و نوع انسان به خود
وی برای تعالی و تربیت و تالش برای تعریف سعادت و شقاوت
در محدوده ی قابلیت های انسانی را ،از فحوای گفته ها و نوشته
هایشان می توان استنباط کرد ،تردیدی نمی توان داشت که
اصلی ذهن یونانی در قبال انسان ،تعریفی تا سرحد
مسئله ی
ِ
امکان حقیقی و متناسب با ظرفیت های انسانی است .اما این
حقیقت ،گویی از جوهره ی اندیشه ی آدمی نشأت می گیرد و
بدیهی است آنگاه که انسان بتواند خویشتن را از سیطره ی کالن
خویشتن خویش برمی گرداند و به
روایت هایی که نگاه او را از
ِ
عرصه های ناپیداکران معطوف می کند ،رهایی بخشد ،پیش از
همه چیز به خویشتن می اندیشد و راه های سعادت و اعتالی
خود را می کاود .به نظر آرنولد «،دیدگا ِه محوری و حقیقتاً
انسانی ،چیزی ذاتی است که در فراسوی تصادفات تاریخی یا
تفاوت های ملّی قرار می گیرد و در آثار هومر یا سوفوکلس
همان قدر نمایان است که بیست قرن بعد در آثار شکسپیر یا
گوته» (دیویس ،تونی .)28 :1378،همچنان که آرنولد آثار ادبی
را بستری برای پی گیری اندیشه ی انسان محوری دانسته است،
سیموندز ،با تأکید بر ارتباط ماهوی آزادی کامل فکری با ماهیت
ِ
دریافت تازه و مهمی از
بشر ،معتقد است که«:جوهر اومانیسم،
شأن انسان به عنوان موجودی معقول و جدا از مقدرات الهیاتی
است و[عبارتست از] دریافت عمیق تر این مطلب که تنها ادبیات
کالسیک ،ماهیت بشر را در آزادی کامل فکری و اخالقی نشان
داده است(» ... .دیویس .)31 :1378
واژه ی اومانیسم که در آغاز به عنوان یک اصطالح فرهنگی،
در اوایل قرن نوزدهم میالدی ،برای توصیف برنامه ی درسی
المعارفی اندک مدت خود،
طرح گردید ،در طول حیات دایره
ِ
چنان توسعی یافته است که امروزه قادر است گستره های فکری
متنوع فلسفی ،ادبی ،سیاسی ،تربیتی و  . . .را توصیف کند و
در طول حیات فکری خویش ،همچون بسیاری از اندیشه ها و
اصطالحات ،از میان چالش های فلسفی ،نقیض خود را به بار
آ َو َرد و در حوزه ی اندیشه ی انتقادی ،نقد و تحلیل و حتی
تکفیر شود .چه جای شگفتی که در عمل ،اومانیسم از فراز
آشویتس با اهتزاز پرچم حزب نازی نمود یابد و در حیطه ی
اندیشه از البه الی انسان ستیزی هایدگری سربرآ َو َرد.
بنا به اظهار نظر دیویس ،اصطالح اومانیسم در آغاز معرف برنامه
ی مطالعه ی تاریخ ،ادبیات و فرهنگ یونانی و التین باستان
بوده است که مدتی پس از مصطلح شدن این واژه برخی از
مورخان فرهنگی آن را در توصیف یادگیری جدید انسان گرایانه
به کار گرفتند که در نوع خود رنسانس تمدن یونانی -رومی
و ترویج ارزش های همراه آن تلقی می شد« .خود این واژه

را آلمانی ها وضع کرده اند و اعتبارنامه های آن یونانی است.
اومانیسموس()Humanismusاصطالحی بود که احتماال به
وسیله ی یک متخصص تعلیم و تربیت ،به نام ایمانوئل نایتامر،
در اوایل قرن نوزدهم وضع شد تا برنامه ی درسی دبیرستان و
دانشگاه را توصیف کند که از قرون وسطا تا آن زمان به علوم
انسانی( ،)Hummanitiesمعروف بود»(دیویس:1378 ،
.)15
ترمینولوژیِ «اومانیسم» و بررسی ّ
تطور این اصطالح ،آن را
از جمله ی رویکرد های عصر روشنگری نشان می دهد که
در صورت بندی گفتمان های قرون اخیر ،به گونه ای متن ّوع،
متغیر ،حضور داشته است اما در قرن هجدهم بدون
پیچیده و
ّ
به کار بردن این اصطالح ،مبنای ذهنی و هسته ی اساسی آن
یعنی «انسان» در تأمالت فکری و گفتمان های مسلط آن عصر،
مورد توجه جدی قرار گرفته است« :واژه ی انسان که گفتمان
های قرن هجدهم حول آن دور می زند ،موجودی عالی مقام و
اومانیسم
نامشروط است که از جمیع جهات بجز نام از پیدایش
ِ
فراگیر حکایت می کند»(دیویس  .)163 :کندرسه معتقد است
که«این روشنگران قرن هجدهم بودندکه با شعارهای خرد،
مدارا ،انسانیت ،لفاظی انسان را از دستگاه اسطوره ی آفرینش
و اضطراب معادشناختی همراه با آن جدا کردند (». . .دیویس:
.)165
برآیند دیدگاه های متکثر حاصل از انسان گرایی را می توان
در تزهایی مانند«حاکمیت خودآگاهی عقالنی»« ،اعتبار گفتار
فردی و تشخیص انسانی»« ،اندیشه و احساس انسانی و آزادی
در بیان آن»« ،فردیت دنیوی و متعالی»« ،اخالقی بودن» و
«اصالت ذات» ،خالصه کرد اما اومانیسم این مفاهیم معرفتی
انضمامی را در تطوری گفتمانی و طی چالش های عظیم جامعه
ی انسانی و سردرگمی های فلسفی و تأمالت تنش زای تاریخی
یافته است که نمی توان آن را بدون در نظر گرفتن این فاصله
ی عظیم زمانی و تحول تاریخی و فکری ،با آنچه انسان محوری
در آثار فکری و تربیتی یونان باستان ،نامیده می شود مقایسه
کرد .طرفه آنکه مواجهه ی ما با آثار فرهنگی -تربیتی یونانی از
نوع تراژدی های شگرف سوفوکلس با چشم اندازهای فکری،
فلسفی ،سیاسی و عقیدتی ،بر خالف تلقی یونانیان ،مواجهه ای
صرفاً ادبی است و بدیهی است با چنین رویکرد تقلیل گرایانه
ای نمی توان بنیادهای فکری و جنبه های تربیتی یونانی را در
چنین آثاری مطالعه کرد.
انسان محوری قرون متأخر و توجه به مقام و منزلت آدمی ،تالش
برای کشف ظرفیت های عقالنیت انسانی در شناخت حقیقت و
ِ
رذالت مبتنی بر تشخیص انسانی،
ترسیم معیارهای سعادت و
از جمله ی بازنگری های آدمی در وضعیت خود بود .امری که
همچون اغلب اندیشه های این عصر سابقه ی یونانی خود را
بدون طرح عنوان صورت بندی شده ی «اومانیسم» ،اظهار می
کرد.
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ا نسا ن

محوری در تراژدی های
سوفوکلس

آنچه در آثار سوفوکلس قابل توجه است جایگاه
انسان «آن گونه که باید باشد» به عنوان نگره ی
ذهنی خود وی است .سوفوکلس شخصیت های آثار
خود را در مقابل واقع گرایی اوریپیدی ،آرمانی تلقی می
کند و نوشته های آیسخولوس را گرچه درست و صحیح اما فاقد
قصد و نیت می داند(ر.ک :یِگِر،ورنر:1376 ،ج )373 ،1و به این

ترتیب اشخاص داستانی
خود را انسانی محوری در مرکز هستی می داند که روح وی
باید پرورده شود و شکل یابد و به مقام فضیلت حقیقی که
همان تناسب جسم و روح است دست یابد .آرمانی بودن انسان
سوفوکلسی ،به معنی انسانی دست نیافتنی و آسمانی نیست
بلکه انسانی است که اهداف تربیتی یونانی وی را در گیرودار
تقدیر و در کشمکش با سرنوشتی که خدایان برایش رقم زده
اند ،پرورش می دهد و این شخص همان الگوی ذهنی یونانی
است که در تراژدی تحقق می یابد.
شاکله ی کلی تراژدی ها چنین است که تقدیر(،)Moira
مسیری را در مقابل وی قرار می دهد و این قهرمان که تا حد
خدایان برکشیده می شود ،با تمام برتری خود نسبت به سایر
نقطه ضعف()Hamartiaی دارد که
انسان ها،
سرانجام وی را در کشاکش با تقدی ِر خود به جانب اشتباه سوق
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می دهد و دچار مکافات ( )Anaghorsisمی نماید .این
مجازات و بخت برگشتی حال یا نتیجه ی سرپیچی از هنجارها
و عرف حاکم باشد یا به سبب تقابل با خدایان و برکشیدگی
قهرمان ،روح وی را در کوران حوادث شکل می بخشد و صیقل
می دهد و فضیلت را به وی عطا می کند .طی این مراحل
جانفرسا ،تنها با مرکزیت آدمی و آزادی انتخاب وی ،مقدور و
ممکن می گردد وگرنه از انسانی که پیوسته ملحوظ و مغلوب
خدایانی است که لحظه به لحظه زیستن و بودن و مسیر تعالی
را به وی افاضه کنند ،چه هنری ساخته است؟
شرط اساسی محوریت انسان در آثار سوفوکلس ،خلق
معین
شخصیت است .شخصیت هایی با هویتی ّ
که بدون تبدیل شدن به یک تصور و یک
کل ذهنی مبهم ،در ذهن بمانند و همچون
معیاری عملی و عینی همواره مورد تمسک
قرار گیرند« .شخصیت های سوفوکلس
زاییده ی ضرورتند نه نمونه های کلیت
تعین یکباره ی
خالی اند و نه ّ
فردیت ،بلکه خو ِد

نقطه
واقعیتند،
ی مقابل اتفاق و بی هویتی»
(یگر:1376،ج.)1،366
ِ
تربیت انسانی به نقطه ی
اینکه
ثقل فعالیت های ذهنی و فرهنگی
یونانیان بدل می شود ،بیانگر
آنست که انسان به ماهوانسان در
مرکز توجه قرار می گیرد و دورنمای
آرمانی این عطف توجه ،شناخت انسان
و تربیت او برای رقم زدن سرنوشت
خود و پذیرفتن مسئولیت خویشتن در
قبال جهان و زندگیست .چنین انسانی
نخست باید به پرورش روحی دست
یابد و الزمه ی آن تمرکز توجه به

روح انسانی است «:مردان و زنان نمایشنامه های سوفوکلس
از احساس زیبایی پدید آمده اند که سرچشمه اش توجه نو به
روح شخصیت های تراژیک است .مبنای این توجه آرمان تازه ی
فضیلت است که باری نخستین بار به اهمیت پسوخه یا روح در
تربیت و فرهنگ انسانی تأکید می ورزد»(یگر .)374 :این تعالی
بخشی به روح منبعث از یک اصل کلی یونانی و اسلوب ذهنی
آنان است .اسلوبی که می کوشد هر چیز را همچون جزئی از
یک کل آرمانی تلقی کند و سپس به آن شکل بخشد .همان
اسلوبی که همواره در هنر یونانی ساری و جاری است
که هنرمند و تخنه گر با موادی خاص به تصور
و الگوی ذهنی خود ،شکل می بخشد.
این همان فرمولی است که در فلسفه
ی افالطون «ایده» را وارد
حوزه ی تفکر یونانی
نموده است.
تصوری از انسان فضیلت
مند وجود دارد و
تربیت باید

انسانی که باید باشد« .ادیپوس» ،در
تب و تاب دست یافتن به حقیقت
می گوید«:نمی خواهم چیزی
باشم جز آنچه هستم و می خواهم
بدانم که هستم»(سوفوکلس:1378 ،
انسان واج ِد
 .)113صورت بندی و هندسه ی
ِ
فضیلت ،در تراژدی های سوفوکلس عبارت است از
انسانی که از طریق کنش به ماهیت حقیقی خود دست
می یابد

و بدون

چنین انسانی را
از هماهنگی میان روح و جسم و از
طریق تناسب و اعتدال آن ها شکل
دهد تا به این آرمان دست یابد .این
معنی از فضیلت در شعر سیمونیدس اهل
آمورگوس(ق 5پ.م) به زیبایی توصیف
شده است«:دارای فضیلت حقیقی شدن و
به دست و پا و روح ،چهارگوش به بار آمدن
بدون عیب ،دشوار است»(یگر :ج.)1،294
چنین تصوری هندسی از فضیلت ،خاص
ذهن تناسب پسند یونانی است که
همواره در پی تناسب ،تقارن و توازن
است .تحقق این فضیلت هندسی در
انسان آرمانی صورت می بندد ،همان

با
الهیاتی
فرافکنی
پذیرش سرنوشت و مسئولیت خود ،چندان رنج می
کشد تا به منزلت فضیلت انسانی نایل گردد.
«انسان
فرآیند شکل گیری چنین انسانی را در رابطه ی سه عنص ِر
ِ
ِ
فضیلت آرمانی» مورد
«
«کنش تراژیک»،
همزاد تقدیر»،
ِ
انسان آرمانی و
توجه و بررسی قرار می دهیم تا نموده شود که
ِ
محوریت او چگونه در تراژدی های سوفوکلس به منصه ی ظهور
می رسد و به فضیلت آراسته می شود.
انسان همزاد با تقدیر  :مفهوم تقدیر حاکی از نقش خدایان در
ِ
زندگی آدمی و طرحی کلی از سرنوشت اوست .تصمیمی که از
جانب خدایان بدون دخالت آدمی و پیش از زادن او ،اتخاذ می
شود و گویا وی را گریز و گزیری از این تقدیر نیست .اما چنان
نیست که این تقدیر جدای از وجود آدمی و خارج از موجودیت
وی و پیش از شکل گیری نطفه اش ،طرح و ترسیم شود و وی
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تنها به مثابه ی بازیگر این تقدیر ،نقش محول شده را به انجام
توأمان روح و جسم
رساند .تقدیر آدمی ضرورت وجودی اوست و
ِ
و همزاد اوست .خدایان تقدیر آدمی را رقم نمی زنند بلکه تنها
آن را پیشگویی می کنند و گرنه این اجحافی که بر ادیپوس
روا داشته اند با عدالت و آنچه هسیود «دیکه» قلمداد می کند
قابل جمع نیست .عدالت خود ترسیم تناسب است و هر تقدیر
نامتناسب با ذات و ماهیت و توان آدمی از حوزه ی عدالت خارج
خواهد شد و نظم زئوسی را برهم خواهد زد و لطافت «ثمیس»
و تناسب «دیکه» را در نظام خدایان ،مختل خواهد کرد .واالیی
این انسان ها در همان تقدیر شگفت انگیزی است که قانون
حاکم بر نظم جهانی ،متناسب با وجودشان شکل می بخشد.
لذا تقدی ِرهمزاد آدمی
همان نخستین هسته ی
شکل-بخشی به فضیلت
است .نقش ایزدان در
رقم زدن تقدیر ،نقشی
برآیند دیدگاه های متکثر
یک جانبه و سلطه گرانه
حاصل از انسان گرایی
نیست بلکه آن ها قوانین
را می توان در تزهایی
حاکم بر ذات انسانی را
مانند«حاکمیت خودآگاهی
بر او افاضه می کنند و
عقالنی»« ،اعتبار گفتار فردی
هرگاه تعارضی با این
و تشخیص انسانی»« ،اندیشه و
قوانین پیش آید طبیعتاً
احساس انسانی و آزادی در
شخص متعارض مجازات
بیان آن»« ،فردیت دنیوی
می شود.
و متعالی»« ،اخالقی بودن»
ادیپ با تقدیری که مقدر
و «اصالت ذات» ،خالصه
دودمان البداسیدهاست
کرد اما اومانیسم این مفاهیم
متولد می شود:کشتن
معرفتی انضمامی را در
پدر و همبستری با مادر
تطوری گفتمانی و طی
پسران برادر و
و زادن
چالش های عظیم جامعه ی
ِ
دختران خواهر .آیا این
های
انسانی و سردرگمی
ِ
تنها تقدیر اوست یا تقدیر
فلسفی و تأمالت تنش زای
دودمان البداسیدها یا به
تاریخی یافته است
شکلی گسترده تر تقدیر
شهر تبای؟ پیداست که
پدر و مادر و فرزندان
ادیپ و به گونه ای تمام مردم تبای و نسل های آینده ی آن در
مسیر سرنوشتی قرار می گیرند که آبستن حوادثی بسیار است.
حوادثی که علیرغم ابهام ،گنگی و ناهنجاری خود ،نظم خاص
خویش را دارند و از یک نظام علّی تبعیت می کنند به گونه ای
که سرنوشت الئیوس ،یوکاسته ،آنتیگنه ،هایمن و ایرودیکه و
دیگران در همین تولد رقم می-خورد .پس تقدیر همزاد انسان
در تراژدی سوفکلس اصل اجتناب ناپذیر و جزو سرشت قهرمان
است و مقدمه ای برای ارتقا به مقام فضیلت .ضرورت این تقدیر
همان قدر سرشته ی ذات قهرمان است که توانایی و شکیبایی
ِ
فضیلت مقدر خویشتن« .ادیپوس:
او برای شکل بخشی به
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آپولون چنین رنجی در جان من نهاد ،اما نه به دست خود .این
کا ِر دست های من است»(.سوفوکلس« ،)126 :آه که صالح کار
همیشه برایم مترسکی بوده است»(سوفوکلس .)112 ،ادیپوس
ِ
ظریف «همزادی تقدیر» است که تمام
با آگاهی بر این نکته ی
مسئولیت خود را می پذیرد و به مقام میانه ی آدمیان و خدایان
مفتخر می شود«:کاهن  :اگر اکنون من و این کودکان و ما
جملگی به تو روی آورده ایم ،نه از آنست که تو را همطراز
خدایان پنداشته ایم ،بلکه بدانست که خواه در گذران زندگانی
نخستین
فانی و خواه در برخورد آدمی با آنچه برتر از اوست ،تو را
ِ
اعتدال خداگون ادیپوس
مردمان دانسته ایم»(سوفوکلس.)55 :
ِ
آنست که میان توانایی های برتر و جنبه های هنجارشکنانه
ی خود و به عبارتی میان الیه های روشن و خاکستری خود،
اعتدال ناشی از ایزدشناسی
تعادلی برقرار کرده است و این همان
ِ
یونانی است که خدایانی با چهره های اهورایی و اهریمنی دارد
تا میان خیر و شر ،نیک و بد و جنگ و صلح ،تعادلی شکل دهد
و دیکه (عدالت) را در چنین عرصه ی متعادلی تحقق بخشد .در
صحنه ی نخستین نمایشنامه ی «ادیپوس شهریار» که کاهن
و گروهی از مردمان بر در کاخ ادیپوس گرد آمده اند و خوستار
آنند که محنت را بار دیگر از تبای دفع کند به او خبر می دهند
که« :بسی بیش از این در بازارگاه و گرداگرد محراب دوگانه ی
پاالس آتنه و اخگر مینوی غیب گوئی بر کرانه ی رودخانه ی
ایسمنوس نشسته اند  . . .به هر راهی که خدای و آدمی می
تواند نمود ،ما را رهایی بخش  . . .آه ای برت ِر آدمیان! شهر ما را
به زندگی بازگردان و تیماردار آوازه ی خویش باش»(سوفوکلس:
 .)55-54مردم به توانایی ادیپوس که به نوعی در عرض قدرت
خدایان است ،آگاه اند و همزمان گروهی در معبد آتنه و گروهی
بر در کاخ وی گرد آمده اند .سرانجام نیز خدایان انجام کار و دفع
بال و ِ
ایمان تمام
آفت تبای را به ادیپوس می سپارند .ادیپوس با
ِ
به خویشتن و بدون نفرینی بر سرنوشت ،آماده ی پذیرش تقدیر
خویش است و چه تصور شکوه مندی از خود دارد «:من فرزند
سرنوشت بخشاینده ام و مرا شرمی نیست»(سوفوکلس.)112
ادیپوس تصور نظام مندی از تقدیر خود دارد و آن را سرنوشت
دودمان خود و مبتنی بر حکومت نظم بر جهان می داند «:این
مشیت خدایان بود :خشمی کهن به ضد دودمان ما ،زندگی من
از گناهی پنهان ،که خطای من می توانست مکافات آن باشد،
مبراست .این گناهی که من و دودمانم را تباه کرد! اگر بنا به
ّ
ندای هاتفان بر پدرم مقدر بود به دست پسر خود کشته شود،
در این میانه چیست گناه من که در آن زمان هنوز به دنیا نیامده
بودم .مرا نه زاده و نه آبستن بودند و اگر من به جهان آمدم تا
این بال نازل شود و سرنوشت چنان بود که پدرم را بیابم و بکشم
بی آنکه بدانم او کیست و چه می کنم ،چگونه از گنا ِه کاری
نادانسته گناهکارم؟»(سوفوکلس .)197 :گناه و خطای بزرگ
ادیپوس شاید اینست که در روند این جریان قرار گیرد و سر به
راهی نهد که در آن ناگزیر از کنش باشد .او به خاطر می آورد
که چگونه در آن سه راهی تقدیر نادانسته در مقابل پدرش قرار

می گیرد و مجبور به دفاع از خود می شود« :اگر هم اکنون کسی
فرا رسد و بخواهد زندگی تو ،زندگی بی گناه تو را تباه کند ،آیا
درنگ می کنی که مبادا پدر تو باشد یا بی درنگ به دفاع برمی
خیزی؟ اگر خواستار زندگی باشی بی گمان پاداش کلوخ انداز
سنگ است نه جستجوی راه های قانونی»(سوفوکلس.)196:
ادیپ در دفاع از خود در جستجوی قوانین موضوعه ی بشری
نبوده بلکه از قانون اصیل و فراگیرحیات ،میل به زندگی و دفاع
از خویشتن تبعیت کرده است.
قدر مسلم آنست که تقدی ِر همزاد بشری در افسانه های تبای
نه تنها مانع عمل نیست بلکه نیروبخش و موجد عمل و کنش
است .کنشی که ناشی از انتخاب ،اختیار و آگاهی بر عمل
خویشتن است.
کنش تراژیک  :ادیپوس در مقام پادشاه و حافظ زندگی و آسایش
ِ
مردم ،اکنون در مقام آزمایشی بزرگ قرار گرفته است :آگاهی بر
علّت تباهی و نجات شهر تبای از طاعونی که تمامی جلوه های
حیات مردمان را درنوردیده است .ادیپ برآنست که «:شریف
ترین کار آدمی یاری همگنان است با تمام توانایی»(سوفکلس:
 .)70همان انگیزه ای که پیش از این او را بر طلسم دهشت
انگیز ابولهول پیروز گردانید و تبای را نجات بخشید .اما اگر
آنگاه مسئولیتی بر عهده ی ادیپوس نبود و داوطلبانه معمای
ساحره ی بالدار را پاسخ گفت ،اکنون زمام دار امور شهر است و
عهده دار جان و مال مردم .ادیپوس یک تنه و با تمام توان و
هر آنچه دارد ،برای حل معما ،برخاسته است و راز حقیت را می
جوید .او می داندکه خدایان را علیرغم اراده ی خود به سخن
واداشتن در توان آدمیان نیست اما به توانایی آدمی برای کشف
نخستین محور قرار
حقیقت باوری راسخ دارد و این خود شرط
ِ
گرفتن انسان و کشف توانایی های او در معرفت حقیقت است.
فویبوس تنها به این خطاب کوتاه بسنده کرده است که یافتن
کشندگان الئیوس و کشتن و یا تبعید آنان رمز نجات شهر است.
ِ
همت یافتن و کشف حقیقت و مجازات مجرمان و نجات
اما
شهر از طاعون ،به آدمیان سپرده شده است و اکنون آرمان
ادیپوس جز کشف حقیقت نیست« :محال است من باید این پی
جویی را به پایان رسانم . . .نمی خواهم حقیقت را ندانسته رها
کنم . . .بگذار هرچه باید بشود»(سوفوکلس .)112-111 :اکنون
وظیفه ای خطیر به ادیپوس مح ّول شده است .وظیفه ای که
انجام آن جز در حوزه ی عمل و آنچه «کنش» نامیده می شود،
قابل تحقق نیست .کنشی که قوام و دوام و تأثیر عمیق تراژدی
حاصل آنست.
ارسطو در فن شعر که می کوشد با پیکربندی شعر ،نظامی
منسجم از اجزای آن ارائه نماید ،می گوید« :پس ترگودیا تشبیه
کرداری است جدی و کامل ،دارای یک اندازه بزرگی ،در سخنی
چاشنی دار هریک از انواع چاشنی جداگانه در اجزای موجود،
در شکل نمایش نه داستا سرایی(»...ارسطو .)91 :1388 ،آنچه
در این تعریف مورد تأکید قرار می گیرد محاکاتِ کردار است نه
تقلی ِد صفات و تأکید بر ارائه ی کردار از طریق نمایش که توأم

با حرکت و کنش است نه از طریق داستان که به روایت صرف
می پردازد .در ترجمه ی دکتر زرین کوب از فن شعر ،به جای
داستان سرایی»،
عبارت « . . .در شکل نمایش نه
آمده است« :این تقلید به وسیله ی کردار اشخاص تمام می
گردد نه اینکه به واسطه ی نقل و روایت انجام پذیرد»(ارسطو،
 .)121 :1369لذا می توان تراژدی را از منظ ِر ارسطویی این
گونه تعریف کرد« :محاکاتی است نه از آدمیان بلکه از کنش ها
و از زندگی»(هالیول ،استیون .)143 :1388 ،در تحلیل هالیول،
تراژدی از نگاه ارسطویی بر ( Pratteinکردن)استوار است و
می گیرد Prattein .به عنوان
تمام قوت خود را از آن
انسانی درام از آن
فعلی که ارسطو در صحبت از فاعل های
ِ
بهره می گیرد با (Praxisکنش) توضیح داده می شود و در
واقع منشأ کنش محسوب می گردد و تمام رویدادها(پراگماتا)
ی نمایش ناشی از همین کنش هاست و از طریق آن ها نظم
می یابند .تحقق و پرورش طرح نیز حاصل ضروری همین
کنش است( :ر.ک :هالیول .)143 :به تعبیر هالیول کنش رفتا ِر
موجوداتِ زنده ی بالغ است( .هالیول )143 :و به نظر وی تأکید
ارسطو بر کنش و کنش گری عقالنی با معنای خود واژه ی
بازنمایی قصد و
 ،Dramaهمخوان است و شاکله ی تراژدی
ِ
هدف انسانی در تالش برای تحقق یافتن است( .ر.ک هالیول:
 .)143با این توصیفات کنش هسته ی اصلی و قوام بخش
ساختار زنده و پویای تراژدی است و نمی توان بدون کنش،
تصور درستی از این نوع نمایشی داشت .رویدادهایی که حاصل
کنش های منطقی و معنادار قهرمان هستند ،در طول تراژدی
سازمان و منطق خاص خویش را بازمی یابند و طرح اثر را
گسترش می دهند .این کنش ها هستند که به تعبیر هالیول
همچون عاملیت هدفمند ،تنیدگی درام با کنشگران را در کلیت
تراژدی ،فراهم می آورند .حاصل سخن آن که خود کنشگران با
کنش های آگاهانه ی خود به راه خوشبختی و یا با خبط و
خطا به بیراهه می روند.
اینچنین اولویت بخشی به اراده ی انسانی در تراژدی ،اراده ی
خدایان را تحت الشعاع قرارمی دهد و از این منظر ،انسان مانند
موجودی دارای قدرت تشخیص و تمییز سعادت و شقاوت خود،
مطرح می شود « .به نزد ارسطو فهم پذیری تراژدی در آن
است که پیکربندی رویدادهایی که طرح های دراماتیک از آن
ها ساخته شده اند تماماً در درون نیت و کنشگری انسانی قرار
دارد و نیز در اشتباه ،ناآگاهی و یا خطای بالقوه ای که آن ها می
توانند دچارشان شوند»(هالیول.)150 :
بدیهی است که آن انسانی می تواند کنش های معنادار منجر
به سعادت یا شقاوت داشته باشد که از دو عنص ِرآگاهی و حق
انتخاب برخوردار باشد .هر مجازاتی نتیجه ی کنشی خطاکارانه
کنش آگاهانه ی انتخابی ،هرگز نمی توان
است و بدون این
ِ
تصوری از ذات انسانی داشت.
ادیپوس آنگاه که متولد می شود همزاد تقدیری وحشت انگیز
است اما چون هنوز کنشی از وی سر نزده است نه خدایان و
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نه خاندان او نه هیچ انسانی قادر به مجازاتش نیست .او با تمام
خطراتی که یک نوزا ِد مطرود و نفرین شده را تهدید می کند،
زنده می ماند .نخستین کنش تراژیک ادیپوس گریز از سرنوشت
مقدر خویش است اما به خاطر خطا در شناسایی پدر و مادر
واقعی خود در حین گریز از سرنوشت در واقع به پیشواز آن می
آید و در سه راهی تقدیر با پدر نشناخته ی خویش مواجه و در
کنش خطابار دیگری جنایتی را که مقدر اوست مرتکب می
شود .آنگاه نخبگی فاجعه بار او ،طلسم ساحره را می شکند و بر
تخت شاهی می نشاندش.
ادیپوس اکنون فرمانروای تبای است ،همسر ملکه و صاحب
چهار فرزند که مردم بر در کاخ او گرد می آیند تا چاره جویی
کنند .عالج کار آنست که
قاتل الئیوس شناسایی
و مجازات شود .اما این
شخص کیست؟ پرسش
بزرگی که تنها ادیپوس با
آنتیگنه نیز همچون پدر،
اشتیاق جنون آمیز خود
رنجی را بر خود هموار
به کشف حقیقت ،قادر
کرده است و در ازای
به یافتن پاسخ آن است.
آنچه برای خود معیار
ادیپوس برای رسیدن به
حقانیت می داند ،از
پاسخ با کنش های لحظه
قانون کرئن سرباز زده
به لحظه ،گام به گام به
است و بدبختی در نظر
می
حقیقت نزدیک
او نه رنج کشیدن برای
شود و روند دراماتیکی
کنش های انتخابی خود،
باشکوهی را خلق می
بلکه سرفرود آوردن به
تطیر
نیروی
از
ابتدا
کند.
نظام
معیارهایی است که با
ّ
تیرزیاس کمک می-
ذهنی وی متباین است:
خواهد و در کشمکشی
«سرآهنگ :او نیز خوی
پر جذبه و نمایشی ،ناامید
سرکش پدر سرسختش را
از دانایی وی ،با اتکا به
دارد .سرفرو آوردن به
فراست خود و چینش
بدبختی را نمی داند.
دانسته های شاهدانی که
هریک به گونه ای از ارائه
ی آگاهی خود امتناع می
ورزند ،بی قرا ِر کشف حقیقت رازی است که سال هاست
مغفول واقع شده است« .کرئن . . . :به سبب پریشانی های بعدی
کسی گام پیش ننهاد تا داد از قاتالن بستاند /.ادیپوس :بی گمان
هیچ پریشانی نمی توانست چندان عظیم باشد که تحقیق در
مرگ پادشاه را به فراموشی سپارد»(سوفوکلس )60 :و اکنون
ادیپوس پیامب ِر کنش ،آگاهی و روشنایی است که خواست خود
را در عرض خواست خدایان مطرح می کند و آماده ی پذیرش
پیامدهای آنست« :من اکنون از نو آغاز می کنم و هر چیز را
روشنی می بخشم  . . .در انجام خواست خدایان و کشورم و
نیز خواست خود من  . . .بی گمان به یاری خدایان بر پای می
مانیم یا فرو می -افتیم»(.سوفوکلس .)60 :آنگاه در خطابه ای
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درخشان و مصمم ،کشنده ی الئیوس را ابتدا به تبعید و سپس
به مرگ حتمی انذار و گوینده را به پاداشی درخور بشارت می
دهد و تصمیم تغییر ناپذیر خود را اعالم می کند« :اینک من بر
آنم تا به خاطر وی چندان بکوشم که گویی برای پدری که از
پشت اویم و از هیچ کاری دریغ نیست تا قاتل الئیوس  . . .را به
سزا رسانم»(سوفوکلس .)67 :ادیپوس همچون حقیقتی عریان،
خود را آماج آگاهی قرار می دهد تا گره از کار فروبسته بگشاید
و هر لحظه که غبار زمان و تردید بیشتر فرومی نشیند و هاله ی
خطر هر چه نزدیک تر می شود او نیز مصمم تر می گردد« :می
خواهم هیچ تردیدی باقی نماند .دوباره بگو( ،)73پروای چیزی
ندارم .من این شهر را از نابودی رهاندم و خرسندم( ،)78محال
است من باید این پی جویی را به پایان رسانم تا راز والدت خود
را بگشایم( ،)111بگذار هرچه باید بشود .من باید راز نژاد خود
را – هر چه فرو مایه و پست -بگشایم . . .آه صالح کار همیشه
برایم مترسکی بوده است . . .من فرزند سرنوشت بخشاینده ام
و مرا شرمی نیست ،)112(.نمی خواهم چیزی باشم جز آنچه
هستم و می خواهم بدانم که هستم .)113(.پس از آشکار
شدن راز ،ادیپوس بی هیچ تردیدی کنش الزم را برای مجازات
خود انجام می دهد و بدون جزعی کیفر خویش را به تمامی
می پذیرد« :گمان ندارم که از این بهتر کاری می توانستم کرد
 . . .چگونه در جهان مردگان با چشمان بینا می توانستم پدر
یا مادر شوم بختم را بنگرم و حال آنکه در حق این یک گناهی
چنان زشت کردم که حتی مرگ نمی تواند پادافره آن باشد. .
 .آرام نمی گرفتم تا این پیکر ننگ را در نیستی کامل به زندان
کشم(سوفوکلس.)8-127 :
به موازات کنش های آگاهانه ی ادیپوس که از سر قدرت و تعقل
و آزادی عمل سرمی زنند ،آنتیگنه دختر ادیپوس دیگر شخصیت
تراژدی سوفوکل است که قدرت تشخیص و انتخاب آزادانه
ی انسانی را به بهای مرگ خویش ،ترسیم می کند .آنتیگنه
نخستین بار زمانی به گونه ای جدی و کنش مند ظاهر می
شود که همگان حتی پسران ادیپوس از دست های او منزجرند،
وی تیماداری پدر را عهده دار می شود و همراه با او مسیر مه
آلود سرنوشت را پیش می گیرد .وی پس از مرگ پدر رسالت
خود را ،برگرداندن برادران شرور از سرنوشت مرگبارشان می
داند(ر.ک :سوفکلس.)236 :
آنتیگنه سرشار از عشقی شعله ور به تعهد خانوادگی و نقش
خواهری خود ،خطر می کند و با نادیده انگاشتن کینه و غضب
کرئن تازه به دوران رسیده که گویی از آغاز نمایشنامه
کور
ِ
در کمین یافتن فرصتی برای تصاحب تخت و تاج خاندان
البداسیدهاست ،تصمیم به خاکسپاری جسد برادرش پولونیکس،
می گیرد و با این تصمیم پر مخاطره استقالل روحی و آزادی
درونی خود را به تمامی ابراز می کند.
پولونیکس فرزند یاغی ادیپوس بر شهر تبای و حکومت برادر
غاصب خود اته اکلس ،شوریده و کشته می شود و حال به
تاوان این طغیان به دستور کرئن جسد پولنیکس باید در برابر

آفتاب بماند تا طعمه ی الشخوران و سگان شود اما آنتیگنه بر
این تصمیم می شورد و با آزادی عمل تمام ،جسد برادر را به
خاک می سپارد و مجازات سرپیچی از قانون جبارانه ی کرئن
را می پذیرد و با کنش قهرمانانه ی خود کرئن را دچار ندامت و
خسرانی بی پایان می سازد.
شور و اشتیاق وصف ناشدنی آنتیگنه ،در گفتگوهای شورانگیز
او با ایسمنه و جدل با کرئن ،گویای قدرت آرمانی منطق انسانی
و سرچشمه ی باور و اعتماد به تشخیص خویشتن است .وی
عمل و مجازات را به خواست خود انتخاب می کند« :آنتیگنه. :
 . .ایسمنه ،امروز است که باید یا شرف خود را بنمایانی و یا از
آن رو بگردانی . . .آیا می خواهی همراه من بجنگی؟  ...پس از
این جنایت زیبا مرگ برایم دلپذیر است /. . .ایسمنه :تو از عشق
شعله وری ،آنتیگنه! اما از عشق به مردگان / ...آنتیگنه ... :در مرز
امکان به خاک می افتم  ...من و جنونم را به خود واگذار ،تا دل
به دریا زنیم .بیش از مرگ با افتخار چیزی نخواهد بود  / ...سرباز:
دخترک در حین عمل دستگیر شد»(.)260 ،244 ،243 ،241 :
پس از عمل شجاعانه ی آنتیگنه همسرایان با تأکید بر توانایی
های شگفت انگیز انسان ،او را شاهکار طبیعت و سرچشمه ی
هستی و نیستی می دانند و اینکه قدرت اعجاب انگیز انسان
تنها در برابر مرگ زبون است .اما این قدرت آنگاه که در کالبد
آنتیگنه جمع می شود به نیرویی شگفت و انسانی تبدیل می
گردد که او را در عمل و انجام کنش یاری می رساند و دشمن
را به مضیقه می افکند و نشان می دهد که با تبدیل مرگ به
بخشی از کنش خود ،می نوان آن را نیز مقهور خویشتن کرد.
انتخاب مرگ بخشی از کنش آنتیگنه در برابر ستم کرئن است
ِ
مرگ منتخب
و عمل او تنها با مرگ کامل می شود و همین
است که تأثیر کامل عمل و شکل دراماتیک آن را تکمیل می
کند« :آنتیگنه :انکار نمی کنم من این کار را کردم  ...من گمان
ندارم که فرمان تو بتواند اراده ی مردی را برتر از آیین ایزدان
بدارد  ...حتی بدون فرمان تو برای مرگ آماده ام .به گمانم مرگ
زودرس برایم موهبتی خواهد بود .هر زندگی که از دردهای
بی شمار لبریز باشد ،خواستار آرامش مردگان است .همچنین
سرنوشتی را که تو برایم مقدر داشته ای در شمار رنج ها نمی-
آورم .بدبختی این بود که از بی آرامگاهی براد ِر مرد ه ام در
رنج باشم ،و من نتوانستم به آن تن دردهم  .دیگر هرچه پیش
آید برایم یکسان است»(سوفکلس .)1-260 :در اینجاست که
ِ
موهبت تشخیص رنج متعلق به خود آنتیگنه است و اینکه چه
چیزی رنج است و چه چیزی خوشبختی ،با معیارهای خود وی
تعریف می شود« .آنتیگنه :جز مرگ من چیز دیگری هم می
خواهی؟  /کرئن :نه ،مرگ تو برای من همه چیز است / .آنتیگنه:
پس درنگ از چیست؟  /. . .ایسمنه :تو بدبختی ،خواهرت را در
این بدبختی شریک کن / .آنتیگنه :تنها عمل شرط است .هادس
و مردگان عامل را می شناسند .دوست ندارم کسانی را که فقط
در حرف دوستم می دارند»( .)264-262:آنتیگنه علیرغم اصرار
خواهرش ،همراهی و هم-داستانی و حتی همدردی وی را به

خاطر فقدان عمل و نبود کنش از جانب او ،نمی پذیرد زیرا که
شخص بی کنش از هیچ فضیلتی
شرط همه چیز عمل است و
ِ
برخوردار نیست« :آنتیگنه :نمی خواهم که مرگ ما را متحد
سازد و تو از افتخاری که شایسته ی آن نیستی برخوردار شوی.
کافی است که تنها من بمیرم»(.)264 :
فضیلت آرمانی  :دورنمایی که تراژدی همچون نهایی ترین
هدف خود مد نظر دارد ،ترسیم فضیلت انسانی است .فضیلتی
پرورش کنش در بستر تقدی ِر همزاد آدمیست.
که حاصل
ِ
اودایمونیا( )Eudaimoniaیا سعادت در دستگاه فکری
ارسطو -در حوزه ی تراژدی -حاصل کنش و رفتار هدفمند
اوست و آنگاه که وی
با نظام خاص خویش
شعر(تراژدی)
به
می نگرد طبیعتاً
هسته ی اصلی این
گونه ی شعری را
کنشی می داند که
از سر آگاهی انجام
می شود و موجبات
توفیق یا شکست
قهرمان را فراهم
می آورد .به نظر وی
«جمله ی آدمیان به
دلیل کنش هایشان
است که موفقیت
یا شکست را تجربه
می کنند»(هالیول:
 .)151فضیلت به
عنوان اصل تربیتی
یک تراژدی حاصل
انتخاب آگاهانه ی
شخصیت ها و کنش
آن ها در راستای این
هدف نهایی است.
«انتخاب های اخالقی
آشکار شده در گفتار و کنش باید انتخاب های فضیلت-مدارانه
باشند»(.)159:
ادیپوس به پادافره آنچه مطابق سرنوشت مقدر خود انجام داده
است،چشمان خویش را تباه می کند .این کنش وی در واقع
روایتی از ایمان کامل او به آزادی عمل و اراده ی انسانی است
وگرنه اگر آدمی مقهور سرنوشت خویش باشد چه لزومی به
مکافات ،آن هم از جانب خود انسان است؟ در این مجازات
ادیپوس پای خدایان را – که پیشانی نوشت وی را رقم زده اند-
به میان نمی کشد و خود تصمیم می گیرد که چگونه وجود خود
را از گناه و تبعات اشتباه خویش پاالیش کند .زیرا معتقد است
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که انسان و سرنوشتش به خود وی سپرده می شود و این انسان
است که باید به یمن آگاهی و اراده ،سعادت وشقاوت خود را
تشخیص دهد .ادیپوس کورمال کورمال و به یاری آنتیگنه راهی
راه رنج می شود تا مگر با نیروی دردکشی به تطهیر باطنی دست
عمل آن ها که این دام
یابد« :نیروی من در تحمل رنج بود نه در ِ
را در راهم گستردند»(سوفوکلس .)155:وی پس از دردکشی
بسیار ،اکنون شایسته ی آن است که در حریم مقدس خدایان
و ایزدان زمین و تاریکی(ارینوس)ها بیارامد .این در حالی است
که تبای دوباره نیازمند واالیی ادیپوس است .شهری که وی را
به عنوان مظهر اهریمنی و تباهی تبعید کرده بود و از دستان
کورمال وی مشمئز بود اکنون محتاج نیروی روشنایی بخش
تباهی دیگرباره رهایی یابد .چیزی که برای خود
اوست که از
ِ
ادیپوس نیز شگفتی آور است« :ادیپوس :گمان داری خدایان
مرا رستگاری بخشند؟ /ایسمنه :اکنون هاتفان چنین نوید
می دهند /.ادیپوس :کالم هاتفان چیست؟ چه بشارتی است؟/
ایسمنه :مردم تبای برای ایمنی خود،خواستار مرده و حتی زنده
ی تواند /.ادیپوس :مردی چون من به کار چه کسی می آید؟/
ایسمنه :می گویند بزرگی تبای به تو وابسته است /.ادیپوس:
که می-تواند از من ناچیز آن هم به هنگام مرگ چنین مردی
بسازد؟»( )162 :و این پرسشی بسیار جدی است که به راستی
چه کسی یا چه چیزی توانسته است از ادیپوس چنین مردی
بسازد جز کنش و رنجی که فضیلت را برای وی به ارمغان آورده
است؟
ادیپوس در آخرین لحظات زندگی خود و هنگامی که از سیطره
ی سنگین گناه رهایی یافته است با احساسی سرشار از آرامش،
راز آرامگاه تقدس آمیز خود را به تسئوس بازمی گوید و آن
را سرچشمه ی زایش و رویش نیروی های یاریگر می داند:
«ادیپوس ... :آن سرزمین پنهان از نظر را نباید به هیچ انسانی
بنمایی چه آن مکان از این پس تا ابد برای تو سرچشمه ی
نیرویی است بزرگ تر از سپرها و نیزه های هزاران سپاهی و هم
پشت  .)224:(» . . .این رستگاری و رهایی ادیپوس تنها در سایه
ی رنجی که آگاهانه بر خود همواره کرده است نصیب وی می
شود و او با جسم و جانی پاالیش یافته به ابدیت می-پیوندد.
آنتیگنه نیز همچون پدر ،رنجی را بر خود هموار کرده است و در
ازای آنچه برای خود معیار حقانیت می داند ،از قانون کرئن سرباز
زده است و بدبختی در نظر او نه رنج کشیدن برای کنش های
انتخابی خود ،بلکه سرفرود آوردن به معیارهایی است که با نظام
ذهنی وی متباین است« :سرآهنگ :او نیز خوی سرکش پدر
سرسختش را دارد .سرفرو آوردن به بدبختی را نمی داند)261(.
و این خوی سرکش و کنش رنجبار است که وی را به سوی
فضیلت سوق داده است .فضیلتی که از جانب کرئن تبهکاری
و جنایت تلقی می شود« :کرئن :اما به راستی از آن تبهکاری
بیزارترم که با کلمات با شکوه ،جنایتش را چون فضیلت می
نمایاند»( .)262کرئن در مواجهه ای که با دختران ادیپوس دارد
در حالی که قادر به فهم اندیشه و احساس آن ها نیست از
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سر درماندگی آن دو را دیوانه قلمداد می کند« :بی گمان این
دو دختر بغایت دیوانه اند ،یکی از ساعتی پیش و دیگری از
آغاز تولد»( .)265اگر دیوانگی باشد آنتیگنه دیوانه ی کنش
و شیدای فضیلت انسانی خویش است و برای دست یافتن به
ِ
جنون فضیلت مند ،هستی خود را به
فضیلت جنون-آمیز و
این
ِ
آتش خشم فرمانروا سپرده است . . .« .نافرمان ،از فرمان هایش
سرپیچیدی .قانون دیگری در تو سخن می گفت  ...فرمانبردار
دیگری و فرمانروای دیگری  ...تو کشته ی قلب خود هستی
آنتیگنه!»(.)280
بودگی حاصل
محور
الگوی
توان
می
نیز
یونان
دراسطوره های
ِ
از کنش و رنج ناشی از آن و فضیلت و قابلیتی را که از چنین
وجهه ای سرچشمه می گیرد و همگان را بهره مند می سازد ،در
اسطوره ی پرومتئوس ،پی گیری نمود .پرومتئوس فرزند یاپ ُتس
آتش را که راز درخشش تمدن انسانی بود ،از زئوس ربود و به
انسان ارزانی کرد و به رنج ابدی دچار شد.
در نمایشنامه های سوفوکلس این اراده و قدرت به انسان اعطا
شده است که خواست و تشخیص خویش را با کنش های خود
بیازماید و به فضیلتی که شایسته ی آنست دست یابد .اینجاست
که تراژدی فرصتی برای انسان یونانی فراهم می کند تا نگره
ی ذهنی خود از تربیت را در عرصه ی آیین تراژدی به نمایش
بگذارد و انسانی را ترسیم کند که همواره حقیقت خود را در
عمل و اراده ی خود بجوید .انسانی«خود کام به قانون خويشتن
 /و يکتا در سرنوشت خويشتن»)277(.
با این پرسش اساسی مطلب را به فرجام می رسانیم که ارمغان
روشنایی شعله ور و شکوهمند پرومتئوس و آن رنج ابدی او ،چه
میزان از پهنه های سترگ سعادت را به آدمی نموده است؟ و آیا
ِ
فضیلت رنجبار محوربودگی و موهبت اراده و انتخاب ،چه مقدار
از سعادت حقیقی انسانی را به وی اعطا کرده است در حالی که
«هيچ کس را نمی توان سعادتمند دانست مگر آنگاه که قرين
سعادت در گور بيارامد»..
منابع
ارسطو ( )1369ارسطو و فن شعر ،مولف و مترجم عبدالحسین زرین کوب،
تهران :انتشارات امیرکبیر.
ارسطو (  )1388درباره ی هنر شعر ،ترجمه ی سهیل محسن افنان،
تهران :انتشارات حکمت.
دیویس ،تونی )1378( ،اومانیسم ،ترجمه ی عباس مخبر ،تهران :نشر مرکز.
سوفوکلس )1378(،افسانه های تبای ،ترجمه ی شاهرخ مسکوب ،تهران:
انتشارات خوارزمی.
هالیول ،استیون ،)1388(،پژوهشی درباره ی فن شعر ارسطو ،ترجمه ی
مهدی نصراله زاده ،تهران :انتشارات مینوی خرد.
هسیودس )1387( ،تئوگونی هسیودس ،ترجمه و شرح فریده فرنودفر،
تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
یگر ،ورنر )1376( ،پایدیا ،ترجمه ی محمد حسن لطفی ،تهران :انتشارات
خوارزمی
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پژمان برخورداری
اگر فرهنگ را قلمرو کلی نهادها ،مصنوعات و عملکردهایی
قلمداد کنیم که دنیای نمادین ما را شکل داده و آن را
روایت( )narrateیا به تعبیر هال بازنمایی ( )represent
می کند و از طرف دیگر این فرض را هم بپذیریم که گفتمان
ها فقط زمانی به شکل آگاهانه خصلت نظری پیدا می کنند
و میتوانند به تامل در خود (  )self-reflectionدست
بزنند که موضوع مورد مطالعه آن ها به نحو قابل مالحظه ای
پروبلماتیک شود ،لذا در جوامع پیشامدرن که فرهنگ در
بطن زندگی فئودالی یا قبیله ای قرار داشت آن ها معموال هیچ
درکی از امر فرهنگی به مثابه چیز جداگانه و مجزا نداشتند .از
اینرو فرهنگ و به طبع آن نظریه فرهنگی “دیگری” سرکوب
شده جامعه ایست که سخنگویان رسمی آن اقتصاد و سیاست
است .بنابراین تمام پرسش های محوری این نوشتار حول
مدرنیزاسیون و مابه ازاهای فرهنگی آن صورت بندی می شود
پس قاعدتا پرسش ما از موسیقی کردی نیز واجد تمایز بنیادین
بین الگوهای سنتی و جدید موسیقی از حیث نظریه فرهنگی
معاصراست .موسیقی پاپ جدید کردی بعنوان سبکی درنظر
گرفته می شود که به تعبیر بوردیو هابیتوس یا سازه ی ذهنی
طبقه ی متوسط نوظهور جامعه را که متاثر از ترکش های
جامعه ی مصرفی (بودریار) و جامعه نمایش(دوبور) است را
راهبری میکند ،از این حیث انواع موسیقی های سنتی و فولک
را در بایست بصورت تاریخمند و مکانمند در بستر زیست جهان
و افق های فکری ویژه آن جامعه تفسیر کرد .طرح پرسش های
بنیادین از موسیقی پاپ بطور عام و پاپ کردی بطور خاص
از آنرو که منطق درونی اش همساز و همدم با منطق تولید
و مبادله است واجد دشواری های گوناگون است چون دیگر
مسائلی از آن گونه که ویلیام فاکنر معتقد بود ”:نه به قصد
افتخار و کمتر از آن مال بلکه به این قصد که از مصالح روح

آدمی چیزی آفریده شود که پیش از آن وجود نداشته است”
مطرح نیست .علیه موسیقی پاپ نوشتن از این نظر شاید بنوعی
تکرار مکررات باشد زیرا نه تولید کننده محصوالت موسیقی
پاپ به تولیدشان به مثابه امری زیبایی شناسی می نگرند و نه
مخاطبان تجربه ای از زیبایی شناسی دارند.
نگاهی به انبوه آلبوم های تولید شده ی موسیقی پاپ دو مدعای
اصلی آدورنو را در اینباره تایید می کند .یکم استاندارد شدن؛
بدین معنا که ساختار اصلی ترانه ها روزبه روز یکسان تر می
شود و بخش های اصلی آن ها با هم قابل تعویض است .و دوم
فردیت مجازی؛ یعنی یعنی با نوآوری ظاهری و رنگ و لعاب
های قالبی بخصوص در ویدئو کلیپ ها شنونده به دام نوعی
فانتزی می افتد و در واکنش یا برای شکست های خود مرثیه
سرایی می کند [،غافل از اینکه این تجربه ی به ظاهر فردی
نوعی تجربه ی دستکاری شده و منقاد توسط امر کلی ( سرمایه
و مابه ازاهای پست مدرنیستی آن) است که تمام واکنش ها را
قابل پیش بینی و خنثی میکند ].و یا فرد که با اعوجاج میل و
سرکوب آن مواجه شده است بواسطه این موسیقی و این نوع
ویدئو کلیپ ها از طریق لذت بردن از ژوئیسانس دیگری لذتی
بغایت سوبژکتیو یابد .این فردیت مجازی در واقع همان ایده
آل فردیت در جامعه لیبرال است که خود را به تعبیر لوکاچ
بی واسطه و بدون تنش می نمایاند و از طرفی منطق خود را
متافیزیکی و فرمول بندی شده می انگارد .بسیاری از کلیپ
های پاپ این روزهای موسیقی ُكردی یادآور تحلیل درخشان
آدورنو از گروه های جیترباگ(نوعی رقص پر تحرک) است“ :
گروه هایی از بین توده های عقب مانده که خود را بواسطه
فعالیت کاذب متمایز می دانند...همزمان فقدان فردیت خود و
تبدیل شدن به سوسک هایی را که با شعف به اطراف می دوند
را ثابت می کنند .شعف آن ها بی محتوی و تشنجی است،
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مثل شعف قبایل وحشی به هنگام کوبیدن روی طبل هاست! “
طبق اظهارات آدورنو شیوه های تولید سرمایه داری پس روی
(  )regressionدر گوش دادن را شرطی می کنند و افراد
نسبت به واقعیت دهشتناک موجود بی تفاوت می شوند و افراد
با تخلیه ی هیجانی آن نوع آزردگی و اندوه را که بایست ابراز
اجتماعی شود و در خود درونی (  ) internalizeمی کنند.
موسیقی پاپ به مردم آرامش و فرجه ای را که پس از اتمام
کارهای ماشینی و سخت به آن نیاز دارند می دهد ،دقیقا به
این دلیل که دشوار نیستند و در حالت بی توجهی هم امکان
گوش دادن آن وجود دارد.
اثر تولید شده با المان های غیر زیبایی شناسی /غیرموسیقایی
صدمات جبران ناپذیری به تجربه و سابقه ی شنیداری فرد وارد
می کنند .آثاری که به ندرت در آن سازی نواخته می شود و
اگر هم نواخته شود درگیر چند نت و آکوردهای ساده خواهد
بود .اما در عوض با صداگذاری های کامپیوتری و انواع افکت به
جبران این نقص پرداخته تا خواننده بتواند ترانه هایش را در آن
فضا بگنجاند .خواننده هایی که بسیاری از آن ها جهت ژوست
کردن صدایشان از اتوتیون ( )auto tuneاستفاده استفاده می
کنند تا از این طریق فالشی صدا را بپوشانند و آن را بطور کامال
تصنعی کوک کنند .موسیقی این آثار چون از آکوردهای عاریه
ای ،دومینات های متنوع و همچنین آکوردهای نانهارمونیک
بیبهره هستند لذا اثر با سادگی کودکانه ای روبه رو می شود
که در آن خبری از جزئیات تنالیته نیست .در موسیقی تنال به
وسیله ی پروگرشن های متناوب بین گام های مینور و ماژور
کلیت موسیقی سازمان میابد .نوعی نیروی دینامیک بین گام
ها وجود دارد که مخاطب را به خود الحاق کرده و به سوی
خود می کشد (.البته بایست این نکته را در نظر داشت که در
موسیقی های پست مدرن آوانگارد همچون آثار فیلیپ گالس
یا استوک هاوزن تکرار نه به دلیل عدم آشنایی آهنگساز و
ابتذال اثر بلکه این تکرار کامال اندیشیده شده و دارای بینش
محتوایی است .به عنوان مثال در موسیقی کروماتیسم که همه
ی گام های موسیقایی در جهت مرکزیت زدایی از موسیقی
تنال استفاده می شود).
ترانه های پاپ موجود از آن جهت که دارای معنای مستقل از
موسیقی نیستند با لیریک های فولکلور هم متفاوت هستند و
مسئله ی اصلی در پاپ چسباندن چند ایماژ بشدت ساده و به
دست دادن یک کلیت دروغین و انتزاعی است .ترانه هایی که
اگر وجه ملودراماتیک آن حذف شود چنان بی مایه می شوند
که خوانندگان آن دست به جعل و شیادی می زنند .جعل
کردن بینی ،گونه ،باسن و حتی میزانسن دروغینی که وجه
متناقض و بشدت پرتنش واقعیت اجتماعی موجود را حذف
کرده تا فرم ایده آل و خلسه آور خود را با رانه هایی از سکس
و نوستالژی به پیش ببرند.
در ادامه ی بحث از تکه پاره شدن کلیت سونات های بتهوون
همان نقشی را برای آدورنو ایفا می کند که رمان های رئالیستی
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بالزاک برای لوکاچ ایفا می کرد.تکامل جامعه بورژوایی برای
آدورنو بسمت آزادی فردی و بیان (  )expressionبیشتر
نبود بلکه بالعکس بیشتر در جهت ویرانی تجربه عمل می کرد.
پایان پیانو سونات های بتهوون که پیوند درون ماندگار تجلی
کل در جز و بالعکس را تداعی میکرد و تحلیل آدورنو از منطق
هگلی کلیت هیچ هستی جز را متعین میکند مبتنی بر این
ِ
قضیه است که جزهای موسیقایی بایست بصورت مونادگونه
کلیت را بازتاب دهند .آنچه آدورنو اینجا در مورد موسیقی بیان
می کند در واقع تصریح کننده موضع او از جامعه نیز هست.
سوژه ها یا ایگوهای منفرد “هیچ “ هستند .سوژه ها از طریق
میانجی ها و درونی کردن امر کل قوام می یابند .ایده ی جامعه
به مثابه سونات موسیقی هم از اینجا نشات می گیرد.
از نگاه دیگر فراگیر شدن عالقه به موسیقی پاپ را میتوان
حاصل از جهانی شدن و در پی آن بهنجار شدن  ( �normali
 )zationانواع خاصی از قهرمانان توخالی پاپ در قالب شوهای
تلویزیونی  Idolsردگیری کرد که ذائقه های موسیقایی توسط
نگاه خیره و استاندارد شده ی دیگری سازمان می یابد  .پس
شکل گیری این نوع موسیقی بی تاثیر از التفات جامعه به
بیرون نبوده و به حیث مکانی همیشه “ آنجای ایده آل” را
در پس ذهن خود دارد .با مقایسه و تحلیل روایت بین موزیک
ویدئوها میتوان خط سیر ملودراماتیک و روایت استیضاح گرانه
ی آن ها را چه در قالب فرم بدوی موسیقایی و چه در قالب
آپاراتوس های سینمایی و همچنین ترانه های آن ها را که در
کلیتی وهم آلود بنام موسیقی خالتوری( موسیقی رقص) ارائه
می شود را تشخیص داد.
بنابراین موسیقی های پاپ موجود بازنمایی کننده ی این از هم
گسیختگی و زجه های منفک در برهوتی هستند که هیچ گاه
میانجی های خود را نمی یابند و بالفاصله در خود خفه شده و
وضع موجود را تداوم می بخشند .در جامعه آنتاگونستیک که
بر مبنای استثمار طبیعت سامان گرفته است همه ی هویت
ها زخم آنتاگونیسم را بر چهره ی خود دارند از اینرو رمانتیزه
کردن واقعیت یا پناه بردن به نوستالژی همان سودای تحقق
ناپذیر بازگشت به مادر است نه مواجهه با تناقضات و تن دادن
به منطق نفی متعین .جامعه ی ُکردی نیز که بر پیکر خود
از یک سو زخم تروماهای تاریخی دارد و از سوی دیگر نوعی
سرمایه داری عقب افتاده در حال تغییر مناسبات اجتماعی
آن است همانطور که در اول بحث هم اشاره کردیم وضعیت
فرهنگی آن در این مناسبات دچار تغییر گفتمانی شده بنابراین
موسیقی و دیگر آیتم های فرهنگی آن نه به مثابه اعیان طبیعی
بلکه نشانگر تجلی انواع “دیگری” ها و کشمکش و منازعه ی
بین آن هاست.لذا بدبینی و منفیت نسبت به آهنگ های پاپی
که با ولوم زیاد در خیابان های شهر پخش می شود دارای سویه
ای بس عقالنی است .ملودیهایی که چون هالهای اهریمنی از
خراشیده شدن واقعیت جلوگیری می کنند و به تعبیر آدورنو
المان های آن عمل “هیچ” است.
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ئهوین ،جهغزی سهربهستی
بریا كاكهسووری

ئێستا “دوو” به تهنیا دانیشتووه و بیر له “سێ” و به تایبهت
“یهک” دهکاتهوه .بهاڵم لهم ناوهدا سێ زۆر جێگای غهمه و
پێویسته دوو زۆر زۆری بیر لێبکاتهوه .ئێستا سێ ،ههروهها
یهک و دووش هیچ خهبهرێکیان له سبهینێ نییه .کهس نازانێ
چی و چۆنیان به سهر دێ .ههڵبهت ئهوهیوا یهک و دوو له
بیری دان له الی سێ ههرگیز باسی لێناکرێ.
ئێستا ههرکهس له سووچێکی ئهم جیهانه ،لهسهر چوارپاچکهی
تهالرێکی مۆسیقا ،شانۆ ،چووزانم چوارپاچکهی مهیخانهیهک،
دانیشتوون و ههرکهس بیر له شتێک دهکاتهوه ،دووش
دانیشتووه بیر له یهک دهکاتهوه .رهنگه ئهمه کاری زۆر یهک
و دوویهکی ئاشق بووبێ ،لهو سهری دنیایهوه ههتا ئهم سهری
دنیا :یهکتری ههڵبڕین ،یهکتری عهزاب دان و یهکتری پیر
کردن .تازه له ناو ههموو ئهوانهدا چێژ و لهزهتێکی بهههشتی
و شتێک که نهتوانی بۆ کهسێکیتری بگێڕیهوه و به زمان
باسی بکهی .رهنگه ئهمه کاری زۆر یهک و دوویهک بێ ،ئاوا
له سهر تیغی تیژی خۆشهویستی یهکتریان بهرهو شادی و
گریان راونابێ .به تایبهت ئهمان و به تایبهت دووش ههمیشه
به ئازاری چاوهڕوانییهکانیدا ،به پڕتاو بهرهو جهمسهری عومری
کورتی ههڵبێ و یهک کهمتر بهوهی زانیبێ که ئهو چرکانهی
له چاوهڕوانیدا رایدهگرێ به ساڵهوهختی لێدهگوزهرێ .ئهوهش
بۆ ههرکهسێ یهگجار سهخت و دڵتهزێنه .ئهوهیه دهیهوێ
خراپ یان چاک ههمووشت له ههوهڵهوه بنووسێتهوه و النیکهم
بۆ یهکیشی بخوێنێتهوه؛ چونکه ئهوه دهبێته هۆی ئهوهی ههم
یارمهتییهکی باشی خۆی بدا و ههموو یان بڕێک لهو شتانهی له
بیری چوون وهبیری بێتهوه یان هێندێک شت ،که ههر بیری
لێنهکردۆتهوه بیری لێبکاتهوه .ئهمه به تایبهت بۆ یهکیش
ههر زۆر باشه؛ چونکه دوو دهبێ وهک گلێنهی چاو ئاگاداری
یهک بێ؛ ل ه دهم و زمانی ههموو شهیتان و شۆفارێکی بپارێزێ.
ئهمه دووه خهریکه دهنووسێ؛ ئهو ههر وهک هیچ ئاگادارییهکمان
له بارهیهوه نییه مامۆستای قوتابخانهیه و ،لهگهڵ هاوسهر و
منداڵێکی چهند سااڵن هیدا ژیانێکی ئاساییان ههیه؛ .خۆی ب ه
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نووسهر نازانێ بهاڵم دهنووسێ و بهڕاستی چیرۆک ونووسهر و
كتێب و نووسینی خۆشدهوێ .تهنانهت جاروباریش وهک سهگ
وایه ،به ههر كۆاڵنێکدا بڕوا بۆنی کتێب بێ دهزانێ و ئهو ماڵهی
بۆ دهبێت ه رووگه .جارێ رێی دهکهوێته کتێبخانهیهکی گشتی
و خوداوڕاستان چاوی به یهک دهکهوێ ک ه بهرپرسی ئهوێیه.
دڵی جۆرێکی لێدێ؛ یانی ئاشق دهبێ و ب ه دنیایهک شهرم
وێته قسهکردن .ئهو رۆژهی بۆ دهبێته
و شکۆوه لهگهڵی دهکه 
سهرهتای دهردێکی بێدهرمان و چهرخوخولێکی بێکهڵک
وخۆش؛ خهیااڵتێکی دوورودرێژ و ئهوینێکی ل ه چهند سهرهوه
بهتاڵ .ئهو کاتانه به مردنیش بیری له سێ نهدهکردهوه ،ئهوهی
ئازارێک ههبوایه ئهوین و دووری و نهدیتنی یهک بوو .بڕێکیش
شهرمهزارییهکی کێویالنهی الی خێزانهکهی .ئهوه بووه
حیکایهتی ئهوینێکی ههمیشه له سهر لێو و تاق هتپڕووکێن؛
ئهوینێک ک ه بۆنی خهیانهتی لێدههات .رۆژانێکی زۆر له
کتێبخانهیهکی تهریک و لهم بهرهوبهری مێزێکهوه باسی کتێب
و خوێندنهوه و نووسین بکهی و ههموو جارێکیش پێتوابێ
حهتمین ئهو چیرۆکه دهگێڕیهوه ،کهچی دوایی شهرم بکهی
و له ڕووت ههڵنهیه!
بڕێک دهرد هێنده تایبهتن هیچیان لهگهڵ ناکرێ ،ههر ئهوهش
وایدهکرد نه بتوانێ بۆ کهسی باس بکا و نه بتوانێ بیکاته
چیرۆکێک .ههستی دهکرد رهنگه باسکردنی ئهوینی خودی
نووسهر ل ه چیرۆک و نووسینهکهیدا زۆر بێتامه و خوێنهر و
بیسهر له ئاخوتفکردنێک زیاتر هیچیان له بیر نامێنێ.
ئهم دواییانه یهک نهبێ کهس ئاگاداری ئهو ههموو ئازاره
نهبووه ،ئێستاش له ناو دۆزهخی ویژدانیدا ههڵدهقرچێ و
دهبێته خۆڵهمێش .ههرچهند ئهوینی یهک زۆر لهوه بههێزتره
ک ه الی هاوسهرهکهی ههست ب ه ش هرمهزاری بکا ،بهاڵم به سهر
ئهوهشدا تهواوی دهوروبهر ،ههموو دۆستانی دوورونزیک لهو
دۆزهخه خراپتر و به قینوقارتر ،به چی نا خودایه! به ههموو
شتێکی ناحهز ،تیژ و کول و کۆڵ ههست و بیری دهئهنجنن:
“ئهیمرۆی ویژدان تۆپیو! ئهی ...ئهی چی؟ ئهی نامهرد! ناپیاو!

خوێڕی! حیز! بۆ ئهشقت! لهگهڵ خانمێکی دهزگیراندار ...خۆت
خاوهنی ”...چووزانم به ههمووشتێک .ڕاست دهکهن؛ لهمانه
ئهسڵهن ناتوانی چاو بقووچێنی و به سهریاندا رهت بی .ههڵبهت
دوو خۆشی بوایه ههر وادهبوو ،رهنگه ئهگهر وانهبوایه جێگای
پرسیار بوو .مهگهر ئهو توانیویهتی لهو دابونهریته ههڵبێ
و خۆی وابیرنهکاتهوه؟ ههرچهند نازانێ سێ کێیه و چۆن
بیردهکاتهوه ،ههرچهنده بهڕاستی رهنگه سێ ههرگیز ئهمهی
پێ دهرد و ئازارێک نهبێ .شایهد کهسێک بێ رۆژێ بگاتێ پڕ
به دڵ بۆ ئهم کاتانهی ئێستای دوو غهم بخوا و تهنانهت قاقاش
پێی پێبکهنێ؛ چونکه رهنگه ههمووکهس و ههروهها سێش
باش دهزانێ ئهوهتا دنیا دنیایه ئهم رووداوانه دووپاته و سهدپاته
دهبنهوه و دوایهش له بیر ههموو کهس دهچنهوه .ههر ئهوهشه
ئهگهر سێ بهڕاستی یهکی خۆش بوێ رهنگه به خاتری ئهو،
ئهم کاره بکا و بڕێک بۆی ئاسایی بێ ک ه دووش دهرگایهکی له
ماڵهکهی ئهواندا ههیه؛ ئاساییش نا بهاڵم شتێکی وانهبێ ئهم
سێکوچکێنی ئهوینهی پێ ل ه تاوانه رهشهکانی سهردهمبێ ،ب ه
جارێ خوێنی ههردووکیان بڕێژێ و بیخواتهوه.
ئێستا ئازاری ئهم نووسینهی دووش ههر له پهیوهندی لهگهڵ
خۆی و یهک دایه و راستهوخۆش دهگهڕێتهوه سهر سێ؛ له
پشت ههموو ئهمانهشدا دڵێکی ههر الی ژن و منداڵهکهی
و کێشهی خهیانهته .بهاڵم ل ه ههمووی باشتر وایه ههر له
سێوه دهس پێبکات :سێ ئێستا دووه ،دووی تهواو؛ دهزگیرانی
ئاشکرا و حهاڵڵی یهکه .مهنزوورمان له دووی تهواو ئهوهیه
که سێ نییه و چواریش نییه و راست دووه .ئهگهر دوویهکی
السهنگیشه ،ئهوه رهنگه به رواڵهت ئهوینی یهک وایکردووه؛
ئهوینی سووتێنهری یهک .کهوابوو ئێستا ئێمه باسی سێ
دهکهین و ئهویش دووه؛ بهاڵم دوویهکی السهنگ ،که ئهو
السهنگییهش ههمووی خۆی به الی یهکدا دهخا .ئهمهش بۆ
ههر ئاشقێکی ئهم دنیایه ڕهوایه  -ههڵبهت ئهگهر سێ بهڕاستی
ئاشق بێ .-بهاڵم پرسیاری دوو که ئێستا خهریکه دهنووسێ
ئهوهیه :بڵێی ئهم دووه ههتا ههتا ههر دوو بمێنێتهوه؟ یانی
ئیدی بڵێی بۆ ههمیشهی خودا و له سهفهر و حهزهردا ههر
دوو بێ و قهت خودا نهخواسته نهبێته سێ و دوویهکی بۆ
پهیدا نهبێ ک ه بۆ کاتێکی زۆر کورتیش جێگاکهی بگرێتهوه؟
رهنگه ئهمه ئاواتی دوو بێ؛ هیوای وایه سێ ههمیشه ههر دوو
بمێنێتهوه و ههرگیز خودانهخواسته نهبێته سێ .پێیوایه ئهگهر
کاتێ ئهم نووسینهی بۆ یهکیش خوێندهوه لهویش بخوازێ ئهم
دۆعایه بکا و ههمیشه ئاواتهخوازی ئهوه بێ :سێ ههر دوو بێ
و خودا بکا نهبێته سێ .بهاڵم رهنگه سێ ههروا دوو نهمێنێتهوه،
مهگهر ئهوهی یهک و دوو دهس بدهنه یهک و ،وهکوو ئهوهی
نهبای هاتبێ نه بۆران ،به خاتری سێ ،یهکتری له ناو دۆزهخی
ههموو ئهو قهول و پهیمانانهی لێکی گرێداون بهجێ بێڵن و
رۆحی ئهوین و خۆشهویستی له ناو خوێنیاندا بکووژن .ئهمه
ههر چهنده ههرچییهک بێ و نهبێ باسێکی تاڵه ،واباشه ئهگهر
بکرێ له الپهڕهکانی داهاتوودا به دڵ و دهروونێکی سووکترهوه

باسی بکهین باشتر بێ.
لێرهدا دهگهڕێینهوه سهر ئهگهر و مهگهرهکانی دی .پێویسته
بزانین ههموو ئهم ئهگهر و مهگهرانه بۆ ئهوهیه له ههوهڵهوه
ههتا ئێره ،دوو ،زۆر زۆری بیری له سێ کردۆتهوه ،تهنانهت
قوچۆی
بۆی بۆته دهردێکی ویژدانی و ئهم نووسینهش له چ ه 
ئهو دهرده زیاتر چیدی نییه .دهردێک که تهنیا و تهنیا دهتوانن
لهگهڵ یهکدا بۆ یهکی باس بکهن و غهیری خۆیان ،ئاوا به
شێوهیهکی ڕهمز و ڕازاوی دهچێته تۆی دهفتهر و نووسینهوه،
ئهوسا رهنگه کهس نهزانێ ئهم نووسینه له کوێوه دهس پێدهکا
و دوای ههموو قسهکانی بهرهو کوێ دهچێ .دوایهش تهنیا
بڕێک وهڕهزی و دوایهش لهعنهتێک دهنێرێ بۆ نووسهر و
ئێستاوئێستاش نازانێ ئهم یهک و دووه کێن و له کوێن.
کهوابوو ئهگهر وابێ ئهمه خۆی ههم بۆ یهک و ههمیش بۆ
دوو ،زۆر پیرۆزه ،چونکه دوو له سهر ئهم بڕوایهیه ،ههڵبهت
دڵنیایه یهکیش ههروا ،که هێندێک دهرد هێنده ئاشکرا و
ئینسانین ناکرێ لێیان ههڵبێی؛ ئهوان هاواری ویژدانن،
ئهشکهنجه و ئازاری دهروونن .ک ه یهکێ لهم شت ه گهوران ه
مهسهلهی خهیانهته ،خهیانهتی یهک و دوو ب ه سێ؛ سێی تازه
دهزگیران و دڵخۆشترین پیاوی دنیا ب ه یهک؛ یهکی جوان و
شیرینترین ماشقهی جههان .لهو الشهوه دهبێت ه خهیانهتی
دوو ب ه ژیانی هاوبهش و خێزان ه خۆش باوهڕهکهی .ههڵبهت
ئهوهش بڵێین ،ئهمهش وهک ههمووشتهکانی ژێر ئهم ئاسمانه
شینه ،شتێكی تازه نییه .رهنگه بۆ کهسێک له ئێوهش که
ئێستا خهریکی خوێندنهوهی ئهم نووسراوهیهن هاتبێته پێشێ؛
بهاڵم ئهوهی گرینگه ئهوهیه ههتا ئێره بۆ دوو نهبۆته شتێکی
ئاسایی و نهیتوانی بیری لێنهکاتهوه .ئێستاش که دهنووسێ...
نازانێ ،دهیهوێ ههڵبێ؟ دهیهوێ ...چی؟ بهاڵم ههرچی بێ
سهرچاوهکهی ئازاره و رهنگه باسوخواسێکیش بێ له سبهینێ،
له یهک و سێ.
سێ لهم کاتوساتهدا دووه و رێگای دووههمیش بۆ ئهوهی نهبێته
سێ ،دهبێ یهک و دوو هێندێک له ناوهرۆکی بهڵێنهکانیان
بگۆڕن .ئهگهر ئهمهش بکرێ ئیتر یهک و دوویهک له بهیندا
نابێ؛ ئهوسا سێش کهسێک نییه بێین له بارهیهوه بنووسین
و دۆعای بۆ بکهین خودا بکات نهبێته سێ و چی و چی.
کهوابوو بناغهی ئهم گێڕانهوهیه و ئهم ئازارانه ،ههموو له سهر
ئهو پهیمان و بهڵێنانه داندراوه و ئهگهر بیانگۆڕی ههمووشت
دهڕووخێ .دوو ئهگهر ئاوا به دهس ئهمانهوه زاڵهیهتی رهنگه
رۆژانێکی زۆر بێئهوهی یهکیش ئاگادار بووبێ بهرهوپیریان
ههاڵتووه؛ ئهویش چ ههاڵتنێ! ههاڵتن و ڕهتبردنێکی چهند
ساڵه ،که ئهویش خۆی ئازارێکی جهههننمی بووه و رهنگه
گێڕانهوهی ههرگیز بۆ نهگونجێ.
ئێستا زۆر کهس له سووچ و پهسیوێکی ئهم جیهانه دانیشتوون
و ههر یهکه و بیر له شتێک دهکاتهوه؛ دووش دانیشتووه لهم
شتانه بیر دهکاتهوه که بڵێی کۆتاییهکهی به کوێ بگا؟ دڵنیایه
لهم دهفتهرهدا به جێگایهک دهگا بهاڵم ئهوهی به کردهوه به
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کوێ بگا ئهوه نادیاره .رهنگه غهمی سێش ههروا به شانییهوه
قورسایی بکا؛ ئهم عهزابهی ههتا ههتا له دڵ دهرنهچێ ،ههرگیز
نههێڵێ ئاسووده بێ و ههتا مردن ،ههتا ئهو رۆژهی چاوهکانی
دهچنه سهر یهک و وهکوو ههست بکا بچنه خهو ئاوا بمرێ
و ههتا ئهو کاته ئهم دهردی خهیانهتهی له کۆڵ نهبێتهوه.
ل ه ئهساڵ ب ه سێش نا ،بهڵکوو ب ه یهکی خۆشهویست ک ه ئهم
نهبوای ه ئێستا ب ه ئاسوودهیی دهستی دهکرده ملی سێ و
ژیانی ئاشقانهی خۆی.
دوو هیچکات بیری لهوه نهکردبۆوه
سێ هاتۆته مهیدانهوه ،ههر بۆیه
دوای ماوهیهکی دووری نزیکایهتی،
له دوانیوهڕۆیهکی چۆڵی کتێبخانهدا
زۆری بۆخۆی هێنا و دوای ژانێکی
بهڕاستی قورس و گهوره ،ههموو
شهرم و حهیای نا ئهو الوه و ههموو
شتێکی بۆ یهک درکاند .دوای ئهوه
شهوانێکی زۆر ههتا درهنگان ب ه دوور
ل ه چاوی نهیاران دادهنیشتن و باسی
رۆمان و چیرۆک و ئهوینیان دهکرد.
یان ب ه دزییهوه ههتا نزیکهو بهیانی به
تهلهیفوون قسهیان دهکرد و رۆژانێکی
زۆریش بێماندوو بوون لهم بهرهوبهری
مێزێکهوه دادهنیشتن و باسیان دهکرد.
دوو به دڵگهرمییهوه شتهکانی بۆ تاوتۆ
دهکرد و یهکیش خودا نهکات نه بهم
باردا و نه بهو باردا شتێک ئاشکرا بکا.
نهبوونی “ئهرێ”یهک ههمیشه دووی
دهپووکاندهوه و ناهومێدی دهکرد،
لهو الشهوه ههر نهبوونی “نه”یهک
دهیبووژاندهوه .ههتا ئهوهی دیسان له
دوانیوهڕۆیهکی چۆڵی کتێبخانه ،به
تایبهت بانگهێشتنی دووی کرد ،پاش
خوێندهوه و باسێکی زۆر ،هێندێک له
جوانترین و خۆشترین شیرینی شاری
هێنابوو له بهردهمیدا داینا ،بهاڵم دوو
ئێستا خۆزگه دهخوازێ ئهوه حهوزێکی
ئهسید بوایه نهک شیرینییهکی ئاوا
خۆش .دوای خواردنی دانهیهک ،یهک
زۆر ئاسایی و له سهرهخۆ پێیکوت :بڵێ
پیرۆزیش بێ!
ئهوه بۆ دوو وهک گاڵتهیهکی خۆمانه
وابوو ،رهنگه بۆ ههر کهسێک ههر شتێکی
ئاوا بێ؛ چونکه یهک قهتی باسی ئهو شتانه
نهکردبوو ،دوو دایه قاقای پێکهنین :چییه!
ناکا کهوشت کڕی بێ؟!
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شیـ

یهک رهنگێکی هێنا و برد ،دوای بڕێک سهرداخستن :تازه
خواردووته بڵێ...
لهخۆوه ههستی کرد رووداوێکی خۆش له ڕێدا نیه ،ههر بۆیه
فهتحی دڵی نهبوو .دوایهش ههر نهیکوت و نازانێ یهک له
بیری ماوه یا نا .یهک به بڕێک شهرمهوه پێی ڕاگهیاند که
چهند وهختێک ه ب ه دزییهوه لهگهڵ سێدا پهیمانیان بهستووه.
شێو ا
دوو بهری چاوی تاریک بوو ،وهها

یهک ناچار کهوته دڵخۆشیدانهوهی.
غهمی سێ لهو کاتهوه دهستی پێکرد .دوو ههرگیز نهیدهزانی و
نازانێ سێ کێیه و چۆنه و چۆن بیر له دوێنێ و ئهمڕۆ و سبهینێ
دهکاتهوه ،بهاڵم ئهم غهمه ههرگیز بۆ دوو سووک نهبووه؛
بهاڵم ههبوونی یهک ،پێکهنین و نووسین و خۆێندنهوهکانی،
گۆێگرتن و باسهکانی ،زۆر غهمی لهوه گهورهتر سووک دهکا.
یهک ئاواو له کاتێکی ئاوادا هاتنی سێی راگهیاند و کارێکی
کرد زۆریهک له بیروبۆچوونهکانی دوو بگۆڕێ .گۆڕانێک که
لهوێدا سێ دهبینێ ل هتوکوته و له دووهوه دهبێته سێ .سێ،
که یهکیان دووه ،دوو دوژمنه ،ژههره ،خهفهته .دهچێته ئهو
سهری دنیاش لهگهڵیهتی .چها

شهوانێک دهیگرێ و دهس دهنێته بینهقاقای و دهیخنکێنێ.
قژی دهگرێ و دهیداته دوای خۆی ،تهواوی شهقامهکانی
دنیای دهگێڕێ و به تهواوی خهڵکی نیشان دهدا .رایدهکێشێ
و چین چین ئارهق دهڕێژێ .دڵشاده لهوهی توانیویهتی ب ه بهر
چاوی تهواوی دنیاوه تۆڵهی خۆی بستێنێ .پاشان ل هتوکوتی
دهکا و ئاوری تێبهردهدا ،دهیکاته خۆڵهمێش .بهاڵم دیسان
ههروا لهگهڵیهتی ،سهعات به سهعات لێی نزیکتر دهبێتهوه.
له یهکیش دڕدۆنگ دهبێ و لهگهڵ ئهوهش یهکی ههر پێ
یهکه؛ یهکێکی تاک و تهنیای سهر ئهم زهوی ه بهرینه .وهها
یهکێک ،تهنانهت خۆشی له بیر دهباتهوه و ههست دهکا ئهگهر
جیهان به ههمووشتێکهوه ،تهنانهت به ههمووشتێکی گهوره و
بچووکییهوه له الیهکهوهبن ،هێشتا بهوه نابێ ئهو خاوهنی یهکه.
ههر ئهوهشه ههستدهکا چاوی حیزی دوو دهبێ کوێر بکا و
دوایهش بیسووتێنێ.
ئهوانه ئاوا گۆڕدران و زۆرشتی دوویان تێکدا.
به سهر ئهمانهدا دیسان پهیوهندی دهوامی
پهیدا کرد ،ئهو باسانه دیسان درێژهی پێدرا.
سهرهتای ئهو پهیوهنده ههرچییهک بوو ،شتێکی
پڕوپووچ و ئاسایی نهبوو .ئهگهر یهکهم دیدار
و دیتن به بۆنهی کتێب و کتێبخانهوه بوو
دهوامهکهشی قهتحێن لهو شتانه زیاتر نهبوو؛
رهنگه ههرگیزیش نهبێ .ئهوین و بهڵێنێکی
گهورهیان له سهر خوێندنهوه و نووسین
رۆنابوو .رهنگبێ ههر پهیمانێکیان له دێڕێکدا
تهواو بێ و بۆ بڕیاری دواتر دیسان به پهله
درێژه به نووسین بدهنهوه .به قهد ههموو
خۆشی خودا خۆشه ئهوهی بێوچان لهم
وشه بۆ ئهو وشه و لهو دێڕ بۆ ئهو دێڕ و
لهم الپهڕه بۆ ئهو الپهڕه ،بێماندوو بوون به
شوێن دڵدارهوه بی .یانی ئهوهنده خۆش که
ئهم ههاڵتنه رۆژ به رۆژ الوترت کاتهوه ،رۆژ
به رۆژ به هێز و تواناترت کا و بۆ نووسین
وهههاڵتنت بخا .ئهوسا دهبینی ئهوهێزه
حهرامه چهندهی گۆڕاندووی ،چهندهی
ئومێد پێداوی .شهو و شهونخوونیت
پێدهکێشێ ،شهوانه له ناو خهونهکانیشدا
له حهولدای .قارهمانی کز و بێدهنگ و قزه
دروست دهکهی .هی وایه تهنانهت توانای
ئهوهی نهبێ بیر بکاتهوه بزانێ ناوی چییه.
تهنانهت نهتوانێ به دهنگی بهرز بکۆخێ.
حهز بکا له تاریکترین دیوی ماڵدا بژی و
تهنیا له مشک و بهرسوورکهوجڕوجانهوهر
نهترسێ ،بهڵکوو زۆر ئاسایی ههمووی
ئهوانه بخوا .ههموو ئهوانه وهکوو نزیکترین
هاوڕێی بن ،کایهیان لهگهڵ بکا ،به شهڕیان
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بدا .به پێچهوانهی وهها قارهمانێک ،جهلالدێک دروست کهی
و چهقۆکهی ههمیشهی خودا خوێنی لێبچۆڕێتهوه ،خهڵک به
دیتنی زراویان بچێ ،ژنان منداڵیان له بار بچێ و گهورهکان
چۆڕه چۆڕ میز بکهن ب ه خۆیاندا و مندااڵن له حهیبهتا بۆ
ههمیش ه الڵ بن.
دوو بڕیاری به خۆی دابوو ئیتر دهس لهم نووسینه ههڵبگرێ،
تازه نه کهم ن ه زۆر نهچێتهوه سهری ،پێیوایه له ههر دوو
جۆردا سهرچاوهی ئهم نووسینه ههم رهنج ه و ههمیش ئهوینه،
رهنجهکهش ژانی سهر و زگ نییه بهڵکوو ئهم ژانه ژانی ویژدانه؛
ژانی ئهوهی بۆ خۆشی و بۆ یهکیش ،له کۆمهڵدا ههزاران ناوی
خراپی ههیه :جنده ،قهحبه ،بێشهڕهف ،چووزانم ههزاران شتی
لهو چهشن ه و زۆریش خراپتر .ئالێرهدا دوو تێداماوه .مهگهر
ئهوهی ئهمه یهکهم جاره ئهم شته روودهدا؟ یان ئهمه یهکهم
کهسێکه لهم دنیا بهرین و بهرباڵو و کۆنهدا ئهم کارهساتهی بۆ
دێته پێشێ؟ رهنگه زۆر زۆر لهوه دڵنیایه به درێژایی ژیان ئهم
شتانه ههبووه و دهشبێ ،بهاڵم ئهوان زۆر گرینگ نین مهگهر
ئهوهی خۆت رۆژێک چۆن لهگهڵیدا رووبهڕوو دهبیهوه؛ ئهوهچ
ئاڵوگۆڕێک به سهر تۆدا دێنێ و چت لێدهکا.
دوو به پێچهوانهی زۆرکهس ،به جێگای ئهوهی وهکوو سهدان
دهردی دیکه بیشارێتهوه و بۆ خۆی ،له خهڵوهتی خۆیدا به
دوور له ههموو چاو و گوێیهک پێوهی بناڵێ ،هێناویه له تۆی
چیرۆکێکی ئاوا خۆمانهدا باسی دهکا .تهنانهت پێیوایه دهبێ
ههتا جێگای پێویست باسی بکا .بیر له جێگای پێویست
دهکاتهوه که بڵێی کوێ بێ؟ بڵێی چهند الپهڕه ،چهند شهو
و رۆژ ،چهند مانگ و سال؟ رهنگه پێیوایه جێگای پێویست
چیروکێکه له چوارچێوی ئهم جهحهنمی ویژدان و خهیانهت ه
و بهههشتی ئهوینهدا .یاد و بیرهوهری ئهو رۆژانه که ئهوین
وهکوو سیمورغێکی ئهفسانهیی دههات و باڵی به سهر
ههموو شتێکدا دهکێشا ،به جۆرێک که سێبهری جوانی و
خۆشهویستی دهخسته سهر ناحهزترین و ناپاکترین شتی ئهم
جیهانه :ههر رۆژێ خوێندنهوهی دیوانی شاعیرێک و له ههر
الپهڕێکدا کێ چاوی زۆر تیژ بوایه خێرا وشهی ئیشق و ئهوینی
پهیدا کردایه .کێ ئازا بوایه ئهو دێڕانهی پهیدا کردایه وا باسی
خۆشهویستی و پهیمان و بهڵێن بوون ،خێرا دهورهکهیان خهت
دهکێشا و به یهکیان پێشکهش دهکرد .ههمیشه پهنجهکان
وهکوو ماری ئاشقهوماشقه تێکدهئاڵقان و یهکتریان دهگوشی و
خۆشترین موچڕکهی دڵدارییان دهخسته جهرگ و ههناویانهوه.
ههر غهزهلێک بۆنی ئهوینداری بدایه دهبووه حهوز و رووبار و
دهریای ههوهس و به جووته خۆیان تێدههاویشت .وشهی
سین ه و سوخم ه و بهرۆک دههات دوو به ئهسپایی لێوی دهنا
بهینی ههر دوو مهمکییهوه و له ناو حاڵهتێکی سێحراویدا
ورده ورده بهرهو سهرێ ههڵدهگهڕان .ههر به ئاستهم کتێبخانه
چۆڵ بوایه وهکوو دوو کۆتر دهمیان دهنا ناو دهمی یهک و
دهکهوتنه ناو خۆشترین دنیا و خهیاڵ و ئاگایان له ههمووشت
دهبڕا .ههمیشه پێش ههمووی ئهمانه و دوای ههموو ئهمانه،
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به تایبهت له تهلهیفوونهکاندا ،یهک باسی تهزووی عهزابی
گۆڕهوشاری وێژدانی دهکرد و ههمیشه بێئهوهی ناوی سێ
بێنن دهیانزانی ههرئازارێک بێ له پهیوهندی لهگهڵ ئهو دایه.
یهک له تهنیاییدا رۆحی دادهتهپی و رهنجی ئهوهی خهریکه
خهیانهت به سێ دهکا هاروشێتی دهکرد .ههموو جارێ غهمی
ئهوهی دهخوارد چۆن له رووی ههڵبێ سێ ببینێ و چۆن
بتوانێ لهگهڵیدا بدوێ.
دوو له درێژهی ئهم نووسینهدا دهمێکه هیچ ههواڵێکی له
یهک نییه ،ههر ئهوه ههزاران فکر و خهیاڵی جۆراوجۆری
بۆ ساز کردووه که ئهم نووسینه له ئهزهل نهدهبوو بنوسرایه،
ههتا نه ئێستا و نه له داهاتوودا کهسی غهمین و دڵتهنگ
نهکردایه .ئهوه نهبوایه ههڵدهستا دهچووه دهرودهشتێک و به
ئیشتیای دڵی بیری لهم شتانه دهکردهوه .به ئیشتیای دڵی
یهکی دێنا بهرچاو ،له ناو خهڵوهتترین کاتهکانی خۆیاندا و له
سهر سهرینێک ئهفسانهی پڕ له خۆشهویستی داهاتوویان بۆ
یهکتری ساز دهکرد و یهک ،ئهو کاتانه به ئاستهمیش ئهوی
له بیر نهماوه و دوو لهگهڵ ئهوهی به دڵپڕی تهماشای ئاسمان
دهکا ،خۆشحاڵ دهبێ ئهگهر یهک ئاوا به ئاسانی ههمووشت
فهرامۆش بکا و بگاته خۆشبهختی .بگا بهو ساتانهی وا ههست
بکا لهگهڵ سێدا خاوهنی شهش دانگی دنیای ه و به تهواوهتی
ههست بکا شاژنی مهملهکهتی زهوییه و خۆشبهختی و شادی
ئهو له هی ههموو خهڵکانیتر گهورهتر و مهزنتره .لهو کاتانهدا
بیانهێنێته بهرچاو که سێ بێوچان وهکوو منداڵێکی برسی،
دهمی نابێ به مهمکی دایکییهوه ،ئاوا پڕ له ههوهسێکی
جادوویی لێوهکانی یهک بمژێ ،بهری چاوی تاریک بێ و به
ێ بهرێ .گیانی له داخا ،وهکوو سهرمای
قهد دنیا ئێرهیی پ 
بێ ،ئاوا یهک بێتهوه و وشکهژانی مهرگ بێ به دڵیا .ههموو
رۆژی خودا یهک و سێ بێنێتهوه بهرچاو دهست له ناو دهست،
ههمیشهی خودا مهستانه قاقا بکێشن و شهقامهکانی شار لهپێ
بدهن .ههموو رۆژێکی خوداش بهغیلی بردن ،پیشخواردنهوه
و ئازار چێشتن و پیربوون؛ پیربوونێکی له نهکاو؛ وهکوو
ئهوه نهخۆشینی شێرپهنجه له ناو دڵ و دهروونیدا رهگاژۆی
کردبێ .دهردی ئهوینی یهک ئاوا پیری بکا و ورده ورده یهکی
بێنێتهوه ،ههر وهک نهخۆشی شێرپهنجه رهقووشکی کاتهوه؛
به جۆرێک له ناو ئاوێنهدا خۆی له خۆی بترسێ ،نهتوانێ بڕوا
بکا ئهو ئێسکه شهیتانه خۆی بێ .ئاوا به ئیشتیای دڵ بیری
له ههموو ئهمانه بکردایهتهوه و ههر بێئهوهی کهس بزانێ و
کهس ئاگاداری ئهم ههموو بیره رهنگاوڕهنگانه بێ ،دهمودهست
ههمووی پاک بکردایهتهوه .بهاڵم لهگهڵ ئهم نووسینه چ بکا؟
ئهویش نووسینێکی حهرام و سبهینێ عالهم و ئادهم حهز و
خۆشویستنێکی ئاوا تف و لهعنهت دهکهن و ههموو چونکه
خۆیان نین ،فاسقانه ئهم ئهوینه دهکهن ه خهیانهت و رهجمی
دهکهن .دوو پێی وایه ئهم نووسینه دهتوانێ رزگاریدهر بێ،
بهو شهرتهی پیرۆزی ئهم ئهوینه به زمانێکی ساده و ساویلکانه
سووکوچرووک نهکات .دوو دهیهوێ ئهوه به ههموو رهجمکهران

رابگهیهنێ که ئهم ئهوینه ئهگهر ههتا ئێره ههر چییهک بووبێ،
حهرام یان حهاڵڵ ،خراپ یان چاک ،ڕهش یان سپی ،ههر
چییهک بێ ،دڵنیایه له ناو رۆحی یهکدا به مهزنی دهمێنێتهوه
و ههتا ههتا لهگهڵ ههموو خۆشییهکانی داهاتووی دووپاته
و سهدپاته دهبێتهوه؛ بااڵی ههموو خوشییهکانی داهاتووی
به بااڵی بهرزی ئهم خۆشهویستییه دهگرێ .که ئهگهر وابێ
به بڕوای دوو هیچ تاوانێک رووی نهداوه .ههر ئێستاش بۆیه
دهنووسێ به هیوایه ئهو نووسینه لهگهڵ ئهو ئهوینه تێکهڵ بێ
و ههم خۆی و ههمیش یهک ههنگاوێک بهرهو رزگاری بهرن.
کهوابوو ئهم کاره ههتا ئێره ئهگهر حهرامه ،حهاڵڵیشه و ههزاران
ئهگهریتر و سهد خۆزیا لهم نووسینهدا یهکیش بهشدار بوایه
ههتا ئهوکات بمانزانیایه ئهم قسانه شتێکی له خۆوهن یان
بهڕاستی هێندێک شتی راستهقینهی ناو ژیانی یهکن .رهنگه
پهخمهیهک له کاتی خوێندنهوهی ئهم نووسراوهیهدا تووڕه
بێ و بۆ سبهینێ ل همالوال له قاوی دا :دهیانهوێ به بۆنهی
رزگارییهوه ههمووشته حهرامهکان حهاڵڵ بکهن و واڵتمان
لێبکهنه حوریهتی و ههزاران فڕوفیشاڵی ئاوا؛ بهاڵم دیسان
ههزار خۆزگه یهک ئهم بهشهی پڕبکردایهتهوه.
دوو ئهم قسانه وهالدهنێ و دێتهوه سهر ئهسڵی ماجهرا و به
بیر کردنهوه له یهکهوه دهچێتهوه سهر سێ .رهنگه له سهیران
و گهشتێکی ناو باغ و بژوێنێکدا پیاسه بکهن؛ به قهدرایی
ئهو دهشتانه ههوای خۆشهویستی ههڵمژن و ب ه قهدرایی
داروبهردی ئهوێ ،رازونیازی ژنومێردایهتی بکهن .سێ ،دووه
و تهنیاوتهنیا بیر له خۆی و یهک دهکاتهوه؛ دوویهکی پیرۆز،
دوویهکی ئاشق ،دوویهک که هێنده به پیرۆزی بیر له یهک
دهکاتهوه ههرگیز به بیریدا نایه رۆژێک خودانهخواسته ببێته
سێ؛ سێیهک ،کوتێکی بۆنی بێزارترین پیاوی دنیای لێبێت و
خۆی به زۆری زۆرداری به شهقامی ژیاندا کێش بکات و له
ههموو شوێنێکی دنیا ،تهنانهت له ناو تاریکترین سووچهکانی
دهروونی ،خۆی به مرۆیهکی غهریب و نامۆ بێته بهرچاو .کوتێکی
ئاشق بێ و جوانترین و خۆشهویستترین دڵداری جیهانی بێ و
لهگهڵ ئهوهی له ناو دڵیدا لێی نامۆ بێت به قهد ههموو ژنانی
دنیای خۆش بوێ .کوتێکیشی ههمیشهی خودا بۆنی بهغیلی
و خوێنی لێبێ .بۆنی چهقۆ و کوشتن و سهرتێدابردن .بۆنی
ئهوهی گۆشتی دوو بکاته کهباب و وهها تۆڵهیهکی لێبستێنێ
که بۆنی ئهو کهبابهی بهتهواوی شاردا باڵوبێتهوه؛ تهواوی
خهڵکی شار ئاگاداربن و ئهو ببینێ مندااڵنی شاریش به گهرمی
باسی ئهو داستان و کارهساته دهکهن؛ ئهو جارلهگ هڵجار شادتر
بێت و ئۆخهی لهدڵ بکهوێ .ئۆخهی له دڵ بکهوێ و بهالی
یهکیشهوه ههست به سهربهرزی بکا .خۆی به ئاشقێکی تهواو
ئاشق بزانێ؛ پێاوێک که کۆخهو دهست و قسهی بۆنی توانایی
و خوێن و کوشتنی لێبێ :شێرێکی تووڕه و له ترسی ئهو
کهس ههقی نهبێ به بۆنهی جوانی و خۆشهویستییهوه سهیری
بااڵی یهک بکا؛ کهس به غهیری ئهو ههقی نهبێ تهنانهت له
خهویشدا پهنجهی له ناو پهنجهی بخات و دهم بنێته ناو دهمی.

بهاڵم یهک سێیه؛ سێیهکی تهواو سێ :کوتێکی بۆنی شهو و
جێگاوبان و ههوهسێکی ئاگرین ،بۆنی حهاڵڵی و وهکوو ههموو
ژنانیتر نوقمی ناو خوشترین چێژ و لهزهتی تێکهاڵو بوون؛
کوتێکیتر سیحروجادوویهکی سووک و خۆش ،شادییهکی
ئاسمانی و بێخهبهری له ههمووشتێکی دهوروبهر ،ههوای
ئهوینێکی راستهقینه ،ئیشقێک که باڵ به داروبهرد دهدا و
دهیانخاته ههڵفڕین .کوتێکی ههم ڕهش و ههم سپی ،ههمیش
ئاو و ههمیش ئاگر .ههمیشه له ناو فکر و خهیاڵێکی خۆش
و ناخۆشدا ،ههمیشه حوزوورێکی ون و پێکهوه ههست به
سهربهرزی و شهرمهزاری کردن.
پێیوایه ئێستا ئاوا له ناو بژوێنێکی پڕ له جوانی دان ،ههوای
پێکهوهبوونیان ههڵدهمژن و ئهو له چاوی سێوه ههست دهکا
ئهو سهوزهاڵنه هێنده خۆشه نهک دار و گوڵهکان ،بهڵکوو
بهردهکانیش گهاڵیان دهرکردووه و دهشنێنهوه و هاکا
سبهینێ بۆ رێزگرتن له ئهوینی ئهوان ههموویان بکهونه سهما.
خهبهریشی لهوه نییه یهک ئێستا سااڵنیکی بێکۆتایی لهو
دووره ،یهک ساڵ نا ،ده و پهنجاش نا و بهڵکوو سهدیش زیاتر.
خهبهری لهوه نییه ئهگهر به قهد ئهو سهد ساڵه ئازادی نهکا و
پێی نهڵێ ل ه گهڕانهوه بۆ الی ئهو سهربهسته ،ئهوه رۆحی یهک
وهکوو کۆترێکی سپی بێتاوان دهگرێ و دهیخاته ناو قهفهزێکی
زۆر بچووکهوه؛ که نامرێ بهاڵم بهزوویی پیر دهبێ و له بیری
دهچێتهوه کۆتره.
ئهمه دهبێته هۆی ئهوهی رۆژێ که ئازاد بوو له داخی ئهو ،ڕووت
و قووت ،بێدهربهست و تهنانهت سهرخۆش خۆی بداته بهر
ئاوێنهی ههوهسی ههموو پیاوانی جهلۆی شار .به دیقهی چاوی
ئهو تهواوی ئازای ئهندامی به نیگای حهرام و حیزی پیاوانی
ههوسباز و داوێنپیس دهرزی ئاژهن دهکا .ئهگهر نهیتوانی به
کردهوه ئهو کاره بکات به زهین و خهیاڵ ،ههر له داخی ئهو که
رۆحی سپی زیندانی کردووه ،لهگهڵ پیسترین و ناحهزترین
و خوێڕیترین پیاوان دهخهوێ و ههر به دیقهی چاوی ئهو،
ئهم ئهشکهنجانهی لهش و رۆحی خۆی دهکاته چیروکێکی
بهناوبانگ و لهم الوال باسی دهکا و دهیگێڕێتهوه .بهاڵم له
سهردهمانی ئاخری ژیانیدا ،کاتێ به هیچکام لهمانه سووکنایی
نایه ،رۆژێک بۆ ئهوهی ههر چۆنێک بووه ،رۆحی خۆی ئازاد بکا،
له سێ ههڵدهپێچێ که ن ه قهت ئاشق بووه و نه قهت ئهوی
خۆشویستووه .سێ دهیکاته قرموقاڵ و شین و قوڕپێوان .رووی
لێدهنێ ئهگهر ڕاست دهکا بیسهلمێنێ ک ه بهڕاستی ئاشقه و
بێدهربهستانه بێته مهیدانیعهشقهوه؛ ههر ئێستا له سهر داوای
یهک ،وهسیهت بكا له دوای چهند كاتێکیدی دهمرێ یان
دوایی ب ه ژیانی خۆی دێنێ؛ ئهوسا مهیتهکهی بکهنه سهد کوت،
یانی کۆنه قهسابێک بێنێ و بیکاته سهد کوت .پێش مهرگیش
له یهکێ له شادهمارهکانییهوه ،دوا دڵۆپی خوێنی داچۆڕێنێت ه
ناو شووشهیهکهوه ،ههتا یهک ههموو خاڵ و رووداوهکانی
کۆن و تازهی ژیانی پێ بنووسێتهوه .دوایه سێی ئاشق به
داخ و دیقهوه ئهو وهسیهتنامه دهنووسێ که لهسهر وهسیهتی
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خۆی بیکهنه سهد کوت و ههرچۆنێک بێ یهک خۆی بکا به
ماڵی ئهو پیرێژنه به ناوبانگه پشیلهبازهی که ساڵههای ساڵه
کار و پیشهی کردۆته پشیله بهخێوکردن و سهدان پشیلهی
جۆراوجۆر و رهنگاوڕهنگی راگرتووه .بچێ و ئهو سهد کوته بدا به
سهد پشیلهی بێسفهت .دوایه بگهڕێتهوه بهو خوێنه دهس بکا
به نووسین و داستانی کۆتری رۆحی خۆی بنووسێتهوه .لهوێدا
دوای سااڵنێکی دوور دیسان دووی وهبیر دێتهوه .ههڵبهت
وهبیرهێنانهوه نا بهڵکوو تامهزرۆی دیتن و بیرهوهری جێژوانێکی
زیندووی سهردهمی پیری .تهواو یان ناتهواو ،کهم یان زۆر ،ههتا
رۆژانی ئاخری تهمهنی دهنووسێ و لهوێدا ،دهیهوێ ههرچۆنێک
بووه ههواڵێک له دوو بزانێ .به تهواوی رۆژنامهکاندا باڵوی
دهکاتهوه که له کۆنه نووسهرێک دهگهڕێ بهو ناوونیشانه ...به
تهواوی کتێبفرۆشی و مهکۆ ئهدهبییهکان دهسپێرێ ،له کۆنه
نووسهرێکی ئاوا ...دهگهڕێ .ئاخری به زهحمهتێکی زۆر پهیدای
دهکا ،بهاڵم دووی پیر و پهککهوته به هیچ ناو و نیشانێکدا
نایناسێتهوه و هیچکام لهو شتانهی یهکی وهبیرنایهتهوه .ههتا
ئهوهی دهیباتهوه ناو کتێبخانه چۆڵ و تهریکهکهی خۆیهوه
و له یهکهم پهنجه تێکئالقاندندا ،خوێنی خهست و پیرانهی
وهکوڵ دێتهوه و دڵی دهس دهکاتهوه به کوته کوت و
هێندێک تهزووی ئاشنا به گیانیدا دهگهڕێ؛ ئهو تهزووانهی
رۆحی وهجۆش دێنان و له ناو باوهشی یهکدا دهیخنکاندن.
لهوبهری مێزهکهوه دایدهنێ و دهس دهکا به خوێندنهوهی ئهو
بهسهرهاتهی به جهوههری خوێنی سێ نووسیویهتی .لهوێدا
ههموو شتێکی بۆ دهخوێنێتهوه .دوو به ئاستهم وهبیری دێتهوه
که سااڵنێک لهوه پێشتر دهبوو بمرێ و تهنیا و تهنیا به خاتری
کهسێک به ناوی یهک زیندووه .لهگهڵ خوێندنهوهکهی ئهودا
دهس دهکا به حهساب کردنی رۆژ و مانگ و ساڵهکان ،وهبیری
دێتهوه ئهو رۆژانه ئاخرین رۆژانی تهمهنی یهکه و له پڕ دهس
دهکا به گریان .گریانێکی بێبڕانهوهی پیرانه؛ پیرێکی دڵساف
و دڵناسک؛ پیرێکی بێپهنا و ئاواره .یهک ههرچی دهکا بۆی
ژیر نابێتهوه؛ کاتێ دهزانێ هۆی گریانهکهی بۆ ئاخرین رۆژانی
تهمهنی ئهوه ،دیسان پهنجهی وهک مارێکی ئاشقه له پهنجهی
دهئاڵێنێتهوه .دیسان موچڕکه گهرمهکان ئاژینی گیانی پیر و
وشک ههاڵتووی دهکاتهوه .دهست دهکاته قریشکهکێشان و
فرمێسکهکانی پاک دهکاتهوه و دهست دهکا به الواندنهوهی.
بۆ ئهوهی وهکوو منداڵێکی ساوا ژیری کاتهوه ،مهمکهکانی
که وهکوو پازدهسااڵن تهڕوتورت بوونهتهوه ،دهنێته دهمی و
حیکایهتی کچێکی بۆ دهگێڕێتهوه که دهیویست له شهست
ساڵ کهمتر نهژی و دڵدارهکهی به گاڵتهوه لهبهری دهپاڕاوه:
ئێستا ئهگهر ئاوایه ههرکهس دهمبڕ ههرچهنده پێی خۆش بێ
دهژی ،پیاوهتی بکه چونکه رووناکی چاوی ئێمهی ،چونکه
خوێنی جهرگ و ههناومانی ،مهرد و مهردانه بیکه دوو بهرانبهر
ێ زیادکه.
و شهستیتری به خاتری ئهم دڵه حیزهی ئێمه پ 
بیست و شهشی رۆیشتووه و با نهوهد و چواری مابێ .شاگهشکه
دهبوو و بهرهو ئاسمان دهسی ههڵدێنا :خوایه زۆر شوکر نهوهد
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و چوار ساڵیتر من گوێم له سهمفۆنیای خۆشی ئهم دهنگه
دهبێ ،نهوهد و چوار ساڵیتر من مۆڵهتم ههیه الرولهنجهی
ئهو لهشه پڕ له سێحر و جادووه ببینم .نهوهد و چوارساڵیتر
چاو ببڕمه ئهو چاوانه و سهدهفی سپی ئهو ددانانه تماشا بکهم
و ئاخ ...خوایه دهستم بکهمه شانهی ئاورێشمی ئهو زوڵفه و
شیلهی ههنگوینی ئهو لێوانه بمژم؛ ئامێزی گهرمی ئهو شهو
قهاڵی مێردانم بێ .پڕ بهدڵ ئهڵێم خوایه ههزار کهڕهت لێت
بهزیاد بێ.
ئهم بڕێک تووڕه چاوی لێدهکرد و به گاڵتهوه دهیقیژاند:
ئیزنی هیچکام لهمانهت پێنادهم! له داخی تۆ خۆم الڵ ئهکهم،
لهشیشم ههر ئاوا نامێنێ ،وهکوو ههزاران شاژنیتر پیر ئهبم ،له
داخی تۆش ئهمجار ههمیشه چاویلکهی ڕهش له چاو ئهکهم و
ددانهکانیشم یهکه یهکه دهردێنم و سهریشم ئهتاشم - .بڕێک
خاو دهبۆوه -ئێستا قهیناکه ئهمێنێتهوه یهک شت ،نهکا گیانت
دهرچێ ،دیق بکهیت و دڵت بتۆقێ ،جار جارێک به دزی
داروبهرد و باوه له شیلهی ههنگوینی لێوم بمژه .ئهمویست له
داخی تۆ قهاڵی ئامێزیشم کاول و وێرانی بکهم بهاڵم قهیناکه
له بهر تۆ! له بهر تۆی ئاوارهی ناو ئهم دڵه وێرانهی من! لهبهر
تۆی ...نازانم بڵێم خوا چیت لێبکا ...دڵم نایه ...بێپهنات کهم و
لهوه زیاتر ئاواره بی.
یهک ئاوا بێوچان قسهی دهکرد و دوو لهگهڵ ئهوهی دهیگرته
ئامێز و سهری دهنا سهر شانی ،هێدی هێدی دهگریا .تامی
خۆشی ئهو ئهفسانهی ه دڵی گهرم دهکرد و دیسان له خۆشیا
دهگریا .پاشان یهکیش بێدهنگ دهبوو ،وهکوو ئهوهی ئهوه له
یهکێ له ئۆپێڕا خۆشهکان و به بالوێنترین مۆسیقا بڕهخسن
ئاوا بهینێک دهست له ناو کهمهری یهکدا دههاتن و دهچوون؛
دوایه رادهوهستان و یهک ،ی هکبهخۆی دهستی دهکرد به
گریان و دهیقیژاند :بڵێی ئێمه دهرهقهتی ئهو ههموو کهسه ،ئهو
ههموو دهسه ،ئهو ههموو دهمه ،ئهو ههموو چاوه و ئهو ههموو
چهک و چۆڵی داب و نهریتهیان که ههموو کارێکی پێئهکهن،
کێوی پێئهڕووخێنن و که ئێمه...
چاویان دهبڕییه چاوی یهک و بۆ تاوێک بیریان لهو پرسیاره
دهکردهوه .دوو به دهنگێکی هێمن و بالوێن دهیکوت :ئهوینی
راستهقینه ههمیشه له ههموو شهڕ و مهیدانێکدا ...ل ه ههموو
مهیدانێکدا چی ...؟
ورده ورده سهریان له یهک نزیک دهکردهوه ،لێوهکانیان
هێدی دهخزا سهر یهک و تێکهڵ به شتێکی خۆش دهبوون.
بێخهبهرییهک ،چێژێکی سهیر و شیرین .ئهو کاتانه ،شوێن
و کات به ئاستهمیش ههستیان پێنهدهکرا و تهواوی بوون
دهبۆوه تهم و مژێکی جادوویی و هیچ وهسفێکی بۆ نهدهکرا.
لهو دهمهدا دوو بۆ ئهوهی تاڵی ئهو گریانه البهرێ دهستی
پێدهکردهوه :ئاخری دهتهوێ چهند ساڵ بژی؟ من تکاوڕجات
لێدهکهم سهد و بیست ساڵهکه کهم مهکهوه.
 دیسان ئهتهوێ تووڕه ببمهوه ...؟ ئێستا خۆت به هیوایچهندهی؟

 من!؟ منی بهدبهخت و ماڵوێران! پهنجام داناوه و دوایهشمهسهلهی ئهسڵی چهندهکه نییه بهڵکوو به الی منهوه چۆن
مردنه.
 مهسهلهن چۆن؟ شاعیرانه! ههڵبژاردنی مهرگێکی شاعیرانه. یانی چی؟! یانی له ناو بههار و گوڵستانا بی و بولبولیشگۆرانیت بۆ بڵێ؟
 لهوه شاعیرانهتر .جارێ دڵم نایه بۆتی باس کهم نهکا ...نهکابهغیلیم پێبهری.
 من مردنم ال بێماناترین و ناجوانمێرانهترین شته ئێستابهخیلی ! ...ئهوه چۆنت ئهو وشهیه بۆ پهیدا بوو؟
 واش نییه ،ئهبێ ئهو شتانه چونکه ههر رۆژێ له رۆژان ههردێن ئهبێ بیکهینه شتێکی بهلهزهت و شاعیرانه.
 ئێستا ئهم شته شاعیرانهی جهنابت چییه؟ تکایه ههرچیزووتر بیفهرموون.
 به کار ئهم ساته وهخته نایه ،گیانت ئهکهوێته سهر ئارهقو دڵت گهرم دادێ .رهنگه هێندهت پێخۆش بێ بهدبهختمان
کهی و ئههانێ ! ...ئهی چی ...ئهو وهخت ئهو نهوهد و چهند
ساڵ هیتر ههڵبهت زمانم الڵ و خوایهگیان چاوم کوێر ،بکهیته
نۆ سهعاتیتر یان خوانهخواسته بیکهیته نۆ رۆژ یان چووزانم
خوا بهو رۆژه نهکا بیکهیته نۆ مانگیتر...
 ئهرێ ...دڵنیا به! من ئهگهر من بم له شهست و سهعاتێکیشناهێڵم کهمتر بژیم .حهوسهلهی گاڵته و گهپیشم نییه ،ئهگهر
ئهو رێگا شاعیرانهیهشت زۆر پێخۆشه ههڵیگره با ههر الی
خۆت بێ.
 تووڕه مهبه! ده تۆ تووڕه مهبه دهی! مهگهر خراپ دهڵێم؟مهرگ له جارێک زیاتر دێ؟ دهبێ بهخێری بێنی .دهبێ
کهوشی بۆ جووت کهی .دهبێ چایی له بهر دهم دانێی و
بۆ نیوهڕۆ نههێڵی بۆ هیچکوێ بڕوا .به گیانودڵ میوانداری
لێبکهی .من وام داناوه ههر نهبێ ساڵێک له خزمهتیدا بم.
دهمهوێ ئهگهر هات به دیارییهکهوه بێ ،ئهویش دیارییهکی
خۆشهویست؛ نهخۆشینێک ،مهسهلهن وهک شێرپهنجه.
قهیناکه ئهگهر خۆشی دوایه رۆیشت ئهوی وهک دیارییهکی
به قیمهت پێ بهجێدێڵم .لهبهری دهپاڕێمهوه .تکای لێدهکهم.
کهوشهکانی ماچ دهکهم .کهوشهکانی دهخهم ه سهر چاوهکانم
ک ه بیخاته ناو پهڕڕهی دڵمهوه؛ شێرپهنجهی دڵ .مهزنترین
نهخۆشی سهر زهوین .نهخۆشینێک که گهورهترین دوکتورانی
دنیاش سوجدهی بۆ دهبهن و لهبهر دهمیا دهستهوسانن.
ن مهرگ و مردن! به تامترین مردن! به لهزهتترین
خۆشتری 
مهرگ! له چهند رۆژی ههوهڵدا ژان دهس پێدهکا .له مانگی
ههوهڵدا ههموو رۆژێک خواردنت کهم دهبێتهوه و رهنگت
بڕێک دهگوڕێ و کزت دهکا .دوای سێ مانگ تهواوی گۆشتی
بهدهنت دهخوا و وهکوو کهوان وێکت دێنێتهوه .جار جار به
زۆری زۆرداری خواردنێکی سووکت دهکهن به دمهوه و تۆ
دوای تاوێک هێقی دهکهیتهوه .چاوهکانت زهق زهق دهبنهوه،

وهک قهبریان لێدێ .ئهو کاتانه ئهژنۆت له باوهش دهگری،
ئهگهر کهڵه پیاوێکیش بووبێتی ،تهنانهت رۆستهمی زاڵیش بی،
ئهوهندهی چنگێکت لێدێتهوه .ئهنگوستهکانت وهکوو سووژنیان
لێدێ .مهچهکت باریک باریک دهبنهوه ههر وهک مهچهکی
منداڵێکی چهندسااڵن .قاچهکانت دهبنه تیرۆک و تهواوی رهگه
شین و رهشهکانی وهدیار دهکهون .له ههمووی خۆشتر ئهوهیه
لهگهڵ ئێستا جیاوازییهکی زۆرت دهبێ ،ئهویش ئهوهیه ئێستا
پیاو وهک شێر وایه ،ماندوویی ناناسێ ،ئاشق دهبێ ،دهلهوهڕێ،
دهوهڕێ ،شهڕ دهکا ،دهبهزێنێ و دهبهزێ ،خهون دهبینێ و
سهفهر دهچێ؛ ئهو کاتانه ههموو ئهوانه کۆتایی پێدێ .ههمیشه
کهسێکی نزیک ،کهسێکی زۆر زۆر نزیک وهکوو منداڵێک به
خهفهت و داخهوه دهتکاته باوهش و دهتخاتهوه سهر جێگاکهت.
تۆ چاوی لێدهکهی و نایناسییهوه؛ که رهنگه خوشک یان برا
یان هاوسهرهکهت یان کهسێکی ئاوا نزیک بێت .چاو ئهنێیته
سهر یهک و له بیرت چۆتهوه خهو چۆنه .هیچت وهبیرنایهتهوه.
هیچکوێت نایهشێ و نازانی ژان چییه .بێ چاو ترووکاندن
چهند سهعات چاوت به سهر شتێکهوه به مۆلهق رادهوهستێ.
ئهم کاتانه شێعر نین چین؟ مردن جارێک دێت و ئاوا شاعیرانه
نهبێ چڵهپووشێک ناهێنێ.
دوو قاقا پێدهکهنی و یهکیش دهیدا له قوڵپهی گریان .دهزیقێنێ:
بێڕهحمترین مرۆ و بێبهزهییترین ئاشق !...نووسهرێکی شێت
و پهتیاره !...ب ه تۆش دهڵێن ئینسان!...؟ کوا رهحم و دڵسۆزیت؟
کوا!...؟
هێزی ئهژنۆی دهشکا و ههڵدهتروشکا ،سهری دهنا سهر چۆکی
و تێر تێر دهگریا .دوو له پێکهنینهکهی پهشیمان دهبۆوه و
بێدهنگ و دڵتهنگ دهبوو .دوای هێندێک به الیهوه ههڵدهتروشکا
و دهمی دهنا ناو قژییهوه .بڕێک دهستی تێوهردهدا ،دوایه وهکوو
بۆنی پێوه بکا لووتی پێدادهگێڕا .دهیگرته باوش و روومهتی
لێدهخشاند .ورده ورده گریانهکهی تهواو دهبوو ،دهستی دهدا
باڵی و ههرکیان ههڵدهستان .به بێزارییهکی تهواوهوه دهیکوت:
ئیتر ئهم جار باسی ئهم قۆڕیاتهم بۆ بکهی ن ه من نه تۆ!
ئهوان ئاوا یهکیان گرتبۆوه و ئهو دوای شهست ساڵ و له
رۆژانی ئاخری تهمهنیدا پهیدای بکا ههتا ئاخرین رۆژی ژیانی
بۆ رێزگرتن لهو ئهوینه کۆن و پاکه ،لهگهڵ ئهو جێژن بگرن؛
ئاخرین سهعاتهکانی ژیانی سهر بکاته سهر دڵی ئهو و به
ئاههنگی پڕ له خۆشهویستی دڵی ئهو بمرێ .بهاڵم پاشان
پهشیمان ببێتهوه و ههر به خاتری دڵی ئهو،پێیبڵێ ئهگهر
شهستی ههوهڵ ههمووی بۆ قسهی خهڵک و چاوی خهڵک و
خهیانهت و دهمی خهڵک ژیام ،ئێستا دهمهوێ شهستی دووههم
به خاتری دڵی تۆ نا ،بهڵکوو به خاتری دڵی خۆم ،ههسته با
له ناو دۆزهخی سهر ئهم زهوییه و لهگهڵ تۆی ئازیز ،له ناو
ژینێکی گهوره گهورهی حهرامدا بژین و ،دوایهش گهورهترین
جهژنێک بۆئهوین بگرین ،ک ه جهغزی ههمیش ه سهربهستییه؛
چ کهسیش بڕوا نهکا.
ئهگهر تهنانهت هی 
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خهرابات
سولهیمان عهبدولرهحیم زاده

ههزار ههزار دێنه کۆاڵنهوه  .ئهم سهراوسهری دهگرن .تهنگ
بهههمووشت ههڵدهچنن .به لێشاو لهدهرگا دهدهن  .کهس
لێیان ناکاتهوه ناوێرن؟ ئهگهر ههروا بڕواته پێشێ ،دڵنیام
گشتیان بهفیڕۆ دهچن  .گهشه ونهشهیان تێدا بهدی ناکهی
،وشک ههاڵتوون .چهند کهسێکیان فێیان لێدی  .شێتان ه
لوولهی تفهنگهکانیان دهگرنه سهربانهکان و دهیتهقێنن  .دێو
ودرنج بهپهل وپۆکوتان دهکهونه خوارێ  ،بهاڵم دهرگاکان
ناکرێنهوه .باوکم بهسهرمهوه ڕاوهستاوه  ،بهسهرم دا دهقیژێنی
:ماڕزباب ناتهوێ ئهو درگایهیان لێ بکهیهوه ؟ من تخێڵی
زهوی ببووم ،خۆم وام کرد بوو – .من بۆ؟ ئهی بۆخۆت چی
؟ ئهی خهڵک نهههو؟ ئهوان بۆ نایکهنهوه  ...پاڵ دههاوێژن ه
دیوارهکان ودهتوێنهوه  .دیوارهکان پڕدهبن لهخاڵی ڕهش  .لهپڕ
لهو دیودیوارهکانهوه دادهگیرسێن  .توێژه نوورانییهکهی
داڵدهی داون بهنینۆک لهسهرێ وتاخوارێ دادهدڕنوو زرم
ههنگاو بهرهو  -...پێم وابێ – نادیار ههڵدههێننهوه  .ههوهڵ
کهس بهتهمان من قۆڵ بهست کهن  .بهاڵم من لهوسهری
دێمهوه  .لهپێش ههمووکهس دا دهچم بۆ پێشوازیان و
خولکیان دهکهمه ژوورێ  .تێکڕا پیم پێدهکهنن
وسهرڕادهوهشێنن .تێکڕا چاوم لێدادهگرن  .القهکانم تێکهاڵو
دێن – .بابه شوورهییه  ...باوکم ڕوودهکاته فهرماندهکهیان :
قوربان فریام کهوه  ،خواردوویانم  .تهنیا ئێسکانهکانم ماوه ،
قوربان بڕستیان لێبڕیوم ،ئاسمانیان لێگرتووم ،تهنیویانه .
ههرچی دۆعا دهکهم زهروو دههێنمهوه  .ئاخ ...چهنده گهرووم
دێشێ - .بابه عهیبه  ....باوکم چاوهکانی دهقووچێنێ  :ده زانم
بڕوام پێناکهی قوربان  ،حهقتانه قوربان  ،من به خۆشم
لهپێش دا بۆم جێگای بڕواپێکردن نهبوو .بهاڵم  ( ،دهپاڕێتهوه
) ئێوه پێویسته باوهڕم پێبکهن  ،قوربان ! ( وهک ئهوهی
شتێکی گرینگی دۆزیبێتهوه  .بهری دهستهکانی لێک
دهخشێنێ ).ئهرێ قوربان ،ئێوه جهنابی شێخ دهناسن ؟ ! زۆر
باشه ! قوربان ،جهنابی شێخ چاکتردهزانێ  .ئهودهیان ناسێ ،
دهفرمێ کافرن  ،ڕاست دهکا قوربان  ،خۆیان دهفرۆشن .بهڵێ

110

شیـ

من دهزانم  ،بهڵێ  .شهوانه بۆئهوهی بم ترسێنن رۆح بهدهرم
دهکهن  .پهل وپۆیان دهخهنه حهوشهوه.دهزانی قوربان ،بۆنی
مێوژیان لێدی   .لهو کاتهدا شێخ خۆی دهکا بهماڵێدا .ئهو
عهبایهی توند به خۆیهوه پێچابوولهگهڵ وژهی -با – لهئهندامی
جیا دهبێتهوه  ،وه حهوا دهکهوێ لهگهڵیدا هۆش وگۆشی منی
کڵۆڵ و چاوه فرمێسکاوییهکانی باوکم  .شهقهی ههڵفڕینی عه
با وهک لێک دانی دهسماڵی یهزدی لهبن گوێم دهزرینگێتهوه
 .لهسهر رێگای خۆی کۆترهباریکهیهک دهپێچێتهوه و دهیبا .
شێخ وهک میر غهزهب لهنێوهڕاستی حهوشه ڕادهوهستی  .بابم
بهههپڕوونی خۆی دهخاته ئامێزییهوه  .شێخ بابم له ناو باوهشی
دا جێدهکاتهوه  .بزهیهکی شێتانهی لهسهر لێوهکانی داناوه .
یهک لهدوای یهک دهست بهسهری بابم دا دێنی ونهوازشتی
دهکا .دهستێک دهخاته سهر شانی فهرمانده  .وهک ئهوهی
وهحهوا کهوتبێ  ،تۆزقاڵێک لهسهرووی عهرزی ڕاوهستاوه  .بێ
ئهوهی تهمهشای جێگایهکی تایبهت بکا بۆی دهخهنێتهوه .
چین وچرووک لهسهر روومهتی ههڵبهز دابهزیانه  .بهدهست
خۆم نییه ههرچی بیر دهکهمهوه وهبیر ههڵکۆڵراوهکانی چاخی
شهیتان دهکهومهوه که لهپشت مااڵن پارێزراوه  .ددانهکانی
شێخ :بێزم ههڵدهستی  .توێژێکی زهرد وناحهز دایپۆشیون .
بهپێچهوانهی رێزی سهرێ که لهوهدهچێ باشتر مابێتن ،رێزی
خواری زۆر خوار وخێچ وناحهزن  .دو سێ دانهشیا ن کهوتوون
و کهلێنێکی ئێکجار ناحهزیان بهدی هێناوه  .دهسته وشک
وباریکهکانی بهرهو ئاسمان ههڵدههێنی  .دهمارهشین
وسهوزهکانی وهدیار دهکهون  .دڵنیام جگه له خوێن بۆی ههی ه
ههمووشتیکی تێدا بی  ،دو جا ر لهپی دهستهکانی لێک دهدا
 .گێژهڵووکهیهکی سهیر وسهمهره دهور وبهرمان دهتهنێتهوه .
چاو چاو نابینێ  .شێخ دهڵێ  :گوێ بدهنێ  ،فهرمان ئهوهیه ،
دهبێ دارهکان بسووتێنن  .سهرخۆشانه دهورێک دهسوڕێتهوه
رادهوهستێ ،ههست دهکهم پێڵۆی یهکێک له چاوهکانی
دهپهڕێ  .بهاڵم ...ئهوهی که نهسووتا ئهوه رۆحی چهپهڵی ئهم
گهندهڵهیه  .دهستی نهفرهتاوی بهرهو من ڕادهدێرێ  :عهزابی

خوای لهسهر بێ  .بێ یهک ودو سهربازگهمارۆم دهدهن وقۆڵ
بهستم دهکهن  .بهههموو قهوهتم ههوڵ دهدهم خۆم رزگار
کهم  .خۆم ڕادهپسکێنم  .بهاڵم بێ سووده  – .بابه بهخوا کوێر
دهبین  ...بابم من هیچ ،تهنانهت ئاگای لهخۆشی نییه  ،وهک
ئهوهوایه جادووکرابی  .بهدهستێک ریشی شێخ شانه دهکا و
بهدهستهکهی تری خهریکه نهمامێک ههڵدهکێشێ .
لهپڕکرتهیهک لهپشتمهوه دێ  .ههست دهکهم تۆزێک
لهعهرزی ڕۆچووم  .شێخ بهردهوام دهستهکانی لێک دهدهاووهک
ئهوهی جهزمی کردبێ لهجێ ی خۆی دهخولێتهوه  .فهرمانده
وهک ههلووک ههڵدهسووڕێ و دهستوور دهدا .ئاور لهههموو
دارهکان بهردهدهن  .باوکم دهستی شێخ لهناو دهستهکانی
دهگرێ و رێنوینی دهکا بۆالی کورسییهکی شکۆدار کهلهپاڵ
دیواری حهوشه داندرابوو .ههر کهشێخ دادهنیشێ ،باوکه لهبهر
پێی دادهنیشێ  .سهری دهنێ بهالقی شێخهوه .چاوهکانی
کهمێک دهنێته سهر یهک و لهسهرهخۆ دهالڵێتهوه - :
کوڕهکهیان لێکردووم  ،قهت بڕوام نهدهکرد ئاوام بهسهر بێنن.
پهیتا پهیتا لهگهڵی قسه دهکهن  .بهاڵم خۆیان پیشانی من
نادهن  .قوربان ئابڕووبهرهن  .به دهستووری شێخ ڕاکێش
دهمبهنو
ڕاکێش
دهمدهن
لهبهردهمی
.چاوهکانی
بهعهرزدا
تهنگتر دهکاتهوه  ،وهک
ئهوهی نهتوانێ بهباشی
بمبینێ  ،بهاڵم گلێنهی
چاوی لهجاران ڕهشتر
دیاره  .ئهوهش زیاتر
لهجاران دهمترسێنی .
شێخ:
چاوهکانی
بیدرکێنه ...قیژهکانی
من  :نا...نا ...ههست
دهکهم تهنیا زارم نیی ه
قیژهکانی دهگرێته شێخ
بهڵکوو ئازای ئهندامم
هاوکاری
لهگهڵیا
دهکهن  ،تێدهگهم
لهگهڵ
ههموولهشم
ئهوهی لهوپهڕی توڕهی
دان کهچی بهکڵۆڵی
دهست دهکهن بهگریان
 .سهرم خهریک ه
به هه نیسکه و ه
بهاڵم
ههڵکهندرێ
دیسانیش دهڵێم - :
ههمووی خهتای تۆی ه
شێخ ! دهزانم دهتهوێ

بیدۆزیهوهو بۆخۆتی ههڵگری  .ئهی شیڕ بههیوابه  ...تامن مابم
ناهێڵم دهستی پێ بگهیهنی  – .بیدرکێنه ...دهی زوو...
سهربازهکان بهنێو ماڵێدا وهر دهبن  .گشت کهلێن وقوژبنێکی
دهگهڕێن ههمووواڵتیان شێواندووه .ئاداریان بهسهر پادارییهوه
نههێشتووه  .شێخ بهخۆی وهپێشیان کهوتووه .بهگۆچان ه
درێژهکهی نێو دار وچڵ وپۆپهکان دهگهڕێ  .تهواو وهک هاری
لێهاتووه  .بابم گهلحۆیانه وهدوای کهوتووه  .لهپڕشێخ
ڕادهوهستێ  ،دهبریسکێتهوه  .ددانه کانی لهخۆشیان دهکهون ه
خوارێ  .لهخۆڵ دهگهوزین ،بهاڵم لهوهدهچێ الی گرینگ
نهبێ  ،گۆیی ناداتێ  .باکم دادهنهوێتهوه  ،بهحورمهتهوه
ههڵیان دهگرێتهوه  .وهک ئهوهی شتیکی ئێکجار پیرۆزی
بهدهستهوهبێ تێان دهڕوانێ ،بهئاستهم فوویان لێدهکاو
بهدهسرۆکه هاوریشمهکهی دهیسڕێ  .شێخ بهپهله لهدهستی
باوکمی وهردهگرێ و دهیخاته دهمیوه  – .ئافهرم ! ...باکم :
بهسهدهقهت بم  ...شێخ  :بۆخۆم...بهپێی فهرمان دهست
دهکهن بهسووتاندنی دارهکان  .هێندهی پێ ناچێ دارهکان و
تهنانهت گژ وگیاش ههمووی دهبنهقوربانی  ،جگه لهدارمێوهک ه
 .تهنیا ئهو ده هێڵنهوه  .نازانم چی بکهم  .عهجمانم لێههڵگیراوه
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 .لهتاوان خهریکهکۆێراییم دابێ  .لهکاتێکا ههناسهم
بۆههڵناکێشرێ و ههنیسک له قوڕگمدا گیری کردووهو
دهیڕووشێنێ  ،بهئهوپهڕی کۆلیلییهوه دهڵێم  :نهمکووت بابه ...
بۆبهقسهت نهکردم ؟ تهمهشا چ بهاڵیهکیان بهسهر ماڵ
وحاڵمان هێنا  .بۆن بکه بۆسۆی نهفرهت واڵتی داگرتووه ،
جیهان تێگهی ،بهتهمانی لهخهوههستی ؟ ! باوکم وهک ئهوهی
گویی لهمنیش نهبێ ههروا جادووکراووسێحراوی چاوهکانی
بڕیوهته شێخ وئاکاری وێرانکهری  .بهگشتیان دهورهی دهدهن
 .وردهورده خهریکن لێی نزیک دهبنهوه  ،بهاڵم پێش ئهوهی
بگهنه سهری وههڵیکێشن شتیک دهقهمێ وڕیسهکهیان
دهکاتهوه خوری  .لهناوقوواڵیی ههناوی دارهکهو لهناو یهک
بهیهکی دهمارهکانییهوه هاوارێک ههڵدهقوڵێ  .بهحهدێ تیژ
وترسێنهره ،خۆیان بۆڕاگیرنابێ و بهتهواوی هێزیان گۆییان
دهئاخنن  .ههربۆیهش گهمارۆتێک دهشکێ ولێک دهڕهوێتهوه
.بهوپهڕی سهرسووڕمانهوه دهبینم داره مێیینه باوهش دهکاتهوه
وبانگم لێدهکا  .منیش وهک ئهوهی لهمێژساڵ بێ چاوهڕوانی
وهها زهمانێک بم بهپڕتاو بهرهوڕووی دهچم وخۆم دهخهم ه
باوهشێوه ونوقم دهبم  .بهم حاڵهش چهند جار دووپات دهبمهوه
 .جارێک لهسهربان لهکۆشی دێوهکاندا  ،جارێک لهسهربان
لهباوهشی ههورهکان  .لهناوجهرگهی ئهم دۆنادۆن وگۆڕانهدا
لهیهک پڕدا ههرا لهباوکم دهکهم  - :خوداگیرم دهبی بابه ...
بابم یهک بهخۆی دادهچڵهکێ  .بهههرجۆرێکه دهستی لهگویی
دهکاتهوه وبهچوار دهوری دا دهڕوانێ  .شێخ تازه خهریکه
لهسڕی دێته دهر  ،بهتوڕهیی بهری دهستهکانی لێک دهدا.
سهربازهکانیش وردهورده سڕبوون بهریان دهدا .باوکم دادهنهوێ
ودهنووسێ بهداوێنی لیباسهکهی شێخهوه ودهڵێ  :جهنابی
شێخ ئهوه چ دهکهی ؟ من تهنیا ئهوکوڕهم ههیه  .باوهڕ
بفهرموو بێجگه لهو نۆکهرهی جهنابتان کهسی که شک نابهم
 .شێخ کهمێک له باوکم ڕادهمێنێ ودوایی لهقاقای پێکهنین
دهدا - :خهمت بهبێ ڕۆڵه ،ئهوهنییه منت ههیه  ،خهمی چت ه
! تازه شتێکت پێ بڵێم ئارخایهنت کهم ،بهری کۆن زهرد دهبێ
بهاڵم نافهوتێ  – .بابه ئهری چ قهماوه  ،تۆ لهکوێ ڕاوهستاوی
؟ ئهی بۆ ناتبینم ؟ دونیا بۆ ڕهشه  ...بابه خۆ هیچ کوێ نابینم
 ...فهرمانده لهپاڵ دیواری حهوشه لهژێر سێبهری دار مێوهک
ڕاکشاوه  .دهڵێی ههزار ساڵ دهبێ خهوی لێکهوتوو  ،پرخهی
رۆژهڕێهک دهڕوا  .شێخ بهچیلکهیهک خهریکه تێی دهوهژێنێ
بهشکم لهو خهوه بهبڕوای ئهو نابه جێیه ههڵی ستێنێ .
کهچی فهرمانده گویی پێنادا ،قامکی ئهسپێ کوژهی ناوهت ه
دهمێوهو زۆر بهئیشتییا دهیمژێ  -:دهلێم گهڕێ دایکه ،خۆ
زۆری ماوه بۆ کاتی چوون بۆ مهدرهسه ،باکهمهکێکی دیش
بنووم  .مڵچ ...مڵچ ...مڵ...سهربازهکان بهدهوری شێخهوه
کۆدهبنهوه  ،بهتامهزرۆیی تێی دهڕوانن  .بهنێویان دادهگهڕێ و
نهوازشتیان دهکا  .لهترووکهی چاوێکدا ههموو شتێک ئههوهن
دهکاتهوه  .بابم ههتا خودا حهز بکا ماندووه ،بهاڵم ههرچی
دهکا جێیهک نادۆزێتهوه بۆ دانیشتن ببێ  .ههست دهکا
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ههمووشوێنهکان شیالوییه  .بهردهوام لهبهر خۆیهوه دهڵێ - :
ده چ بکهم ڕۆڵه بهوڵاڵیی تاوانم نییه .دهک بهقوڕ گیرێ ،خۆ
شوێنێک نییه تێیدا وهحهسێی .بهڕاستی بهقهت کهرێک
ماندووبووم  .شێخ کاتێ لهفهرمانده ناهومێد دهبێ  ،سهربازگهل
له پهنایهک بهرێز دهکاو بهخۆی دهچێته سهر سهتڵه زبڵێک
وئاوا بۆیا ن دهدوێ  - :کوڕگهل بهجوانی گوێم دهنێ ،ئهوه
ئیتر  ههلێکهوڕهخساوه شایهد ههرگیز دووپات نهبێتهوه
،بهخۆتان شایهدن من بێ وچان گهڕام ،تهواوی ههوڵی خۆم
دا  .ئیتر ههمووهیواوهومێدم بهئێوهیه .نهم توانی بیدۆزمهوه .
بهاڵم دڵنیام بهئێوهی نێرینه پهیدادهبێ  .ههدووک دهستی
بهرهو ئاسمان ههڵدههێنێ و - :خوایه ...ئهی خوای مهزن
لهدهستی بستێ گۆشت کهبهر ناگرێ هیچ  ،خهریک ه
لهبهرهوهش قووتمان دهدا رزگارمان که ! لهوپهڕی کوڵڵی داین
،پێویسته ئاوڕێکمان لێبدهیهوه ! بۆ فهرامۆشت کردوین
؟!ههناسهی سوار دهبێ وئیتر هیچی بۆناگوترێ ،لهجێی خۆی
ههڵدهترووشێ  .ههست دهکا خۆی پیس کردووه  ( .نهدهبوۆایه
لێی بپاڕێمهوه ،خۆم سووک وچرووک کرد ،ئهوهتا ئاوا جوابی
دامهوه) .ههروالهسهر چۆک بهرهو الی من دێ .بهسهر
تهرمهکهمهوه ڕادهوهستێ - :مهردی خودابه پیشانمی
ده!بهخۆت دهزانی لهمێژه عهوداڵیم .ئهگهر ئهم چاکهیهم
لهگهڵ بکهی شهرت بێ زیندووت کهمهوه .بێ دهنگ پێدهکهنم
 .لێم ڕوون دۆڕاندوویهتی  .ئهوه دوایین پهلهقاژهیهتی  .ئای
چهنده بهکهیفم !سهربازهکان دهچنه بن پیلی فهرماندهوه ،
بههیچ کلوجێ خهو بهری نادا  .ڕاکێش ڕاکێش لهژێر دار
مێوهکهی دوور دهخهنهوه  .دهزانم ئێستا ترسێکی قورس
وگران ئاوێتهی دڵیان بووه .ئاگایان لهخۆبڕاوه ،وێک دهکهون .
بهیهکهوه دهنووسێن  .دهڕووشێن  .دهست دهکهن به درۆ
کردن بۆیهکتری  .ئێستا بهتهواوی دهزانم بهڕاستی کوێر بوون
 .بهدبهختانه ،تهنانهت ناتوانن وهک من بتوێنهوهش  .دهست
لهبن پیلی فهرمانده بهر دهدهن  .تهرمهخهواڵۆکه تخێڵی
عهرزی دهبێ  ،لهمهودای کهوتنی یهک لهدوای یهک
قامکهکانی بۆمژتن لهزاری رۆدهکا  ،مڵچ ...مڵچ...مڵ...شێخ توڕه
دهبێ  -:لێگهڕێن ئهوماڕزبابه ،بابتۆپێ  .بهپڕتاودهچێ وپهلێک
لهدار مێوهکه لێدهکاتهوهو بهردهبێته لێدانم  .ههرچهند زیاتر
شولهکه دادێنێتهوه زیاتر توڕهدهبێ .بهپێچهوانهی ئهوهی بیری
دهکردهوه  ،هیچ خۆشییهکی ئهوتۆی پێناگا  .ناچار بۆئهوهی
چێژی تهواووهرگرێ ،دارهکه لهخۆی دهبڕێ  .هێندهی کوتاوم
ههمووگیانمی ڕهشو شین کردۆتهوه .بهاڵم ههست بههیچ ژان
وئازاێک ناکهم  ،بڵێی هی ئهوهبێ مردووم ؟! هێور هێور گێانم
گهرم دادێ  ،لهزهت وخۆشییهکی سهیر بهههموو دهمارهکانمدا
دهگهڕێ  .ئاگام لهخۆم نییه  ،ههست دهکهم خهریکه بێ
هۆش دهبم  .بهاڵم ههمووشتێک دهبینم  :شارپڕبوووه
لهسهربازی کوێر  ،دارهکان دهبڕنهوه ووهک گهورهکهیان
دهکهن  .بێچارانه ! تهنانهت ناتوانن بتوێنهوه .تائهبهد
زێندهبهتاڵ بوون .

ڕۆکساالنا ئاناستاسیا لیسوفسکا
تەوراتی ئەولیا بە خەتی ڕەیحانی
توانا ئەمین

سفری دروستبوون
ماوەیەک بوو بیرم لە دروستکردنی حیکایەتێک دەکردەوە،
کە پاڵەوانەکەی بە دەست بێقەراریی ناو بێخەوییەکی
کوشندەوە دەناڵێنێت .کاراکتەرەکەم هەرگیز دروست نەکرد،
ئەو چانسەی بێتە ژیانێک لە دەرەوەی ویستی خۆی؛ نازانم
بڵێم بە خۆشحاڵییەوە یان بە داخەوە؛ لێسەندەوە .ئایدیاکەم
وەک بیرۆکەی دروستکردنی ئەو بوونەوەرە وابوو کە خودایەک،
جارێک ،تەنیا یەک جار بە زەینیدا دێت بیخولقێنێت و نایکات،
ئاوا ڕاگوزەر و خێرا خەیاڵەکەم؛ کە شتێک بوو وەک تەمی
ناسکی جێماوی حیکایەتێکی کۆن لە سەرمدا ،هات و ڕۆیشت...
دەمویست تەدارەکی کارەکە وا ڕێک بخەم ،کە خوێنەرەکەی
ببێت بە بەشێک لە حیکایەتەکە ،لە من و کەسێکی تر؛
هەر کەسێک کە ڕۆژێک لە ڕۆژان و بەڕێکەوت لە واڵتێکی
دوور و تەریک و لە کتێبخانەیەکی چەپەکدا ئەم چیرۆکە
بخوێنێتەوە و خۆی لێ ببێت بە وێژەرەکەی ،بە پاژێک لەو
دێڕە خواروخێچانەی لە بەردەستیدایە ...چیرۆکی ناو خەیاڵدانی
بێباکی من ،تەنیا بە نووسین بە پایان نەدەگەیشت و ئەوە تەنیا
نووسراوی دنیا بوو ،کە ئاتاجی خوێندنەوەی بە کەس نەبوو.
من مژۆڵی ناو گیرۆدەیی لۆچاولۆچی خۆم بووم و خەریک بوو
لە دەرگا دارینەی قاوەخانە چکۆالنەکەی شەقامی (سۆدێرباری)
دەچوومە دەرەوە ،کە کچێکی ئاڵی موو کایی ،بە دەنگێکی
شەهوانی ،کە وات دەزانی لە دڵێکی تەنگەوە دێتە دەرێ،
هاواری لێکردم( Ursäkta!“ :بێزەحمەت ”)!.بروسکەیەکی
گەرم بە سەرمدا هات و سارد سارد لە سەری پەنجەکانمەوە
دەرچوو ...کچەکە لە بەردەممدایە ،کتێبێکی بەرگ چەرمینی
کۆنی پێیە و دەڵێت کە لەسەر مێزەکەی من جێماوە! کتێبەکە
لەو پەڕاوە کۆنانە بوو ،کە هێزێکی موگناتیسیی گەورەیان هەیە
و بە جۆرێ سەرنجی وڕ و تاساوی بونیام ڕادەکێشێت ،کە
ناتوانی حاشا لە خاوەندارێتی بکەیت .من پاش ئەو ڕووداوانە و
دوای ساڵەهای ساڵ لە دۆزینەوەی نهێنییەک ،هێشتا بۆم ڕوون
نییە ئەو ئێوارەیە؛ _کە ئێستا ناوی دەنێم (ئێوارەی فریو)_

کتێبەکە خۆی ،یان ئەوەی بە دەست کچێکی کاڵی قەشەنگەوە
بووە ،تەلیسم و کەمەندکێشی ناو ئەم کاغەزە زەردانەی کردووم،
کە هێشتا دەرچوون لێیان وەک ئەمەلی ئاوە لە سەرابستان.
یەکەم جار کە شەیتانم لەو کافێیەدا لە (ستۆکهۆڵم) بینی؛ ئەو
لە بەدلەیەکی کاڵی کارکردن و من لە قەرقەشەیەکی ڕۆحیی
گەورەدا بووم .ئەو ڕۆژانە لەگەڵ ژنی هاوڕێکەمدا لە ئاریشەی
لەباربردنی سکەکەیدا تێدامابووین ،کە وا بەو پاییزە ساردە و
وەک کۆرپەیەکی جێ بەخۆنەگرتوو؛ هێکراهێکرا لەقەی لە
سکی ڕووتی دایکی دەدا و بە ڕێکەوتێکی ناخۆش لە من پڕ
ببوو!
ئاهـ ...ئێمە ئەو ڕۆژانە خەراپ گیرمان خوارد بوو ...شەیتان
لەو دیدارە کتوپڕ و بێژوانەدا کوڕێکی چاوبادامی گەنج بوو،
هەرچەند یادەوەریی خۆمم دەگوشی ،بێ ئەوەی بیناسمەوە،
سیمایم لەبەرچاو غەریب نەبوو؛ شێوەی لە ئەکتەرێکی فرەنسی
دەچوو کە ئێستا ناوەکەیم بیر چۆتەوە ...شتێک لەودا هەبوو
کە هەر کەسێکمان بیدیبا ،هەستمان دەکرد پێشتر لە کات و
جێگهیەکی تردا بە خزمەت ئەم دەموچاوە گەیشتووین.
داهێزران و نیگەرانییەک لە چاویدا بوو ،کە هی زۆرنووستن بوو،
خۆی وتی“ :من یەکەم جار بە باری تەعاالم وت ئەم هەموو
نازە مەیە بە ئینسان ،ئەم ماخۆالنە بچووکە ناسرەوێت ،دەست
بۆ هەموو دونیا دەبات؛ ئەوانەی وا هی خۆین و ئەوانەی هی
ئێمەیشن ،شتەکان وا تێکەڵ دەکات ،من و ڕەبولعالەمینیش
سەرمان لێی دەرناچێت” .ئەوەی لە شەیتاندا دەیترساندم؛
ئەو قسەکردنە جوانەی بوو بە کوردیی زاراوەی سۆرانی .من
هەمیشە لەو کەسانە ترساوم ،کە بە هەموو زاراوەکانی زمانێک
بە پێرفێکتی دەدوێن و ئەوەم وەک جۆرێک لە حەربایی سەیر
کردووە .وەک ئەوەی زۆر لە خۆی بکات بە خاووخلیچکییەکەوە
کە دەمی بۆ لەیەک هەڵنەدەپچڕا ،وتی“ :هاوڕێکانت ڕۆژانە لە
تخوبی مندا ئیشەکانی خۆیان دەکەن ...ڕۆژگاری من تەواو
بووە ،گوزەشتم ،مامۆستا بەسەرچووم ...من یەک ئیشم هەیە؛
ئیتر دەبێ بنووم!” .ئەوەتا من سەرم لەم دیالێکتە تێکەڵەی
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سووڕ ماوە ،بەاڵم خوێنەری خۆشەویست دەبێت پێت بڵێم
(نووستن) پڵۆتی ئەم چیرۆکە نییە و خەیاڵێشت ئاسوودە بێ،
من و تۆ ئیتر تا کۆتایی شەیتان نابینینەوە.
سفری دەرچوون
((بەناوی خوای گەورە و مەزن
من کە بەندەیەکی بچووک و بێ نرخ ئەولیا ناوم و قەزدی
سەفەر و گەڕانی دنیام هەیە ،بەیارمەت خوا یەکەم ڕۆژی مانگی
جیمادی یەکەمی ساڵی  ١٠٦٥شاری ئۆسکۆدارم بەجێهێشت و
بەدوای مەلیک احمەد پاشادا ،ڕووم کردە ئەالیەتی وان .ئەمەش
بەسەرهاتی ئەو گەشتەیە)):
 ٣ ٥ ٤سا ڵ

لەمەوبەر ،ئەولیا چەلەبی لەم بەرگەی (سیاحەتنامە)کەیدا،
کە ئێستا وا لە بەردەستاندا و وەک دیارییەک لە دوژمنی
خوداوە گەیشتووهتە من ،لە فەسڵی (اشباح في مرآة)دا باسی
حەکیمێکی سەیر دەکات ،کە شەوێکی سارد و تاریک لە
ناوچەیەکی کوێستانی ،لە دامێنی زنجیرە چیایەکی زنار و
گردەڵە ،لە باکوری خۆرئاوای (ورمێ) ،لە ڕەشەبایەکدا چاوی
پێی کەوتوە .حەکیمەکە لەگەڵ کاروانێکدا بووە ،کە یاقووت
و یەتیمی الچینیان بە سەفەرێکی توالنی و تاقەتپڕوکێندا لە
(سەرنەدیبە)وە بردووە بۆ (بولغارستان) .ئەولیا لە وەسفی ئەو
حەکیمە غەریبەدا دەڵێ(( :لەپێشچاوم هەم ئاشنا بوو ،هەم
ئەغیار ،مووکاڵێکی میانەساڵی نەحیف بوو ،هەموو عەردی
خوای تەقاوتەق دابوو.
بەحاڵێ دنیادیدە بوو؛ بونیام سەری دەهاتە خوروو)) ئەوانەی
ئەم بەشەیان لە سیاحەتنامەسیدا خوێندووهتەوە و بە خزمەت
چەلەبی خۆی گەیشتوون ،دەڵێن؛ کتومت ئەوە وەسفی ئەولیایە
بۆ خۆی!
سەفەرنامەکەی چەلەبی کە وا بە دەستی منەوەیە و تۆیش
دەیبینی ،نومرەی قەبووڵی لە قەرائەتخانەی تۆپقاپی لە
(ئیستانبوڵ) وەرگرتووە .بە خەتێکی باریک ،بەاڵم درشت
نووسراوە ،من لە فەرهەنگە گەورەکەی خەتدا کە
(شەمسەدینی سامی) نووسیویەتی ،دیتم ئەمە خەتێکی
فارسی_عەرەبی قەدیمە و لەبەر ئەوەی ئەلیفەکانی
درێژ و کۆتایی پیتە خوارەکانی تەنک و تیژە ،بە ناوی
ڕووەکێکی بۆنخۆشەوە ناو نراوە ...لە حاشییەدا چەلەبی
نووسیویەتی:
((وەلەو ئەسرارە الکین نەکا لە یەومی پساڵنا
لەبەردەم خوای خۆم رووسیاهـ بم باید حەقیقەتی
پشتی سەفەرەکەم کە تەعبیرە لە کەشفی
ئەعشابێکی شیفاهـ بۆ لەبارخستنی سکی
(خەدیم)ی ژنە بچووکی سوڵتان (سەلیم خان)
کە بە فیتی شەیتان لە (مەلیک احمەد پاشا)
پر بوە بۆ پەیدۆز و خۆنەوارانی دواڕۆژ سەجل
بکەم)).
من دوای ماوەیەکی زۆر سۆراخ کردن ،بە
ڕێکەوت لە گەڕان بەدوای واژەکانی تری
خیانەتدا؛ لە فەرهەنگی (بورهانی قاتیع)
دا ،ئەو سەرەداوەم کەوتە دەست؛ کە ئەم
کتێبە بۆ بۆنی ڕەیحانەی لێدێت؟
سفری ئەولیا
لێرەدا و وەکو خۆی _تەنها
دەگۆڕم_
ڕێنووسەکەی
یەکێک لە گفتوگۆ قووڵەکانی
ناو کتێبەکەی بەردەستم
دەنووسمەوە ،کە حەکیم و
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چەلەبی شەوێک لە بارەی ڕۆحەوە لە گوندی (گویزەل سو)
ی نزیک ورمێ ،لە سەرسنووری مەملەکەتی فارسدا کردوویانە
و وا بزانم ئەولیا ویستویەتی لەسەر ئیزنی حەکیمە نەناسەکە،
گیایەکی لەباربردن بۆ ژنی سوڵتان؛ کە بە خیانەتێکی قورس لە
نزیکترین هاوڕێی خۆی پڕ بووە ،دەست بخات:
((جەنابی حەکیم ...کە پیاو نوتفەیەک دەخاتە لەشی ژنێکەوە
وەکو ئەوە وایە تۆوێک بخاتە ناوعەردەوە و ڕۆژ بە ڕۆژ ئاوی
بدات ،تا ئەم تۆوە سەوز ئەبێت و پەل دەکوتێت و دێتە دەرەوە
و ئەبێت بە درەخت ،بەاڵم هەروەک چۆن تۆوەکە درەخت نییە،
ئاوهاش نوتفە ئینسان نییە))
((درەختەکە خۆی تۆوەکەیە بەاڵم لە حاڵوبارێکی ترا ،عەرزت
بکەم لە هەوایەکی ترا ،ئەوەی ئەسڵە تۆوەکەیە نەک دارەکە،
نوتفەش هەم تۆو و هەم گەوهەری ئینسانە لە پاکترین و
شیاوترین باردا))
((حەکیمی نەناسی بەختی من ...مەسەلەکە بۆ مناڵی زۆڵ
فەرقی هەیە ،ئەمە بۆ سەرزەمین عبوری غەزەبە.
وا لەدایکبوو بە شەش پەلەوە ،وا خوا ویستی ئەو دوو زیناکارە
بە جەزای تولفێکی نوقسان بدات ،شتێک بێتە دەرەوە وەکو
عیبرەت .وا ئینسانێکی جیاوازمان لە ئینجازی ئەم خیانەتە
بینی))
((ئەولیا ...ئەرخەیانبە ،تەبیعەت ئەوەنەی پێی کراوە لە غەدری
بەشەردا درێغی نەکردووە ،لە جنوبی شەرقیەوە تا شیمالی
غەرب ،بە فەرقێکی کەمی سوڕەت و کاوکاوێ قەوقیافەمان،
هەموومان تەشابیهین ...تۆ ئەفەرمووی ئینسانی جیاواز! ئینسانی
جیاواز کوا؟ کەسێک لە قوڕتوبە و من لە خۆراسان و بەندەیەکی
خوا لە چینوماچین وەکو یەک واین ...هەرسێکمان دوو دەست
و دوو قاچ و یەک سەرمان هەیە ،هەندەسەی ئەعزای بەدەنمان
کتومتە ...کەی تەفاوتی مابەینی دوو بەشەر وەکو فەرقی نێوان
خەرگوش و زەرافەیە؟
لە کاری ئیالهی سەرم ئەسوڕمێ ،سەدەها چەشنی پەڕەندەی
هەڵداشتۆتە ئەو عاسمانە ،کەچی ئەم حەشاماتە ئەحسەن
تەقویمەی خۆی کە ئیسمی لێناوە بەشەر ،لەسەر ئەم عەردە
خڕە ،بەیەک نەوع خەلق کردوە! الکین دەر مەوزوع نوتفە
گەوهەرە ،مەعدەنێکە کە ژەنگی ژیان نەیگرتووە ،ئەینا برای
ئەلعان و قیامەتم ،ئینسانی جیاواز کامەیە؟))
((جەنابی حەکیم ...ئەگەر ئەو گەوهەرەی جەنابت دەفەرمووی،
ڕۆژێک تەشریفی هێنایە ئەم دنیایەوە و سەیرمان کرد؛ زاڵمە،
بینیمان خوێنخۆرە ،تماشامان کرد؛ گورگێکە لە خۆیدا و
وەعشییەکە بۆ ئەو ئەهلە ،ئێمە لەم سەرەوە بۆ ئەو دڕندەیەی
موستەقبەل پەت نەکەین؟ بۆ بییەڵین بێت؟ ئاخر پیاو بڕی
فامی هەبێ ،ئەم ئاگرە بۆ لەماڵی خۆی بەردا؟))
((ئەولیا بەگ ...ئەویان لە عیلمی بچووک و ناچیزی ئینساندا
نییە ،پیاوی ژیر ئەگەر و مەگەر ناهێنێتە جەڕ و بەحسێکەوە
کە خۆی دەستی تیای نییە ،الکین))...
((حەکیم ئاغا ...هەموو شتێ بڵێ و بەس مەفەرموو ئەمە

لەدەست خودایایە ،ڕجا ئەکەم ئینسان لەم زووڵمە کەبیرەی کە
هەروا خەریکە لە خۆی دەکات ،بێ بەری مەکە!))
((ئەفەندی ...ئەمە پێی دەڵێن ئیزهاری نەزەر! ئەولیا ...تۆ پیاوی
خوای ،نامومکینە زاتی ئیالهی لەم جەڕ و بەحسە بکەینە
دەرەوە ،دروستە پێشتر قەرارەکە لە دەست ئینساندایە ،بەاڵم
کە ئابی حەیات کەفتە ڕەحمی مادەرەوە ،ئیشەکە نقڵی بەردەم
تەعاال ئەبێ ...خوا خۆی زاهیر و باتینە ،پێی خۆش نییە ئەم
بەندە بچووکە دەستبخاتە ئیشییەوە ،وە ئەما بەعد با مناڵەکە
تەشریف بفەرموێ؛ چوزانین نابێ بە نوور بۆ ئەهل ،وا ناکات بڕێ
ئازاری بەنی ئادەم کەمتر بێ ،نابێ بە بەرەکەتێ کە پێچێک لەم
حەیاتە توندەی ئینسان شل بکاتەوە ...چۆن تولفێک دەکوژیت
کە عیلمت لە حانیا سفرە ،ئەوە بەشەرعی خوا قەتڵی نەفسە و
بەشەرعی خەڵکیش عەمدە))
((بێ قەزابی حەکیم ...ئەو تۆپەڵە خوێنەی ناو سکی
لەیلەدۆنەیەکی بەکەڵی میسلی خەدیم ،ئینسان نییە ،عەقڵ
و شعووری نییە ،چۆن فڕێیان و لەکۆڵخۆکردنەوەی دەبێتە
قەتڵ؟))
((مادام واتان فەرموو ،ئەبێ ڕوخسەت بفەرمووی سوئالێک لە
خزمەتاندا عەرز بکەم :کە ئایا بەنی ئادەم ،کەسێکە عەقڵ و
شعوری هەبێ؟ ئەی ئەوەی نەیبوو ،یان ئێمە وامانزانی نیەتی،
یان هێشتا پێنەگەشتبوو ،لەدەرهوەی جنسی بەشەرە؟ پیاوی
خوا! کەرامەتی ئینسان ئەوکاتە دروست نابێ کە پەلەکانی
دروست دەبن ...من کە ئەم دەستکردە جوانەی خوا دەبینم
چاوم پڕ دەبێ لە ئاو ...من ئینسانم خۆشئەوێ و ئیمانم پێیەتی
لە عانێکدا نەخەمڵیووە و لە زەمەنێکا گەشە دەکا و لە کاتێکا
تەواو دەبێ)).
((جەنابی حەکیم ...بە هەوای ئەم شاخە ساردەی هەردووکمان
بە ڕێبواری ڕێمان تێیکەوتووە ،منیش ئینسانم خۆشئەوێ،
هەربۆیە ئەم سەفەرە تووشەم بۆ خستۆتە بەر خۆم ...بەاڵم
دنیاگەڕی گەورە ،نوتفە لەم مەرحەلەیەدا ئینسان نییە))
((ئەولیا ...وردە وردە بەرچاوم ڕوون دەبێتەوە کە هەرشتێ
ئینسان نەبوو؛ تۆ قەتڵی بە موجاز دەزانی!))
(()) ................. ،........................... ،.........
((............... ،.......................؟))
(())!..............
سفری ڕەش
من کە ناچار بووم هەموو مێژووی عوسمانییەکان ،لە بیرۆکە
سەرەتاییەکەی خواجە ئەحمەدی یەسەویەوە و بە عوسمانی
کوڕی ئورتۆغڵدا تا عەبدولمەجیدی دووەم بۆ تێگەیشتن
و سەرلێدەرکردنی ئەم نهێنییە چەندین جار بخوێنمەوە...
هەمیشە و لە چەند شوێنی جیاوازدا دەکەوتم بەسەر ئەو
ڕووداوە نادیارەدا کە مێژوونووسان ناویان نابوو( :گرێکوێرەی
ئیمپراتۆر).
گرێکە گوزارشت بوو؛ لە ڕقلێهەڵگرتنێکی لەناکاوی سوڵتان
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سەلیمخانی کوڕی سوڵتان سولەیمانی قانوونی ،لە نزیکترین
برادەری خۆی بە ناوی مەلیک ئەحمەد پاشا ،کە بە ڕێکەوتێکی
باوەڕنەکردە لە شمشێری سووری جەالدی دیوانی (هۆمایۆن)
لە ئیستانبوڵ فریادی دەبێت و سەڵتەنەت لە سەدری ئەعزەمی
دەخات و دووری دەخاتەوە بۆ ویالیەتی (وان).
لە گەڕانمدا لە ئەوروپای ڕۆژهەاڵت جارێک وەک کۆچبەرێکی
تاراو و جارێک وەک چیرۆکنووسێک ،توانیم بگەمە شوناسی
ڕاستەقینەی خەدیمی سوڵتان؛ لە مۆزەی مێژوویی (سۆفیا)
دا و لە دۆکومێنتێکی زەرد و پواودا کە باڵوێزی ڕووس لە
(کوشتاندینا)وە ناردوویەتی ،نووسراوە؛
((خەدیم لە ڕاستیدا کیژی کەشیشێکی ئارتودۆکسی ئۆکراینیە
و ناوی ڕۆکساالنا ئاناستاسیا لیسوفسکایە و لە شەڕی
خاچپەرستەکاندا وەک غەنیمە لە گوندێکی بچووکی سەرسنووری
مۆڵداڤیا دەگیرێت و لەبەر جوانی و چاوکەژاڵییەکەی هەر زوو
دەگاتە حەرمسەرای سوڵتان)).
بەوەشدا ماهی دەوران؛ (گوڵبەهارخان)ی ژنە گەورەی
سوڵتان ئیرەیی پێدەبا و لە غەمی قورسیی پایەکەی خۆی
و مەترسیی داگیرنەکردنی مێردەکەی ،دەکەوێتە شەڕێکەوە
لەگەڵیدا ،کە بەسەرکەوتنی کچە کریستیانەکە و شکانی خۆی
و دوورخستنەوەی بۆ شاری (پورسا) لەسەر دەریای ڕەش،
کۆتایی پێدێت.
سفری خیانەت
شەوێک لە گفتوگۆیەکی دوو قۆڵیدا لەگەڵ گەڕیدە و تاقە
مێژوونووسی ئیمپراتۆر ،لە باخەکانی میر عەبداڵخاندا لە بەدلیس،
مەلیک دەفەرمووێت(( :خیانەت بۆنی هەیە و بۆنەکەی شتێکی
فێنکە وەک بۆنی ڕەیحانە)) .ئەولیا زۆری دەبا ،تا شتێکی زیاتر
لە نهێنییەکەی ئەو و ڕۆکساالنا چنگ بخات...
ئەحمەد پاشا لەژێر کاریگەریی قورسی شەرابی شیری مایندا و
لە وەاڵمی پرسیارێکی زۆرزانانەی چەلەبیدا کە ئایا(( :خیانەت،
بە خسوس بۆ عالی مەقامان شتێکی دروستە یان نا؟)) مەلیک
هەناسەیەک هەڵدەکێشێت ،کە ئاهی ڕۆژگارانی زووی لێ دێتە
دەرێ و وا جواب دەداتەوە کە خیانەت(( :قەرارێکی ڕاستە،
ئەمما لە وەقتێکی غەڵەتدا)).
سفری ڕۆح
ئەو کتێبەی شەیتان لەسەر مێزی کافێیەک لە شەقامی
سۆدێرباری لە ستۆکهۆڵم بۆ منی جێ هێشتبوو ،جۆرێکە لە
جادوو ،جادوویەکی ڕەش ...هەموو جارێک الپەڕەکانی دەگۆڕێن،
بەوەدا ژمارەیان لەسەر نییە ،دۆزینەوەی چیرۆکێک تێیدا زۆر
دژوارە ...چەلەبی لەم کتێبەی شەیتاندا سەعات و بەرواری
ڕووداوەکانی بە شێوەیەکی تەمومژاوی و قژقژ نووسیوەتەوە ،بە
شێوەیەکی ئاڵۆز شەوڕۆژی دابەش کردوە بەسەر  ١٠٠سەعاتدا
و هەر سەعاتێکی بە  ١٤دەقیقە و نزیکەی ٤٠چرکە مەزەندە
کردوە .لەم کتێبەدا پاراگرافەکان جێگە دەگۆڕن و جاری وا
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هەیە لە ناوەڕاستی بەسەرهاتی گەشتێکدا دەوەستێ و بەدوایدا
چەند الپەڕەیەکی سپی دێت ،وەک ئەوەی نووسەرەکەی
بخوازێت چیرۆکەکە بە کەسێکی تر تەواو بکات! نازانم بۆ پاش
ئەو دیدارە کورت و لەپڕە؛ وا هەست دەکەم شەیتان بیەوێت
بە ستراتیژی خۆیدا بچێتەوە و ئەم جارە وەک دوژمن نــا،
بەڕاستی وەکو دۆستێک هاوڕێیەتیی ئینسان بکات!
ئەولیا لە زاری شەیتانەوە نووسیویەتی(( :ئایا خالیق ڕێگە دەدات
بەم کاریسەیە و لە زدی خۆی لوعبەکە نیهایەت بێ و ئیتر
هەمووان تەجرەبەی نەوعێکی تر لە حەیات بکەن ...حەیاتێکی
موتەهەر کە نە ئەوی تێدابێت و نە من؟)).
تیۆری ژیانی خاوێن؛ ژیانێک بێ خودا و بێ شەیتان بەشێک
بوو لەو کونپشکییەی من لە بیرۆکەی هەمیشەیی پشتی
کتێبەکەدا هەنووکە دەیخوێنمەوە.
سفری خۆشاردنەوە
من ئێستا وا خەریکە ئەم الپەڕە پەرش و پەڕاگەندانەی لە
بەردەستمدان ،بە وەستاییەکی چیرۆکنووسانەوە پێکەوە
بنووسێنم و لە تەکنیکێکی کۆالجیدا فێڵێک لە ئێوە بکەم و
بێ ئەوەی هەستی پێبکەن ،خۆم و ژنی هاوڕێکەم؛ یانی تازە
دۆستی من ،بە سکێکی نۆمانگییەوە لەم دونیا ڕەقەی ڕیاڵەوە
بۆ بەهەشتی کاغەز هەڵبێین ،سەرزەمینێک کە چاوی کز و
کەمتینی ئێوە ناتوانێ بمانبینێ.
بە ئەمانەتیشەوە دەبێ ئەوە بیڵێم کە ئەم دەستنووسە موڵکی
من و شەیتانە پێکەوە ،ئەوا بە ئاگاداری خۆیان و لەسەر
ئیزنی ئێوە ،من جارێکی تر ئەم چیرۆکە دەنووسمەوە و ڕەنگە
ناوی بنێم؛ تەوراتی ئەولیا بە خەتی ڕەیحانی ...کتێبێک؛
کە ئێوارەیەک بە ڕێکەوت لە کافێیەکی چکۆالنەی شەقامی
سۆدێرباریدا لە ستۆکهۆڵم ،نیشانی شەیتانی بدەمەوە ،شەیتان؛
ئەو گەنجە چاوبادامییەی لە ئەکتەرێکی فرەنسی دەچێت و
ئێستا ناوەکەیم بیرچۆتەوە.

ویژدان
ئیتالۆ کالڤینۆ
وەرگێڕانی :باوەڕ مەعرووفی

تێبینی:
زۆربەی چیرۆکەکانی ئیتالۆ کالڤینۆ ،چیرۆکنووس و
ڕۆژنامەوانی ئیتاڵی ،لە دوو سێ الپەڕە زیاتر نین« .ویژدان»
ناگاتە دوو الپەڕە ،بەاڵم هێندەی ڕۆمانێک قسەی هەیە بۆ
وتن .شوێنکات لەم چیرۆکەدا نادیارە ،ناوی هیچ کام لەو
دوو واڵتە نازانین کە لە شەڕدان .تەنها ناوی دوو کەسایەتیی
سەرەکیی چیرۆکەکە بۆمان ئاشکرایە .بەم جۆرە دەتوانین
ناوەرۆکی ئەم چیرۆکە بۆ زۆر دۆخیتر بگشتێنین .لویجی
لە دەرفەتێک دەگەڕێ تا تۆڵەی خۆی لە ئالبێرتۆ بکاتەوە،
کەسێک کە بە قسەی ئەو «دوژمنە» .ئەم چیرۆکە تانەیەکە
بۆ ئەوانەی پێیان وایە لە کاتی شەڕدا دەکرێ زۆر مرۆڤ
بکوژی ،بە بێ هیچ لێپرسینەوەیەک .تەنانەت بۆ ئەم کارە
دەستخۆشیت لێ دەکرێ و میداڵیشت پێ دەدرێ .بەاڵم
هەر کە شەڕ دوایی هات کوشتنی کەسێک ،ئەگەر تەنانەت
دوژمنیش بێ ،تاوانە و سزای خۆی هەیە!
ویژدان
شەڕ دەستی پێکرد و لویجی ناوێک داوای کرد ئەویش
بنێرن.
هەمووان ستایشیان دەکرد .لویجی چووە شوێنی دابەشکردنی
چەک ،دەستی دایە دانەیەک و وتی« :با بچم ئەو هەتیوە،
ئالبێرتۆ  ،بکوژم».
لێیان پرسی ئالبێرتۆ کێیە.
وتی« :ئالبێرتۆش دوژمنە ،دوژمنی منە».
پێیان وت کە دەبێ تەنها تاقمێکی تایبەت لە دوژمنەکان
بکوژێ ،نەک هەر کەسێک ئەو بە دوژمنی بزانێ.
لویجی وتی« :چیە ،پێتان وایە من گەوجم؟ ئەو ئالبێرتۆیە
ڕێک لەو تاقمەیە ،یەکێکە لەوان .کاتێ زانیم ئێوە لەگەڵ
ئەم کەسانە بە شەڕ دێن ،لە دڵی خۆمدا وتم :منیش دەچم،

بەم جۆرە دەتوانم ئالبێرتۆ بکوژم .بۆیە هاتوومەتە ئێرە .ئەو
هەتیوە چاک دەناسم :زۆڵی وەک خۆی کەمە .کاڵوی لە سەر
نام ،لەسەر هیچ و خۆڕایی لە کن ژنێک سووک و چرووکی
کردم .داستانەکەی دوور و درێژە .ئەگەر باوەڕم پێ ناکەن،
هەموویتان بۆ دەگێڕمەوە».
وتیان نا ،پێویست ناکا.
لویجی وتی« :ئێستە پێم بڵێن ئالبێرتۆ لە کام الیە با بڕۆم
لەوێ شەڕ بکەم».
وتیان نازانین.
لویجی وتی« :قەیدێ ناکە ،ئاخری یەکێک دەبینمەوە پێم
بڵێ .درەنگ یا زوو تووشی بە تووشمەوە دێ».
پێیان وت ناتوانێ ئەو کارە بکا ،دەبێ بچێتە ئەو شوێنە وا
ئەوان دەینێرن و هەرکەسێکیلەوێ وە گیر کەوت بیکوژێ.
ئەوان ئالبێرتۆیان هەر نەشدەناسی.
لویجی پێداگری دەکرد« :دەزانن چیە ،لەبەر ئەوەی ئەو
هەتیوە زۆڵی وەک خۆی کەمە و ئێوەش کاری چاک دەکەن
لەگەڵی بە شەڕ دێن ،با پێتان بڵێم چ باسە».
بەاڵم ئەوان نەیاندەویست بزانن.
لویجی بیانووی پێ نەمابوو« :ببەخشن ،ڕەنگە بۆ ئێوە هیچ
فەرق نەکا چ تاقمێک لە دوژمنان بکوژم ،بەاڵم من بەڕاستی
ناڕەحەت دەبم ئەگەر کەسێک بکوژم کە پەیوەندی بە
ئالبێرتۆوە نەبێ».
تاقەتیان بەسەر چوو .یەکێکیان کۆڵێکی قسە پێ وت و بۆی
ڕوون کردەوە کە شەڕ چیە و کەس ناتوانێ ئەوانە بکوژێ وا
تەنها خۆی بە دوژمنیان دەزانێ.
لویجی شانێکی هەڵتەکاند«:دەی باشە .ئەگەر وایە ،لەسەر
ئەمن دەتوانن حیساب بکەن».
نەڕاندیان« :تۆ تێدای و لێرەش دەمێنیتەوە».
پاشان بەڕێی بەرەکانی شەڕیان کرد« :بۆ پێشەوە ،یەک-دوو،
یەک-دوو!»
لویجی کەیفی ساز نەبوو .ناچار بوو کۆڵێک خەڵکی بێ

ساڵی یه که م ،ژماره ی دوو سێ ،ڕێبەندانی 1395ی هه تاوی

117

دیفاع بکوژێ ،تەنها بۆ ئەوەی ڕەنگە
تووشی ئالبێرتۆ یا یەکێک لە نزیکانی
ئەو بێ .لە بری هەر کەسێک کە
دەیکوشت میداڵێکیان دەدایە،
بەاڵم ئەو کەیفی ساز نەبوو.
لە دڵی خۆیدا دەیگوت:
«ئەگەر ئالبێرتۆم وە
چنگ نەکەوێ ،کۆڵێک
خەڵکم لە خۆوە
کوشتووە ».دڵنیگەران
بوو.
بەم حاڵەوە یەک لە
دوای یەک میداڵی
وەردەگرت ،میداڵی زێو،
میداڵی زێڕ ،هەموو جۆرە
میداڵێک.
لویجی بە بیریدا هات« :ئەمڕۆ
بڕێک و سبەی بڕێکیدی
دەکوژم ،وردە وردە کەم
دەبنەوە و نۆبەی ئەو بیژووە
دێ».
بەاڵم بەر لەوەی
ئالبێرتۆ
لویجی
بدۆزێتەوە ،دوژمن
تەسلیم بوو .زۆر
ناڕەحەت بوو کە
ئەو گشتە خەڵکەی
لەسەر هیچ و خۆڕایی کوشتووە،
ئێستەش کە ئاشتی سەقامگیر
ببوو لویجی هەموو میداڵەکانی لە
کیفێک هاویشتن و چووە واڵتی
دوژمن بۆ ئەوەی بیانداتە ژن و
منداڵی کوژراوەکانی شەڕ.
هەر وا دەگەڕا ،لە ناکاو تووشی
ئالبێرتۆ هات.
«زۆر عالە ،درەنگ هاتی بەاڵم
لە نەهاتنت چاترە ».ئەمەی وت و
دەستبەجێ کوشتی.
ئاوا بوو کە گرتیان و دادگاییان کرد و
لە داریان دا .کاتی دادگاییکردنی هەر
دەیگوت و دەیگوتەوە کە ئەم کارەی تەنها
بۆ ئەوە کردووە تا ویژدانی ئاسوودە بێ،
بەاڵم کەس گوێی نەدایە.
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“چۆلەکە خانمی درۆزن”
چنوور سەعیدی

من کچێکی درۆزنم ،هەر لەیەکەم رۆژی دیدارمانەوە
دەستمکرد بە درۆگوتن ،باشیش دەزانم چۆن هێندە جیدی
قسە بکەم تا پاساویان بۆ بکەم ،بۆ درۆوە گەورەکان سوێندی
“بەراستی” دەخۆم وبۆ درۆوە بچوکەکان “بڕوابکە” دەڵێم ،بۆ
نموونە کاتێ پرسیت:
 بە نیازی بەرنامەی داهاتووت چۆن داڕێژی؟من تماشای بەرزترین داری ناو حەوشەم کرد و ئینجا
گیرفانەکەت ،گیرفانی سەر سینگت وا رێک لە سەر
دڵتە ،تۆ پیاوێکی السار و بێ پەڕاوێز و
تەنیای ،بۆیە نەدەبا بمگوتبا:
 پێم خۆشە ببم بە چۆلەکە،هێالنەم لە سەر بەرزترین لقی
داری حەوشەکەت بێ و جاروبار خۆرئاوا ،کە زۆرت
بیر ئەکەم ،بخزێمە ناو گیرفانتەوە ،ئیتر هیچ کارێکم لەم
دنیایە نەبێ جگە لە ژماردنی ترپەی دڵت وا بارستایی قورسی
تێپەڕینی زەمەنە ،بڕیار بێ لە بۆنی جگەرەکەشت وەڕەز نابم.
ببوورە کە دەبا ئەمانەم بوگوتبا بەاڵم چاوم بڕییە هێالنەکەم و
باسی پرۆژەگەلێکم بۆ کردی...
دەبا ئەوکاتەی وا بیرت هاتەوە دەبێ چام بۆ بێنی ،پێش
ئەوەی جگەرەکەت بکوژێنییەوە بمگوتبا:
 چاوەکانت نەگۆڕاون ،هەر وەک پۆلی یەکەمی سەرەتاییتماونەتەوە ،بێ گوناح و بە ئەدەب!
دەبا هەر ئەو کاتە وا ناشارەزایانە چایەکی ساردت بۆ تێکردم
و لەرزە لەرز بۆت هێنام و داوای لێبووردنت لە تۆخ بوونی
کرد ،ئینجا منیش هەر بەراست گوتم کە بۆم فەرق ناکا تۆخ
بێ یا روون ،کواڵو بێ یا تازە دەم کێشراو ،بەاڵم نەمگوت بەو
مەرجەی تۆ بۆم بێنی ،بمگوتبایە:
 تۆ هەر بۆ چا تێکردن درووست نەکراوی ئاغە ،ئەو دەستەپیاوانەیەت بۆ ئەوە ئەبێ کە ببێت بە هێالنە ،جیک جیک،
جیک جیک ،ئێوارانی هەینی زۆردڵتەنگە و دەستەکانت مەگەر
رزگارم بکەن لە هرووژمی بێهوودەیی ،جیک جیک ،جیک

جیک ،چەندی گەڕام
لەشاران ،نەمدی
کەس وەک
تۆهێندە لە
من

بچێ!
دەبا ئەو کاتە وا پرسیارت لە “حەقێقەت” کرد و من قۆڵم
بۆ هەڵماڵی و لە تەمسیلی ئەشکەوتی ئەفالتوونەوە دەستم
پێکرد تا راستی سازی بوودریاری و راستی نواندنەوەی دونیای
سەرمایەداری ...زۆر زۆر ساکار و بوێر تماشای ناوچاوانتم
بکردایە و بمگوتبایە:
 حەقێقەت تۆی ،ئەوەی تۆ ئەیڵێی ،ئەوەی تۆ بە درووستیئەزانی ،ئەوەی تۆ ڕاوەی ئەکەی ،ئەوەی تۆ ئەینووسی ،ئەوەی
تۆ بەخەون ئەیبینی ...هەمووی تۆی
نەمگوت ،ئاه تۆ چەند الساری ،چەند الساریت و من چەند
درۆزن!
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لێکدانی بێ مەودا
سەدیق ڕەسووڵی

 .1تاو لە الی ڕاستی دا بانگی منی کردە الی وێستگەی
تاکسیەکانی کوێراوا  .ئایەی  82و  83ی سووڕەی یاسینی
لە بن گوێمدا خوێند  .دوایش دەستی لە سەر شانم دانا و
پێش ئەوەی سواری تاکسی بێت
 ئاگات لە خۆت بێت بە الڕێدا مەڕۆ !لە کوێراوا  ،شەیدا دادە بەزێ لە بەر دەرگای ماڵێ چیمەن
خوشکی گەورەی دەگەمە سەری  .مانتۆیەکی شینی
لە بەردایە  .لەچکەیەکی سووری لە سەردایە  .لێرە بە دەنگێکی
تۆزێک بەرزتر ئایەی شەستی سووڕەی یاسینی
بۆ خۆێندمەوە  .بە دەنگێکی زۆر خۆش  .شەیدا حافزی قورئانە .
سەری بچێ نوێژی ناچێ  .دوو هەنگاو زیاتر لێی دوور دەبمەوە
 .ناگەمە سەر کۆاڵن چیمەن بە تۆێی کراسێکی چیتەوە دێتە
دەرێ  .لە بەر دەرگاوە بانگم دەکات .بانگم دەکاتە ژوورێ .
دوکمەی کەواکەم دەکەمەوە  .قۆڵم هەڵدەکەم  .دەگەمە بەر
دەرگا  .باوکم توشم دەبێ .
 کامیان پاکترو بێ غەوشترە لەگەڵ ئەویان بخەوەچیمەن ملوانکەیەکی زێڕی لە مل دایە  .سەرو پرچی هاڵۆزوو
لێوی دەڵێی تکەی خوێنە  .بە دەم شێعرێکی مەحوییەوە بە
دوایدا چومە ژوورێ  .چاوم گێڕا بۆ شەیدا لەو سەری هاڵێکی
کورت و چکۆلە لە رەکعەتی دووی نوێژی عەسری ڕۆژی
بیست و حەوتی ڕەمەزاندایە .
 .2شەیدا لە حەسارێ ڕا بەردێکی دەست دایە .هاتەوە ژوورێ
 .بەردی لە سەر تاقەیەکی بەرز دانا .
 چیمەن چی لێهات ؟ هەمووو واڵت گەڕاین  .کەلێن و قوژبن و نێو جلەکانیشیگەڕاین  .حەمام و ئەنباری و ژێرخان و سەرخان و سەربانیش
گەڕاین .
شەیدا سپی هەلگەڕاوە  .لە تاوان نازانێ چی بکات  .هەزار جار
بیسمیالو ئەڵاڵهو ئەکبەڕو الیالهە ئلڵاڵ دەڵێ .
 خۆم لە حەسارێ جلم دەشت  .چووبایە دەرێ  ،یان دەرگاترازابەیە دەم زانی
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لەو حەیس و بەیسەدا پورە زاراو مام ڕەشید سەر بە ژوورێدا
دەکەن  .لە پێشدا لەوە تووڕەن بەو دمەو ئێوارێ لێرە چی
دەکەی ؟ دوای ئەوە لە چیمەن دەپرسن  .مام ڕەشید
هەڵدەکێشێتە دەمانچەو لە نێو چاوانمی دەگرێ  ،چاوێک لە
پورە زارا دەکا سپی هەڵگەڕاوە .
 چیمەن لە کوێیە ؟پوڕە زارا تۆزێک زیاتر لوت دێنێتە پێشێ  .توزێک زیاتر
تووڕە دەبێ  .ئەگەر ئەو دەمانچەیە بە دەستی ئەوە بایە  ،بە
گوڵڵەیەک ساردی دەکرمەوە .
 لەگەڵ شەیدا بە تەنیا لێرە خەریکی چ نامەردیەکن ؟شەیدا حەپەساوە نازانێ چی بکات یان چی بڵێ  .ئاماژە بە
بەرماڵەکە دەکا .مام ڕەشید لوولەی ساردی حەوتیرەکەی لە
نێو چاوانی شەیدا دەگرێ .
 چیتان بە سەر چیمەن ئەو کچە پاک و بێ خەوشە هێناجیڕەی دەرگایەک لە پشت سەرمانەوە دێ .
 .3چیمەن  ،هەر دوو لپی دەستی لە سەر ئەژنۆی دادەنێ .هەر
دوو القی جووت دەکا  .چاو لە لینگی دەکا لە ئاوێنەکەی نێو
لپی دەستی من  .هەرچی ئەو لێرە دەیکا لەو دیو شەیدا بە
هەمان جۆر دوو پاتی دەکاتەوە .
لە دیوێکی قورم گرتووی شانی ڕاستمانەوە پورە زارا تەندووری
نێڵداوە  .خەریکی نان کردنەو تازە خەریکە
هەنگوتک دەگرێ  .هەرای چیمەن دەکا
 تیرۆکەکەت دیتەوە ؟بەرزترو  ،تۆزێک توڕە بانگی شەیدا دەکا
 ئەو پنەیە بێنە .هەرای من دەکات .
 هەتیوە بەر بینگی ئەو کچانە بەردەلە دەرێ دەنگی بانگی عەسر دێ  .مام ڕەشید خۆی بە ژورێدا
دەکات .
تووڕە هەرا دەکات
 -ئەو هەویرە ترشا  ،خەریکی چین .

چیمەن بە تیرۆکێکەوە سەر بە متبەق دادەکات  .شەیدا ڕووت
خەریکە جل دەگوڕێ  .لە کەلێنی دەرگا چاوی
لە سەر هەڵناگرم  .بە الی شانی چەپیدا ئاوڕ دەداتەوە  .ڕاست
چاو لە من دەکا .
 خەریکە چاو لە من دەکەی  ،خەریکە خۆت توشی گوناەدەکەی ؟
بە قەرا هەنگاوێک دەکشێمەوە .
 ترسای ؟بە دەنگی مام ڕەشید  ،خۆمدا پەنایەک  .مام ڕەشید بە هەڵە
داوان و هەناسە بڕکێ دەگاتە سەر شەیدا گوێم لێیە دەڵێ -
 شەیدا نوێژی عەسر بە جێ دێنی !مام ڕەشید چاوێک لە کات ژمێرەکەی دەکا  .دەگەڕێتەوە .
 .4مام ڕەشید  ،لە ئایەی 60ی سووڕەی یاسین  ،سەرێک
هەڵدێنێ  ،چاوێک لە من دەکا  .باران نم نم دەبارێ .خەلک
بە دەورو پشتی گۆڕەکەوە چەتری ڕەشیان هەڵداوە  .پورە زارا
خۆی داوەتە سەر گۆچانەکەی لە نێو پۆلێک ژنی ڕەش پۆشدا
چەندە لە کوڵ دەگری .لە کۆتای ئایەی شەستی سووڕەی
یاسیندا سەرێک هەڵدێنێ لە پێشدا چاوێک لە چیمەن دەکا .
چاوێک لە من دەکا نێو چاوانی تێک دەنێ  .ژنێک لە پەنایەوە
دڵداری دەداتەوە  .دوای یاسین بە سێ چوار کەس گۆڕەکە پڕ
دەکەنەوە  .چیمەن بە دەم گریانەوە پێمەڕەیەک وەردەگرێ
لەگەڵیان پڕ دەکاتەوە  .بە دەم باران و گریان و هەنیسکانەوە
سەیری من دەکاو سەر ڕاوەدەشێنێ دوو بەردی لە باتی
کێل بۆ دادەنێن  .باوکم دیارە لە پشتی سەری خەلکەوە
لە تاکسییەک دادەبەزێ  .بە پەلە خۆی دەگەیەنێ  .لەگەڵ
هاتنی ئەو خەلک باڵوەی دەکەن  .باوکم بە نێو قوڕو باندا لە
بیست و حەوتی مانگی مەبارەکی ڕەمەزاندا خۆی گەیاندمێ .
لە باوەشم دەگرێ .
 حەیف بەو کچە جوانە هەڵیان واسی  ،حەیف .هەموو دەڕۆن  .من و چیمەن لە بەر بارانێکی پاییزیەوە بە دیار
گۆڕەکەوە  .دەمێنینەوە .
 .5پورە زارا لە حەسارێ لە پەنا ماشێنێکی پژو لێم وەر
دەگەڕێ  .خۆی دەداتە سەر گۆچانەکەی
 تۆ پێت عەیب نییە بە دوای ئێمەدا دێیە ژوورێ .مام ڕەشید چەترەکەی خڕدەکاتەوە  .لە بن لێوەوە .ورتەیەتی
 .چیمەن لە ژوورێوە بە پیرمەوە دێ  .لەچکەیەکی ڕەشی لە
سەر دایە  .بانگم دەکاتە ژوورێ  .لە نێو دەرگای دەرێ باوکم
بانگم دەکات  .دەگەڕێمەوە الی .
 ڕۆڵە  ،شەرمەندە مەبە  ،گونابار شەیدا بووجگەرەیەک هەڵدەکا  .چیمەن لەوێ چاوەڕێمە  .پورە زارا
هەروا خۆی داوەتە سەر گۆچانەکەی  .مام ڕەشید کەوشێکی
بە دەستەوە و ئەوەی کەیانی لە پێدایە .
 کوڕی من  ،خۆت بە شەرمەندە مەزانە  ،شەیدا خۆی ڕووتبۆوە  .شەیتان ئەو بووە  .تۆ فریوی شەیتانت خواردوە .
مام ڕەشید کەوشەکەی دیکەشی دادەکەنێ  .پورە زارا  .دێ

بۆ الی چیمەن  .بە دەنگێکی بەرز بە چیمەن
 سەری تۆش بە فەتەڕات دەداچیمەن بانگم دەکا  .هاوار دەکا .گوێ نەدەمە قسەکانی باوکم
 .مام ڕەشید دەگەڕێتەوە  .دەگاتە الی چیمەن بانگی دەکاتەوە
 .ژورێ چیمەن ئاتەکی کەواکەم بەر نادات .باوکم بەر بینگم
بەردەدا
 ئاواتی من ئەوەیە تۆ بە الڕێدا نەڕۆی .سواری ماشێنەکەی دەبێ  .بە دڵێکی پڕەوە ماڵ ئاوایم
لێدەکات  .چیمەن دەستم دەگرێ  .کارەبای نێو شاری
دەڕواو واڵت لە تاریکیدا  ،ون دەبێ  .چیمەن لە نێو تاریکیدا
دەستم بۆ دەگێڕێ .
 .6هەمووکەس بە نەدیم بانگم دەکا  .بێجگە لە باوکم  .بە سینا
بانگم دەکا  .کاتێک بانگم دەکا سینا  .وا دەزانێ گەورەترین
پیاوی کوردەواری بانگ دەکا  .تۆزێک نێرانە دەنگی هەڵدێنێ .
 سینا بە ئەوڕۆ بچین بۆ ڕاو ؟ بۆ کوێ بچین ؟ دەورو پشتی زاوەکێو باشە ئەالن وەرزێ گەڕانەوەی قازوو قورینگەلەو قسانەدا بووین  .مام ڕەشید بە تاپڕێکەوە  .خۆی بە ژورێدا
کرد .هەر چاوی بە من دەکەوێ  .هەڵدە بەزێتەوە  .بە دوای
ئەودا شەیدا کچە چکۆلەکەی خۆی بە ژورێدا دەکا  .کۆلە
پشتییەکی بە شانەوە  .بڕنۆیەکی بە دەستەوە  .چاوی بە من
دەکەوێ  .دەزانێ دێم  .لە خۆشیان زاری وێک نایەتەوە .
تاپڕەکە دەداتە دەستی من .
دەستی لە دەستم دەکەوێ  .بە ئاخێکەوە
 دەست نوێژەکەم شکا .لەو کاتەدا چیمەن کچە گەورەکەی مام ڕەشید بە سەرمان
دادێ  .بە قۆشمەی دەستی لە نێو دەستم دەنێ .
 من نوێژی عەسرم کردوە .باوکم پێدەکەنێ  ،مام ڕەشید نێو چاوانی تێک دەنێ  .پورە زارا
دێ لە شوێن چیمەن  .مام ڕەشید پێی دەڵێ -
 ئاگات لە ماڵێ بێت .چیمەن هەروا بە دوای دایکیدا دەڕواتە دەرێ  .دەستم بۆ
هەڵدێنێ  .شەیدا تێک دەچێ  .کاتێک بە باوکم دەڵێم
 وانەکانی زانکۆم بە دوا کەوتوە بڕیار وابوو لە مەر فڕۆید پەیڤێک بنووسی خەریکی نووسینیمباوکم پێشیان دەکەوێ  .شەیدا نێو چاوانی تێک دەنێ .
 هەتا دێمەوە خوام لەو خوایە بە الڕێدا ڕۆیبی .خوام لەو خوایەی بە زاراوەی الی بانە کوتی  .بڕنوویەکم لێوەر
دەگرێتەوە  .بە دوای باوکمدا دەڕواتە دەرێ .
مام ڕەشید بە مۆڕەیەکی زۆر ناحەز  ،خەنجەرەکەی لە بەر
پشتێن نیشان دام .
 .7ئاگام لێیە چیمەن دەچێ بۆ الی سەیزادە خاتون فێری
قوڕئان دەبێ  .ئەو کاتەی من ڕێگام پێگرت  .لە بەرتەپ و تۆزی
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دوا نیوەڕۆیەکی پایزی  .لە بن لێوە سووڕەی ئەلجێن دەڵێتەوە
 .لە پڕ لە بەر دمی شین دەبم  .سپی سپی هەڵدەگەڕێ .
بیسمیالیەک دەکا  .لەوانەیە بەر پشتاکەوێ  .خێرا دەیگرمەوە
 .ڕاست دەبێتەوە  .چارشێوەکەی لە خۆی دەهاڵێنێ .
 نەمکوت زوو وەرە ئاگام لە سات و کات نەبوو . ئەوڕۆ سەیزادە ماوەیەک دەروا ماڵەکەی بە سەر مندا بەجێدێلێ
 فیتوویەک لێدە  ،بە سەرباندا دێمە خوارێ .کلیلی دەرگام دەداتێ  .خۆی دەرواتە ژوورێ  .خۆم لە پەنایەک
مات دەدەم  .سەیزادە خاتون بە شەلە شەل
دێتە دەرێ  .ڕووو دەکاتە ماڵێ چیمەن  .پورە زارا لە سەری
دەکاتەوە  .سەیزادە دەچێتە ژوورێ .
بێ ئەوەی چاوەڕێی فیتوو لێدانی چیمەن بم  .خێرا خۆم بە
ژورێدا کرد .
چیمەن لە چێشت خانە ڕووت قابلەمەیەکی ڕەشی بە دەستەوە
 .پێی دادەنێمە عەرزی  .هەر لەوێ دایدێنمەوە .
چەن ناسک و باریک لە بەر دەستانە  .وەک شوڵی تەڕ بە
دەسمەوە دەچەمێتەوە .
 بوا حەکەدار بوی ؟وەک شەپۆلی زەریا دێت و دەچێ بێ ئەوەی توانای واڵمی
پرسیارەکەمی هەبێ .
دەنگی دەرگای دەرێ دێ  .بە کلیل دەیکەنەوە  .نەمان توانی
خۆمان خڕکەینەوە  .شەیدا بە هەڵەداوان خۆی بە ژوورێ
دادەکا  .بە دوای ئەودا خاتونە شەڵ خۆی بە ژوورێدا کرد .
هەر چاوی بە لەشی ڕوتی ئێمە کەوت  .بەر چاوی دەگرێ .
بیسمیالیەک دەڵێ و دەکشێتەوە  .شەیدا چاوی لە سەر لەشی
من قەتیس ماوە  .جوڵەی لێبڕاوە  .دەنگی مام ڕەشید تووڕە
دێ  .دەنگی گێالن گێالنی چەکی بە دەستەوە دێ .
 . 8سێ ڕۆژە چیمەن دیار نییە  .باوکم  .بە تانەوە دەڵێ -
حەتمەن لەگەڵ هەتیوێک هەڵ گیراوە .
مام ڕەشید خۆی دەداتە بەر تاوی بەیانی .دەست بە ماشێنەکەی
باوکم دەگرێ  .پورە زارا دێتە بن گوێم .
 نەدیم تۆ بۆ حەولێک نادەی .هەموو خەلک بە نەدیم نێوم دەبەن  .بێجگە لە باوکم  .پێم
دەڵێ  -سینا
کاتێک دەڵێ  -سینا هەزار سینای لە دم دەبارێ  .وا دەزانێ
بانگی قارەمانێکی زۆر گەورەی کوردەواری دەکا .
باوکم دەست لە سەر شانم دادەنێ  - .کوڕی من کام ڕێگایە
ڕاستە پێیدا بڕۆ هەتا دەگەیە چیمەن .
چاوێک لە مام ڕەشید دەکا دەڵێ  -هەتا فرمێسکی ئەو دایک
و بابە کوێرە بسڕیەوە .
شەیدا لە سووڕەی یوسف زیاتر لە دە ئایەی هێناوە  .هەتا دڵی
من نەرم کات  .پێ لەو سەفەرە نێم .
مام ڕەشید خەنجەرە دەسک ماسیەکەی خۆی دامێ  - .نەکا
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لە ڕێگا تووشی چەتە و ڕێگران بیت .
پورە زارا ملوانکەیەکی شینی دامێ  - .هەر کات چیمەنت
دییەوە  .ئەو ملوانکەی لە مل دەکەی .
باوکم دەست لە سەر شانم دادەنێ
 لە پشت قافەوە دێیەکی چکۆلەی لێیە . هەتا ئەوێ بڕۆم زەمانی زوو نییە بە ماشێن و قەتاروو فڕۆکە سەفەر دەکەی .شەیدا دێتە پاڵ دەسمەوە  -هوتێلێکی زۆر خۆشی لێیە  .لە
سەر فەیس بووک وێنەکەیم دیوە .
 ئەگەر لەوێ نەبوو کوڕی من دەگەڕێی ،دەگەڕێی هەتا دەگەیەی . .9هەموو ون بونی چیمەنیان بە سەر مندا هێنا  .هەموو
یەخەی منیان گرت  .مام ڕەشید چوو لە ئیتالعات
شکایەتی دژی من تۆمار کرد .
 ئەو کوڕە چیمەنی هانداوە هەڵێ بەو دیو .نەیان توتنی هیچم بە سەردا بسەپێنن  .زیاتر لە نیو کات ژمێر
لەوێ نەبووم  .زانیان تۆمەت بار نیم  .تازە بوونە هاوسێمان .
دیوار بە دیواری ئێمەوە  .ئێوارێیەک پورە زارا بانگم دەکات .
 دەستمان ناگاتە ئەو گلۆپکی کارەبایەبە دوای ئەودا شەیدا دێتە دەرێ .
 ژوورێ زۆر تاریکەهەر چاوی بە من دەکەوێ  .پێدەکەنێ  .فەرمووم دەکا بۆ
یاریدە دانیان بۆ گۆڕینی دوو گڵۆپکی دوو دیوان .ئەوشەوە
 ،دوای گۆڕینی گڵۆپکی دیوێکی تەنگە بەر دوای هەڵ کرنی
گڵۆپکەکە  .چیمەن مات لە سەر جێگاو بانەکەی ڕوت ڕاکشاوە
 .پورە زارا لێی تووڕە دەبێ  .شەیدا چارشێوەکەی خۆی هێناو
پێی دادا  .دوای ئەو ڕووداوە زیاترمان یەکتر دی  .زیاترو
کەلێن و کونمان دی  .شەیدا خۆی لە یاریدا دانمان دا بوو .
 شەیدا کەی من چیمەنم هانداوە بۆ ڕاکردنشەیدا لە بن گوێمدا دەڵێ  -هەێ نەهاتوە بەو دیو  ،ئەوە لەو
ژێرخانەیە
 ئەوە ژێرخان نییە بەلکوو کوالنە سەگە دێڵە سەگێکی وەک چیمەن هەر ئەوێی شیاوەپورە زارا لە بن گوێمدا کوتی  ،دەنگێ مەکە با بترەکێ .
 . 10شەیدای دوای ئەوەی ڕووی کردە قوڕئان و نوێژ  ،سەمای
بە النا  .یانی مانگێک دوای هاتنیان بۆ گەڕەکی ئێمە  .بە
توێی کراس و داوێنێکی قولە سەمای عەرەبی چۆن دەروا .
چۆن خۆی دەلەنگاند  .سەرو پرچی بە سەر سمت و سۆڵی
خۆیدا شۆڕ دەکردەوە  .دەستی لێک باڵو دەکردەوە  .سینگ
و مەمکی بۆ دەلەرزاند .
چیمەن بە ترسەوە  -ئەگەر باوکم بزانێ .
لە سەربانی ماڵێ سەیزادە خاتون ڕا باوکم بانگ دەکا  .وا دیارە
دیشی ماەوارەکەیان بۆ میزان دەکا  .بە نەردیوانێکی شکاو
ڕا چومە سەرێ  .باوکم ئاچەرێکی بە دەستەوە بانگی کرمە

پەنای خۆی
 سینا تۆ کارێکی زۆر گەورەت دەرحەق شەیدا کرد  ،تۆنەبای ئەو تۆبەی نەکرد .
ئاوڕێکم لە حەساری ماڵێ مام ڕەشید داوە  .چیمەن لەگەڵ
بابی کۆلە پشتیان تێک ناوە  .مام ڕەشید بڕنوویەکی لە شاندایە
 .چیمەن تاپڕێکی بە دەستەوە .
پزلوخیان هەڵکێشاوە  .خەریکە دەڕۆن  .دەست بۆ شەیدا
هەڵدێنن .
 سینا بیری الڕێ مەکەوەدوای کە چاوی بە پورە زارا دەکەوێ دەڕواتە دەرێ .
 سینا هەڵی  ،بۆوە نابێ لە دەستی دەی  ،دەبێ بیقۆزیەوە .بە سەربانی ماڵێ خاتونە شەڵدا باز دەدەمە سەربانی دیوەکەی
چیمەن  .لەوێشڕا دادەبەزمە دیوەکەی شەیدا  .تازە دەگاتێ .
دەڵێێ  -بێستانەکانی پشت زاوە کێوە .
 . 11کاتێک چیمەنم هێناوە  .سێ فڕۆکە شاریان بۆمباران
دەکرد  .دووکەڵ بەری ئاسمانیشاری گرتوە  .لەگەڵ چیمەن
بە نێو تەقینەوەو ویژەی موشک و ڕوخان و هاوەن و ڕەگباری
دۆشکادا خۆمان گەیانەدە گەرەکی مەحمەلی دەشتیان  .وا
تێک ڕووخاوە  .هیچت بۆ ناناسرێتەوە  .چیمەن بانگی دایکی
دەکات .
والت بۆتە جەهەنەم  .چاو لە ئاسمانی شارکەی هەر بۆمب
و گوڵڵەیە دادەبارێ  .هاون و گۆڵڵەو بۆمب زۆر نێزیکی ئێمە
دادەبارێ .
 نەکا قیامەت بێت و نەمان زانیبێت .چیمەن چاو دەگێڕێ بۆ دەرگاو بانی خۆیا ن لە نێو ئەو
بومەلەرزەیەک نییە
تێک ڕمانە  .کاری هیچ
.
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ئەو خەونانەی بەر لە مردن دەیانبینین
شانازجەوانشیر

بۆنی مەشرووب و تامە تاڵەكەی لە جەستە و هەناوم دا
هەست پێدەكەم بە ئەستەم دەتوانم بەر خۆم بگرم ،ئەو
كوڕە غەریبەیەی كە نازانم لە كوێوە دەركەوتووە تێدەكۆشێ
هەڵمستێنێتەوەو لە پەستا دەڵێ ”:نا مەترسە هیچ نەبووە من
لێرەم هێمن بەوە و تێكۆشە هەناسە بكێشێ دەی زووبە”.
ئەوندە ئاڵۆزم كە نازانم دەبێ چی بكەم كوڕەكە بە هەموو
هێزی دەست دەداتە بن باڵەكانم و لە لێواری چۆمەكەم
دووردەكاتەوە”:باشە باشە ئێستا گەرمت دەكەمەوە بەاڵم
سەرەتا دەبێ كارێ بكەم”.
ئاو لە تەواوی جەستەمەوە دەتكێ و جلەكانم وا پێمەوە
نووساون كە بە ئەستەم دەتوانم خۆم بجولێنم.
كوڕەكە بە ڕاكە ڕاك خۆی بە كاپشێنەكەی كە لە سەر لمەكان
فڕێیداوە دەگەینێ و بە پەلە لە یەكێك لە گیرڤانەكانی دا
گووشیەكەی دەردێنێ و ،پەیوەندی بە ئۆرژانسەوە دەكات.
كەس نەزانێ دەڵێ خۆشەویست ترین كەسی ژیانی لە
چۆمەكە گرتووەتەوە كە بەم شێوەیە دەنگی هەڵدەبڕێ،
دەگوڕێنێ”:ئەرێ ،ئەرێ دەرم هێناوە تكایە خێرا وەن ئێرا
زۆرساردە“ .
بەاڵم من ئەو سەرما قورسەی كە ئەو باسی دەكات بەو شێوەیە
هەست پێ ناكەم زۆرتر لەوە دەچێ خەون ببینم ئەرێ ئەمانە
هەمووی خەونە من ئێستا دەبێ لە نێو قوواڵیی چۆمەكە بم،
وردە ورە لەشم سووك دەبێت و دەكەومە سەر ئاوەكە و ،دوای
چەن ڕۆژێكی تر تەرمەكەم بە شێواوی دەدۆزنەوە.
هەناسەیەكی گەرم بەر ڕووخسارم دەكەوێ چاوەكانم بە حاڵێ
دەنوقێنم ،كوڕەكە خوساو و سەرما بردوو بە سەرم دا شۆڕ
بووەتەوە بە تەقە تەقی ددانەكانی كە بە ئەستەم یەكدەگرنەوە،
دەڵێ’’:نابێ بخەوی زووكە چاوەكانت كەوە و جەستەت
بجوولێنە دەی خێراكە ئێستا ئەوان دێن دەی ”. ..
بەاڵم بێ ئەوەی جولەكەم هەروا سەیری دەكەم و سەرم
دەخەمە سەر لمەكان .بەرلەوەی چاوەكانم داخەم پڕم دەداتێ،
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كاپشێنەكەی دەدا بە سەرشانەكانما تووند و لە ئامێزم
دەگرێ”:جولە مەكە جولە مەكە دەبێ گەرمت كەمەوە دەبێ
هەتا ئەوان دێن چاوەڕێ بین”.
منیش بێ ئەوەی جوولە كەم لەنێو ئامێزی هەڵدەترۆشكێم
و دەهێڵم هەتا بە گەرمای جەستەی وهەناسەكانی گەرمم
كاتەوە كە بۆ ساتێ هەست بە بۆنی ماسی دەكەم .دەكەومە
بیر بڕیارەكەم و بە منگە منگێكی مەستانەوە دەڵێم”:بەاڵم من
بڕیاری خۆم دابوو نەدەبوایە ئەو كارەت كردایە دەزانی من
دەبوایە بمردایەم”.
كوڕەكە بزەیەك دەكات و بە مێهرەبانیەوە پرچە تەڕە لماویەكەم
دادێنێ ،دەڵێ’’:لە كاتی خۆی دا گەیشتم ئەرێ چاك هاتم”.
دێم واڵمی دەمەوە كە هەست دەكەم خەریكە خەوم لێ
دەكەوێ .دەنگی كوڕەكە جار لە دوای جار دوور دەكەوێتەوە.
نازانم چەندەی پێچوو هەتا بۆ جارێكی تر چاوەكانم كەمەوە بە
گێژییەوە چاو دەگێڕم دەمهەوێ بزانم لە كوێم ،دڵم بە یەكدا
دێ و سەرم گێژ دەخوات  .چاوەكانم جار تارمایی دەبینن و
جاریش ڕوون دەبنەوە .دیسانەوە چاو دەگێڕم ،دەناڵێنم”:ئێرە
كوێیە؟ ئێرە!”
دەنگێكی پیاوانە بەرگوێم دەكەوێ”:ئا هەستای بڕوانە لە
نەخۆشخانەی”.
سەرم بە گێژا دێ و تۆزێكی ماوە بڕشێمەوە بەاڵم لە پڕا
دەكەومە بیر كوڕەكە و بە خۆم دەڵیم”:یانی خۆیەتی؟”
دڵە كوتە دەمگرێ ،بە دوای دەنگەكەی دا پێلوەكانم دەجولێنم
و نامۆیانە چاو دەگێڕم بەاڵم جگە لە پیرە پیاوێكی چڵكنی
سەروڕیش هاتوو كە لە نێو دەرگەی ژوورەكە ڕاوێستاوە و بە
چاوە دەرپەڕیوەكانی زەق زەق سەیرم دەكات كەسی تر نابینم.
هەست دەكەم پیاوەكە زانیوە سەیری دەكەم وەك بمناسێ بە
دەم بزەكردنەوە بۆ الم دێت و دەڵێ”:ئێستا چۆنی؟! ”.
پیاوەكە بۆنی ماسی لێوەدێ.

قاوەی سوێر
بەختیار حەمەسوور

کە گەیشتینە ترافیک ،گڵۆپەکە سوور بوو .منداڵەکان لە
هەردوو الوە تێمان ئااڵن .بە کلێنکس ،بنێشت و فڵچەکێشان
بە جامەکاندا .سەیرمان کردن و سەیریان کردین« .دیسان
هاتنەوە ».سەیری دەکردم کە گوتی .بۆی پێکەنیم .منداڵێک
ئاوپرژێنی جامەکەی منی کرد ،دیمەنی دەرەوە ئیتر نەدەبینرا.
کە پانیی دەمی فڵچە جارێک پرژەکانی ڕاماڵی ،دەموچاوی
دەرکەوت :ڕەشتاڵە و ڕووشاو .کە جاری دووەم فڵچەکە پرژەکانی
ڕاماڵی ،مل و یەخەی دەرکەوتن :بۆر وخڕ ،چڵکنیش .جامەکانی
دادانەوە .جزدانەکەی دەرهێنا و سەیری کردم« .ئەوەیش بۆ
خاتری تۆ کە خۆشت دەوێن ».بەس پێکەنیم .جامەکانی بەرز
کردنەوە .منداڵەکان هەر دەم و دەستیان دەجوواڵن و دەنگیان
نەدەبیسترا ئیتر .ڕادیۆی کردەوە .مووزیک بەناو ئوتومبێلەکەدا
پەخش بوو .گۆڕی .دەنگێک ،کە بۆنی دووری و دەریای لێ
دەهات ،لە شوێنێک گۆرانی دەگوت .ڕایگرت .دەیزانی حەزم
لێیەتی .لەبەر خۆمەوە چەند جار گوتبووم و چەند جاریش بە
دزییەوە لە پشت دەرگاکان گوێی بۆ گرتبووم.
ماڵ تا فەرمانگە ،سێ ترافیک و چەند شەقامێکی خواری
پڕ چاڵ و کەند و بیست خولەکێکیش ڕێیە .لەوێ ،لەو بینا
کۆنە ،لە بەشی تۆمار دەوام دەکەم .مەسەلەن ئەگەر شەقام
چۆڵ بێت و ترافیک ڕێکوپێک ،ڕەنگە لە کاتی خۆیدا بگەین،
بەاڵم دۆخی شەقام لە شاردا و لە هەشت بۆ هەشت و نیوی
بەیانی ،قەت ئاسایی نییە ،چەندیش زوو هەستیت ،بە پەلە نان
بخۆیت و خۆیشت بگۆڕیت .جاران ،وەک هەر ژنێک ،لە هەر
کوێیەک ،درەنگ ئامادە دەبووم .ئێستا پێچەوانە بووەتەوە .لە
ئوتومبێلدا چاوەڕوان دەبوو ،تا پەتی ئارامیی دەپچڕا و دەستی
بە هۆڕنلێدان دەکرد .پەیتاپەیتا.
ئۆتومبێلەکان لە دواوە دەست بە هۆڕنلێدان دەکەن .پەیتاپەیتا.
گڵۆپەکە سەوز بووە« .باشە باش ».و دەکەوینەوە ڕێ .گۆرانییەکە
تەواو دەبێت .دەیگۆڕێت« .بەیانی باش»ـە .کچێک لەسەر
هێڵە« :سەرەتا بەیانی باش لە ئێوە و گوێگران »...تەماشام

دەکات« :بەیانی باش جوانترین ژنی دنیا ».بۆی پێدەکەنم.
دەمەوێت بڵێم« :بەیانی باش باشترین پیاوی دنیا ».نایڵێم.
مەسەلە ئەوە نییە نەمەوێت ،نا .دەیگۆڕێت« .فەرموون ئێوە و
پێشبینیی کەشوهەوای ئەمڕۆ» لە جامەکەی الی خۆیەوە لە
ئاسمان دەڕوانێت« :دیارە ئیتر ،ئەرک مەکێشە ».و دەیگۆڕێت.
«گەر دەتەوێت بە ئاسانترین و خێراترین ڕێگە پەیوەندیی
بە خۆشەویستانتەوە بکەیت »...کزی دەکات« .ئاسانترین و
خێراترین ڕێگە بۆ پەیوەندییکردن بە تۆوە ،پێکەنینەکەتە ».بۆی
پێدەکەنم .هەڵبەت بۆ ئەو .لەم چوارچێوەیەدا و بۆ هەمیشە.
باڵەخانە نزم و بەرزەکان دەبڕین .تاکوتەرا خەڵک دەبینرێن؛
خێرا و سەرداخستوو جادە دەبڕن .لێرەولەوێ دەدوێت .لە
بینا هێشتا تەواونەبووەکان .لە دیزاین و شێوازی کارکردنیان.
«وەک ئەوەی تاپۆیان بە ناوی تۆوە بێت!» بەیانییەک پێم
گوت .کە دەدوێت ،هەر دەڵێی وتار دەدات« :بە بۆچوونی من
قۆقزیی پێش بینا زیادە ،مەسەلەن ئەگەر تەخت بێت دەتوانن
بە درێژی و پانیی نێوچەوانی بیناکە ڕیکالم هەڵبواسن و»...
ئوتومبێلەکان تێمان دەپەڕێنن .یەک یەک و دوو دوو« .قاتی
یەکەم ئەگەر بکرێت بە مۆدێالت و بابەتی ڕۆژ ،قاتی دوو بۆ
شتی مارکە و بابەتە دەگمەن و دانسقەکان ،قاتی سێیش بۆ
کافێ و ڕیستۆرانت ،دڵنیام قازانجی خۆی نازانێت ».خەڵکان
لەنێو ئوتومبێلەکانیانەوە تەماشامان دەکەن و پێدەکەنن.
جارێک گوتم« :هەر گلەیی لە من دەکەیت ،خۆت چی« ».خۆم
چی؟» «بە خێراییی کیسەڵ دەڕۆیت .ناکرێت کەمێک خێراتر».
نەیدەبیست .قەت ڕیتمی لێخوڕینی خۆی تێک نادات.
ئەوجارەیش کە بە ڕێوە بووین بۆ گوند ،شەقام لە بەردەممان
ڕاخراو و چۆڵ بوو .لە بەهارمان دەڕوانی و سەوزایی .نەمزانی،
لە کوێوە و چۆن .وەک داڕمانی شاخێک بەسەرماندا .زرمەیەک
و وەرسووڕان بەرەو چاڵێکی قووڵ .تەواو .دواتر کە لەسەر
تەختێک درێژیان کردم و بە دەورمدا ڕیزیان بەست ،گوێم
لێبوو باسیان لە پانی و چۆڵیی شەقام و ئەو شتانە دەکرد
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و دەیانگوت ،لەو کاتانەدا پیاو جامی الی خۆی دەکاتەوە و
هەوایەکی فێنک دێتە ژوورەوە و کەیف دەکات ،ئێ ئیتر ،ڕەنگە
گۆرانییەکیش لە هەوای ئوتومبێلدا بێت و بچێت و خەیاڵی
پیاو بۆ دوور ببات ،دەی دەیبات ،هەر لەو کاتانەدایە پیاو پێی
پێدا دەنێت و دەفڕێت .چوزانم ،لەو قسانە .دەمویست لەسەر
تەخت کێل ببمەوە و بڵێم نا .ڕاست نین ئەو قسانە .دەمویست
باسی هەموو بەیانییەکان بکەم .هەر قسەیان دەکرد و منیش
لەو شوێنە تەنگ و ساردەدا ،ڕووت و ڕاکشاو لەسەر تەختێکی
یەکنەفەریی ،هێواشهێواش لە دنیا دادەبڕام و زیادتر هەستم
بە سووکەڵەیی جەستەم دەکرد.
منداڵێتی لە گوند و نزیک زەریا و درەختەکان بوو .دواوە بۆم،
لە گوند و مندااڵنی گوند ،لە زەریا و ماسی و درەختەکان.
لەبەر خۆیەوە ئەو ئاوازە دەڵێت کە من پێم خۆشە .زوو زوویش
سەری دێنێتە پێش و دڵنیام دەکاتەوە لەگەڵ باشترین
شۆفێردا سەرکەوتووم و پێش وادەی خۆی دەمگەیەنێتە
شوێنی مەبەست .لە دڵنیایی ئەو دڵنیام .قەت دوودڵ نەبووم و
نیم .بەیانییەک پێم گوت .دەستی لەسەر گێڕەکە بوو .دەستیم
گرت .عاشقی پەنجەکانی بووم .نەمگوت قەت .چەند جار ماچم
کردوون و نەمگوتووە .دوای هەر ماچێک تەماشای کردووم.
دەیویست زار بکاتەوە و بڵێت ،نەمدەهێشت ،دەمزانی ،بە
چاوەکانیدا .دەمگوت مەیڵێ .هەموو شەو ،بەیانی
و ئێوارە ،هەر دەرفەتێک کە دەبوو ،دەیگوت.
دەمگوت« :هەندێک شت نابێت بگوترێن،
جوانییان لە نەگوتنیاندایە».
هەشت و شازدە خولەکە ،لە سەعاتەکەی
دەستیدا.
بەیانی ،کە لە ئوتومبێلدا دانیشتبووم،
یان بڵێم وەک هەمیشە دانرابووم،
هات و لە پێشەوەی ڕوانی.
«دەقەیەک ».گوتی و دابەزی.
دە خولەک تێپەڕی و نەهاتەوە.
هاتەوە .پێدەکەنی« :فەردەیەک
پێاڵوی تاکەوتاک بوو
لەوسەری کۆاڵن ».تەماشای
کردم« .خەمت نەبێت».
سەعاتی بۆ ڕاگرتم :هەشت
و یازدە خولەک« .لە
کاتی خۆیدا دەتگەیەنم.
وەعد ».خۆی بەستەوە.
سلفی لێدا« .بەم
بەیانییە ،چ زەوقێکە!»
لە کۆاڵن دەرچووین.
«بەس تۆ خەمت نەبێت.
لە کاتی خۆیدا دەگەیت».
کەوتینە سەر شەقامی
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گشتی« .فەردەیەکی تریش ،هەر مەترێک ئەوال کەوتبوو،
ئەویش پڕبوو .دڵنیام تاکی یەک بوون .هەموویان».
گرفتی نییە .کارگە نۆ دەکەوێتە کار .بەیانییەک چووم.
«دەچیتەوە ماڵ کە چی بکەی؟» ڕاستی دەگوت .درەنگ
کەوتبووم .نەدەکرا بچمە فەرمانگە .گوتم باش .چارەکێک لە
شار دوورکەوتینەوە و گەیشتین؛ کرێکارەکانیش .خەواڵوو و
تووڕە .لە پاس یەک یەک کە دابەزین ،ماندووێتیی ڕۆژی
پێشوو بە ڕووخساریانەوە دەبینرا .چووینە ئۆفیس .کرێکارەکان
بە بەردەم پەنجەرەی ئۆفیسدا تێپەڕین ،بە ڕیز ،دەمامک و
بەدلە شین .دوو دەرگای گەورە و ژەنگاویی ،بە ئیشتیاوە قوتی
دان .ناکاو دەنگی بەردهاڕین و گرمەی ئەو دەزگا زەبەالحە
گەیشتە ئینج بە ئینج و کەلێن بە کەلێنی ژوور و ڕاڕەوەکان.
دوو ڕۆژ دواتریش ،کارگە لە مێشکی مندا هەر بەردی دەهاڕی
و دەیگرماند.
«تەنانەت جارێکیش نەبوو بگەینە ترافیک و سوور نەبێت ».و
تەماشای پێشەوە دەکات و پاشان من .دەوەستێت؛ لە یەککاتدا
ئوتومبێلەکانی التەنیشت و دواوە و پێشەوەیش.
منداڵەکان بە نێوان ئوتومبێلەکاندا پێچ لێ دەدەن .بە
جامەکاندا دەکێشن .پێدەکەنن و پێکدا هەڵدەپژێن .چەندیش
زۆرن« .ئەمانە خاوەنێک شتێکیان نییە ».بە چاو بە دوایاندا ڕا
دەکات« .بێ تاپۆن ».جارێک گوتم .هەر بۆ گاڵتە« .خۆ خانوو
نین خانم!» گوتی و پێکەنی .تەماشام دەکات« :ئێستایش
وا دەڵێیت؟»
لە ئاوێنەی التەنیشت دەڕوانێت .بزەیەک
تێکەڵ بە بەزەیی لەسەر لێویەتی« .هەر
لەمەمان کەم بوو ».ناتوانم دیمەنی ناو
ئاوێنەکە ببینم ،هەروا سەیری جووڵە
و بزەی لێوی دەکەم .دەستی لەسەر
سوکان بەرەو قژی هەڵدەگرێت .خۆزگە
بە پەنجەکانی دەخوازم ،کە تێکەڵ
بە تاڵەکانی دەبن و ون .بۆ ئاوێنە
دەچەمێتەوە« .سەیرکە چۆن بە
تەنیشت سەیارەکاندا دەڕوات .ئاخر
کابرا بەو حاڵەوە چۆن دەتوانیت!»
لە گوندیش پیاوێک ،کە جەنگ
القێکی بردبوو ،هەبوو ،ڕەنگە
ئێستایش .بۆ گۆڵچنینەوە بەرەو
یاڵ و دەشتەکان دەچووین و
لە دوورەوە ،جوانتر دیمەنی
گوند و جووڵەی خەڵک
دەبینران .لەگەڵ کچە
بچکۆلەکەیدا قاز و
قەلیان دەبردە پشت
ماڵ و بە دیاریانەوە
دەوەستان .دارشەق لە

بنباڵ ،لەناو گیا و گواڵڵەسوورەدا ،تەکانی دەدا« .ئەمانەیش
بیرۆکەی وایان الیە پیاو ناچار دەکەن هەر دەست بە گیرفانیدا
بکات ».بزە لێوی جێهێشتووە .بەر لەوەی کابرا بگات ،ترافیک
سەوز دەبێت .دەنگی هۆڕن لە دواوە بەرز دەبێتەوە« .باشە
باش».
دەکەوینەوە ڕێ.
بە پەنا قوتابخانەیەکدا تێدەپەڕین .هێندە خاو ،وەختە بڵێم
ئەو بەالی ئێمەدا دەڕوات .جارێک دەستی لەسەر سکم دانا
و گوتی« :لێرە ناونووسی دەکەین ».چەندمانگ بوو .لە سکمدا
هەستم بە بوونی دەکرد .کچ بوو ،دکتۆرەکان گوتیان .دەیگوت
تا دەڕواتە ژوورەوە هەر تەماشای دەکەین .دەبوو ئێستا سەری
یەکێک لەو مندااڵنە کە بەرز دەبێتەوە و نزم ،کچەکەی ئێمە
بوایە .تۆپەکان هەڵدەدرێن و دەگەڕێنەوە .ئەگەر جامەکان
کرابنەوە ،گوێمان لە فیکە و قاووقیژیان دەبێت« .حەتمەن وا
دەکەین ».کە گوتبووم ،هێشتا دەستی لەسەر سکم بوو .دەستم
لەسەر دەستی دانا.
بەیانییەک ،کە هێشتا لە جێخەو نەهاتبوومە دەرەوە ،هات
و بەتانی لەسەر الدام« :ئۆملێتم بۆ ئامادە کردوویت ».تا ئەو
ساتەیش نەمدەزانی ئوملێت چییە .هەڵی گرتم بەرەو مەتبەخ.
لەسەر مێز داینام .هێنای .لە تاوەدا :هێلکە ،تەماتە ،پیاز و
بیبەری تیژ .قۆڵی هەڵکرابوون هێشتا« .کارمەندێکی تازەمان بۆ
هاتووە .خواردنی وا دروست دەکات نەبێتەوە ».هەر وەستابوو
و قسەی دەکرد« :دەی ،بخۆ .بزانە چۆنە ».پاروویەکی بۆ
کردم و خۆی خواردی« .واو! بە ژیانت خواردنی وا خۆشت
نەخواردووە .دڵنیام ،زۆریش ».چووبووە مەتبەخ ،چەند رۆژێک.
بەس تەماشای دەستی کردبوو و پرسیبووی .فێر بووبوو ،چ
زوو .هەموو بەیانییەک دروستی دەکات .بەشی دوو کەس.
لەسەر مێز کە دادەنیشێت ،هەردوو دەستی دەخاتە ژێر چەنە
و تاوەیش لە بەردەمدا .بەر لەوەی دەست بە خواردنی بکات،
سەر بەرز دەکاتەوە« :دە وەرە ئیتر .سارد بووەوە بێتام دەبێت
ها ».بە تەنیشت تابلۆی ژنێکی سکپڕەوە (لێرەدا منیش سکم
بەحاڵ بەرز بووەتەوە) ،دەستم لەسەر پەرژینی باخچەیەک
داناوە و بزەیەکیش لەسەر لێو ،لە چوارچێوەیەکی زیرەییدا.
ڕیزێک دوکان ،بەوبەری جادەوە ،نیوەداخراو و نیوەکراوە ،هەن.
پیاوێک ،مانکێنێکی نیوەڕووتی هەڵگرتووە و لەپێش دوکان
دایدەنێت .تەنیشت دوکانەکان کەنێسەیەکە .یەکشەممەیەک
چووین .دەزگیراندار بووین و دڵخۆش .خاچمان کێشا ،مۆممان
داگیرساند و دوعامان خوێند .ڕۆژێک گوتی« :خۆزگە بۆ
جارێک دەگەیشتینە ئێرە و هەموویان بکرانایەتەوە ».گوتم:
«ئەوەیش بوو بە کێشە!» مستی لە چەرمی سوکانەکە توند
ی دەفرۆشن ».لە تێپەڕیندا ،تەماشای
کرد« :دەمەوێت بزانم چ 
ئەوبەری جادە دەکات« :دیسان نیوەداخراو و نیوەکراوەن».
کافێشۆپێک لە بەردەممانە ،هەر دەگەینە ئەو ئاستە ،دەڵێت
ڕۆژێک قیروسیای لێ دەکەین و الدەدەین .بیرم نییە حەزم
لە قاوەخواردنەوە بووبێت .سەرەتایش کە ناسیم ،لەم کافێیەوە

ڕایدەکێشامە ئەو کافێ و هەر دەیگوت بۆ نایخۆیتەوە؟ تا سارد
دەبووەوە ،هەر تەماشایم دەکرد .گوتی« :حەکایەتێکت بۆ بکەم
دەیخۆیتەوە؟» سەرم لەقاند.
کوڕێک ههبوو ،ههمیش ه دڵتەنگ ،لهگهڵ کچێک تازه يهکتريان
ناسيبوو .کچ ه بێئهندازه جوانبوو .ڕۆژێک پێکهوه بڕیاریان دا
بچن ه دهرهوه ،کافێیهک ل ه نزیک ئهو شوێنهی ئهوانی لێ
دهژیان ،ههبوو ،ناوی «کافێ بلوو» بوو .بۆ یەکتربینین قەراری
ئەوێیان دا .کچە دەستی کوڕەی گرت ،یان نا ،کوڕە دەستی
کچەی گرت .گەیشتن و الی پەنجەرەیەکی تەمگرتوو دانیشتن.
گارسۆنەکە هات ه الیان« :چیتان بۆ بێنم؟» کوڕه گوتی« :قاوهی
سوێر!» کچه برۆی تێک نا و هێڵەکانی نێوچەوانی دەرکەوتن.
گارسۆنەک ە کە هەروا سهری سوڕمابوو ،نەیدەزانی دەبێت چی
بکات .کوڕه تەماشای کرد« :بۆ وەستاوی .قاوهمان بۆ بێنه،
قاوه ب ه خوێوه!» گارسۆنەکە بەدەم داوایەکەوە چوو کە هەرگیز
نەچووبوو.
کچهکە پرسی« :بۆ قاوهی سوێر!؟» گرژیی ڕووخساری نەمابوو
ئیتر.
کوڕهکە گوتی« :ب ه منداڵی ماڵمان نزیک زهریا بوو ،کە باران
دەباری ،شەپۆلەکان دەگەیشتنە بن درەختەکان و تا ناوقەد تەڕ
دەبوون .دەوەستاین تاکو باران خۆشی دەکردەوە ،شەپۆلەکان
دەگەڕانەوە و زەریایش هێمن دەبووەوە ،ژێر درەختەکان پڕ
دەبوون لە ماسی .کە هەڵدەبەزینەوە بریسکەیان دەهات ،سرک
و لووس بوون .لهگهڵ مندااڵنی گوند ،سەتڵ و سووزگیمان
دەکرد بە قۆڵدا و دهچووین کۆمان دەکردنەوە .دواتر پەنجەمان
بەسەری زماندا دەهێنا ،سوێر بوو .دەتریقاینەوە .ڕۆژانێکی
خۆش بوون ،ناگهڕێنەوە ئیتر .ئێستا دهمهوێت یهکهم ژوانی
ئهڤینداریم ،ب ه یادی سوێرییجارانهوه بێت ».کچ ه بۆ ساتێک،
هەورێک جوانییەکەی داپۆشی.
کوڕە بە لەپی دەست کەمێک شووشە تەمگرتووەکەی سڕی:
پیرەژنێک و سەگێکی سپیی تیسکن دەچوونە شوێنێک.
پاش ماوهیهک ،دوو الوهک ه بوون ب ه هاوسهری یهکتر .ئیدی
کچ ه ههمووکات قاوهی سوێری بۆ مێردهکهی ئامادە دهکرد.
سااڵن تێپهڕین ،پێکەوە پیربوون و پیاوەکە بە نەخۆشییەکەوە
ڕۆیشت و ژنەکەی تەنیا مایەوە .ڕۆژێک ژنەکەی بەناو
یادگارییەکانی مێردەکەیدا دەگەڕا ،چاوی بە دەفتەرێکی
بەرگسەوزی بچووک کەوت .کردیەوە .لە یەکەم پەڕەدا
بە گەورەی نووسرا بوو :یادداشت .الپەڕەکانی هەڵدایە و ل ه
الپهڕهیهکدا چهند دێڕێکی کەم نووسرابوون ،خوێندیەوە« :من
قهت حهزم ل ه خواردنەوەی قاوهی سوێر نهکردووه ،ئەسڵەن
ی
هەر حەزم لە قاوە نەبووە ،چجای قاوەی سوێر! ئهو ڕۆژه 
ل ه «کافێ بلوو» داوای قاوهی سوێرم کرد ،ب ه هۆی شڵەژان و
شپرزهیی حاڵمهوه بوو ،ئاخر ئهوه یهکهمجار بوو لهگهڵ کچێکدا
بچم ه دهرهوه ،کچێک کە ئەوکات خۆشەویست و ئێستا ژنمە،
تەنانەت منداڵێکیش لە سکیدایە و وەک هەمیشەییش هەر
دێمەوە قاوەی سوێرم بۆ ئامادە دەکات».
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مرۆڤ له پێناو خۆشهویستهکهیدا ههر قاوهی سوێر نا ،گۆشتی
کاڵیش دهخوات.
شەوان ،ئەو کاتەی بڕیارە فیلمێک ببینین ،دەچێتە مەتبەخ
و جزوە دەخاتە سەر گاز .دەگەڕێتەوە ،بە دوو کوپ قاوەی
داخ لەسەر سینییەکی بچووک .شەوێک گوتم« :لەوەتەی ئەو
حەکایەتەت بۆ گێڕاومەتەوە قاوەخۆرێکی سەیرم لێ دەرچووە».
کوپەکەی بە هەردوو دەست گرتبوو ،گوتی« :ئەی چۆن ،مرۆڤ
له پێناو خۆشهویستهکهیدا ههر قاوهی سوێر نا »...و قومێکی
لە قاوەکە دا و داینا« .گۆشتی کاڵیش دەخوات ».فیلمەکان
دەهێنێت و ناوەکانیان دەخوێنێتەوە .تا یەکێک دەدۆزێتەوە،
بە دڵی من .بەر لە دەستپێکردنی فیلم ،لەسەر مێزی تەنیشت
تەلەفیزیۆنەکە دامدەگرێت .لە باوەشیدا جێیەک بۆ خۆم
دەکەمەوە .بە لەپ شووشەی چوارچێوەکەم دەسڕێتەوە.
«قەینا ،پێچەوانەی ڕەوتی حەکایەتەکە ،با قاوەچییەکە من
بم ».وا دەڵێت .بزەم لەژێر دەستیدا نەختەنەختە دەردەکەوێت.
لە ئاوێنەی الی خۆیدا ،کەمێک یەخەی کراسەکەی ڕێک
دەخات.
هەر خۆی دەگۆڕێت ،هەناوی دۆاڵب دێتە دەرەوە .چەند
گوتوومە ،سوودی نییە .دێتە هۆڵ« :چۆنم؟ لێم دێت؟» کەمێک
لەوالی سەعاتە چاڵمەکەوە ،دەستم خستووەتە کەمەر و نیگام
بۆ دوور ڕەوانە کردووە .دێتە ژووری خەو ،تەماشای خۆی
دەکات ،لە نووکی پێ تا یەخە .سەر بەرز دەکاتەوە« .بە دڵتە،
دەزانم ».لەسەر مێزی تەنیشت تەختەخەو ،جانتا لە قۆڵ و
بزەیەکیش لەسەر لێو ،دانراوم ،دیسان لە چوارچێوەیەکدا.
«ئاخ! سێ چرکە زووتر »...و ستۆپ دەگرێت ،کەمێک بە پێشدا
دەکەوم ،بەس ناکەوم( .چەسپ کراوم) دەکێشێت بە ناوەڕاستی
سوکاندا و هۆڕن لێ دەدات .دەست ال دەبات .دەزانم ،بێ
ئەوەی پێشەوەیش ببینم :گڵۆپەکە پرتەقاڵی و خێراییش سوور
بووە .مەودا و دووری ئوتومبێلی ئێمە و تەنیشت ،هێڵێکی
سپی کاڵە و پچڕپچڕ .منداڵەکان بەسەریدا ڕا دەکەن و تەقە لە
جامەکان هەڵدەستێنن و خەیاڵی سەرنشینەکان دەشێوێنن .کە
دەچووین بۆ گوند و شار نەختەنەختە لێمان دوور دەکەوتەوە و
شەقامیش پان ،چۆڵ و ئارام ،دەیگوت« :ترافیک و منداڵەکان
کە نین شۆفێری شتێکی ترە».
لەسەر گومەزی مزگەوتێک چەند کۆتر نیشتوونەتەوە ،بە
بەربوونەوەی پارچەیەک تەختە لەو نزیکانە ،هەڵفڕین .دەفڕن و
هەوا پڕ دەبێت لە پەڕی سپی و سوور« .چەند جوانن ».سەری
نزم دەکاتەوە و تەماشایان دەکات.
حەفتانە تەنیا هەینییەکانی هەیە .ڕۆژانە هەشت سەعات کار.
«زوو دەتهێنم بۆ خاتری پشووەکەی ».لە کافێیەکدا گوتی .پڕ
بە کافێکە پێکەنین .بەختەوەر و بەدبەخت ،هەرچی لەوێ
دانیشتبوو ،ئاوڕیان بۆ مێزەکەی ئێمە دایەوە .دوو حەفتە
پشوومان وەرگرت ،حەفتەی دووەم چووینە گوند .بەیانیان
کە هەڵدەستاین ،دووشمان دەکرد .نانمان دەخوارد .ماست و
چا و پەنیر .دەچووینە دەشت .من بە سەبەتەیەکی بچووک
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و ئەویش مەتارەیەک ئاو .دەگەڕاین ،تا ماندووبوون دەگەڕاین.
لەسەر گیای سەوز و تەڕیش کە ڕادەکشاین ،لە ڕۆیشتنی
هەورەکانمان دەڕوانی .وردەوردە لە یەک نزیک دەبووینەوە،
سەرم دەخستە سەر باسکی و دواتریش سینگی .کە تلمان
دەخوارد ،گیا و گوڵ لەژێرماندا دەپلیشانەوە.
سەری بە جامەکەوە دەنێت ،لە شۆستە و خەڵک دەڕوانێت.
بێ ئەوەی سەیرم بکات دەڵێت« :تەماشا!» و دەست بۆ سایدی
ئەوبەر ڕادەکێشێت .چاوی تەسک دەکاتەوە« .دەستی داوەتە
دەست کوڕێکی بچکۆلەی قژزەرد ».سەیرم دەکات« :قەت
بیرت لە کوێرێک کردووەتەوە کە لە شەقام دەپەڕێتەوە و»...
سەر داشبڵەکە ڕێک دەخات« .بیر لە چی دەکاتەوە؟» جوانتر
دەیبینم و دەمبینێت« .ڕەنگە ئەو قژزەردە قسەی بۆ بکات و
بڵێت ،ئەم پارچەئاسنانە گوویان کردووەتە شار و شەقام .نا،
ئەوە لە قسەی گەورەکان دەچێت ».و سەری لە جامەکەوە
دەباتە دەرەوە« .تۆ دەڵێی چی؟» بەس پێدەکەنم« .وا پەڕینەوە».
دەنگی هۆڕن لە دواوە بەرز دەبێتەوە« .باشە باش ».و سەر
دەهێنێتە ژوورەوە.
دەکەوینەوە ڕێ.
وەک هەمیشە لەسەر سایدی التەنیشت ،سایدی خاو،
ئوتومبێلەکە دەئاژووێ .با لەسەر کوشنیش دانەنیشتبم ،هەر
هەست بە چاڵ و خواروخێچی جادەکە دەکەم .پەنجە بە
دووگمەی الی خۆیدا دەنێت؛ جامەکان نیوە دادەگرێت .هەوا
دێتە ژوورەوە و لە قژی دەدات .کەروێشکە دەکات ،نەرم و پڕ،
پڕیش لە تاڵی سپی .کە دەچووینە سەر تەختەخەو و سەری
دەخستە سەر مەمکەکانم ،ئیتر پەنجەم نەدەسرەوتن ،تاکو لە
چەند تاڵێک دەئااڵن و ون دەبوون .ناوم نابوو «کێڵگەی گەنم»
دەیگوت« :پەنجە خڕ و بچکۆلەکانت قژیان لەبن دەرهێنام
کچێ ».و دەتریقاینەوە.
دەگەینە پێش فەرمانگە .بینای فەرمانگە لە جاران کۆنتر،
پەرتتر و پرتووکاوترە .سەعاتەکەیم بۆ ڕادەگرێت :هەشت و
بیستوهەشت خولەک« .مەگەر نەمگوت خەمت نەبێت ».و
ئوتومبێل دەکوژێنێتەوە .تەماشام دەکات و چاوەڕوانە دابەزم.
ناتوانم .من مەحکووم و دیلی چوارچێوەکانم .لە گشت
شوێنێک :ناو ئوتومبێل ،ژووری خەو ،متبەخ ،هۆڵ و ...تەماشام
دەکاتەوە .دەمەوێت بڵێم ئەو نیگایەت بریندارم دەکات ،الیبە.
دەمەوێت بڵێم پێکەنینی ناو هەموو چوارچێوەکان ساختەن
و خیانەتکەر .وشەکان لە گەروومدا مەییون .سەری دەخاتە
سەر سوکان .ئیتر ڕووخساری نابینم ،تەنیا دەنگیەتی کە
دەیبیستم .دەمەوێت لەم چوارچێوەیە بێمە دەرەوە و دەست
لەسەر شانە لەرزیوەکانی دابنێم و بڵێم لێخوڕە ،بۆ گوند ،بۆ ژێر
درەختەکان ،بۆکۆکردنەوەی ماسی .ناتوانم .لەم چوارچێوەدا و
بەسەر ئەم داشبڵەوە چەسپ کراوم.
سااڵنێکە.

كارۆلینا
گۆران ڕهئوف

1
ههفتهیهك بوو سهرتاشخانهكهی داخرابوو ،كهس ههواڵی
نهدهزانی بۆ كوێ چووه ،كهسیش نازانێت زهوی ههڵیلوشیوه
یان بهرزبۆتهوه بۆ ئاسمانهكان ،تهنانهت كاك شوانی هاوڕێی
و ژنهكهشی ،ئهو ژنهی ك ه زۆری خۆشدهویست ،ههمووكات
ب ه دۆست و هاوڕێ و خزم و خوشك و براكانی دهوت من
عاشقی خهندهم! بهاڵم ئهوه زیاتر ل ه ههفتهیهك ه عاشقهكهی
خهنده دیار نییه ،شهوی یهكهم ك ه زانرا دیارنهماوه ،باوكی
ب ه حهسرهتهوه وتبووی :ئهم ههتیوه جارێكی تر ونبووهتهوه،
دهترسم ئهم جاره بهتهواوی حهیامان بهرێت.
ههورامان كهسێكی ڕوخۆش و كراوهی ه لهگهڵ ههموو كهسدا،
بهاڵم شهرمێك وهك مۆتهكهیهك ل ه ههموو جواڵنهوهكانیدا
لێی نابێتهوه ..زۆربهی هاوڕێكانی غیرهی ئهوهی لێدهكهن
ك ه بۆ هیچ كات نهیان بینیوه كهمێك غهمبار یان ڕوگرژ و
بێحهوسهڵ ه بێت ،ئهمهشیان نهشاردۆتهوه و ل ه سهرتاشخانهكهیدا
ب ه پێكهنینهوه پێیان وتووه ،ئهو ههمیش ه یهك وهاڵمی ههبووه
بۆیان ،نهوهك ههر بهتهنیا بۆ هاوڕێكانی بهڵكو بۆئهو كهسانهشی
وهك مشتهرییهكی بهردهوام هاتوون و قژیان ال چاككردووه..
ههورامان ههمیش ه دهڵێت “ :منیش وهك ئێوه مرۆڤم و هیچ
شتێكم لهئێوه زیاتر و كهمتر نییه ،بهاڵم من ساڵههای ه ڕاهێنان
دهكهم ،ك ه تهواوی كێش ه و غهم و ئازار و نههامهتییهكان ل ه
سهری مرۆڤدان ،بۆی ه دهبێت ههر ل ه سهرماندا چارهیان بكهین،
بهم پێیهش بێت من باوهڕم بهوههێناوه ك ه نامهوێت هیچ
كێش ه و نههامهتی و گرفت و غهم و ئازارهكانم ل ه سهرمدا بهبێ
چارهسهر بهێنم ه دهرهوه ،ههربۆی ه ههمیش ه دهمهوێت پێبكهم”
سهرتاشخانهكهی ناوی ههورامان ه بهناوی خۆیهوه ناوی ناوه،
دهكهوێت ه سهر شهقام ه گشتییهكهی ناوبازاڕ ،سهرتاشخانهیهكی
سادهیه ،جگ ه لهو سێ ئاوێنهی ه و پێداویستییهكانی ناو
سهرتاشخانهیهك ،عودێك ههیه ل ه سهر ئاوێنهكانهوه
ههڵواسراوه ،ههورامان زۆری خۆشدهوێت ،زۆركهس دهربارهی

ئهو عوده پرسیاریان لێكردووه ،بهاڵم تهنیا پێیوتون من خۆم
شتێك ل ه عود ژهنین دهزانم ،ئهوهش بۆجوانی دامناوه ..بهاڵم
ئهوهی سهیره لهو عودهدا ،نوسینێك ل ه تهنیشتی خوارهوهی
ك كهس نازانێت واتاكهی چییه ،چونك ه
ههڵكۆڵراوه ،نوسینێ 
كوردی نییه.
ههمووان ل ه خهندهی ژنیان دهپرسی ههورامان چی
بهسهرهاتووه؟ ئێوه چ كێشهیهكتان ههبووه؟ دڵنیایی خوشكی
ههورامان ،ههرچهنده كاتی خۆشی الی پهسهند نهبوو ك ه
براكهی خهنده بخوازێت ،سهرزهنشتی خهندهی دهكرد و
تۆمهتباری دهكرد بهوهی ك ه ونبوونی براكهی ههمووی
لهژێرسهری خهندهدایه ،رویدهكرده باوكی و دایكی و پێیدهوتن
من دڵنیام ئهم خهندهی ه سهری براكهمی خواردوه ،چاوهڕوانی
چییهكهن با پۆلیس ئاگاداربكهین ..خهندهش تهنها كارێك ك ه
دهیتوانی بیكات گریان بوو.
2
ئهوكاتهی ههورامان پاش چوار ساڵ ل ه سوید گهڕایهوه ،ئهوهی
چاوهڕوانی نهدهكرد ،هاوسهرگیری بوو ،دایكی ههر ههفتهی
یهكهم پێشنیازی ژنهێنانی بۆكردبوو ،شتهك ه زۆر لهپڕبوو،
دایك و باوكی و خوشهكهكانی و ههتا كامهرانی براشی ئهوهی
جهختیان لهسهر دهكردهوه ژنهێنابوو ،دهیانویست ملی بكهن
بهپهتی هاوسهرگیریدا ،تا جارێكی تر ههورامان نهڕوات ،تا
جارێكی تر جێیان نههێڵێت ،تا ئیتر بێ ههواڵیان نهكات و
وننهبێت ..پێیان دهوت ئهوهتا هاوڕێ و هاوتهمهنت نهماوه.
بیرێك ل ه داهاتووت بكهرهوه ،كامهرانی برات چهنێك لهخۆت
منداڵتره ،وا كوڕهكهی دهڕواته قوتابخانه.
ونبوون و دیارنهمانی ههورامان ،خوویهك بوو ك ه ههر
لهمنداڵییهوه ل ه گهڵیدابوو ،كاتێك مێردمنداڵێك بووه ،لهپڕ
دیارنهماوه و ونبووه ،رۆیشتووه بۆ پایتهخت ،شهوههای شهو،
ونبووه و كهسیش ههواڵی نهزانیوه ،سهفهری ئێرانی كردووه
ب ه ساڵ دیارنهماوه و بێههواڵ ماوهتهوه ،لهپڕ دهركهوتۆتهوه،
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باوكی بۆی ه هیچ كات توڕهنهبووه ،بهردهوام وهك كۆپی خۆی
تهماشای كردووه ،ههورامان تاك ه منداڵییهتی ك ه كتومت
لهخۆی دهچێت ،ههموو جواڵنهوه و بێدهنگی و تهنانهت
ئارامیی ه ههمیشهییهكهشی ڕێك باوكییهتی .ئهوكاتهشی ك ه
پاش چوار ساڵ ل ه سوید گهڕایهوه ،ههمووان دڵخۆش بوون
و وتیان ئیتر وا ههوره گیان گهڕاوهتهوه و ئیتر كاتی ئهوهی ه
نههێڵین لهدهستمان دهرچێت ،بۆی ه باشترین بژاردهیهك بۆ
كۆتكردنی ههورامان ،هاوسهرگیریبوو ،ههربۆی ه ههموویان
لهدوای ههفتهی یهكهمی گهڕانهوهی تهنیا شتێك ك ه شهو و
رۆژ پێیان دهوت ئهوهبوو دهبێت ژن بهێنێت.
ههورامان پێشنیازی هاسهرگیری پهسهند كرد ،ههرچهنده
گومانی ل ه بڕیارهكهی ههبوو ،بهاڵم یهك جار كهوتی باش ه
ژن دههێنم ،ئیتر ههموو شتێك تهواوبوو ،ههڵبهت لهناخهوه
باوهڕی بهو بهڵێنهش نهبوو كهوتی رازیم ،چونك ه ئهستهم بوو
بۆی ،لهپڕ كچێك ببێت ه هاوسهری ك ه هیچ پهیوهندییهكی
لهگهڵدا نهبووه و هیچ سۆزێكی بۆی نهبووه ،بهاڵم شهرمی
دهكرد لهوتنی ئهو بیركردنهوانهی.
خهنده یهكهم كهس بوو بۆیان پێشنیاركرد ،كچ ه خاڵی بوو،
خوێندی تهواكردبوو ،بااڵیهكی ڕێك و وهرزشیانه ،پێستێكی
سپی و خهندهیهكی ههمیشهییان ه ل ه ڕوخساریدا دهردهكهوت
بهتایبهت چاوهكانی ،پێكهنینێكی جوانی ههبوو ،ههورامان ل ه
یهكهم بینیدا ههربیری الی پێكهنینهكهی بوو ،ك ه بینیبوو
خهنده پێدهكهنێت و چاوه بچووكهكانی كزكز دهبێت وتبووی
وای وای خۆ ئهم ه ڕێك كارۆلینای منه!
3
ل ه باخچهی نزیك ماڵهكهی كارۆلینای ناسی ،باخچهی ستروم
سلۆت ،كاتێك ههورامان دهڕۆیشت ه ئهو باخچهی ه و له ژێر
درهختێكدا دادهنیشت ،خهریك بوو ب ه پرۆڤهكردنی عودهكهی
ئیتر كهم كهم سهرنجی كارۆلینای راكێشابوو ،ههورامان ل ه
كوردستانیش عودی دهژهنی ،بهاڵم لهوكاتهوهی هاتۆت ه سوید
زۆرترین كات لهگهڵ عودهكهی بهڕێدهكات ،دوای نانی بهیانی
رۆژانی شهممان دهچێت ه ئهو باخچهیه ،بهردهوام مهشق دهكات،
شوێنێكی ههی ه ك ه ههمووكات لهوێدا دادهنیشێت ،زۆربهی
كات ك ه ههورامان درهنگ دهكهوێت ل ه هاتنی بۆ باخچهكه،
دهبینێت كهس ل ه شوێنهكهی ئهودا نییه ،سهرهڕای ئهوهی
باخچهك ه ل ه رۆژانی پشوودا بهشی خۆی جهنجاڵه.
كارۆلینا بۆ وهرزشكردن دهچێت ه باخچهكه ،خوێندكاری زانكۆیه،
بهتهنیا لهگهڵ دایكی دهژی ،چهند ساڵێك لهوهوپێش باوكی
ل ه روداوێكی هاتوچۆدا دهمرێت ،سهرمایهیهكی باش لهدوای
خۆی جێدههێڵیت بۆ كارۆلینا و دایكی ،ماركێتێكی زۆر باش
لهناو شاردا ..كارۆلینا ئهوهی زۆركات چێژی لێوهردهگرێت،
وهرزشكردنییهتی لهو باخچهیهدا ،ئهوهشی كهلهم دواییهدا زۆر
بۆت ه جێگهی سهرنجی ،ههورامان و عودهكهیهتی.
بهفر ههموو شتێكی سپی كردووه ،ههورامان لهگهڵ عودهكهی
دهچن ه ستروم سلۆت ،لهژیر درهختهكهدا دادهنیشێت ،عود
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دهژهنێت ،كارۆلینا جل ه وهرزشییهكانی لهبهردهكات ،دێت
بۆ باخچهك ه راستییهكهی جاران بۆ وهرزش دههات ،بهاڵم
ئێستا ئیتر بۆ الی ههورامانیش دێت ،زۆركات هیچ كهس لهو
باخچهیهدا نییه ،تهنیا كارۆلینا و ههورامان نهبێت ..ههورامان
بێدهنگه ،كهمێكیش شهرم دهكات ،تێدهگات كارۆلینا چی
دهوێت ،بهاڵم بۆ كورێكی رۆژههاڵتی و تازه هاتۆت ه ههندهران،
دهیهوێت كاربكات و مافی پهنابهری وهربگرێت ،دهوڵهمهندبێت
و بگهڕێتهوه بۆالی دایك و باوكی ،نهیدهویست بهو خێرایی ه
فریوی كچێكی سویدی سهركێش بخوات ،بهاڵم كارۆلینا
ههروا بهو ئاسانیی ه وازناهێنێت ،نایهوێت ئهو كوڕه ئهسمهرهی
لهدهست بچێت ،كوڕێكی ب ه ویقار و رۆح سووك ،جهستهیهكی
بههێز و قژێكی درێژ كهل ه پشتی سهرییهوه بهستوویهتی ،لهژێر
ئهو درهختهی باخچهی سترومدا عود دهژهنێت كارۆلینای
شێت كردووه.
دووبارهبوونهوهی نیگاكانی كارۆلینا و ههورامان ل ه باخچهی
ستروم سلۆتدا هێزێكی سهیری ل ه كارۆلینادا دروستكردبوو،
بهیانیان چاالكتر ل ه جارانی دهڕۆیشت ه زانكۆ ،كهم كهم دهویست
باسی ههورامان بۆ دایكی بكات ..بهاڵم تهنیا ترسی لهو كوڕه
عودژهن ه ئهوهبوو ،ك ه مرۆڤێكی رۆژههاڵتیی ه و بێدهنگییهیهكی
ترسناكی تێدا دهبینی ..كارۆلینا لهو ماوهیهی ك ه ههورامانی
بینینی بوو ل ه باخچهكهدا ،زۆرتر حهزی ل ه وهرزشكردن بوو،
تهنانهت ب ه رۆژه زۆر ساردهكانیشدا دهڕۆیشت بۆ وهرزشكردن
و بۆ نیگایهكی ههورامان ،چهندین جار ههوڵی دابوو قسهی
لهگهڵ بكات ،بهاڵم ترسێكی زۆری لهو بێدهنگییهی ههورامان
ههبوو.
حیكایهتی كارۆلینا و ههورامان ب ه بێدهنگی بۆ ههردووكیان
شتێكی جوان بوو ،كوڕێك بهتهنیا عود دهژهنێت ،كچێك لهنێو
باخچهكهدا رادهكات ،وهك ئهوهی بزانن كهی نیگایان گیردهبێت
لهیهك ،لهیهك تهوقیتدا تهماشای یهكتریان دهكرد ،ههندێجار
نیگاكانیان ساردبوو وهك بهفری باریوی باخچهكه ،ههندێجار
گهرم وهك گهرمی قاوهیهك ل ه سلۆت كافێ دا ،ههندێجار
نیگایهكی قوڵ و لێوڕێژ ل ه عهشق ،ههندێجار نیگایهكی
پێكهنیناوی و جواڵنهوهی دهم ك ه خۆشیان نهیاندهزانی چی
دهڵێین.
كارۆلینا جارجار دههات و ساڵوێكی لێدهكرد ،ههورامان هێنده
شهرم داگیری دهكرد ،لهنێو سهرمای ستروم سلۆتدا عارهقی
دهكردهوه.
ههورامان چیرۆكی خۆی و كارۆلینای بۆ وهستاكهی
باس دهكرد ،وهستا شوان ك ه سااڵنێكی زۆربوو ل ه سوید
دهژیا ،خاوهنی سهرتاشخانهبوو ،ههورامان بههۆی ئهوهی
ل ه كوردستانیش پیشهی سهرتاشی دهزانی ،ههر زوو ل ه
سهرتاشخانهكهی شوان جێگهی خۆیكردهوه ،ههمووكات شوان
ب ه ههورامانی دهوت :كچ ه سویدییهكان زۆر كهم عاشق دهبن،
بهاڵم ك ه عاشق بوون ،زۆر سهرساختان ه بهشوێن عهشقهكهیان
دهكهون ..ههرچهنده شهرمی ل ه شوان یش دهكرد ،بهاڵم

كهگوێی لهو قسانهدهبوو ،خهندهیهك دهكهوت ه سهرلێوهكانی
و بیری ل ه كارۆلینا دهكردهوه ،بیری ل ه نیگا گهرمهكانی ،ل ه
ساڵوهكانی ،تهنانهت بیری لهوهش دهكردهوه ك ه رهنگ ه ئهو
شتانهی لهنێوان كارۆلیان و خۆیدا رویداوه ،عهشق نهبێت،
بهڵكو بهزهیی كچێكی سویدی بێت بۆ كوڕێكی رۆژههاڵتی.
ههورامان لهماوهی ئهو چوار ساڵهی ل ه سوید بوو ،لهشارهی
دێی (لیللهئیدت) دهژیا ،چهندجارێك لهگهڵ كارۆلینا
دانیشتن و قسهیانكرد ،جاری یهكهم ل ه سلۆت كافێ دابوو،
بهدهم قاوه خواردنهوهوه باسی سهرمای سویدیان دهكرد،
ههورامان باسی كوردستانی بۆ دهكرد ،دهیوت :كوردستان
خۆری زۆره ،من ههرچهنده لهگهڵ سهرمای ئێره كێشهم نییه،
بهاڵم بیری خۆری كوردستان دهكهم ،بیری گهرمای هاوین..
كارۆلینا ههرچهنده لهناخهوه زۆر الی ناخۆشبوو ،باسی شتێك
دهكات بۆنی گهڕانهوهی لێدێت ،بهاڵم پێیدهوت :راستدهكهیت
ههبوونی خۆر شتێكی خۆشه ،كهمنداڵبووم لهگهڵ دایك و
باوكم رۆیشتووین بۆ رۆمانیا و ئیتاڵیا بۆ ئهوهی خۆمان بدهین
ب ه خۆر ،خۆر سهرمایهیهكی گهورهی ه بۆ زهوی ،بهاڵم چی
بكهین ل ه واڵتی ئێمهدا زۆر كهمه ،تۆ دهزانیت تازهترین ئامار
لهبارهی مردووانی سویدهوه چۆنیه؟ قومێكی ل ه قاوهكهی دهدا
و دهیوت :تازهترین ئامار كهخوێندومهتهوه زۆر ترسناكه ،ل ه
سهدا شانزهی مردوانی سوید مردنهكهیان خۆكوژییه ،ئهم ه
رێژهیهكی ترسناكه ،بهڕای توێژهران یهكێك ل ه هۆكارهكان
كهش و ههوایه ،نهبوونی خۆره بهشێوهیهكی پێویست..
مندااڵنی سوید ههر منداڵییهوه دهرزیان لێدهدرێت ،بۆئهوهی
تووشی نهخۆشییهكانی ئێسك ه نهرم ه نهبن ،ئهوهش دیسانهوه
بههۆی كهمی خۆرهوهیه.
دوای چوار ساڵ ژیانكردن ههورامان ك ه هێشتا مافی
پهنابهری نهبوو ،بهتهواوی دڵنیاببوو ك ه چانسی ئهوهی نابێت
مافی پهنابهری پێبدرێت ،زێدهتر بیری خۆری كوردستانی
ی تهنیا كاركردن ل ه
دهكرد ،بێزاببوو لهو ژیان ه سهخته 
سهرتاشخانهكهی كاك شوانی هاوڕێی و نهبوونی ئایندهیهكی
روون ،لهو رۆژانهی دوایدا بهتهوای بیری الی گهڕانهوهی بوو بۆ
كوردستان ،ههرچهنده لهگهڵ كارۆلینا دهربارهی ئهم بابهتهش

قسهی كردبوو ،بهاڵم ئهوهی سهیربوو ل ه قسهكانی كارۆلینادا
ئهوهبوو ك ه دڵتهنگان ه پێیوتبوو :ك ه تۆ رۆیشتیتهوه من چۆن
تاقهتم ههبێت وهرزش بكهم چۆن بتوانم پیاس ه ب ه باخچهی
ستروم سلۆتدا بكهم ،رهنگ ه من و تۆ ههرگیز نهتوانین پێكهوه
بژین ،بهاڵم قورس ه بۆمن قوسه ..ههورامان لهالیهك چێژی
لهوهدهبینی ك ه كچێكی سویدی بهو چهشن ه لێی دهڕوانێت
و لهالیهكی ترهوه گهرمای دڵی فرمێسكی ل ه چاوهكانی
هێنا ،بهاڵم ههورامان ئهوهی ل ه ژیانیدا فێری ببوو ئهوهبوو،
ك ه ناكرێت مرۆڤ بۆ شت ه ئهستهم و مهحاڵهكان كۆی ژیانی
تووشی كێش ه بكات ،ئهم ه باوهڕێك بوو ،ساڵههایهك لهوهوپێش
ل ه تاران هاوڕێیهكی بۆی دروستكردبوو ،كهلهناخهوه وهك
باوهڕی راستهقینهی خۆی پشتیوانی لێدهكرد ،ئهو لهناخهوه
وێران دهبوو ،ك ه بهرانبهر كارۆلینا دانیشتووه و باسی گهڕانهی
خۆی بۆدهكات ،بهاڵم پێویست بوو وهك كوڕێكی رۆژههاڵتی
غیرهتی پیاوانهی نیشان بدات و پێبنێت ب ه سۆز دڵی خۆیدا و
بهبێ ئاوڕدانهوه جێیبهێڵێت.
دواین جار ههورامان كارۆلینای بینی ل ه باخچهكهدابوو،
ههردووكیان بێدهنگ ،دڵتهنگ ،ههوایهكی شێدار و نمهنمهی
باران ،پلهی گهرمای ئهو رۆژهی لیللهئیدیت ههژهدهبوو،
لهكاتێكدا هاوین بوو ل ه كوردستان ،لهژێر ههمان درهختدابوون،
ئهو درهختهی ك ه بۆ یهكهمین جار كارۆلینا ئهوی بینی بوو،
ههورامان دهستی دای ه عودهكهی و غهمباران ه ئاوازی دهژهنی،
سۆڵۆیهك ل ه عودهكهی گۆرانییهكی بێژهنی كامكار( ،دڵێكم بوو،
لهدهستم چوو ب ه مهستی ،سهرێكم بوو نام ه پای جوانپهرستی)
كارۆلینا چاوهكانی تهڕببوو ،ڕهنگه نمهی باران بهر چاوهكانی
كهوتبێت ،یان ههوای شێدار چاوهكانی تهڕكردبێت ،ههورامان
پێیدهوت من دهڕۆمهوه بۆ واڵتی خۆر ،دهڕۆمهوه بۆ نیشتمانی
گهرم و گوڕی خۆم ..ئهوهی بۆ دواینجار كارۆلینا پێشكهشی
ههورامانی كرد نووسینێك بوو لهسهر عودهكهی ههڵیكۆڵی،
نووسینێك یان وشهیهك ك ه ب ه دهست ه الواز و لهرۆزهكهكانی
بهكلیلی ماشینهكهی ههڵیكۆڵی ،بۆی نووسی ( )djavlaوات ه
نهفرهتی یان بوودهڵه ،ئیدی دواین نیگایان پچڕا.
4
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ههورامان دوای چوار ساڵ ژیان كردن ل ه شارهدێی لیللهئیدیت
بهركهوتنی لهگهڵ عهشقێكی بێدهنگدا ،بێدهگان ه گهڕایهوه
نیشتمان ،گهڕایهوه بۆ الی خۆر ،بۆ الی خانهوادهكهی ك ه
ههمیش ه كهسێكی ونبوو و بێدهنگ بووه لهگهڵیان ،گهڕایهوه
ئیتر قسهبكات ،بژییهت ،ناسنامهی ونبوون و دیارنهمان
بسڕێتهوه.
ههرزوو دهستیكرد ب ه ههنگاونان ،دوای ئهوهی سهرتاشخانهی
ههورامانی دانا ،ڕۆژان ه ب ه عهشقهوه خهریكی كاركردن بوو،
شهوان لهگهڵ كاك شوان قسهی دهكرد ،باسی خۆری
بۆ دهكرد ،باسی جهستهی تهزیوی بۆ دهكرد ك ه هێشتا
وهك پارچهیهك سههۆڵ وههایه ،باسی سهرچاككردن و
مشتهرییهكانی بۆ دهكرد ،باسی ئهوهی ئهویش ئێستا وهستایه،
ئیستا ل ه واڵتی خۆیدا ل ه ژێر خۆردا عود دهژهنێت ،خهندهی
هاوسهری ههر زوو بێتاقهتی خۆی دهربڕی ك ه ڕۆژل ه دوكان ه
و شهوانیش لهگهڵ شوان قسهدهكات ،ئهی ئهو؟ ئهی نابێت
باسی ئهو چوار ساڵهی بۆبكات ل ه سوید چی كردووه و چی
نهكردووه ،ههورامان پێیدهوت قوربانی چاوه كزهكانت بم ،من
ل ه سووید لهالی شوان تهنیا شاگردبووم و عودم دهژهنی..
خهنده یهكسهر خهیاڵی دهڕۆیشت بۆ ههزاران كچ ،پێیدهوت:
ك ه ڕهنگ ه لهگهڵ ههر ههزارهكهیاندا پهیوهندیت ههبووبێت،
ههورامان پێدهكهنی و پێیدهوت باوهڕبك ه كچانی سوید ههر
حیساب بۆ پهنابهران ناكهن ،من تۆم ههی ه تۆ ،بۆنی ههموو
كچانی دنیام لهتۆدا كۆكردۆتهوه ،من تۆم ههبێت بهو چاوه
بچووكانهتهوه ئیتر چی بكهم ل ه كچانی سوید ..ههورامان ك ه
خهندهی بینی بوو چاوهكانی وهك چاوهكانی كارۆلینا بچوك
و كزه ههموو بونی كارۆلینای ل ه وجودی خهندهدا دانابوو،
ئهو وهك پیشهی ههمووكاتی باوهڕی بهوه ههبوو بۆئهوهی
ئارام بێت دهبێت كێش ه و گرفتهكانی ل ه مێشكی خۆیدا
چارهبكات ،بۆی ه ك ه لهگهڵ خهندهدا دهژیا بهههمان بوون
و كهسایهتی كارۆلیناوه مامهڵهی لهگهڵ دهكرد ،بهاڵم ئیتر
بێدهنگ نا ،بهڵكو ههموو ئهو پهیڤ ه نهوتراوانهشی ك ه نیتوانیبوو
بهكارۆلینا بڵێت ب ه خهندهی دهوت ،ئهو عهشق ه شهرمنهی
ناخی ك ه نهیتوانیبوو ڕۆح و جهستهی كارۆلینا پێگهرم بكاتهوه
جهست ه و ڕۆحی خهندهی پێگهرم دهكردهوه ،خهنده ههمیش ه
ههستیدهكرد خوای گهوره ئهم ههورامانهی وهك دیارییهك
پێشكهش كردووه ،ههمیش ه وهك پاداشتی كاره باشهكانی ،ل ه
ههورامانی دهڕوانی ،تهنیا ترسێك ك ه ههیبوو ل ه مێردهكهی
ونبوونی بوو ،ئهو ههموو چیرۆكهكانی ونبوونی ههورامانی
دهزانی ،بۆی ه وهك گهوههرێك مامهڵهی لهگهڵ دهكرد ،شهوان
ك ه خهبهری دهبوویهوه سهیریدهكرد ههورامان ل ه تهنیشتییهوه
نووستووه توند تووند ماچی دهكرد ،دهستی دههێنا ب ه قژیدا و
ل ه خۆیهوه دهگریا ،گریانێك ك ه بهدهست خۆی نهبوو ،بهڵكو
ترسی ونبوونی یان لهدهستدانی ،یان گریانێك ل ه خۆشیدا..
ههورامان ئاگاداری گریان و ماچكردنی خهندهبوو ل ه درهنگانی
شهودا ،ههرگیز ل ه خهندهی نهپرسی بۆ وادهكات ،بهڵكو ل ه
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مێشكی خۆیدا باوهڕی بهوههێنابوو ك ه خهنده شهو دوای شهو
ڕۆحی كارۆلینای تێدهڕژێت!
5
دوای ده ڕۆژ ههورامان تهلهفۆنی كرد بۆ خهنده و پێیوت :هیچ
خهمی منتان نهبێت من ماوم ،هێشتا زیندووم ،هێشتا ههناس ه
دهدهم ،منی ترسنۆك و گهواد لهم ژیان ه سهخیفهدا ماوم..
ئهوهی بهخهنده وتبوو ئێدی تهلهفۆنهكهی داخستبوو.
ك ه ههورامان گهڕایهوه ،هیچ قسهی نهدهكرد ،ههمووانی توشی
شۆك كردبوو ،شهوان ه بێدهنگ دادهنیشت و خهندهش دهگریا،
پێیدهوت من ئیتر باوهڕم ب ه خۆشهویستی تۆ نییه ،تۆ ده شهوه
كهس نازانێت لهكوێی ،هاتویتهوه و هیچ قسهناكهیت ،قهینا
خهمی ئێمهت نهبووه ئهی پهرستۆی كچمان؟ شهو نهبووه
نهپرسێت دایكه ههوره ل ه كۆێیه؟ ئیتر ههورامانیش دهگریا
و دهگریا.
دایكی و باوكی ك ه تاكو ئهوكات ه شتێكی وههایان نهدابوو ل ه
ڕووی بهاڵم وهك شتێك ئیتر ونبوونی و بێ ههواڵییهكهی
ل ه سنوور دهرچووبوو ،بۆی ه زۆرترین لۆم ه و سهرزهنشتی
ههورامانیان كرد ،ئهوهی سهیربوو ،باوكی بوو ،ك ه تائهوكات ه
هیچ شتێكی ناخۆشی ب ه ههورامان نهوتبوو ،ئهاڵم پاش ئهوهی
ئێستا ژن و منداڵی ههی ه و ئهوه ده رۆژه كهس نازانێت ل ه
كوێیه ،یهك زللــهی لێداببوو ،ئهوهی ل ه رابردووشدا لهسهر
ونبوون و دیارنهمانهكانی هیچی پێنهوتبوو ،لهدوای دواین
ونبوونی پێیوتبوو.
ههورامان وهك منداڵێك ب ه گریانهوه ب ه ژنهكهی و دایك و
باوكی و خوشك و براكانی وتبوو :ئیتر تهواو ،كهس لهمن
نهپرسێت ئهم ده رۆژه ل ه كوێ بووم ،بهاڵم ئیتر هاتوومهتهوه و
ههرگیز ون نهبم ،ههرگیز بێ ههواڵتان ناكهم ،دهی ئیتر تكای ه
وازبهێنن ،كهم پرسیاربكهن ،من بهڵێنتان دهدهمێ بهڵێن.
پاش گهڕانهوهی ل ه ونبوون ه ده ڕۆژییهكهی ،ئهوهی ك ه
پرسیاربوو ئهوهبوو كهس نهیدهزانی بۆ ونبووه؟ ئهم ده رۆژه
ل ه كوێ بووه؟ بهاڵم تاك ه كهس وهستا شوانی هاوڕێی بوو
كهئهویش تهنیا دهیزانی بۆ خۆی ونكردووه ،بهاڵم هیچ كهس
نهیدهزانی ده رۆژه لهكوێیه و بۆ كوێ چووه.
6
پێش ئهوهی بڕوات و كهس نهزانێت بۆ كوێ چووه ،ئهو شهوه
لهدرهنگانی شهودا شوان تهلهفۆنی بۆكردبوو ،خهندهی هاوسهری
لهگهڵ پهرهستۆی كچی رۆیشتبوونهوه بۆ ماڵی باوكی خهنده،
بۆی ه ویستبووی فرسهت بهێنێت و كهمێك عود بژهنێت ،بهاڵم
سهیر ئهوهبوو پاش سێ ساڵ ل ه گهڕانهوهی بۆ كوردستان،
وهستا شوانی هاوڕێی ئهوهنده ل ه درهنگی شهودا تهلهفۆنی
بۆ نهكردووه ،ههورامان ك ه تهماشا دهكات بهو درهنگی شهوه
كاك شوان تهلهفۆنی بۆ دهكات ،واز ل ه عودهكهی دههێنێت..
گفتوگۆكهیان دهستیپێكردبوو:
ههورامان :بهڵێ كاك شوان
شوان :ههوره گیان شهو باش ،كاتت ههی ه قسهبكهین؟

ههورامان :شهوباش خاڵ ه شوان ،ئهی بۆ نا ،زۆریشم پێ خۆشه..
شوان :ئێ زۆر باشه ..خۆت چۆنی خهنده و پهرهستۆ گیان
چۆنن؟
ههورامان :زۆر سوپاس كاك شوان گیان وهاڵ ههموومان
باشین ،ئهی خۆتان چۆنن ،رهوشی دوكانهكهت چۆنه.
شوان :ههوره گیان راستی ئێمهش باشین ،خراپ نین ..ویستم
بڵێم..
ههورامان قسهكهی پێ دهبڕێت و دهڵێت :ئیشهاڵ كهی بهنیازی
بێیتهوه بۆ واڵتی خۆر
شوان :ههوره گیان ،دێمهوه ،دێمهوه ،بهس سهیركه ،دهمهوێت
لهبارهی شتێكهوه قسهت لهگهڵ بكهم ،بهاڵم تكای ه خۆت هیچ
تێك مهده ،ئاسایی گوێ بگره..
ههورامان :ئێ باش ه وهاڵ خهریك ه رۆحم دهردهچێت ،چی بووه
زیڕه ب ه پیاو دهكهیت بهم كات ه درهنگهی شهو ،بهتهنیا خۆشم
لهماڵهوهم.
شوان :باش ه باش ،راستی دهمهوێت بڵێم بڵێم ..كارلۆلینا..
ههورامان ب ه بیستنی ناوی كارۆلینا تهزوویهك ب ه پشتیدا دێت،
ئێ كارۆلینا چی؟ سوێند بهخوا خۆشم كهمێك پێش ئێستا ل ه
یادم بوو ،عودم دهژهنی و لهبیری ئهودابووم.
شوان :وهاڵ ههوره گیان بڵێم چی؟! نازانمممم..
ههورامان :ئێ كاك ه ڕاست و ڕهوان قسهبكه ،دڵم تهقی!
شوان :باش ه باش ..راستی كارۆلینا مردووه ،رهنگ ه خۆشی
كوشتبێت! جارێ كهس نازانێت بهاڵم ل ه ماشینهكهیدا ب ه
سوتاوی دۆزراوهتهوه.
ههورامان بهدهست خۆی نابێت پهیوهندییهك ه دهپچڕێنێت..
ئهو شهوه وهك ئهوهی تهقینهوهیهك ل ه مێشكیدا دروست
بووبێت ،ههست ب ه ژان ه سهرێكی زۆر دهكات ،شێتان ه دێت ه
دهرهوه خۆشی نازانێت بۆ كوێ ههنگاو ههڵبگرێت بهاڵم دهڕوا
و دهڕوا ،لهژێر لێوهوه ب ه ئهسپای دهڵێت :كارۆلینا ،كارۆلینا،
كارۆلینا مرد!
ده شهوه ل ه پرسهی كارۆلینادای ه یان ده شهوه ونبووه تا
كێشهی مردنی كارۆلینا ل ه مێشكیدا چارهسهر بكات ئهوكات
بگهڕێتهوه ،ئهو ل ه مێژووی كێشه و غهم و ئازارهكانی ژیانیدا
تهنیا غهم و ئازارێك ك ه زۆر قورس بووه و كاتی زۆر ویستووه،
مردنی كارۆلینابووه ،ده شهو ونبوون تا ڕێگای ئهوه بدۆزێتهوه
ئیتر كارۆلینا مردووه و دهبێت غهم و ئازاری مردنی كارۆلینا
ساڕێژ بكات ،ده شهوه ونبووه و كهسیش نازانێت بۆ كوێ چووه؟
پاش گهڕانهوهشی بهكهسی نهوتووه لهكوێ بووه ،ئهسڵهن چ
شتێك هۆكاری دیارنهمانی بووه! بهاڵم خۆی دهیزانی مردنی
كارۆلینا هۆكاربووه ،یان چارهسهركردنی مردنی كارۆلینا هۆكار
بووه ،ئهو ب ه شوانی وتبوو من رۆیشتووم تا ل ه سهرمدا مردنی
كارۆلینا چارهسهربكهم!
7
دوای دهركهوتنهوهی ،بهیانییهك ههستابوو لهخهو ،خهندهیهك
لهسهر لێوهكانی دهركهوتبوو ،بانگی خهندهی خێزانی كردبوو

ب ه كارۆلینا ،خهنده بهگریانهوه هاتبوو ب ه دهمییهوه ،ل ه دڵهوه
سپاسی خودای كردبوو ك ه گهوههری ژیانی دووباره قسهدهكات،
جارێكی تر خهنده كهوتۆت ه سهر لێوهكانی ،بهاڵم ئهی كارۆلینا
چییه؟! ههوره گیان كارۆلینا چییه؟ بۆ ناڵێی خهنده؟ گیانی
من خهنده تهواو ،تۆ ئیتر كارۆلیانی منی ،كارۆلینای رۆح،
كارۆلینای كارۆلینا.
یهكهمین كارێك ك ه كردی ئهوهبوو ناوی خهندهی گۆڕی ب ه
كارۆلینا ،ماڵی خهنده بهتایبهت باوكی الی ناپهسهندبوو ك ه
ئهو مێرده شێتهی ناوی كچهكهی گۆڕیوه ،بهاڵم خوشك و
هاوڕێكانی خهنده ،غیرهی ئهوهیان لێدهكرد ك ه هاوسهرهكهی
پیاوێكی سهیر و تایبهت ه ئهوهتا ناوهكهی گۆڕیوه ب ه ناوێكی
جوانی وهك كارۆلینا ..ههڵبهت خهنده سهرهتا ڕازی نهبوو ك ه
ناوهكهی بگۆڕێت ،بهاڵم ههورامان پێی وتبوو :گهر دهتهوێت
جارێكی تر وننهبمهوه ،یان لهپڕ ههڵنهیهم ئهوا دهبێت ڕازی
ببیت ك ه ناوهكهت بگۆڕم ب ه كارۆلینا.
دووهم كاری ههورامان ك ه پاش دهركهوتنهوهی كردی ئهوهبوو،
سهرتاشخانهكهی كردهوه و تهپوتۆزی ئهو ده رۆژهی كهلهسهر
ئاوێن ه و دیوار و عودهكهی نیشتبوو پاككردهوه ،دواتر بهبێ
دوودڵی ناوی سهرتاشخانهكهشی ل ه ههورامانهوه گۆڕی ب ه
كارۆلینا ،سهیربوو بۆ هاوڕێكانی ك ه ده ڕۆژه دیارنیی ه و ئێستا
گهڕاوهتهوه و ناوی سهرتاشخانهكهشی گۆڕیوه ،ههبوو بهالیهوه
ئاسایی بوو ،بهاڵم بهگشتی پرسیاریان لێدهكرد ،ئهویش وهك
جاران بهپێكهنینهوه پێیدهوتن :مرۆڤێك بیهوێت پێبكهنێت،
ئهم جۆره كارانهش دهكات!
8
كارۆلینای هاوسهری ههورامان دهستی پهرهستۆی گرتووه
و دهیبات بۆ باخچهی ساوایان ،دهیهوێت ناوی تۆمار بكات،
دهچن ه ژوورهوه لهگهڵ خانمێك قسهدهكات ك ه ڕهنگ ه
مامۆستای باخچهی ساوایانهكهش بێت ،ئهم ه كچهكهم ه
پهرهستۆ ،دهمهوێت لێره ناوی تۆمار بكهم و باش پهروهردهی
بكهن ..خانمهك ه داوای ناسنامهی پهرهستۆ دهكات ،كارۆلینا
ناسنامهی كچهكهی دهدات ه خانمهكه ،خانمهك ه سهیرێكی
ناسنامهك ه دهكات و دهڵێت تۆ دایكی پهرهستۆیت؟ ئهویش
دهڵێت بهڵێ من دایكیم ،خانمهك ه ڕوودهكات ه پهرهستۆ و
دهڵێت ناوی دایكت زۆر جوانه! دواتر سهیری دایكی دهكات و
دهڵێت :كێ ئهم ناوه جوانهی لێ ناوی؟ پهرهستۆ ڕێگ ه نادات
دایكی وهاڵم بداتهوه و دهڵێت :باوكم ..خانمهك ه لهیهك كاتدا
سهیری پهرهستۆ و دایكی دهكات و دهڵێت :باوكت یان باوكی؟
جارێكی تر پهرهستۆ قسهدهكات و پهنج ه بچووكهكانی دهخات ه
سهر دڵی و دهڵێت :باوكی دایكم نا باوكی من ،ناوی ناوه،
ههوره گیان ناوی ناوه كارۆلینا ،پێشی دهڵێت كارۆلینای رۆح.
كارۆلینا ك ه هێشتا دهستی كچهكهی بهرنهداوه ،سهیرێكی
خانمهك ه دهكات و خهندهیهك دهكات ،خهندهیهك پڕ پڕه ل ه
هێز و متمانه ،خهندهیهك چاوهكانی بچووك و كز دهكات،
وهك كارۆلینا.
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اخذ روادید از زن یائسه و رئیس
جمهوری که لخت بود
تقدیم به رفاقت بی همتای امیر کیانپور-کیان
نادر فتوره چی
من از “گیت” منزجرم .همیشه همینطور بوده و این چیز تازه
ای نیست .در فرودگاه ،محل کار ،قبرستان شهر و حاال حتی
تازگی ها در استخر شنا .البته یادم نیست که اولین بار این دم
و دستگاه های معموال فوالدی یا استیل و سرد و لیز و براق
را کجا دیده ام .چون من قبل از آنکه به این وضع دچار شوم،
یعنی بشوم کارمند ِ شب زنده دار یک اداره که از در و دیوارش
چرک می بارد و کارکنان اش بال استثناء ظرف ِ نهار به دست
ْ لبخند به لب دارند و سرخوش و شاد از صبح تا غروب پیگیر
قیمت خانه و تور مسافرتی و قیمت طال و دالر هستند و در
آسانسوری که هواکش ندارد ،یا خمیازه می کشند یا می گوزند،
باز هم با این “گیت” ها مشکل داشتم .انگار این “گیت”ها
از ابتدای تاریخ بوده اند .حتی االن که دورترین خاطرات را
رج می زنم هم تصویرشان را می بینم .بله! در فروشگاهی که
سقفی بادکنی داشت هم این گیت ها بودند .البته به زمختی
و بی رحمی امروزشان نبودند .اما به هر حال توانستند دست
مرا از دست مادرم جدا کنند و باعث شوند در آن سوی گیت
از ترس گم شدن در شلوارم که پیشبند ِ خرگوشی داشت و
فقط برای گردش و مهمانی حق داشتم بپوشم اش ،جیش
کنم .جیشی که از ایجاد لکه بر دور ِ زیپ شلوارم دریغ نکرد
و سرازیر شد در کفش هایم و من که این فاجعه را می دیدم
بیشتر جیش می کردم .ناگفته نماند که آن زمان خوشحال
بودم که به کفش هایم سرایت کرد ،چون کفش هایم را دوست
نداشتم .کمی دخترانه بود .کفش هایم قرمز بودند و این برای
من که با مداد ابروی مادرم ،باالی لبم سیبیل گذاشته بودم
اصال مناسب نبود؛ اصال .اما سوای بحث درباره جیش کردن در
شلوار و سییل و کفش قرمز ،اگر گیت نبود مطمئنا دست مادرم
را رها نمی کردم و گم هم نمی شدم وبعد هم شاشیدنی در
کار نبود و کتک هم نمی خوردم و سیبیل ام هم که با اشک
شُ ره کرده بود زیر چانه ام پاک نمی شد .فاجعه آنجا
بود که مادرم هرگز نفهمید که این اتفاقات تقصیر من
نبود و این گیت ها بودند که باعث این بحران شدند
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I
باز هم در خاطراتم “گیت” وجود دارد .کجا؟ بله فراموش
نمی کنم .در کاخ ریاست جمهوری .به شما که گفتم ْ قبل
از کارمندی و دمخور شدن با موجوداتی که با ظرف های
پالستیکی ِ شفاف از خانه با خود “نهار” می آورند ،من زندگی
خوبی داشته ام .من خبرنگار مخصوص رئیس جمهور بودم.
آنهم محبوب ترین رئیس جمهورالبته ناگفته نماند که من در
روزهای پایانی دوران ریاست جمهوری اش ،یعنی در روزهایی
که بسیار عصبی و کم حوصله و خسته و تکیده و کم حرف بود
 ،توانستم خبرنگارش شوم .اما خب باز هم خودش خوب بود.
از هیچ چی بهتر بود .چون پیشنهاد کاری دیگری نداشتم .در
واقع داشتم اما آنقدر بی شرمانه است که نمی توانم بازگو کنم.
خیلی سر بسته می گویم :صندوقدار یک قمارخانۀ شبانه و
مخفی .خب مسلما من خبرنگاری برای رئیس جمهور را ترجیح
می دادم .آنهم رئیس جمهوری که صبح ها زود بیدار می شد
و روزنامه می خواند و سیگار می کشید و قرص آرامبخش می
خورد .با این حالُ ،حسن کار درقمارخانه نداشتن ِ “گیت” بود و
اینکه کسی هم به بهانه بازرسی بدنی ،دستش را تا کیسه زاللی
ام فرو نمی کرد ،اما برای رسیدن به رئیس جمهور دستکم
پنج گیت و چهار بار انگولک را باید هر روز صبح تحمل می
کردم .تلخ ترین قسمت اش هم زمانی بود که مجبور بودم برای
عبور از گیت دوم ،دوال شوم و ما تحت ام را به نگهبانان کاخ
نشان دهم .از اینها گذشته اگر شغل حسابداری قمارخانه را می
پذیرفتم ،مشمول بیمه خدمات درمانی هم می شدم .اما در
ریاست جمهوری از بیمه و اینجور مزایا خبری نبود .به جایش
یک کارت مخصوص تردد در محوطه کاخ ریاست جمهوری به
من دادند که آن موقع برایم ارزشش از هر دفترچه بیمه ای
بیشتر بود .کارتی که رویش نوشته بود”:ریاست جمهوری” و
عکس احمقانه ای از من را هم که پس از ده بار بازرسی بدنی
و انگشت شدن و ور رفتن با خشتکم گرفته شده بود ،کنار
اسمم چپانده بودند .با این کارت می توانستم مثل یک شاپرک

در باغ “گیت” های کاخ ریاست جمهوری تردد کنم و به آنها
که هر روز به بهانه بازرسی بدنی انگشتم می کردند با قیافه ای
ظفرمندانه خیره شوم .حتی یکبار برایم نقش بیمه درمانی را
هم داشت .زمانی که یک دندانپزشک که کلمه “حق الزحمه”
را با اشتیاق خاصی ادا می کرد ،قصد داشت دندانم را به جای
جراحی از بیخ درآورد ،ناچار شدم از کارتم سوء استفاده کنم
و او را بترسانم .حسابی هم ترسید و لثه و دندانم را به “نرخ
دولتی” و با “ تخفیف ویژه” جراحی کرد .بعد ها متوجه شدم
کارت عجیبی نیست و به درد همین کارها می خورد :تردد در
محوطه کاخ ریاست جمهوری و گرفتن تخفیف برای جراحی لثه.
راستش را بخواهید مثل بقیه کارت ها بود .من فقط می توانستم
با آن از همان مکان های عمومی ای که همه عبور می کنند ْ
رد شوم ،با این تفاوت که این کارت در جیبم بود ،و من خشنود
از اینکه در جیب بقیه مردم یک مشت آشغال است :کاندوم،
عکس فک و فامیل و زن و بچه ،دعا نوشته ،ماتیک ،پول و
سکه ،تخمه ،کارت ویزیت ،تسبیح ،بن خرید فروشگاه اداره،
آدرس مطب دکتر ،چاقوی ضامن دار و الک و عطر و قرص ضد
حاملگی و خالصه از این مزخرفاتبه هر حال هر چه بود این
کارت ارزش اش از کاندوم مصرف نشده و تاریخ گذشته ای که
در جیب همه دوستانم پیدا می شد ،بیشتر بود .یعنی برای من
این معنا را داشت که من آدم مهمی هستم .چیزی شبیه یک
تخیل دوران کودکی .اینکه آدم عینکی به چشم زده که با آن
می تواند همه را لخت و عریان ببیند .من عاشق دیدن ِ بدن ِ
لخت و چروک ِ پیرزن هایی هستم که هفت قلم آرایش کرده
اند .و البته ،این دختران بی نظیر .اینهایی که حواس شان فقط
پرت خودشان است .اینهایی که هنوز هورمون ِ غذاهای بی مزۀ
رستوران ها بر روی پوستشان سیاه چاله های عمیق و ب َ َرص
و کورک و کفگیرک ایجاد نکرده .اینهای که هنوز لبانشان را
به اندازه یک متکا باد نکرده اند .اینهایی که وقتی می خندند،
نفس کم می آورند و یک “هی” ِ عمیق می کشند.اینهایی
که وقتی لبان شان را می بوسی ،دست شان از هیجان می
لرزد و سینه های شان ملتهب می شود .بله همین ها .اینهایی
که اگر یک گیالس شراب بنوشند ،مسیر عبور سرخ اش را از
بلور گلوی شان می توان پی گرفت .البته همیشه این تصاویر
جلوی چشم آدم نیست .ممکن است بیش از این دختران ،خایه
های متورم شده مردهای مبتال به پروستات را ببینی یا شاید
هم تغوط ِ خشک شدۀ چسبیده به ماتحت ِ مادربزرگ ات را
حتی این عینک را ،با وجود همه آن گیت های لعنتی ْ می
توانستم در کاخ ریاست جمهوری هم به چشم بزنم .آن وقت
رئیس جمهور را هم لخت می دیدم .اما خجالت می کشیدم.
رئیس جمهور که لخت باشد ،آدم احساس می کند هر آن
ممکن است از ترس بزند زیر گریه .از ترس اینکه مبادا پسرکی
ناگهان از روی درخت ْ این حقیقت ِ عریان را برای همگان
جار بزند .یا چمی دانم اینکه مبادا نتوان دیگر به حرف هایش
اعتماد کرد .شما هم قطعا نمی توانید به کسی که لخت ِ عور

درباره آزادی حرف می زند اعتماد کنید .رئیس جمهور ِ لخت
قابل اعتماد نیست ،باور کنید نیست .به هر حال من نمی
دانم چرا همواره این حس را درباره تماشای رئیس جمهور
لخت داشته ام .شاید به این خاطر که نمی توانم تجسم کنم
رئیس جمهور هم ممکن است مثل خیلی ها یک ماه گرفتگی
روی باسن اش داشته باشد .یا ممکن است در دوران جوانی
روی بازوی اش خالکوبی کرده باشد .یک خالکوبی ِ ناشیانه:
رخ یک نشمه یا دم یک اژدها یا شاید هم یک صلیب ِ کج
و کوله .بنابراین ترجیح می دادم از این عینک برای همان
مصارفی که قبال گفتم استفاده کنم :چروک شکم پیرزن
ها و سینۀ دخترکان تازه بالغ و خایه پیرمردهای پروستاتی
البته بدون این عینک ها هم می توان آدم لخت در شهر دید.
من تا به حال چند بار دیده ام .به هر حال هر چه قدر هم در
شهر پلیس گماشته باشند ،هر چه هم دوربین مدار بسته کار
بگذارند ،هر تعداد هم که “گیت” باشد ،باز می شود هر از گاهی
یک نفر را در شهر لخت دید .البته قبول دارم که دوربین ها و
پلیس ها و گیت ها شانس دیدن آدم لخت را کم کرده اند .با
این حال حتی اگر کسی را لخت نبینی ،یک بوسه غلیظ ِ پر
صدا که می توان دید .نگویید ندیده اید ،من دیده ام .من حتی
یک نفر را با همین غلظتی که توصیف کردم ،بوسیده ام .آنهم
یک وکیل دعاوی را .آنهم درست پس از آخرین “گیت” زندان
ِ اصلی شهر .وقتی که بوسیدم اش ،وقتی که با لبانم ،لبانش را
کنار زدم و زبانش را لیسیدم ،وقتی که دندان هایم پس از آن
جراحی نیم بهای لثه به دندان هایش سائید ،دیگر هیچ “گیت”
و دوربین مدار بسته ای برایم مهم نبود.مهم استقامت دندان
هایم در این نبرد حس و گوشت بود که خوشبختانه از آن سر
افراز بیرون آمدم .چون اگر دندان هایم هنوز درد می کرد ،وقتی
که پس از کنار زدن لبها به دندان او می خورد ،مطمئنا از درد
بیهوش می شدم و کل صحنه خراب می شد .اما من صحنه
را خراب نکردم و احتماال عده ای توانستند این بوسه گداخته
را در شهر ،آنهم در پس زمینۀ زندان و گیت هایش ببینند
II
حاال که چند سالیست از رئیس جمهور و بوسه های گداخته
و دندان های سالم خبری نیست و من به کارمند مفلوک ِ یک
اداره چرک ماسیده ْ تبدیل شده ام هم باز با این “گیت” ها
که به نظر می رسد یگانه حقایق ِ جاودان ِتاریخ اند ،مسئله
دارم .فکرش را بکنید که مجبورم هر روز ،آنهم روزی چند
مرتبه از البالی این گیت ها خودم را تاب دهم و برسانم به
میزی که دختری عصبی و وراج کنارش ایستاده و منتظر است
تا من بیایم و نقش “مدیر قسمت” را برایم بازی کند و به
ساعت دیواری نگاه کند و از تاخیرم سری تکان دهد و من هم
از سر ناچاری و با وجود آنکه هنوز بوق ِ مجوز ورود آخرین
“گیت” در گوشم سوت می کشد ،به او لبخند بزنم .گیت ها،
مدیرم یعنی این دختر کک و مکی ،دوربین های مدار بسته
ای که تا ماتحت ام را برای دربان ها نشان می دهند و از همه
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مهم تر کارت ترددی که بر خالف کارت کاخ ریاست جمهوری
باید به گردنم آویزانش کنم ،اجزای اصلی زندگی ام هستند
من اما تصمیم ندارم در اینجا درباره زندگی ام حرف
بزنم .اینکه من چه زندگی ای دارم را همه از صورتم می
فهمند .من می خواهم درباره “گیت” ها حرف بزنم .در
باره رئیس جمهور لخت و البته خاطره ای که باعث شد
این دو موضوع به طور هم زمان به ذهنم هجوم بیاورند
آخرین باری که با این گیت ها نه به عنوان بخشی از زندگی
روزمره کارمندی ،که به عنوان یک حقیقت ِ تلخ و خاطرۀ
هول انگیز مواجه شدم ،در دفتر فرهنگی سفارت فرانسه بود
در آنجا هم این گیت های لعنتی حی و حاضر منتظرم بودند.
عالوه بر این ،درب ِ ورودی سفارت هم یک درب ِ فوالدی قطور
بود که احساس می کردی اگر باز شود ،ناگهان وارد پاریس می
شوی .چنان سترون و مستحکم بود که من داشتم کم کم یقین
پیدا می کردم که این درب از چیزی بیش از یک ساختمان
معمولی با آن لکه های رنگ و فحش و شعار ِ “مرگ بر فرانسه”
و کلمات کج و معوج ِ “خائن” و “دجال” و “برو گمشو” و ر ّد ِ
باروت ِ نارنجک های دستی که به شکلی ناشیانه با رنگ سفید
آستر خورده بودند و البته چند کارمند اداری که احتماال کلی با
هم جنگ و دعوا و گیس و گیس کشی و نظر بازی و  ...دارند،
محافظت می کند .درب که باز شد ،مردکی کچل با لباس پلیس
فرانسه در برابرم ظاهر شد و به فارسی سالم کرد .حقیقت اش را
بخواهید من هیچ وقت از گیتی رد نشده بودم که یک فرانسوی
ِ کچل و چاق و البته خیلی تر و تمیز قبل اش به من سالم کرده
باشد .طبیعی بود که کمی جا بخورم و خوردم .جوابش را ندادم.
بعد طبق معمول ،مراسم و آیین ِ بین المللی عبور از گیت آغاز
شد .من اما به عادت کاخ ریاست جمهوری و البته ورودی درب
ِ اداره ام ،ناخودآگاه دوال شدم و ماتحت ام را به سمت محافظ
خوش رنگ و لعاب سفارت گرفتم .طفلک کمی ترسید و اول
فکر کرد که این اقدام ،آغاز یک “عملیات تروریستی” است ،اما
وقتی دید از ناحیه ماتحت ام هیچ انفجاری رخ نداد ،فهمید که
من در حال به جای آوردن یک آداب و مناسک خاص هستم.
احتماال نفهمید که این مناسک  ،بخشی از فریضه روزانه عبور
از گیت است ،البد پیش خودش فکر کرده بود که من عضو یک
فرقه عجیب و غریب اسالمی هستم که بر اساس سنت فرقه
ای ام ،باید هنگام عبور از گیت ماتحت ام را هوا کنم و پشت
به مامور بازرسی رد شوم .همه این فکرها احتماال در کمتر از
چند ثانیه از ذهنش گذشته بود ،چون بعد از آنکه از بُهت خارج
شد با حرکات دست و البته به زبان فرانسه بهم حالی کرد که
نیازی به دوال شدن نیست .نمی دانم دقیقا چه می گفت ،حرف
هایش مملو از “ژ” و “ق” و اینها بود .اما هر چه بود ،اینبار خیالم
راحت بود که قصد انگولک کردن ام را ندارد .سرانجام رضایت
دادم و بلند شدم .پلیس حیرت زده هم نفس راحتی کشید و به
گمانم خیالش راحت شد که در یک عملیات تروریستی ِ بسیار
احمقانه که با دوال شدن یک متقاضی ویزا انجام می شود،
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کشته نخواهد شد .سه گیت را باید تا اتاق مالقات مفتش بخش
فرهنگی ِ سفارت رد می کردم .نمی دانم چرا تعداد گیت ها در
همه جا سه یا پنج تاست .طراحان گیت ها چرا تا به حال به این
فکر نیافتاده اند که یک نوآوری ای در تعداد گیت ها به خرج
دهند و دستکم ضریب شان را برای تنوع هم که شده از فرد
به زوج تغییر دهند .مثال آنها را چهار تا بکنند یا ده تا یا چمی
دانم دو تا .همیشه همین بوده :سه گیت یا پنج گیت .اما پس از
حادثه تروریستی خنثی شده در ذهن نگهبان سفارت فرانسه،
دیگر این موضوع که چرا گیت ها همه جا سه یا پنج تا هستند،
موضوع مهمی نبود .چون من توانسته بودم به اندازه تمام آن
دفعاتی که نگهبانان و گیت ها روحم را آزرده بودند ،روح و روان
یک نگهبان را برای اولین بار در تاریخ زندگی ام به هم بریزم
III
از اینکه پس از سی سال شکست در برابر گیت ها ،در واقع
یعنی از ماجرای فروشگاه کوروش تا همین لحظۀ ورود به
سفارت ،توانسته بودم اینبار اضطراب عبور از آنها را به نگهبانان
اش انتقال دهم ،در پوست خود نمی گنجیدم .همین امر باعث
شد تا بتوانم با اعتماد به نفسی دو چندان با مفتش پروندۀ
درخواست ویزا روبرو شوم .زنی میانسال با موهای شرابی و
دهانی که برای فک اش کوچک بود ،چشم های گود افتاده
ای که نشان از آغاز یائسگی می داد ،لحنی کشدار و لهجه
ای که عمدا می کوشید تا فرانسوی تر جلوه کند .همه اینها
البته ممکن بود از نظر یک مراجعه کننده دیگر ،به یک زیبایی
دلنشین و ملیح یا یک تبختر ِ ناشی از تسلط به امور اجرایی
یا حتی به الگویی مناسب از زنان در محل کار با همان حال
و هوای لطیف و مادرانه و ل َ َوند و  ...تعبیر شود .اما برای من او
چیزی بیش از یک مفتش ترش روی ِ یائسه ،یک کارمند غرغرو
با ظرف پالستیکی غذا و یک موجود ِ عالقه مند به افزایش
درآمد و رتبه شغلی نبود .زن ِ هاری نبود .اگر هار بود و مثال
به جای خواندن پرونده تقاضای ویزا ،بیشتر به من زل می زد
و سواالت جفنگ معمول ِ اینجور تفتیش ها ،از جمله روز و ماه
تولد را می پرسید یقینا من راحت تر می توانستم با او تندی
و پرخاش کنم و همه چیز را به گند بکشم و پرونده سفر به
فرانسه را برای ابد ببندم .افسوس که او احتماال اهل فال و طالع
بینی چینی یا چمی دانم هندی نبود و برایش پشیزی اهمیت
نداشت که من در چه روزی از چه ماهی و در چه سالی به
دنیا آمده ام تا بر اساس آموزه های کتاب مقدس طالع بینی،
در پیشانی ام بخواند که من قصدم از این سفر چیست .یا آیا
همانطور که در آن فرم های ریز نوشته ام ،راس یک ماه به اینجا
برمی گردم؟ آیا قصد ندارم که خودم را پناهنده کنم و او یک بار
دیگر گول ظاهر آدم ها را بخورد و به یک پناهنده بلقوه ،ویزا
داده باشد؟ نه! او اصال درباره تاریخ تولد و این جور مزخرفات ِ
مربوط به زمان ْ حساس نبود .بیشترین توجه اش به نحوه قرار
گرفتن انگشتانش در پیرامون یک قاشق چای خوری در حال
غوطه خوردن در فنجان قهوه بود و به نظرش اینکه با یک

حرکت ِ نرم و آرام ،دارد آن فنجان ِ منقوش به طرح های شرقی
را هم می زند ،او را زنی موقر و البته تحریک آمیز نشان می
داد .شاید حتی فکر می کرد از طریق ایجاد نوعی همخوانی بین
رنگ ِ الک ناخن ها و پوستۀ شکالت کنار فنجان و موهایش،
می تواند یائسگی اش را پنهان کند .من هنوز نمی دانم که
چرا بعضی از زنان ،مخصوصا زنان کارمند ،از اینکه یائسه شده
باشند ،دچار شرمساری می شوند .خیلی دلم می خواست به
جای بحث درباره ساعت پرواز و رزور اتاق در هتلی که اصال نمی
دانستم کجاست و مقصدم در فرانسه که هیچ تجسمی از آن
نداشتم ،درباره یائسگی با او حرف بزنم و به او بگویم که الزم
نیست از یائسه بودنش شرمنده باشد .حتی دلم می خواست به
او که زن هاری نبود توصیه کنم ،برود خودش را از شر تخمدان
و رحم اش هم خالص کند و بعد بدون آنکه
شوهرش یا بچه ها و نوه هایش متوجه شوند،
با یک جوان ِ معمولی ،مثال چمی دانم با
یک فروشنده

با این سوال که “چرا به جای سه عکس پرسنلی ،دو عکس با
خود آورده ید؟” مرا از این گفت و گوی ذهنی ِ مریض با خودش
بیرون کشید .من هم گفتم همین دو تا عکس را داشتم .تازه
یکی اش را از الی کیف مادرم برداشتم که مثل هزار تا خرت و
پرت بی مصرف دیگر در آنجا منتظرند تا کسی نجاتشان دهد.
کیف مادرم یک جهنم است .جهنمی از اشیاء .رستاخیزی از
کاغذ و عکس و فرم و چک و پول خرد و خودکار و مداد ابرو
و شکالت و قند مصنوعی و دفترچه یادداشت روزانه و کارت
بانکی و پفک خرد شده و شکالت تاریخ مصرف گذشته و عکس
بچگی همه اعضای فامیل و  . ...اما این را به زنک ِ مفتش نگفتم.
چون قیافه اش را پس از شنیدن جوابم آنچنان مچاله کرده بود
که ترسیدم مبادا بگوید باید بروید و با مدارک کامل بیایید.
برایم مسجل بود که این کار از توانم خارج است .من
دیگر طاقت ن ُه بار عبور از گیت های سفارت را
نداشتم .برای همین از وراجی درباره کیف
مادرم منصرف شدم و
با چشمانی نگران
و سوال زده به
او خیره شدم
تا خودم را
برای به
هم

روسری ،یا یک بازیگر تئاتر یا حتی خود ِ من روی هم بریزد تا
دیگر الزم نباشد برای ایجاد جذابیت بین رنگ فنجان و موها
و الک ناخن هایش هر روز فکر کند و فکرش هم به جایی قد
ندهد .شک نداشتم که او نیازمند یک همخوابگی بی دغدغه بود

زدن میز و پیدا کردن بهانه ای برای هوچی گری
آماده کنم .اما همانطور که قبال توضیح دادم ،او زن هاری
نبود .در ضمن یائسه هم شده بود و دوران افسرگی پس از
یائسگی را می گذاراند و خب ،چندان حوصلۀ جر و بحث با
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امثال مرا نداشت .مخصوصا که تند خویی و نوعی وقاحت را
از چشمانم خوانده بود .نا سالمتی روزی صد تا گرگ انسان
نما را روانه فرانسه می کرد .در این یک کار دیگر کامال
خِ بره بود و می توانست بعد از بازنشستگی و کنار آمدن
با معضل یائسگی ،در اداره جنایی پلیس استخدام شود
پرسید چه تضمینی وجود دارد که من به اینجا برگردم .من
بعدها و دو سال پس از بازگشتم از فرانسه هنگامیکه او را در
غرفه کتاب های روانشناسی یک کتاب فروشی دیدم و پس
از آنکه پنج بار ،بله درست پنج بار ،از او عذرخواهی کردم و
او سرانجام بار آخر و چون زن مهربانی بود پذیرفت ،فهمیدم
که سوال او یک سوال معمولی بوده است و نیازی نبوده که
من با آن جواب های عجیب و غریب او را به گریه بیاندازم و
باعث شوم سایۀ ارغوانی ای که با کلی دقت چند دقیقه قبل
اش و در همخوانی رنگی با فنجان و پوستۀ شکالت و ناخن
و موها کشیده بود ،بر اثر اشک به روی گونه هایش سرازیر
شود .او سوال عجیبی نکرده بود .حتی نگفته بود که مدارکم
ناقص است .فقط پرسیده بود آیا قصد ماندن در فرانسه را دارم
یا به همینجا ،همین سرزمینی که زبانش را می دانم ،همین
شهری که از ساعت  11به بعدش دق می کنم ْ باز خواهم
گشت یا نه؟ همین .البته من هم در آن زمان گمان می کردم
که جواب مناسبی به او داده ام .بماند که از اینکه به ژست
های جدی اش اعتنایی نکرده بودم ،از خودم راضی بودم .من
هرگز این جنس زنان را جدی نگرفته ام .هرگز .مخصوصا اگر
در دوران افسردگی پس از یائسگی باشند .البته این خصلت
جدی نگرفتن ِ جنس خاصی از زنان ،پس از کلنجار روزانه با
آن دخترک کک و مکی  ،ده ها بار تشدید شده است .تا پیش
از آن بعضی وقت ها از دستم در می رفت و ناگهان در برابر
قیافه جدی یک زن ،عاشقش می شدم .بله! قبال هم گفته ام
که من عاشق زنان زیادی بوده ام .اما باید اعتراف کنم که
اکثر آنها درست در زمانی که با چهره ای جدی به من خیره
بوده اند ،من را دیوانه خود کرده اند .دیوانه لبان شان که در
هنگام جدیت کمی جمع می شود .چشم ها؛ چشم هایی که
در خیرگی شان مثل موم می شوی .دست ها؛ با آن حرکات
عصبی زیبا که لرزش هماهنگ شان با لحن و آوایی هیستری
زده جزو اسرار شخصی خداست .بی شک اگر خدا وجود داشت،
هر شب از او می خواستم که زنان ِ جدی ِ زیبا را زیاد کند یا
دستکم مرا در معرض خشم و جدیت شان قرار دهد .کارم را
در هر اداره و شرکت و مدرسه و فروشگاهی به آنها بیاندازد.
بگذارد درباره امور اجرایی و اداری و پول و منافع شرکت و
قاعده جهانی تجارت و فلسفه رواقی و نیچه و ابن سینا و  ...با
“جدیت” حرف بزنند .چون در آنصورت جذابیت شان بی همتا
می شد و البته من دیگر نمی دانستم عاشق کدام شان باشم
اما بهتر است به جای گفتن این مزخرفات درباره زنان و جدیت
شان ،به ماجرای سوال آن زنک یائسه در سفارت برگردیم .بله!
او سوال کرد که چه تضمینی وجود دارد که من بعد از یکماه
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اقامت در فرانسه ،به اینجا برگردم .خیلی هم قیافه جدی گرفت
و این سوال را پرسید .من هم جواب دادم که دالیل زیاد وجود
دارد .با لحنی عصبی و حالتی تهاجمی و پرخاشگرانه هم جواب
دادم .به او گفتم که در اين نقطه كه مرا می بيند ،من هزاران
پایبندی عاطفی و حرفه ای و خانوادگی دارم.اینکه من نویسنده
ای هستم که نمی توانم مخاطبانم را به امان خدا رها کنم .اینکه
زنی عاشقم است و تا لحظه ای که بر گردم ،انتظارم را می کشد.
اینکه در اینجا رازدار چند رفیق هستم و خالصه اینکه اگر
نباشم ،چرخ روزگار برای عده ای نمی چرخد .تمام این بهانه
ها از نظر خودم قانع کننده بود .عجیب آنکه او هم قانع شد.
توانستم گولش بزنم .توانستم به دروغ مجاب اش کنم که ده ها
دلیل ریز و درشت وجود دارد که تضمین می کند من به اینجا باز
خواهم گشت .اما دلم نیامد که تنها دلیل واقعی ام را نگویم .در
این لحظه لحنم را به شدت جدی و خشمگین کردم و با صدایی
شبیه فریاد گفتم”:سیاست! سیاست خانم! سیاست ازنان شب
برای من واجب تر است .من بدون سیاست می میرم .سیاست
پدر و مادر من است .عشق من است .همه کس من است .فکر
کرده ای که لذت سیاست در اینجا را رها می کنم و می روم
به کشور احمقانه و برقرار و منظم و بی هیجان تو؟ فکر کرده
ای می توانم بیش از یکماه دوری از هیجان و شور و طپش و
اضطراب سیاست زندگی کنم؟ نه خانم محترم! من برمی گردم.
حتی اگر در اینجا و در غیابم به اعدام محکوم شده باشم” .زنک
به گریه افتاده بود .تند و تند بر روی یک برگ کاغذ چیزی می
نوشت .در آن لحظه دیگر برایم مهم نبود که باورش شده یا نه،
جدی ست یا نه .برایم ادای کلمات به ترتیبی که کل ِ ثقل صدا
بر “سیاست” طنین انداز باشد مهم بود .به گمانم حتی ماجرای
لخت دیدن رئیس جمهور را هم برایش گفتم .اما در آن لحظه
دیگر فرق بازی و واقعیت را نمی فهمیدم و برای همین تا چند
روز پیش که او را در کتابفروشی دیدم ،هنوز برایم قطعی نبود
که داستان لخت بودن رئیس جمهور را گفته ام یا نه .اما او با
حالتی خجالت زده و البته شیطنت آمیز تایید کرد که گفته ام
IV
او در برگه درخواست ویزایم و در حالی که اشک ،سرمه و
سایه را تا گونه هایش پایین کشیده بود ،نوشت”:موافقت می
شود” .من اما با همان تندی ِ معمول خودم ،برگه را از زیر
دستش بیرون کشیدم و کاغذ ها را به کف سالن مالقات پرت
کردم و از درب اتاق خارج شدم و برای اولین بار به جای عبور
از گیت ها ،از روی شان پریدم و به پلیس احمق سفارت هم
انگولکی انداختم و با نیش باز از درب سفارت خارج شدم
به خیابان که رسیدم ،به خیابانی که برایم معنای جدیدی
داشت ،برگشتم و برای دوربین مدار بستۀ سفارت وقیح ترین
شکلک ها را در آوردم و سیگاری آتش کردم و با دهان خشک
شده از حرافی و تمسخر و توجيه مفتش سفارت ،سوار بر
تاكسی ای شدم كه راننده اش وراج بود و تا مقصد خوابيدم

سوزان دختر همسایه که روسی بود و
فارسی هم خیلی خوب حرف میزد
شورش عابد

باران تابستانی :
شب سگ طعم گس وجود مرا زیر درخت انجیر که کل حیاط
خانهمان را گرفته بود؛ لیس میزد .نمنمهای من لیز میخورد
بر روی لیس سگ در جریان سیل که اینطرف و آنطرفم میبرد.
میخوردم اینطرف و آنطرف ،نه اینکه تلو تلو بخورم ،فقط
درست نمیتوانستم راه بروم .سیگار آخری بدجور کار خودش
را کرده بود.
تولد من :
دکتر جسم رسم شدۀ من را که هنر اشتراکی پدر و مادرم بود؛
بلند کرده و بعدش برعکس کرده بود .کلی گریه کرده بودم.
مامانم میگفت،قبلش محکم زده بود پشتم .من که چیزی یادم
نیست.
ناهار :
ی بوده.
آنطرف میز سوزان نشسته بود .میگفت ،اصلیتش روس 
از همان مهاجرتهای عهد بوق فکر کنم ،که اآلن به سند افتخار
خانوادگی تبدیل شدهبود .گور بابای آقا محمد خان؛ از من بهتر
داشت فارسی حرف میزد .داشت نق میزد .گیر داده بود به مزۀ
مرغ ناهار امروز .میگفت:
پدرش گفته ،اگه مرغها از سگها بترسند ،مزۀ
گوشتشان برمیگردد ،میبینی چقدر تلخ شده.
گفتم:
البد این یکی را سگه بدجور دنبال کرده بود.
باران تابستانی:
مثل یک توله سگ اینطرف و آنطرف میرفتم .توی حیاط به آن
درندشتی و توی آن تاریکی ،انجیرهای ریخته را بو میکشیدم؛
تقریباً سینهخیز بودم .نمیتوانستم درست حسابی راه بروم.
سگه داشت من را لیس میزد .باران گرفته بود .فکر میکردم
سیل آمده .لیس سگ لیز میخورد در جریان سیل که اینطرف
و آنطرفم پرت میکرد .سگ حسابی حوصلهش سر رفته بود.
خودش را به در و دیوار میکوبید و من سینهخیز درحال له
کردن انجیرهای ریختهیی بودم که دربهدر بو میکردمشان.

تولد سگ:
یههویی از شکم مادرش پرت شده بود بیرون .حتی
هیچکداممان نفهمیدیم مادرش میخواهد توله به دنیا بیاورد.
پیش دامپزشک هم نبردیم .ملت طرفش سنگ میانداختند؛ ما
بهاش غذا میدادیم .اگر توی دنیا یک چیز بدیهی وجود داشته
باشد این است که :سگها موقع تولد نمیتوانند درست راه بروند
و به همین دلیل آن روز لنگ ظهر که از شکم مادرش افتاد
پایین ،درست نمیتوانست راه برود .روی آن شنهای گرم و
سوزان این پا و آن پا میکرد و بعد تلپی افتاد کف زمین.
ناهار -تولد من:
چند متر آنطرفتر سوزان نشسته بود؛ قاشقش را میگذارد توی
دهان من و بعد میزند زیر گریه .مثل بچه کوچولوها شده بود.
درست مثل آن موقعهای من که دکتر جسم رسم شدۀ من را
که هنر اشتراکی پدر و ماردم بود ،بلند و بعد برعکسم کرده بود
و من زده بودم زیر گریه.
فکرش را هم نمیکردم اینطوری روبروی من گریه کند .هنوز
قاشق را ول نکرده بود .مسخرهترین صحنۀ ممکن بود .قاشق
توی دهانم همینطوری بالتکلیف مانده بود .او هم داشت گریه
میکرد .خندهام گرفته بود ولی جرأتش را نداشتم.
یک خاطره:
جای دکتر خالی بود .خدا بیامرزه .مطمئنم حالش از این
صحنههای رومانتیک به هم میخورد.
سوزان شناسی:
با همان گریه خودش را لو داد که چقدر من را دوست دارد.
ناهار -تولد سگ:
مثل بچهها گفت:
یادت مییاد آنروز که سگه بدنیا آمد ازش نترسیدم و
از روی زمین بلندش کردم؛ برای این بود که ترسیدم مزۀ لبهام
گس بشه و دیگر نبوسیشون.
راست میگفت خدایی .من یادم رفته بود که بغلش کرده بود.
بلند شد چند قدم جلو رفت .میز غذاخوری نمیدانم یهویی چی
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شده بود ،شایدم همانجا بود ،یادم نیست .به هرحال رفت جلو و
توله سگ را بلند کرد .همانطوری داشت اینپا و آن پا میکرد.
باران تابستانی:
همینطوری تلو تلو میخوردم .چشمهایم داشت سیاهی میرفت.
دو تا درخت انجیر روبرویم بود .حیاط بزرگتر از آن بود که دوتا
بشود؛ اگر هم میشد من خبر نداشتم .همان یک درخت کل
حیاط را گرفته بود .این یکی هم بود؛ اما جایشان تنگ نبود.
بدون اینکه بفهمی اگر صدتا درخت انجیر هم اینجا بود ،فقط
کل حیاط را پر میکرد .حیاط آرام آرام داشت منبسط میشد.
دوتا چهاراه آنطرفتر افتاده بود وسط حیاطمان .دوتا تولهسگ
داشتند لیسم میزدند .لیس یکی از سگها که اسمش را آپ
گذاشتیم ،لیز میخورد در جریان سیل .سگها و من اینطرف و
آنطرف پرت میشدیم .سوزان داشت خودش را به در و دیوار
میکوبید .داد میزد:
بلند شو ،تن لشتو جمع کن از تو حیاط.
تولد سگ:
سگی که بعدها اسمش را آپ میگذاریم ،بغل سوزان شروع
کرده بود آپ آپ کردن.
ناهار -باران تابستانی:
همانطوری سینهخیز سرم رو بلند کردم ،به هر دوتایشان گفتم:
مهم اینه که ما هنوز همدیگر را دوست . ...
آرام شده بود ،دیگر گریه نمیکرد .چشمهایش بدجوری قرمز
شده بود .آن صحنۀ مسخره اما هنوز تمام نشده بود .ولی خدایی
کی را دیدید با دو تا قاشق توی دهنش وبا آن مزۀ مسخرۀ مرغ
بتواند حرف رومانتیک بزند؛ تازه آنقدر هم خورده باشی که همه
چی را دوتا ببینی.
رسماً داشتم چرت و پرت میگفتم:
اگر من تا همین اآلن به شما دوتا اینقدر عالقه دارم،
به خاطر این دوتا سگه .تو رابه خاطر این سگه دوست دارم؛ تو
را هم به خاطر این یکی سگه .یادتان مییاد نترسیدید .آنروز
که افتاده بودند روی آن شنهای داغ.
خاطره -ناهار:
دکتر ولی از یکی از آنها خوشش آمده بود ،فکر کنم .الکی نبود
میگفت:
عجب دختر نترسی است.
ناهار -باران تابستانی -خاطره:
آن روز هم اگر نبودید ،کارم ساخته بود .کله پا بودم .هیچ
غلطی نمیتوانستم بکنم .چیز زیادی یادم نیست .اینهارا دکتر
بهمن گفت.
تولد من:
مادرم میگفت:
خیلی بامزه بودی .دکتر بلندت کرد و برتگرداند .از
پاهات گرفته بودت .مامان قربونش بره ،داشتی گریه میکردی.
فکر میکنی اگه زنده بود ،چپ کردنی میذاشت اینقدر زجر
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بکشی.
از اینجا به بعد هر اسمی که خواستید ،میتوانید برای این
قسمتها انتخاب کنید .از بین  :ناهار ،باران تابستانی ،خاطره
و تولد من یکی را میتوانید انتخاب کنید .دوتا از آنها و یا
ترکیب سه تا و یا هر چهار تا را هم میتوانید انتخاب کنید .من
خودم ناهار -تولد من را پیشنهاد میکنم ولی مهم نیست؛ فقط
خواهش میکنم تولد سگ را انتخاب نکنید چون هیچ ربطی
به موضوع نداره .همانطوری که آخرش میبینید ،سگ میمیرد.
طفلی بدجوری گه شده بود.
حالم داشت بد میشد .سرم گیج میرفت .از روی میز بلند شدم
یکیشان رفته بود .گفتم:
 ...چیزه ...میدونی ،من فقط بهخاطر اینکه تو را
بیشتر دوست داشته باشم ،کمتر دوست دارم .گغت:
مرده شور حرف زدنت رو ببرند.
آن یکی هم از پشت میز بلند شد و رفت .دیگر ندیدمش.
یکی آنطرف داشت داد می زد :بیتا با توام برگرد لعنتی.
اآلن سگ زیر درخت انجیری که کل حیاط خانمان را نگرفته
و جایش یک ماشین پارک کردیم ،من را لیس نمیزند.
الستیکها به دور خودشان میچرخیدند و آرام آرام داشتند
وای میایستادند .جریان سرعت اینطرف و آنطرفم برده بود.
چیزی دیگر دیده نمیشود .احساس تشنگی میکنم .الستیکها
همینطوری میچرخند .این لگن هم که هرچی داشتی گاز
میدادی ،نمیرفت .منم که برعکس بودم .سرم کف ماشین بود.
پدال کالج چسپیده بود کلهام .تو بینیام بوی لنت پر بود.پاهام
چسپیده بود به سقف .چیز زیادی دیده نمیشد.
نمیتوانستم بلند شوم .انگار تازه داشتم تمرین راه رفتن
میکردم .دست چپم داشت ،سفت کف آسفالت را چنگ میزد
تا تکیهگاهی برای بلند شدنم بشود .توی ماشین مثل رحم
مادر تنگ شده بود .آن تو حسابی مچاله شده بودم .کمربند
مثل دکتر من را محکم همانطوری برعکس نگهداشته بود .چند
نفری که بیرون بودند ،انگار هریک پدرم بودند ،بیرون اتاق
عمل و منتظر خبری از تو .انگاری شیرینی تولد انجیر پخش
کرده بودند .کف زمین پر انجیر بود .پدرم تکثیر شدهبود در
قیافههای ناشناس .تنها پاهایی بودند پشت شیشههای ترک
ورداشته و شکسته .پدر به ده دوازده پا تبدیل شده بود که یک
جا بند نمیشد .آپ مثل یه توله سگ آن پشت له شده بود.
بهتون گفته بودم که قب ً
ال ،میمیره و حاال مرده بود.
دکتر میگفت ،شانس آوردم.
عوض اینکه رفتی طرف خاکی ،میرفتی آنطرف،
کارتان ساخته بود .فارسی خوب حرف میزند ،نمیخورد روسی
باشه اصلیتش .مواظبش باش .او اگر نبود ،اآلن اینجا نبودی؛
آخه میگفتند مثل سگ مچاله شده بودی آنتو؛ شوخی کردم
ناراحت نشو .اگر آن درخته نبود ،تا ته میرفتید پایین .راستی
تو گزارش پلیس گفتم اسمی از سگه نیارند .میدانی که ممکنه
دردسر درست کند.

ویولن زن کوری در طنجه
رضا فرخفال

من فقط گاه بهگاه و به تناسب لحظات است که میگویم
“ایرانی” هستم و چقدر این ترکیب “به تناسب لحظات” را
دوست دارم .اما این بار ،در برابر آن چشمها ،ماندهام که دیگر
چه داستانی را سرهم کنم .بگویم که ازکجا آمده ام؟..
بیشتر وقتها خودم هم نمی دانم کجایی هستم .نامی را،
جایی را ،هرچه دورافتاده تر ،از خودم درمیآورم و میگویم که
از آنجا آمدهام .در اصل آنجایی بوده ام و حاال اینجا هستم .به
تجربه میدانم که “جزایر فیجی” بهترین جاست .مخاطب اول
کمی ناباورانه به آدم نگاه می کند ،اما خواهی نخواهی مجاب
می شود و با اینکه جزایر فیجی را هرگز ندیده ،یا شاید هم اصال
نمی داند که جزایر فیجی کجاست ،می گوید که آه ،چه جای
زیبایی! ..پس اینجا ،با این آب و هوا ،چه می کنید؟ و جواب من
این خواهد بود که داستانش طوالنی است.
اینکه من اصال کجایی هستم ،بستگی به حال خودم در آن
لحظه معین دارد .این است که اگر کسی به تناسب لحظات
و مثل آن شب در مراسم افتتاح یک نمایشگاه نقاشی از اثار
هنرمندی مهاجر که به تازگی گرانت نان و آبداری ازدولت
گرفته است ،و یا چه می دانم ،در برخوردی اتفاقی درست در
لحظات پس از شنیدن یک سخنرانی دانشگاهی خسته کننده
تا سرحد مرگ درباره تکثر فرهنگی یا اسالم و فمینیسم معاصر
کسی ازمن بپرسد که شما کجایی هستید ،اول مِن مِن میکنم
و لبخند مرموزی برلب میآورم و باالخره و در جواب با لحن
کسی که انگار دارد مودبانه از کس دیگری دعوت به رقص می
کند ،از سوال کننده می پرسم که خودتون می تونین حدس
بزنین؟..
سوال در برابر سوال .از سر بازکردن حریف ،نوعی مغلطه ،و
از گیجی مخاطب معصوم خودم کیف می کنم .من این گیج
شدگی ،این سوآل را ،در نگاه دیگران دوست دارم ،بخصوص
که حاال این نگاه از یک جفت چشم زنانه به رنگ آبی کم رنگ
باشد ،افق گشوده ای از دریایی آرام در زیر آسمانی زالل که به
من زل زده است .پس از درنگی کوتاه که البد مخاطبم را در

انتظار پاسخ سنجیده من فرومی برد ( یعنی آن شب دربرابر او
من این قدر اعتماد به نفس داشتم؟) می گویم،
“ به نظرت میاد من کجایی باشم؟”
کتمان نمی توانم بکنم که زیبایی سوآل کننده من را در همان
لحظۀ اول غافلگیر کرده است.
What am I going to be able to come up
?with this time..
این جمله را کجا خوانده ام؟ ..سرفه کوتاهی می کنم برای
پاک کردن هر لرزش ناخواسته در صدا و او که گیالس پایه
بلندی را با نوشابه ای سبز رنگ در یک دست گرفته با دست
دیگرش مهره های گردنآویزش را روی سینه آزاد می کند.
نگاه چشمهایش کنجکاوانه به دنبال افق هایی در دور دست
میگردد ،همه هم آبی ،و می گوید،
“ خب...بگذار ببینم”.
هربار که نگاهش از افقی برمی گردد و به من خیره می شود،
برق شیطنتی توی چشمهایش هست که می تواند من را دیوانه
کند .دلم می خواهد بگویم ،خب بگو ،حدس بزن ،چرا سکوت
کرده ای؟
“شمال آفریقا ،مراکش ،نه ،اون که نه ”...و ادامه می دهد”،
چین یا کره؟ نه ،اونجاها که اصال...هیچ”.
“ کجای چشهای من بادامی است؟”
و چرا از لهجهام حدس نمی زند؟ اما این را حق دارد که نتواند
حدس بزند .من به تناسب لحظات ،و بسته به حال خودم،
لهجه انگلیسیم تغییر می کند .آخرین بار در یکی ازین تناسب
لحظات با لهجه روسی یک افسر سابق ک.گ .ب .انگلیسی
حرف می زدم ،اما با نحو کامل ،بدون حتا یک غلط دستوری،
درست مثل فیلمها.
“نه ،نیس ،البته که نیس”.
از خودم می پرسم چرا باید در برابر این چشمهای آبی کم رنگ
دروغ بگویم؟ آیا این ناراستی یک عارضۀ تاریخی نیست؟ آیا این
ناراستی ( با پیچیدگی اشتباه نشود) حاکی از عقب افتادگی
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اذهان ما نیست؟ آیا این خود پنهان کردن ریشه در
ترسی ندارد که در طول اعصار و قرون
در روح ما خانه کرده و همچون
کبره ای دلگیر روح را در
لحظاتی که واقعا نیاز داریم
ازدرخشش باز نمیدارد؟..
و جمالت دیگری از این
دست ،بی سرو ته ،و
همه هم به لحاظ گرامری
پرسشی منفی در ذهنم رژه
می روند .خودم را در آمفی تآتر
بزرگی در حال
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سخنرانی می بینم و او را که در ردیف جلو نشسته است.
تنها شنوندۀ من در آن سخنرانی طوالنی...
“ روس؟”
“ نه ،به نظر من روسها قابل اعتماد نیستن
حد اقل در برخورد اول”.
“ آهاه ،فهمیدم ،لهستان ،اروپای شرقی،
صربستان...؟”
“ نه ،نه ،دورتر ،خیلی دورتر”...
چرا به او نگویم که من ایرانی هستم ؟ و اینکه در
وطن خودم طراح گرافیست بودم و گاهی در کنار
طراحی شعر هم می گفتم .هنوز هم شعرمیگویم.
با این چشمها حتا انگار صدای فکر کردن من را هم
می تواند بشنود ،یک جور مثل لب خوانی ،و لحظه
ای ترس برم می دارد که نکند من دارم خودم را
درگیر ماجرای به اصطالح بی سرانجامی میکنم؟
دل به دریا می زنم ،و همچون فراری به جلو ،از
دهانم درمیآید که
“ اهل جزایر فیجی هستم”.
واو می گوید،
“آه ،پس جزایر فیجی! .که این طور”...
لبهایش را غنجه می کند و از نی توی گیالس
در دستش جرعه ای می نوشد و در آن حال
تارهایی از مویش
روی

پیشانی افتاده است .موقع فکر کردن عادتش است که صورتش
را یکبری می گیرد .این را بعد ها می فهمم .ما روبروی یکی
از تابلوها به هم برخورده ایم و همانجا انگار که برای ابد متوقف
شده ایم .فکر می کنم چنان اورا دریک حالت اگزوتیک گنگ
اما عمیق فروبرده ام که محال است حاالحاالها به صرافت
پرسیدن از شغل و حرفه ام بیفد واینکه من واقعا دارم در
این کشور پهناور و غریب چه می کنم...همین طور هم هست.
تارهای مویش را از گوشه پیشانی کنار میزند و می گوید،
“ اسمش منو یاد یه عطری می اندازه”...
انقدر هست که او کنجکاویش ( اگر واقعا بشود اسمش را
کنجکاوی گذاشت) ارضا شده و خود من هم نفس راحتی
میکشم .دلم می خواهد اورا با خیاالتش تنها بگذارم و در
شلوغی سالن نمایشگاه ولش کنم و بروم .او به راه خودش
برود ومن هم به راه خودم .در فضای نمایشگاه خوشبختانه به
اندازه کافی جا هست که هرکس برود و به تنهایی برای خودش
بگردد و تابلوها را تماشا کند.
“چه آدم خوشبختی بوده ای که آنجا بزرگ شده ای ،آه،
اقیانوس ،آفتاب ،چه میوه هایی!“ ..
هیچوقت فکر نمیکردم از شنیدن واژههای اقیانوس وآفتاب و
میوه دستپاچه بشوم .تارهای بالتکیفی از مویش را دور انگشت
حلقه میکند و باز می کند و چشمهای آبی آسمانیش مجذوبانه
به من دوخته شده اند .معلوم است که دارد کیف می کند .زنها
معموال به تناسب این جور لحظات بامویشان بازی میکنند یا
الک ناخنهای انگشتان خم شده اشان را نگاهی می اندازند،
یا چه می دانم ،هرکس زبان تن خودش را دارد ،مثل زبان
مادریش .قدش از من کوتاهتر است .همان قد ایده آل از نظر
من که یک هم صحبت زن می تواند داشته باشد .به نظرم
دستی دستی دارم خودم را دچاردرد سر می کنم .در موزه
هنرهای معاصر کارشناس هنری است .همین رشته را هم در
دانشگاه خوانده است.
می گوید،
“ من خانواده ام  ،یعنی پدر و مادرم ،اصال ایرلندی هستند ،اما
بلژیک بزرگ شده ام  .خانواده
خودم تا شانزده سالگی در
من از دو نسل پیش اینجا زندگی کرده اند”.
چه راحت دارد از خودش حرف می زند .رشک برانگیز است.
در جواب می گویم،
“ اوه ،بلژیک...بله ،بلژیک ”...
انگار که مرد جهان دیده ای باشم که بیشتر جاهای دنیا از
جمله بلژیک را مثل کف دست می شناسد ،مرد نقشه ها و
قطب نما ...با تحسین نگاهم می کند .چه لبخند شیرینی دارد
با آن چانه باریک .ویا دارد در عمق آن آبی آسمانی به ریش
من می خندد .هیچوقت به این جور چشمها اعتماد نکن! ..بهتر
است نکنم ،بخصوص که حاال چند تارطالیی رنگ از موهایش
را که دوباره روی پیشانی افتاده ،اتفاقی ،با انگشتان بلندش
کنار می زند .آدم دلش می خواهد پیشانی بلندش را درست از

رستنگاه موها ببوسد.
“ پس از یه جای آفتابی میایی؟”
“ بله با آسمانی همیشه آبی”...
که گاهی از شدت نور آفتاب کمرنگ می شود ،درست مثل
رنگ چشمهای تو ...و از فیجی دیگر چه می دانستم؟ ..هر
لحظه ممکن بود یک گاف جغرافیایی یا مردمشناختی از من
سربزند .خودم را آماده می کنم که گفتگو را به جای دیگر ،به
موضوعی دیگر ،بکشانم .مثال از خودم بگویم و اینکه در غربت
مثل همه آدمهای غربتی دیگرنقش های مختلفی را بازی کرده
ام  .زمانی روزنامه نگار بوده ام ،اما خیلی زود ازین کار خسته
شدم .برای روزنامه نگاری آدم باید بیطرف باشد و هرروز صبح
به ادامه زندگی عالقهمندی نشان دهد .یا مثال مدتی توی یک
کتابفروشی زنجیرهای کارم این بود که کتابهای تازه را در بسته
های سنگین از انبار در می آوردم و توی قفسه ها میچیدم.
مچم را در حال تورق کتابها و تا کردن صفحه ای از یک کتاب
چندبار گرفتند و عذرم را خواستند .در حال حاضر برای یک
کانادیی آنگلوفون چاق و چله مدیر یک شرکت تبلیغاتی کار می
کنم که اتفاقا اهل شوخی است .برای محصوالتی مثل دستگاه
تصفیه اب استخر و پمپ و وسایل باغبانی و انواع شیر و وان
حمام فالیر طرح می زنم...
“ از اینجا تا فیجی چند ساعت پرواز است؟”
حس میکنم که به دام افتاده ام .هرگز آیا شده که در دامی
بیفتی که خودت پیش پای خودت چیده باشی؟ ..چرا جای
دورتر و ناشناختهتری را نگفته بودم؟ می توانستم بگویم سوزن
بانی بوده ام در تیمبکتو .خانواده ام نسل اندر نسل همه سوزن
بان قطار بوده اند .یا می توانستم بگویم که اصال قوادی بودهام در
تاشکند و حاال استاد ادبیات تطبیقی هستم در استراسبورگ...
صدایش از آن صداهاست که از هرفاصله ای انگار توی گوش
آدم زمزمه می کند و این من را ارام می کند .برای این صدا
همیشه می توان جوابی پیداکرد .برای لحظهای صدایش را می
شنونم که در نسیم و ساحل و آفتاب نام من را صدا میزند (
جمالت شعری که بعدا قرار است روی کاغذ بیاورم ،با افسوس؟)
آب دهانم را قورت می دهم و می گویم،
“ فرق می کند .از روی اقیانوس آرام یا اطلس”...
چرا به او نمی گویم که روزی در هنگامه انقالب در و طنم از
خانه که بیرون آمدم تا به کافه پاتوق هرروزهام بروم در برابرم
سیل جمعیتی را دیدم که ُهردود کشان درست برخالف مسیر
من در پیاده رو و کف خیابان به راه دیگری روان بود .از تنهایی
خودم در برابر آن جمعیت وحشت کردم و نماندم .گریختم.
آبی چشمهایش چنان من را در خود غرق کرده که اجزای
دیگر صورتش را انگار در مه می بینم .مد دریایی آرام .مزرعهای
از گل آفتابگردان...لحظه ای از صدای زمزمهگرش به خود
میآیم.
“ هی!..کجایی؟ ..گفتم پیراهنت خیلی قشنگه ...به من گوش
نمی دی؟”
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“ آه ،چرا...مرسی”.
سراپایش را زیر چشمی برانداز می کنم .خیلی چیزهای او
قشنگ است .کفشهای کتانی سفید رنگی به پا دارد که اگر
دقت کنی می بینی دامن و بلوز شیکش را عمدا از رسمیت
انداخته اند .دستش را پیش میآورد ،انگار که بخواهد پروانه ای
را از سر یقۀ پیراهن من بپراند ،و انگشتانش یقه چروک خورده
پیراهن من را صاف می کنند.
“ این طوری بهتر شد”.
به دور و برم نگاهی می اندازم .چندتایی از باز دیدکنندگان
نمایشگاه با جام های کوکتل دردست لبخند زنان نگاهایشان را
از ما برمیگیرند .از نمایشگاه که بیرون می رویم رگبار تابستانی
تازه بازایستاده و پیاده رو و خیابان خیس است .به او میگویم
خانهام در همان نزدیکی هاست و ترجیح می دهم در آن هوای
پس از باران تا خانه پیاده بروم .با من خداحافظی و روبوسی
می کند .باکفشهای سفیدش از روی تاللو چراغهای خیابان
در برکه های آب باران قدم برمی دارد و از من دور می شود.
می رود آن طرف خیابان که سوار ماشینش بشود و جهان
درندشت پس از باران با همه خیابانها و چراغهایش ،کافه ها
و نوشگاههایش با رفتن او چه تنگ و کوچک می شود...عطر
تازه گونه او را که هنوز در هوا است می بویم و برخاطرم می
گذرد که کاش به او گفته بودم که من ویولنزن کوری بوده
ام در طنجه که گاهی فقط به تناسب لحظات وانمود می کنم
بینا هستم و اینجا مثال تابلوها ی نقاشی را می بینم با دقت و
صبورانه ...وانمود میکنم که چشمهای ترا
می بینم و در نگاه آبیت غرق می شوم...
این مدت همه چیز انگار که در یک زمان حال بی پایان گذشته
است و من به مناسبت یا بیمناسبت این خط از شعر اکتاویو
پاز را به یاد می آورده ام و با خودم زمزمه می کرده ام که
میگوید:
امروز ،امروز است ،همیشه امروز است...
و هربار انگار که خود این شعر را هم برای اولین بار به یاد
میآوردهام و زیر لب زمزمه می کرده ام .من و او حاال درآپارتمان
او باهم زندگی می کنیم .آن شب بعد از رفتنش بود که حس
کردم بدون او حتا یک روز هم نمیتوانم به زندگی ادامه دهم.
هفته پیش مادرش از ادمونتن پیش ما آمده بود که البد دوست
پسر دخترش را از نزدیک بیند و بشناسد .ایرلندی شراب خواره
قهاری است با هنوز ته مانده ای از وجاهت جوانی در صورتش.
همین که دید من ودکا را سک می خورم با فقط کمی یخ،
محبتش به من به نحو سرگیجه آوری زیاد شد .آرزو دارد من
و دخترش باهم در کلیسا ازدواج کنیم با مراسم کامل ،گلهای
سفید ،خاج و ناقوس و بخورات مسیحایی .اما من و دخترش
قصد داریم در اولین فرصت سفری به جزایر فیجی برویم .بعد
از هماغوشیمان در یکی از این شبهاست که به او می گویم،
“ اما من آن شب توی نمایشگاه به تو دروغ گفته بودم که از
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جزایر فیجی هستم”.
روح اجداد کاتولیکش در او حلول می کند و در جواب من
میگوید،
“ تو این را قبال به من اعتراف کرده ای”...
نمی دانم دیگر چه بگویم .اما او با همان صدای زمزمهگر و
حاال کمی بم ،کمی مخمور ،توی گوش من حرفش را دنبال
می گیرد که
“ همان شب هم می دانستم که داری دروغ می گویی”.
و تو هم ای خواننده شاید این پایان خوش را برای داستان باور
نکنی و آن را دروغ محض بدانی ،تو خوانندۀ عزیزم ،
ای مزور!
همانندم!
برادرم!
!Hypocrite lecteur
mon semblable
…mon frer
(Charles Baudelaire, 1821)1867

کارگەی چیرۆک
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چیرۆکی هاوبەشی
خولیاکانی ژنێکی سەرەمەرگ
رەحیم عەبدولڕەحیم زادە ،شاناز جەوانشیر ،ناسر فەتحی،
هێمن ئەمینی ،چنار بوداغی

ژنه له پڕ له خەو رابوو .گوێی له دەنگێک بوو .چاوی له سەعات
کرد .سێی شەو بوو .دەستی گێڕا تا دەستی مێردەکەی بگرێ
بەاڵم له سەر جێگاکەی نەمابوو .هەرای لێ کرد بەاڵم کەس
واڵمی نەداوه .دیسان گوێی له دەنگێک بوو ،به ترس و لەرزەوه
هەستا.
دەنگەكە لە ژوورەكەی باكووری كوڕیانەوە دەهات ،ئەرێ
مێردەكەی بوو ،دەتكوت خەریكە دەگری بەاڵم جاریش لەوە
دەچوو كە پێكەنێ .ژنەكە ئیتر لەوە زیاتر خۆی پێ ڕاگیر نەكرا
بە ڕاكە ڕاك بۆ الی دەرگەكە ڕۆیشت و دەسكە شكاوەكەی
بادا .لە ناكاو دونیا لە بەرچاوی بوو بە باكوور كە بە ڕەخت
ئاوێزی ژوورەكەوە هەڵواسرابوو و ،بە چاوە دەرپەڕیوەكانی
لەویان دەڕوانی .ژنەكە ویستی خۆی بگەینێتە مێردەكەی و
لەو كارەی كە دەیهەوێ بیكات وەئاگای بێنێ بەاڵم وەك
ئەوەی ئەژنۆی شكابێ ،هێزی ڕێگا ڕۆیشتنی نەما ،هەرچی
دەكرد نەیدەتوانی بە پێوە ڕاوێستێ و لە نێو دەرگەكەدا
كەوت.
باکوور لە دڵی خۆیدا پێدەکەنی و چاوی لە هەڵسووکەوتی
دایکی دەکرد .باوکیشی چەقۆیەکی لەسەر ملی خۆی دانابوو و
شێتانە پێدەکەنی و دەگریا و ،پێدەچوو دەیهەوێ شا دەماری
ملی خۆی ببڕێ.
بەاڵم ژنە هێندە حەپەسا بوو کە وردە هەناسەکانی باکوور
سەرنجی ڕا نەکێشا ،تەنانەت یەک دوو جار بینیی چاویشی
دەترووکێنێ ،کەچی دەتگوت چاو ترووکاندنیش بەشێکە لە
سرووشتی مردووان؛ بەالیەوە.
باکوور لەبەر خۆیەوە گوتی“ :خودایە بەشکوو بەو شۆککە دایکم
چاک بێتەوە ”.باوکیشی ڕێک لە هەمان کاتدا لە حاڵێک دا
کە چەقۆکەی پێچەوانە لەسەر ملی خۆی دانابوو و خوێنی
مریشکەکەی سەر ملیشی خەریک بوو وشک دەبووەوە،
بە چپەوە بەخۆی گوت“ :هیوادارم ئەو ڕێوشوێنەی ‘شێخ
دووکتوور خاڵدار’ بۆی داناوین تووشی پەندێکمان نەکات!”
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باکوور بێ ئەوەی باوکی ئاگای لێ بێت بەالچاوێک سەیرێکی
دەکات و لە دڵی خۆیدا تێر بەو ڕوخسارە قۆڕ و ناحەزەی کە
بۆ خۆی درووست کردبوو پێدەکەنێ.
لەو کاتەدا باوکی سەیرێکی دایکی دەکات و هیچ ناکات؛ تا ئەو
کاتەی هەنیسکەکانی دەست پێ دەکەنەوە .لەپڕ چەقۆکەی بێ
ئامانج لە گۆشەیک فڕێ دەدا و بەپڕتاو خۆی دەگەیەنێتە الی.
ـ لەیال گیان ...لەیال! بۆ چی وات لێهات؟! هەڵستە لەیال!!!
باکوور ماقی لە دیمەنی دایکی وڕ دەمێنێ و لە ترسان لە
جێی خۆی وشک دەبێ .باوکی ،جەستەی الوازی دایکی
ڕادەوەشێنێ و دەبینێت کە لەگەڵ هەنیسکە یەک لە دوای
یەکەکانی ڕەشکێنەی چاوەکانیشی جێی خۆیان دەدەن بە
سپێنەکانی .بەاڵم سەرەڕای ئەوەش وازی لێ دێنێ و ،وەبیر
دوایین قسەکەی شێخ دوکتوور دەکەوێتەوە کە پێی گوتبوو:
“سەرەتا کارتان پێی نەبێت .هەر شتێکی کرد لێی گەڕێن با
بیکات .تاکوو بڕێک هۆشی دێتەوە سەرە خۆی.
ژنەکە لە پڕدا دەکەوێتە عەرزی و دەست و القەکانێ وەک
جارەکانی پێشوو دەست دەکەن بە لەرزێکی بێ بڕانەوە و کەف
لە دەمێوە دێتە دەرێ .مێردەکەی خۆ ناگرێ و لە پەستا پەستا
ڕایدەتڵەکێنێ و هاوار دەکا .باکوور کاتێ ئەوانە دەبینێ ڕقی
لە خۆی و بابی هەڵدەستێ .دەست دەبا بۆ تەنافەکەی ملی
دەری بێنێ بەاڵم لەو کاتەدا القی لە سەر میلەی تەختەکە
هەڵدەخلیسکێ و تەناف لە مڵی توند دەبێ .پیاوەکه کاتێک
دەبینێ باکوور قرخە قرخەیەتی هۆشی له ژنەکەی دەبڕێ
و هەڕا دەکاته الی باکوور .دەیهێنێته خوارێ ،بەاڵم ئیتر
درەنگ بووه و هەناسە ناکێشێ .ئاوڕ دەداتەوه ژنەکەشی سپی
هەڵگەڕاوه و جووڵەی تێدا نەماوه .دەست دەداته چەقۆیەک
و له کاتێک دا خوێن بەری چاوی گرتووه روو دەکاته ماڵی
شێخ دوکتور.
که وەهۆش خۆی هاتەوه هیچ کام لەم دیمەنانەی نەدی.
باکوور له سەر جێگاکەی خەوی لێ کەوتبوو .گەڕاوە ژوورەکەی

خۆیان مێردەکەی خرپەی رۆژە ڕێیەک دەڕۆیی .بەاڵم هەموو
ئەم وێنانه زیندوو بوون و ئەو دڵنیا بوو خەون نین .نەی وێرا
مێردەکەی هەستێنێ و ئەمانەی ال بدرکێنێ چون دەیزانی
قەڵس دەبێ و هەمیسان پێی دەڵێ تاکەی دەست لەو خەونه
پڕ و پووچانەت هەڵناگری .ئەو دەیزانی ئەم وێنانەی دەیبینێ
پڕ و پووچ نین زۆری ئەم وێنانه وەدی هاتبوون ،نەک رێک ئەو
جۆرەی ئەو دیتبووی ،بەاڵم زۆر نزیک له وێنەکانی ئەو .گەڕاوە
نێو جێگاکەی و له گەڵ ئەو ترسه خەو بردیەوه که بڕیار بوو
سبەی مێردەکەی بچێته الی شێخ دوکتوور تا دەرمانێک بۆ
مۆتەکەکانی شەوانەی بدۆزنەوه
کورتە چیرۆکی
ـ منیش دادەبەزم
ناسرفەتحی
یەکەم جار کە ئەو شتەی زانی لە وێستگەیەکی شەمەندەفەری
نزیک ماڵێیان بوو .کاتێک دابەزی زانی کە سێبەرەکەی لە
سێبەری ئەو کەسانەی لە وێستگەیە وەستاون کاڵترە.
ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ سێبەرەکەی کاڵتر دەبووەوە؛ لە عەیبەتانە چی
وای نەمابوو شێت و خوودار بێت .دوای بیرکردنەوەیەکی زۆر

بەو ئەنجامە گەیشت کە ئەگەر ئەوشتە ئاشکرا کات ،لەبەر
ڕۆژنامە و چاوپێکەوتنی تیڤی و شتیوالە ژیان و گوزەرانی
دەشێوێ و ئەوەندە هۆش و گۆشەی ماویشێتیی لێی دەستێنن
و بەیەکجاری دەهریی دەکەن و ڕەکێویی دەدەن؛ هەر بۆیە
سەرەتا بڕیاریدا تەنیا شەوانە بچێتە دەرێ و ،دواتریش بەڕۆژ
بەس ئەوکاتانەی هەورووهەاڵیە و هەتاو بەدەرەوە نییە
وەدەربکەوێ.
ئەوشتەی کە بەالیەوە سەیر و سەرنج ڕاکێش بوو و
سەرەندەری لێ دەرنەدەکرد ،ئەوە بوو کە تەنیا بە شەوانە
سێبەرەکەی ئاسایی بوو .ڕۆژێک ـ بە پێچەوانەی ڕۆژان ـ
کە متمانەی بە هەواڵی کەشناسی کردبوو و لە وێستگە
چاوەڕوانی شەمەندەفەری دەکرد ،کوتووپڕ وەک پەڕجوو
هەورەکان بەری هەتاویان بەردا و خۆر لە پشتەوەڕا ڕێک لە
تۆقی سەری دا .سەرەتا وەک کەسێک کە بەقوونی ڕووتی لە
نێو خەڵکدا وەخۆ هاتبێتەوە ،بە ترسێکی ئاوێتە بە شەرمەوە
خۆی وێکهێنا و پڕی بە گەڵوگونی خۆیداکرد و ،دواتر کە
بینی سێبەرەکەی بەیەکجاری نەماوە و کەسیش سەرنجی
ئەو شتەی نەداوە ،سەبرێک خۆی گەیاندە بن سێبەری دار
بەڕوویەک و هەڵترووشکا .خوا خوای بوو زوو ببێ بە شەو
و بگەڕێتەوە ماڵێ .بۆ بەختی وی ،تاو بەیەکجاری هەاڵت
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و ،هەور تاقی بە تاقی ئاسمانەوە نەما .هەروا کە لە قوواڵیی
چارەنووسە سەیرووسەمەرەکەی خۆیدا مابووەوە کوتووپڕ چاوی
بە شتێکی سەیر کەوت .ژن و منداڵێکی سەر ڕەش کە زۆر
لە ژن و منداڵی نێو خەونەکانی دەچوون ،بەبێ سێبەر لە
وێستگەکە ڕاوەستابوون و چاوەڕوانی شەمەندەفەریان دەکرد.
بۆ چرکەیەک دڵی خۆش بوو بەاڵم دیسان ترس ئازای ئەندامی
داگرتەوە ،نە دەکرا بچێ بۆالیان و لە بێ سێبەرییەکەیان
ئاگادار بکاتەوە و ،نە لەڕووشی هەڵدەهات دەنگی هەڵێنێ و
بانگیان بکاتە الی خۆی .شەمەندەفەرەکە هات .هەرچۆنێک بوو
خۆی ڕازی کرد و بە هەاڵتن خۆی بە شەمەندەفەرەکەداکرد.
چوو لە تەنیشتی ژن و منداڵەکە دانیشت و بە سرتە و منگە
منگ سەرنجی ژنەکەی بۆالی خۆی ڕاکێشا .ژنەکە کە زانی
چ باسە و وەک لەوسەری ڕا هاتبێتەوە ،ڕووی تێکڕد و گوتی:
بەڕێز بە چ زمانێک قسە دەکەی؟ ئەویش گوتی :بەو زمانەی
پێی پرسیارت لێ کردم .ژنە زۆر بەشێنەیی گوتی :بەڕێزم
مەترسە و سەریش لە خۆت مەشێوێنە ،ئەگەر جوان سەرنج
بدەی جگە لە ئێمە خەڵکێکی زۆر لەم واڵتەدا بێ سێبەرن.
هەڵبەت خەڵکی ئێرە کە سێبەرەکانیان بێ عەیب و ئیرادە
ئیتر بۆیان گرنگ نییە ئێمە بێ سێبەرین یان سێبەرەکانمان
کێشەیەکی هەیە یان نا.
ـ ئیتر؟ بۆ ئیتر؟!
ـ برای بەڕێزم وادیارە تۆ تازە هاتوویەتە ئەم واڵتە و ئاگاداری
زۆر شت نی؛ هەموان لەم باسە بوونەتە و تۆ تازە وەخۆ
کەوتووی!؟
ـ بەڵێ ،ئاخر من لە ڕێیە هۆشی هیچم نەبوو.
ـ بۆ ئاگاداریت زۆر کەسی دیکەش هەن کە سێبەرەکانیان لە
سێبەری خەڵکی دیکە تۆخترە و ،هیواش هەیە سێبەرەکەی
کورتترە و ،هەشمانە سێبەرەکەی پێچەوانەی سێبەری خەڵکە
و ،هەڵبەتە سێبەری جۆراوجۆری دیکەشمان زۆرە ،بەاڵم
خەڵکی ئێرە یەکەمجار کە ئەم شتەیان زانی ..ببوورە من
دەبێ دابەزم!

دانیشمەندی ون
ئاکۆ عەبباسی
پێش ئەوەی لە تەمەنی هەشتا ساڵیدا كەشفە گەورەكەی تاقی
كاتەوە و بە ئارەزووی هەشتا ساڵەی كە شۆرەت و ئیفتخار
بوو بگات ،جەڵتە لێیدا و بەالدا هات و هیچ كەس تەنانەت لە
كوولەكەی تەڕیشدا نێوی نەهێناوە ،ئەوە تەنیا من بۆ یەكەم
جار لەم چیرۆكەدا باسم بۆ كردن.
پیاوێکی بۆن خۆش
رووبار بوداغی
دایمە نەخۆش و هاوار هاواری بوو .هەموو رۆژێ دەمبردە
دوکتور .یەک دەی گوت :نارەحەتی حەسەبێتی و یەکی دی
دەی گوت :مەدەیەتی .هەر کەسەی شتێکی دەگوت .کۆڵێک
دەوا و دەرمان.
نازانم ئاواش لەوە نەدەچوو نەخۆش بێ.
زۆر جاران بە گوێم دەگەیشتەوە ،کە لە ماڵ نیم خۆی شۆخ و
شەنگ دەکا و لە ماڵ دەچێتە دەر .بەاڵم من وام هەر نەدی،
هەرچی دەهاتمەوە ،ئەوە نەخۆش و سەرێش بوو.
باوەڕم بە قسە و قسەڵۆکیش
نەبوو.
بەاڵم ،دایکم بە ڕەحمەت بێ ،لە بیرمە دەی گوت :ڕۆڵە گیان،
ژن و مێردی باش ،بۆ یەکتری چران .بۆ یەکتری خۆ جوان
دەکەن.
شەوانەش کە دەچوومە جێگاوە زۆرم بە دەور دانەدەهات .دەی
گوت ماندووی بخەوە.
ئەو شەوە وەک هیچ شەوێک نەبوو هیچکوێ نەدەیەشا.دەستی
لە مڵم کردبوو ،جارجاریش تووند بە خۆیەوە دەکوشیم.
سەرم سوڕمابوو ،من ماندوو بووم و ئەو زۆر سەری حاڵ،
قسەی بۆ دەکردم و من خەو دەیبردمەوە .ئاگام لێبوو ماچێکی
تووندی لە نێوچاوانم کرد ،ڕاچەنیم .لە بەرە خۆیەوە کوتی:
ئەو سمێڵەت قەت نەیهێشت جارێک دەم لە دەمت نێم .ئەو
ڕیشەت ناهێڵێ لێوم بگاتە کوڵمەت .ئیتر خەو بردمیەوە.
بەیانی کە هەستام لەجێگاکەی دا نەبوو .ماڵ چۆڵ و هۆڵ
بوو .ئەو ،هەر نەمابوو.

دۆزەخ
ناسرفەتحی
قالۆنچەیەکی ڕەش چووە بن تەختی خەوەکەی دایکم و بابم.
چوومە بن تەختەکە .ویستم بیکووژم .دەنگی تەقەیەکی گەورە خەیاڵ
هات و هەمووشتێک لەرزییەوە .هەمووالیەکی تەختەکە بوو دیاکۆ دادگەر
بە خۆڵ و شت .پێش تەقەکە قالۆنچەکەم لێ دیار بوو .بەاڵم لە نێو ئاسانسۆرەکەدا بۆ یەکەم جار دوای چەن ساڵ توانیم
ئێستا لێم دیار نییە .ئێرە تاریک تاریکە .نازانم بۆ دایکم و خۆم بە ڕوونی ببینم! جامی ئاسانسۆڕەکە وەک شوێنەکە لە
بابم نایەن ئەو خۆڵ و دار و بەردە النابەن و بمهێننە دەرێ .باشترین مەساڵح پێک هاتبوو .کاتێ دوگمەی ژمارە  ۱۳ەم
ڕاستە من چکۆلەم ،بەاڵم خۆ من لە تاریکی ناترسم .هەر پێم داگرت بە دەنگێکی نەرم دەرکەکە داخرا و بایەکی سارد نێو
ناخۆشە زوو زوو پێم هەڵدەگەڕێ و نایبینم تا بیکووژم؛ ئەو چاوانمی فێنک دەکردەوە .پێمخۆش بوو ئەو ڕێگایەم لە سێزدە
تەبەقەی سی و چەن میتری ،بۆ سێزدە تەبەقە لە ئاسمان درێژ
عەباڕەشە پیسە!
بوایەتەوە .مووەکانم تاڵ تاڵ سپی ببوون و نێو چاوانم ئارەقەی
گەرمای چەن ڕۆژی پێوە دیار بوون .قەت نەمدیبوو لە ماڕکێت
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و کەلوپەل فرۆشیە هەرزان باییەکان ،جامێکی ڕووڕاست پەیدا
بکەم بەڵکوو بتوانم کاتێ دەڕوانمه خۆم ،وێنەیەکی ڕاستەقینە
ببینم و گۆڕانکاریەکان شاراوە نەبن .بەاڵم کاتێ هەستم بە
جوانی خۆم کرد کە چرچ و لۆچی ڕوخسارم بە ڕوونی وەدیار
کەتبوون .بە زەنگی تەبەقەی ژمارە سێزدە و بۆنی پەتاتەی
گواڵو و دەنگە دەنگی هاتووچۆی کرێکار و بۆنی سیمانی
گیراوە ،وەخۆ هاتمەوە ،بەنناکەبوو دەینەڕاند :کاوە ،سێچارەگ!
“ بۆمب باران”
چناربوداغی
کچەکە بە پەلە بەرەو الی پەنجەرەکە هەڵدێ و گۆشەی
پەرەکە الدەدا .کورەکە لە پشتەوە چاو لە لباسە سپێیەکانی
دەکا و لەبەرە خۆیەوە دڵێ ”:بۆ نەڕۆیشتی؟” کچەکە ئاور
دەداتەوە و دەڵێ ”:ئەگە تۆ بە جێی من بایەی ئێستا ڵە کۆڵت
دابووم” کورەکە وەک ئەوەی گۆی لێ نەبووبێ ئەوجار بە
تووڕەییەوە سەری هەڵدێنێ و دەڵێ ”:بۆ نەڕۆیشتی؟ هاااا؟ بڕۆ
بەجێم بێڵە و لە کۆڵم بەوە! من کەسم نااااوێ! بڕۆۆۆ!” کچەکە
بە هەاڵتن دێتەوە بۆ الیی و قامکێک لە سەر دمی کورەکە
دادەنێ و دەڵێ ”:سسسسس!! من هیچکەسم نەماوە!” .کورەکە
هەوڵ دەدا خۆی بەرز کاتەوە ،دو سێ جار قەوە لە خۆێ دەدا
و بە تەختەکە دادەدرێتەوە .دیسان تماشایی کچەکە دەکا
و دەڵێ ”:ساعەت؟ ساعەت چەندە؟ ئێستا کات ماوە ،برۆ”
کچەکە پێدەکەنێ .دادێتەوە و بە هەموو قەوەی خۆی گازێک
لە مەچەکی کوڕەکە دەگرێ .کورەکە هاوار دەکا و لە دوورەوە
دەنگی ئاژیرێکی بەرز دەست پێ دەکا .کچەکە بە ئارامی
تماشایی ده ستي كوره كه دەکا و دەڵێ“ :ساعەت! تماشایی
کە! سیفرە! کاتێک نەماوە بۆ لە دەس دان!”
موسیقایەکی ئارام دەست پێ دەکا و وێنەیەک دێتە سەر
شاشەکە و لە ژێری حاڵی ئێستای منیان لێ نووسیوە.
تماشایی مەچەکم دەکەم و دەڵێم“ :خۆزگە توندتر گازی لێ
گرتبام”.
.
((مەلە))
هێمن_ئەمینی
بابە؟بابە؟گیانە؟ئێژم پووڵم پێ ئەیی؟بۆ چیتە بەقوربان؟وە...وەاڵ.بێژە بەقوربان.هینە...بۆ هین.کارم هەیە ڕۆڵە.بێژە.وەاڵ...لە مەدرسەمانۆ قەرارە بمانبەن بۆ هین...بۆ ئیستەخر.ناونووسی ئەکەن.دوای ئەوەیش قەولیان داوە دوای مانگێک
جوان جوان مەلەمان فێر کەن.

چی؟!مەلە؟!ئا.مەلە.وتیان هەر کەس پی خۆشە ناو بنووسێ.بە زۆر...لە کارەکەی ڕادەوەستێ و دەدا بەناو قسەکەیدا.
ئاخەر مەلەت بۆ چیە ڕۆڵە؟!خۆشە بابە.دوای ئەوەیش گشتیان ناویان نووسیوە.
جا کارت بەوان چییە ناویان نووسیوە یا نەیاننووسیوە!منئەزانم ئەمانە چ پووڵخۆرێکن.ئەتانبەن بۆ ناو تەشتێک میزاو
و دوایی بەقسەی خۆیان ئێژن فێر شنامان کردوون.شنا!ئەی
تەڕەماش!وەڵاڵهی سوێنی لێ ئەخۆم ئەگەر دوای ئەوەی بە
قسەی تۆ وا ئێژی فێرمان ئەکەن.ئەگەر بتانبەن لەو چەمەی
ناوشار بەڕەڵاڵتان کەن یەک دانەتان ساخ دەرناچێ!
خۆ چەمەکەی ناوشار ئێسە وشکی کردووە بابە.دوای ئەوەیشکوا ئێمە لە ناو چەما مەلە ئەکەین!
ئەی لە قن سەگا مەلە ئەکەی؟!ناخێر نایەوێ...هەڵسە،هەڵسەملت شکێنە و بڕۆڕۆ بۆ ماڵۆ.
بۆ چی؟چییە مەگەر؟!پاش ماوەیک واڵم نەدانەوە؛درێژە بە قسەکانی دەداتەوە.
چییە مەگەر!خۆ من داوای شتی زۆرم لێنەکردووی.ڕفێقەکانمنەدیوە باوک و دایکیان چییان بۆ ئەسێنن و چییان بۆ ئەکەن.
مەگەر من چیم لەوان کەمترە؟!
ڕووی لە باوکی هەڵدەگرێ.
چییان بۆ ئەکەن؟!ها؟سەری دادەخات و واڵم ناداتەوە.
ئاخەر چیم بۆ نەکردووی ڕۆڵە؟ها؟کەمم لە پاتا خەرجکردووە؟کەمم شار و شار گەڕانی؟کەم بە فکرتۆ بووم؟ئیتر
چیبکەم!ها؟ بۆ ئەونە بێ سفەت و سپڵی.بەخوا ئیتر ناتوانم.
ناتوانم...
ئامێرە کار پێکەرەکانی نێو دەستی لە سەر مێزەکارەکەی فڕێ
دەدا و بە دەسماڵە شڕەیک عارەقی نێوچاوانی دەسڕێ.
باشە بابە گیان باشە.ئەزانم.قەینا تۆ خۆت تووڕە مەکە باشە...پاش بڕێک بێ دەنگی درێژە بەقسەکانی دەداتەوە.
با ڕاست پێ بێژم بابە.ئاغای عەزیزی مەعالیمی وەرزشمانوا نەبوو ئەو ڕاکە هات بۆ ماڵمان و کۆڵێ شتی بۆ هێناین،لە
بیرتە؟بەخوا گشتی خەتای ئەو بوو.ئەو خستمیە سەر هەوا.
ئەمڕۆ لە زەنگی وەرزش لە گۆشەیک بۆ خۆم دانیشتبووم
هات بۆ الم و پێمی وت تۆیش ناو بنووسە زانیار.ئەیوت تۆیش
ئەبەین!
دەستێک بە سەر و ڕیشی درێژیدا دەهێنێ و سەیرێکی دەکات.
دەی ئەگەر ئەزانی پووڵ نییە و فشارت بۆ دێ،قەیناکە بابەگیان.ناچم .بێژین چی!بۆ ساڵێکی تر.قەیناکە...
هەناسەیک هەڵدەکێشێ و بە ئەستەمی لە شوێنی خۆی
هەڵدەستێ.چێوشەقەکانی هەڵدەگرێ و پاشان لە دووکان
دەچێتە دەرەوە.
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دوایین چیرۆک
سامان ئەهوورا
شەری نێوان مرۆڤەکان بە کوژرانی ئاخر کەس لە سەر گۆی
زەوی تەواو بوو .جگە لە وێرانی و کەالکە مردوو هیچ دیار نبوو،
سەگە بەڕەالکان لە نێو شار دەخوالنەوە و به بێدەنگی شار
دەوەڕین ،قەلە رەشەکان لەسەر کەالکی مرۆڤەکان جەژنیان
گرتبوو ،کەسی لێ نەمابوو کەس جگە لە گیان لەبەرکان ،شەو
بەسەر شاردا کشا و لوورەی گورگ و دەنگی وەڕینی سەگ
لە نێو شار دەزرینگایەوە ،تاریکی و بێ دەنگی ترسی دەخستە
دڵی مرۆڤەوە،
چی مرۆڤ؟ ئەی مەگەر ناڵێی شەر بە کووژرانی ئاخر مرۆڤی
سەر گۆی زەوی کوتای پێ هات؟
با بەاڵم دوایین مرۆڤ به دەست من کووژرا و ئەمنیش
خەریکی نووسینی دوایین چیرۆکمم.
كورته چیرۆکی
کاڵرا
نهریمان ئاغالی
بهیانییهک لهخهو ههڵدهستم وهک ههر شهوێکی تر حهوت
کاتژمێر خهوتووم .بێئهوهی پهنجهرهی ژووری نووستنهک ه
بکهمهوه تا بزانم ئهوڕۆژه کهشوههوا چۆنه ،بهچاوی خهواڵوهوه
دهستێک بۆ نێو کهنتۆری جلهکانم دهبهم و چهندپارچهیهک
لهبهردهکهم ،هیچ گوێ ب ه ڕهنگی جلهکانیشم نادهم.
دهڕۆمه وێستگهی پاسهک ه و لهکاتی چاوهڕوانیدا بهو گهرمای
هاوین ه سهیرێکی چهترهکهی نێو لهپی دهستم دهکهم و
دهمهوێ لهخۆم بپرسم داخۆ ئهوڕۆ بۆ چهترم پێویسته؟
پاسهک ه دهگات و پرسیارهکهم بیردهچێتهوه.
لهوێستگهی گشتی سێنتهری شار ،کارتی بانکهک ه دهکهم
بهئامێری پارهدهرکردنهکهدا ،زۆر لهخۆم دهکهم پین کۆدهکهم
نایهتهوه بهبیردا.
دهست بۆ نێو گیرفانهکهم دهبهم تا تهلێفۆنێک بۆ هاوژینهکهم
بکهم ،دهبینم ک ه گیرفانهکانم خاڵین.
چهترهکهم فڕێ دهدهم ه نێو یهکێک ل ه سهتڵی خۆڵهکان و
سواری پاسێک بهرهو ماڵهوه دهبمهوه .لهدهرگاک ه دهچم ه
ژوورهوه و به هاوژینهکهم دهڵێم :کاڵرا پارهم پێنهبوو ،پینی
بانکهکهشم بیرچۆتهوه ،دهبێ بمبوریت ک ه بهبێ چهپک ه گوڵ
دهگهڕێمهوه.
هاوژینهکهشم پێم دهڵێ :گیانی من گرنگ ئهوهی ه خۆت
گهڕاویتهوه ،چهپک ه گوڵ چییه ،بهاڵم بۆ جارێکی تر ئهگهر
پارهت پێویستبوو ههروهک دوێنێش پێم گوتی :له دیوی
ناوهوهی ههموو کراس و چاکهتهکانت ل ه تهنیشتی دوگمهی
ناوهڕاستدا پین کۆدهکهم بۆ نووسیویت ،ئهوجا الملم ماچ
دهکات و بهچاوی پڕ ل ه فرمێسکهوه دهڵێ :دهزانیت ‘کاڵرا’ ش
ناوێکی خۆشه ،لێره بهدواوه ههر وام پێ بڵێ باشه ،پێشم دهڵێ:
دوێنێ پێت گوتم :مینا .سهیرێکی دیوی ناوهوهی چاکهتهکهم
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دهکهم و ژمارهک ه دهبینم .کاڵرا ئهمجاره ب ه پێکهنینهوه
دهڵێ :باشبوو ئهم بهیانییه پێش ئهوهی سهمونهک ه
بهفڕنهک ه گهرم بکهمهوه ،سهرهتا کردمهوه و
گۆرهویهکانتم لهوێدا دۆزینهوه.
ههردووکمان بهتووندی باوهش بهیهکدیدا
دهکهین و بهرز پێدهکهنین ک ه ههر ل ه
گریانیش دهچێ ،دیسان پێدهکهنینهوه و
سهیرێکی یهکدی دهکهین و تووند یهکتری
دهگوشین ،دواتر زمانمان ل ه زمانی یهکدی
جیادهکهینهوه و دهممان لهدهمی یهکدی
دوور دهخهینهوه ،سهیرێکی چاوهکانی
یهکتری دهکهین و دهڵێم :ئانا دهمهوێ
بچم بۆ بازاڕ ئهوه کوا چهترهکهم؟
میرات
قادر فەرامەرزی
حەوتوویەک پاش تەواو بوونی
پرسە و سەرەخۆشی  ،عەزیزی
داسنی زۆری سەر هێناو برد
نەیزانی بوکەکەی لەکێی دیکە
مارەکاتەوە.
پاش مەرگی مەلکەوان و
نێچیروان و سەیدەوان
کەس نەیوێرا خۆ لە قەرەی
ئەو خاتونە ژیکەاڵنەیە
بدا .بەیانیەک کاک
عەزیز کە
هەستابوو بۆ
نوێژ ئاگای
و
لێبو
بوکەکەی لە
ما ڵ

وەدەر کەوت .تاووبان گەرم ببوو یەک لە کڵفەتەکان ـکە
تا ئێستا نەزانراوە ناوی چ بووە ـ ئەم
هەواڵەی لە دیوەخانەوە گوێستەوە
بۆ ئاوایی و پاشان بەگوێی خەڵکی
شار و دواتریش بەگوێی هەموو
خەڵکی هەرێمەکە گەیی ،بەاڵم
کەس ئەم هەواڵەی بە هەند نەگرت
 .کەسیش شوێن هەنگاوەکانی
هەڵنەگرت و هیچ نووسەر و
هیچ شاعیرێکیش رەنگە
لەترسی تاپڕەکەی حاجی
عەزیز نەیانوێرابێ لە ژیان
و بەسەرهاتی ئەو خاتوونە
ژیکەاڵنەیە بکۆڵنەوە.
زیندان
عەلی سوهرابی
هەتا الیكردەوە خۆی
تاكسیەكدا
لەنێو
دیەوە .هێن بە پەلە بوو
الیەكی چارشێوەكەی
كەوتە بەر درگای
تاكسیەكە .كراسە
تخت

سوورە گوڵسپیەكەی كەوتبووە بەر دزەی نیگای شۆفیرەكە و
بۆنی عەترەكەی بەدوای خۆیدا هەتا نێو تاكسیەكە كێشابوو.
درگاكەی كردەوە و چارشێوەكەی لەژێر دەركێشا و چاوچنۆكانە
خۆی و كراسەكەی و بۆنی عەترەكەی ئەوەندەی دیكە لە
چارشێوەكەوە پێچا .تائەو كاتە كەس ئەو كراسەی لەبەردا
نەدیبوو فەرهاد نەبێ .هەستێکى خۆش بردیە گۆمی خەیاڵەوە،
هەر وەك ڕۆژانی ڕابردوو بۆخۆی درگای لێکردبۆوە ،بەدەم
پێکەنینەوە گوتبووی :دامەزرام ،هاوكات پرێسكەیەكیشى
دابووە دەستی ،ئەوەش مزگێنی! هەر هات بیكاتەوە بەدەنگی
شۆفیرەكە ڕایەڵى خەیاڵى پچڕا :دادە بۆ كێ؟
.زیندانئەوەندەی ئاگالێبوو تاكسیەكە ڕێکەوت ،تەماشایەكی
دەوروبەری كرد ،هەستی كرد هەموو عالەم لەو دەڕوانن.
هێندەی دیكە خۆی پێچاوە ،تەنیا شۆفیرەكە جاروبارە لە
ئاوێنەكەوە ڕوخسارێکى سپیكەاڵنەی رەزاشىرینی دیبوو كە
جارجار پێکەنیبوو و جارجار خەم دایگرتبوو  ،جارجاریش
لەبەر خۆیەوە ڕاواندبووی!
هەر لە حەوشە پرێسكەكەی كردەوە ،بااڵیەك گوڵى سوور و
سپی لە دەوری عەترێ پێچرابوو .بۆ ساتێ ئەسرین و كراس
و عەتر خۆیان لە ئامێزی فەرهاددا دیبۆوە .بەدەم ماچێکەوە
گوتبووی ،مەبارەكە.
بەڵێنیان پێدابوو لە گوندێ ببێ بە مامۆستا .ئەسرین گوتبووی
زۆر دوورە؟
شۆفیرەكە گوتبووی نا زۆر دوور نیە هێندەمان نەماوە!
قەرەباڵغىەكەی بەر درگای زیندان بڕێ هێنایەوە سەرخۆ،
دەستێک لەتوێى چارشێوێکدا درگای تاكسیەكەی كردەوە،
دەمووچاوێ لەتوێى چارشێوێکدا دابەزی ،جووتێ کەوش چەن
هەنگاوێ دووركەوتەوە!
دادە  ،جانتاكەت! بەشەرمەوە گەڕابۆوە جانتاكەی هەڵگرتبوو،كرێى كابرای دابوو...
هەتا چاو هەتەری دەكرد دیوارێکى بەرزی ڕەنگ پستەیی
لە دوو الوە پیلی درگایەكی زەبەالحی ڕەشىان گرتبوو.
بەسەر دیوار و درگاكەدا چەن هێڵى هاوتەریب تەلی دڕکاوی
فەرهادیان شەش مانگ بوو بە جێى ئەو گرتبووە ئامێز ،هەر
دوو مانگ هێشتبوویان چاوی پێى بكەوێ ،دوای ئەوە لێىان
قەدەغە كردبوو .ئەم حەوتەیەش هەر بە هیوای چاوپێکەوتنی
چاوی بڕىبوە ئەم قەاڵیە.
لە دوایین چاوپێکەوتنیدا داوای جلوبەرگی كردبوو .بەڵێنیان
پێدابوو ئازادی بكەن .ئەسرینیش كۆت و شەڵوارە ئاسمانیەكەی
ڕۆژی شاییەكەیان و كراسە كرێمیەكەی بۆ لە جانتایەك
خستبوو و عەترە تایبەتەكەی پێدا پڕژاندبوو و بۆی بردبوو.
 ئەرێ كچم نێوەكانیان خوێندەوە؟ شازدە حەوتوو!شازدە كەس؟ -نا دایەگیان هێشتا نێوى كەسیان نەخوێندۆتەوە.
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 بڕێ توندتر گوێم گرانە كچم!پیرێژنێکى ڕێکوپێکێ پۆشتە و پەرداغ لەسەر سەوزەاڵنی
بەردەمی ئەسرین دانیشیتبوو .گۆچانێ بە الی دەستێکىەوە و
قرتاڵەیەكی چکۆلە لەوالیەوە دانرابوو.
بە دەنگی بڵینگوی سەردەرانەی زیندانەوە گوێقواڵغ بوون..
خانمەكان ئاغایان بێدەنگ بن نێوەكان دەخوێنمەوە!
ئادەی كچەكەم دەستم بگرە با هەستم ،هاوكات دەستی
درێژ كرد.دەستێکی سپیكەاڵنەی ویشك و چرچ سیمایەكی
چاوەڕوانی یارمەتی .دەستێکىدا گۆچانەكەی ودەستەكەی
دیكەی بە دەستی ئەسرینەوە هەستا سەر پێ ،ئەسرین
قرتاڵەكەی بۆ هەڵگرت و وردە وردە بە دەم قسە كردنەوە
بەرەو قەرەباڵغىەكە چوون .بە بیستنی ناوی فەرهاد ...هەر
نەیزانی چۆناوچۆن باڵى گرت ،هەتا بە خۆی زانیبە جیڕەی
درگا و پاسەوانی زیندان هاتەوە خۆ.
كاتێ چاوی كردەوە دوو ژن لە پەنای دانىشتبوون ،جانتاكانی
خۆی و فەرهاد لەبەر دەمی دانرابوون .دەستی برد جانتاكەی
فەرهادی كردەوه ،بۆنی عەتری فەرهاد هەموو ژوورەكەی
داگرت .جلوبەرگەكە هەر بەو جۆرەی بۆخۆی قەدی كردبوون
مابۆوە .بڕێ بۆنی پێوە كرد و زنجیرەكەی داخستەوە و
دەستی نا نێو دەستی فەرهاد و قۆڵ بە قۆڵى يێک وەڕێکەوتن.
درگاكان یەك لە دوای یەك دەكرانەوە و پێوە دەدران .دەنگی
كردنەوەی قوڵف وشەوژەنەكان نەدەبڕاوە...
 ئەسرین یەكجار ماندووم! ئێستا تاكسی دێ! بەس نیە لەم قەاڵیە ڕزگارت بوو!قەرەباڵغیەكە نەمابوو ،قرتاڵەی پيرێژن لە پشت درگا گەورەكە
چاوەڕوان بوو .پاسەوانەكە ژنێکى سپیكەاڵنەی ڕەزاشيرنی
دیبوو بە چارشێوێکى ڕەش و كراسێکى تخت سووری
گوڵسپیەوە جانتایەكی بەدەستەوە بووە و لەبەر خۆیەوە هەر
قسەی كردووە.
لە تاكسیەكەدا ئەسرین و فرهاد لە پەنای یێک دانيشتبوون
سەری فرهاد لەسەر شانی ئەسرین بوو .الیەكی چارشێوەكەی
لە درگای تاكسیەكەدا مابۆوە .كراسە تخت سوورە گوڵسپیه
كەی ببوە نیشانەی دزەی نیگای شۆفیرەكە.
ئەسرین دەڵى تەمەنێکە ئەم شارەم نەدیوە!ماندووی گیانەكەم! بابڕێ بحەسێيەوە ،بە ئارەزووی خۆتدەگەڕێين.
دادە شتەكان دانێ بۆ پشکنین! تەماشایەكی دەستی كرد،
قرتاڵەی پیرێژنەكەی بە دەستەوە بوو ،ئاوڕێکىداوە سەر ژنەكە،
لە قەرەباڵغىەكەدا ون ببوو .قرتاڵەكەی دانا بۆ خۆی وەڕێکەوت.
 دادە شتەكانت. من هیچم پێنەبوو!كابرا شانێکی هەڵتەكاند و سەرێکى ڕاوەشاند .ئەسرینیان
ڕێنوێنی كردە ژووری بەڕێوەبه رەكەی زیندان .هەستێکى نامۆ
بەرۆكی گرت .نەیدەزانی خۆشحاڵ بێ یان پەشێو!
دەمووچاوێکى سپیكەاڵنەی ڕەزاشیرن لە توێى چارشێوێکى
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ڕەشدا لەسەرەخۆ و بە شه رمەوە لەبەردەم ئەفسەرەكەدا سەوز
بوو .كابرا دەستی بۆ الی كورسیەك درێژکرد و هاوكات بانگی
كرد بیهێنن!
جانتایەكیان هێنا ،لەڕێوە ناسییەوە ،هه ر هەمان جانتا بووو
جلوبەرگەكەی فەرهادی تێدا بردبوو.
كابرا بڕێ تەماشای كرد و گوتی :ئەوە جلوبەرگی فەرهادە
بەداخەوە بۆخۆی چەن ڕۆژێ لەمەوبەر...
 چەن ڕۆژێ لەمەوبەر چى؟ خۆی كوشتووە!ئەفسەرو ئەوەی لە ژوورەكەدابوو لە چاوەكانیدا دەو رێکیان داوه.
بااڵیەك گوڵی سوور و سپی هەڵڕژا تەختی ژوورەكە،باوەشێ
قژی خورمایی چارشێوىان الدا بەسەر دەمووچاویدا باڵو
بوونەوە!
تا گەيشتنەوە بەر درگای خۆیان خەڵک سووچى چارشێوە
ڕەشەكەی ئەسرینیان دیبوو لە ژێر درگای تاكسیەكەوە
دەشەكاوە .شۆفێرەكەش دەمووچاوێکى زەردهەڵگەڕاو و قژێکى
ماش و برنجی لە توێى چارشێوێکى ڕەشدا دیبوو كە كراسێکى
تخت سووری گوڵسپی لەبەریدا دەگریا.
گەیشتنە بەر درگای خۆیان ،ئەسرین درگای تاكسیەكەی
كردەوە و فەرهاد لە پێشدا دابەزی .چەن هەنگاوێ دوور
نەكەوتبوونەوە شۆفیرەكە گوتبووی دادە جانتاكەت .جانتاكەی
هەڵگرت و كرێکەی كابرای دا و بەرەو درگای حەوشەكە
ڕێکەوت.
 ئەسرين بەو كلیلەی من بیكەوە!دەستی بە گیرفانی فەرهاددا كرد و كلیلەكەی دەرێنا و درگای
كردەوە .لەڕێوە چوونە ژوورەكەی فەرهاد.
 ئەسرين بۆ ئاوا داتپۆشيوم ،پێتوابوو ناگەڕێمەوە؟كاڵوەكەی فەرهاد لەسر كورسیەكە بوو هەڵيگرت و جانتای
جلوبەرگەكەی لەسەر كورسیەكە دانا و كاڵوەكەی لە سەر
دانا.
 ئەوە چ قسەیەكە گیانەكەم ئەوە نیە پێکەوەین ،ئێستابڕێ بحەسێوە و خۆت بەو كتێبەوە سەرقاڵکە هەتا شەربەتێکى
ساردت بۆ دێنم.
هەتا شەربەتەكە ساز دەكا ،زەنگی كاتژمێری سەر مێزەكەی
فەرهاد لێدەدا ،شەربەتەكە لەسەر مێزەكە دادەنێ و لە
كاتژمێرەكە دەڕوانێ وەك هەميشە دە خولەك به دوو
نيشان دەدا! تەماشایەكی فەرهاد دەكا لەسەر كورسیەكەی
وەك هەمیشە کالوەكەی هێناوەتە بەر چاوی و خەوێکى
قورس بردوویەتەوە .كراسە تخت سوورە گوڵسپیەكەی وەك
هەمیشە لە مابەینی فەرهاد و وێنەكەی هەڵدەواسێ هەتا بۆنی
عەترەكەی فەرهاد وەخەبەر بێنێ و پەلكێشى جێخەوەكەی
بكا ،بۆخۆشى خۆی دەخزێنێتە جێخەوەكەوە....

چەن کورتیلە چیرۆکـــــــ
رەحیم عەبدولڕەحیم زاده

زەیستان
سەرەتا خۆشحاڵ بوو لەوەی زگی پڕه ،نۆ مانگ به خولیای
مناڵێکی خوێن شیرین و رەزاسووک هەڵدەستا و دەخەوتەوه.
دوای نۆ مانگ ترس کەوته دڵییەوه “ :بۆ له دایک نابی؟
چم لێ هاتووه؟” دوای ساڵێک ترسەکانی بوون به ئازارێکی
جەرگ بڕ ،هەستی دەکرد شتێک له ناوەوه خەریکی هەموو
ئازای لەشی دەخوا .دوای دوو ساڵ ئیتر دوکتوورەکانیش
دەستیان لێ شتەوه و رایان گەیان نه دەوا و دەرمان کاری
لە سەر دەکا و ئەگەر نەشتەرگەریش بکا خۆی و منداڵەکەی
دەمرن .دوای سێ ساڵ بەم وەزعه راهات و به خۆی دەکوت
منداڵەکەم له زگی خۆم دا بەخێو دەکەم .دوای حەوت ساڵ
کێشی هێنده چووبوه سەرێ ئیتر نەیدەتوانی له جێی خۆی
ببزوێ و خواردنی دوو هێندەی جاران ببوو .دوای دوازده
ساڵ هێندەی جەزرەبه دیبوو که مووی سەری هەموو سپی
بوون و چرچ کەوته پێستییەوه جگه له پێستی زگی که هەر
لێک دەڕەوییەوه .دوای هەژده ساڵ پێستی به تەواوی لێک
رەوییەوه و خۆشی بوو به چەن کوتەوه .له نێوان خوێن و
خوڕەکەیەوه کوڕێکی هەژدە سااڵن وەدیار کەوت و بێ ئەوەی
کەس بدوێنێ یان تەنانەت سەیری جەستەی بێ گیانی دایکی
بکا ملی رێگای گرته بەر و رۆیی.
ئاخرزەمان
ئێمه حەوت کەس بووین .یەکمان مردبوو یان دەبوو وا بیر
بکەینەوه ،یەکمان بێ ئەوەی بزانین بۆ بەالدا هاتبوو ،نەدەبوو
چاوی لێ کەین ،دەبوو خۆی لێ نەبان کەین .ئەو به چاوەکانی
لەبەرمان دەپاڕاوه و داوای یارمەتی لێ دەکردین هەرچەن
خۆشی دەیزانی نابێ وا بکا.
ئیستا شەش کەسین هەموو یەکتر دەناسین بەاڵم وا نیشان
دەدەین که یەکتری ناناسین و راگوزەر به پەنای یەکتردا
تێدەپەڕین.
پێشتر زۆر زیاتر بووین .سەدان و بگره هەزاران که هەموو

یەکترمان دەناسی ،پێکەوه گەوره ببووین بەاڵم دەبوو وا نیشان
دەین که یەکتر ناناسین ،که کارمان به یەکتر نییه.
لەوەتی له بیرمان دێ هەر وابووین و کەس به زۆر وای لێ
نەکردووین .نەک ئەوەی قەت پێکەوه قسه نەکەین نا قسەش
دەکەین شتیش له یەک دەکڕین بەاڵم هەر ئەوەنده .هەرچەن
ئێستا تەنیا شەش کەسین و شار به هەموو بەراییەکەی تەنیا
هی خۆمانه و ئیتر شت کڕین و فرۆشتنێکیش نەماوه و هەربۆیه
قسە کردنێکیش نەماوه.بەاڵم ئەوه سەیره لەو هەموو پانتاییه
بەرباڵوەی شار هەموومان هەر له جێیەک کۆ دەبینەوه ،له
چواررێیانێک یان دووکانێک یان هۆڵی چۆڵی سینەمای شار.
هەر چاو له یەک دەکەین بێ ئەوەی قسه بکەین و دوایی به
تەنیشت یەک دا تێدەپەڕین و دەگەڕێینەوه ناو تەنیاییەکانی
خۆمان تا رۆژێکی تر.
جارێ شەش کەسین تا بزانین رۆژێکی تر دەبینه چەن
کەس.
رووت
وەک هەمیشه بەیانی زوو بەرەو ئیداره رێ کەوتم .کەسێک
به پەله به تەنیشتم دا تێپەڕی ،هیچ شتێکی سەرنج راکێش
نەبوو جگه لەوەی بەم گەرمایه پاڵتۆیەکی رەشی درێژی له بەر
و کاڵوێکی رەشی له سەر کردبوو .گوێم نەدایه و له دڵی خۆم
دا کوتم رەنگه له بەر سەرمای بەرەبەیان بێ ....به من چی.
وەک هەمیشه یەکەم کەس گەیشتمه ئیداره و یەکسەر چوومه
پشت میزەکەم .دوای چەن خولەک یەکەم هاوکارم هاته ژوورێ
و بێ ئەوەی پاڵتۆکەی داکەنێ چووه پشت میزەکەی ،هەر ئەو
پاڵتۆ رەشه درێژه و و هەر ئەو کاڵوه .به بزەیەکی تەوساوی
سەیرم کرد بەاڵم ئەو ئاگای لێ نەبوو .که بەرپرسی ئیداره هەر
بەو کاڵو و پاڵتۆیەوه له بەرامبەر ژوورەکەی ئێمه تێپەڕی شک
دایگرتم .هەستام و سەرم به ژوورەکانی تر دا کرد ،هەموو
هەربەو کاڵو و پاڵتۆیەوه دانیشتبوون .به خۆم کوت دەشێ
ئەمه خەونێکی ناخۆس بێ و من هێشتا خەبەرم نەبۆتەوه .به

ساڵی یه که م ،ژماره ی دوو سێ ،ڕێبەندانی 1395ی هه تاوی

153

شڵە ژ ا و ی
رام کرده دەرێ
چەن دانه له هاوکارەکانم
به پاڵتۆی رەش و کاڵوەوه دەهاتنه
ژوورێ بەاڵم تەنانەت نەمتوانی واڵمی
ساڵوەکەیان یان بزه تەوساوییەکەیان
بدەمەوه.
هەاڵتمه شەقامەکەی بەرامبەر ئیداره ،دووکانەکان
خەریک بوو دەکرانەوه ،مندااڵن بەرەو قوتابخانه
دەچوون و خەڵک وەدەر دەکەوتن بەاڵم هەموو به
پالتۆیەکی درێژ و کاڵوێکەوه تەنانەت منداڵەکان که
پاڵتۆکەیان به دوویان دا دەخشا و کاڵوەکه بەر چاوی
گرتبوون .هەستم دەکرد له ناو ئەم هەموو پاڵتۆپۆشەدا
رووتم و هیچم له بەردا نییه ،هەستم دەکرد هەموو چاو
له من دەکەن .گەیشتمه پارکی نزیک چوار رێیانەکه ،به پەله
خۆم به ئاودەستخانەکەدا کرد تا شڵپێک ئاو به دەم و چاوم دا
دەم بەڵکوو لەو خەونه ناخۆشه به خەبەر بێم.
پێش ئەوەی ئاوەکه بگاته دەم و چاوم ،له ئاوێنه ژەنگاوییەکەی
ئاودەستخانەکەدا خۆم دی به پاڵتۆیەکی رەشی درێژ و
کاڵوێکی رەشەوه .ئاوەکەم رشته سەر عەرز و بەرەو ئیداره
رێ کەوتمەوه.
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ئوتوبووسێک بەرەو
شوێنێکی نادیار
ساکەکەی هەر ساکەکەی
هەمیشه بوو .جل و
بەرگەکەشی هەر ئەوانه بوون که
دوێنێ له بەری دابوون ،بەاڵم ئیتر پیس
و خۆاڵوی نەبوون .گیانیشی ئیتر نەدەهێشا.
کەسی لەو قەرەباڵغییەدا نەدەناسییەوه ،تەنانەت نەیدەزانی له
کوێیه و لێره چ دەکا .تەنیا شتێک که له بیری بوو گەڕانی بێ
کۆتایی بوو به دووی کوڕەکەی دا له ناوچه سنوورییەکان و و
ئێستا خۆی لێره دەدیتەوه.
گوێی لێ بوو دەنگێک له بڵیندگۆی ترمیناڵەوه بانگهێشتی
دەکا بەرەو ئوتوبووسێک که به ژماره لێک جیاکرابوونەوه .هەر
ئەو جۆرەی به ناو ئاپۆرەی خەڵکی سەرسووڕماودا تێدەپەڕی
دوایین شتی دوێنێی وەبیر هاتەوه دەنگی تەقینەوەیەک له
سەر سنوور .له بەر خۆیەوه گوتی ”:هەمیشه بیرم دەکردەوه
دەبێ جۆرێکی تر بێ نەک ترمیناڵێکی شلووق و ئەو هەموو
ئوتوبووسەی بەرەو شوێنێکی نادیار دەچن”
لەشفرۆش
له کۆاڵنێکی تاریک و تەنگەبەر رێی پێ گرت و کوتی:
_هەرچی پووڵی پێته بمدەیه.
ژنەش هەر له ناوەڕاستی کۆاڵنەکه خۆی رووت کردەوه.
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پەیکەرەڤانی دوور
وتوو وێژێک لەگەڵ پەیکەرڤان سەیوان سەعیدیان
خەبات رەسوڵی

کورد و پەیکەرڤانی دوانەیەکی لێک نامۆ نین .مێژووی
پەیکەرڤانی لە کوردستان مێژوویەکی هەزاران ساڵەیە،بەاڵم بە
بارتەقای ئەو مێژوویە هونەری پەیکەرڤانی پێش نەکەتووە و
لەمڕۆدا تازە گڕووگاڵ دەکات.بەدڵنیاییەوە هۆکار سەرەکی ئەو
وەپاش کەوتنە بێ دەوڵەت بوونی کوردە.
یەكێک لەو هونەرمەندە دەست رەنگینانەی کورد کە سەرەڕای
دۆخی نالەباری کوردستان هەر وابێ وچان خەریکی پەیکەرڤانییە
سەیوان سەعیدیانە .دیارە سەیوان تەنیا پەیکەرتاش نییە و لە
زۆر بواری دیکەشدا شوێن پەنجەی دیارە و کەسێکی ناسراوە،
لەو چاوپێکەوتنەدا تەنیا بواری پەیکەرمان بەسەر کردووەتەوە.
بەوهیوایەی لە دەرفەتی دیکەدا چاوپیکەوتنی دورودریژتر و
تێروتەسەلتری لە گەڵ ئەنجام بدەین.
ئا :خەبات ڕەسووڵی
چۆن بوو رووت لە پەیکەرڤانی کرد؟

دواهەمین ڕەهەندی هونەرییە کە زۆر پیس ئۆگری بووم.
زۆریش داگیرکەرە .خۆزگە هەموو داگیرکەرەکان تۆزقاڵێک
ڕەنگ و بۆی پەیکەریان هەبوایە!! لەو سێ چوار ساڵەی دواییدا
و بە تایبەت لەو چەند ساڵەی کە لە باکوور دەژیم ،پەیکەر
زیاتر لە هەموو بەشەکان بە خۆیەوەی خەریک کردووم ،یان
من پێوەی خەریک بووم .تا ئێستاش نازانم کە من ڕووم کردۆتە
پەیکەر ،یان پەیکەر ڕووی کردۆتە من ،بەاڵم باش لەگەڵ یەک
ڕاهاتووین .هەستی خوڵقاندن ،هەستێکی نامۆیی ،خۆش و پڕ
لەخۆبایی بە مرۆڤ دەبەخشێت .ئێستا دەزانم خوا بۆ ئەوەندە
لەخۆباییە و بە هەزار زمان خۆی بەسەر مرۆڤدا دەسپێنێت و
بە هەزار زمان دەیەوێت تێبگەێنێت کە چەندە گەورەیە و ئەو
هەر شت دەزانێت و مرۆڤەکان نازانن .ڕەنگە هەر لەبەر ئەو
هەستەش بێت کە پەیکەریان لێ حەرام کردین .هەزار و چەند
سەد ساڵە؟ ڕەنگە مافداریش بێت .چونکە جیهانی پەیکەر زۆر
جوانتر و دادپەروەرتر و دوور لە توندوتیژیترە ،لە جیهانی ئەو.
ئێستا من لە جیاتی ئەو شەرم دەکەم .هەر چەند دەزانم خراپ
ناخوڵقێنم.

– وەاڵمی ئەو پرسیارە زۆر گرانە .هەروەک چۆن نازانم کەنگێ
و چۆن هاتمە سەر ئەو جیهانە ئاڵۆز و نادادپەروەرە ،هەر
وەک چۆن نازانم کەی چۆن و بۆچی پێم گرت و ناردرام بۆ تا ئێستا چەند ستایلی پەیکەرتاشیت تاقی کردووەتەوە؟
خوێندن .هەر وەک چۆن نازانم چۆن و بۆچی زێدی خۆمم – بەڕاستی نازانم مەبەستت تەکنیکە  ،یان شێواز؟ ئەگەر
بەجێهێشت و یازدە ساڵ لە بەشێکی دیکەی کە هێندێک مەبەستت تەکنیک بێت ،چەند کەرەستەیەکم تاقی کردۆتەوە.
کەس پێیان دەگوت ئەوێش زێدمانە(باشوور) –و منی گەمژە دار ،قوڕ،فایبەرگالس و ئاسن ..وەکو ستایلیش نە لە پەیکەر ،نە
و زۆر کەسی گەمژەی دیکەش باوەڕمان کردبوو -شاربەدەر لە وێنەڤانی ،نە لە دیزاین و فۆتۆ و نووسین خۆم بە هیچ ستایل و
و وەاڵتبەدەر بووم .هەر وەک چۆن کە بەردەوام جانتایەکم ڕێبازێک نەبەستۆتەوە .هەوڵم داوە خۆم بە هەستەکانم بسپێرم
بەشانەوەبوو و پڕ بوو لە خەونی ڕەنگاوڕەنگی وەدی نەهاتوو .و دەزانم هەستەکانم لەگەڵم ڕووڕاستن .هەر ئەو هەستانەی
هەر وەک چۆن پێم وابوو و ئێستاش بەو هیوایەم کە لە بە هەزار ئەزموونی تاڵ و شیریندا تێپەڕ بوون .هەڵبەت زۆرتر
ڕێگەی جوانییەوە ،ئاشتی و دادپەروەری پێشبخەین .هەروەک تاڵ! بە پێڤاژۆی جۆربەجۆری فێرکاری و فێرخوازیش دا .هەر
چۆن لە غەریبی درێژخایەنی ماڵ و کۆاڵن و شارەکەم ،پەنام بۆیەش زۆر کەم واهەیە بیر لە ستایل و شێواز بکەمەوە .خۆیان
بردە پێنوس و پەڕەمووچ و ڕەنگ و کاغەز ،هەرواش ڕۆژێک هاتوون و بەخێر بێن! بەڕای من بۆ کەسێک کە کاری هونەری
بینیم کە خەریکە لە دار پەیکەر دادەتاشم .پەیکەر تا ئێستا دەکات ،فێربوونی زانستیانەی بنەماکانی هونەر ،زۆر گرینگ
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و بنەڕەتییە .ئەوەش هەم پێویستی بە کاتێکی زۆر و هەم
ماندووبوونێکی زۆرە .بەڕای من کاتێک کەسێک بنەماکانی
هونەری بە باشی لەناو ناخیدا جێگیر کردبێت ،دەتوانێت بە
ئاسانی شێواز و ستایلیش بگۆڕێت و تاقی بکاتەوە .کاتێک
خەڵک باسی پەیکەرەکانم دەکەن ،دەڵێن پەیکەرەکانم درێژن.
خەڵک دەڵێن ملیان باریکە! بەڕاستیش جارێک کە بە وردی
لە ملی کەسانی دەوروبەرم بە وردی ڕوانی ،دیتم ملیان زۆر
ئەستوورە!! ئێستاش ڕام وایە .ئەوە خەڵکن مل ئەستوورن!
فیگوورەکانم باریک و زراڤن .زۆر جار خەمگینم بۆ خەڵک
وەکو فیگورەکانم نین .ڕەنگە دووربوونەوە و کۆچی “ناسکی”
لەوسەردەمەی ئێمەدا ،وایکردبێت پەیکەرەکانم وا زراڤ و
ناسک بن .وەکو خەونێک ،هیوایەکی گاڵتەجاڕانە! بەڕای من
مرۆڤ هەر دەبێ وا بێت ،بەاڵم مەخابن.
ئەو پەیکەرە ئاسنانە چۆن دروست دەکەی و شێوازی
کارەکەت چۆنە؟
– ئەگەر زۆر کورت وەاڵمت بدەمەوە دەڵێم چەند پارچە ئاسن
هەڵدەبژێرم ماوەیەک یارییەکی جوانیناسیانەیان لەگەڵ دەکەم
تا شیوەیەکی گشتیان لێ پەیدا دەبێت ،پاشیان جۆشیان
دەکەم و پەیکەریان لێ دروست دەکەم .پرۆسەکە لەڕاستیشدا
هەر وا سادەیە ،بەاڵم هەڵبژاردنی ئەو چەند پارچە ئاسنە و
لکاندنیان بە یەکەوە ،پێویستی بە پرۆسەیەکی درێژخایەنی
زەمانی و زانستی و جوانیناسانە هەیە کە ئەو پرۆسەیە ئاستی
بەرهەمە هونەرییەکان دیاری دەکات .شاعیرێکیش هەر ئەو
کارە دەکات .هەر ئەو پیت و وشانەی کە هەر ڕۆژ هەر کەس
بەکاریان دێنێ هەڵدەبژێرێت و بە یەکەوەیان دەلکێنێت.
نووسەرێکیش هەر ئەو کارە دەکات .پێکەوە لکاندنەکە هەر
کەس دەیکات ،بەاڵم چۆن پێکەوە لکاندنەکانن کە وشە
و ئاخافتنی ڕۆژانە لە دەقێکی وێژەیی جودا دەکەنەوە.
کەرستەکانی کارپێکردنی من زۆر کەم و سادەن .سپرال
(سەنگ)ێکی بچوک بۆ بڕینی ئاسن و ماتۆرجۆشێک ،کۆی
ئامرازەکانی کاری منن .هەڵبەت چەکوش و پەنس (انبردست)
و دەستکێشیشم هەیە! لە پەیکەرسازیدا هەڵبژاردنی مەتریاڵ
زۆر گرینگە .من هەرچەند هیچ کات پەروەردەی پەیکەرسازیم
نەبینیوە و مەتریاڵی زۆریشم تاقی نەکردۆتەوە ،بەاڵم هەر ئەو
چەند مەتریاڵەش هەر کامیان تام و بۆن و هەستی خۆیان
بووە .بەاڵم هیچکامیان وەکو ئاسن لەدەستمدا نەرم نەبوون.
زۆر جار کە باس لە ڕەقی و توندوتیژی ئاسن دەکەن ،لە خۆم
پرسیار دەکەم کە بەڕاستی وایە؟ بەاڵم دەبینم کە وا نییە .لە
دەستی من دا ئاسن لە هەویر و قوڕ نەرمترە .لە مانگێک دا
چەند جار دەچم بۆ الی دوکانی کۆنە ئاسنەواڵە فرۆشەکان،
لەوێ بە هەزاران پارچە ئاسنی جۆراوجۆر و گەورە و بچوک
هەن .یەک بە یەک هەڵیان دەبژێرم .زۆر جار هەر لەوێ
ئاسنەکان پێمدەڵێن دەبن بە چی! چونکە هەر لە نیگای یەکەم
فۆرمی خۆی نیشان داوە .زۆر پارچەش هەن کە بۆ بەشیتر

کەلکیان لێوەردەگرم .ئارماتۆر زۆر بۆ دەست و قاچ گونجاون.
بەاڵم هەر ئەو ئاماتۆرە بووە بە باڵندەش! دیسان دەڵێم زیاتر
خۆم بە هەستەکان و نەستەکان دەسپێرم .دۆزینەوەی فۆرمی
گشتی ،سەرەتای کارە .دوای ئەوەیە کە مرۆڤ بیر لە الیەنی
مانایی و ستاتیکییەکەی دەکاتەوە و کاری لەسەر دەکات .جگە
لە پەیکەری ئاکادمیای کوردی هەولێر کە بەرزییەکەی چوار
میترە و لەگەڵ هاوڕێێ ئازیزم کەیهان محەمەدی دروستمان
کرد ،هیچ ئەزمونێکی کاری ئاسنم نەبوو .ئەو کۆمەڵە کارەی
ئێستا کە سەرجەمیان لە ساڵی  2015وە دەستم پێکردوون و
تا ئێستا زیاتر لە دوو سەد پەیکەرم دروستکردووە .هەمووشیان
لە شاری ئامەد .ئەوە یەکەمین ئەزموونمە کە کار بە ئاسن
دەکەم .ئەزمونێکی خۆش و خۆشەویست.

ئاستی پەیکەرتاشی لە کوردستان چۆنە و چەند ستایل
تاقی کراوەتەوە؟
– بێجگە لە پەیکەرە مێژووییەکان ،کە ئەوانیش بەداخەوە
زۆر زانیاریان دەسکاری کراوە و ئێستا بە ناوی گەالنیتر ناویان
لێدەبردرێت ،دەتوانم بڵێم پەیکەرسازی ئێستای کوردی بە
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ڕۆژ پێشانگایەکی دیکەم بەڕێوە برد کە هەزاران بینەری هەبوو.
هەر لە ساڵی  2016لە گوندی “یوڤاجک” لەسەر ڕێگای بسمیل
ئامەد پێشانگایەکم لە ناو کۆاڵنێکی ئەو دێیە بەڕێوە برد کە هەم
بۆ خەڵک زۆر سرنجڕاکێش بوون ،هەم دەنگدانەوەی میدیایی
زۆر بوو .ئەوەی کە زۆر پێی دڵخۆش بووم ئەوە بوو هەموو
کەس بە جۆرێک پەیوەندیان بە کارەکانەوە کرد و خۆشیان
لێیان هات .ئەو کۆمەڵە کارە سەرجەمیان لە ئاسنی کۆن
دروستکرابوون و شێوازیشیان دووری رێئال بوو ،بەاڵم دیسان
هەر کەس توانی پەیوەندیان لەگەڵ دروستبکات .یەکێک لە

کاک هادی زیائەدینی دەستپێ دەکات .رەنگە بەر لە ئەویش
لە پارچەکانیتر هەوڵیتر هەبوبێت ،بەاڵم ئەوەی وەکو بەرهەم
و پەیکەری هاوچەرخ و ئاکادمیک خۆ دەنوێنن ،دەتوانم بڵێم
کە هەر لە کاک هادییەوە دەستپێدەکات .ئەوەڕای تاکەکەسی
منە و دەکرێت هەڵەش بێت .کەواتە بەداخەوە تەمەنی
پەیکەرڤانیمان زۆر کورتە ،بێجگە لەوەش زۆر کەم کەس
هەن و هەبوون کە بەڕاستی وەکو پەیکەرڤان ،کار بکەن .بۆ
نموونە ڕێژەی نیگارکێشانی کورد سەدان و هەزاران بەرانبەری
پەیکەرڤانانە ،کە ئەوەش خۆی جێگای تێڕامانە .لە باشوور
پەیکەری باش و پەیکەرڤانی باشم نەبینی ،لە باکووریش
نابینم ،لە رۆژئاواش سەرەڕای بزاڤێکی زۆر بەهێزی نیگارکێشی
–کە بەڕای من باشترین و مۆدێرنترین نیگارکێشی کوردی لە
ڕۆژئاوایە -تا ئێستا پەیکەری باشم بەرچاو نەکەوتووە .بەڕای
من وەکو بزاڤ باشترین بەشی پەیکەرڤانی لە ڕۆژهەاڵتە .چ
وەکو چەندایەتی و چ وەکو چۆنایەتی .ئەو بزاڤەش هێشتا
لە سەرەتای ڕێگەیەتی و بە کوێ دەگات دەبێت چاوەڕوان
بین .وەکو ستایلیش دیسان بەداخەوە زۆر کەم ئەزموونین.
بەشی زۆری ئەو پەیکەرانە دروست کراون رێئال و کالسیکن.
بە تایبەت کارەکانی کاک هادی .کارەکانی کاک ڕێبین
حەدەری و چەنگیز ئیقباڵی و بەشیر ناسری و شۆڕش ئاهی
و دۆستانیتریش هەر لەو ئاراستەدا دەبینم .لە باشووریش هەر
ئەو ئاراستەیەیە ،بەاڵم لە ئاستێکی نزمتر دا .زۆر ڕاشکاوانە
بڵێم کاری مۆدێرن و پۆست مۆدێرنمان نییە ،یان زۆر کەمن.
هەربۆیەش بەڕای من ئاستی پەیکەرڤانی کوردی زۆر زۆر نزمە
و بەو شێوازە جارێ ناتوانێ لە جیهانی پڕ لە داهێنانی ئێستا
دا قسەیەکی بۆ وتن هەبێت .ئەوەی کە تازە چەند سەردیس و
پەیکەر بە شیوازی چەند ساڵ لەمەوبەری ئورووپا کار بکەین و
تازە وەکو ئاستیش نزمتر بین و دڵمان خۆش بێت کە ئێمەش
هەین ،بەڕاستی بە دروستی نابینم .بەاڵم ئەو پۆتانسیەل و وزە
مێژووییە هەیە کە دەکرێت لە ئاستی هەر بەرزی جیهانیشدا
دەرکەوێت .هەر وەک چۆن کۆبانێ ئەو پۆتانسیەلەی هەبوو و
پرۆژە گرینگەکانم لە ساڵی  2016دا ،پێشانگایەکی گەڕۆکی
کردی بە کرداریش.
پەیکەرڤانی لە دە ڕۆژ دا لە دە گوندی شاری ماردین و بە
هاوکاری مۆزەخانەی ئارکۆلۆژی شاری ماردین بەڕێوە چوو.
تا ئێستا چەند پێشانگای پەیکەرڤانیت هەبووە؟
 بۆ پەیکەرڤانی وشەی پێشانگا زۆر کەم دەبینم ،چونکە هەر لە هەر گوندێکیش خەڵک و مناڵەکان ئاسنی کۆنیان دەهێناپەیکەرێکی گەورە کە لە شوێنێکی گشتی دانرابێت ،خۆی و هەر ڕۆژ پەیکەرێکم دروست دەکرد و پێشکەشی خەڵک و
پێشانگایەکی بەردەوامە .لە هەولێر سێ پەیکەر گەورەم هەن .گوندەکە دەکرا .بەشی هەرە گرینگی ئەو پرۆژەیە دروستکردنی
لە ماوەی ئەو ماوەیەی لە باکووریش بووم ،چەندین پێشانگام فیلمێکی دێکۆمێنتاری لەسەر ئەو پرۆژەیە بوو کە ئێستا لە
بووە .چوار پێشانگا لە ئامەد و یەکێکیش لە مۆزەخانەی پێڤاژۆی دوای بەرهەمهێنان (پۆست پرۆداکشێن) دایە .دوایین
ئارکۆلۆژی ماردین .یەکێک لە پێشانگاکانم ساڵی ڕابردوولە پێشانگام لە دوا ڕۆژەکانی  2016و رۆژە سەرەتاییەکانی 2017
شاری ئامەد ،لە شەقامی هونەر ،لە دوکانێکی گەورە کە سێ لە شاری ئیزمیر و لە ناوەندی فەرهەنگی تورکی -ئەمریکایی
الی شوشەبەند بوو ،بەڕێوە چوو- .لە دەرەوەی گەلەری -لە بوو .لە مانگی سێ  2017دا هەر لە شاری ئیزمیر پێشانگایەکی
دوازدە ڕۆژ دا زیاتر لە هەزار و پێنج سەد کەس سەردانیان فۆتۆگرافی و نیگارکێشیم هەیە.
کرد .لە هەموو چین و توێژێک و هەموو ئاستێکی تەمەنیش.
ئەوساڵێش هەر لەو کۆاڵنە و لەسەر شوستە بۆ ماوەی شەش وەک دەزانین جەنابت لە زۆر بواردا چاالکی ،ئایا ئەو
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هەموو فرە ڕەهەندییە هۆکارەکەی چیە؟
– لە ڕاستیدا نە دەزانم بۆ و نە بۆشم گرینگە .زۆر کەس ،بە
تایبەت لە ئێستادا ڕایان وایە کە دەبێت هەر کەس بە شتێک
،یان بەشێکەوە خەریک بێت و تێیدا ببێتە پسپۆڕ .من دژایەتیم
لەگەڵ ئەو تێڕوانینە نییە ،بەاڵم پێچەوانەکەشی بە هەڵە
نازانم .زۆر کەس هەن تەنیا لە بوارێکدا کار دەکەن و زۆریش
سەرکەوتوو نین .زۆر کەسیش زۆر سەرکەوتوون .زۆر کەسیش
لە چەند بواردا کار دەکەن و لە هەر بوارێکیشدا وتەی خۆیان
هەیە .ئەوە زۆر پێویستی بە خۆناسینەوە هەیە ،ئەگەر کەسێک
ئەو هێز و وزەیەی هەبێت کە فرە ڕەهەند بێت ،هیچ هۆکارێک
نابینم کە لە چەند بواردا کار نەکات .دواتر هەڵسەنگاندن و
ڕەخنەش هەیە .بەرهەمەکانن کە دواتر ئاستی هەر کەسێک
دیاری دەکەن ،جا چ تاک ڕەهەند بێت و چ فرە ڕەهەند .هەر
وەک پێشتر باسم کرد قووڵبوونەوە و جێگیربوونی بنەماکانی
هونەر ،خاڵی هەرە گرینگ و پێویستە بۆ هەر کەسێک کە
کاری هونەری و ئەدەبی دەکات .وەکو خۆم ڕاستییەکم بۆ ڕوون
بۆتەوە .کاتێک وێنە دەکێشمەوە ،کاتێک چیرۆک ،یان شیعر
دەنووسم ،کاتێک پەیکەر ،یان فیلم دروست دەکەم ،کاتێک
فۆتۆ دەگرم ،یان گرافیک دیزاین کار دەکەم ،کۆی ئەوانە لە
یەک خاڵدا هاوبەشن :داڕشتن (کۆمپۆزسیۆن) .تەنیا ڕەگەز
و مەتریاڵەکانن کە دەگۆڕدرێن ،بەاڵم خاڵێکی گرینگیتریش
هەیە .هەرکام لەو ژانرانە ،پێشینە و مێژوو و ڕەوتی خۆیان
هەیە .ستایل و شێوازی جۆربەجۆریش .ناسین و تێگەیشتن
لەوانەش بەشێکی دانەبڕاوی ئافراندنی بەرهەمێکی هونەرین.
بۆ من وا بووە ،هەر ژانرێک نە تەنیا گرفتی بۆ بەشەکانیتر
دروست نەکردووە ،بگرە زۆر یارمەتیدەریش بوون .باش دەبینم
کە گرافیک دیزاین چەندە هاوکارمە بۆ پەیکەر ،پەیکەر چەندە
هاوکارە بۆ هێڵکاری ،هێڵکاری چەندە هاوکارە بۆ نووسین.
دواتر خاڵێکی گرینگی دیکەش هەیە .تیژتێپەڕبوونی کات.
بەردەوام هەوڵدەدەم لە ئافراندن دانەبڕێم .پەیکەرسازی یان
وێنەکێشانەوە ،پێویستیان بە شوێن و هەلومەرجی تایبەت
هەیە .بەاڵم کاتێک کە حەوتوویەک لە سەفەرم و دەرفەتی
پەیکەر و وێنەکێشانەوەم نییە ،خۆ دەتوانم هەڵبەست ،یان
كورتە چیرۆکێک بنووسم .خۆ دەتوانم چەند وێنەی باش بگرم.
کە واتە ئەو فرە ڕەهەندییە وا دەکات کەمتر کات بە فیڕۆ
بڕوات.
ئەو جیاوازیانەی کە لە شێوازی پەیکەرڤانی لە هەر
چوارپارچەی کوردستان دا هەیە لەچیەوە سەرچاوە
دەگرن؟
– هەرچەند بەشێکی زۆری ئەو پرسیارەم لە پرسیاری چوارەم
وەاڵم داوەتەوە ،بەاڵم لە ڕاستیدا من جیاوازییەک نابینم .بە
تایبەت لە ڕوانینی پەیکەرڤانەکان .زیاتر جیاوازی ئاست و
تەکنیک هەیە ،تا جیاوازی شێواز .تەکنیک لە ڕۆژهەاڵت بەرزتر
لە باشوور و باکوورە ،بەاڵم لە هەموو پارچەکانیش ریالیزم و

کالسیزم ،بەسەر پەیکەرسازی کوردیدا زاڵە .ئەوە خاڵێکە زۆر
پێویستی بە وردبوونەوە و کارکردنە .بۆ وێنە و فیگوری ئاژەڵ،
مرۆڤ و ڕوەکەکان لە فەڕش ،بەڕە و نەخشبەرجەستە (رۆلیەف)
کاندا ،زۆر دیفۆرمەوە و دوورە رێئالن ،بەاڵم تا ئێستا ئەو
ڕوانین و کاریگەرییە لە پەیکەری کوردیدا ڕەنگدانەوەی نەبووە.
دابڕانی مێژوویش ،بە تایبەت دوای هاتنی ئایینی ئیسالم ،کە
لە بنەڕەتدا دژە جوانی و شادییە ،کاریگەرییەکی زۆر زۆری
هەیە .بۆ وێنە کاتێک لە پەیکەرەکانی ئەفریقا دەڕوانین – کە
بەڕای من مۆدێرنتر و سەربەستترن لە پەیکەرەکانی ئورووپا-
دەبینین کە زۆربەی ئەو بەرهەمانە کەسانی نەخوێندەوار و
ئاسایی دروستیان کردوون .زیاتر لە هونەر و تەکنیک ،بوونە
بەشێک لە چاند و فەرهەنگی ئەو گەالنە و تێکەاڵوی ژیانی
ڕۆژانەیان بووە .سروشتیانە پەرەیان پێدراوە و دەوڵەمەندتر
بوون .تازە بەشێکن لە باوەڕی و ئایینیش ،بەاڵم بەداخەوە
لەناو ئێمەدا ڕەوتەکە پێچەوانە بۆتەوە و تەنانەت زۆر جار وەکو
حەرامیش لێ دەڕوانرێت .کەواتە هەرچوار پارچە تووشی ئەو
نەهامەتییە بوون و پەیکەرسازی لە هەموو بەشەکان تەمەنی
زۆر کورتە و تا ئێستاش نەیتوانیوە لە ژێر کاریگەری رێئالیزم
و کالسیزم دەرباز بێت.
بۆ پەیکەرڤانی کێ سپۆنسەرت بووە و کێ پشتگیری
کردووی؟
– لە کوردستان ،هونەرمەندان بە ئێش و ئازار و بە ڕەنجی
خۆیان درێژە بە کارەکانیان دەدەن و دەتوانم بڵێم هونەری
کوردی بێ خەمخۆر و بێ پشتیوانە .ڕەنگە بێ خاوەنترین
هونەرمەندانی جیهان ،هونەرمەندانی کورد بن .لە باشوور،
لەو پاشاگەردانییەی بە ناوی هونەر و داهێنان ،بە میلیۆنان
دۆالر پارە درا بە زۆر کەس کە زۆربەشیان فڕیان بە هونەرەوە
نەبوو و کەمترین ئاستی داهێنان و بەرهەمیش هەر لەوێ
بوو .الوازترین ئاستی هونەریش هەر لەو جوگرافیایە و هەر
لەو سااڵنەدا بوو .بازرگانی و بەرژەوەندی گیرفان بە هەزاران
جار پێش خەون و خەیاڵی هونەری کەوتن و ڕەنگدانەوەی
ڕەوشەکەش ئێستا دەرکەوتووە و لە داهاتوودا باشتر دەیبینین.
لە باکوور هەتا ئەو کات هێز لە دەستی شارەوانییە کوردییەکان
دا بوو ،چاند و هونەر تەنیا و تەنیا کەرەستەیەکی پەراوێزی
سیاسی و بیردۆزی بوو .زۆربەی بەڕێوەبەرانی هونەری هیچ
پەیوەندیان بە هونەرەوە نەبوو .ئەو ڕەوشە وای کرد کە زۆربەی
هونەرمەندە پیشەگەر و پرۆفێشناڵەکان باکوور بەجێ بێڵن.
هەر بۆیەش ئەگەر ڕاستگۆ بم دەبێت بڵێم کە لە دوو ساڵ و
نیوەی لە باکوورم بێ سنوور ئازار دراوم و هەتا ئێستاش هەموو
چاالکی هونەری من ڕوناکی هاوسەرم لە شارەوانییە کوردەکان
بایکۆت کراون .بەاڵم ئێمە وەکوو دوو کەسایەتی هونەری
سەربەخۆ،هەم بڕوامان بە خۆمان هەیە و هەم بەرهەمەکانمان.
کەواتە دەبێت بڵێم سپۆنسەر و پشتگیری پێشکەش بە خۆتان،
تکایە زیاتر ئازارمان مەدەن .ئێستاش شارەوانییە کوردییەکان
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دەستیان بەسەردا گیراوە و ڕەوشێکی ئاڵۆز و نادیارە ،بەاڵم
ئێمە خەریکی کاری خۆمانین.
ئەو سێ پەیکەرەی کە لە باشوور دروستکران هەرکامیان
چیرۆکی خۆیان هەیە .پەیکەری یەکممان لەگەڵ هاوڕێیانم
موژدە جەمال و کەیهان موحمەدی لە هۆتێل چوارچرا کار
کرد و هەر خاوەنەکەی ئەوێش (ڕەوانشاد کاک عیرفان

زەنگەنە) هاوکاری پەیکەرەکە بوو .کاک عیرفان لەو مرۆڤە
دەگمەنانە بوو کە خەمی نیشتیمان و خەمی چاند و هونەری
کوردی هەبوو .بەشێکی سەرمایەی ژیانی دا بە پێشکەوتنی
هونەری کوردی و دەتوانم بڵێم بە ڕێژەی کابینەیەکی وەزارەتی
رۆشنبیری بەرهەمی پێشکەش هونەری کوردی کرد .رۆحی
شاد .پەیکەری دووەم لە ئاکادمیای کوردی و هەر لەسەر داوای
ئەوان لە ئاسن و بە بەرزی چوار میتر دروستکرا .پەیکەری
سێهەم بە داخوازی زاگرۆس تی ڤی و بە تایبەت هەوڵەکانی
کاک زەهاوی سەنجاوی ،بۆ ئەنفال دروستکرا .بەرزیەکەی
دە میتر و نیوە و ئێستا لە هەولێر لەسەر رێگای کەرکوک
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دانراوە .لە زۆربەی شوێنەکانی جیهان کاتێک پەیکەرسازێک،
پەیکەرێکی گەورە دروست دەکات ،ڕەنگە هەر ئەو پەیکەرە
ژیانی ساڵێک ،یان چەند ساڵی دابین بکات و گەلێک دەرفەتی
کاریتری بۆ بڕەخسێنێت ،بەاڵم زۆر ڕاشکاوانە بڵێم کە ئەو
پەیکەرانە تەنانەت نەیانتوانی ژیانی چەند مانگێکیشمان دابین
کەن ،بەاڵم دیسان زۆر خۆشحاڵم کە هەن و بە ڕاستیش
بوونی بەرهەم و هەستی داهێنان ،زۆر زیاتر لە بوونی سەرمایە
کەیفخۆشم دەکات و هەر ئەوانەش بە سەرمایە دەزانم.
سرنجڕاکێشە کە لە ماوەی ئەو یازدە ساڵەی لە باشوور ئاوارە و
واڵتبەدەر بووم ،هیچ کات دەرفەتی بوونی کارگام بۆ نەرەخسا.
نە بۆ وێنە و نە بۆ پەیکەر .هەموو ئەوە پەیکەرە دارە بچوکانەم
هەر لە ماڵێ دروست کردن .بەاڵم خاڵی سرنجڕاکێش ئەوە بوو
کە دوای دوو مانگ لە هاتنم بۆ ئامەد کارگەیەکی زۆر گونجاوم
پێدرا .هەر لە الیەن خەڵک و بێ کرێش .نزیک دە مانگ لەو
کارگەیە ،کە ماڵێکی زۆر جوان و مێژوویی لە ناو سوور دا
بوو کارم کرد و زیاتر لە سەد و پەنجا پەیکەری دار و ئاسنم
دروست کرد .بەداخەوە ئەو زیاتر لە ساڵێکە بە هۆی شەڕ
ناتوانم بچمە کارگاکەم و نازانم خۆی و کەرەستەکانم چیان
بەسەر هاتووە .ئەوڕۆژانە بیستم کە ئەوێش روخێندراوە .ئێستا
نزیک شەش مانگە لە شوێنێکی تر کارگەیەکی ترم هەیە
و پەروەردەی هونەریشم تێدا دەسپێکردوە .ئامەد سەرەڕای
پۆتانسیەلێکی زۆر بەهێزی مێژووی و هونەری ،زۆر بەداخەوە
چەند گەمژە و مافیای هونەری بە ناوی جیاوازی کوردی،
بەڕێوەی دەبەن کە هیچ فڕیشیان بە هونەرەوە نییە .بە گشتیش
ڕەوشی هونەری باکوور بەو جۆرە بوو و ئێستاش دەوڵەت
دەستی بەسەر هەموو شارەوانی و ناوەندە هونەریەکاندا گرتووە
و کەس نازانێت ئەو ڕەوشە بە کوێ دەگات .هەر بۆیە دیسان
لە پەراوێزدا خەریکی کاری خۆمم .هەتا ئێستا لە کوردستان –
هەموو پارچەکانی -بەداخەوە زۆر زیاتر لەوەی هاوکاری بکرێم،
ڕێگری و دژایەتیم لەگەڵ کراوە .ئێمە بەردەوام لە پەراوێز دا
بووین و هەین .چونکە لە هەر شوێنێک بووم ،جگە لە کاری
هونەری ،هەڵوێستی هونەری و فەرهەنگیشم بووە .هەرچەند
کە جیاوازی زۆر بەرچاوی باکوور و باشوور لەوەدایە کە لێرە
ئەگەر لە الیەن کاربەدەستان پەراوێزیان خراوین ،بەاڵم خەڵک
زۆر بەڕێزەوە پێشوازیان لە خۆمان و بەرهەمەکانمان کردووە.
خەڵکی باکوور زۆر ڕێز لە چاند و هونەر دەگرن و ئاستی
نەتەوەیشیان زۆر بەرزە .لێرە بە پشتیوانی خەڵکەوە تا ئێستا
خۆم ڕاگرتووە و درێژە بە کارەکانم دەدەم .بەداخەوە زۆرجار
بیری مامۆستا هێمن دەکەومەوە:
بزانە تۆ ئەوەی ئەهلی هونەر بێ
دەبێ یا دەسبەسەر یان دەربەدەر بێ.
تا ئێستا دەربەدەریم پەژراندووە ،بەاڵم دەسبەسەری هەرگیز.
گرفتەکانی پەیکەرسازی کوردی چین؟
– ئەو پرسیارە وردبوونەوە و هەڵوێستەی زۆری دەوێت .بەر لە

هەر شتێک پێویستی بە نرخاندن و شیکارییەکی زانستیانەی
خەسارناسی هونەری کوردی هەیە کە هیوادارم لە داهاتوودا
کاری لەسەر بکرێت .گرفتەکان بە شێوازێکی گشتی دوو
ڕەهەندیان هەیە .یەکەم ئەو گرفت و قەیرانانەی تووشی
هونەری کوردی بەگشتی بوون .دووهەم گرفتەکانی بەردەم
پەیکەرڤانین.
بۆ بەشی یەکەم دەتوانم ئاماژە بە چەند خاڵێک بکەم.
یەک :نەبوونی ستراتێژی کورتخایەن و درێژ خایەن بۆ هونەری
کوردی.
دوو :زاڵبوونی سیاسەت بەسەر هەموو الیەنەکانی ژیان و
هونەریش لە ناویدا .هەر بۆیەش بەردەوام چاند و هونەر لە
پەراوێزدا بوون و بە سووکی و زیادی چاوی لێکراوە و هونەر
بووە بە ئامرازێکی سیاسی.
سێ :نەبوونی ڕەخنە و هەڵسەنگاندنی هونەری.
چوارەم :دۆڕان و نەبوونی پێگەی کۆمەاڵیەتی و سیاسی،
هونەرمەند و ڕۆشنبیر ،بە تایبەت لە باشوور کە کاریگەری
خراپی ئەو ڕەوشە لەسەر پارچەکانیتریش بەرچاوە.
پێنجەم :هونەر تا ئێستاش بە شێوازێکی کارا نەبۆتە بەشیک
لە ژیانی ڕۆژانەی گەل.
شەشەم :لۆکالی بوون و مانەوە لە بازنەی هەرێمیدا.
حەوتەم :نەبوونی بازرگانی هونەری .ئەو خاڵە زۆر گرینگە،
چونکە بازرگانی هونەری نییە ،زۆر بە دەگمەن دەبینین کە
بەرهەمە هونەرییەکان کڕین و فرۆشیان لەسەر بکردرێت و
هەر بەو هۆیەش زۆر کەم کەس هەن بتوانن بە هونەر بژین
و باشیش بژین.
هەشتەم :زاڵبوونی ڕوانینی گەالنی سەردەست و مانەوە لەژێر
سێبەری دەسەاڵتی سیاسی ،فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتییەکانی
ئەو گەلە سەردەستانە.
نۆ :نەبوونی یەکگرتوویی هونەرمەندان و نەبوونی رێکخراو و
سەندیکای بەهێزی هونەری .هەر بۆیەش زۆربەی هەوڵەکان
تاکەکەسی بوون و هەر ئەوەش بۆتەی هۆی ئەوەی کە زۆرجار
بەرژەوەندی تاک پێش بەرژەوەندی نەتەوەیی بکەوێ.
دە :دووربوونی سەرمایەدارانی کورد لە جیهانی هونەر و الوازی
فەرهەنگی ئەو دەوڵەمەندانە.
یازدە :شێواندنی مێژووی هونەری کوردی لە الیەن واڵتان و
گەالنی سەردەست.
دوازدە :نەبوون ،یان الوازی ئەرشیڤی هونەری کوردی .بە
تایبەت شێوەکاری.
سێزدە :الوازی لێکۆڵینەوە و شیکاری هونەری کوردی کەونارا
و هاوچەرخ.
چاردە :نەبوون ،یان کەمی ئاکادمی هونەری پێشکەوتوو و
هاوچەرخی کوردی .تێبینی :ئەو ئاکادمیا و زانکۆ کوردیانەی
لە باشوورن( ،وەکو تاکە ئاکادمیای کوردی) هەمان پەروەردەی
ڕژیمی پێشووی بەعسیان درێژە پێداوە و النیکەم نیو سەدە لە
دوای هونەری هاوچەرخن .خۆم دەرچووی کۆلیژی هونەری

زانکۆی سلێمانیم و لە نزیکەوە ئەوەم بینی و هەستم پێکرد.
پازدە :نەبوون ،یان کەمی گەلەری و مۆزەخانەی هونەری.
ئەو خااڵنە و گەلێک خاڵی دیکەش کە هەرکامیشیان قسەی
زۆر هەڵدەگرن ،گرفتە سەرەکییەکانی هونەری کوردین.
وەکو پەیکەر ،گرفتەکان زۆر جیاوازتریشن .خالی یەکەم،
چ لە بواری چەندایەتی و چ لە بواری چۆنایەتی پەیکەرڤانی
الوازترین هونەری کوردییە .هەر وەکو پێشتریش باس کرا
ڕێژەی پەیکەرڤانی پسپۆڕی کورد لە هەر چوار پارچەدا
ناگاتە پەنجەکانی دەست .هەر بۆیەش بەو ڕێژەیە ،ئەزموون
و بەرهەمەکانیش کەمن .خاڵێکی گرینگی تریش کاریگەری
نەرێنی ئایینی ئیسالمە کە لە سەرەتا هەتا ئێستا دژە
پەیکەرە .شکاندنی پەیکەر و وێرانکردنی مۆزەخانەکان هەر
لە سەرەتای ئیسالمەوە هەتا ئەوڕۆ درێژەیان هەیە .ئەوە لە
نەستی کۆمەاڵیەتیدا ڕەنگدانەوەی بەرچاوی هەیە و ئەگەریش
بە حەرام لێی نەڕوانرابێت ،بە سووک لێی ڕوانراوە .الیەنێکی
دیکە کە هەروەکو لەپێشوودا باسکرا ئەوەیە کە پەیکەرڤانی
کوردی تا ئێستا زۆر کەم تەمەن و کەم ئەزموونە و نەیتوانیوە
لە رێئالیزم و کالسیزم دەرباز بێت .خاڵیکیتر ئەوەیە کە
پەیکەری گەورە پالن ،ویست و تێگەشتنی فەرهەنگی
پێویستە .بەداخەوە زۆربەی کاربەدەستان و شاروانییە
کوردییەکان لە هەرچوارپارچە زۆر دوورە هونەرن و توانای
جیاوازی نێوان بەرهەمی باش و خراپیان نییە .هەر بۆیەش نە
بۆیان گرینگە کە لە شارەکانمان پەیکەری باشیان هەبێت و
نە دەتوانن باشیش هەڵبژێرن .وەکو دوایین کار دەتوانم ئاماژە
بە پەیکەری فریشتەی کۆبانێ بکەم کە خۆزگە هیچ کات
لە کۆبانێ دانەنرابا .ئەو بەرهەمە تا ئاستێکی زۆر بێ بایەخ
کردنی قارەمانی کچانی گەریال و خۆڕاگری کۆبانێیە .بەداخەوە
ئەوە ڕوانینی زاڵی زۆربەی ئەو کەسانەیە کە بڕیاربەدەستی
هونەر و پەیکەرسازین .هەر ئەو الوازی هونەری ،فەرهەنگی
و جوانیناسانەی ئەو کاربەدەستانەش یەکێک لەو هۆکارانەیە
کە پەیکەرسازی ئێمە نەتوانێت ئەزموونی مۆدێرن و پۆست
مۆدێرنی هەبێت .خاڵێکیتر ئەوەیە کە پەیکەرسازی پێویستی
بە شوێن و کارگەیە .کارێکی پڕخەرجیشە .بەردەوامبوون
لە پەیکەرسازی پێویستی بە هاوکاری چەند الیەنە هەیە.
بەداخەوە زۆربەی سیستەمە کاربەدەستەکانی کوردی ئاگایانە
،یان بێ ئاگایانە زیاتر خەونکوژ و خەیاڵکوژن ،تا هاوکار و
پشتیوان .خاڵێکیتر دروستبوونی مافیای هونەرین .لە زۆربەی
ئەو شوێنانەی لێی ژیاوم ئەوەم بینیوە کە چەند کەسێک
کە شەریکی کاربەدەستانی بڕیاردەر بوون ،کۆی بەرهەم و
کارەکانیان گرتۆتە دەست و هەر دوو الیەنیش تەنیا بەرژەوەندی
زیاتریان مەبەست بووە ،نە ئاستی بەرهەم و پێشکەوتنی
هونەری .خاڵێکتریش هەر وەک باسکرا ،نەبوونی گەلەری
مۆدێرن و مۆزەخانەی هونەرین .بە تایبەت بۆ پەیکەرڤانی.
هەربۆیەش بە ناچار دەبێت ڕوومان لە گەلەرییە مۆدێرنەکانی
شارە گەورەکان بیت.
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خەمۆک
بەجاڕیزمانداگوم
کەماڵ شەنگالی (ئەمینی)

کە من
سەرم شێتەو گیانم دەرد
ئالوودەی ئەسپێکی خەمۆکم
لە قژی ژنێکی بێ هەوادا
بێ وەها دا
ئەسپ/اییپاڵخەوتووە بێدەنگیم
ناخمهەڵوەدایچرپایەکتێکەوتبێ یا خەوتبێ
ئەزانێتوپێکەنیوەسەگیچاویسەگیچاویحەپ
ئاخسەگیهار! حەپ
[لەم شیعرا هەرمنم وەک من
نە دەنگێ تر
منێکم بەرەاڵ بەرۆ با بەشی خۆم ناکات]
ئەی خوایە گیان!
کە تاسەی دەستم لە کوێ؟
لەکوێی ئەم شیعرا بشارمەوە نەحیال بێ/دڵـم
رمرمئەسپ
چۆلەکە نەفڕی بێ /چاوم فڕ
هەی خانم کە قژت لەم دەقەدا ئەسپ نە ئەسپیش نە
ئەتمەوێ خۆش و تا
رێک لە ژێرمانتۆکەتاتاپەکەتا ژێرتریش  /نیشانەی
ئەسپە بە جاڕی بادانا وەها تر ڕم دەستمشێت
هەی خانم کە ئاسمان تکاوەتە چاوتچۆلەکەی نم
شێ بە پێستتدا شللە پێستتدا ماسیت لە ئاکواریۆمی
نازا– نم -
چۆن بتنووسم دین پێکەنێت و هەوا شەرجی نەبێ
چۆن کە بە ئەسپا هەڵنەواسرێی بەم ئایەتا کە رەوایەتی
عەنامتەلە خز
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دۆزەخ بخەوێرم بکا/ئەنگوستەکانم
بتپێون پیاوتر
چۆن بتشارمەوە لەم شیعرا
رەخنەگر پەی بە تامت نەباشیو دڕ
ژێر تاپەکەت سمۆرەکانت لەرە وسرکبە درختتدا پەنا
بگرنبێچووە پشیلەیناو باڵەکانت
یالە قداسەتی نیشتمانی خوێن کەم نەبێتەوەقەفەسشوێن
نەبێتەوە نەفەسنەگاتە /لێوت
شل بیتەوە
تل بخۆمە باوەشتەوە لەتر هاتبێتە ئەژنۆمەوە
نەمرم مەست نە مەستیش /نە
ببمە گۆرانی بمگۆڕیلە خۆتافاڵش بم بەم و ژێر
سازم کەی لەتر لێدەم
درینگ درەنگ
دەنگ هەڵبێنم لە کۆکی شوورشوورەییەکانمان شێدار
رەدیفمان تەریب
گۆشەمان تەریک
هێشتا دێن پێبکەنێو دۆزەخ خەوتبێ /هەر
لەزر بکەوێتە جاڕەکانتەوە گیانت یاو بکا
تاو بکاحەیوانەکانی جەستەت دەرباز بن
سەختی پیاویم نەرم /داکەوێ دانەوێ دا دا تریش
زەوی پڕ بێ لە میهرەبانی
زەوی واز بێنێ لە هاوین و بەفر ببارێ
لە مردن گەڕێ وشەهیدەکان بگەڕێنەوە بۆ ماڵو مەم
واز بێنی لە وەزعی سووریاومەردنبشەرمێ
واز بێنێ لە واز و سنە دەف دە دە ف ف دەف دە دەف
لێبدات
د د د د دمم د د د د دمم
دممم د د د د دمم
دممم
دەرد بگری مردن
[ئەی خۆم کە خەمگینیت وشیعر
دۆزەخیت و ئاو
سەوزیت و خوێن
ئێمە چیتر من
خۆم چیتر من]
خوایەگیان!
کە پێستی دەپێوێ بە کرێم
یاکەریم لە سەر ئەنگوستەکانی هەر النە ئەکا وهەر
دەشێوگێ
یا کەریم!
پێستی بپێوم بە لێو-پێوەیدەم-کێوئێرەییببابەئاپارتمان

وگنۆرە وار
قاوی کەم بە نێو بڵێ :خاس

بە جوانی دەمت پێ نەگرتن و هاتیتە پەشیمان
مەترسە

:چ خاس کە هەیت و
درەخت گوڵ ئەگرێ /خانم
ئەی خاس کەهەیت و رۆحم کالسیک ئەبێ لە شیعری نوێدا
لە نەرمی کوێتدا ئالوودەمکەی
لە دەنگت کە بانگم ناکەی بە ناو بنەما شکێن بم
بم تا مەالفەکانی خۆشت
بۆ چەن سەنتەریت
بۆ سانتیمانتاڵی کەوشەکەت دێڕی خەتەری تاپەکەت لە
ژێرمانتۆدا کە بکوژمە
مردبێتم وەک دانەر لە بەیتی ئاخری غەزەڵێکا
مەسخەرە بەم شلووغییا پێکەنیبم بە تیۆری سەردەم
بەئیرۆتیکای زمان بە چەندەنگی کە دەنگی تۆیەهەر
بە مردن و زانستی پزیشکی
کوژرابێتم وەختێ دەمخوێنی بارت بریک برەقسێ
شیعر نەبم شیعریش نەبم ئامبوالنس ژان بگرێ
شاخ هەوەسی موبل بکا
پیاوێک کە لە شار نەهاتووەتەوە دامبگرێ
لە شەودا بە خەستی خۆما
رەخنە ت تێ کەم
نە -خوشخانەم بیت
پانسمانی ئەو زەخمانە زانەگیانم

لە کەیەوە ئەسپ پاڵ بە دەرختەوە ئەدا
کە قژت بەر ئەبێتەوە ناو شانت دەگلێ دەستم پڕ ئەبێ لە
زێن

[ئەی خوێنەر!
لەم نەرما “خانم” سەنتەرە
   لەم خزا ماسی چەن جەمسەرە
  بۆ کەباب بۆ باب بۆ با بۆ ئەلف و بێی تا]...
   
ئەی خوایە گیان
کە مانتۆکەی دەخزێ
پیادەرەۆ لۆچ دەبێ
خیابان خۆی حەراج دەکا و هەڵدەشکێ
قەیران کەوتووەتە ئابووریی مەم -لە کە-تەوە
قەیران دراوسێتە خانم
خانم قەیرانتە ئەی چاوی پڕ لە سێبەر و یاس
دەمت پڕە لە گوڵ نالەو قسانەی نەتوێرالە گوللە بکوژتر
تا پیر بکەوێتە ئاوێنەوە (ئاه ئاوێنەی بێ ویژدان چخ!)
چرچ کەوتەنچیرو ملتەرە بیشارەوە چلەکانی تەمەنت هاتە
تەمەنا–م کە/ئەسپایی
بگرە ماسیت
ئەو قوالبانەیناس ناکەی نازت کرد

زێن! زێن!
زێن یا رانت ستوونی خیابان !
زێن یاشانتباخ نە! پارکیش نە سینەت سینەما و رمە ڕمی
فیلمێکی تێکزاز
یا دەستت بگرم !باڵندەلەژێردووچکەیدایاو
گەوەزنەکان شاخ دەساون بە کیوسکی بلیتدا
موچڕک تێ بە ناوشانی مردنا و دەرهێنەربە کاڵوێکەوەلە
پالنێکا دەگلێ
کات کات
کەرەم کە
بەشکەم ناو نیشانت
ناو شانتلە کوێی بەختەوەرەی ئەم پەردەدا دا پاڵ کەوتبێت
بەروو
خەوملێنەکەوتبێتوخەونەکانمبپژێنەسەرسینگت نەخوارتریش
ببیت و هاوین خۆی رووت بکاتەوە و هەوا پڕ بێ لە ماسی
و شاتوو
[ ئەکرێ لەم ویستگەیە دا باسی مانیفیستی حزبی
ئاوی بکەم
یا مەسەلەن سیاسەتی رۆژئاوا بۆ رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
یا نە ،لە بارەی شیعری زمان بپیڤم ئستالین ژێروو
روو کەمبەاڵم نا
ئەم دڵتەنگییە بە سەنتەرێکی چەن جەمسەرەوە   
بەزمە]
ئەی شوێنی کوێ و مەجهوولی با !
بمبەخشە ئەی خاکی خوێن لەم شیعرەدا کەمێ جڵف زاوە
و شل
ئەی دینی دین -فەرقی دژواز-لەم جڵفەدا کەمێ بنووسم و
نەرم بە ال
شەکەت بوو زمانم لە سوور لە سنوور
بە کوێی سنوورا نەکشاوە ڕا کە شکستە
بە کوێی خاکا نەمکێشاوە کە هەناسەی مێژوو تاڵ
مردووەکان تاڵ نە بمبەخشن کە من
تاڵێ قژم مشتێ لیمۆم لە شیعردا حەشار دابێ زمانم پشوو
بخواتلە ئاوارە
زمان لە رەوایەتی شەهیدەکانیکەوتن کەوتبێ
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زمان کۆڵنجە کۆنەکانی پشتی بشکێنێ
عفوونەتی چەمەکە گەورەکان بێتە رژاندن
فەلسەفە مەرگ هەڵبێنێتەوە
شەڕفەرماندەکانی بڕشێتەوە
شیعر تەواوی ئەو خوێنانە بۆی گریاوە پێکەنیبێت
نامبەخشن جەحانم
ئەی خوایە گیان کە من دینی چی دینیش نەبووم
کە کتێبێ لە ئاسمانەوە هاتبێت بۆ چاوی
پڕ بێ لە ئایەتی ئاویی بە سەبکی تەرتیل
ئاه تیلەی چاوی هیچ
ناسکیی دەستیحینجەی سەر پەنجەکانی
پڕ بێ لە سوورەتی مەحشەرنە مەحشەریش نە
ئەسڵەن دونیا سەر لەنوێ دەست پێبکات
دونیا بخزێتە سینگی بە دزییەوە تماشایتێ گوشیی بێت
دونیا ئیمان بێنێ بە ئیمان
ئیمانمەست بکاو لە ژێر پێستی وەردە دەمارەکانی هەڵمژێ
مانگ هەوە سی زەوی بکا و
“و� َذاالنُّ ُجو ُما ْن َكدَ َر ْت”
ترێ بە هەواوە بڕوێ َ
إ
( بە دەرەکماریا!
بە دەرەک
کە جەنازەی جاچکەکەت
جەنازەی ڤلۆدیات تف کردەوە ناو هەور
دەرکەکەت نەکردەوە و کۆاڵن یاوی کرد
پێکەنیت بە تەواوی پانتۆڵە نەرمەکان و مسکۆ یەخی بەست
پێت وابوو دەشڵەژێت؟ واتدەزانی گەوەزنەکانی دەگرین ؟
نە ماریا نا
ئێمە شۆڕش دەخۆین و خوێن دەکەین
شیعر دەنووسین شیعر
‘ئەوەنەی مشتێکیش دەمرین’)...
هەیخانم
چ خاس کە هەیت و پڕ ئەبم لە سەبووری
گوێ لە خوێنی هەواڵەکان دەگرم
بەرگە ی بێتاقەتییەکانی گیانم کە دەردە-ڕم ڕم دڵم چوار ناڵ لێبدا
نم سرایەت بکاتە پێستت
بساوێ بەخەونی جوغرافیایعەنامم کە کوژراوە
نیشتمان لە گیانما ئازاد دەکرێ و شەڕ ئاشت دەبێتەوە
شەڕ داوای لێبووردن بکات لە گورگوا خواردرا
داوای لێبووردن بکات لە درەخت و خمی ژێڕ چاوی
منداڵەکان
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کە من
ئالوودەیئەسپێکیخەمۆکم
لەقژیژنێکیبێهەوادا
بێوەهاتر پێکەنیبوو سەگی چاوی ئاخ سەگی چاوی حەپ
هەی خانم
گوڵ نیت وئەڵێم :دڵم پڕە لە ناو ئاپارتمانەکەت کە نیم ونا
لە هاوسا فزوولەکانی درکەکەت نەهاتم و تەڕ
بەر پەنجەرەی ئەسپی شێت و مێتەکانی قژت  /سوارە-م
گال/
نەرۆیتە دێ
کە مانگە شەو مژ لە ال روخت ئەدا مەدا
چلۆن دەرۆی کە پڕ بە خۆت زوایتە ناو گزە و مەزەم
لە ناو رەمزی ئاسن و منارەدا غەوارەی بێ قەوارەدا
رم رم
هەی گوڵم رم
(کە تۆ درۆکانی ئەسپتپێ خۆشە لە بەر
لە سەرم دا هەوای ژنێکە هەڵوەدا خەوتوو بە پشتا لە شار
بەم خوێنی خاکا بەمئەگەری لەرزۆکەکە گیان)
گیان!
ئەی نیشتمان
ئیعتراف دەکەم
کە من پاشنە پیش مەرگیش پێکرا بووم
کراسەکەم پڕنەبوو لە کون و پرشەی جەنگمردبێتم
بەاڵم دڵم رم
رم بە ئێوارەی کوێتدا نەلەرزی بێ کوردیم
ئەی کوردی  -م!
رابوێرە کە ئەم شیعرە خزە و تامی ماچ ئەدابەم عەسری
عەزابا
بمبەخشە بە تەواوی شوێنەکانت کە مەرگن و فەرقن
بە زمانێک کە جاحێلە و تۆ هێشتاسنوورباری
نامبەخشی جەحانم!
ئەی مەرگ
خاسی؟ یا چۆنتر
خوا قوەت !شەکەتنیت؟
کە من
ببی و نەبی
ئالوودەی ئەسپێکی خەمۆکم
خەمۆک بە جاڕی زماندا گوم–بە–

حەزێ لە خەڵوەتی بەشێ

لە داهاتوو....

ئاکام.کەوسەری

باخچەی پاشا

حسێن جهوانشیر
کۆ نابمەوە ...
هاتم ببم  ....ببی ...ببین ;
شێواین...
ئاڵۆزتر ڕەنگێک ئەژین قاوەیی
هەستێ ئەڕۆین ناڕێگا
)
دەردێ ئەخەوین (
کە بێزار بی مەگەڕێ
ئازار جۆرێکە لە سەفەر
رەوایەتی کات خەتێکە لە جەستەما
ئەو کاتەی
پشیلەیەک خەیاڵم بیابان ئەبڕێ
پیاوێ لە ڕەنگی خورمایی
تەعارۆفی شەقامێکی بون بەست و
من لە خەتایەکا
چ بێ هەنارانە رێگا ئەژیم....
شکانی پیاوێ لە خۆیدا ببینە
لە تالنەوەی رۆژانەی
لە دەمارەکانیا
کە ئەزانێ ( داکەوتن) بۆنبەستێکی ئاوەاڵیە بۆ مردن
ئێستاکەی تۆ چیتر فێلبازی نییە غەریب
نێوان خۆت و سەفەرەکەت
رۆژگەلێکی بەتاڵ بوو کە داتنا
بەرامبەرت رێک بڕۆ ڕابردوتە ...
مەودای تۆ و خامۆشی غەمگینترین رۆژانی منداڵییت بوو
کە لەرزیوی وهەموو ئازارەکان ژیاوی...
تۆ خەوێکی قاوەیی بووی
ڕەنگەکانت لە هەناسەیەکا خەواندووە
ئاڵۆزی یانێ شکاندن
ڕواندن واتە بەو بارا
هەاڵتن تلۆربوونەوەی خەمێکە
خەیاتەی رۆحم هەڵفڕی خەریکە درەنگ داکەوم

پشیلەیەک
خەیاڵم بیابان ئەبرێ و
منیش رووداوێ دەبێ بگەڕێمەوە
جەستەیە بۆنی شەو ئەدا
بۆنی خەیاڵێ
کە تەمەنی سی و ئەوەندەی هەنگاو کێش کردووە
رووداوێ دەبێ بگەڕێمەوە
ڕێگەیە و هەناووم پشیلەیە چ بکەم کە ناخەوێ
شوێن و ئەو ڕۆژانە تالوتلی خەوێکن ئاوێزان
رەوایەتی جەستە شکانی پیاوێ بوو
لەو سەری شەقامێکی بون بەست
تێیدا ڕێ ئەکا.
کە ژنێ چ پەرێشان
هەربەتەنیا ئەو كەسانەی دەزانن مردووەكانیان بنێژن
بۆ چێژی باران دەگەڕێنەوە و
ئەوەی دەیبیسی دەنگی تەقینەوەی دوومەڵیی بێهوودەیی
ئەوسااڵنەن
كەوا وێرانیی هاتبوو.
هێندێ كەس دەبێ بڕۆن
هێندێ كەس دەبێ بگەڕێنەوە و
ڕێبواری تەنیشت درەختە هەمیشەییەكانی باخچەی پاشا
دەڵێ:
ـ ئێمە نابێ لە وشە تاریكەكان بترسین!
گۆڕ؛
یانی تۆ دەبێ بژییت.
ئێستە خەریكە تاك وتەرا كەسانێ تەڕ بۆ ماڵێ دەگەڕێنەوە
كەوا لە ئەندێشەیاندا
چەتر
یانی تێنەگەیشتن.
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لهم

“شهقام دڵتهنگه به
ههنگاوێکی سهربزێوی تۆ”
ستار خوسرهوی

چوار چێوه -
تهنگهبهره تهسک ه ڕهش ه ،
ههتا بێ،ئاجۆر و دڵی تۆ ئهماسێ
ههتا بێ ،ئاواز و دهنگی کهسکی تۆ ل ه گهروو ئهتاسێ.
وهره گیانی گیانان که شهقام دڵتهنگ ه ب ه ههنگاوێکی
سهربزێوی تۆ
وهره تا دهسبگرێ شهماڵ ب ه عهتری بهژنی تۆ
لهم چوارچێوه -
تهنگهبهره تهسک ه ڕهشه
تا بێ
قژی تۆ شهڕ ب ه لهچک و حهیشۆ و حهیاوه ئهفرۆشێ
تابێ زێتر هاواره خنکاوهکانت بۆنی بارووتی لێ ههڵئهسێ
و زێتر بهم حورمهت ه پالستیکیهوه
نینۆک ل ه دیوار ههڵئهسووی .
تۆ هاتی ک ه لهسهر باسکی ناسکی زیوینی مانگهشهوا
ل ه سهر بسکی ئاشنای الپۆره ههورێکی پاییزهدا
رێژن ه ڕێژن ه خهونی ماچ و دڵداری نهێنیت تاتۆ بکهی
ی نهزۆکی سینگی کچان بدوێی
هاتی ل ه نهمام 
هاتی ک ه ب ه زمانی ئهرخهوانی ههنگوورهوه گۆرانیهکی هۆمهر
بڵێیتهوه
هاتی ل ه خهونی برسی گهنم و
دهستی بێ بڕستی مندااڵنی کار ئاوڕێک بدهیتهوه
هاتی سهمای شهنگهبی و
شهده و لهنجهی نهیستان بگێڕیتهوه
هاتی
که پێت نایه سهر خیابان و دهنگت ههڵبڕی و
ل ه نان و ئازادی و عهشق و ئینسان دوای
سهگ و
سهقا و باوک و نامووس
پهلکی سرتی خهونهکانتیان دهسکهن ه کرد
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کورکهی شهوانهی مانگ و زهریاتیان نغرۆ کرد
زمانتیان ب ه سس گرێ دا و وتیان وس به
نایه بینی رۆحتهوه و
دهستیان 
عهزرهتی پێکهنین و تاسهی گۆرانییان بهسهر لێوتهوه
دوورییهوه.
ئاه
گیانی گیانان
من و تۆ
ب ه تهبارێ لهنجه و الری شێتانهوه
ب ه خهندهی ڕووت و ڕهوتی مهستانهوه
کراوین ب ه سوورهتێکی پڕ له ترس
ئایهتێکی پڕ ل ه چاوشۆڕی
ئێستاک ه لێره خۆشهویستی
بووه ب ه کفرێکی گهوره له سهر ههنیهی دارستانهکانی ههنار
بووه ب ه تاوانێک ل ه جنسی خهرمانهی گوناح و زریک ه زریکی
ئۆرگاسمی ئههریمهن
گیانی گیانان
من و تۆ
ل ه سهردهمی داڕمانی هیوا و
ل ه خاکێکی کرمهدڵ و
نیشتمانێکی خهڵتان ل ه خوێن و خۆڵ و نهوت و شوناسهوه
ل ه دایک بووین
ئێمه له سایهی چاوی برا و چهقۆ و شهقهوه گهوره بووین
ل ه مستی ئابڕوو و حهیا و شهرمدا چرۆمان دهرکرد.
من و تۆ

لهم رۆژگاره دووکهاڵوی و پڕ ل ه ڕاک ه ڕاکهیهدا
لهم شهوگاره ئاخنراو ب ه تیشکی فوسفورسانس و –خامۆش
ل ه ئهستێرهیهدا
لهم وادهی بێخهیاڵ ه و بهم جهست ه گۆشتنهی شۆڕشهوه
لهو تیرهیهین ک ه هێشتا ئاڵۆشین ب ه ههرهس و سوتمانی
بهرخۆدانهوه
لهو تووهین ک ه لهسهر گاشهبهردیش ڕهگ دائهکوتێ
ل ه ڕهچهڵهکی ئهو شهقامانهین که تهژین له تهگهره و
تووشی
ئاه گیانی گیانان
تۆ بزهی بیماری ئهو مهعموورانهت نهژمارد ک ه وهک هاڕی
دهروونمیان ئهخوارد
تۆ چاوی ئهو ڕێبوار و ژنانهت نهژمارد ک ه بهاللووتهوه تف و
لهحنهتیان لێ ئهکردین
تۆ جنێوی ئهو ئیماندارانهت نهژمارد که تهوێڵیان ڕهش
ههڵگهڕابوو له سهر بهردهمۆردا
نهتژمارد ئهو خوتبانهی فتوایان ئهوه بوو  :پهنج ه بکهن ب ه
چاوی عاشقانا!
من ژماردم گیانی گیانان
ئهوان
بهقهد ترپهی دڵی ههرچی پهنجهرهیه ل ه دنیا
گلۆر بوونهوهی ههرچی زیخه
ب ه قهد کسک ه کسکی ههرچی گوڵهستێرهیه
دڵی من و تۆیان ل ه گهرم و سووری ماچ و ژواندا ترپاند.
گیانی گیانان
ئاخۆم
حهکیمێک بێت و بتوانێ داخورپانی دڵی ئهڤینداران بژمێرێ
؟
تۆ بڵێی ئهو دهمارانهی دڵی ئێمه ل ه جنسی چی بن
ک ه بهم چهشن ه نهپۆز و چیڕن؟
رۆژگارێکی حیزه و
بهتوون پاڵهوانهکانی تلیاک ئهکێشن
بهتوون قارهمانهکانی ئهمێسته سپایدرمهن و جرج مهن و
ئانجلینا جوولی
و ئهستێرهکانی هالیوودن
بهتوون و
ئهزانم
ئێشی ئهم ههزار ب ه ههزاری برین ه به پاڵهوانێک و دوان و
سیان ههڵناگیرێ
ئهزانم ک ه ئاستهنگ ه ڕێ و
وه
بهم پێ گچکهالنهی خۆمان دهبێ ئهم بارست ه گرانه پێکه 
ههڵبگرین.

موناجات
جهمیل مورادی

ئهی تۆ
له حهبی سهرئێشه چاتری
بۆ شێالندنی خهونهکانم
ئێشتری بۆ گشت گیانم
نهبوونت واملێئهکا
دهیان جار
له گهڵ دهیان کهس و ناکهسا
بچمه گیانی بێگیانی پێخهفهوه
وام لێئهکا
زیاتر له خۆت
له خۆت بیر بکهمهوه
ئهی تۆ
له ڕهگی راست
نزیکتری به دڵمهوه
له دڵمهوه تیرێ ئهگهر کهمانه کا له حهواوه ههتا...
ئێشی حهفت پشتم ئهپێکێ
حهفت پشتم که دا به عهرزا
نهبوو دهستێ به داوێنی دونیا و
دینم  /که بهخشی به جهحانم
به ئاگر که ئێستاکه (چهتهکانی) تێبهرداوم و
نهبوو دهستێ به داوێنی دارستانی پهپووله
هانێ قانگم ده
با قیامهت تهماویتر له کابووسهکانی مناڵیم بسووتێ
ئهی تۆ
له بهر تۆ
ناچمه بهرهکانی شهڕهوه
بوونت وام لێئهکا
واز بێنم لهو ئازارانهی گرێ گرێن بهپشتمهوه
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بڵێند بڵێند
بیر له شهڕێ بکهمهوه
که سهنگهرهکهی پێخهفێ دوو کهسیه
یهکێ لهم شهڕهدا ئهبهزێ
یهکێ واز دێنێ له ئازارهکانی دونیا و
دینم بتڵێکه قورقێنهی نهوت ئهدا!
ئهی که نهوتێ نهبوو
تا نیگهرانی بێنهوتی نیشتمان بم
تا چرایهکی حهرام بم بۆ مزگهوت و
مهدرهسه فێری ئهلف و بێی عهرهبی کهم!
 :ئهلف تا یێ
هازا گوی و
هازا مهیدانی دونیا و
درزێکه وهک دیتن:
دینم
یا کهریم
گمهگمێ له گومبهزی دهروونمهوه دێته دهرێ
تۆ بڵێی سهیزادهکهی سهراوی کام قامیشهو
له توووورهوه تا
سوووور ترم ئهکا له تۆ
شاعێر ترم ئهکا له خۆم و
خوااا ترم ئهکا له تهنیایی
یا کهریم
فێرم که چۆن گمهگمهێ له گهرووم بێته دهرێ و
سهما
شین کا؟
ئهی تۆ
له بهر تۆ
توورم بهخشی ب ه ئاو
ب ه ئاگر
به شیرێ که نهبوو
حهاڵڵی حهرامیهکانی باشووری نیشتمان کهم
به شوکرێ که نهبوو
پێشکهشی وشترهکانی بیابان کهم
ئهی که گۆشتی ژنت پێ حهاڵڵتره له شیری وشتر
له ئاوی حهیوان
تکایهقورئانێ بێنه
فێری قهرائهتم که
دهمهوێ له بهحری رهمهال
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خواکهتبالوێنمهوه
***
شێواوم له شێوهی ئاو
له شکهستهییقاچی مانگ
قورسم و
قهمهر /مهگهر له سهوتی سهی ئهسغهری
کوردستانیدا بشکێ:
تاکوو ماوم بۆ به قوربانت ،ب ه قوربانت وهره
تاقهتم تاقه له هیجری زهڕهیی ڕووخساری
ڕووت
تووری زوالنووری دهروونم هانی داوم زوو
به زوو
گهر نهسووتێ یان بسووتێ ئاگری
گیانم...وهره
هانم ده
با سهگێ
برینهکانی له برسا نهنووزێتهوه
ئهی که زمانی سهگیت
له زمانی دایکیت خۆشتره
کاتێ دهملێسیتهوه!
برینهکانم ڕهگه
ڕیشهی ههیه
له سهگهوه لێم بڕوانی
ڕاست ئهبمهوه له ڕهگێ
که
ڕیشهکانی ئهگاته ئهو
خهونانهی
دایکم به شهرمیشهوه
تێیدا نهحهسایهوه
ئهی که زمانم له گۆ
ئهچێ
له گوو ئهچێ!
ئهو بۆنانهی مێژوو
ههڵیئهداتهوه
له گوڵ

ئهچی
کاتێ زمانتدریا شیرین ئهکا و
ئهسر چاوت دهریاییتر
دهریائی/تر تێک بچێ دهروونم
ئهڕشێمهوه
له چی ئهچی؟
مێژوو له نوێئهنووسمهوه
***
ئێستا تهنیا وهک پارچه پارچهکانی
لهشم
له بیری بیرهکانی باشوورم و
شهڕێ که سهنگهرهکهی پێخهفێ دوو
کهسییه
یهکێ لهم شهڕهدا ئهبهزێ
یهکێ واز دێنێ له ئازارهکانی
واز دێنێ له برینهکانی
له حهبهکان
که سهریان ئهیشێ بۆ ئێشێ
و
مێشێ
مهودای ماچهکان پڕ
ئهکاتهوه
“مێشی خاڵت نافڕێ”...
ئێشێکم بۆ ساز که
عادهتهکانی تێدا پاییز بم
پاییز بم بۆ پریودی
شیعرێک
وهک خوەراوای ڕووت
که ڕووم تێئهکا
ڕووم تێکه با/بێ
واڵتی
دهمارهکانم (شین)
بێ
له (وان)
هێک که

کوردم
که غوربهتیههناسهکانم
ئهگاته ئهو مراوییانهی ماوهیهکه شهکهتن له ئاو به ئاو
ڕووم تێکه ئاو
بێ ئاو چۆن بچمه دهمی مهرگهوه؟
ئاالن ئهڵێ
:له وان تهنیاترمهگهر (وان)
له کورد تهنیاتر مهگهر باکووری نالی
له شیعر ئاوی تر ئاویتر
چۆن بچمه دهمی مهرگهوه؟
شین م که یا/سین م که
دینم که با /دینم که با
بتڵێ بم
به قوڕقێنهی نهوتهوه خۆۆۆششش
سهری تۆ خۆششش
کێیه به کهس مهڵێ کورد مردووه /نهمردووه؟
مێژوو ئهڵێ
نهمردین و مهودایهکتر
ترانزیت ههتا تاران
بۆنی سنوور و سهلهفی
به عهبای ڕهش و سپییهوه
سهری خوای کهچهڵ کردین
بهخوا جهالل!
***
(وان)م بۆ پڕ کهن له شیر
شینتر له رۆژئاوا
بمدهنه دهم چاوی ئهستهمبووڵهوه
ئاخۆ نالی نهیتوانی یا نهیتوانی؟
چاوه خێلهکانی حهبیبه
به چاوه شینهکانی(وان) بگۆرێتهوه
شاعیر ئهڵێ:
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مووەكان و
ژنەكان
غەمگین بۆڵی

(مووەكان)
تەنها یەك تاڵەمووی خەنەیی
لە ژوورەكەماندا بەجێماوە و
بەجێمانی كردۆتە پەنجەرە و
منی پڕ لە پەیڤی ڕەنگاوڕەنگ كردووە
من بیر لە كرانەوەی پەنجەرەكانی چاوت دەكەمەوە
من بیر لە كرانەوەی دەرگەكانی سینەت دەكەمەوە
من بیر لە مووەكانی دیكەی جەستەت دەكەمەوە
من بیر لە مووە زبرەكانت دەكەمەوە
من بیر لە مووی زبری ژنانی ناسك دەكەمەوە
مووەكان لە نهێنییەكانم زۆرترن
مووەكان نهێنییەكی سپی ژنەكانن
مووەكان زۆرترن لە ژنەكان
مووەكان زۆر زۆرن
زۆررررر...
موو هەبوو ڕەق و زبر،
بەاڵم دڵی نەرم
موو هەبوو نەرم و دڵخۆش،
بەاڵم دڵڕەق.
هیالك
لە پیاسەی سەر شۆستەیەكدا بەجێما بوو
لە جۆگەڵەیەكی پڕ كەڤاو بەجێما بوو
لە سەر بەتانی و سەرین و دۆشەك و سیسەم

موو هەبوو
موو هەبوو
موو هەبوو
موو هەبوو
بەجێما بوو
موو هەبوو ڕۆژانی پێنجشەممە بەرەو هەینی
بە جۆگەلەكاندا سەفەری نەگەڕانەوەی دەكرد.
بەاڵم
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لە دونیای مندا زۆر زۆر بوون ژنەكان و
زۆر مووەكان زیاتر...
موو
موو
موو
موو
موو
موو
موو

هەبوو
هەبوو
هەبوو
هەبوو
هەبوو
هەبوو
هەبوو

چووبووە خەوێكی قووڵی بن بەتانی
خەوتبوو بە خەیاڵی بن كراسێكی گەرمەوە
خۆی بە شانەی گەرماو دڵخۆش دەكرد
كون و كەلێنی دیوارەكانی كردبووە ماڵ
حەزی لە بۆنی سووتانی خۆی بوو
ڕەنگی ڕەشی مۆر بوو
وەك حەپی گووالج دوو ڕەنگ.

مووەكان وەك پێاڵوەكان بۆیاغ دەكران
موو هەبوو ڕەنگی زەرد هەڵگەڕابوو
موو هەبوو ڕەنگی ڕەشی بەفری بەسەر داباریبوو.
...
(بەاڵم
مووەكان لە دونیای مندا زۆر بوون
بەاڵم
تەنها یەك تاڵەموو
تەنها یەك تاڵەمووی خەنەیی
لە ژوورەكەمدا بە جێما).
(ژنەكان)
ژنیش هەبوو دڵخۆش وەك موو ناو ماست
ژنیش هەبوو مووی دەخستە كەلینی الپەڕەی كتێبی ژیانی
خۆی
ژنیش هەبوو لەبەر من خەمەكانی خۆی بە مووەكانی
دەپێچایەوە
ژنیش هەبوو مووەكانی منی لە مووەكانی پیاوەكەی خۆشتر
دەویست
ژنیش هەبوو مووەكانی وەك گوڵی ناو مەركانەكانی خزمەت
دەكرد
ژنیش هەبوو مووی دەكردە تەناف
بۆ وشكردنەوەی خەمە تەڕە غەمگینیەكانی من
ژنیش هەبوو جەلالد سەری مووەكانی دەبڕین.
(بەاڵم
ژنەكان لە دوینای مندا زۆر بوون
بەاڵم
تەنها یەك ژن
لەناو دڵم بە جێما).

فۆتۆگرافی
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پێداچوونەوەیەک بە سەر مێژووی
فۆتۆگرافی دا
بەشی یەکەم
نیروان رەزایی

مرۆڤ لە سەرەتاوە بە شێوەگەلی جوراوجۆر بە شوێن تۆمار
کردن و دیتنەوەی واقع و خولیاکانی خۆی دا بووە بە ئامراز
و شێوازی جۆراوجۆر .تەنانەت ئەم دیتنەوە و تەداعیانە تا ئەو
شوێنە بەرباڵوە کە ئەتوانین بڵێین هەموو ئەو شتانەی کە
لە دەور و پشتمان دا هەن خولیا و ویست و داهێنەری و
دەستتێوەردانی مرۆڤی لەسەر دیارە.
مێژووناسەکان و کەڤنناسەکان بە دیتنەوە و لێکۆڵینەوە لە سەر
خەت و نەخشەکان ،هێما و شێوە کۆنەکانی سەر گابەردەکان و
دیواری ئەشکەوت و بینا کەڤەنیەکان بە شوێن دۆزینەوەی ئەو
الیەنانە لە بوونەوەری و کلتوور و شارستانیەتی پێشینیانن کە
تۆمار کراون و بۆ مرۆڤی داهاتوو لێیان بە جێ ماوە.
لە ڕاستی دا ئەمە ئەو رەوایەتەیە کە مرۆڤ بە گشتی هەوڵی
بۆداوە .تێکۆشان بۆ مانەوە و نەمری .لە هەموو کەرەستە و
شێوازێک بەهرەی گرتووە بۆ ئەوەی کە خۆی بەردەوام تۆمار
بکات و بە ئەویدی هاوچەرخ و دۆخەکانی ئایندە ،بوون و مانای
بوونی خۆی بسەلمێنی .دەستی داوەتە هەموو نیشانە و ئاماژە
و ئیماژێک .لە سەرێکی دیکەشەوە ئەویدی بەردەوام دەستی
داوەتە کەشف و لێکدانەوە و کردنەوەی رەمز و کۆدەکانی ئەو
نیشانە و ئیماژانە بۆ ئەوەی کە بگاتە حەقیقەتی پاراو و راستەقینە.
بەاڵم لە ڕاستی دا هەرگیز حەقیقەتێکی یەکپارچە و تاقانە لە
بەر دەستی مرۆڤ دا نەبووە .بەڵکوو حەقیقەت وەک دانەوەیەک
بووە لە رووناکی و رەنگی جۆراوجۆر کە الیەنە رەمزاویەکانی بە
دەستی ئەویدی فەیلەسووف و مرۆڤی ڕەخنەگر لێک دراوەتەوە
و کراوەتەوە .ئەفالتوون ،جیهانی بە ئەشکەوتێک شوبهاندبوو کە
مرۆڤ تێیدا دیل کراوە و لەو ئەشکەوتەدا تەنیا کۆمەڵێک سێبەر
ئەبینێ لەسەر دیوارەکانی .مرۆڤ ،ئەو سێبەرانە بە واقع ئەزانێ و
هەموو هەوڵ و تێکۆشانی بۆ ناسینی ئەو سێبەرانەیە .ئەفالتوون
ئەڵێ تەنیا فەیلەسووفەکانن کە ئەزانن ئەو سێبەرانە واقع نین و
هێما و نەخشی واقعن.
فۆتۆگرافی جۆرێک لە رەنگدانەوەی ئەو سێبەرانەیە کە مرۆڤ
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ئەیەوێ خۆی پێ تۆمار کات و لە ڕێی دیتنەوەی ئەو سێبەرانەوە
خۆی و جیهانی واقعی خۆی بناسێت .گەرچی پێشتر بە رەمز و
نەخش و شێوەکاری و پەیکەرتاشی و بینای جۆراوجۆر هەوڵی
داوە بۆ تۆمارکردن و نیشاندانی ماناکانی ژیانی .بەاڵم دواتر
ئەگەیینە سەردەمێک کە ئامێڕیک دادێت بە ناوی کامێرا کە
نێزیکترین وێنە لە واقعی مرۆڤ و ژیانی تۆمار ئەکات .هۆی
داهێنانی کامێرا و دەسپێکی شەپۆلی فۆتۆگرافی چی بوو؟
چ پێویستیەک بوو کە مرۆڤی هان دا بۆ تۆمارکردنی واقع
و خولیاکانی ئامێرێکی ئاوا بخولقێنێ؟ ئەو کەلێن و بۆشاییانە
چی بوو کە بووە هۆی ئەوەی فۆتۆگرافی و بە ماوەیەکی کەم
دوابەدوای ،سینەما وەها شەپۆلێک درووست بکات کە رۆژ لە
دوای رۆژ بەرزتر و بە هێزتر پەرە بستێنێ و ئەمڕۆکە ببێتە
بەشێکی ئاسایی و رۆژانە و پێویستی مرۆڤی سەردەم.
دەبینین هەموو رۆژێک تکنۆلۆژیاێکی نوێ دێتە بازاڕەوە و
کامێراگەلێکی جۆراوجۆر بە بەهرە و کەڵک و توانایی گەلێکی
سەیر و سەمەر ئەخاتە بەر دەستی هەموو تاقم و بەهرەوەرێک ،چ
ئەو کەسەی کە بە شێوەی پرۆفشناڵ دەستی داوەتە فۆتۆگرافی
و چ ئەو کەسانەی کە بەهرەوەری گشتی و ئاماتۆڕن .تکنۆلۆژیای
موبایل و کامێرای سەر موبایلیش لە الیەکی دیکەوە جیهانێکی
دیکەی لە ئامێری تۆمار کردنی کات و سات خستووەتە
بەر دەستی مرۆڤی سەردەم .وێنە سلفیەکان ،قاپی وێنەی
پرۆفایلەکان و پەیج و ماڵپەڕ و ئاکانتەکانی ناو دونیای ئینترنێتی
ئاخنیوە .ئەمڕۆکە بە مانایێک هیچ رووداو و هیچ شتێک نیە کە
کامێراکان وێنەی لێ هەڵنەگرن یان النی کەم کەمتر شتێک و
کەمتر رووداوێک هەیە کە کامێراکان و فۆتۆگرافرەکان تۆماریان
نەکردبێت و لە چەرخەی واقعی دیتنیان نەخستبێ.
فۆتۆگرافی بووەتە چاوێکی هەمیشە باز لە سەر هەموو مرۆڤ
و هەموو جیهان .هەر ئەم چاودێری و چرکەی بەردەوامەی
فۆتۆگرافر و کامێراکانە کە چۆنیەتی دیل بوونی مرۆڤی سەردەمی
لەو ئەشکەوتەی ئەفالتوون دا گۆڕیوە .ئیتر دیتنی سێبەری قەد

دیواری ئەشکەوتەکان ئەوەندە یەک الیەنە و بەرتەسک نیە .ئیتر
دەسەاڵت و دام و دەزگا چاودێریەکانیش وەک پێشوو توانای
شاردنەوە و قەپات کردنی هەموو ئەو بەشانە لە واقعیان نیە
کە نایانهەوێ شارۆمەند و بەردەنگ بیبینێ .کەمتر شتێک لە
دونیای ئەمڕۆدا هەیە کە لە ئیزۆری کامێراکانەوە بشاردرێتەوە.
تەنانەت بە جۆرێک تاریف و مانای مێدیاش گۆڕدراوە .هەر
کامێرا و لەوە گرنگتر هەر کامێرای موبایلێک خۆی یەک
مێدیای سەربەخۆیە .بە پاڵپشتی ئینترنێتەوە هیچ رووداوێک
توانای شاردنەوەی خۆی لە چاوی مرۆڤی ئەم سەردەمەی نیە.
یەک چرکەی کامێرا ،کلیکێک لە سەر فایلی ئاپلەود و چوونە
ناو تۆڕە ئینترنەتیەکانەوە .هەر ئەوەندەی پێویستە تاکوو هەموو
دونیا کۆبانی بناسێت و ببێتە پاڵپشتی .هەر ئەوەندی پێویستە
تاکوو وێنەی بێ خانوومانە لە گۆر خەوتووەکانی گۆڕستانی
نەسیرئاوای شاریار نێزیک تاران ببێتە گرنگترین رووداوی رۆژ
و کەسانێکی زۆر تەنانەت سەرۆک کۆماری واڵت هەڵوێستی
لەسەر بگرن .بەم جۆرە ،فۆتۆگرافی بە هەموو الیەن و شێوازە
جۆراوجۆرەکانی ،دونیای ئێمەی گەمارۆ داوە و بوونی هەم
ئاماژەیە بە رەهایی و هەمیش ئاماژەیە بە مەترسی .مەترسی
لەوەی کە دام و دەزگا ئەمنیەکان و دەسەاڵتە چاودێریەکانیش
بە تایبەت لە سیستمە تۆتالیترەکاندا توانای بەهرە گرتن لەم
ئامێرەیان هەیە و بۆ چاودێری زیاتر و وردتر بە سەر هەموو
الیەنەکانی هەڵسووکەوتی کۆمەڵگا دا وێنە و فیلم تۆمار ئەکەن.
لێرەدایە کە لەگەڵ تکنۆلۆژیا و ئامێرێک بەرەوڕوو ئەبینەوە کە
داعش هەر بەو سیستمە ئەبێتە هۆی ترس و وەحشەت لە دونیا
دا و لەو سەرەوە وێنە و فیلمی شەڕەڤانانی کۆبانی ئەبێتە نیشانە
و ئیماژێک لە ڕەهایی و تێکشکانی سێبەری وەحشەت.
کە واتە بەشێکی گرنگ لە واقع و خولیای مرۆڤی ئەمڕۆ تێکەڵ
بەو وێنانەیە کە بەردەوام تۆمار و باڵوی ئەکاتەوە و هاوکات
خۆی و ئەویدی چاوی لێ ئەکەن .بەشێکی گرنگ لە ناوەڕۆکی
مێدیای فۆتۆگرافی شەڕی چاو ترسان و ئۆقرە گرتنی چاو و چاو
خەسانە .چاو خەسان ،ئەو رووداوە پێشبینی نەکراوەیە کە ڕەنگە
بە هاشاوڵ و سەرڕێژ بوون و چەنبارە دیتنەوەی کارەساتەکان
ئیتر بینەر نەهەژێنێ و چاو و هەستی بخەسێنێ .ئەمەش
بەشێکی دیکەیە لە خەسارەکانی فۆتۆگرافی بەرانبەر بە رووداوە
کارەساتاویەکان کە ئەویدی و بەردەنگ تووشی جۆرێک لە
دژداماوی بکات بۆ هەڵسووکەوتێکی ئەکتیڤ و بزوێنەر .ئەمڕۆکە،
فۆتۆگرافی ،بێ ئەمان لە زاوزێ و زۆربوونی بەردەوام دایە .رۆژانە
میلیۆنەها وێنە و فۆتۆ لە تۆڕە ئینتەرنەتیەکان دا باڵو ئەبێتەوە.
ئیتر جێی فۆتۆکان لە نێو ئەلبۆم و پاکەتی نامەکان بە نوسراوەی
پشتیانەوە نیە .ئەمە ئەو سەرسامەیە کە رەنگە چاو بخەسێنێ
لە هەمبەر الیەنی راچڵەکێنەری ئەو بەرهەمە دیداریە .چ لە
روانگەی جوانی ناسیەوە وەک وێنەی دیمەنیک کە بە هەزاران
و ملوێنەها لێی هەڵگیراوە و دیتراوە (وەک سرووشتی هەورامان
یان بورجی ئیڤڵ لە پاریس یان پەیکەرەی ئازادی لە واڵتە
یەکگرتووەکان) چ لە روانگەی دڵتەزێنی و وەحشەت و خەم و

رقەوە (وەک تەقینەوە و کوشتن و سەربڕین و ئاوارەیی لە ئێراق
و سوریا و برسیەتی و رەشەمەرگی لە ئەفریقا) .مۆدەکان ،سلفیە
لەیەک چووەکان ،فۆتۆی نێو ئاتۆلیەکان و ستۆدیۆکان و هتد.
هەموو ئەمانە ،بەرەوڕووی ئەو زاوزێ بێ ئەمان و بەرهەم هێنانی
کااڵ دیتنیەمان ئەکاتەوە .هەم لە الیەکەوە چاوی مرۆڤی بەرەو
هیالکی و لێڵی و خەسان بردووە هەمیش کاری فۆتۆگرافری تا
ئەو رادەیە دژوار کردووە کە ئەبێ جۆرێک لە وێنە تۆمار کات کە
ئەو چاوە هیالک و سەرڕێژ بووانە لە هێرشی وێنەی جۆراوجۆر
راچڵەکێنێ .رەنگە ئەمە قەیرانێکی زووڕەس بێ بۆ فۆتۆگرافی کە
لە سێهەمین سەدەی تەمەنی خۆی دا بە سەر ئەبات.
کۆمەڵێک پرسیار دێتە ئاراوە :فۆتۆگرافی بۆ چ مەبەستێک
سەری هەڵدا؟ فۆتۆگرافی
لە نێوان هونەر و زانست و
پیشەسازی دا چی بە سەر
هاتووە؟ مێدیای فۆتۆگرافی
بە پاڵپشتی ئینترنێتەوە
چی بە سەر دونیای مرۆڤ
هیچ رووداوێک توانای
دا هێناوە؟ مرۆڤ ،بۆ بە
شاردنەوەی خۆی
زیاترین هێزیەوە تێکەڵ
لە چاوی مرۆڤی ئەم
بە ئامێری کامێرا بووە؟ وە
سەردەمەی نیە .یەک
ئێستاکە بەو بوون و هێرشە
چرکەی کامێرا ،کلیکێک لە
هەموو الیەنەیەوە بەرەو چ
سەر فایلی ئاپلەود و چوونە
داهاتوویەک ئەچێ؟
ناو تۆڕە ئینترنەتیەکانەوە.
بۆ گەڕان بە دوای واڵمی ئەو
هەر ئەوەندەی پێویستە
پرسیارە گشتیانە و سەدان
تاکوو هەموو دونیا کۆبانی
پرسیاری دیکە پێویستە
بناسێت و ببێتە پاڵپشتی.
پێداچوونەوەیەک بکەین بە
هەر ئەوەندی پێویستە تاکوو
سەر مێژووی فۆتۆگرافی دا
وێنەی بێ خانوومانە
تاکوو بزانین چی بە سەر
لە گۆر خەوتووەکانی
هاتووە و چ قۆناغ گەل و
گۆڕستانی نەسیرئاوای
سەردەمانێکی تێپەڕاندووە
شاریار نێزیک تاران ببێتە
تا گەیشتووەتە ئەمڕۆ.
گرنگترین رووداوی رۆژ
بەرژەنگی فۆتۆگرافی:
و کەسانێکی زۆر تەنانەت
لە راستی دا کاتێکی
سەرۆک کۆماری واڵت
تایبەت و مسۆگەر بۆ
هەڵوێستی لەسەر بگرن.
داهێنانی کامێرا و دەسپێکی
بەدەستەوە
فۆتۆگرافی
نادرێت .لە درێژەی مێژوو
دا کۆمەڵێک ئەندێشە و
بیرکردنەوە لە سەر تۆمارکردن بەم شێوەیە هەبووە و لە دوایی
دا کامێرای لێ کەوتووەتەوە .ئەرەستوو و ئەقلیدس لە سەدەی
چوار و پێنجی پێش مەسیح ئاماژەیان بە ئامێرێ کردووە
وەک کامێرایێک ناسیاو بە کونە دەرزی .لە یونانی ئەو کات
دا باوەڕێک هەبووە لە سەر ئەم بنەمایە کە رووناکی لە چاوەوە
تیشک ئەخاتە سەر شتەکان و دونیای دەرەوە و هەڵگەڕانەوەی
تیشک بۆ چاو ئەبێتە هۆی دیتن .ئەرەستوو و ئەقلیدس دژ بەو
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باوەڕە بوون و لە پشت ئامێرێک وەک کامێرای کونەدەرزی،
پەڕەیەکی بێ بریقەیان دائەنا تاکوو وێنەیەک کە ئەکەوتە سەر
پەڕەکە بە چاو ببینن.
پێش ئەوەی کە فۆتۆ (بە مانا راستەقینەکەی) بێتە ئاراوە،
هێما و وێنەگەلێکی راست و دەقیق لە جیهانی دەرەوە هەبووە.
بەشێک لەو کەرەستە و چەمکانە کە لە دوایی دا بۆ فۆتۆگرافی
هاتە ئاراوە پێشتر بەکار هێنراوە .بۆ نموونە “ژووری تاریک”
( )Camera Obscuraلە دەورانی رینسانس دا بە کار
هێراوە و دواتر “ژووری رووناک”یش(  (�Camera Luci
 )daهەبووە .گەرچی یەکەم شرۆڤە و نووسراوە لە سەر ئەم
بابەتە “جادوی سروشتی” ( )Natural magicلە ژیوانی
باتیستا دێالپۆرتا ()Giovanini Battista della porta
لە ساڵی  ١٥٥٧بە حسێب دێت بەاڵم لە راستی دا پێشتر
لیوناردۆ داڤینچی ،پالنی گشتی بیرۆکەیەک لە سەر فۆتۆگرافی
داڕشتووە .ڕاستیەکەی ئەوەیە کە “ژووری تاریک”(  (�Cam
 )era Obscuraو کۆکردنەوەی رووناکی لە کونێکەوە و بەو
شێوە هەڵگەڕاندنەوەی سەرەونخوونی وێنە لە سەر دیوار بوو بە
شێوازێک بۆ یارمەتی دان بە رەسم کێشان و تەڕڕاحەکانی ئەو
کات کە بتوانن ڕێکترین و ڕاستترین رەسم بکێشن نێزیک لەو
واقعە کە ئەیانهەوێ بینوێنن و بیخولقێنن.
فرانسوا تیڤان دێالرۆش (Francois Tiphaigne de la
 )Rocheنووسەری فەرەنسی لە ساڵی  ١٧٦٠لە چیرۆکێک
بە ناوی “ژیڤانت” ( )Giphanteباس لە تۆمار کردنی وێنە
ئەکات کاتێک گێڕەوەری چیرۆکەکەی خەریکی تەماشای
دیمەنێکە لەوەی کە وێنەیەک بتوانێ وەها وەهمێک درووس
بکات سەری سووڕ ئەمێنێت“ .وەهم” وشەیەکی بە جێیە .لەگەڵ
خۆی دا هەڵگری ئەو مانا سیحراوییەیە کە لە فۆتۆگرافی دا روو
ئەدات .جۆرێک لە کیمیاگەری و موکاشفە .کاتێک رووناکی و
بکەری کیمیاوی پێکەوە وێنەیەک ساز دەکەن ئەو داهێنانە
سێحرئامێزە رووئەدات.
ئەو کەسەی کە بۆ یەکەم جار وشەی فۆتۆگرافی( (�Photog
 )raphyبە کار هێنا سێر ژان فردریک ڤیلیام هێرشێل (Sir
-١٧٩٢( )John Frederick William Herschel
 )١٨٧١زانستمەند ،ریازی زان ،ئەستێرە ناس ،کیمیازان و
فۆتۆگرافری بریتانیایی بوو.
فۆتۆگرافی( ( )Photographyلە دوو وشەی یونانی (�pho
 )toبە مانای رووناکی و ( )graphingبە مانای تۆمارکردن
درووست بووە و بریتیە لە تۆمارکردنی وێنە لە سەرمادەی
هەستۆک بە یارمەتی رووناکی و تیشک هاویشتن .بەاڵم دواتر
ئەم رەوت و شێوازی تۆمار کردنە گەلێک ئاڵووگۆڕی بەسەردا
هات.
لە ساڵی  ،١٨٠٢لە بریتانیا چەن هەوڵێک لە الیەن کەسانێک
وەک تامز وێج ڤوود ( )Thomas Wedgwoodو سێر
هۆمفری دێیڤی ( )Sir Humphry Davyئەدرێت.
کاغەزێکی سپی تێوەردراو لە گیراوەیەکی نیتراتی زێویان بە
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کار هێنا بۆ تۆمارکردنی وێنەی شتانێکی چکۆلە .بەاڵم دیسان
ئەو وێنانەش بەردەوام نەبوون و دوای ماوەیەکی کورت لەناو
ئەچوون.
کەسێ کە توانی یەکەم وێنەی فۆتۆگرافی تۆمار بکات “ژوزێف
نیسفۆر نیپس” ی ()Joseph Nicephore Niepce
فەرەنسی ( )١٨٣٣-١٧٦٥بوو .وێنەیەکە لە دیمەنێک کە
لە پشت پەنجەرەی ژووری ژێر شیروانی ماڵەکەی لە ساڵی
 ١٨٢٦دا لە دوای  ٨کاتژمێر رووناکی دەیی بە دەست هاتووە.
ئەم وێنەیە بە “تۆماری هەتاوی” یان هێلیوگرافی(  (�Heli
 )ograghyناوبانگ کرا و وەک یەکەم فۆتۆ وەرگیراوە .وێڕای
لێڵ و ناڕوون بوونی ،جێگە و پێگەی تایبەت بە خۆی راگرتووە.
لە ڕاستی دا ئەو فۆتۆیە ،ئەگەرچی بە پێوانەی ئەمڕۆیی لە
باری هونەری و بایەخی فۆتۆگرافیەوە وێنەیەکی الوازە بەاڵم
هەڵگری نرخێکی مێژووییە و وەک بەرهەمێکی کەڤەنی چاوی
لێ ئەکرێت.
نیپس بەوە رازی نابێت و هەوڵ ئەدات لەگەڵ کەسێکی فەڕەنسی
دیکە بە ناوی لویی ژاک ماندە داگر (Louis Jacques
 )١٨٥١-١٧٨٧( )Mande Daguerreکە لە پاریس هۆڵی
دیوراما ()dioramaی هەبوو هاوکاری کات .داگر حەزێکی
زۆری لە دیوراما و پانوراما ( )Panoramaو تۆمارکردنی
دیمەنی شاری و بەرژەوندەکان بوو .ئەگەرچی نیپس لە ساڵی
 ١٨٣٣دا کۆتایی بە ژیانی دێت بەاڵم داگر تا ساڵی ١٨٣٩
باس لە شێوە نوێکەی لە فۆتۆگرافی دا واتە “داگرۆتایپ”( (�da
 )guerreotypeناکات و بێدەنگی لێ دێنێت.
نیپس ،هێلیوگرافی ( )Heliograghyئاوا ئەناسێنێ :بەرهەم
هاتنەوەی دووبارەیی خۆگەڕی کاردانەوەی رووناکی ،وێنەیەک
بە تۆنالیتەگەلی چەن الیەنە لە سپیەوە تاکوو رەش و بەرهەمی
ژووری تاریک .هەر ئەو وەسفەی کە داگر بۆ داگرۆتایپ بە کاری
هێنا و وتی“ :داگرۆتایپ” ( ،)daguerreotypeبەرهەم
هاتنەوەی دووبارەیی خۆگەڕی وێنەیەکە لە سرووشت کە ئەگاتە
ژووری تاریک .لەوە بەوال بەسەرهاتێکی کیمیایی و فیزیکی
ئیزن بە سرووشت ئەدات کە خۆی دووبارە بەرهەم بێنێتەوە و
دەقاودەق خۆی تۆمار کات.
هەر ئەوکات حەوتەنامەی La Gazette de France
ڕایئەگەیێنێت کە ئەم داهێنانە (واتە فۆتۆگرافی) تا ئەو رادە
گرنگە کە هەموو بیرۆکە زانستیەکانی پێش خۆی دەربارەی
رووناکی و ئامێرە رووناکیەکانی تێکشێواندووە و شۆڕشێک لە
شێوەکاری بەدی دێنێ.
تەنیا شتێک کە مابووەوە مانەوە و بەقای ئەو وێنانە بوو کە
تۆمار ئەکران .داگر ،وێنەیەکی نەمر و بەردەوامی خولقاندبوو،
وێنەیەک کە ئەیتوانی لە بوون و واقعی شتەکان بخولقێ و تۆمار
بکرێ و بمێنێتەوە و لە ناو نەچی .بێ هۆ نیە کە پۆل دێالرۆشی
( )Paul Delarocheشێوەکاری ئاکادێمیکی فەرەنسی بە
خەمباریەوە ئەڵێ“ :لەمڕۆوە ،شێوەکاری مردووە”
درێژەی هەیە ...

ئەشکەوتی ئەفالتوونی  (:)Plato’s Cave
ئەفالتوون ئەڵێ بیر لە ئەشکەوتێ بکەنەوە کە دەرگاکەی روو لە رووناکیە .لەم ئەشکەوتەدا کۆمەڵێک کەسیان لە منداڵیەوە روو لە دیوار
و پشت لە دەرگای ئەشکەوتەکە دیل کردووە و وەها بەستراونەتەوە کە تەنیا ناچارن بەرانبەر خۆیان ببینن و هیچ کات چاویان بە
تیشکی خۆر نەکەوتووە .لە دەرەوەی ئەشکەوتەکە لە دوورەوە ئاگرێک هەڵکراوە کە تیشکی تا ناو ئەشکەوتە ئەگات .لە نێوان زیندانیەکان
و ئاگرەکەدا رێگەیەک هەیە و لە سەر ئەو رێگەدا دیوارێکی نزم .لە سەر ئەو رێگە و ئەو دیوارە کۆمەڵێک مرۆڤ و ئاژەڵ لە هاتوچۆدان
و شتانێکیش لەگەڵ خۆیان دێن و دەبەن .بەجۆرێک کە هەموو ئەو شتانە لە سەر دیوارەکەوە دیارە و کەسانێکیش لە گفت و گۆدان.
زیندانیەکان ناتوانن یەکتر و شتەکانی پشتە سەریان ببینن بەاڵم سێبەری خۆیان و ئەو شتانەی کە لە پشتەسەریان دا هەن ئەبینن.
ئەوان تەنیا سێبەر ئەبینن و پێیان وایە ئەو دەنگانەش کە ئەیبیستن دەنگی گفتوگۆی ئەو سێبەرانەیە.
ژووری تاریک( (�Camera Ob
:)scura
لە راستی دا ژووری تاریک بوو
بە هۆی سەرهەڵدانی فۆتۆگرافی
و داهێنانی کامێرا .ژووری تاریک،
ژوورێک بوو بە بێ هیچ پەنجەرەیەک
و لە هیچ شوێنێکەوە رووناکی
تێ نەدەهات مەگەر لە کونێکەوە
کە لە سەر یەکێک لە دیوارەکاندا
کرا بوو .وێنەکان یان دیمەنەکانی
دەرەوەی ژوور و دوور لە دیوار
بەرانبەر بە کونەکە ،سەرونخوون
ئەکەوتنە سەر دیواری رووبەڕووی.
نیگارکێشەکانیش جاروبار لەم
شێوازە بۆ سەرمەشقی رەسمەکانیان کەڵکیان وەردەگرت.
دواتر ئەم ژوورە تاریکە چکۆلەتر کرایەوە و بووە کامێرا .لە کامێرا دا بەرانبەر کونەکە مادەی هەستۆک بە رووناکیان دانا تاکوو
دانەوەی وێنەی دیمەنەکە تۆمار بکرێ .لە درێژە دا لە جێی کونەکە ،لێنزیان دانا .مادە هەستۆکەکان بە رووناکی ،بوونە فیلمگەلی
فۆتۆگرافی کە بە جۆرەکانی رەش و سپی و رەنگی (نگاتیڤ) و ئیسالید (پۆزتیڤ) درووس کران .نگاتیڤەکان لە البراتوار ئەبوونە
فۆتۆ .سەرتا لە ئاموونیۆمی دیکرۆمات لە جێی مادە هەستۆکەکان بەهرە وەرئەگیرا بەاڵم لە دوایی دا گۆڕدرایە سەر نیتراتی زیو.
ئەم رەوتە درێژەی پێ درا تاکوو بە داهێنانی کامێرا دیجیتاڵەکان لە سێنسۆری هەستۆک بە رووناکی لە جێی فیلم دانرا بەاڵم
فیلمگەلی کامێرا بەردەوام کەڵکیان ما و بە کار دەهێنرێن.
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ژووری رووناک ()Camera Lucida
ئامێرێکی رەسم کێشان بووە کە ڤیلیام هاید
والستۆنی بریتانیایی لە ساڵی  ١٨٠٧بە کاری
دەهێنی .لەم شێوازە دا کاغەزی ڕەسم کێشان،
ساف و هاوڕێکی زەوین دائەنرا و لە سەروەی
مەنشوورێکی شووشەیی بە شیشێکی برنجی
لە رێکی چاودا ئەوەستا .نیگارکێش بە چاو
لێکردن لە کونی سەر لێواری مەنشوورەکەوە
هاوکات هەم بابەتەکەی ئەدیت و هەمیش
کاغەزی رەسمەکە ،بە جۆرێک کە وا
دیاربوو بابەتەکە لە سەر کاغەزەکەدایە .لە
راستی دا قەڵەمی نیگارکێش بە یارمەتی
وێنە حەقیقیەکە رێنوێنی ئەکرا .گەرچی
ئەم ئامێرە دژواریگەلێکیشی هەبوو ،لەبەر
ئەوەی کە تیشکی مەنشوورەکە لە نیگای
رەسمکێشەکە ون نەبێ ئەبوا چاو بەردەوام بە
بێ هێچ جووڵەیەک بڕوانێ.

سێر ژان فردریک ڤیلیام هێرشێل( (�Sir John Fred
)١٨٧١-١٧٩٢( )erick William Herschel
ئەم فۆتۆیە لە ساڵی  ،١٨٦٧بە کامێرای ژولیا مارگارێت کامێرۆن
()١٨٧٩-١٨١٥( )Julia Margaret Cameron
فۆتۆگرافری هێندی بریتانیایی و یەکێک لە بەناوبانگترین
فۆتۆگرافرەکانی پۆرترە لە بریتانیای سەدەی  ١٩گیراوە.
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توماز وێج ڤوود
()١٨٠٥-١٧٧١( )Thomas Wedgwood

بە رەوایەتێک ،ئەم وێنە بە یەکەم فۆتۆی مێژوو ناسراوە کە
نیپسی فەرەنسی لە ساڵی  ١٨٢٦دا تۆماری کردووە.

سێر هۆمفری دێیڤی
()١٨٢٩ -١٧٧٨()Sir Humphry Davy

ژوزێف نیسفۆر نیپس
()١٨٣٣-١٧٦٥( )Joseph Nicephore Niepce

یەکەم وێنەی فۆتۆگرافی دیمەن لە مێژوو دا ناسیاو بە
"گەوڕ و کۆترخانە" کە لە ساڵی  ١٨٢٦بە دەستی نیپس
تۆمارکراوە

وێنەیەک لە بولواری پەرستشگەی دییو لە پاریس کە داگر
لە ساڵی  ١٨٣٨دا بە شێوەی داگرۆتایپ تۆماری کردووە.
ئەم وێنەیە ،یەکەم دیمەنی شارە لە مێژوودا .ئەم بولوارە،
شوێنێکی قەرەبالخ بووە بەاڵم بە هۆی درێژ بوونی کاتی
رووناکی دان بە فۆتۆکە قەرەباڵخیەکە تۆمار نەکراوە و تەنیا
لە گۆشەی خوارەوەی وێنەکەدا کەسێک ئەبینین کە رەنگە
خەریکی بۆیاخ کردنی چەکمەکانیەتی.
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کۆشکی پاشایەتی لە پاریس ،داگر لە ساڵی  ١٨٣٩دا تۆماری
کردووە.

لویی ژاک ماندە داگر
()Louis Jacques Mande Daguerre
()١٨٥١-١٧٨٧

پۆل دێالرۆشی
()١٨٥٦-١٧٩٧( )Paul Delaroche
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وێرانەکانی هالیروود چەپێل ( ،)Holyrood Chapelداگر
لە ساڵی  ١٨٢٤دا تۆماری کردووە.

فۆتۆیەکی دیکە لە داگر بە ناوی ژیان لە ستۆدیۆ دا کە
ساڵی ١٨٣٧دا تۆماری کردووە.

فۆتۆگرافرەکان
کە پەڕۆیەکی رەشی بە دەستەوەیە .لە وێنەیەکی دیکەدا لە
ژمارە ()١
پێی پۆل رازی نەبووە و بە تایبەتی لە وێنەکەدا لێی تاشیوە و
چکۆلەتری کردووەتەوە .ئەم هەڵسوکەوتە باز و بوێرانە ،کامێرۆنی
ژولیا مارگارێت کامێرۆن ( )Julia Margaret Cameronزۆر پێشکەوتووتر لە کاتی خۆی نیشان داوە و تەنانەت وەک
لە ساڵی  ١٨١٥لە کەلکەتەی هێندستان لە دایک بووە .کامێرۆن هونەرمەندێکی پۆست مۆدێرن چاوی لێ ئەکرێ.
بە بۆنەی پۆرترەگەڵێکەوە کە لە کەسایەتیە بەناو بانگەکان تۆماری
کردووە ناسراوە و بە بۆنەی شێوازی ئەفسانەیی و وەهم ئامێزێ
تایبەت بە خۆی لە وێنەکانی دا کاریگەریێکی گرنگ و بەرچاوی
لە سەر فۆتۆگرافی مۆدێڕن و فۆتۆگرافرەکانی دوای خۆی هەبووە.
بەتایبەت لە شێوازی کلۆزئاپ و بڕشت لێدانی روخسار کە
ئەمڕۆکە یەکێک لە گرنگترین شێوازەکان لە فۆتۆگرافی روخسار
یان پۆرترە دایە.
تەمەنی فۆتۆگرافری کامێرۆن بەو بۆنەوە کە لە  ٤٨سااڵن دا
دەستی دایە کامێرا ،زۆر کورت بوو .لە  ١٨٦٤تا  ١٨٧٥بە ماوەی
 ١١ساڵ .بەاڵم هەر لەم ماوە کورتەدا وێنەگەلێکی تۆمار کردووە
کە بۆ هەمیشە وەک بەرهەمگەلێکی بە نرخ دەمێننەوە.
کامێرۆن زۆر بە هەڵکەوت فۆتۆگرافی دەست پێ کرد .ژولیا
ژنی ئەرباب بوو و هەموو ژیانی تا ئەو کاتە خەریک بە ماڵداری
و چاودێری بە سەر نۆکەر و کڵفەتەکانی دا بوو .ساڵێ ،١٨٦٣
کچەکەی بەدیاری کامێرایێکی پێ ئەدات تا کاتە تەنیاییەکانی
خۆی سەرقاڵی فۆتۆگرافی کات .لە ماوەی چەن مانگ دا وەها
بە کامێرا و حەزی فۆتۆگرافی نێزیک ئەبێتەوە کە کاتێکی زۆری
خۆی بۆ تەرخان ئەکات و فێری ئەبێت .یەکەم وێنەی لە کچێکی
نۆ ساڵە تۆمار ئەکات کە لە کاتی هەڵگرتنی فۆتۆکە تا کوو لە
چاپ دانی حەوت کاتژمێر ئەخایەنێ .ئەم حەوت کاتژمێرە ژولیا
پۆرترەی ژولیا کامێرۆن
ئەباتە نێۆ دونیای پرۆفشناڵی فۆتۆگرافیەوە و لە ماوەی دە ساڵ
کە چارلزی مێردی لێی تۆمار کردووە ١٨٧٠
دا ئەبێتە یەکێک لە بەناوبانگترین فۆتۆگرافرەکانی پۆرترەی دونیا
لە سەدەی نۆزدە دا.
ژولیا گەرچی خۆی تێکۆشان و حەزی زۆری هەبوو بەاڵم یەکێک
لەو رووداوانەی کە بووە هۆی ناوبانگ و پەرە پێدان بە هونەرەکەی
دیدار و ئاشنا بوونی لەگەڵ لورد تنیسۆن ،شاعیری دەرباری
مەلەکە ڤیکتۆریا بوو .تنیسۆن بە زوویی لە بەر کامێراکەی ژولیا
دا ئەمادە بوو و بە دوای خۆی دا زۆر کەسی دیکەشی رازی کرد
کە کامێرۆن وێنەیان لێ هەڵگرێ.
لە هەموو وێنەکانی ژولیا دا جووڵەیەک هەیە کە بەشگەلێ لە
وێنەکەی لێڵ کردووە .روون نیە ژولیا ئەمەی بە ئەنقەست کردووە
یان بە هەڵکەوت بووە و لە رووی ناشارەزاییەوە .بەاڵم هەر ئەم
رووداوە لە وێنەکانی دا بووە بە جۆرێک لە تایبەتمەندی و جیاوازی
کردووە .ژولیا لە زۆربەی وێنەکانی دا دیزاینی خۆی تێکەڵ بە
فەزا کردووە و خۆی مۆدێل و جۆری دانیشتن و تەنانەت حااڵتی
قژ و دەم و چاوی کەسەکانی دەسنیشان ئەکرد (بۆ نموونە کاتی
وێنە هەڵگرتن لە هێرشێل ،پێی ئەڵێ قژی بشوات و پەرێشانی
کات ).رەنگە ئەمە بگەڕێتەوە بۆ حەزی کامێرۆن لە شێوەکارانی
پێش رافایێل .یەکێک لە خاڵە هاوبەشەکانی کامێرۆن لەگەڵ ئەو
جۆرە شێوەکاریەدا دیزاینی فەزا و کاراکترە.
بەاڵم هەڵەکانی کامێرۆن ،بینەر ئەباتە نێو ستۆدیۆکەیەوە .لەو
وێنانەدا کە لە دوو منداڵی هەڵگرتووە و نێوی “پۆل و ڤیرجینیا”یە
هەر وێنەیەک دیمەنێک لە فەزای پشت کامێرا و دیزاینی ژولیا هاوسەری ژولیا ،چارلز کامێرۆن١٨٦٤ ،
بە بینەر ئەدات .لە یەکێکی دا دەستی هاوکارێکی دەبینین
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هنری تابی پرینسێپ ()Henry Thoby Prinsep
مێژوونووس و سیاسەتمەداری هێندی بریتانیایی ١٨٦٦

دیزاین و فۆتۆگرافی لە داوود بە ئەکتەری هێنری تایلۆر
( )Sir Henry Taylorشاعیر و شانۆنامە نووسی بریتانی،
١٨٦٦
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سێر ژان هێرشێل ( )Sir John Herschelزانستمەند،
ریازی زان ،ئەستێرە ناس ،کیمیازان و فۆتۆگرافری بریتانیایی
.١٨٦٧

ئالفرێد لۆرد تنیسۆن ()Alfred Lord Tennyson
شاعیری دەرباری مەلەکە ڤیکتۆریا ١٨٦٩

وێنەیەک کە ژولیا ئەم ناوەی لێناوە "ئانی ،یەکەم
سەرکەوتنی من" یەکەم فۆتۆیەک کە پێی رازی بوو لەم
کچە بوو ١٨٦٤

ئەلێن تری ( )Dame Ellen Terryئەکتەری بریتانی لە
سەر شانۆی شکسپیر ١٨٦٤

دیزاین و فۆتۆگرافی وێنەیەک بە ناوی "دووری النسلۆت و
مەلەکە" (Parting of Sir Lancelot and Queen
١٨٧٤ )Guinevere

ژولیا ئستیڤن ،خۆشکەزای ژولیا مارگرێت و دایکی ڤیرژینیا
ڤۆڵف ،رۆمان نووس و فمنیستی بریتانیایی ١٨٦٩
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چارلز دارڤین ١٨٦٨

فریشتەیەک لە ناو گۆڕستان ١٨٦٩
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ئالیس ١8٧٠

کریستیانا فریزێر ١٨٦٥

هاودڵی ١٨٦٥

دیمەنێ لە ژنێک ١٨٦٥

سێبەری خاچ ١٨٦٥

منداڵەکان ،ئاو ،دووبارە ١٨٦٤

ژنێک لە ئەکتەری جادووگەر ١٨٦٥
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سێ مریەم ١٨٦٤

ڤیلیام گیڤۆرد پالگریڤ ١٨٦٨
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هێنری تێیلۆر ١٨٦٧

سنوور ١٨٧٠

کچی الوی دەستەو دۆعا ١٨٦٦
پاول و ڤیرجینیا ١٨٦٤
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از رنجی که غصب شد
مروری بر مجموعه عکس «زنده در گور» و چند اشارهی دیگر
نیروان رضایی
هنر هیجان انگیز یا رهایی بخش؟
اینطور به نظر می رسد که در سادهترین تکانه های منجر به
خلق اثر هنری ،مجموعهای از کیفیتهای احساسی و هیجانی
(همچون شادی ،اندوه ،خشم ،ترس ،حیرت و  )...دخیل است که
هنرمند را با وضعی فردی یا اجتماعی درگیر میکند و به تامل،
واکنش و آفرینشش وا میدارد .کیفیات و شکل بروز این حاالت
به متغیرهای تاریخ و جغرافیای فردی و اجتماعی و حیاتِ زیسته
و چند و چون های دنیایی بسته است که خالق در آن پرورش
پیدا کرده یا در آن روزگار می گذراند .برای هر کدام از این
حاالت نمونه های فراوانی به اندازهی پیشینهی حضور هنر در
حیات بشر می توان مثال زد کما اینکه فراوان کتاب ها و مقاالت
و یادداشت هایی در تحلیل سبک و سیاق و کیفیات این تولیدات
هنری نوشته شده و در دسترس است .آثاری که هر کدام به
شکلی از اشکال اثرات خود را بر زندگی و باورهای مخاطبان خود
گذاشتهاند .نقطهی توقف و تمرکز در این نوشتار ،همینجاست،
بر روی عنص ِر «اثرگذاری» و نوع آن.
آیا کارکرد و اثرگذاری هنر و عمل هنرمند ،فقط محدود به
تحریک و انگیزش مخاطب است یا فراتر از آن به نوع ،موضوع و
کارکرد برانگیختگی هم مربوط بوده در واقع هنری آفریده شود
که با نمایش و بازآفرینی امر واقع ،به روشنگریِ منجر به رهایی
دست بزند؟
هنرـ رسانه
چندی پیش ،تعدادی عکس در روزنامه ها و خبرگزاری ها و
شبکه های اجتماعی دست به دست شد .عکس ها نشان می داد
که عده ای بی خانمان در گورستانی در گورهای آماده زندگی
می کنند .از همان ابتدا به «گورخواب ها» معروف شدند .این
عکس ها و واقعهای که رخ داد عکس العمل های فراوانی به
دنبال داشت که در ادامه به آن خواهیم پرداخت اما پیش از آن
می خواهیم بدانیم چرا چند فریم عکس ،منجر به چنین موج و
انگیزشی شد .و در نهایت ،حاصل این موج و انگیزش چه بود؟
روالن بارت می گوید :هر عکس خبری ،یک پیام است و این پیام
منبع ارسال ،یک مجرای انتقال و یک مرکز دریافت
در کل ،از یک ِ
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تشکیل شده است .منبع ارسال در تعریف کالسیک رسانه ،هیات
تحریریه و چیدمانی از کارکنان و سیاست گذاران روزنامه و بنگاه
خبررسانی را تشکیل می دهد .عکاس ،عکسی تهیه می کند و در
اختیار سرویس عکس می گذارد .بسته به درجهی اهمیت عکس
در مورد نحوهی انعکاس و نمایش آن در مجرای انتقال (روزنامه
یا خبرگزاری) توسط همان سرویس و در صورت نیاز ،شورای
تحریریه تصمیم گیری خواهد شد .در واقع ،منبع ارسال همان
تحریریهی روزنامه است که تعدادی در آن عکس می گیرند،
تعدادی عکس ها را انتخاب و ویرایش می کنند و در نهایت عده
ای بر آن عنوان یا شرحی می نویسند .مرکز دریافت ،مخاطب و
مردمی هستند که روزنامه را می خوانند.
در تعریف بارت ،مخاطب در مواجه با یک عکس خبری ،با دو
زبان مواجه است .یکی زبان نوشتار ،که شرح و عنوان عکس
است و اطالعاتی را دربارهی چرایی ،چگونگی ،چه چیزی ،چه
کسی ،کجا و در چه زمان اعالم می کند .و دوم زبان عکس که
خود به خود زبانی مستقل و خبررسان است .اما واقعیت این
است که زبان عکس ،تقلیل گراست .عکس می خواهد پیامی در
مورد آنچه رخ داده یا همان واقعیت برابر با اصل را به ما انتقال
دهد اما بی شک ،در گذر رخداد به تصوی ِر آن ،تقلیلی صورت
می گیرد :تقلیلی در ابعاد و اندازه ها ،در زاویهی دید و رنگ ها.
مخاطب در مواجهه با این تصویر تقلیل یافته چه کار می تواند
بکند؟ بخشی از این تقلیل یافتگی با شرح و عنوان عکس جبران
می شود و بخشی دیگر را با تحلیل نشانه ها می تواند دریافت اما
همچنان تصویری برش خورده و تقلیل یافته باقی خواهد ماند.
مروری بر عکس و خبر گورخواب ها
روزنامهی شهروند در شمارهی روز سه شنبه ،هفتم دی ماه
عنوان «گزارش ویژهی شهروند از گورخواب های
 ۱۳۹۵زیر
ِ
نصیرآباد» چنین تیتر می زند« :زندگی در گور» و در سوتیتر
می نویسد ۵۰« :زن ،مرد و کودک ،شب ها در گور می خوابند.
در هر گور یک تا چهار نفر زندگی می کنند» و سپس ذیل این
اطالعات ،گزارشی میدانی روایت می شود به همراه عکس هایی
مربوط به گزارش.

در مدت کوتاهی ،محتوای این گزارش تبدیل به خبر داغ رسانه
ها و شبکه های اجتماعی می شود .سیل عظیم پیام ها ،استاتوس
ها ،کامنت ها و پست ها در شبکه های اجتماعی سرازیر می
شود .تحلیل ها و اظهار نظرهای فراوانی صورت می گیرد .در
اولین ساعات انتشار خبر ،اصغر فرهادی به رییس جمهور نامه
می نویسد و از اوضاع نابسامانی که منجر به چنین پدیدهای
شده اظهار شرمساری می کند .رییس جمهور در سخنرانی اش
به موضوع گورخواب ها می پردازد .نامهی فرهادی و سخنرانی
روحانی ،در فضاهای مجازی و رسانه ها دست به دست می شود.
اظهار نظرهای مختلفی صورت میگیرد .فردای همان روز ،ایسنا
تیتر می زند« :گورخوابها ساماندهی نشدند؛ بیرون انداخته
شدند» و در ادامه می نویسد« :گزارش روز گذشته دربارهی
گورخوابهای نصیرآباد بازتابهای گستردهای داشت .نهاد
ریاست جمهوری گزارش روزنامه شهروند دربارهی سرنوشت
گورخوابهای گورستان نصیرآباد را پیگیری میکند و استاندار
تهران برای رسیدگی به وضع این گورخوابها به فرماندار شهریار
دستور ویژه داده است؛ اما مسئوالن شهرداری شهریار آنها را از
قبرستان بیرون انداختهاند».
در این میان ،برخی اظهارنظرهای جنجالی در مورد عقیم سازی
کارتن خواب ها ،بار دیگر آن را تبدیل به موضوع داغ شبکه های
اجتماعی می کند .بسیاری از مسئوالن و سازمان ها در اظهار
نظرهای مختلف به موضوع گورخواب ها و کارتن خواب ها می
پردازند و همزمان خبرهایی در مورد برخی گرمخانه ها و کمپ
های ترک اعتیاد منتشر می شود که مسئولیت اسکان و حمایت
کارتن خواب ها را به عهده گرفته اند.
چه چیز در آن عکس ها چنین موج و جنجالی را ایجاد کرد؟ و
از سوی دیگر انعکاس عکس و گزارش گورخواب ها چه تاثیری
بر وضعیت عمومی این قشر از جامعه گذاشت؟ برای رسیدن به
جواب دقیق پرسش نخست ،عکس ها و به تعبیر بارت پیامی که
با خود حمل می کنند را مورد بررسی قرار می دهیم.
در ادامه ،به تاثیرات و پیامدهای ملموس آن خواهیم پرداخت.
بازخوانی مجموعه عکس گورخواب ها
نام مجموعه« :زندگی در گور»
زمینه :خبری و مستند اجتماعی
زمان ثبت عکس ها :بامداد  ۶دی ماه ۱۳۹۵
مکان ثبت عکس ها :گورستان نصیرآباد شهریار
نام عکاس :سعید غالمحسینی
رسانه منتشر کننده :روزنامهی شهروند و خبرگزاری ایسنا
مسلّم آن است که جنبهی خبری عکس ها ،بیش از کیفیت
بصری (از نظر کادربندی ،زاویه دید و ترکیب رنگ و نور و
سایه) تاثیرگذار است .بیننده با عکس هایی مواجه می شود
که به چشمش ناآشنا و به شدت شوک آور است .ابعاد مفهومی
آشنا ،اعتیاد ،کارتن خوابی و بی خانمانی است اما عکس ها،
پیامی فراتر از این مفاهیم را منتقل می کنند .ترکیبی غریب و
هراسناک تحت عنوان «گورخواب» .این ،تصویر و پیام بهت آو ِر

مجموعه عکس «زندگی در گور» است.
مخاطب در اولین نگاه ،فرصت و ضرورتی برای تامل در ابعاد
زیبایی شناسانه و بصری عکس ها ندارد .هول و وال و هراس پیام
تصویر در برخورد نخست ،میخکوبش می کند .واقعیت آن است
که هدفِ انگیزشی و اثرگذاری عکس هم بر همین منظور است
که بُعد فاجعه بار خبر را منتقل کرده در نهایت ،شرح عکس و
گزارش میدانی ،گوشه های نادیده و تقلیل یافتهی عکس ها را
روایت کند.
اما آیا فقط جنبهی بکر و فاجعه بار بودن پیام عکس است که
بیننده را با خود درگیر می کند؟ در واقع جنبه های بصری و
زیبایی شناختی عکس (از منظر هنر عکاسی) اثرگذار نبوده؟ دو
فریم از عکس ها را با هم مرور میکنیم.
عکس شمارهی یک:

بستر عکس ،قبرهای آماده در یک گورستان را نشان می دهد.
دو نفر ،از دو طرف ،روانداز یکی از قبرها را تا نیمه کنار زدهاند و
داخل گور ،با چهره
در آن زیر ،شخصی در میان دو ِد برخواسته از
ِ
ای سیاه ،دهان و چشمانی نیمه باز به دوربین نگاه می کند .مرکز
ثقل اثرگذاری و بهت آوری عکس ،همین چهره است .نگاهش
مستقیم در چشمان مخاطب است .او را با خود درگیر می کند.
این چهره و هیکل فرورفته در گور ،تعلیق میان زندگی و مرگ
است .در وضعی میان خماری و نشئهگی ،ناخواسته مخاطب را
دعوت به نظاره کرده او را در سرنوشت و حیات خود دخیل می
کند .نگاه او را با خود به داخل آن مغاک فرورونده می کشاند.
از مخاطب دعوت می کند تا به حیات او در گور وارد شود .این،
تصویر یک دعوت است .دعوتی شوک آور و غیره قابل پیشبینی.
پس از شوک اولیه می شود نگاه را گسترش داد و کم کم از
محوریت چهره ،اندکی به اطراف ،فراتر رفت و ارتباط بیشتری با
هول
فضا برقرار کرد .حال ،دو ِد اطراف چهره است که بر وهم و ِ
تصویر می افزاید .شاید اگر عکاس ،قدری دیرتر یا زودتر ،شات
می زد تصویر با این ترکیب هولناک ثبت نمی شد.
دیواره های گور و قسمت برآمدهی روانداز ،دود گرفته و سیاه
ِ
مغاک گور افزوده است و تنگی
است و چنین ترکیبی بر عمق
و فشردهگی دیواره ها را تداعی می کند .تفاوت این ترکیب را
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در مقایسه با گور کناری که دیواره های تمیزتری دارد می شود
دید.
یکی از دو نفری که روانداز را کنار زدهاند شباهت زیادی به حال
و روز شخص ساکن گور دارد .به سرعت می شود فهمید که او
هم یکی از گورخواب ها و همسایهی سوژهی اصلی است .بخشی
از دود متصاعد شده از داخل گور با شخص سمت راستی آمیخته
است و شخص سمت چپ که گورخواب نیست کنارتر رفته و
با فاصله ایستاده ،پاهایش را روی لبه های گور تمیز کناری
گذاشته است .گورخوابِ ایستاده بر باالی سر سوژه ی اصلی،
با حیاتِ آنکه در گور است غریبه نیست .درنتیجه کنار نرفته
و پاهای الغرش بر لبهی همان گور ،مستقر ،آشنا و بی پروا بر
آن خم شده است .او کاراکتر دوم این ترکیب است .دست ها و
چهرهی دود گرفته اش را می شود دید .او ،گورخوابی است که
عکاس را همراهی و راهنمایی می کند .شاید در اعماق وجودش،
حسی خوشایند دارد از اینکه کسی او را جدی گرفته است و می
تواند چیزی را به دیگران نشان دهد که دیدنش برایشان جذاب
و عجیب است .از حیات پنهان همسایهی گور خوابش در برابر
دوربین عکاس پردهبرداری کرده است .او ،در چند عکس دیگر
از این مجموعه نیز حضور دارد .جایی مشغول جمع کردن پتو
و وسایل گورش است .جایی در اطراف گورستان نشسته و در
جایی دیگر حتی دستش را باال آورده و رو به دوربین ،عالمت V
را با انگشتان دست راستش نشان می دهد.
در کنارهی گور و پس زمینهی عکس ،چیزهای دیگری دیده می
پیش رو کشیده شده است.
شود شبیه رواندازی که بر سر گور ِ
شاید نشانه هایی است از اینکه اینجا کسانی دیگر هم زندگی
می کنند و این ها دیوار و سقف دخمه ها و گورهای زندگی
شان است.
در پیش زمینهی عکس ،تکه های چوب ،در کناره و قسمت
انتهایی عکس و داخل گور ،دیوارهایی سیاه شده از دود ،عناصری
هستند که به مخاطب می گویند گورخواب ها در سرمای دی
ماه ،چگونه خود را گرم می کنند.
عکس شمارهی دو:

در این عکس هم ،در کادری بسته ،زمینه را قبرهای خالی

190

شیـ

گورستان تشکیل می دهند .زاویهی عکاس ،از کناره است
شاید برای ایجاد بُع ِد بیشتر در زمینهی عکس و اضالع گورها
اما چندان موفق نبوده و نسبت مناسبی در گوشه ها و ابعاد
کادر دیده نمی شود .نگاه مخاطب در این عکس هم متمرکز و
هدایت شده به سمت سوژهی اصلی است .این بار ،خو ِد سوژه،
تا شانه ها از گور سر برآورده است .شانهی راست را به یکی از
دیوارها تکیه داده و دست چپ را بر لبهی سمت دیگر گرفته
است .حالی پارادوکس را می شود در آن دید .از یک سمت تکیه
دادن به دیوارهی گور ،نشان از نوعی ثبات ،آسودهگی و سکونت
است و از سوی دیگر دست چپ بر لبهی گور ،نشانهای دال بر
ارادهای برای بیرون آمدن و فرارفتن از وضع موجود است .حتی
می توان این خوانش را به فرم نگاه سوژه هم تعمیم داد .چشم
هایی باز و بی اعتنا به (یا در گریز از) دوربین و معطوف به
طلب یاری ،خواستن و امید به آینده را می توان در
باال .نوعی
ِ
این نگاه خواند( .گرچه اینها می تواند فقط تداعی و نشانههای
قراردادی در نگا ِه من مخاطب باشد)
کاراکتر در این عکس ،بی اعتنا است یا الاقل چنین وانمود می
کند .خبری از دعوت نیست و به عکاس و بیننده توجهی ندارد.
چهرهی دود گرفته و درهم شکستهاش ،گونه های فرو رفته در
میان لثه های بدون دندانش ،چین های پیشانی و موهای ژولیده
رنج از سر گذراندهاش پیوند می زند.
و کثیفش ،مخاطب را با ِ
او ،در میانهی رنج و امید معلق مانده است .چشم های تنگ
کرده و نگا ِه رو به باالیش در میان آن چهرهی رنجور ،گویی
به جایی بیرون گورها در تخیل است .گویی پیش از جسمش
از گور بیرون آمده و پرواز کرده است .با اینکه زاویهی نگاه
مستقیم متمایل به پایین است اما گویی کاراکتر می
عکاس
ِ
خواهد وضعیت حقارت بار فرورفتگی در آن گور را با نگاه و فرم
ایستادنش در هم بشکند .پشت به دو همسایهی دیگرش دارد.
گو ِر پشتی اش که از آن دود بیرون می آید و آن یکی که هنوز
روی اش پوشیده است .این نیز خود ،چیدمانی است از فرا رفتن.
نخست ،گور سرپوشیده ،دوم ،گوری که پردهاش کنار رفته و
سوم ،او که با آن فرم نگاه و ایستادنش بر آستانهی گور ،ظاهر
شده است.
در عکسی دیگر ،همین کاراکتر را می بینیم که در میان دیوارهای
گور تصویر شده در حال مصرف مواد مخدر است .نگاهش باز هم
رو به باالست اما این بار مشخصا در چشمان عکاس .او دوربین
را نگاه نکرده و حتی نگاهش به عکاس ،با چشمانی باز ،سویه و
حالتی پرسشگرانه دارد .او ،تن به همراهی با عکاس و تماشاچی
نداده است و دعوتی هم در کار نیست .اما عکاس همچنان ادامه
داده و با جزییات بیشتری با او کلنجار رفته است .در عکسی
دیگر ،روی مادهی مخدر و دست هایش زوم کرده است .و در
نهایت ،در آخرین کادر ،او را می بینیم که در کادری بسته میان
روانداز و دیوارهای گور ،از زاویهی باال در حقیرانه ترین حالت
ممکن تصویر شده است .چشمهایش در تاریکی انتهای گور به
سختی دیده می شود اما اینبار اندو ِه شاید ناشی از این حقارت و

دیده شدن ناخوانده را از نگاهش و دهان باز و کالمتی بر زبان
که در عکس نمی شنویم می شود حس کرد.
نگاه او این بار مستقیم به لنز دوربین و چشم مخاطب است .نه
نشان از امیدی در آن هست و نه ارادهای برای هر چیز ممکن .او،
فقط حامل نگاهی خسته است .نگاهی مملو از استیصال و نگرانی
از حضور دیگری .او ،کشف شده است .حتی اگر توان و دغدغهی
اندیشیدن به چنین ابعادی را نداشته باشد باز هم او غصب شده
است .مگر غیر از رنج و مصیبتش چیزی برایش باقی مانده است؟
همین رنج را هم پیش روی چشمان غمزده اش به غارت می
برند .عکاسی به دخمه اش سرک کشیده و با چند شات ،برشی
ناچیز و تقلیل دهنده از رنج او را در مموری دوربینش ضبط
کرده و با خود خواهد برد .به کجا؟ نمی داند .شاید می خواهد
در دانشگاه و کالس عکاسی به استاد و همکالسی هایش نشان
دهد تا بر اساس نور ،ترکیب بندی ،کادر ،زاویه و رنگ عکس،
نمره ای به دست آورد .شاید راضی باشد که ُخرده های رنج او،
نمرهی دانشجویی را تامین کند .اما اگر تبدیل به خبر شود چه؟
همه خبردار خواهند شد .بستگانش ،صاحبان گورستان ،ماموران
شهرداری و انتظامی ،مردم ،مسئولین و همه .اگر اینان خبردار
شوند چه خواهد شد؟ آیا آن نگاهش که امیدوار و رو به باال بود
به امیدی بر روی زمین گره خواهد خورد یا همچنان باید در
وهم و خیال به جایی نامعلوم چشم بدوزد .آیا ارادهی آن دستش
بر لبهی گور را دستی خواهد فشرد و با خود به روی زمینش
بیرون خواهد کشید یا بار دیگر باید به د ِم فروبرندهی دیوارهای
دود گرفتهی آن گورها پناه برد؟ بی گمان ،فکرش را هم نمی
کرد که ُخرده های تقلیل یافتهی رنجش به ظهر روز بعد نرسیده
تا فرسنگ ها آن طرف تر ،در میان عوام و خواص زبانزد شده و
عکس هایش به عکس اول روزنامه ها و خبرگزاری ها ،موضوع
جذاب اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی و تحلیل و تفسیر
و نقد کارشناسان و دلنوشته نویسان و سلبریتی های جورواجور
شود .او احتماال همان زمان در دخمه اش یا در چرت است یا
در حال چرخ زدن در اطراف گورستان نصیرآباد .غافل از آنکه
مفهومی را به مفاهیم پیش از خودش افزوده است« :گورخواب».
او اکنون ،حامل عنوان و برچسب گورخوابی است و ناخواسته
امنیت بصری ،فرهنگی ،اجتماعی و حتی ملی را هم مخدوش

کرده است .او ،نامی ندارد .او ،یک گورخواب است و همین کافی
است تا معروفش کند .معروف از آن جهت که میلیون ها آه و
ناله و اشک را به سمت خود متوجه کند و مسئوالن ،یکی یکی
اظهاراتی در نحوهی ساماندهی اش به رسانه ها اعالم کنند.
عنوان او تا آن حد به معروفیت می رسد که رییس جمهور به
آن اشاره می کند.
فردای همان روز جواب پرسش های احتمالی اش را می گیرد.
ابتدا ماموران شهرداری شهریار ،چرتشان را پاره کرده با ضرب و
شتم ،گورستان را از لوث وجودشان پاک می کنند .گویا شخصی،
او را پیدا می کند و به حمامش می برد و سپس تحویل یکی از
گرمخانه ها یا کمپ های ترک اعتیاد می دهد.
شاید از او و هم گوری هایش دیگر در آن گورستان اثری نباشد
اما تنور رسانه ها و هشتگ ها و کمپین هایی با محوریت پرداختن
به زخم های غصب شدهی او تا مدت ها داغ خواهد ماند.
(دو نکته)
نکتهی نخست :در کل عکس های این مجموعه ،عنصر رنگ و
چرایی استفاده از عکاسی رنگی برایم جای سوال بود .چه رنگ
یا ترکیب رنگ پر اهمیتی در عکاسی از این مجموعه می توان
یافت؟ آن همه رنج و مصیبت سرشار از تیرگی و تباهی را چه
نسبتی با رنگ است؟ شاید اگر عباس عطار ،کاوه گلستان ،بهمن
جاللی یا جهانگیر رزمی بودند برای چنین روایتی ،به احتمال
قریب به یقین از عکاسی سیاه و سفید استفاده می کردند.
نکتهی دوم :به گمانم اگر عکاس ،کمی در انتشار این مجموعه
صبوری به خرج می داد و در کنار این عکس ها که از رو ِز
گورخواب ها ثبت کرده است شبی را هم به عکاسی از گورهای
روشن از شعله های آتش و روشنایی نور آتش بر چهرهی ساکنان
آنجا می پرداخت مجموعهی کامل تر و حرفهای تری را می
توانست فراهم کند.
عکاس هم غارت می کند هم حفاظت ،هم تقبیح
می کند هم تقدیس
سوزان سانتاگ
نمونهی یکم:
لوییس هاین (Lewis Hine) (۱۸۷۴ـ  )۱۹۴۰عکاس
آمریکایی بود .او در ابتدا کارگر بود سپس به تحصیل جامعه
شناسی پرداخت و مدتی هم پیشهی معلمی داشت .هاین،
مخالف سیاست های حکومت آمریکا در راستای تامین رفاه
شرکت ها و بی توجهی به رفاه مردم بود .از سال  ۱۹۰۸به
کلی معلمی را رها کرد و به صورت تمام وقت به عکاسی مستند
پرداخت .جامعهی هدف او ،خیل عظیم مهاجرانی بودند که در
پی زندگی بهتر ،روانهی آمریکا می شدند .مهاجرانی که عموما با
کارهای دشوار در کارخانه ها استثمار می شدند و شب ها را در
زاغه ها زندگی می کردند .او به استخدام کمیتهی ملی کارگران
خردسال ( )NCLCدرآمد و مدت طوالنی را به طور مخفیانه
از شرایط دشوار کار یک و نیم میلیون کودک که در کارخانه ها
مشغول به کار بودند عکاسی کرد.
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وجه امیدوارکنندهی عکاسی را به خوبی می توان در استفادهی
معمول از عکس برای بیداری وجدان عمومی دید .لوییس
هاین تا سال  ،۱۹۳۰عکاسی از کودکان کار در کارخانه های
ریسندگی ،مزارع چغندر و معادن زغال سنگ را ادامه داد تا
آنکه قانون گذاران ،کار کردن کودکان را غیرقانونی اعالم کردند.
هاین را «عکاس افشاگر» لقب دادند.
نمونهی دوم:
ژاکوب ریس (Jacob Riis) (۱۸۴۹ـ )۱۹۱۴عکاس و روزنامه
نگار دانمارکی ـ آمریکایی بود گرچه او را بیشتر تحت عنوان
مصلح اجتماعی و نیکوکار می شناختند .ریس از توانایی ها و
امکانات عکاسی و روزنامه نگاری اش در جهت کمک به فقرای
کودکان کار در معدن.لوییس هاین نیویورک ۱۹۱۵
نیویورک استفاده می کرد.
او گزارشگر پلیس نیویورک در مورد وضعیت فقرا بود و در عین
حال عکس ها و گزارش های مربوط به زندگی آنها را به گوش
و چشم طبقهی متوسط و مرفه آنجا می رساند .ناگفته نماند
که به دلیل استفادهی او برای نخستین بار از فالش در عکاسی،
یکی از پدران عکاسی نیز لقب گرفته است .همین موضوع باعث
شد که بتواند از بدترین شرایط محله های فقیرنشین نیویورک،
خیابان های تاریک و وضعیت محله های بدنام در تاریکی شب
عکاسی کند .گزارش ها ،عکس ها و کمک های ریس ،گاها منجر
به تغییراتی در فضاهایی می شد که از آن عکاسی کرده بود .اما
خطر آنجا بود که این تغییر ،شکلی ظاهری و نمایشی به خود
بگیرد یعنی محدود به تغییری سطحی از موضوع عکس شود .آن لوئیس هاین .کودکان کار .نیویورک1911
زاغهی نیویورک «مالبری بند» که ریس در اواخر دههی ۱۸۸۰
از آن عکس گرفه بود به دستور تئودور روزولت ،فرماندار وقت،
تخریب شد و به ساکنانش ،خانهی جدیدی دادند .حال آنکه
زاغه های دیگری که وضعیت مشابهی داشتند دست نخورده
باقی ماندند.

یکی از مطرح ترین عکس های هاین که از چند کارگر
ساختمانی هنگام ناهار خوردن برداشته شده  .1909لوییس
هاین نیویورک
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عکاسی شبانه از محله ای در نیویورک که خالفکاران و
راهزنان در آن ساکن بوده اند ۱۸۸۸

کودکان بی سرپناه خوابیده در خیابان مابری نیویورک –
– ۱۸۹۰جاکوب ریس

ازدواج غیابی نامزد این زن به آلمان مهاجرت کرده است و
تنها عکس او در این مراسم حضور دارد .کابل ،افغانستان،
عباس عطار۱۹۹۲

ژاکوب ریس .یکی از محله های زاغه نشین نیویورک ۱۸۷۰

عباس عطار .شاهین  ۲۰ساله ،در حیاط خانه خود در حال
استحمام است .او هر دو پای خود را در بمبگذاریهای سه
سینما که در سال  ۲۰۰۲و توسط جهادگران انجام شده از
دست داده است .مایمسینگ ،بنگالدش.

بهمن جاللی .آبادان .۱۳۶۱ .جنگ ایران و عراق

ساڵی یه که م ،ژماره ی دوو سێ ،ڕێبەندانی 1395ی هه تاوی

193

کاوه گلستان .کارگران۱۳۵۷ .

کاوه گلستان .شهر نو۱۳۵۵ .

کاوه گلستان .جنگ ایران و عراق ۱۳۶۵
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جهانگیر رزمی .انقالب سال  .۱۳۵۷تهران

هەڤپەیڤین
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واقیع لە رۆمانی هاوچەرخی کوردی لە
رۆژهەاڵتی کوردستان
لە دیدار لەگەڵ عەبدولخالق یەعقووبی
شەریف فەالح
شەریف فەالح :پێت وایە ئەو کۆمەڵگایەی کە رۆمان تێیدا
سەرهەڵدەدات خاوەنی چ تایبەتمەندییەکە ،ئەو بەستێنانە
کامانەن کە رۆمان تێیدالەدایک دەبێت و فۆرم دەگرێت ،ئاخۆ
پێشتر ژانرەکانی بەرلە رۆمان کۆتاییان پێهاتووە ،بە بنبەست
گەییشتوون کە ژانرێک بەناوی رۆمان لەدایک دەبێ؟
عەبدولخالق یەعقووبی :من پێم وایە باس کردن لە هۆکاری
ئەوەی کە رۆمان چۆن لە کۆمەڵگایەکدا سەرهەڵدەدا و ئەوەی
کە سەرهەڵدانی رۆمان چ پێوەندییەکی بە دنیای ئەدەبیاتی پێش
خۆی و هەروەها بارودۆخی کۆمەاڵیەتی ،سیاسی و ئابووریی
دنیای دەرەوەی ئەدەبیات کە دنیای واقع بێ هەیە ،لە راستیدا
ئەگەر ئەو پرسیارە بگەڕێنینەوە سەر واقیعی رۆمانی کوردی
و بەتایبەتی رۆمان لە کوردستانی رۆژهەاڵت ،دەتوانین زیاتر
قورسایی ئەو باسە بگەڕێنینەوە بو سەر بارودۆخێک کەلە دنیای
دەرەوەی ئەدەبیات هەبووە ،واتە بارودۆخێک کەلە دەرەوەی
زمان و ئەدەبیات و دەق ئامادەیی بووە کە ئەویش واقیعی
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کۆمەڵگایە .ئەگەر رۆمانی پێشمەرگەی “رەحیم قازی” بکەین
بە سەرەتای سەرهەڵدانی رۆمان لە کوردستانی رۆژهەاڵت و
لەسەر بنەمای ئەو رۆمانە ئاوڕ لەو پرسیارە بدەینەوە ،دەبینین
کە ئەو رۆمانە پەرچەکردارێکی ئەدیبانە و ئەدەبیانەیە لەسەر
دوو راستی :راستیی یەکەم ،کە بە بڕوای من دەبێ پێش
بکەوێت و دەبێ وەکوو هۆکاری یەکەم لەبەرچاوی بگرین ،ئەو
بارودۆخە کۆمەاڵیەتی و سیاسیەیە کە کوردستانی رۆژهەاڵت
لەو سەروبەندە تێیدا دەژیا و ئەویش پێداویستی هێنانە ئارای
گوتارێکی ئەدەبیانە بووە کە تێیدا خواستی نەتەوەیی و
سیاسیی نەتەوەیەک رەنگ دەداتەوە .لە رۆمانی پێشمەرگەدا
ناسنامەی کورد ،کێشەی رزگاری ،خەباتی رزگاریخوازانەی
کورد ،کێشەی ویستی سیاسیی کورد بۆ بە نەتەوە-دهوڵهت
بوون ،بۆ بەدەسەاڵت بوون زۆر بە ئاشکرایی خۆی دەردەخات.
کە واتە ئەوە پارچەکردارێکە لە دوو توێی ژانری رۆماندا بۆ ئەو
واقیعە بەرهەستە کۆمەاڵیەتییە سیاسیەی کە کۆمەڵگای کوردی

لەو سەروبەندەدا تێیدا دەژیا و ئەوە بە بڕوای من بووە پاڵپشتێکی
گەورە کە کەسایەتییەکی وەکوو رەحیم قازی لە قاڵبی رۆماندا
بیهەوێ کێشەیەکی سیاسی و نەتەوەیی زەق بکاتەوە .هۆکاری
دووەم بە بڕوای من ،ئەوەیە کە ئەو شێوە دەستپێکەی رۆمانی
کوردستانی رۆژهەالت لە دووتوێی رۆمانێکدا کە باس لە
خۆڕاگریی سیاسی و نەتەوەیی و ناسنامەی نەتەوەیی گەلێک
دەکات خۆی پەرچەکردارێک بوو لە بەرامبەر ژانرەکانی پێش
خۆی کە دەتوانین بە شێوەیەکی راستەوخۆ بڵێین کە ئەو ژانرە
شیعر بووە .شیعر لە واقیعی ئەو سەروبەندەی ئەدەبیاتی کوردیدا
نەیتوانیبوو هەڵگری هەموو الیەنەکانی ئەو خواستە نەتەوەییە بێ
کە گەلی کورد هەیبووە و ئەدیبێکی کورد بە ناوی “رەحیم
قازی” ویستبێتی دیسان سەرلەنوێ لە قاڵب و لە دووتوێ ئەو
ژانرەوە باس لەو خواستەی خۆی ومیللهتهکهی بکات.
شەریف فەالح :بەڕای تۆ تایبەتمەندیی شیعر لەو بەستێنەدا
دەوری هەبووە ،ئاخۆ ئەوە خەسڵەتی شیعرە کە ناهێڵێ واقیعی
کۆمەڵ لە شیعردا رەنگ بداتەوە؟رۆمان چ تایبەتمەندییەکی
هەیە کە دەتوانێ راستی و تاڵییەکانی ژیان بگوازێتەوە کە
کۆمەڵ دەیهەوێ و شیعر نەیتوانیوە ئەوە بگوازێتەوە یانی لێرەدا
مەسەلەی کورتیی شیعرە؟
عەبدولخالق یەعقووبی :نا ،بە بڕوای من مەسەلەی کورتی
هێنانی شیعر لە بەرامبەر ئەوەی کە رۆمان دەسەاڵتێکی بااڵتری
هەبووبێ نییە ،بەڵکوو مەسەلەکە لە ئاستی ئەو جیاوازییانە
دایە کە ئەو دوو ژانرە هەیانە ،یانی خۆ ئێمە پێش رۆمانی
“پێشمەرگە”ش شیعری نەتەوەیی و سیاسیمان هەبووە،
شاعیرمان هەبووە ،بۆ نموونە :سەیفۆلقوزات کە وتارێکی سیاسی،
نەتەوەیی لە شیعرەکانی خۆیدا ههڵگرتووە و باسی لە هەموو ئەو
خواستانە کردووە کە لەوانەیە “رەحیم قازی”ش لە دووتوێی
رۆمانەکەیدا کردبێتی ،بەاڵم بە بڕوای من مەسەلەکە لەوە
دایە کە رۆمان لە دیدگایەکی زیندووتر و واقعبینانەتر و بە
خوێندنەوەیەکی قووڵتر باس لەو خواستانە دەکات.
شەریف فەالح :یانی دەتوانین بڵێین رۆمان ئەپهرژێتە سەر
تەواوی الیەنەکانی کۆمەڵگا و وردەکارییەکانی کۆمەڵگا شیتەڵ
و تاوتوێ دەکات؟
عەبدولخالق یەعقووبی :بەڵێ ،بە زمانێکی زۆر تیۆریک
دەتوانین بڵێین؛ ئەو گشتیەتییەی کە رۆمان دەتوانێ لە واقیعی
یەک کۆمەڵگا و لە واقیعی ژیانی کۆمەاڵیەتیی کۆمەڵگایەک
بە دەستەوەی بدات ،شیعر ئەو توانایی و بڕشتەی نییە.
شیعر چونکە زیاتر جیهانێکی هەست پێکراوه و لە بێژنگی
عەقاڵنییهتی تاکەکەسییان ه شاعیر دراوە ،زیاتر خوێندنەوەیەکی
تاکڕەوانە و تاکڕەهەندانە دەگرێت ه خۆ ،بەاڵم رۆمان بە حوکمی
جۆری ژانرەکە دەتوانێ لە ژیانی کۆمەاڵیەتیدا سەر بە هەموو
کون و کەلەبەرێکدا بکات ،کەسایەتی بخولقێنێ .رۆمان بۆی
ههی ه کامێرای گێڕانەوەی خۆی بگەڕێنێت بەنێو رەهەندە
جۆراوجۆرەکانی ژیانی کۆمەاڵیەتی ئەو کۆمەڵگایە و لە ئاکامدا
خوێندنەوەیەک بەرهەم دێت کە با بڵێین هەم چاوێکی وردبینترە

و هەم الیەنی عەقاڵنی و الیەنی کەشفێکی رەخنەگەرانە و
رەخنەکارانەی بۆ کۆمەڵگا زیاتر تێدایە .رۆمان زیاتر دەتوانێ باس
لەو گشتییەتە بکات کە هەوێن و بنەمای کۆمەڵگا دادەمەزرێنێ،
بۆ نموونە :تۆ لە رۆمانی “پێشمەرگە”دا دەتوانی بگەڕێی بەدوای
ئەو هۆکارانەی کە بۆچی میللەتێک لە جۆری میللەتی کورد لە
ژێرە دەستیدا ماوەتەوە؟ و بۆچی پێویستە ئەو میللەتە بۆ ئەوەی
کە بە زیندوویی بمێنێتەوە پێویستە لە قوناغی خۆڕاگری و
ملمالنێدا بەردەوام بێت؟ و لە ئەنجامیشدا ئەو پەیامی رۆمانهکه
ئهوهی ه کە ئەگەر بەڕاستی میللەتێک بیهەوێت وەکوو میللەت
بمێنێتەوە و خواستی میللی هەبێ و خواستی نەتەوەیی هەبێ،
بۆچی پێویستە قارەمانانێک لە جوری ئەو قارەمانانەی کە لەو
رۆمانانەدا بەرجەستە دەکرێن ،بوونیان هەبێ؟ بە کورتی من ئەو
پرسیارەی جنابت ئاوا وەاڵم دەدەمەوە کە دەستپێکی رۆمان لە
کوردستانی رۆژهەاڵت دوو پەرچە کردار هەبوو؛ پەرچەکرداری
یەکەم لە بەرابەر ئەو واقیعە کۆمەاڵیەتیەی کە سەرەتاکانی
ئەزموونی بەرەو مودێڕن بوون بووە ،سیاسەت و خواستی سیاسی
و خواستی نەتەوەیی لەو سەروبەندەدا بووە کە شکڵی گرتووە
و تۆخ بووەتەوە و جۆرێک لە وریایی و وشیاریی سیاسی و
نەتەوەیی بۆ میللەتی کورد هاتووەتە ئاراوە .پەرچە کرداری دووەم
کە رۆمان وای هەست کردووە و رۆمان نووسەکان و بەتایبەت
رۆماننووسی دەستپێکەر کە “رەحیم قازی” بێت وای هەست
کردووە کە ژانری شیعر نەیتوانیوە لەو ئاستەدا بێت کە واقیعەتی
کۆمەڵگا بخوێنێتەوە و لە ئاکامدا ژانری ل ه چهشنی شیعر
تەنیا رووناکایی خستووتە سەر ئەو بەشانە کە دەکرێت وەکوو
هەندێک الیەنی دەگمەنی ژیانی کۆمەاڵیەتیی کۆمەڵگاکەت
دەستنیشانی بکەی ،نەک گشتییەتی ئەو کۆمەڵگایە.
شەریف فەالح :باسی رۆمانی “پێشمەرگە”ت کرد ،وەکوو
دەستپێکی رۆمانی کوردی لە کوردستانی ئێران لە رەوتی
رۆمانی کوردیدا ئەگەر سەرەتا رۆمانی “حەمە دۆک”ی یاشار
کەماڵ دەخوێنییەوە و دواتر “پێشمەرگە”“ ،هاوارە بەرە” و
“میرزا”؛ هەست بە رەوتێک ،بیرێک دەکەی کە تەواوکەری
یەکن ،واتە باس لە خەونێکی کورد دەکەن باس لە فۆرم گرتنی
کەسایەتیی کەسێک دەکەن کەلە یاخی بوونی “حەمەدۆک”ەوە
دەست پێدەکات ،دیسان بە جۆرێکیتر لە “حەمەتاڵی بانە”دا
ئێمە دەیبینینەوە ئەم کەسایەتییە کە دێتە ناو فەزای رۆمانی
“پێشمەرگە” خەون و هزری فۆرم دەگرێ ،خەونی هەیە،
خەونێکی سیاسی هەیە و لە رۆمانی “هاوارە بەرە” و “میرزا”دا
ئەم رەوتە هەروا بەردەوامە ،تۆ پێت وایە لە رۆمانەکانی دواتردا
یانی لە “گوڵی شۆران” و لە “گرەوی بەختی هەاڵڵە”ی
“عەتا نەهایی”دا دووبارە ئەو رەوتە دەستی پێکردووتەوە ،واتە
کەسایەتییەک بە ناوی “پێشمەرگە” وەکوو سیمبولی کورد لە
رۆمانی کوردیدا رەوتێکی ئاسایی پێواوە؟
عەبدولخالق یەعقووبی :لە راستیدا من ناتوانم ئاوا بە روونی
و یەک الیەنبینانە باس لەوە بکەم کە ئایا ئەو رەوتە رەوتێکی
هێڵئاسا بووە و گەشە سەندنەکەی بە شێوەیەکی خەتی بووە یان
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نە؛ بەاڵم من دەتوانم ئاماژە بە یەک جیاوازیی بەرچاو بکەم لە
نێوان ئەو قارەمانانەی کەلە سەرەتاکانی رۆمانی کوردیدا هەبووە
و ئەو کەسایەتی و قارەمانانەی کەلە رۆمانەکانی کاک “عەتا”
دەتوانین دەستنیشانی بکەین .من پێم وایە دەستپێکی رۆمانی
کوردی زیاتر بە خۆلقاندنی ئەو کەسایەتیانەبیچم دهگرێت کە
حاڵەتی بە قەولی ئێنگلیزییەکان ،ئایدیاڵ”یان هەیە ،یانی دەبن بە
نموونەیەک یان پاڵەوانێک کە دەتوانی تۆ لە کۆمەڵگادا ،ئەگەریش
وجودی زیندووی راستەقینەیان نەبێت یان زۆر کەم بێت ،بەاڵم
کۆمەڵگا بە ئاواتیان دەخوازێت ،یانی ئەو قارەمانە قارەمانێکی
“ئایدیاڵ”ە کە زیاتر پیشاندەری خواست و ئاواتی کۆمەڵگایە،
واتە ئەوەی کە ئەو شەخسیەت و کەسایەتییانە بەشێک بن یا
بەشێکی زۆر راست و ورد بن لە واقیعیەتی کۆمەڵگا .بۆ نموونە لە
دوو رۆمانەکەی کاک “فەتاح ئەمیری”دا“ ،هاوارەبەرە” و “میرزا”
 ،کەسایەتیی میرزا ،کەسایەتیەکە کە دەیهەوێ پێشەنگخواز
بێت ،دەیهەوێ رۆشنبیر بێت و دەیهەوێ ببێ بە کەسێکی
ئایدیاڵ لە کۆمەڵگایەکی کوردیدا کە ئەو کۆمەڵگایە لەوانەیە
سەدا نەوەدی خهڵکهکهی بێبەری بن لەو تایبەتمەندییانەی
کە ئەو قارەمانە هەیەتی .بۆیە رۆماننووس لە راستیدا زیاتر
لەوەی کە خوێندنەوەی واقیعی کۆمەڵگای کوردی بکات،
خوێندنەوەی ویست و داخوازی دوارۆژی خۆی و میللەتەکەی
دەکات یان با بڵێین ویست و داخوازی خۆی لە خۆلقاندنی ئەو
کەسایەتیەدا بەرجەستە دەکاتەوە ،کە من بۆ خۆم پێم وایە ئەو
جۆرە زەینییەتە بۆ داڕشتنی کەسایەتیی رۆمان تا رادەیەکی زۆر
چاوت دەبەستێ لە ئاست خوێندنەوەی هەموو واقیعیەتەکانی
کۆمەڵگا ،و کەسایەتییەکان پتر لەوەی کەسایەتییەکی زیندوو
بن ،پتر لەوەی کە پێشاندەری بارودۆخێکی راستەقینەی
هەنووکەیی کۆمەڵگای کوردی بن ،زیاتر دەچنە خانەی خەون
و خولیا و ئارەزوو و ئاوات و دیدێکی ئیدەئالیستانە بۆ مرۆڤی
کۆمەڵگای کوردی و بۆ واقیعی کۆمەڵگای کوردی .بەاڵم ئەگەر
سەرنج بدەی لە شێوەی داڕشتنی کەسایەتی لە رۆمانەکانی
“عەتا نەهایی”دا،بۆ وێنه ،لە “گوڵی شوران”دا دیسان ئەو
تایبەتمەندییە تا رادەیەک دەبینرێ ،دەزانی ئەو شتەی کە لەوێدا
کراوە بەجۆرێک درووست کردنی ناسنامەیەکە کە ئێمە ئاواتی
دەخوازین ،لە پانتایی سیاسەت و واقیعی کۆمەاڵیەتی خۆماندا.
بۆیە تۆ دەبینی زۆربەی ئەو رۆمانانە رووبەڕوو بوونەوەیان لەگەڵ
واقیع ،زیاتر رووبەڕوو بوونەوەیەکی مێژوویی گەرایانەیە ،یانی
ئێمە بۆ وێنە لە “گوڵی شۆران”دا بڕگەیەک لە مێژووی کورد
باس دەکرێ بۆ ئەوەی کە ئەو ناسنامەیە لەو بەشە لە مێژووی
ئێمەدا بەرجەستە بێتەوە و ون نەبێ.
لە دوو رۆمانی ئاخری “عەتا نەهایی”دا کە رۆمانی “باڵندەکانی
دەمبا” و بەتایبەتی “ گرەوی بەختی هەاڵڵە” بێت ،دەبینین
جۆرێ لە کەسایەتی نوێ لە رۆمانی کوردیدا سەر هەڵدەدات ،کە
ئەو کەسایەتییانەش هەرچەند دیسان بەدوای دروست کردنی
ناسنامەیەکی نەتەوەییدا دەگەڕێن ،بەاڵم ئەو کەسایەتییانە
زیندووترن ،ئەو کەسایەتییانە لە قۆناغی بە قارەمان بوون و
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بەقارەمان کردن و خەونی بەقارەمان بینین دادەماڵدرێن و دێنە
نێو واقیعی کۆمەڵگای کوردییەوە و ئەو شتە بەسەریان هاتووە لە
کۆمەڵگای خۆیاندا وەری دەگرن و قبووڵی دەکەن و دانی پێدا
دەنێن .بۆ وێنە ،ل ه رۆمانی “گرەوی بەختی هەاڵڵە”دا ئەو کۆمەڵە
کەسایەتییە کە خولقاون لە هەمانکاتدا کە هەموویان هەڵگری
یا با بڵێین لەخۆگری جۆرێ لە ناسنامەی نەتەوەیی کوردین،
بەاڵم لەنێو واقیعێکی راستەقینەی ژیانی کوردیدا دەژین و زیاتر
هەست دەکەی کە لێرەدا ناسنامە بە قوربانی ئەو خەون و
خۆلیایەی رۆماننووس نەبووە ،یانی ناسنامەکە ناسنامەیەکی
واقعبینانەیە نەک ناسنامەیەکی خەونبینانە .بە بڕوای من ئەوە
یەکێک لە گەورەترین کاریگەرییەکانی “عەتا نەهایی” بوو کە لە
رۆمانی کوردیدا درووستی کرد کە قارەمانی لە خەون و خۆلیای
شهخسیی رۆماننووس دابڕی و هێنایەوە نێو جەرگەی ژیانی
راستەقینەی کۆمەڵگای کوردییهوه .من لە کۆبوونەوەیەکدا باسی
ئەوەم کرد وتم “عەتا نەهایی” لهم بارهیهوه پڕ دەستکەوتترین
رۆماننووس یان چیرۆکنووسی کوردە .لەڕاستیدا من پێموایە ئەو
کارەی کە کردی دهبێت ه هۆی ئەوەی کە زەینیەتی خوێنەری
کوردیش بۆ مەسەلەی کەسایەتی لە رۆماندا بگۆڕدرێ و دیدێکی
نوێ لهم بارهیهوه دێت ه ئاراوه.
شەریف فەالح :نوستالۆژیا لە رۆمانی کوردیدا دەوری زۆری
گێڕاوە ،یانی بە گەڕانەوە بۆ ئەو خەونانەی رابردوو کە بەدی
نەهاتوون ،تۆ باسی واقیعی کۆمەڵگای کوردیت کرد کە لە
فۆرم گرتنی رۆمانی کوردیدا دەوری گێڕاوە ،ئەوە راستییەکە
کە واقیعی کوردی واقیعێکی سیاسی بووە و واقعێک بووە کە
بە دوای ناسنامەی نەتەوەییدا گەڕاوە ،ئایا ئەمە بە سیاسی
کردنی ئەدەب نەبووە؟ پێت وانییە زەربەی لە الیەنی هونەر و
جوانیناسیی دەق داوە؟
عەبدولخالق یەعقووبی :ل ه بابهت ئەوەی کە ئاخۆ لە ئەدەبیات
و لە داهێنانی رۆماندا سیاسەت هەتا چەندە توانیویەتی زاڵ
بێت و ئایا ئێمە باری ئەدەبیمان بە قوربانی سیاسەت بووە،
لە راستیدا من پێم وایە ئەمە خۆی بەرهەمی ئەو بارودۆخەیە
کە رۆمانی کوردی تێیدا لەدایک بووە .تۆ چاو لێ بکە ئەگەر
قیاس و بەراوردێک بکەی لە نێوان ئەو بارودۆخەی کە رۆمانی
فارسی تێیدا شکڵی گرتووه لەگەڵ رۆمانی کوردی ،ئەوکات
دەزانی کە بۆچی لە رۆمانی فارسیدا “بوف کور”ێک دەخۆلقێ
کە رۆمانێکی زۆر بەناوبانگە و کەمترین تێمی سیاسی تێدایە و
لەو الوه رۆمانی “پێشمەرگە”یەک دەخۆلقێ کە ئەو رۆمانە هەتا
سەر ئێسک رۆمانێکی سیاسییە و خەون و خۆلیای سیاسی
تێدایە .من ناتوانم ئەوە بە شێوەیەکی رەها وک پێم وایه له
پرسیارهکهت دهردهکهوێ بە الیەنێکی با بڵین سلبی دابنێین،
یان پێمان وابێ لێرەدا هەموو شتێکی رۆمان فیدا بووە .بۆ؟
چوونکە لەڕاستیدا ئەوە النیکەم پەرچەکردارێکی راستۆکانەیە
کە رۆماننووسە کوردەکان بە نیسبەت ئەو بارودۆخەی کە تێیدا
ژیاون لە خۆیان نیشانیان داوە .بەاڵم پرسیاری جەنابت لەو
سەرەوە دەکرێ بیکەی بە خاڵی دەستپێکی سەرنجێکی ورد کە

ئەویش ئەوەیە کە ئایا ئەوەی کە تۆ لە بارودۆخێکی وەهادا کە
ناچاری خوێندنەوەیەکی سیاسییانە لەنێو رۆمانەکانتدا زەق و زاڵ
بێت دەبێتە هۆی ئەوەی کە لە ئەنجامدا تۆ ئەدەبییەتی رۆمان
و گرینگی دان بە فۆرمی رۆمان بکەی بە قوربانیی خوێندنەوەی
وەها واقعێک؟ لێرە دایە کە ئێمە دەبێ ئەو پرسیارە رووبەڕووی
ئەو رۆمانانە بکەینەوە و دەبینین لە زۆر رۆماندا بەڕاستی گرینگی
دان بە خوێندنەوەی سیاسی و گرینگی دان بەو بابەتانەی
کە ئێمە وەکوو مرۆڤی کورد تێیدا دەژین لەباری سیاسیەوە
وای کردووە کە رۆمانەکە ئاستی ئەدەبی و باری هونەری و
الیهنی فۆرمی خۆی دابەزێنێ و کەسایەتییەکان لەبری ئەوەی
کەسایەتییەک بن کە لەنێو جیهانی ئەو رۆمانەدا بژین و جیهانی
ئەو رۆمانە بۆ ئێمە بکەن بە جیهانی واقیع ،ئەو کەسایەتییانە
زیاتر دەقاودەق له واقیعی سیاسیی کۆمهڵگای کوردی وهرگیراون
و هیچ نهچوونهته ناو ئهو پڕۆسه و پڕۆژهیەی که کهسایهتییهکی
ناو واقیع بگۆڕێ به کهسایهتییهکی ناو رۆمان .یانی واقیعی ئیمه
لەنێو دهقهکانماندا واقیعی دهقی نین ،یان واقیع به واقیعی دهقی
نهکراون .بۆ نموونه ،من له رۆمانی” ههزار ئهشکهوت”ی “عومهر
مهولوودی” دا کاتێک چاو له کهسایەتییهکان دهکهم دهبینم
کهسایهتییهکان ب ه زەینییهتێکی رهخنهکاران ه و رۆماننووسانەی
رۆماننووسدا تێنهپهڕیوه؛ ههر ئهو شتهی کە له واقیع بووه به
زمانێکی کوردیی پهتی و بەبێ رووتووشی هونهری دابەزێندراوهته
نێو پانتایی دهقهوه .لەڕاستیشدا ئهوەی که تۆ باسی دهکهی
کە له رۆمانی کوردیدا نۆستالۆژی زۆره هۆیەکەی ئهوهیه که
خوێندنهوهی ئهو رۆمانانە ئیمه دهگهڕینێتهوه سهر ئهو سهردهم
و حاڵهت و بارودۆخانهی که ئێم ه له ژیانی واقیعی خۆماندا
ههمانه؛ یانی نۆستالۆژی رۆمانی کوردی دیسان دهتوانین بڵێین
نۆستالۆژیایهکی هونهری نییه ،چونکی زۆر زۆر گرینگه که تۆ
له جیهانی رۆماندا پتر دنیای واقیعی خۆت بناسی ،ب ه واتای
ئهوهی که تۆ له رۆماندا خهریکه شرۆڤەیەکی ماناناسان ه دهکهی
بۆ ئەوەی که کۆمهڵگای خۆت بناسی ،کەچی ئێمه له رۆمانی
کوردیدا زۆر کهم ههیه بهو لێکدانهوه و شرۆڤان ه بگەین ،زیاتر
وێنه و ئیماژهکانمان وهبیر دێتهوه و ئهو حاڵهته نۆستالۆژیکه
تێماندا درووست دهبێ و ئهوکات لهوانهیه چێژێکمان وهدهست
بێت ،لەکاتێکدا من پێم وایه له رۆمانێکی سهرکهوتوودا
ههمیشه ئهرکی گهوره ئهوهیه که تۆ ب ه ناسینێکی بوونناسانه و
فهلسهفییانهی زیاتر له وجوودی خۆت و وجوودی کۆمهڵگاکەت
بگهی.
شەریف فەالح :به هاتنە مەیدانی رۆماننووسێکی وهک کاک
عهتا نههایی ،وهکوو جەنابیشت باست کرد ،جۆرێکی دیکە و
خوێندنهوهیهکی دیکه له رۆمانی کوردی له کۆمەڵگای کوردیدا
فۆرم دهگرێت و کهسانی دیکه و بهرهیهکی نوێتر هاتبێتن،
بهاڵم کاتێک دهچینه نێو دهق و نێواخنی ئهم رۆمانانەوە
دهبینین دیسان ههمان ئهو خهونانەن ،یان رهنگدانهوهی
ههمان ئهو واقیعه ئهدهبیاته گوندیه و پێکهاتەی ئەو کۆمەڵگا
دەرەبەگایەتییانە دووبارە بوونەتەوە ،فئودالی ه ههرچهند لەوانەیە

کهسایهتی و رووداوهکان لەنێو فەزایهکی نوێدا فۆرمیان گرتبێ،
بهاڵم دیسان قسهکان ،ئاخافتن و دەربڕینی خەون و خولیاکان،
خەون و خولیای گوندن ،پێت وایه دیاردەی شار لەالی ئێمه
سهری ههڵداوه که دهربڕینێکی شارییانەمان بۆ رۆمان هەبێت و
شار چهنده رۆڵی ههیه له فۆرم گرتنی رۆماندا؟
عەبدولخالق یەعقووبی :ئهم پرسیاره بەڕاستی پرسیارێکی زۆر
بهرباڵوه ،چونکە شتێک نییه که لەسهر خاڵێکی تایبهت باس
کرابێت و بتوانین بگهڕینهوه سهر ئهو خاڵه و شیی بکهینهوه.
بهاڵم لەڕاستیدا من دیسان ههر ئهوه دهڵێم رۆماننووسی
کورد رهنگه بتوانێ ،ئهگهر بیههوێ ،رۆمانێکی تهواو فانتازی
بخولقێنێ و بچێته نێو ژانری بۆ وێنە خهیاڵی زانستی ،بتوانێ
ل ه واقیعی کۆمهڵگای خۆی داببڕێ و تهواو جیهانێکی تایبهت
به خهیاڵی خۆی بخۆڵقێنی ،بهاڵم هەتا ئێستا دیاره ئهو ژانره
له نێوان رۆمانی ئێمهدا سهری ههڵنهداوه و رۆماننووسانی ئێمه
تهنیا دهرفەت و دهرهتانی ئهوهیان بووه که له واقیعێک که
تێیدا دهژین باس بکهن و ئهو واقیعه بکهن به رۆمان .ئهگهر
تۆ دهبێنی کە له رۆمانی کوردیدا شار ئامادهییهکی ئهوتۆی
نییه و بۆچی کهسایهتییهکان ،وهک تۆ باسی دهکهی ،هەتا
ئێستاش به کولتووری گوندی رهفتار دهکهن و قسه دهکهن،
ئهوه دیسان بهشێکه لهو واقیعهی که ئێمه تێی کهوتووین و تۆ
ناتوانی واقیعێک بهدهستکرد بێنیتە ئاراوه که ئهو واقعه واقعی
کۆمهڵگای ئێمه نهبێ .نموونهیهکت ئهگهر بۆ باس بکهم ئهو
شتهی ک ه له رۆمانهکانی “بهختیارعهلی”دا ههیه ،ئهویش ئهوهیه
که بهختیارعهلی دهیههوێ کهسایهتیی شاریی کورد درووست
بکات ،دهیههوێ کۆمهڵێک کهسایهتی بێنێته نێو رۆمانهکانیهوه
که به جۆرێک بدوێن که لهوانهیه زۆر کهس له شارهکانی ئەمریکا
و ئورووپا دهدوێن ،بهاڵم له ئاکامدا چی لێ درووست دهبێت؟
له ئەنجامدا کهسایهتییهک درووست دهبێت که تۆ لەبری ئهوهی
ههست بکهیت ئهو کهسایهتییه گۆشت و پێست و خوێنی ههیه،
ههست دهکهی که ئهو کهسایهتییه به زۆر قسهی دهئاخنرێته
دهم و دهیههوێ به زۆر خۆی دابسهپێنێ بەسهر خوێنهردا ک ه
یانی من له فهلسهفه تێدهگهم ،من له ئهدهبیات تێدهگهم ،ئهمن
له باسه تیۆریکهکانی هونهر تێدهگەم.
عهتا نههایی لهم بارهوه به بڕوای من سهرکهوتووانهتر کاری
کردووه .له رۆمانی “باڵندهکانی دهم با” و “گرهوی بهختی
ههاڵڵه”دا زەینیهتی کهسایهتییهکان زەینیهتی شارییه .نههایی
ویستوویهتی هۆکارهکانی پشت ئهو رووداوانەی کە له ژیانی شار
و بۆ شارنشینهکان روو دهدات بهرجهسته بکاتهوه .بۆ نموونه ،له
گرهی بهختی ههاڵڵهدا ئهوه به ئێمه بڵێ که چۆنه له کۆمهڵگایهکی
کوردیدا که کهسانی شۆڕشگێڕ که دهیانههوێ ئازادی و رزگاری
بۆ کۆمهڵگاکهی خۆیان بێنن ،کهسانی شۆڕشگێڕ ک ه دیاره دهبێ
بیرێکی شارنشینانهی پێشکهوتنخوازانهیان ههبێ ل ه ئەنجامدا بۆ
خۆیان دەبنهوه به ههڵگری جۆرێک له بیرۆکەی عهشیرهتی و دواتر
لەسهر مهسهلهی نامووس نزیکترین کهسیان و خۆشهویستترین
کهسیان دهکوژن .من پێم وایه لەوهدا عهتا نههایی توانیویهتی
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تا رادهیهک زۆر سهرکهوتوو بێت .به بڕوای من مهسهلهی
شار له رۆمانی کوردیدههڵگری دووشهبهنگه :له سەرێکهوه ئهو
شەبەنگە له رۆمانی کوردی لهجۆری “هاوارهبهره” و”میرزا” و
“ههزار ئهشکهوت” و”پێدهشتی کارمامزە کۆژراوەکان” کە ههر
ل ه بنهڕهتدا خۆیان ل ه فهزای شاری نهداوه و شارلهم رۆمانانهدا
شوێنی داڕشتنی کهسایهتییهکان نییه .لەالیەکی دیکەشەوە
شەبەنگی رۆمانگهلێکی وهک”گوڵی شۆران”“ ،باڵندهکانی دهم
با”“ ،شاربهدهر”“ ،دوایین ههناری دونیا” ،یان “شاری مۆسیقاره
سپییهکان” ک ه شار دهبێت بهزهمینهی خولقاندنی کهسایهتی و
گۆڕهپانی روودانی بهس هرهاتهکانیان .من ل ه دوای خوێندنهوهی
“شاری مۆسیقاره سپییهکانی” بهختیارعهلی بهو ئهنجام ه گهیشتم
خوڵقاندنی کهسایهتیی شارنشین بۆ رۆماننووسی کورد ،ک ه خۆی
ب ه جۆرێک نوخبهیهکی شارنشینه ،ل ه خوڵقاندنی کهسایهتییهکی
گوندنشین ئهستهمتره .لهم رۆمانهدا زۆربهی کهسایهتییهکان ل ه
بری ئهوهی قسهی خۆیان بکهن ،یهکڕاست دهبن ه نوێنهری
رۆماننووس و هزرهکانی ئهو خۆیا دهکهن.
شەریف فەالح :هەروهک دهزانین ژن لەنێو ئهدهبیاتی کوردی
و بهتایبهت ئهدهبیاتی زارەکیدا وەک هەوێن و سەرچاوەی ئەم
جۆرە لە ئەدەبی خۆماڵی و رەسەن دهورێکی زۆری گێڕاوه،
ئاخۆ رۆمانی هاوچەرخی کوردی وهکوو کهسایهتییهکی سهرهکی
وهکوو دهورگێڕ و کاراکتێری سهرهکی چ رۆڵێکی پێداوه ،ئێمه
دهبینین له رۆمانهکانی کاک عهتا نههایی دا ژن حزووری ههیه،
بهاڵم ئهو حزووره نی ه که وهکوو کاراکتێری سهرهکی بێت له
رۆمانهکانی دیکەدا تۆ پێت وایه حزووری ژن نهشاردراوهتهوه،
حزوورێک نیه که پیاو بۆی درووست دهکا و نیە لەژێر سێبەر
و هێژمۆنیی پیاودا؟
عەبدولخالق یەعقووبی :من پێم وای ه نووسهر دهبێ خۆی
به قوتابیی واقیع بزانێ ،یانی ئهوه واقیعه که به ئێمه دهڵێ
ئێمه چی فێر بین و چی فێر نەبین .ئهمن بۆ مهسهلهی ژن له
رۆمانی کوردیدا دوو تێبێنیم ههیه :یهکیان ئهوهیه که ئهگهر تۆ
دهبینی له رۆمانی کوردیدا ژن ئامادهیی نییه و ژن ناتوانێ ببێ
به کهسایهتییهک که دهوری سهرهکی بگێڕێت ،هۆیهکی ئهوهیه
که ههر له بنهڕهتهوه ژن له کۆمهڵگای کوردیدا له پەراوێزدا
بووه .که دهڵێین له پەراوێزدا بووه واتای ئهوهیه پیاو که رهگهزی
بهرامبهری ژنه ،ژنی خستووهته پەراوێزهوه و رێگهی پێنهداوه
که بهڕاستی بێته ناو ناوهندهوه و کار بکات .ئهوه خۆی یهکێک
لهو گریمانانهیه که دهکرێ تۆ خوێندنهوهت بۆی ههبێ .لهوانهیه
رۆماننووسی کورد له رۆمانهکانی خۆیدا خهریکه درێژە ب ه ئهو
دهسهاڵته باوکساالرانه دهدات که ژن دهخاته پەراوێزهوه.
ب ه ل ه بهر چاو گرتنی ئهوهی زۆرینهی ههره زۆری رۆماننووسانی
کورد پیاون دهتوانین بڵێین راست ه رۆماننووس رۆمان دهنوووسێ،
ل ه جیهانێکی رۆشنبیریدا دهژێت ،ئهزموونی فهلسهفی و فکری
و کۆمهڵناسانهی ههی ه لهنێو جیهانی رۆماندا ،بهاڵم ل ه ئەنجامدا
ئ هویش پیاوێکە لەنێو کۆمهڵگای پیاوساالرانەدا .بۆی ه تەنانەت
ئهگهر ب ه شێوهی ناخودئاگاش بێت تۆ دهبێنی له رۆمانهکانیدا
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کارێک دهکرێ که ژن له پەراوێزدا بمێنێتهوه ،ئهو خوێندنهوهی ه
ئهگهر ب ه شێوهیهکی مەیدانی و بابهتییان ه لهسهر رۆمانی کوردی
پیاده بکردرێ ،زۆر شتی گرنگی لێ بهدهست دهکهوێت.
خوێندنهوهیهکی دیکهو تێبێنیهکی دیکهم ئهوهی ه ک ه نهبوونی
دیار و بهرچاوی ژن ل ه رۆمانی کوردیدا دیسان رهنگدانهوهیهکی
سروشتیی واقیعی کۆمهڵگای کوردییه ،یانی زۆر جار ژنیش
خۆی ئامادهییهکی ئهوتۆی لهو کۆمهڵگایهدا نیی ه ک ه رۆماننووس
بهڕاستی بیههوێ وهسف و وێنایهک لهو ئاماده بوونه بکات و ل ه
رۆمانهکانیدا ئهوه دهربکهوێ ک ه ژنیش حزوورێکی بهرجهستهی
ههیه .بۆ نموونه ،ل ه رۆمانهکانی “فهتاح ئهمیری”دا تۆ دهبینی
ژن ل ه ههموو جێگایهک تاپۆیه ،سێبهره ،ل ه کاتێکدا ب ه حوکمی
ئهوهی “هاوارهبهره” و “میرزا” زۆر باس ل ه ژیانی گوندی دهکهن،
خۆ دهیتوانی وێنایهکی دیک ه ل ه ژنی گوندی ب ه دهستهوه بدا.
چونک ه ئێم ه دهزانین ل ه گوند ژن النیکهم ل ه بواری ئابوورییهوه
کهسایەتییەکی ههڵسووڕ و شوێندانەرە و تهنانهت زۆر جار
ئهگهر بڕیاردهریش نهبووبێ له بڕیارهکاندا دهستێکی بااڵی
ههبووه .بهاڵم تۆ دهبینی لهو رۆمانانهدا ژن ئهو واقیع ه وردهی
بۆ نهخوێندراوهتهوه و ل ه ئهنجامدا ژن کهسایهتییهکی تاپۆ و
کەسایەتییەکی سێبهره .ل ه هێندێک رۆماندا بۆ نموونه ل ە رۆمانی”
گوڵی شۆڕان”ی کاک عهتا نههایی دا ژن دێت ه مهیدانهوه ،ژن
سیماکهی هێندێک بهرچاوتر و بهرجهستهتره ،بهاڵم دیسان
ههست دهکهی جۆرێک ل ه نهوێران و خۆبواردن ههی ه لهوهی
ک ه دیسان پێناسهیهکی وردی ژن بکردرێ .گرینگیی ژن و
کاتی دهرکهوتنی ژن ل ه رۆمانهکهدا ئهوکاتهی ه ک ه بخوازرێت
گرینگیی پیاوێک بەرجهست ه بکرێتهوه و لێرەش دیسان ل ه
ئەنجامدا ئهتوانین بڵێین دوهری پاشەڕۆکێک دهدرێ ب ه ژن لهو
رۆمانهدا .ههڵبهت ورده ورده ئهو شت ه ل ه رۆمانهکانی دواتری
کاک “عهتا”دا کهم رهنگتر دهبێ ،بهتایبهت ل ه رۆمانی “گرەوی
بهختی ههاڵڵه“دا ژن دێت ه ناوهندی س هرنجی رۆماننووسهوه و
ی
تهنانهت دهوریشی زیاتر دهبێت .من بهپێی ئهو دوو تێبێنیە 
ک ه باسم کرد پێم وای ه ئهگهر ل ه گشتییهتیی رۆمانی کوردی
بڕوانی ،ژن یان ب ه شێوهیهکی ناخودئاگا لهالیهن رۆماننووسهوه
ل ه پەراوێز خراوهتهوه ،یان سیکلی وهپەراوێز خستنی ژن ل ه
کۆمهڵگای کوردیدا لهنێو دهقی رۆمانی کوردیشدا دیسان سهرل ه
نوێ دهستی ب ه ئیش کردووهتهوه .ل ه الیهکی ترهوه خودی ئهم
حاڵهت ه رهنگدانهوهیهکی سروشتیی ئهو واقیعهی ه ک ه ژنی کوردی
تێدا دهژی و نهیتوانیوه هەتا ئێستا دهورێکی کاریگهر بگێرێ و
ئهگهریش گێرابێتی ئهو دهوره نهتوانراوه بێت ه نێو رۆمانی کوردی
و ببێ ب ه دهق .
شەریف فەالح :لە رۆمانی کوردیدا شتێک زۆر بهرجهستهیه،
ئەوەی ە رهنگ ه ئاراستەی گێڕانەوە و رەوتی رووداوەکان زۆر
دەکەونە ژێر کاریگەریی کات و شوێنەوە ک ه دهڕۆیت ه نێو
بهشهکانی دیکهی رۆمانهکهوه فالشبهگ دهبێنین دووباره
دهگهڕێتهوه شوێنی رووداوی رۆمانهکان ،دهگۆڕدرێ ،پێت وایه
ل ه فۆرم گرتن و پێکهاتهی رۆماندا شوێن چ دهوڕێک دهگێڕێت

و ب ه نسبهت رۆمانی کوردییەوە چۆنە؟
عەبدولخالق یەعقووبی :لەبەر ئەوەی کە پرسیارهک ه زۆر
گشتی ه من ناچارم ورده ورده بەرتەسکی بکەمەوە و بچین ه سهر
خاڵێکی تایبهت .شوێن ههمیش ه کاریگەریی لهسهر رهفتاری
کهسایهتی ههی ه و زۆر جار ل ه باس ه کۆمهڵناسییهکاندا باس لهوه
دهکرێ ک ه شوێن دهتوانێ تهنانهت ل ه سهر شێوهی بیرکردنهوه،
شێوهی ههڵسوکهوت ،و شێوهی قس ه کردنیشدا کاریگەری
دابنێ  .ئهگهر ئهو شتەی کە جەنابت باسی دهکهی بکهین
ب ه بنهمای باسێک لهوهدا ک ه خهساری هێنان ه ئارای مهسهلهی
ی
شوێن ل ه رۆمانی کوردیدا چییه ،من دهتوانم بهو شێوهی ه باس 
بکهم ک ه رۆماننووسی کورد زۆر جار ئهوە لهبیر دهکات که
کهسایهتییهکان ههمیش ه ههڵسوکهوت و ئاخافتن و رهفتاریان
دهبێ بهپیی ئهو شوێن ه بێ ک ه تێیدا بهسهر دهبهن ،بۆ نموون ه
تۆ دهبینی کهسایهتییەک ل ه دهسپێکی رۆمانهک ه چۆن قس ه
ی چهندین ساڵیش بهسهر ئهو رۆمانهدا یان
دهکات دوای ئهوه 
رووداوهکانی ئهو رۆمانانهدا تێپەڕی بێت دیسان ئهو کهسایهتیی ه
ب ه ههمان شێوه قس ه دهکات ،یا کهسایهتییهک ئهگهر ل ه
شوێنێکی تایبهت بێت و دوو الپەڕه دیالۆگ و ئاخافتنی لێ باڵو
بێتهوه ،ئهگهر دوای دووسهد الپەڕه
ل ه شوێنێکی زۆر
جیا و ا ز
دیسان
ئه و

کهسایهتی ه قس ه بکات دهبینی ههمان دهستهواژه و ههمان تۆن
و لهحن و راوێژ و دهنگ و سهدای ههیه.
شەریف فەالح :یانی ب ه پێی تهمهنی کهسایهتیهک ه رهفتارهکان
نهگۆڕاون؟
عەبدولخالق یەعقووبی :ئهوه لهباری کاتهوه ،یهکیش لهباری
شۆێنهوه ،بۆ نموون ه باش ه دهکرێت کهسێک ک ه مامۆستای زانکۆ بێت
و لهنێو کالس و نێو پۆلهکهیدا خهریک ه دهرس ب ه خوێندکارهکانی
دهڵێت ،ئهو مامۆستای زانکۆی ه کاتێک بچێتە ناو بازاری شار و
لهگهڵ دووکاندارێک قس ه بکات ،دیسان ب ه ههمان زمان قس ه
بکات ،یانی ئایا ئهو شوێن ه کاریگەریی لهسهر ئهو مامۆستای ە ناکا
که لهو دووکانهدا چ وشهیەک ههڵبژێرێ ،چ تۆنێک ههڵبژێرێ،

چ لهحنێک ههڵبژێرێ .باش ه بۆ لهههندێک رۆمانی کوردیدا دا
تۆ ل ه ههموو شۆێنێک ههست دهکهی کهسایهتییهکان خهریکن
فهلسهف ه بهرههم دێنن و خهریکن حیکمهت دهخۆڵقێنن ،ل ه
راستیدا ئهم ه جۆرێک ل ه پهتای دهرخوارددانی حیکمهت بە
خوێنهره ک ه وا دهکات رۆماننووس ههموو کهسایهتییهکان بکات
ب ه فەیلەسووف و ئهوه دیسان دهگهڕێتهوه سهر مهسهلهیهکی
تیۆری ک ه دهنگی کهسایهتی دهنگی خۆی نیه ،بهڵکوو
دهنگی دیکتاتۆریهتی داهێنهری رۆمانهکهی ه ک ه نووسهرهکهی
بێ .جارێکیان یهکێک ل ه رۆماننووسان ،پێم وای ه فلۆبێرە ،به
گیدۆمۆپاسان دهڵێ :ههوڵ بده ل ه چیرۆکهکاندا رهسانایهتی
درووست بک ه و ئهگهریش ههست دهکهی رهسانایەتییەکیان
تێدای ه ئهو رهسانایهتیی ه نیشان بده .من پێم وای ه بهشێک
ی ل ه بابهت شوێنهوه ک ه مهبهستی
ی رهسانایهت 
ل ه مهسهله 
پرسیارهکهی جهنابته ،ئهوهی ه ک ه کهسایهتی بهپێی بارودۆخ
ک ه شوێن یهکێک ل ه مهرجهکانی بێت دهبێ قس ه بکات،
یانی تۆ ناکرێت پێشمهرگهیهک ل ه مهیدانی شهڕ ب ه
جۆرێک بئاخفێ ،دواتر ئهو پێشمهرگهی ه بچێت ل ه
ژووری ماڵهکهی خۆی و ل ه ههڵسوکهوتیدا لهگهڵ
ژنهکهی ههر ب ه ههمان جۆر بئاخفێ .لە راستیدا
شوێن فاکتەرێکی زیندووە لە دەستنیشان کردنی
شێوەی هەڵسوکەوت و ئاخافتن و بیر و بۆچوونی
کەسایەتییەکاندا ،ئەوەیە کە بە بڕوای من دەکرێ
شوێن وەکوو خەسارێک لە رۆمانی کوردیدا باس
بکرێت.
شەریف فەالح :وەک دەزانین ئێشتاش
بەشی زۆری ئەدەبیاتی ئێمە ئەدەبیاتی
نەنووسراوە و پێی دەڵێن ئەدەبیاتی
زارەکی و بەتایبەت کوردیش لەو
بوارەوە زۆر دەوڵەمەندە ،بەاڵم هێشتا
کاری لەسەر نەکراوە و وەکوو خەرمانە و
“گەنجێکی سەر بەمۆر” ماوەتەوە ،بەشێکی
نووسراوەتەوە ،پێت وایە حیکایەت ،بەیت
و باوی کوردی دەتوانن لە خولقاندنی
بەرهەمی نوێی کوردی و بەتایبەت رۆماندا
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چ رۆڵێکیان هەبێ؟ رۆماننووسانی کورد چۆن دەتوانن لەمانە
کەڵک وەرگرن بۆ نووسینەوەی ئەدەبییاتی هاوچەرخ؟
عەبدولخالق یەعقووبی :لە رەخنەی ئەدەبیدا باسێک
هەیە بەناوی نێواندەقێتی ( .)intertextualityیەکێک
لەو کەسانەی کە لە جیهانی ئەدەبییاتدا زۆر بە شێوەیەکی
زیرەکانە توانیویەتی لە میراتی رابردووی ئەدەبی خۆی کەڵک
وەربگرێ و دەقێکی مۆدێڕنی خۆی بارگاوی بکا بە دقێکی کۆن
و سەرکەوتووییش بە دەقەکەی خۆی ببەخشێ “ تی ئێس
ئێلیۆت” بووە ،ک ه لە زۆربەی شیعرەکانی خۆیدا کەڵک لەو میراتە
وەردەگرێ کە ئەدەبیاتی رۆژئاوا بەگشتی لەبەر دەستی داناوە و
توانیویەتی جۆرێ لە پەیوەندیی نێوان دەقیەتی ساز بکات .دیارە
ئەو چهشن ه پەیوەندیە
زیاتر بۆ بەبڕشت کردن و
دەوڵەمەند کردنی خودی
دەقەکەیە .ئەگەر ئێمە
لە هەموو گرینگتر ئەوەیە کە
بڕوانینە ئەو مەسەلەیە
ئەدەبیات هەمیشە بوونێکی
کە جەنابت باسی
زیندووی هەیە ،ئەدەبیاتی
دەکەی ،کە مەسەلەی
کە
سەرکەوتوو ئەو ئەدەبیاتەیە
وەرگرتن
کەڵک
سنوور ناناسێ  ،کە حازر نیە
لە میراتی ئەدەبی
خوێنەری
بڵێ من تەنیا بۆ
فۆلکلۆریک و زارەکیی
ئەمڕۆ دەنووسم یان وەکوو
کوردیی ه بۆ ژانرێکی
هەندێک لە برادەرانی ئێمە
مۆدێڕنی وەکوو رۆمان،
بڵێ نەخێر من تهنیا بۆ
من پێم وایە زۆر زۆر
خوێنەری سەد ساڵی
گرینگە کە ئەو پەیوەندیە
داهاتوو دەنووسم چونکی
نێوان دەقێتییە درووست
خوێنەری ئێستا لێم تێناگا.
ببێت و درووست کردنی
ئەدەبیاتی زیندوو ،ئەدەبیاتی
ئەو پەیوەندییە ،یەکەم
سەرکەوتوو ،ئەو ئەدەبیاتەیە
گرینگیەکەی لەوە دایە
کە بۆ خوێنەری هەموو
کە ئەتۆ لەو رێگایەوە
سەردەمێ بنووسرێ،
دەتوانی بەشێک لە
زیندووی
میراتێکی
رابردوو بگوازیتەوە بۆ
نێو دەقێکی ئێستا و ئەو
زیندوویەتییە بکەی بە رۆحی دەقی خۆشتدا و ئەوە دەبێتە هۆی
ئەوەی کە میژووی تۆ ،میراتی تۆ ،ئەدەبی کۆن و کالسیکی
تۆ لە ئەدەبیاتی ئەوڕۆتدا و لە دەقی ئەوڕۆتدا ئامادەیی هەبێ.
کاریگاریی گرینگی دیکەی ئەوەیە کە ئەتۆ لەبری ئەوەی
کە ئاسۆی تێڕوانینی خۆت تەنیا بە جیهانی ئێستاکەت ،بەو
جیهانەی کە تێیدا دەژی بەرتەسک بکەیتەوە ،ئاسۆیەکی
تێڕوانینی دیکە کە بەشێکە لە میراتی خۆشت کە ئاسۆی
تێڕوانینی ئەدەبی فۆلکلۆریک و زارەکیش بێت زیادی دەکەی بە
دەقەکەی خۆت و پانتایی تێگەیشتن و لەوانەیە چێژ وەرگرتنی
دەقەکەی خۆشت بەرباڵوتر بکەی .بەاڵم من پێم وایە لە هەموو
گرینگتر ئەوەیە کە ئەدەبیات هەمیشە بوونێکی زیندووی هەیە،
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ئەدەبیاتی سەرکەوتوو ئەو ئەدەبیاتەیە کە سنوور ناناسێ  ،کە
حازر نیە بڵێ من تەنیا بۆ خوێنەری ئەمڕۆ دەنووسم یان وەکوو
هەندێک لە برادەرانی ئێمە بڵێ نەخێر من تهنیا بۆ خوێنەری
سەد ساڵی داهاتوو دەنووسم چونکی خوێنەری ئێستا لێم تێناگا.
ئەدەبیاتی زیندوو ،ئەدەبیاتی سەرکەوتوو ،ئەو ئەدەبیاتەیە کە بۆ
خوێنەری هەموو سەردەمێ بنووسرێ ،راستە تۆ باس لە واقیعی
ئێستا دەکەی ،راستە تۆ خۆشت لە واقیعی ئێستادا دەژی،
بەاڵم ئەتۆ میراتێکی گەورە و گرانت لەبەر دەستە لە ئەدەبیاتی
فۆلکلۆریکی کوردی .بۆیە بە بڕوای من لە راستیدا ئەو کەسەی
کە باوەڕی بە خولقاندنی رۆمانێکی هەمیشەیی بێت ،رۆمانێک
کە بۆ هەمیشە نووسرا بێت ،رۆمانێ کە سەردەمێکی تایبەت
نەناسێ ،زۆر زۆر گرینگە کە بزانێ لە ئەدەبیاتی فۆلکلوریک
و ئەدەبیاتی سەرزارەکیی خۆشی چی کراوە کە ئەو دەقانە بە
زیندووی ماونەتەوە و ئەو چۆن بتوانێ لەو راستییانە کەڵک
وەربگرێ ،چ وەک مۆدێل ،چ وەک ئەوەی کە بتوانێ جارێکی
دیکە لەسەر ئەساسی ئەو پڕۆسەیە کە ئەو ئەدەبیاتە بەرهەم
هاتووە ،ئەو ژانرێکی دیکە بەرهەم بێنێ کە ژانری رۆمانە و
من پێم وایە لەو بارەشەوە ئەگەر ئێمە هەڵی سەنگێنین هەتا
ئێستا لە رۆمانی کوردیدا لەم بارەوە کاری زۆر گرینگ نەکراوە.
بۆ نموونە ئەو ریالیزمی جادووییەی کە “بەختیار عەلی” لە
رۆمانەکانیدا بەکاری دێنێ ،من پێم وایە کۆپییەکی کاڵی ئەو
ریالیزمە جادوویەیە کە لە ئەدەبیاتی ئامریکای التیندا کراوە،
لە کاتێکدا ئەتۆ ئەگەر ئاوڕێک لە بەیتی “شێخ فەرخ و خاتوو
ئەستێ” بدەیتەوە ،دەبینی ریالیزمێکی جادوویی تایبەت بە
کۆمەڵگای کوردی بە زەینییەتی ئینسانی کورد لەوێدا هەیە کە
بۆ وێنە منداڵێک دەتوانێ لەسەر النک قسە بکات و ئەو جادوویە
بووهت ه بەشێ لە واقعی ئەو دەقە.
شەریف فەالح :ئێستا ئەوانەی کە لە رۆژهەاڵتی کوردستان
دەنووسن لە کۆمەلگایەکدا دەژین کە سانسۆر بەسەریدا زاڵە،
ناتوانن ئەو جۆرەی کە دەیانەوی بنووسن ،لێرەدا پەنا دەبەنە
بەر هێندێ سیمبۆل و هێندێک هێما ،پێت وایە رۆماننووسانی
کورد لە رۆژهەالتی کوردستان ،بەتایبەت ئەو رۆمانانەی کە
تۆ خوێندووننەتەوە وەکوو رۆمانەکانی”عەتا نەهایی”“ ،فەتاح
ئەمیری” بۆ ئەوەی هەموو خوێنەرێ لێی تێبگات لە پشتی
ئەم سانسۆرەوە کە بە سەریا زاڵە ،چۆن کەڵکیان لەم هیما و
سیمبۆالنە وەرگرتووە؟
عەبدولخالق یەعقووبی :ئەگەر ئێمە بۆ باس کردن لە رۆمان
جارجار نموونە لە شیعر دێنینەوە نامانهەوێ باسەکە بگۆڕین ،بەاڵم
ئەو پرسیارەی کە تۆ لە منت کرد ناچارم دەکات بمباتەوە سەر
“سوارە ئیلخانیزاده” “لە خەوەبەردینە”دا ،چوونکە ئەو شتەی
کە جەنابت باسی دەکەی راستەو راست لە “خەوەبەردینە”دا
رەچاو کراوە ،یانی کەڵک وەرگرتن لە هێما و سیمبۆڵ بۆ پێکانی
مەبەستێک کە ناخوازرێت بە ئاشکرایی باسی لێ بکرێت ،بەاڵم
لە هەمان کاتدا هەموو ئەو کارانە لەنێو بازنەیەکی دەقییەت
و ئەدەبییەتدا بخولێتەوە .لە شیعری خەوەبەردینەدا دەبینی

کە شیعرەکە سەرڕێژە لە سەمبۆل و هێما و نیشانه ،بەاڵم لە
ئەنجامدا تۆ جیهانێکی زۆر بەرباڵوی هێرمۆنۆتیکیشت دەکەوێتە
بەردەست کە ئەتوانی زۆر بە حەزی خۆت لەو جیهانەدا
بخولێیەوە و واتا کەشف بکەیت و مانا بدۆزییەوە .لە راستیدا
ئەو شتە لە رۆمانی کوردیدا کەمو زۆر کراوە .بەشێکی بەهۆی
ئەوەی کە لە بنەڕەتدا ،یەکەم ،رۆمان کاتێک دەتوانێ مەیدانی
شرۆڤەی بەرباڵو بێت کە خۆی بتوانێ لەو هێما و سیمبۆالنە
کەڵک وەربگرێ و خاڵی دووەمیش ئەوەیە کە جەنابتان باستان
کرد؛ واتە رۆمانی کوردی ئێستا لە کوردستانی رۆژهەاڵت لە
بارودۆخێکدا دەخۆلقێ کە ناچارە زۆر جار پەنا بەرێتە بەر
سیمبۆل و هێما هەرچەند من هەمیشە لەگەڵ ئەوەدا هەم کە،
خۆی بارودۆخی سیاسی واتای ئەوە نییە کە تۆ دەبێ بێ ئەمال
و ئەوال لەبەر ئەو بارودۆخە سیاسیە پەنا بەریتە بەر هێما و
سیمبۆل ،چوونکە هێما و سیمبۆل بۆ خۆی بەشێکە لە هونەری
ئەدەبیات بەگشتی و رۆمان بەتایبەتی ،بەاڵم لەسەر ئەوەی کە
باس بکەین چۆن ئەو هێما و سیمبۆالنە بەکار براوە و هەتا
چەندە توانیویهتی لەو بوارەدا سەرکەوتوو بێت ،من دیارە ناچارم
لە رێگای نموونەوە قسە بکەم .لە رۆمانی “شاربەدەر”ی کاک
“حوسێن شیربەگی”دا خودی ئەو حاڵەتی شاربەدەریە هێمایەکە
بۆ ئەو حاڵەتەی کە نەتەوەی کورد تێیدایە ،بەاڵم لەراستیدا
تۆ کاتێک کە سەرلەبەری ئەو رۆمانە دەخوێنیتەوە دەبینی،
ئەو هێمایە لە وەسفێکی رووتی بێ رووتووشی رۆماننووسانەدا
ماوەتەوە ،یانی رۆماننووس نەیتوانیوە ئەو هێمایە لە ئاستێکی
واقیعی جیهانی دەرەوە بگوازێتەوە بۆ ئاستی واقیعێکی نێو
رۆمان ،واقیعێکی هونەری .هەر ئەوەیە کە کاتێک تۆ ئەو رۆمانە
دەخوێنیتەوە لە هەمان کاتدا کە هەست بەوە دەکەی ،شتی زۆر
گرینگ لەو رۆمانەدا باس کراوە ،کەسایەتیگهلێک خولقاون کە
ئەو کەسایەتییانە لە کۆمەڵگای کوردیدا هەبوون ،ئەزموونەکە
جۆرێک لە ئەزموونی ژیانی کوردییە و لە ئاکامیشدا بەشێک
لە مێژووی کوردستان و بەتایبەتی لە رۆژهەاڵت بۆ ئێمە تۆمار
و وەسف و وێنا دەکا ،بەاڵم تۆ ناتوانی بچیتە ناو جیهانی راڤە
و شرۆڤە و لێکدانەوەیەکی شێکاری بۆ ئەو هێما و سیمبۆالنە،
نە بۆ کاسەیەتییەکان وەکوو سیمبۆل و هێما ،نە بۆ حاڵەتەکە
وەکوو شاربەدەری و نە بۆ شوێنەکانیش .ئەوەیە کە ئەو رۆمانە
لە راستیدا ناتوانرێ وەکوو رۆمانێک لەبەرچاو بگیرێ کە
توانیبێتی لەباری هێماییەوە خوێنەر ناچار بە بیرکردنەوەیەکی
قووڵ و لە ئەنجامدا ناسینێکی وردی کۆمەڵگای خۆی بکات.
لە “گوڵی شۆران”ی “عەتا نەهایی”ش دا بە بڕوای من دیسان
سیمبۆلەکان پێوەندییەکانیان زۆر زەق و زۆقە لەو واقیعەی کە
تێیدایە .بۆ نموونە ،ئەو حاڵەتەی کە الس دەگەڕێتەوە ،ئەو
بەسەرهاتەی نێوان الس و براژنەکەی ،کەسایەتیی دایکی الس،
کەسایەتیی برا سەقەتەکەی الس هەمووی ئەوانە لە هەمان
کاتدا کە سیمبۆلن و تۆ دەتوانی خوێندنەوەیان بۆ بکەی ،زۆر بە
راشکاوی خۆیان بەدەستەوە دەدهن .گرینگە خوێنەر لە هەمان
کاتدا بزانێ کە ئەوە هێمای ئەو کۆمەڵگا سەقەتەی ئێمەیە،

بەاڵم بشزانێ کە ئەم کەسایەتییە ژیانی خۆشی لەو رۆمانەدا
ژیاوە و سەقەت بوونەکەی لۆژیکێکی رۆمانی لە پشتەوەیە ،بۆ؟
چوونکە تۆ لەو رۆمانەدا راستە پێت خۆشە بزانی تا چەندە
ئەوە پێشاندەری واقیعەکانی کۆمەڵگای خۆمانە ،یان خودی
خوێندنەوەی ئەو واقیعە رۆمانییە خوێندنەوەیەکی قووڵترتبخاته
بهر دهست بۆ خوێندنەوەی واقیعی کۆمەڵگای خۆت .من پێم
وایە رۆمانی “عەتا نەهایی” ب ه سێ قۆناغدا تێپهڕیوه :قۆناغی
یەکەم لە “گوڵی شۆران”دا لەسەر ناوەڕۆک و خوێندنەوەیەکی
مێژوو گەرایانە پێداگری دەکرد ،قۆناغی دووەم کەلە “باڵندەکانی
دەمبا”دا کە تەواو رووی هێنایە سەر مەسەلەی فۆڕم و گێڕانەوە
و پەرداختێکی هۆنەریی فۆرم گەرایانە و لە رۆمانی “گرەوی
بەختی هەاڵڵە”دا کە هەوڵی دا ئەو دوو حاڵەتە بگەیەنێ بە
هاوسەنگی و یەکسانی ،کە من پێم وایە هەر بەو هۆیەش
لە رۆمانی “گرەوی بەختی هەاڵڵە”دا کەسایەتییەکان زۆر بە
شێوەیەکی هونهریتر هێمای ئەو واقیعانەی دەرەوەی خۆیانن .لە
رۆمانەکانی “میرزا” و “ هاوارەبەرە”دا بەڕاستی ئەوەندە حاڵەتێکی
تیپیکاڵێ هەیە ،ئەوەندە دەیهەوێ قارەمانپەروەرانە هەڵسوکەوت
بکا کە تۆ زۆر زوو دەزانی ئەوە نوێنەری یان سیمبۆلی ئەو
خواستەیە کە لە مێشکی رۆماننووسەکەدا هەیە و لە ئەنجامدا
زۆر زوو خوێنەر دەستی رۆماننووسی دهخوێنێتهوه.بۆیهخوێنهر
ناتوانێ بە شێوەیەکی زیندوو لەنێو رۆمانەکەدا بژی ،زیاتر بیرلهوه
دهکاتهوه ک ه ئەمە کۆپییەک لەو شتەیە کە رۆماننووس لە بابهت
کۆمەڵگا بە ئاواتی دەخوازێ.
شەریف فەالح :ئەم پرسیارەش رەنگە بە جۆرێ هەر پێوەندیی
بە پرسیاری پێشووە هەبێ ،هەروەک دەزانین یەکێک لەو
هۆیانەی پەنا بردنە بەر سیمبۆل و هێما پێوەندیی بە شتە
حەرامەکانی نێو کۆمەڵگای ئێمەوە هەبێ ،کۆمەڵگای ئێمە
کۆمەڵگایەکی مەزهەبی و نەریتییە ،گەلێک شتی بڤە ،عەیبە
و حەرامەمان هەیە ئەگەر رۆماننووسێکی کورد بیهەوێ باسی
خۆشەویستی ،یان پێوەندی سێکسی نێوان دوو رەگەزی
بەرامبەر بکات چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەمەدا دەکات کە هەم الیەنە
هونەرییەکە بپێکێ و هەم کۆمەڵگا لێی تووڕە نەبێ و خوێنەر
چێژیشی لێ وەربگرێ؟
عەبدولخالق یەعقووبی :یەکەم ئەوە بڵێم ئەو رۆماننووسەی
کە رۆمان بهجۆرێک بنووسێ بۆ ئەوەی کۆمەڵگا لێی تووڕە نەبێ،
ئەوە هەر زوو دهست لە رۆماننووسی ههڵبگرێت باشترە .لەراستیدا
پرسیارەکە ئهوهی ه کە ئاخۆ بڕیارە رۆماننووس کامێرایەک بخاتە
سەرشانی و بگەڕێ بەنێو کۆمەڵگادا و فیلمێکی دێکیۆمنتاری
ئامادە بکات ،یان ئەوەی رۆماننووس لە نێو کۆمەڵگای خۆیدا
ژیاوە ،ژیانی کۆمەڵگای خۆی ئەزموون کردووە ،مرۆڤی کۆمەڵگای
خۆی بینیوە ،واقیعی کۆمەڵگای خۆی هەست پێکردووە و دواتر
هەموو ئەوانە لە فیلتێری زەین و زمانی خۆی دەدات و رۆمان
بهرههم دههێنیت؟ من پێم وایە ئەگەر مەسەلەی بەرجەستە
کردنەوەی ئەو هێندە تابویانەی کە جەنابت باسی دەکەی ،لەو
دیدەوە باس بکەین ،زۆر رێگا و دەرفەت و دەرەتان هەیە بۆ
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ئەوەی کە تۆ ئەو پەیوەندییانەش لە رۆمانی خۆتدا بنوێنی ،بۆ؟
چوونکە تۆ لە ئەنجامدا دەتەوێ هونەری گێڕانەوەی واقیعی
کۆمەڵگایەک پێشکەشی خوێنەرەکانت بکەی ،خۆ بڕیار نییە
خۆدی واقیعەکان پێشکەش بکەی .رۆماننووسیش لە راستیدا
رەخنەکار و تیۆری داڕێژ و فەیلەسووف نییە کە بیهەوێ
لە باری فەلسەفی و تیۆریکیی ئەو ێیوەندییانە بکۆڵێتەوە؛
رۆماننووس دەیهەوێ واقیعێک لە رۆمانی خۆیدا بەرجەستە
بکات کە خوێنەرەکەی بگەیەنێت بە ناسینێکی وردتر و قووڵتر
لە کۆمەڵگای خۆی ،هەر ئەو مرۆڤەی کە لە کۆمەڵگای خۆیدا
دەژی ،بە خوێندنەوەی رۆمانەکە کۆمەڵگای خۆی باشتر دەناسێ
و لەوانەیە چێژیش لە ناسین و ناسینهوهی ئهو شتانە وەربگرێ
کە لە کۆمەڵگای خۆیدا هەیە ،چوونکە لە ئاکامدا رۆمان دەقێکی
ئەدەبییە ،دەبێ هەمیشە الیەنێکی تێگەیشتن و گەیشتن بە
مەعریفەیەکی تێدا بێ و الیەنی دووەمیش چێژ وەرگرتن بێت.
من پێم وایە کێشەکە لەوە دایە ،ئەگەر تۆ لە رۆمانێکدا نەتوانی
بۆ وێنە پێوەندیی سێکسیی نێوان دوو کەسایەتی بکەیت بە
جۆرێک لە واقعیەتی رۆمانەکەت و ئەو پێوەندییە بۆ نموونە
بەشێک بێ لە ناسینی ئەو کەسایەتییەی کە لەو رۆمانەدا
هەیە ،خودی بەرجەستە کردنەوەی ئەو پێوەندییە هیچ سوود
و قازانجێکی نییە .رۆماننووس لە بنەڕهتدا لەگەڵ کەسێک کە
بەرهەمێکی پۆرنۆگرافیکی رووت بەرهەم دێنێ جیاوازی هەیە .تۆ
لە بەرهەمێکدا کە مەبەستی تەنیا ئەوە بێ کە هەستی سێکسی
خوێنەر بوورووژێنێ ،لەگەڵ ئەوەی کە رۆماننووسێ بیهەوێ لە
رێگای زووم کردن لە وەها دیمەنێک ناسینێکی فەلسەفیانە
و رۆمانناسانە بە خوێنەرەکەی بدات جیاوازیی زۆرە .من پێم
وایە بەشێک لە مەسەلەی بەرجەستە نەکردنی ئەو پێوەندییانە
دەگەڕێتەوە سەر ئەوەی کە رۆمانی کوردی رهنگدانهوهی
راستهوخۆ و ناڕاستهوخۆی ئهو واقیعییەت و کولتوورەی ه کە تێیدا
ژیاوە کە لهم بابهتهدا بە پەراوێز خستنی کێشە سێکسییەکانە لە
پێوەندیی ئینسانەکاندا .ئێم ه ل ه واقیعی ئاسایی خۆماندا دهبینین
که بۆ وێنە پێوهندیی سێکسی تهنانهت ل ه نێوان پیاو و ژنێکدا
ک ه ب ه قهول ه شهرعیهکهی حهاڵڵی یهکتریش بن ،چهنده دهور
ێ لهوهی ک ه ژیانی ئهو جووت ه چۆن بێ ،پهروهردهی
دهگێڕ 
ی ژیانیان تا چ
منداڵهکانیان چۆن بێ ،بهختهوهری و نابهختهوهر 
ئاستێک بێ ،بۆی ه ئهم ه شتێک ه ک ه ل ه ژیانی ئاساییدا زۆر گرینگه.
هەتا ئێستا ئێم ه رۆماننووسێکمان نهبینیوه ک ه  گرنگییهکی
ن
بنهڕهتی بدات بهو پێوهندییه ک ە ئهساسی کهسایهتیهکانیا 
ن کۆندێرا”م
لهسهر دابمهزرێت .من رۆماننووسێکی وهکوو”میال 
بۆی ه زۆر پێ گرنگه ،چوونک ه النیکهم لهو بوارهودا زۆر ئازایانه
توانیویهتی رۆمانی جیهان بههژێنێ و ئهویش ئهوهی ه ک ه ئهساسی
فهلسهفیی رۆمانهکانی خۆی لهسهر پێوهندیی سێکسیی نێوان
کهسایهتیهکانی داده مهزرێنیت .ل ه یهکێک ل ه چیرۆکهکانیدا
ک ه خاتوونێک ب ه ئایدیۆلۆژییهکی تایبهتهوه که ل ه شوێنێکی
تایبهتدا دهستوور ب ه کابرایهکی ژێردهستی خۆی دهدا ،ل ه ژووری
خهوتنهکهدا ملکهچ دهکا بۆ ئهو کابرای ه بۆ ئهوهی کابراک ه خۆی ب ه
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دهستهوه بدا بۆ ئهو ،یانی ئهو دیمهن ه و ئهو شێوه رهفتاره لهگهڵ
مهسهلهی پێوهندی سێکسی تۆ دهبینی چهنده خوێندنهوهیهکی
ورد لهو کهسایهتی ه ب ه دهستهوه دهدات ک ه ئایدیۆلۆژیستێک ل ه
شوێنی رهسمی چۆن رهفتار دهکا و ل ه شوێنی ناڕهسمی چۆن
دهجووڵێتهوه و چۆن قس ه دهکات.
شەریف فەالح :لێرەدا ناچارین بۆ ئهوهی ک ه زیاتر باسهک ه
ن بگهڕێینهوه سەر ژانری شێعر ،وهک
بهرباڵو بکهینهوه ناچاری 
دهزانی ژانری شێعر وهکوو تۆخمی زاڵی کۆمهڵگای ئێمه ،رۆڵی
ژانری زاڵی ئهدهبی گێڕاو هەروەک ئێستاش ب ه جۆرێک ههیه،
ههرچهند داستان و رۆمانی نوێ لهالی ئێم ه دێر سهری ههڵداوه،
بهاڵم ئهگهر شێعری کالسیکی کوردی دهخوێنینەوە ،توێژاڵێك،
تۆخمێک ل ه گێڕانهوی و حیکایەت ،بهسهریدا زاڵه ،له شێعری
کالسیکدا بە خەست دەبینرێت و لە شیعری ل ه نوێشدا توێژاڵێک
ههیه ،مەبەست ئهوهی ه ک ه چۆنە ئهوکات کە هێشتا رۆمان
سهرههڵنهداوه ،بهاڵم تۆخمێک ل ه گێڕانهوه ل ه شێعردا ههبووه تۆ
ئهم ه بۆ چی دهگهڕینییهوه؟
عەبدولخالق یەعقووبی :ئهو شت ه راسته .نموونهکهی ل ه
شيعری کالسیکی کوردیدا لهوانهی ه مهستوورهکهی نالی بێت،
یانی تۆ ل ه مهستوورهی نالیدا ههست ب ه جۆرێک گێڕانهوه
دهکهی چوونک ه تهوالییهک ههیه ،بهرەودوا چوونێک ههیه ،با
بڵێین حاڵهتێکی یهکهم و دووههم و سێیهم ههی ه لهو شێعرهدا.
خۆی ل ه شێعردا ئهسلهن ،رهوایی بوونی شێعر ،یهکێک ل ه
تایبهتمهندییهکانی شێعری کالسیک بووه ،بهتایبهت ل ه شێعره
درێژهکان وهکوو قهسیده ،ئهو حاڵهت ه ههبووه ،بهاڵم من ئێستا
ب ه راستی لهوه تێنهگهیشتم ک ه ئێم ه چۆن پێوهندیی بدهینەوە
ب ه مهسهلهی رۆمانەوە؟!
شەریف فەالح :بۆ وێنە کاراکتێر لە شیعرەکانی قانعدا ،وەک
دەبینین کاراکتێریان تێدای ه و وهک خۆت دهڵێی کەسی یەکەم،
دووەم و سێیەم حزووری هەیە ،دەزانین ئەوکات ژانری رۆمان
سهری ههڵنهداوه ،پێت وایە ئەمە پێوەندیی بە همان باگراوەندی
حیکایەت ،بەیت و باو (ئەدەبی زارەکی) و بەیتخوێنەکان نەبووە
کەلە شیعرا سەری خۆ دەرخستۆەوە؟
عەبدولخالق یەعقووبی :ئهگهر گێڕانهوه ب ه واتایهکی زۆر
گشتی لهبهرچاو بگری ،گێڕانهوه زاڵ ه بهسهر ههموو شتێکماندا.
ئێم ه ل ه چکۆلهترین ههڵسوکهوتی رۆژانهماندا ک ه دهمانههوێ
رووداوێک بگێڕینهوه بۆ بهرامبهرهکهمان ،تا خودی مهسهلهی
چیرۆک و رۆمان ک ه ئهسڵهکهی لهسهر گێڕانهوهیه ،گێڕانهوه
حوکم دهکات ،بۆی ه گێڕانهوه دهتوانێ بازنهیهکی گهوره بێ و
شیعریش تێیدا جێی بێتهوه .ئهوهی ک ه ئهو گێڕانهوهی ه ئایا
ت
کاریگەریی ل ه داستان و چیرۆکی فۆلکلۆرێک و حیکایە 
وهرگرتبێت ،لهوهدا من دڵنیا نیم ک ه وهرگرتنهک ه وهرگرتنێکی
راستهوخۆ بووبێ ،بهڵکوو زۆر جار ههندێک شێعر ههیه ،بنهمای
پێکهاتهی شیعرهک ه ئهوه دهخوازێ ک ه گێڕانهوهی تێدا بێت .بۆ
نموونه ،لهو شێعرهی ک ه بۆم باس کردی ،ل ه مهستوورهدا ،نالی
بۆ ئهوهی پێوهندیی نێوان خۆی و مهستووره بخات ه بهرچاوی

خوێنهرهکهی ،تۆخمی گێڕانهوهی تێدا جێگیر و لە رێگای
گێڕانهوهوە ئهو پێوهندیی ه ئاشکرا دهکات .گێڕانهوه ل ه شیعردا له
نێو شێعریهتی شیعردا دهتوێتهوه و لهو خەسڵهت و تایبهتمهندی ه
ک ه گێڕانهوه ل ه چێروکدا ههیهتی جیا دهبێتهوه .بۆ نموون ه تۆ لهو
شیعرهدا دهبینی زمانی نالی زاڵ ه بهسهر گێڕانهوهکهدا ،تەنانەت
مهستووره ک ه پێناس ه دهکردرێت ب ه تهواوی ل ه دید و زەینی
ت و لێرهدا ئهوه گرینگ نیی ه ک ه
خودی نالیهوه پێناس ه دهکرێ 
ب ه زمانێکی سروشتیی خۆی قس ه بکات .ب ه کورتی من پێم وای ه
گێڕانهوه ل ه شێعردا دهبێت ه یهکێک ل ه تایبهتمهندییهکانی شیعر
و ل ه شیعریهتی شیعردا قاڵ دهبێتهوه و ئهو حاڵهت ه لهدهست
دهدات ک ه بۆ وێنە گێڕانهوه ل ه رۆمان و ل ه چیرۆکدا ههیهتی،
بهاڵم خۆدی ئهوه نیشان دهدا ک ه ههمیش ه لهنێو ژانرهکاندا
دانوستان ههیه ،یانی ههر ژانرێک جاری وای ه خۆی ل ه واقیعدا
حاسڵی زاوزێی ژانرێکی پێش خۆی بووه.
شەریف فەالح :جەنابت وهکوو رهخنهگرێکی جیدی ک ه
بهردهوام زمان و ئەدەبی ئینگلیزی دهخوێنێتهوه و وهکوو
مامۆستای زانکۆ زانیاریت لەسەر رۆمانی هاوچهرخی جیهانی
ههیه ،رۆمانی کوردی بهم تایبهتمهندییان ه و بهم واقیع ه تاڵهی
ژیانی کۆمهڵگای کوردی ک ه باسمان لێکرد ل ه چ ئاستێکی رۆمانی
گشتی جیهانی دای ه و پێت وای ه ئەگەر بێت و رۆمانی کوردی
وەربگێڕدرێنە سەر زمان زیندووەکانی دنیا لە ئاستی کۆمەڵگای
ئەدەبی هاوچەرخ و نوێی جیهانیدا چۆن وەردەگیرێت؟
عەبدولخالق یەعقووبی :من پێم وای ه ئاستی ئێستای رۆمانی
کوردی وامان لێدهکا زۆر ب ه پهرۆش بین بۆ ئهوهی ک ه جیدیتر
کار بکهین و خۆمان بگهیەنین ه ئهو ئاست ه دڵخوازه ک ه جیهانیش
بمانخوێنێتهوه .دیاره نامهوێ ل ه روانگهی ئهو قسهیهوه بەرامبهره
کهمان وا لێم تێ بگات ک ه منب ه شێوهیهکی سووک چاو ل ه
رۆمانی خۆمان دهکهم .ب ه پێچهوانهوە من زۆر رێز بۆ ئهدهبیاتی
خۆمان دادهنێم و ههست دهکهم ک ه کارمان کردووه و کاری
جیدیشمان کردووه ،بهاڵم ئهتۆ لە ناو دنیایەکدا دهژی ک ه ههموو
کهس ئاگای ل ه کهسانی دهورووبهری خۆیهتی ،ئێم ه ب ه بهردهوامی
ئهدهبیاتی دنیا دهخوێنینهوه ،ئهدهبیاتی فارس و تورک و عهرهب
دهخوێنینهوه و ئاگامان لێی ه ک ه ئهو بهرههمان ه لهوێ بهرههم
دێن ل ه چ ئاستێک دان ،بهاڵم من ناتوانم دان بهوه دانهنێم که
بۆ نموون ه کاتێ رۆمانی “بەفر”ی “ئۆرهان پامۆک”م خوێندهوه،
یانی ئهوکات ههستم پێکرد ک ه رۆماننووسی کورد چهنده هێشتا
رێگای لهبهره بۆ ئهوهی ک ه ببێ ب ه رۆماننووسێکی دیار ل ه ئاستی
جیهانیدا .ل ه سهرێکی ترهوه پێم وای ه بایی ئهوهندهشمان کار
کردووه ک ه نائومید نهبین و النیکهم دروشمی ئهوه بدهین ک ه
ئاسۆ روون ه و کار بکهین .بهاڵم واقیعیهت ئهوهی ه ک ه کێشەی
گهورهی رۆمانی کوردی و رۆماننووسانی کورد ئهوهی ه ک ه ئهگهر
ئاگاداری ئهزموونی جیهانیش بن ،نهیان ویستووه خۆیان ،یان
نهیان توانیوه خۆیان لهو ستاندارده جیهانی ه نزیک بکهنهوه ک ه
رۆمانی سهرکهوتووی دنیای تێیدا بهسهر دهبات .بۆ نموونه ،من
“گرهوی بهختی ههاڵڵه“م پێ رۆمانێکی باش بوو ،بهاڵم کاتێ

ک ه خوێندمهوه بهڕاستی (راستۆکانە پێت بڵێم) ههستم نهکرد
ههنگاوێکی بههێزی بهرهو پێش بێ .ههڵبهت ههنگاوێکی جیاواز
بوو ل ه “باڵندەکانی دهم با” و لە “گوڵی شۆران” ،بهاڵم ههستم
نهکرد ههنگاوێکی بەرەو پێشی بهرچاو لهچاو رۆمانهکانی
پێشووی “کاک عهتا” بێت.
ک ه من ئهوه دهبینم ههست دهکهم ک ه رۆماننووسی ئێم ه
نهک ئهوهی ک ه ماندوو نهبێ ،نهک ئهوهی ک ه کەمتەرخەم بێت،
بەاڵم بەڕاستی بڕست و بڕشتی ئەوەی لە خۆیدا پێکنەهێناوە
کە بتوانێ بە هەنگاوی بەگوڕ لە رۆمانی جیهانی نزیک بێتەوە
و لێشت ناشارمەوە ،بۆ نموونە کاتێک من بیر لەوە دەکەمەوە
باشە ،چۆنە ههندێک رۆماننووسی کورد رێژهیهکی باشی خوێنەر
دهورهیانداوه ،ئایا بەڕاستی ئەو پێشوازییە پێشوازییەکە لەباری
هونەری و ئەدەبی لەو رۆمانانە دەکردرێ ،یان ئەوەی کە ئەو
رۆمانانە خەریکن بۆشایی و بەتاڵییەک لە زەینی خوێنەری کورد
پڕ دەکەنەوە کە ئەو خوێنەرە بە ئاواتی دەخوازێ .رۆماننووسانی
ئێمە زۆر گرینگە کە باس لە واقیعی کۆمەڵگای خۆیان بکەن،
بەاڵم زۆر زۆر گرینگتر ئەوەیە کە ئەو واقیعە بە شێوەیەک
بنوێنن و بە شێوەیەک بیکەنە رۆمان کە ئەگەر ئەو ئاسەوارە
وەرگێڕایە سەر زمانێکی بیانی ،بەڕاستی خوێنەری بیانیشمان
هەبێ و خوێنەری بیانیش حەزی لەوە بێت کە رۆمانی کوردی
بخوێنێتەوە و لە رێگەی خوێندنەوەی رۆمانی کوردییەوە،
ئەویش خۆی زیاتر بناسێ .ئاخۆ بۆ “ئاناکارنینا”ی “تولستۆی”
پێی دەڵێین“ :عاشقانەترین رۆمانی دونیا”؟ لە کاتێکدا ئەو رۆمانە
باس لە عیشقی دوو کەسی رووسی دەکات ،لە بڕگەیەکی
تایبەتی مێژووی رووسیاش .بەاڵم بۆ ئەو رۆمانە توانیویەتی ببێتە
عاشقانەترین رۆمانی دنیا ،بۆ ئێمە نهتوانین لە دوو کەسایەتیی
کورد عاشقانەترین رۆمانی دنیا بخۆلقێنین؟ ئەوە شتێکە کە
بەڕاستی پێویستی بە باس و خواسە و باسی زۆر تیۆریک و
وردی دەوێ بۆ ئەوەی رۆماننووسی ئێمەش بەو قەناعەتە بگەن
کە نەک وەکوو ئەوان بنووسن ،بەاڵم النیکەم بەو ستانداردانە
بنووسن کە ئەمڕۆ لە دنیادا باوە .ئەوەشمان لەبیر نەچێ خۆی
ئەوە خەون و خەیاڵێکی زۆر باشە و دەبێ کاری بۆ بکەین،
بەاڵم لەبیرمان نەچێت کە گەشەکردنی هەموو ئەدەبیاتێک
پێویستی بە کۆمەڵێک هۆکاری دەرەکی و ناوەکی هەیە ،کە
ئەوەش دیارە بە کات و بە کاری زۆر جێبەجێ دەبێ .من لەو
کەسانەم کە پەلە ناکەم و پێم وایە دەبێ چاوەڕوان بین بزانین
رۆماننووسانی ئێمە چۆن خۆیان لەگەڵ ئەم وەزعیەتەی رۆمانی
دنیا هەڵدەسەنگێنن و چۆن دەیانهەوێ خۆیان لەو بارودۆخە
نزیک بکەنەوە .ئێستا ئێمە دانیشتووین و باس لە رۆمانی
کوردی دەکەین کە ئەوە خۆی نیشاندەری ئەوەیە ئیرادەیەک
هەیە بۆ ئەوەی کە رۆمانی کوردی بەرهەم بێت ،بۆ ئەوەی
رۆمانی کوردی لە نەخشەی رۆمانی جیهانیدا جێگایەک بۆ خۆی
بدۆزێتەوە ،بەاڵم ئەو جێگایە هەتا چەندە دەگا بە شوێنی شایانی
خۆی ،من پێم وایە دەبێ زۆر خەمی بۆ بخۆین و زۆریشی بۆ
بە پەلە نەبین.
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وتووێژی محەمەد ئوزوون لەگەڵ
شێرکۆ بێکەس
محەمەد ئوزوون

محەمەد ئوزوون :هەر وەک شێرکۆ بێکەسیش لە قسەکانیدا
باسی دەکات؛ ئەو بە شێعرەکانی بووەتە هاواری هەژاران و
هیوای پێشمەرگەی کوردستان .لێ شێرکۆ بێکەسیش وەک
هەموو پەنابەرێکی کورد ،لە پەنابەری و غەریبی دڵی تەنگە.
بەاڵم ئەو دەڵێت“ :کوردستان لە دڵی مندایە” و بەمشێوەیە
درێژە بە قسەکانی دەدات:
پرسیار :کاک شێرکۆ هەرچەنده بەڕێزت شاعیرێکی ناسراوی،
بەاڵم دیسان وەک دەسپێک هەندێکی باسی خۆت بۆ
خوێنەرەکانمان دەکەی؟
وەاڵم :بەردەوام دووبارە دەبێتەوە ،بەاڵم بە کورتی ژیانی
من ئاوایە :ساڵی  ١٩٤٠لە سلێمانی لە دایک بووم ،کوڕی
شاعیری ناسراوی کورد ،فایەق بێکەسم .خوێندنی سەرەتایی
و ناوەندیم لە سلێمانی و بەغدا تەواو کردووە .کاتێک دەستم
به ئەدەبیاتی کوردی کرد ،شیعری نوێی کوردی سەرنجی
ڕاکێشام و بە تایبەتی شیعری گۆران و هەردیم دەخوێندەوە.
یەکەم جار شیعرەکانم لە حەفتەنامەی “ژین” کە لە سلێمانی
دەردەچوو باڵو کرایەوە .بێگومان شێعرەکانی ئەو کاتم لە
ڕووی هونەرییەوە الواز بوون ،بەاڵم ئەوانە یەکەم هەنگاوەکانی
ژیانی شاعیریم بوو .لە سااڵنی ١٩٦٠ەوە شیعرەکانی لە هەموو
ڕوویێکەوە ،باشتر و دەوڵەمەندتر بوون.
شۆڕشی ئەیلوول ،بزووتنەوەیەکی هزری و زانستیی لە
کوردستان ساز کرد .گرنگترین دەرکەوتەی ئەو سەردەمە،
سەرهەڵدانی پێشمەرگە بوو .پێشمەرگە وەک هێزی چەکداریی
کورد و خواستە نەتەوەییەکانی ،کاریگەریی لە سەر هەموو
الیەنەکانی ژیان دانا .هەروەها کاری کرده سەر ئەدەبیات و
شیعری کوردیش .پێشمەرگە وەک سیمبول و هێما شوێنێکی
پیرۆزی لە شیعری و ئەدەبی کوردیدا گرت.
ساڵی  ١٩٦٥ئەو کاتەی عەبدولسەالم عارف لە سەر حوکم بوو،
دەوڵەت ویستی من بگرێت ،بەاڵم من هەاڵتم و چوومە شاخ
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و چوومە ڕیزی شۆڕشی کوردستان .لەوێ لە ڕادیۆی ڕزگاری
شۆڕش کارم دەکرد و خەڵکەکەم و پێشمەرگەکانیم باشتر
ناسی .ئەمە کاریگەرییەکی گەورەی لەسەر من و شیعرەکانم
داننا .ساڵی  ١٩٦٨یەکەم دیوانە شیعرم به ناوی تریفەی
هەڵبەست چاپ و باڵو کرایەوە .ساڵی ١٩٧٠ش دووهەم
بەرهەمی شیعریم چاپ بوو.
لە نێوان سااڵنی ١٩٧٠-١٩٦٨دا نووسەر و شاعیرانی الوی
کورد خاوەن بزووتنەوەیەکی بە هێز بوو .دانوستان و تێکەڵیمان
لەگەڵ ئەدیبانی عەرەب بە هێز بوو .خوێندنەوە ،لێکۆڵینەوە
و لێوردبوونەوە گەلێک پێشکەوتوو بوو .پەیمانی  ١١ئاداری
 ١٩٧٠کە لە نێوان بزووتنەوەی کورد و حکوومەتی بەغدادا
واژۆ کرا ،سەربەستییەکی گەورەی دایە ئەدەبیاتی کوردی .ئەو
پێشکەوتنانە یارمەتی ئێمەی دا کە بانگەوازی نوێکردنەوەی
شیعر و ئەدەبی کوردی بکەین .ئەو کاتە ئەدەبیاتی کوردی
تووشی نەخۆشییەک هاتبوو ،قەیرانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی
ببووە هۆی چەقبەستن .ئێمە دەمانویست زمان و ئەدەبیاتی
کوردی سەر لە نوێ بژیێنینەوە و گەشەی پێ بدەین و
ڕۆحێکی نوێ بکەین بە بەریدا .ئەو کات ئێمە به کۆمەڵەی
ڕۆوەنگ دەناسراین و بە ناوی کۆمەڵەکەمانەوە بەیاننامەیەکی
ئەدەبیمان باڵو کردەوە.
ئەو بەیاننامەیە دەنگدانەوەیەکی زۆری هەبوو و گەلێک گفتوگۆ
و مشت و مڕی نایەوە .هەر وەها بووە هەنگاوێکی نوێ بۆ
گەشەسەند و بە هێز بوونی ئەدەبیاتی کوردی .ساڵی ١٩٧٤
زۆربەی قەڵەمە ناسراوەکانی کورد لەگەڵ ڕیزەکانی شۆڕش
چوونە شاخ .پاش تێکچوونی شۆڕش ،من گەڕامەوە سلێمانی،
بەاڵم نەیانهێشت لەوێ دانیشم و ناردمیان بۆ باشووری عێراق.
پاشان جارێکی دی گەڕامەوە بۆ سلێمانی.
ساڵی  ١٩٧١شانۆگەریی “کاوەی ئاسنگەر” و ساڵی ١٩٧٣
دیوانه شیعری “من تینوێتیم به گڕ دەشکێ”م نووسی .ساڵی
 ١٩٧٦دیوانی “ئاسک” و ساڵی “ ١٩٧٨کازیوە” باڵو کرانەوە.

شیعرەکانی دیوانی کازیوە ئەزموونێکی نوێ بوون .ئەوانە ئەو
کورته شیعرانەن کە ئەمڕۆکەش بەردەوام دەیاننووسمەوە.
بەمجۆرەش هەوڵم داوە به کەمترین وشە ،زیاترین مانا
دەرببڕم .دوای ئەم ئەزموونە ،ساڵی  ١٩٨٠ڕۆمانی “پیرەمێرد
و زەریا”ی هێمینگۆیم لە عەرەبییەوە وەرگێڕایە سەر کوردی.
ساڵی “ ١٩٨٦ڕووبار”م باڵو کردەوە کە چیرۆکە شیعرە.
ئینجا دیسانەوە به هۆی زۆرداری و هۆڤیەتی دوژمنەوە
جارێکی دی ڕووم لە شاخ کرد و چوومەوە نێو ڕیزەکانی
شۆڕش و تا ئەو کاتەی واڵتم بە جێ هێشت ،لەوێ مامەوە.
لە شاخ بە هاوکاریی کۆمەڵەی نووسەرانی کوردستان سێ
بەرهەمی “کەشکۆڵی پێشمەرگە”“ ،ئاوێنە بچکۆلەکان” و
“داستانی هەڵۆی سوور”م باڵو کردەوە .دواتر هەرسێکیان لە
ژێر ناوی “هەڵۆ”دا باڵو کرانەوە.
دواتر هاتمە سووریا و پاش ماوەیەک لە سەر بانگهێشتی
کۆمەڵەی نووسەرانی ئیتالیا ،چوومە فلۆڕانس .ساڵی ١٩٨٧
پێن کلووبی سوید خەاڵتی تۆخۆلسکیی پێ بەخشیم و هاتمە
سوید .لەوێش درێژەم بە کار و چاالکییەکانم دا و دیوانی
“داڵ” کە لە کوردستانم نووسیبووم باڵوم کردەوە.
محەمەد ئوزوون :مامۆستا ئەو خەاڵتە چ کاریگەرییەکی لە
سەر ژیان و بەرهەمەکانت دانا؟
هەروەک لە وتاری خەاڵتیشدا باسم کرد ،خەاڵتی تۆخۆلسکی
لە دوو الیەنەوە کاریگەری لە سەر من دانا .لە الیەکەوە وەک
ئاشکرایە بەم خەاڵتە گەلێک کەیفخۆش بووم .ئەوە یەکەمجار
بوو کە شاعیرێکی کورد ،خەاڵتێکی نێونەتەوەیی وەها مەزن
وەربگرێت .ئەو خەاڵتە هێمای ئەدەبیاتی و ڕووناکبیرییەکی
بەهێزە .خەاڵتە بۆ من وەک کوردێک و هەروەها بۆ شەڕی
ڕزگاریخوازیی گەلی کورد دەستکەوتێکی گەورەیە .لێ لە
خۆم دادەما کە لە
الیەکی دیکەشەوە؛ دڵم لە
لە تاراوگە
واڵتی غەریبی و
چو نکه
د ە ژ یم .

تۆخۆلسکی خۆیشی ماوەیەکی درێژ لە تاراوگە ژیا و له
کۆتاییشدا هەر لە تاراوگە خۆی کوشت .به ڕای من کاتێک
ڕۆحی تۆخۆلسکی ئەو کاتە شادتر دەبێ کە هیچ نووسەرێک
لە تاراوگه نەمێنێتەوە کە ئەم خەاڵتە وەربگرێت.
محەمەد ئوزوون :ئەم خەاڵتە لە ڕووی ئەدەبییەوە چ
کاریگەرییەکی لە سەر بەڕێزتان هەبوو؟
لە ڕووی ئەدەبییەوە کاریگەرییەکی ئەوتۆی لە من نەکرد
وەک ئەوەی بڵێین منی گۆڕی یانیش منی خستە سەر
ڕێچکەیەکی نوێ ،بەاڵم ئەو خەاڵتە بووە هاندەر و ورەیەکی
بەرزتری پێ بەخشیم .ئەگەر کەسێک خۆی ئەدیب نەبێ،
هیچ خەاڵتێک ناتوانێ بیکاتە ئەدیب و هونەرمەند .خەاڵت
دەتوانێت هاندەرێک بێت بۆ زیاتر خۆ پێش خستن .بابەتی
خەاڵت زیاتر شتێکی مۆڕاڵی و مەعنەوییە.
م.ئ :کاک شێرکۆ ئێستا جەنابت لە تاراوگەیت و لە گەل
و زمان و کولتووری خۆت دووری .ئەمە لە ڕووی هەست،
مەعنەوی ،ئەدەبی و هونەرییەوە چ کاریگەرییەکی لە سەر
بەڕێزتان هەبووە؟
دیارە کاتێک مرۆڤ ،چ هونەرمەند و چ خەڵکی ئاسایی،
لە واڵتی خۆی دادەبڕێت ،کاریگەرییەکی گەورە لە سەر
کەسەکە دادەنێت .غەریبی سەخت و دژوارە .غەریبی تەنیا
دوور کەوتنەوە لە خەڵک و خاک نییە ،بەڵکوو غەریبییەکی
مەعنەوی ،نەفسی و ڕۆحییشە .دیارە غەریبی بۆ شاعیر و
هونەرمەندان دژوارترە ،چۆنکە ئەوان هەستیارترن و زیاتر بیر لە
یادەوەری و یادگارییەکانی واڵت دەکەنەوە .هونەرمەند لەگەڵ
ئەو خەونانەدا دەژی کە لە یادگارییەکانی واڵت پێک هاتووە.
بەاڵم من لە هەر کوێ بم کوردستان لەگەڵ منە .ئاشقەکان
کاتێک لە ئەشقەکەیان دوور دەکەونەوە ،ئاگری ئەشقیان
گوڕتر و گەشتر دەبێ و دەردەکانیشیان دژوارتر دەبێ .دوور
بوون ئاگری ئەشق گوڕتر دەکات .هەر بۆیە غوربەت بۆ منیش
ژانێکە که ئەشقی واڵت و خاکەکەی و زمان و ئەدەبیاتەکەی
لە دڵی مندا زیاتر و قووڵتر دەکات.
م.ئ :بەڕێزتان یەکێک لە شاعیرانی نووژەنی کوردیت .وا دیارە
لە کوردستانی عێراق جیلێکی نوێی شاعیری الو دروست بووە
و بەڕێزیشتان یەکێک لەوانی ،الیەنە تایبەتەکانی ئێوە چییە؟
ئێوە چیتان لە ئەدەبی کوردی زیاد کردووە؟
لە باشووری کوردستان گەشە سەندن و نوێبوونەوەی ئەدەبیاتی
کوردی لە ئاستێکی بەرزدایە و لە پارچەکانی دیکەی
کوردستان بەرزترە .دیارە ئەوەش گرێدراوی پێشکەوتنی
کۆمەاڵیەتی و ڕووناکبیرییە .به ڕای من پێشکەوتنی ئەدەبیات
و شیعری کوردی تەنیا لە قۆناغێکدا ڕووی نەداوە
و چەندین قۆناغی یەک لە دوای
یەکی تێپەڕاندووە .لە بنەڕەتدا
مێژووی گەشەسەندی و
نوێکردنەوەی ئەدەبیاتی کوردی
کۆنە .لە نێوان دوو شەڕی
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جیهاندا ،کۆمەڵێک قەڵەمی کورد لە ژێر کاریگەریی ئەدەبیاتی
تورکیدا کە خۆی لە ژێر کاریگەریی ئەدەبیاتی ئەورووپادا
بوو ،هەوڵی نوێکردنەوەی ئەدەبیاتی کوردییان دا .هەرچەندە
سەرکەوتنێکی ئەوتۆیان تۆمار نەکرد ،بەاڵم خەباتەکەیان بووە
سەرەتایەک بۆ جیلەکانی دوای خۆیان.
بنچینەی نوێکردنەوەی ئەدەبیاتی کوردی ،مامۆستا عەبدواڵ
گۆران و شێخ نووری بوون .گەلێک کەسی دیکەش هەبوون،
بەاڵم ئەو دوو کەسە ،کەسانی سەرەکی بوون و به هاوکاریی
ئەوان بوو کە کۆمەڵێک شاعیری دیکەی وەک هەردی ،دیالن،
کامران ،کاکەی فەالح هەوڵیکی زۆریان دا بۆ نوێکردنەوەی
ئەدەبی کوردی.
لە سەرەتای سااڵنی حەفتاکاندا ،وەک پێشتریش ئاماژەم پێ
دا ،پێشکەوتنێکی کۆمەاڵیەتیی مەزن هاتە ئاراوە .بێگومان
هۆکاری ئەمەش شۆڕش بوو .جەماوەری کوردستان به
شێوەیەکی بەهێز لەم پێشکەوتنەدا بەشدارییان کرد و ئەمەش
کاریگەرییەکی مەزنی لە سەر شیعر و ئەدەبیات دانا .ئەو
کاتە ئێمە ،کۆمەڵێک هونەرمەندی کورد ،زیاتر هەوڵمان دا
کە ئەدەبیاتی کوردی دەوڵەمەندتر بکەین .ئێمە ئاگامان لە
ئەدەبیاتی جیهان هەبوو .هەوڵمان دا داب و نەریتی کوردی
به شێوەیەکی مودێڕن بێنینە نێو ئەدەبیاتی کوردییەوە .ئێمە
هونەر و ئەدەبیاتی خۆمان لە سەر دوو بنچینە دامەزراند:
یەکەم؛ واڵت ،خاکی واڵت ،گەلی کورد ،زمان و کولتووری
کوردی و دووهەم؛ لە سەر بنەمای ئەدەبیاتی جیهان .ئاگامان
لە کتێبخانەی عەرەبیش هەبوو چونکە ماوەیەک لە بەغدا
ژیابووین .کتێبخانەی عەرەبی دەوڵەمەندە و بەغدایش کۆنترین
ناوەندی ئەدەبیات و زانسته .ئێمە زۆربەی نووسەران و ئەدیبانی
عەرەبمان دەناسی .هەموو ئەمانە بوونە یارمەتیدەری ئێمە
بۆ ئەوەی بتوانین ئەدەبی کوردی نوێ بکەینەوە .بێگومان
ئێمەش وەک بەشێک لە خەباتێکی ڕابردوو و بەردەوامیی
ئەو خەباتە بووین .ئێمە دەمانویست کە ئەم دوو ڕووبارە
(ئەدەبیاتی کوردی و ئەدەبیاتی جیهانی) پێک بگەیەنین و
لە زمان و ئەدەبی کوردیشدا ،فۆڕم ،ناوەرۆک ،وێنە و شێوازی
نوێ بخوڵقێنین .ئێمە هەوڵمان دەدا سیما و قارەمانەکانی
ئێمەش ببنە نموونەی ئەو سەردەمی تێیدا دەژیاین .لە الیەکی
دیکەشەوە ،زمانی ئاخاوتنی ڕۆژانەی خەڵکمان به شێوەیەکی
ئەدەبی ،سەرلەنوێ پێشکەشی خەڵک دەکردەوە.
ئەگەر بمانەوێ ناوێک لەو کەسانە بهێنین کە بەم کارە
هەستابوون ،دەتوانین ئاماژە به لەتیف هەڵمەت ،ڕفێق سابیر،
ئەنوەر قادر ،فەرهاد شاکلی ،حەسیب قەرەداغی بکەین .هەر
وەها کەسانی دوای ئێمەش زۆر بوون بۆ نموونە :نەوزاد رەفا،
جەالل بەرزنجی ...لە بواری ئەدەبی داستانی و چیرۆکیشدا
کەسانی وەک حسێن عارف ،محەمەد موکری ،رەوف
بێگەرد ،حەمە فەریق حەسەن و شێرزاد حەسەن به جیددی
خەریکی کار بوون .هەرچەندە کەسانی دیکەش زۆر بوون،
بەاڵم بە گشتی ئەم کەسانە پێشەنگایەتی نووژەن کردنەوە و
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گەشەسەندنی ئەدەبیاتی کوردییان دەکرد.
محەمەد ئوزوون :کاک شێرکۆ جەنابتان بە گشتی دۆخی
ئەدەبیاتی کوردی (چ شیعر و چ چیرۆک) چۆن دەبینن؟
بە بڕوای من ئەدەبیاتی کوردی کەوتووتە سەر ڕێگای
گەشەکردن .بەاڵم ئەمە گرێدروای بابەتی سەربەستییە .نەبوونی
سەربەستی ناهێڵێت ئەدەبیاتی کوردی وەک پێویست گەشە
بکات .بەاڵم به باشی دیارە کە کەوتووەتە سەر ئەم ڕیگەیە .من
ئێستا لە دەرەوەی واڵت دەژیم و ناتوانم حوکمێکی گشتی لە
سەر ئەم بابەتە بدەم .لە ئێستادا لە نزیکەوە ئاگاداری تەڤگەڕی
ئەدەبیاتی کوردی نیم .بەاڵم لە تاراوگە تەڤگەڕێکی بە هێز
هەیە .لێرە خەریکن به ڕۆژنامە ،گۆڤار و بەرهەمی نوێ سیما و
دۆخێکی زۆر باشتر بۆ ئەدەبیاتی کوردی دەخوڵقێنن.
محەمەد ئوزوون :تا چەند ئاگاداری ئەدەبیاتی کوردی به
زاراوەی کرمانجی هەیت؟ دۆخی ئەم ئەدەبیاتە چۆن دەبینی؟
دیارە ئەدەبیاتی کوردی لە کوردستانی عێراق لەچاو بەشەکانی
دیکە زیاتر پێشکەوتووە و من دەتوانم لە سەر کورمانجەکانی
کوردستانی عێراق قسە بکەم .لە سەرەتای سااڵنی ١٩٧٠
بەمالوە ،چەندین شاعیر گەورە هەن کە دەتوانین باسیان
بکەین .یەک لەوانە موئەیەد تەیبە .موزووریش شاعیرێکی
دیکەیە .کاتی خۆی بەدرخان سندی هەبوو کە شیعری زۆر
باشی دەنووسی .لێرەدا مەبەستم شیعر و ئەدەبیاتە و باسی
هەڵوێستی سیاسی ئەو کەسانە ناکەم .ئەوەندەی من ئاگادارم
بە گشتی ئاستی ئەدەبی و هونەری لە ئەدەبیاتی نووسراوی
کرمانجی دا نزمە .هەڵبەت دیارە گەلێک هۆکار لە پشت
ئەمەوە هەیە کە سەرەکیترینیان قەدەغە بوونی زمانە.
محەمەد ئوزوون :کاک شێرکۆ ئێستا سەرقاڵی چیت و به
چییەوە خەریکی؟ بەرنامەت بۆ داهاتوو چییە؟
من لە هاوینی ١٩٨٧دا لە کوردستان هاتمە دەرەوە .ئێستا
سەرقاڵی فێربوونی زمانی سویدیم .لە سەرەتای ١٩٨٨دا
دەستم به خوێندنی سویدی کرد .ئێستا بوومەتە ئەندامی
کۆمەڵەی نووسەرانی سوید و پێن کلووبی سوید .وەک تۆش
ئاگاداری پێوەندی و دانوستانم لەگەڵ نووسەرانی سویدی
دروست کردووە .هەر بۆیەش حەز دەکەم و لە حەز زێدەتریش
پێویستە فێری زمانەکەیان ببم.
محەمەد ئوزوون :ئەی لە بواری ئەدەبیاتدا به چییەوە سەرقاڵی؟
لە ئێستادا بەرنامەیەکی ئەوتۆم بە دەستەوە نییە .من شاعیرم
و شیعر دەنووسم و ئەمەش پێویستی بە ئامادەکاری نییە.
شیعر خۆی دێتە الی من .واتا من بەرنامەی بۆ داناڕێژم.
شیعرەکان خۆیان به شێوەیەکی سروشتی دێن .هەر وەک
نەمامێک کە لە خاک سەردەر بێنێ .من بەردەوام خەریکی
شیعر نووسینم و لەوانەشە لە داهاتوودا بەرنامە و پڕۆژەیەکم
بێتە پێش...
سەرچاوە:
ئانتۆلۆژی ئەدەبیاتی کوردی ،محەمەد ئوزون.

yata kurdî kevn e. Di navbera herdu şerên cîhanî de,
komeleyeke pênûsên kurdî, bi alîkariya edebiyata
turkî ku bi xwe jî pirr di bin tesîra Ewrupê de bû,
hewl dan ku edeba kurdî nû bikin. Ew bi ser neketin,
lê xebata wan bû destpêk.
Esas nûkirin bi Ebdullah Goran û Şêx Nûrî ne. Gelek kesên din jî hebûn, lê ev herdu nav yên mezin
bûn û bi alîkariya wan komeke şaîrên din wekî
Herdî, Dîlan, Kamuran, Kakî Felah û gelekên din
gelekî xebitîn ku edeba kurdî nû bikin.
Di destpêka 1970an de, wekî min berê jî got,
pêşketineke civakî ku pirr mezin bû, li Kurdistanê
rû da. Bê şik, sebebê vê jî şoreş bû. Cemawerên
Kurdistanê bi xurtî beşdarî vê pêşketinê bûn. Û
vê yekê jî tesîreke mezin li edeb û şiîra kurdî kir.
Hingê em, komeke hunermendên kurd bêtir xebitîn ku edeba kurdî dewlementir bikin. Haya me,
ji nivîskar û hunermendên dinê bêtir, ji edebiyata
dinê hebû. Me hewl dida tişt, edet û torê. Kurdî bêtir, lê bi awakî modern, di edeba kurdî de cihên xwe
bigrin. Me edebiyat û hunera xwe li ser du hîman
bilind dikir: Yek welat, axa welêt, xelkê kurd, ziman û çanda kurdî; ya dudiyan jî edebiyata cîhanê.
Haya me ji kitêpxanên erebî jî hebû û em, demekê
li Bexdayê jiyabûn. Kitêpxana erebî dewlemend e
û Bexda merkezeke kevintîrin a edeb û ilm e. Me
gelek edîb û nivîskarên erep nas dikir. Van tiştan
alîkarî li me kirin ku em bikaribin edeba kurdî taze
bikin. Bêguman wekî perçeyek xebata rabirdû. Em
dewama xebateke dûr dirêj bûn. Yen dixwest ku em
du rûbarên (edeba kurdî û edeba cîhanê) bi hev re
bikin yek û di zimanê kurdî de sûret, gotin, salixdan,
dîmisîon û şêweyên taze biafrînin. Me hewl dida
sîma û qehremanên me jî bibin nimûnên serdema
ku em tê de dijîyan. Li alîyê din jî, me zimanê xelkê,
zimanê rojane, dîsan bi awakî edebî, pêşkeşî xelkê
dikir.
Eger em bixwazin ew kesên ku bi wê xebatê rabûbûn
bi nav bikin, ew ev bûn, bi qasî ew navên ku niha tên
bîra min: Letîf Helmet, Refîk, Sabir, Enwer Qadir,
Ferhad Şakilî, Hesîb Qeredaxî… Herweha jî xortên
pey me jî: Newzad Refah, Celal Berzencî… Heçî
çîroka kurdî be: Husên Arif, Muhemed Mukrî, Rauf
Bêgert, Mihemed Ferîq Hesen, Şehrezad(Şêrzad)
Hesen. Gelek kesên din jî hene, lê bêtir van kesan
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pêşengî li nûkirin û geşkirina edebiyata kurdî kirin.
- Baş e, kak Şêrko… Rewşa edebiyata kurdî (çi çîrok,
çi şiîr) tu wekî şaiîrekî nûjen, rewşê çawan dibînî?
Bi bawerîya min, edebiyata kurdî li ser riya geşbûnê
ye. Lê ev yeka jî bi mesela serbestîye ve giredayî ye.
Nebûna serbestîyê bernade ku edebiyata kurdî bi
her awayî geş bibe. Lê baş dixuye ku rê riya dewlemendî û geşbûn û geşkirinê ye. Lê ez niha li derveyî
welêt dijîm, loma jî ez nikarim li ser vê yekê hukim
bidim. Ji nêzîk ve, agahîya min ji tevgera edebî ya
kurdî tune. Lê li derveyî welêt, tewgereke xurt heye.
Ew xerîkim, bi rojname, kovar, berhem, sîma û
rewşeke hîn çêtir bidin edeba kurdî.
- Haya te ji edebiyata kurdî ku bi zarawayê kurmancî heye? Tu rewşa vê edebiyatê çawan dibînî?
Edeba kurdî, helbet, li Kurdistana Iraqê (Başûr), ji
perçên din bêtir pêşketî ye. Û ez dikarim li ser kurmancên Kurdistana Başûrê bipeyivim. Ji destpêka
1970î û vir ve çend şaiîrên xort hene ku meriv dikare qal bike. Yek ji van xortan Mueyed Teyip e.
Mûzûrî jî heye. Di wexta xwe de Bedirxan Sindî
hebû ku baş şiîr dinivîsî. Bi van navan mebesta min
şiîre e, ne awir û mewqûyên siyasî ye. Bi qasî ku
min dîtiye mustewayê (sewiye) edebî û hunerî di
edeba ku bi kurmancî tê nivîsîn de kêm e, ne berz e.
Helbet sebebên vê yekê pirr in. Yek ji wan qedexebûna zimanê kurdî ye.
- Kak Şêrko, tu niha bi çi mijûl î, tu li ser çi dixebitî,
planên te çi ne?
Ez di havîna 1987an de hatim derweyî welêt. Ez
niha bi fêrbûna zimanê Swêdî ve xerîkim. Di destpêka 1988an de min dest bi xwendina Swêdî kir. Ez
niha bûme endamê Komela Nivîskarên Swêdê û
Pen-Kluba Swêdê. Tu jî baş dizanî, niha danûstandinên min jî bi hunermend û nivîskarên Swêdîyan re
çêbû. Ji ber vê ji, ez hez dikim, ne bi tenê hez dikim,
her pewîst jî dizanim zimanê wan fêr bim.
- Di warê edebî de, tu çi dikî?
Di vî warî de planên min pirr kêm in. Ez şaîr im û
şiîr dinivîsim. Ez hazirî nakim. Şiîr bi xwe tên nik
min. Yanê ez plan û bername çênakim. Ew bi xwe
bi awakî tebîî tên. Wekî ku darekî li axê şîn were.
Ez her li ser nivîsîna şiîran berdewam im û heye ku
di rojên pêş de projeyên nû werin pêş min…

hewldanek e. Piştî vê tecrûbe, di sala 1980an de,
min ji erebî jî romana nivîskarê navdar Ernest
Hemîngway “Pîremêrd û Zerya” wergerand kurdî.
Di 1986an de min Rûbar derxist. Ev jî çîrok-şiîr in.
Hîngê, ji ber zordarî û hovîtiya dujmin, ez
careke din derketim serê çiyan û ketim nav refên
pêşmergên qehreman û heta ez dev ji welêt berdim,
ez li wir mam. Li serê çiya, bi alîkariya Komela

Nivîskarên Kurdistanê min sê dîwan, “Keşgolî
Pêşmerge”, “Awêne Piçkolekan” û “Dastanî Haloyî
Sûr” weşandin. Paşê ev her sê, bi navê “Halo” derketin.
Paşê ez hatim Surî û piştî demekê jî, bi ser daweta
Komela Nivîskarên Îtalî, hatim Floranê. Di sala
1987an de Pen-Kluba Swêdê xelata Tucholsky da
min û ez hatim Swêdê. Li vir jî ez her li ser xebata
xwe berdawam im û min dîwaneke nû ku min li
Kurdistanê nivîsibû, “Dal” weşand.
(Mehmet Uzun) - Baş e, Kak Şêrko, te xelata mezin,
xelata Tucholsky wergirt. Vê xelatê çi tesîr li ser te,
li ser hunermendiya te kir?
Herwekî ku min di gotara xwe ya xelatê de jî got,
xelata Tucholsky, bi du alî ve, tesîr li ser min berda.
Ji alîkî, her diyar e, ez bi vê xelatê gelek kêfxweş
bûm. Ev cara yekê ye ku şaîr, edîb, hunermendekî
kurd xelateke weha mezin û nawnetevî werdigire.
Ev xelat nîşana edebiyat û nonakbîriyeke xurt e.
Xelat ji bo min wekî kesekî kurd û hem jî ji bo edebiyat û şerê rizgarîxwaz yê gelê kurd qezencek e.

Lê li aliyê din jî, ez li ber xwe ketim ku ez ji welat
û gelê xwe dûr im û li surgûnê dijîm. Ji ber ku Tucholsky bi xwe jî demeke dirêj li xerîbiyê, li Swêdê
jiyabû û li xerîbiyê xwe kuştibû. Bi bawerîya min,
giyanê Tucholsky dê şa bibe gava nivîskarekî li
xerîbiyê nemîne ku vê xelatê werbigire.
- Ji aliyê edebî çi tesîra xelatê li ser te bû?
Ji aliyê edebî tesîreke xelatê ya girîng li ser min
çênebû, ku em bibêjin ez guherîm yan jî, ji min
re xaçeriyên nû di warê edebî de peyda kirin. Bi
tenê ev xelat ji bo min bû teşwîq, şewq, moral. Eger
meriv bi xwe edîb nebe, tu xelat nikare meriv bike
hunermend, nivîskar û edîb. Xelat alîkarî dikin ku
meriv hîn bêtir xwe pêş ve bixe. Mesela xelat zêdetir tiştekî manewî ye.
- Kak Şêrko, niha tu li welatê xerîbiyê dijî, ji gel, ziman û çanda xwe dûr î. Ji aliyê hissî, manewî, edebî,
hunermendî ev yeka çi tesîr li te dike?
Diyar e, gava meriv, çi hunermend, çi xelk, ji axa
xwe were birîn, ev dibe dabirîneke xurt ku pirr tesîr
li merivan dike. Xurbet dijwar e. Û ev xurbet ne bi
tenê ji xelat, ji axa welêt bidûrketin e, herweha ew
xurbeteke manewî, nefsî, giyanî ye jî. Diyar e, ev
xurbet ji bo şaîr û hunermendan stûrtir e. Ji ber ku
hesesiyatên wan zêdetir e û ew bêtir li pey bîr û
yadîgarên welat û axa welat in. Hunermend her gav
di nava xewnekê de ye ku wî bîr û yadîgarên welêt
pêk hatiye. Lê ji bo min, ez li ku bim jî, Kurdistan
li gel min e. Aşiq jî, gava ji eşqa xwe bi dûr dikeve,
agirên eşqê hîn mezintir dibin, derd hîn dijwartir
dibin. Lê dûrbûn agirên eşqê hîn zêdetir dike, ne
ji berevajiyê. Loma jî xurbet ji bo min jî kul e. Lê
wê eşqa min ya welat, axa welêt şerê pêşmergan,
ziman û edebiyatê hîn zêdetir kiriye.
- Tu yek ji şaîren nûjen yên kurd î. Welê diyar e, di
Kurdistana Iraqê de, di warê edebî de, nifşeke xort
lê xurt, hatiye pê û tu jî yek ji wan î. Aliyên we yên
taybetî çi ne? We li edebiyata kurdî çi zêde kiriye?
Li Kurdistana Başûr, geşkirin û tezekirina edebiyata kurdî di mustewayeke berz de ye, ji perçên
din yên Kurdistanê hîn berztir e. Diyar e, ev jî girêdayî pêşketina civakî û ronakbîrî ye. Li nik me, di
pêşketina edebiyat û şiîra kurdî de bi tenê qonaxakê
merheleyekê nebûye. Çend qonax li pey hev hatine.
Di esasê xwe de, tarîxa nûkirin û geşkirina edebi-
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Hevpeyvîna Mehmet Uzun bi
“Şêrko Bêkês” re
Mehmet Uzun

(Mehmet Uzun) Wêkî Şêrko Bêkes jî di axaftina
xwe de tîne ziman, ew bi şîîrên xwe ve bûye dengê
nalîna belengaz, hêvîya pêşmergeyên Kurdistanê.
Lê Şêrko Bêkes jî wekî hemû mihacirên kurd ji mihacirtiyê, xeribiyê bîhnteng e. Lê ew dibêje “ Kurdistan di dilê min de ye” û weha dom dike:
- Kak Şêrko, gerçî tu şaîrekî naskiriyî, lê dîsan jî,
eger bikaribî, wekî destpêk, hinekî behsa xwe bikî…
Şêrko Bêkês: Her dubare dibe, lê bi kurtî jiyana min
weha ye: Ez di sala 1940an de, li bajarê Silêmanî
hatim dinê û kurê şaîre kurde yê naskirî û navdar
Faîq Bêkes im. Min xwendina xwe ya bingehî û
navîn li Silêmanî û Bexdayê temam kiriye. Hingê
min dest pê kir ji edebiyata kurdî, bi taybetî ji şiîra
kurdî ya nûjen bala min kişand, bi taybetî min
şiîrên Goran û Herdî xwendin. Yekemîn car min
şiîrên xwe di rojnama hefteyî ya Silêmanî “Jîn” de
belav kirin. Bêguman şiîrên min yên wê demê, ji
aliyê hunerî, gelek qels bûn. Lê ew dem di jiyana
min ya şaîriyê de gavek bû. Di salên 1960an de,
şiîrên min, ji her alî, hîn çêtir û dewlemendtir bûn.
Şoreşa Îlonê li Kurdistanê tevgerek fikrî, ilmî û anî
pê. Tiştê herî girîng ku wê demê qewimî, derketina
pêşmergan e. Pêşmerge hêzên çekdar yên kurd û
daxwazên netewî tesîr li her warê jiyana kurdî kirin. Her weha li edebiyat û şiîra kurdî jî. Pêşmerge,
wekî sembol, wekî tema, cîhê xwe yê pîroz di şiîra
kurdî de girt.
Di sala 1965an de ku Ebdulselam Arif li ser hukim
bû, dewletê xwest min bigire, lê ez reviyam û çûm
serê çiya, nik şoreşa kurdî. Li wê derê, min li Radiyoya Rizgarî ya şoreşa kurdî kar kir û xelkê
xwe û pêşmergên wî bêtir nas kir. Vê yekê tesîreke
mezin li ser min û şiîra min berda. Di sala 1968an
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de dîwana min a yekemîn bi navê Telîfeyî Helbest
derket. Di sala 1970an de jî kitêba min ya duwemîn
weşîya.
Di navbera salên 1968-71ê de nivîskar û şaîrên
kurdên xort xwediyê tevgereke xurt bûn. Danûstandina me bi edîbên Ereban re xurt bû, xwendin,
lêkolîn û lêhurbûn pirr pêşketî bû.
Peymana 11ê Adarê ya 1970yî ku di navbera tevgera
kurd û rejîma Baxdayê de hat pê, serbestiyeke mezin da edebiyata kurdî . Van pêşketinan alîkarî li me,
nivîskar û şaîrên xort yên kurd kir ku em bang li
nûkirina edebiyat û şiîra kurdî bikin. Hingê edebiyata kurdî rastî nexweşiyekê hatibû, geremolên
civakî û siyasî ew dabû rawestan. Îcar me dixwest
ku em edebiyat û zimanê kurdî, ji nû ve, vejînin, geş
bikin -çi çîrok, çi şiîr- ruhekî nû bidinê. Hingê em bi
navê Komeleyî Rowengê dihatin nasîn. Me, ji navê
komelê, danezaneke edebî belav kir.
Vê danezanê (beyannamê) gelek nav da û bû sebebê
munaqeşe û guftugohên edebî, çi başî, çi bi xirabî.
Herweha ew bû gaveke nû ji bo geşkirin û xurtkirina edebiyata kurdî. Sala 1974an, pirraniya pênûsên
naskirî yên kurd, tevî tevgera kurd, derketin çiyan.
Piştî têkçûna şoreşê, ez vegeriyam, hatim Silêmaniyê. Lê ez ji wir jî hatim bidûrxistin û min şandin bo
Başûrê Iraqê. Paşê ez dîsan hatim Silêmaniyê.
Di sala 1971an de min şanogeriya kurdî “Kaway
Asenger” û di 1973 an de jî dîwaneke nû “Min
Tînuwetîm” nivîsîn. Sala 1976an “Askîm”, sala
1978an “Kazîwe” derketin. Şiîrên ku di dîwana
Kazîwe de bûn, ji bo min tecrubeyeke nû bû. Ew
kurteşiîr in ku ez îroj jî her dinivîsim. Bi vî awayî,
min hewl daye ku ez bi kêmtirîn peyv ve, pirtirîn
mane bidim şiîrên xwe. Ev yeka ji bo nûkirina şiîr

de mîna romana Necîb Mehfûz “Dijî Duhring”
bûya. Piştî qerebalixa mirîdan, dîmen rengîntir bû.
Çimkî yek ji şêxan bi rengekî nebaş di destanê de
xuya dikir, dema ku şîret li pîra Hêlînê kirin ku
xwe bike bijîşka dil û cane mirovan.
Dinya bi ser serê nivîskar de xera kirin. Lanet li dê
û bavê wî barandin. Agahî belav bû. Mirîdan hiş
winda kirin. Li pirtûkxaneyan belav bûn, tehdîda
xwediyên wan bi lêxistin û kuştinê dikirin eger
ku vê pirtûka”reş” bifiroşin. Ji bilî şewitandina
pirtûkxaneyê wê dar û kulman bikarbînin. Jixwe,
eger Xwedê mala wî û mala cîranê wî, ji ber vî
gunehê mezin, neşewitand. pirtûk veşartin û
hemû dane li nivîskarê wê yê serserî vegerandin.
Mirîdekî şaşika xwe veşart ji bo ku xwediyê pirtûkxaneyê wî nas neke. Bihîstibû ku kitêba Xanî
difiroşe:
Kitêba “Mem û Zîn “ ya Xanî li cem te heye?
Na!
Min bihîst ku te duh ev pirtûk difirot?
Na min wilo nekiriye.
Yê mirîd neçar ma ku destvala vegere. Şaşika xwe
danî ser serê xwe. Peyv û nêrîn li ser tawanbarî
û şaşîtiya ku vî nivîskarî kiriye pirr bûn. Yekî
nivîsand: „Xuya ye ku nivîskar bi meyê ve girêdayiye û kêfa wî ji her tiştê guneh û dûrî olê re tê.
Tim jî li ser meyê û sergêjeka serxweşan radiweste
û gava ku yê evîndar dike mîna serxweşekî, bi vî
awayî gunehên mezin li xwe dibarîne û divê em
cezayekî li dinyayê bidinê û wê Xwedê cezayekî
girantir li wê dinyayê dîsa bidiyê.”
Û gotin ji “aş û bajar” dibariyan:
Vî mêrî ev pirtûka çewt çap kiriye,
tenê ji bo balkişandinê.
Kî malbata Xanî û dîroka wan î
reş nas bike qet vê pirtûkê naxwîne.
Ev pirtûk bêexlaqî ye.
Ev pirtûk ji zarokan re ye, ne ji
me re ye.
Na, ev ji bo xortik mortikên nûhatî
çêkiriye. Ji bo wan ji ser rê bibe.
Ey lawê Xanî!
Li dijî te ne, partî û ol û jin û
hikûmet û xelkên ku te ji wan hez

dikir. Kêrên navên mijokî ev laşê te yê jar dorpêç
kirine. Lê kanî rizgarî?
Di germbûna qerebalixê de, Ehmedê Xanî gihîşt
Cizîra Botan. Xanî bûbû mîna zarokekî ku hezkirina dinyayê û
Botanê û Hêlîna bêbext di kûrahiya dilê wî de şax
dabe. Ev Cizîra ku ji bilî hezkirinê, ji her tiştê din
re dibe cih. Xanî vegeriya bû cem pîra diya xwe ya
ku roj bi roj dadiwerivî û nêzîkî mirineke bêdeng
û kevirî dibû û bavekî ku her şev odeya xwe li
hêviya mirina ku wê serê sibehê bê amade dikir
û bi rastî jî bê derengî û bêsoz hat. Xanî nizanîbû
ewqas saw û qiriktalî li ber deriyê wî raxistîne.
Bi bêrîkirineke germ xwe avêtibû destê pîra diya
xwe û maç dikir. Di wê kêlîkê de kesên çîroka wî
rahiştibûn kêran û tenekeyên tije mazot û hawîrdora mala wî dorpêç kiribûn. Bi zorê ew ji nav destên
diya wî derxistin:
- Ji demeke dirêj de ye ku em li benda te ne, feylesofê serdemê!
Mazot bi ser dîwarê malê de kirin, bi dehan darik
vêketin. Agirekî kor mal tev de li hev hilanî. Ba
û bahozê arî li kolanan û li ser rûyên xelkê belav kir. Pêre jî kêrên tûj di laşê Ehmedê Xanî yê
jar de dihatin çandin. Xanî di nav gola xwîna xwe
ya germ de mabû. Te digo qey xwîna deh laşên
birîndar bi hev re diherike. Xwîn herikî û hey
herikî. Xwînê kolan tev de girtin û bi dîwarên malan ve hildikişiya. Xwînê tax û quncikên derdorê
jî girtin. Cizîra Botan tev de di nav xwînê de ma.
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hilweşandin û vegeriya, hêrsa mayî di malzaroka
jina xwe de vala kir û raza.
Û Rexda, ew bixwe Stî ye di destanê de, rahişt pirtûkê, pel bi pel qulipand û bi hemû zikreşî û hêrsa
di hundirê xwe de pirtûk avête erdê. Pelên pirtûkê,
bi êşeke giran, xwe dan hev û bi xemgîniyeke
mezin berga pirtûkê xwe li pelan pêça û Rexda jî
kulma xwe bilind dikir:
Ez ê niha te bibînim lawê Xanî, ey tirsonekê
bêxîret.
Û gazî kîr mêrekî qelew ku mirov wî û kortikê ji
hevdu nasnake, wekî kortikeke dagirtîbû. Sor bû.
Li qelewbûna xwe pir miqate bû. Her ku li ser êşa
çîna karker dipeyivî bêhtir qelew dibû. Qirka wî
ji têrbûna û ji peyvên germ yên ku li ser proletaryayê û hezkirina wî ji kortikan re digotin, hildihat. Her dem bi nepoxan dorpêçkirî bû. Ji ber ku
firoşgeha wî ya firotina nepox û ramanên şoreşgerî
û benîşt bû. Bi germayî xizmeta xwe ya di ber
partiya xwe de tanî zimên û ji bîr dikir ku wî û
kesên wekî wî hestiyê vê partiyê kurmî kiribûn û
ew kiribûn selika gemarê. Xwe kiribû parêzgerê
şerefa partiyê û bervedêrê di ber namûs û rûmeta
wê de. Parêzgerekî şiyar bû li ber ranên qîzên partiyê û êrîşên biyaniyên ku ji partiyên burjuwazî û
ji hinek keysbazên din derdiketin. Her ku Kortik
didît ku yek ji qîzekê ji qîzên partiyê hez dike hêrs
dibû, dinya xera dikir, sor û şîn dibû, ji hêrsan
libên wî belawela dibûn û êrîş dibirin ser vî kesê
biyanî yê ku dixwest destê xwe deyne ser cihê herî
girîng ji laşê partiyê û nedihişt toz xwe li navên
pîrekên partiyê bigre. Ji ber ku lawê Xanî hezkirina xwe ji Hêlîn re eşkere kir û malbata Hêlîn jî
tev de endamên partiyê ne. Ji ber vê yekê Xanî
bûbû dijminê Kortik û partiya wî û dijminê hemi
mirovayetiyê.
Tawanbariyê dora Ehmedê Xanî dorpêçkiribû:
-Xanî pilanan çêdike, ji bo ku şerefa partiyê tar û
mar bike.
-Ji partiyeke burjuwazî ya genî ye ku dixwaze partiya me xera bike.
-Noker e, dixwaze bingeha malbatên partiyê
hilweşîne, destin reş pişta wî digrin.
-Emperyalîst e, burjuwazî ye, zikreş e, qewad e,
keysbaz e, ji malbateke bêkêr û dîrokreş, çepel û
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bêmirês e.
Ji ber ku erda Cizîrê ji şînbûna mirin û zikreşiyê
re, ji kuştina evînê re û binaxkirina wê re, hembêzvekirî û amade bû, Kortik, di riya partiya xwe
re, mirîd ji xwe re çêkirin û pirtûka Xanî ya ku
ala hezkirinê bilind dikir, di destên wan yên reş
de bûbû mîna şûrekî. Hêdî hêdî û piştî ketina navê
Xanî û perçiqandina canê wî, Kortik xwe ji dilê
Hêlînê jî nêzîk dikir û ji şerefa partiya malbatê re
wekî parêzerekî hêja xwe nîşan dida. Kortik bêhtir
dinepixî û bêhtir kêrên xwe di pişta lawê Xanî de
diçikandin. Dest danîbû ser her tiştî û bila Xwedê
tenê dilê lawê Xanî yê evîndar biparêze. Û bila
dilovaniya Xwedê bi ser wê yarê de bibare, ewa
ku tim dilê wî vêdixist. Hindik kesan dizanîbûn ku
sedema dûrketina Xanî ji Cizîra Botan û reva wî
jê, ev bû. Hêlîn jî piçikên spî di tabloya Xanî de
reş kirin. Xanî bûbû rûreşê serdemê. Hêlîn bi xwe
jî digot; ku ji xwendina pirtûka wî ya bênirx re ne
amade ye û bi rûyekî şûştî digot:
- Ji xwe wêjekar tev de derewan dikin û ez ê çawa
ji mirovekî derewîn hez bikim?
Didît ku Xanî jê hez nake. Eger jê hez bikira navê
wê wisa di pirtûkan de û di nav xelkê de belav
nedikir. Mesele tev de serhişkiya mirovekî rojhilatî û siwarbûna li ser serî bû. Girêkeke tendurustiyê bû. Hêlîn xwe ji hemû gotinên xweş yên ku
berê ji Xanî re gotibûn bêrî kir. Ev şîrovekirin li
gor nêrînên Kortik bûn. Kortik jî bêhtir ji xwe hez
dikir û bûbû yek ji rexnevanên partiyê yên destdirêj û ew ji partiyê re bûbû mîna mirîşka ku hêkên
zêrînî dike. Rexnevanekî ku nêrînên zêrînî dike.
Bi kêfxweşî mirîdên wî nêrînan wî belav dikirin.
Kêlîka ku ev kitêba nû ketibû destê vî rexnevanê
girs û kutilkî, çermê Xanî bi gotareke rexneyî di
ser re anî û ew gurand. Sernivîsa gotara wî ev bû;
“Kuştina nivîsarê di tunebûna kortikê de ye” û tê
de da xuyakirin ku lez û beza Xanî û gera wî ya
germ bi dû nav û dengiyê de -ya ku sedema wê
girêka Odipus e, hiştine ku vê destana hezkirina
çewt û mêrkuj binivîsîne. Ji bilî şaşîtiyên rêzimanî
û di vê pirtûka xwe ya yekem de xwestiye bibe
Lenîn, lê destana wî kopiyeke çewt e ji romana
Lenîn “Karê Partî di Nav Gel de” û ne ji lez û
bezê bûya wê nivîsara wî di nirxê xwe yê hunerî

dijî ol û baweriyê bi xwe ye. Ev jî kufir û şaşitî ye û
lêxistina bê kuştin besî wî ye. Yekî jî dît ku pêwist
e di xutbeya înê de ev pirtûk bê protestokirin û
xwediyê wê, nivîskarê wê, divê di nav xelkê de
bê şermezarkirink û bê xuyakirin ku ew dijminê ol
û baweriyên me ye. Hinekan jî deng ji xwe nanîn
û di quncikên tarî de gotûbêj vêdiketin. Lê pirtûk
bûbû mîna kevirekî ku tu bavêjî nav ava Cizîrê ya
bêdeng û vî kevirî xelek li ser rûyê avê çêkirin. Ji
hêla din ve jî gelek xelk navên wan û navên kesên
çîrokê wekî hev bûn. Xwediyên navan hem şerm
dikirin û hem jî ev yek wekî êrîşekê li ser xwe
didîtin. Xelkên Cizîrê ji bilî destên xwe nakokiyên di nav xwe de, bi tiştekî din çareser nakin. Yan
jî dest davêjin demançeyên ku di qorzîkên malên
wan de veşartîne. Zeynedîn ne yê yekem bû lê wî
berî her kesî, qiyamet bi ser serê nivîskar de rakir
û li ber xelkê tevan dîroka malbata Xanî ya kevn û
genî bi dest û lingan kola. Wisa xuya bû ku pirtûkê
û rola wî tê de wekî birayê “Zîn” û “Stî” sergêjek
jê re çêkiribû.
Li her rûniştin û deverê digot:
-Çawa ev ê han xwişka min wisa evîndar û bêexlaq dide nîşandan. Lawê Xanî xwişka min dixîne
hembêza mêrekî, ne wisa tenê, tew ev ê ku navê
wî Memo ye, dema ez ji nêçîrê vedigerim, wê di
bin ebeya xwe de vedişêre û Tacdîn jî mala xwe
dişewitîne ji bo ez wan nebînim. Ew xweş dizane
ku mala Tacdîn ji bo tiştekî din şewitî bû. Xwişka
min ji diya wî paqijtir û çêtir e. Bi Xwedê çawa
te mala Tacdîn şewitand, ez ê serê te û diya te
bişewitînim, lawê Xanî yê... yê kûçik.
Yekî ji haziran li ber dilê wî did,a lê wî bi hêrs
berdewam dikir:
-Û min dike sedema êşên Mem û dijminê hezkirin û evînê. Min dike şerxwaz û mêrkuj, min dike
sedema mirina Mem û Zîn jî. Ev benî Adem çi ji
min dixwaze? Min çi kiriye ji diya wî, hetanî ku
min bi vî rengî ji xelkê re pêşkêş dike. ez ê bihêlim stêrkên nîvro bibîne. Eger mêr be, wê rojekê
li kolanê xuya bibe.
Tacdîn diqevazt û kulma xwe li ba dikir:
-Û ez, tew ez, di destpêkê de pesnê min dide, piştre
min dike yekî serserî. Û di hembêza Stî de ez xwe
winda dikim, dinyayê û xelkên wê di hembêza Stî

de jibîr dikim. Ma wisa ye xelkino? We rojekê
ez bi vî rengî dîtime gelo? We rojekê dîtiye ku
ez bûme hov û wekî lawê Xanî dibêje; min Beko
Ewan kuştiye?
Qerebalix û hewar hewara wan zêde dibû. Hinekên
ku navên wan di pirtûkê de tune bû, dixwestin
agir vemirînin lê Çeko bi rûyekî qermiçî û çavsor
nedipejirand û bi ser mêrekî kin ve radibû:
Û tu, ma teyê bipejiranda eger tu bikira qantirekî
kor... hê?
Tîqetîq, mîna libên tirî, li ezmanan belav dibûn.
Hêrsa Çeko bêhtir dibû:
Û ez!, cara ku navê min tîne zimên, bi nebaşî tîne
zimên. Min bi ser destê mîr de daqûl dike û dihêle
ku ez maçî bikim. Ma we dîtiye tu rojê min serê
xwe, ji bilî Xwedê, ji tu kesî re daxistiye? Xortino,
gelo ez birra wilo nizim û erzan im?
Arif jî piştgiriya wî kir:
Û min dike yekî girêdayî û min dike siyek ji
hinekên din re. Tu dibê qey ez bê serî me, mîna
hespekî ku hefsarê wî di destê xelkê de be. Ma ev
ne şerm e xelkino?
Tev de li kurtûpista pîra Hêlînê zîvirîn. Pîrê kopalê
xwe li ba dikir lê tu kesî nizanîbû ew ji ku tê:
-Kanî lawê Xanî? ez ê porê diya wî bi ser de kurr
bikim. Min dike xapînok û zikreş. Lawo lawê
Xanî, wekî ku te di dawiya temenê min de rûyê
min reş kir, Xwedê rûyê te jî reş bike.
Beko Ewanê pêncî salî, rû qermiçî û tal, jar û dengnekir, digel ku ew ji tevan bi hêrstir bû lê li bendî
keysa xwe bû da xwe berde nav deryaya gotinên
germ. Çimkî ji xwe ne bi bawer bû û şubheke mezin di navbera wî û Bekoyê destana Ehmedê Xanî
de hebû. Lê li ber wan, wî jî xwe dixist kirasê pêxemberan:
Hevalno, ev xezeb û hêrsa Xwedê ye ku lawikekî
bê bawerî û bêfedî navê Xwedayê mezin û
“kole”yên wî dike gemar di vê Cizîra navdar de.
Bêşerm, şeref û namûsa me davêje nav lingan.
Divê em heyfê ji wî û ehlê wî hilînin. Bi Xwedê
eger lawekî ji lawên min ev kar kiribûya, minê ew
qeto qeto kiribûya.
Ji nav rêzên xelkê yekî bi hêrs û rûtirş derket, berê
xwe dabû mala “Bavê Ehmed”ê kal. Hemû sixêfên
ku di dîroka mirovan de hene bi ser serê wî de
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Serê nivîsarê

ÇÎROKA KU NIVÎSKARÊ XWE
KUŞT
Helîm yusif

Kesên çîrokê eynî kesên destana “Mem û Zîn” in
Sola Nivîsarê
Ti kesî xwîna wî nedidît. Tevî ku di nîvê kolanê
de li ser dişemitîn. Piştî çend rojan xelkê, wekî
berê jiyana xwe berdewam kirin. Te digot qey hût
heyv daqurtandiye û piştî teqereqê dev jê berdaye.
Di wê navberê de daneyek ji pirtûka Xanîyê kuştî
bûbû arî û tevlî ariya mala wî û hestiyên dê û bavê
wî bûbû. Hemû daneyên pirtûkê avêtibûn nav wî
agirî. Tev de behetî mabûn. Hinek pirtûk windadibûn û hinek jî dihatin veşartin. Her ku destek
digihişt pirtûkekê, pirtûk dibû kund, difiriya û her
du baskên xwe li nav çavên xelkê dixistin. Yan jî
dibû qirak, dikir qixeqix û xwe li ser serê xwediyê
xwe datanî, piştre jî bi kêf di hembêza ezmên de
difiriya. Bi vî awayî qirak û kundan ezmanê Cizîra
Botan tev de girtin û bi sedsalan nema hiştin ku
xelkên wê ronahî û baranê bibînin.
Laşê nivîsarê
Di serdemekê de
Û li cihekî
Ehmedê Xanî, nivîskarê destana “Mem û Zîn” gelekî bêriya Cizîra Botan kiribû. Bêriya cihê zayîn
û bîranînên xwe kiribû. Xwest vegere warê hezkirina xwe ya yekem, warê şikestina xwe ya yekem.
Her tişt bi yekcarê re di serê wî de çûn û hatin, axa
Botanê, kolanên wê, xelkên wê, toza wê, goncal
û sikakên wê, kûçikên wê, pisîkên wê, darên wê
yên hindik, çivîkên wê, bayê wê, ava wê, keçikên
wê, nemaze Hêlîn. Dema destana xwe nivîsand
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Memoyê evîndar kiribû zimanê dilê xwe û Hêlîn
jî kiribû Zîn, da ku kesek nikaribe zimandirêjiyê
li Hêlîna wî neke. Tevî ku sipehîbûna wê xwedayî
û mêrkuj bû lê dîsa jî carinan pê dihisiya ku ew
ne hêjaye vê evîna wî ya ku mîna volkanekî teqiyaye û hestên wî mîna pirîskan dipijiqîne vêderê
wêderê. Xanî, çîroka “Memê Alan” ya li ser zimanan belavbûyî ji xwe re kiribû mertal û jêder.
Ew ji nivîsandina çîroka hezkirina xwe re kiribû
sitûn. Nû çîrok nivîsandî belav bû, xelkê dest bi
reşkirina dîroka Xanî û bav û kalên wî kir û li
ser kesên navdar di herêmê de xeyidîn. Xeber û
sixêfên wî ji Beko Ewanê perîşan û hejar re yê
ku bi zorê gepa nanê zarokên xwe bi dest dixist
û çîroka evîna Hêlîn û têkiliyên Tacdîn yên evînî
tev de bûn benîştê devan û gotin li pey gotinê rijiyan. Xanî kirin mirovekî çepel û bêexlaq. Ya rast,
di kuştina wî de ramiyan û hew. Bi vî rengî xelkê
Cizîrê hatin fêrkirin û dijî Xanî û pirtûka wî ya
şaş dijminahiyê destpêkir. Hinekan digotin ku ev
pirtûk li dijî Xwedayê mezine û li dijî her tiştê bi
rûmete. Hinekan jî ew kirin mamosteyê Selman
Ruşdî û şirîkê wî di gawiriyê û Xwedê nenasiyê
de. Şîrovekirinên wan ew gihandin vê ramanê ku
ev pirtûk yek ji êrîşên Xwedênenasan e li dijî ola
birûmet û pak, ji ber ku eşkere doza evînî û bêexlaqiyê dike û kesên li hember vê êrîşê protesto dike.
Hinekan xwîna wî hedir kirin:
- Guleyeke û di serê gawirekî de... û hew.
Hinekan ev kefteleft sar dikirin û didîtin ku pirtûk
li dijî hinek şêx û mirîdan hatiye nivîsandin û ne li

ku ji nivîsa Aramî hatiye der û paşê hatiye serrastkirin. Em dikarin bêjin tenê hin gotin û hevokên
di hundirê deqên Aşûrî, Exmînî(farsiya kevin) û
Pehlewî(farsiya navîn) de hene ku heta roja îroyîn
jî jêmayên wê di nav zaraweyên kurdî yên cur bi
cur de bi kar tên.
Di navbera serdema kevin û ya piştî Îslamê de
tenê em dikarin amaje bi pirtûka Ibin Wehşiye
bikin ku tê de behsa nivîseke kurdî ya taybet dike.
Ibin Wehşiye di sedsala 10ê zayînî de jiyaye û gelek pirtûk li ser sihr û cadûyê, niviştkirin, kîmya, felsefe, feleknasî û şêwazên çandiniyê
nivîsiye yan jî wergerandiye bi zimanê erebî.
Lê pirtûka ku ew tê de behsa zimanê
kurdî(Lisan-Ul-Ekrad) dike, pirtûkek e ku tê de
behsa şêweyên nivîsên kevin li nik gelek miletan dike û navê wê pirtûkê Şewqul Musteham fî
Me’rifeti Rimûzil Eqlam. Lê em nikarin zêde li
ser vê berhemê bisekinin ji ber ku tu jêdereke din
li ser vê nivîsê û kesên ku ew nivîs bi kar anîne
agahiyan nade û me nivîseke wisa li tu berhemeke
wê demê de jî nedîtiye.
Encam:
Bi baweriya min her çiqas zimanê medî nêzîkî zimanê kurdî bûye û paşê jî tevlî zimanê farsî bûye
û meriv nikare bingeha farsî û kurdiyê ji hev cuda
bike jî, lê heta niha tu nivîsên dirêj û taybet bi zimanê kurdî ji serdema kevin negihîştine destê me.
Û em dikarin bêjin bi hatina dînê îslamê, kurdan
jî wekî misilmanên din ên ne ereb, berê xwe dan
ziman û alfabeya erebî û berhemên bi zaraweyên
kurdî yên cur bi cur afirandin.
Kronolojiya van afirandina jî bi vî awayî ye:
1. Kurdiya Lorî(11z) ku navenda wê Hemedan e û
helbestvanê herî girîng Baba Tahirê Uryan e.
2. Kurdiya Goranî(Hewramî), (14/15z), berhema
kevin û herî girîng Serencam e ku pirtûka pîroz a
Yarsanan e.
3Kurdiya Kurmancî(16z)
4.Kurdiya Soranî(19z)
5.Kurdiya Zazakî(20z)

Stenbolê,Stenbol,2002
2-Ismail, Farouk, Paleografiya, Zanîngeha Artukluyê, Mêrdîn, 2013-2014
3-Mûrad Ciwan, Türkçe Açıklamalı Kürtçe Dilbilgisi (Kurmanc Lehçesi), Weşanên Jîna Nû,
Çapa Yekemîn, Swêd 1992
4. Adak, Abdurrahman, Destpêka Edebiyata Kurdî
ya Klasîk

Çavkanî:
1-Saxniç,Feqî Huseyn; Dîroka
Wêjeya Kurdî, Weşanên Enstîtuya Kurdî ya
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Dîroka nivîsê di nav
kurdan de
Morad Berouki Milan

Wekî ku di nav hemû miletên dunyayê de jî xuya
dike, heta niha agahiyên ku li ser nivîs, ziman û
alfabeyên ku kurdan bi kar anîne nîqaşên cur bi
cur hene û jêderên ku di vî warî de agahiyan didin,
piranî agahiyê zanistî û akademîk nînin û jêdera
wan ji dêvla mêjî, dil e!
Ji bo ku em bikaribin bi awayekî akademîk û li
gorî belgeyan li ser vê meseleyê bisekinin, divê
em xwe bispêrin xebatên erkolog û antropologan û
kesên ku di warê paleografiyayê de şareza û lêzan
in û herwiha di vî warî de xebatên zanistî kirine.
Di derbarê nivîsa li nik kurdan de jî heke em bixwazin ji metodên zanistî dûr nekevin, divê em encam û destkeftên wan xebatên erkolojîk û paleografîk ku li ser axa kurdan hatine kirin, ber çav
bigrin.
Li hemû herêmên ku kurd lê dijîn heta niha gelek
xebatên erkolojiyê hatine kirin û şûnmayên cur bi
cur hatine dîtin û encamên wan wekî pirtûk, nivîsar
û hwd hatine weşandin ku hejmara wan pir in û di
vê nivîsê de em nikarin cih bidin wan hemûyan lê
li gorî encamên hemû xebatên zanistî ku li hemû
herêmên kurdan heta niha hatine encamdan û li ser
nivîsa li nik kurdan agahî dane, em dikarin nivîsa
li ba kurdan di dîroka kevin de li ser çar serdemên
dîrokî dabeş bikin.
Ew çar serdem ev in:
1. Hin miletên ku li herêmên kurdan jiyane û
nivîsîne lê em tu agahiyên li ser nivîsên wan nizanin. Wekî meletê Lûlû, miletê kutî û hwd.
2. Milet in hene ku li herêmên kurdan jiyane lê
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nivîsên xwe bi mîxî danîne. Wekî Hûrî, Mîtanî û
Ûrartiyan û hwd.
3. Kaşiyên ku li Loristanê(başûrê rojavayê Îranê)
jiyane tu pirtûk bi zimanê xwe nenivîsîne û dema
ku ji cihê xwe(Loristan) rabûn û fermandarî li Babilê kirin, bi zimanê xwecihî ango Ekkadî(Babilî)
nivîsîn.
4. Zimanê Mediyan zimanê herî nêzîk e bi zimanê
kurdî lê em zêde jê nizanin ji ber ku tu deqên dirêj
bi wî zimanî negihîştine destê me. Piştre zimanê
Medî tevlî zimanê farsiya kevin(Exmînî) û farsiya
navîn(Pehlewî) bûye.
Em ê hinekî berfirehtir li ser serdema çarem bisekinin ji ber ku me got zimanê Mediyan zimanê
herî nêzîk e bi zimanê kurdî.
Yek ji gewretirîn miletên bakûrê rojavayê
Îranê(Rojhilat) û hin navçeyên ji Kurdistana
Iraqê(Başûr) jiyane Medî ne. Paytexta wan
Ekbatan(Hemedana niha)bû. Dîroka wan kûre û
digihîje 9-6 hezar sal b.z. Ew ji aliyê rojava ve bi
Aşûriyan re û ji aliyê bakûrê rojhilat ve(navbeyna
deryaçeya Ûrmiyê û deryaya Xezerê) jî bi Sikîtan
re di nava nakokiyên leşkerî de bûn. Vê rewşê heta
dawiya şanişîna Mediyan dom kiriye.(550 b.z)
Zimanê Mediyan ê taybet hebûye. Zimanê pirtûka
pîroz a Zerdeştiyan(Avesta) zimanê Medî yê wêjeyî
û resen bûye lê ji bilî hejmarek ji kîteyan, Avestaya resen negihîştiye destê me û nivîsandina vê
pirtûkê çend caran di dema Erşakan(Part) û Sasaniyan de(256 b.z) bi zimanê farsiya navîn(Pehlewî)
hatiye dubarekirin. Pehlewî nivîseke alfabêtî ye

ku li ber dilê min gelekî ezîz e, Hektor e, kurê qiralê Trowayê Priamos û Banû Hekabeyê ku welatê
xwe, bajarê xwe Trowayê, gelê xwe, mal, jin û
zarokên xwe, bi keser, jan û hêviyeke mezin, li
hember êrîşen êrîşkeran şer dike. Û Hektor ku ne
sebebê şerî ye, lê ji ber rewşê di nav şerî de ye, ne
ji bo xwe, ji bo welat, gel, bajar, jin û zarokên xwe,
bi berpirsiyareke mezin, dixebite, têdikoşe, dikuje,
lawa dike, li hev tîne, bi rê dixe û dawiya dawîn,
li hember Alciliyûsî têk dere û tê kuştin. Tevî ku
ew kurê qiralî ye û jê re Astyanaks (mîrê bajêr) tê
gotin, Hektor mazlûm e. Bêgaviyê dor li wî girtiye,
bindestî li her deriyê wî ye, rizgarî jê dûr e, lê tevî
vê yekê, ew li ber xwe dide.

ku di vê rewşê de ye û ev tişt hemû dîtine, bivênevê, angaje ye.

Lê belê angajmana min, edebî ye, ne siyasî û îdeolojik e. Ji bo vê yekê gelek kurd jî rexne li min
digirin û dixwazin angajmana min hîn firehtir be.
Lê mixabin em di dema Hektor û Akiliyûs de najîn
ku xweda werin alîkariya me û em jî mîna kesên
nîvxweda, xwe bi her derî bigihînin. Her tişt li gora
qayideyên xwe tên pê, her huner li ser “axa xwe”
hêşîn tê. Angajmaneke politîk jî gelekî pêwîst
e, lê hingî meriv
divê bizanibe ku
berhemeke
hêja
ya edebî nayê pê.
Şopên Hektorî di hemû lehengên romanên min de Propoganda û xehene. Memduh Selîm, Celadet Alî Bedirxan û yên batên welê jî, ji bo
We romana Siya Evînê
din, heye ku, Hektorên dema me ne. Jan û ked- kurdan, zarûrî ne,
wergerandiye fransî û
era însanî abadîn e, mîna do, îro jî berdewam e. le ew ne edebiyat
hûn ji herkesî bêtir pê
Hêvî, arzû û xwestekên însanan ên serfirazî û bex- in.
dizanin. Di Siya Evînê
tiyariyê, îro jî, mîna rojên Hektorî, xurt in. Edebide xirabî û însan, hez û
yat, mîna do, îro jî, bi xurtî, divê çêla jan, keder û Cîhana min edebiquwetên xirab ne diyar
hêviyê bike.
yat e, jiyana min
in, lê tevî vê, di hemû
afirîna berhemên
romanê de siya xirabiyê
Fawaz Husên:
edebî ye. Ez bi
û keder û janeke vekirî
Bi saya gotinan tu dixwazî li tiştekî an li kesinan edebiyatê, bi goheye. Olanekî bêdeng ê
tesîr bikî? Lehengên te, erê, kesine ji gelê kurd in, tina bedew a edebî
bindestî û mazlûmiyê
lê tu wan mezin dikî, tu dixwazî ku ew mezin bin, gelekî bawer im.
heye. Herweha di Bîra
wek mirovên azad bijîn. Gelo baweriya te tê ku Gotina edebî tesîr
Qederê de jî ev yeka
nivîskar dikare bi wêjeyê tiştekî biguherîne? Tu li ruh û dilê însanan
hanê heye
xwe wek nivîskarekî “engagé”, bi pirsekê girêdayî, dike, cîhana wan
dibînî?
firehtir bihîstiyarên
wan bêtir însanî
Mehmed Uzun:
dike. Gotina edebî
Bêguman, ez nivîskarekî angaje me. Zimanê min ê dimîne, ya rojane ya her celebê winda dibe. Gozikmakî qedexe ye, huwiyeta min bindest e, tarîxa tina Ovidius ma, ya Agustus çû. Gotina Ehmedê
min bervajî bûye, heyîn û çanda min asîmile dibe. Xanî û Feqiyê Teyran ma, ya mîr û begên kurdan
Ji bo huwiyet û angajmana xwe ez ketime zîndan- û siltan û paşayên osmaniyan çû. Gotina Hitlerî
an, min ceza xwariye, ez mecbûrî sirgûnê bûme, li çû, ya malbata Mann ma. Mîsal bi hezaran in. Di
welatê xerîbiyê mame, panzdeh salan venegeriy- destpêkê de gotin, ji bo însanan, hate afirandin, veame welatê xwe. Li dadgehên serdestan jî, hakîm gotin dîsan ji bo însanan bû. Îro jî weha ye. Ez di
û sawciyên ku berdevkên serhişk ên îdeolojiyeke ceribandina xwe Berî her tiştî deng û gotin hebû
neînsanî bûn, li hember min, bi qîrîn û haqaret, de dibêjim; gotina edebî, kelama însanî, stirana
îdia kirine ku zimanê kurdî nîn e, bi tenê pênc, deh gelêrî dikare bibe merhem ku pê birînên hizin û
gotinên “vî zimanê peregende” hene. Nivîskarekî kederê dicebirin.
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hê jî xurt û jîndar e. Çima? Ji ber ku dengbêjên
kurdan hebûne. Hunereke mîna dengbêjiyê, hertim, di nav kurdan de xurt bûye. Hemû kurdên roja
me, nemaze nivîskar, gelekî deyndarê dengbejan
e. Eger dengbêj nebûna, hunera wan heta îro nehata, ne zimanê kurdî dê evçend xurt bûya û ne
jî nivîskarên kurd ê bikaribûna bi kurdî binivîsandina.

Rexne li te dibin ku tu bêtir dengê arîstokrasiya
kurdî pêşkêşî xwendevanên xwe dikî. Malbata
Bedirxaniyan di Siya Evînê û Bîra Qederê de û
di piraniya nivîsên te de ne. Lê belê di Tu yê de,
di Mirina Kalekî Rind, di Ronî mîna evînê, Tarî
mîna mirinê de tu behsa jiyana xwe, an jî kesên
corbecor û sade dikî. Bersiva te ê çi be li hemberî
van rexneyan?

Rewşa min jî, kêm-zêde, weha ye. Gava min dest
bi nivîskariyê kir, li ber min zimanekî kemilî yê
hunera romanê nîn bû. Ev ziman, hêdî hêdî, ava
bû. Di avahiya vî zimanî de sê hîmên esasî hene;
zimanê edebiyata klasîk a kurdî, zimanê xelkê ku
zimanê rojane yê civata kurdî ye û zimanê dengbêjan. Zimanê klasîkan û zimanê xelkê bi qasî
zimanê dengbêjan ne xurt û zelal in. Di zimanê
klasîkan de bandora farisî û erebî gelekî zêde ye.
Zimanê xelkê jî, mixabin, gelekî jar e. Lê zimanê
dengbêjan mîna lehiyeke biharê diherike, zelal,
xurt, dagirtî û bi xusûsiyetên kurdî tijî. Ne kurd
û ne jî nivîskarên kurdan divê tu carî vî zimanî
ji bîr nekin. Û riya avakirina zimanekî bedew ji
zimanê dengbêjan derbas dibe. Li milê din jî jiyana dengbêjan gelekî balkêş e. Min di ceribandina xwe Berî her tiştî deng û kelam hebû de behsa
hin dengbêjan kiriye; Apê Qado ku xismê min bû,
Evdalê Zeynikê, Ehmedê Fermanê Kîkî, Rifatê
Darê û hinên din. Lê mîna van bi sedan, hezaran
dengbêjên din hene ku xwediyê ders, tecrube û jiyanên gelekî balkeş in, -ku dikarin bibin mijarên
edebî. Em divê ji bîr nekin; edebiyateke nûjen bi
xêra rabirdûyê tê pê. Bi gotina Eliot, modernîzm li
ser hîmê tradisyonan ava dibe.

Mehmed Uzun:
Ez ne nivîskarê çîneke civatî yan jî kategoriyeke
civatê me. Ez xwe aîdê tu çîn, kategorî, rêxistin
û îdeolojiyên rojane nabînim. Eger behs were ser
aîdiyetê, ez dikarim bibêjim ku ez aîdê bindest û
bêgavan im. Di nivîskariya min de hîmê herî esasî ev e; salixdana bindestî û bêgaviyê, taswîrkirina jan, keder û hêviyê, vejandina haletê ruhî
yê mazlûman. Kurd, tevî hemû çînên xwe, bindest in. Arîstokrat, xwende û ronakbîrên kurdan ji
mensûbên din ên civata kurdî bêtir bindest in. Ji
ber ku ew bêtir bîr bi nîrên bindestiyê dibin û li
hember bindestî û bêgaviyê dilebitin. Ew li ber
xwe didin, têdikoşin, tên kuştin, bi dar ve dibin,
di zîndanan de dimînin, mecbûrî sirgûn û welatê
xerîbiyê dibin, di nav tenêtî, neçarî û zîziyeke bêpayan de, bêkes, bêdeng, dimirin. Romanên Siya
Evînê û Bîra Qederê, romanên ronakbîrên bindest
û bêgav in, romanên jan, keder û hêviyê ne. Ev roman, du helqeyên trîlojiyekê ne. Romana sisiyan
hê nehatiye nivîsîn. Min hêvî heye, piştî pênc, şeş
salan, romana sisiyan jî binivîsim û trîlojiyê xelas
bikim. Navê trîlojiyê Trajedî ye. Trajediya ronakbîrên bindest û mazlûm.

Li pey romana Rojek ji rojên Evdalê Zeynikê fikrên
weha hene. Lê roman, ne biyografiya Evdalê Zeynikê ye, ji bervajiyê, fîktîv e. Armanc, bi zimanê
dengbêjan, nivisîna romaneke hunera dengbêjiyê
bû. Teknîka romanê jî modern e. Di warê zimên de
diviya min ev celeb uslube jî biceribanda. Û bi wasita romanê diviya min hunera dengbêjan berpêşî
kurdan, cîranên kurdan û cîhanê bikira.
Fawaz Husên:

219

We romana Siya Evînê wergerandiye fransî û hûn
ji herkesî bêtir pê dizanin. Di Siya Evînê de xirabî
û însan, hez û quwetên xirab ne diyar in, lê tevî
vê, di hemû romanê de siya xirabiyê û keder û
janeke vekirî heye. Olanekî bêdeng ê bindestî û
mazlûmiyê heye. Herweha di Bîra Qederê de jî ev
yeka hanê heye. Li gora min, meriv divê bindest
û mazlûman, ji çi welatî, çînî, baweriyê dibe bila
bibe, bibîne, dengê wan ê perçiqi seh bike, guh
bide wan û piştgirtiya wan bike… Di edebiyata
cihanê de, ji bo min, yek ji lehengên herî balkêş

heye. Evana hêzeke mezin didin romanê û romanê Rojhelatê heta Rojavayê…”
dikin hem romaneke xweser a kurdî û hem jî universel.
Kurd, perçeyekî tradisyona sirgûnê ne. Tevî ku
wan hê ders û tecrubeyên xwe yên welatê xerîbiyê
Û ya herî girîng, Siya Evînê, tevî Bîra Qederê, ro- nequlipandine ser huner û edebiyatê, xwedî tarîxmana sirgûnê ye. Sirgûn, welatê xerîbiyê temayên eke kevn a sirgûnê ne. Heta van demên dawîn, ez
esasî yên edebiyata cîhanê ne. Meriv dikare bibêje jî nivîskarekî sirgûnê bûm. Mîna Memduh Selîm.
ku edebiyata cîhanê li ser temaya welatê xerîbiyê Memduh Selîm, Odyseusekî hevdemî ye. Siya
ava bûye. Gilgamiş berê xwe dide welatên xerîb, Evînê jî, em dikarin bibêjin, helqeyeke nû û kurdî
Îbrahîm û Yûsif derin welatê xerîbiyê, qralê Ita- ya tradisyona edebiyata sirgûnê ye. Ez di ceribkayê Odyseus li welatekî xerîb şer dike û bi hesre- andina xwe Welatê Xerîbiyê de behsa pêwendiya
ta welatê xwe, vedigere warê bav û kalan, Aeneis edebiyat û sirgûnê dikim. Siya Evînê, encameke
dest ji welatê xwe yê şewitî berdide û dikeve ber vê pêwendiya kesertijî, lê di eynî wextî de hêvîtijî
pêlên welatên xerîb, Don Kîşot li welatên nenas ye. Û tiştê ku min, niha, bextiyar dike, ev e; Siya
digere. Edebiyata modern jî li ser vê şopa binge- Evînê xwe, bi rengên xwe yên taybetî, digihîne
hîn a edebî hatiye avakirin; Joyce Ulyseus’a xwe li hemû cîhanê. Ew bi tirkî, erebî û almanî weşiyaye.
welatekî xerîb, li gora tradisyona Homeros, Broch Ew ê bi fransî, norwecî û swêdî biweşe.
Mirina Virgilius, li gora tradisyona Virgilius, li
sirgûnê, Mann romanên Yusif, li gora tradisyona Fawaz Husên:
Tewrat, Încîl û Goethe, li welatekî gelekî dûr, dini- Tu di Rojek ji rojên Evdalê Zeynikê de tradisiyona
vîse. Û hîn bi sedan mîsalên weha yên hêja ku li dengbêjên kurdan zindî dikî û bi şêweyekî wêjeyî
sirgûnê hatine pê. Ovidius ku li sirgûnê, qiraxên radixînî, berdewam dikî. Paşê mijara dengbêjan
Derya Reş, ku “bi pêlên xedar ên hov hêç dibe”, di pirtûka te ya bi swêdî Granatäppelblomning
di nav tenêtî û bêçaretiyeke bêpayan de dimire, di (Kulîlkên henaran) de vedigire. Gelo çima dengberhema xwe Tristia ku li sirgûnê dinivîse de weha bêj li ber dilê te ewqas girîng û şîrîn in?
dibêje; “ez, sirgûnê milê din ê cîhanê, dê bi gotina
xwe, tola xwe hildim, gotina min ê bibe nemir, ji Mehmed Uzun:
Dengbêj, hosteyên deng û kelamê
ne. Deng û kelam jî, şixulê nivîskarekî ye. Eger ev nivîskar, nivîskarekî
kurd e, hingî pêwendiya deng, kelam
û nivîsandinê hîn girîngtir e. Ji ber
ku kelam û gotina kurdî qedexe ne.
Di hemû tarîxa kurdan de, yek ji
tiştên ku kurd dikarin herî zêde pê
serbilind bin, hunera dengbêjiyê ye.
Bi xêra dengbêjan e ku kurd xwediyê zimanek, tarîxek û hafîzayekê ne.
Bindestiya kurdan, ne meseleyeke
îro ye. Kurd tu carî nebûne xwediyê dewleteke yekgirtî û tekûz, tu
carî ziman, çand û edebiyata xwe
ya nivîskî bi pêşde nexistine. Û ew
hertim di bin nîrê xerîban de jiyane.
Lê belê tevî vê yekê zimanê kurdî

sala 1-hejmara 2-3/ çileyê 2017

220

lê xwedî derdikevin, tu bextiyar î. Gava tu bibînî
ku berhema ku bi gotina birîndar hatiye hûandin,
gihîştiye edebiyata cihanê û bûye perçeke esasî ya
cîhanê, tu bextiyar î. Bextiyarî, ji bo însanê tî, firek
av; ji bo însanê birçî, misqaleke nan; ji bo însanê
xwediyê gotina birîndar, vejandina gotinê ye. Ez
bindest hatim dinyê, heye ku ez bindest jî bimirim,
lê bextiyar…

- Bi qasî parastinê, nûkirin û pêşvexistin.

Ji destpêka salên 1980an û vir ve ku ez, li gora van
dersan, dixebitim. Meraq, vekirîbûn, heyecana
amatorekî, cîhanîbûyîn, xwendin, lêger, taqîbkirin,
ji bo min, gelekî girîng in. Û berdewamî. Ji ber ku
berdewamî tradisyonekê ava dike. Meriv dikare
şaşiyan bike, kêmanî dikarin hebin, lê gava berdewamî hebe, hingî giraniyeke hêja jî tê pê. Mekanên
Fawaz Husên:
jiyana min edebiyat e, nerînên jiyana min, eger
Di nav niviskarên ku di van bîst salên dawîn de ku meriv bixwaze bi gelemperî bibêje, humanîzma
bi kurdî dinivîsînin, tu yek ji yên ku herî cih girtî ye. Ez berhemên xwe bi van konseptan dihûnim.
yî. Di baweriya te de ev ji çi tê?
Gelek kes rexne li min digirin û dixwazin min ne
di mekanên edebiyatê de, lê di hin mekanên din de
Mehmed Uzun:
bibînin. Lê hingî ez ê nikaribim berdewamiyekê
Gava min dest bi nivîskariyê kir, di serê min de bînim pê û berhemên xweser ên edebî ava bikim.
hin pirs hebûn; çima edebiyata kurdî girtî maye? Gelek kes dixwazin min mîna alîgir û berdevkê
çima edebiyata kurdî bi tenê elementer e, bi tenê hin nerînên din bibînin, lê hingî ez ê nikaribim
behsa derd û kulên kurdan, bi awayekî gelekî yekîtiya tekûz a kurdayetî û universalîzmê bînim
sade û rasterast, dike? Çima nivîskarên kurd ni- pê û di ser hemû pêwendiyên rojane de, berhemên
karin şixulê xwe yê nivîskariyê bidomînin? Çima edebî biafirînim. Li dinyayê tu berhemeke giranbişêweyên modern ên edebiyatê di nav edebiyata ha bêyî ked û xebatê nayê pê. Heta meriv bi şixulê
kurdî de nîn in? Çima ziman, gotin, uslub, teknik xwe ve nebe yek, tu tişt bi giranbihayî ava nabe.
nû nabe û naveje? Bi hemû nivîskarên nifşên berê
re pêwendiya min hebû. Min ji Seyda Cigerxwîn Fawaz Husên:
ta Osman Sebrî bigire heta Mam Hejar û Hêmin Di baweriya min de, tu cihekî taybetî didî romana
ku niha êdî gorbehîşt in, didîtin û ez bi wan re xwe ya sisiyan Siya Evînê. Eger ew li ber dilê te
dipeyivîm, min serê xwe bi nivîskarî û berhemên şîrîntir be ji yên din, gelo sedem ê çi be?
wan diêşand. Hemû jî însanên bêhempa, fedakarên
yekta yên ziman û edebiyata kurdî bûn. Hemû ji- Mehmed Uzun:
yana wan bi xebat û lebata ziman û edebiyata Ez nikarim bibêjim ku Siya Evînê li ber dilê min, ji
kurdî derbas bûbû. Lê hemû jî gelekî lokalîk û yên din, şîrîntir e. Lê bêguman Siya Evînê xwediji dinyayê dûr bûn. Pêwendiyeke wan a xurt bi yê cihekî taybetî ye. Zimanê wê ji romanên min ên
dinyayê, bi ziman û edebiyata dinyayê re nîn bû. din cihê ye. Min hewl da ku ez wê mîna şihîreke
Hemû jî hem nivîskar û şaîr û hem jî siyasetvan nesîrê (prose-poésie) binivîsim, gelekî zelal,
bûn. Û wan nikaribû, tu carî, ji ber rewşa kurdan, tekûz û bi uslubek ku rasterast xwe digihîne dilê
berdewamiyeke tekûz a nivîskarî û edebî bianiya- xwendevanan. Li milê din mijar, tarîxeke alternatif
na pê. Dersên ku min ji wan pêwendî û tecrubeyan a înkarkirî ye. Tarîxên resmî yên navçê ne weha ne.
derxistî ev bûn;
Bi gotineke din, meriv dikare bibêje ku Siya Evîna
- Bi qasî cîhana taybetî ya kurdî, universalîzm
tarîxa bindest û jibîrbûyiyan e. Memduh Selîm,
- Bi qasî derd û kulan, pîvanên edebî yên cîhanê
merivekî jibîrbûyî yê kurd bû. Serpêhatiyên wî
- Bi qasî zanîna ziman, çand û edebiyata kurdî, ede- ku di romanê de salix dibe, hema çi bigire mîna
biyata Mezopotamya, Anadolî û cîhanê
jêrenotekê jî di tarîxen resmî de cîh wernagire. Di
- Bi qasî berhemeke hêja, berdewamiya berheman romanê de drameke însanî, evîneke gelekî kûr û
û nivîskariyê
trajîk û berberiyên ruhî yên ronakbîrekî têkçûyî
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herî baş a ragihandin û pêwendiya însanî ye. Navê
ceribandineke min a dirêj weha ye; Berî her tiştî
deng û kelam hebû… Di vê ceribandinê de ez çêla
deng, gotin, vegotin û nivîsînê dikim. Ev haletên
bingehîn ên însaniyetê ji bo min, ji bo kurdan ku
zimanê wan qedexe ye, ji bo însan û însaniyetê
çi îfade dikin? Tecrubeyên însanî nîşanî me dane
ku hemû êrîşker û talankerên cîhanê, hertim, berî
her tiştî, bala xwe daye hilweşandin û şewitandina
kitêbxane û dezgehên xwendin û nivîsînê.

kal-pîr, keç-xurt, xwendevan-karker. Berhem û romanên ku min li welatên gelekî dûr ên xerîbiyê afirandibûn, li wir, li ber destê xwendevanên min bûn.
Min ew berhem, berî herkesî, bi zimanê wan, ji bo
wan afirandibûn. Gotina qedexebûyî ku li sirgûnê
hatibû afirandin, gihiştibû axa xwe ya qedîm Mezopotamyayê. Gotina ku tevî hemû qedexe, dijwarî,
zor û zilmê, hertim, li her derî, herikîbû, gihîştibû
çemê Dicleyê ku li kêleka me, ji hezaran salan û
vir ve, mîna her carê, diherikî. Di wan rojên bihara
pîroz de tarîxê careke din nîşanî me dida; ne zor
Ez ji bo şan, şoret, mal, milk û pereyan nanivîsim. û zulim, ne jî qedexe û sirgûn dikare zora gotina
Eger weha bûya, minê bi zimanekî din binivîsanda. bedew bibe. Hêz û quweta gotina bedew ji hemû
Di nav zehmetî û bêgaviyên bêhejmar de, ez hewl celeb hêz û quwetan xurttir e.
didim ku zimanekî edebî yê romanê biafirînim, -ji
zimanekî ku xwendin û nivîsandina wî qedexe ye. Germahî û ronahiya çavên xwendevanên min ên
Mîna hemû kurdan birîn û kulên min jî kûr in. Bi Diyarbekirê û yên din ku ji bajarên cîran hatialîkariya gotina kurdî ya qedexebûyî ez dixwazim bûn, wê rojê, rasterast gihîşte ruh û canê min. Her
birînên xwe biceribînim. Herweha ez dixwazim, xwendevanekî min, li wir, ji bo min, Febûsekî
dîsan bi alîkariya gotina bindest, birîn, jan, êş û nemir bû, ku jê şewq, ronahî, germahî, evîn û
kederên însanên bindest biqulubînim ser edebi- hêvî diçirusî. Febûsên min ku jixwe, bi ziman,
yateke bedew. Bêguman li gora pîvanên universel tarîx, ders û tecrubeyên xwe yên sed, hezar salan
ên edebî û bêyî ku ez bixwe biqulibim ser propa- nivîskariya min anîbû pê, hingî, li wê kitêbxaneyê
gandîst û aktivistekî ajîtator. Navê romaneke Flau- û li dezgehên din ên çandî ku min ziyaret kirin, ez,
bertî L’Edication sentimentale e. Gotin, vegotin û ji nû ve, vejandim. Febûsên min, li wir, bêdeng lê
nivîsandin ji bo min jî eynî tişt e; terbiye û perw- bi şewqa çavê xwe, bi hêviya dilê xwe, diqîriyan;
erdayiya dil û ruh.
fermo, binihêrin, bibînin, zimanê ku we digot nîn
e, tevîhev e, ne hêjayê tiştekî ye, îro, li vir, zimanê
Fawaz Husên:
romanan e ku em dixwînin. Zimanê ku we gora wî
Di çarçewa wêjeyê de kamiranî, bextiyarî ji bo te kolabû, îro zimanekî rewan ê romanên nûjen e, -ku
çi ye?
tê de çêla tarîxeke ku hûn înkar dikin, huwiyeteke
ku hûn diperçiqînin, lehengên ku we kuştine, dane
Mehmed Uzun:
jibîrkirin, dibe. Hingî min ji xwendevanên xwe re
Di jiyana min de hin ji rojên min ên herî kamiran weha got; “niha ez êdî bimirim an jî bêm kuştin ne
û bextiyar rojên 20, 21, 22yê nîsana 1998an xem e. Min ev roj jî dîtin…”
bû. Hingî ez, piştî 21 salan, cara yekemîn, mîna
nivîskar, çûm Diyarbekirê, bajarê qedîm ê kurdan Bextiyarî ev e; gava tu gotina birîndar ji gorê derxî
ku mîna navenda herî girîng a çandî tê hesiban- û wê biceribînî, tu bextiyar î. Gava tu zimanekî qedin. Ji bo îmzekirina kitêbên xwe, ziyaret û dîtina dexebûyî ragihînî demeke nû û wî zimanî bigihînî
bajêr û xwendevanên min ên bajêr, ez li wir bûm. texlîdên nû yên edebiyatê, mîna hunera romanê,
Bi hezaran xwendevanên min hatin kitêbxaneya hingî tu bextiyar î. Gava tu bi gotina birîndar berUrartû ku min lê kitêbên xwe îmze dikirin. Roja hemeke bedew ku çêla tarîxeke înkarkirî, lehengên
yekemîn, bêrawest, min ji saet yekê piştî nîvroyê jibîrbûyî, însanên perçiqî û rencîdebûyî dike, biaheta heştê êvarê kitêb îmze kirin. Bi kurdî û bi firînî, tu bextiyar î. Gava tu bibînî ku berhema te
tirkî. Her celeb xwendevan li wir bûn, jin-mêr, gihîştiye xwediyên gotina birîndar û ew bi dil û can
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defa romanê jî jixwe ev e, ekseke însanî, olaneke
însanî, leylaneke însanî, neqşeke însanî. Di nav
huneran de hunera herî însanî û şoreşger roman e.
Ji Cervantes heta îro tarîxa romanê, bi serbilindahî,
vê yekê nîşanî me dide; vejandin, nûkirin û vegotina destana însaniyetê. Çima? Ji ber ku lehengên
çêkirî bi ders, tecrube û zanînên însanekî, yanî
nivîskarî, tên pê û dijîn. Û di berhemên biserketî
de leheng bi qasî nivîskarê xwe xurt û jîndar in
û umrê wan, pirî caran, ji umrê nivîskarî dirêjtir
e. Don Kişote, Anna Karanina, Karamazov, Faust,
Esmeralda, Svanne
lehengên weha ne.
Flaubert ji bo lehenga xwe ya nemir
weha dibêje, Madame Bovary? C’est
Ez ji bo şan, şoret, mal,
moi…” Kî dikare
milk û pereyan nanivîsim.
bibêje ku Madame
Eger weha bûya, minê bi
Bovary ne Flaubert e
zimanekî din binivîsanda.
û bi qasî Flaubert ne
Di nav zehmetî û bêgavixurt û jîndar e? Gava
yên bêhejmar de, ez hewl
leheng dest pê dikin
didim ku zimanekî edebî
û dibin leheng, yanî
yê romanê biafirînim, -ji
dibin xwedî dengek,
zimanekî ku xwendin û
sûretek,
qederek,
nivîsandina wî qedexe ye.
êdî ew hew gotinên
Mîna hemû kurdan birîn û
bêruh ên li ser kaxikulên min jî kûr in.
zan in. Ew êdî dostên
herî baş, herî nêzîk ên
nivîskar in. Nivîskar
êdî wan, ji însanên
herî nêzîkî xwe jî,
çêtir dizane û dinase.
Çaxa leheng weha dibe jîndar û xurt, êdî ew dest
pê dikin û nivîskarî perwerde dikin. Herwekî ku
Saramago di gotara xwe ya Nobelê de dibêje; leheng dibin mamostayên nivîskarî.
Herçi lehengên min in, ew hem ez im, hem jî dûrî
min in. Ew, ez im; ji ber ku min ew afirandine û
di jiyan, pêwendî, qeder û serpêhatiyên wan de
şopên ders, tecrube û zanînên min hene. Ew, ne
ez im; ji ber ku hinên wan, bi rastî hebûne û hinên
wan jî xwe ji oda min a xebatê rizgar kirine û bûne
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hevalên bi deh hezaran xwendevanan. Yanî ew êdî
xwediyê jiyaneke xweser in. Ez ji wan gelekî hez
dikim, ji ber ku wan gelek tişt hînî min kirine û
wan tahmeke taybetî daye jiyana min. (Ez hêvîdar
im ku ew jî ji min hez dikin.) Pêwendiya min û wan,
di ser her celeb hesab û kitêban re, pêwendiya herî
baş, paqij û zelal a însanî ye. Ez nebûma, ew nedibûn, ew nebûna, ez nedibûm. Meriv divê, bi dil û
can, lehengên edebî bijiî, wan têbigihê, xwe bigihîne deng, hîs û pejnên wan ku di kûrahiyên dil û
ruhên wan ên nediyar de veşartî ne. Meriv divê
lehengan jîndar bibîne û bihesibîne. Gilgamişê ku
dikeve pey giyayê nemiriyê, Odyseusê ku piştî
şerekî dirêj ê xwînxwar vedigere welatê xwe Itakayê, Ainedeyê ku welatê xwe Truwaya şewitî û
hilweşiyayî li pey xwe dihêle û dere welatê xerîbiyê, Şehrezada ku şev li pey şevê çîrokan dibêje
da ku dilê hukimdarekî xwînrêj nerm bike, Memê
Alanê ku ji bo evîna xwe ya abadîn dere gorê,
Şîrîna ku bûye semboleke qehîm a agirê evînê û
gelek lehengên mîna van, ji bo min, însanên jîndar
in û ew dostên min ên herî baş ên rojên min ên çê
û neçê ne. Ez bawer im, ev evîn û heza mutlaq,
yek ji şertên esasî ye ku meriv, bi xwe jî, bikaribe
lehengên jîndar biafirîne.
Fawaz Husên:
Pêwendiyên te bi nivîsandina te re çi ne? Bi
şêweyekî din, nivîsîn alîkariya te dike ku tu doz
û aloziyên xwe bi xwe re û bi jiyanê re bixînî ser
riya çareserkirinê?
Mehmed Uzun:
Belê, nivîsîn gelekî alîkariya min dike, bi her
şêweyî, hertim. Carina ez dibînim û dibihîsim, hin
nivîskar yan ronakbîr nivîsandinê bêfeyde, bêtesîr
dibînin. Ji bo min nivîsandin, herweha xwendin,
mîna nan û avê, perçeyekî esasî yê jiyanê û jiyînê
ye. Em ji bîr nekin ku zimanê min ê zikmakî qedexe
ye, yanî bi darê zorê, rê li dezgehên perwerdeyî,
li nivîsandin û xwendina wî , hatiye girtin. Eger
nivîsandin evçend girîng nebûya, çima desthilatên
tirkan ê nivîsandina zimên qedexe bikirina? Ziman,
ruhê însan û însaniyetê ye. Nivîsandin, şêweya

min nikaribe rengên kurdî, bi pîvanên unîversel,
bineqişîne û tahmeke taybetî bide xwendevanan,
hingî, ji bo min, roman bi ser neketiye. Gava
romana min bibe kopiyeke lawaz a romana zimanên serdestên kurdan erebî, farisî û tirkî, hingî
tu maneya nivîskariya min jî namîne. Konseptên
hunera romanê unîversel in, lê rengên wê herêmî
ne. Ji lewre lehengên romanên min, însanên bêgav
ên qedera yekgirtî û xirab a kurdî ne. Tevî ku ew,
mîna şexis, mîna serpêhatî, ji hevûdu gelekî cihê
ne, qedera wan yek e; bêgavî, jan, keder, hesret û
hêvî.

paş
lehêngen
xwe dihêle
an jî, bi tersê
wê, lehengên
wî xwe li paş
wî vedişêrin?

Mehmed
Uzun:
Pêwendiya
nivîskar û lehengan, meseleyeke
kevn a edebiyatê
ye. Meriv nikare
nivîskar û lehengan
ji hev veqetîne. Di
romana herî biyografîk de jî fîksiyon heye. Di romana herî fîktîv de
jî deng, sî û rengên
biyografîk
hene.
Roman, neynik e,
Fawaz Husên:
neynika nivîskar,
Erê tu “ez” di Tu û Mirina kalekî rind de bi kar tînî, xwendevan, însan
gelo mirov dikare bibêje ku Mehmed Uzun xwe li û însaniyetê. He-

Însanekî bêgav çi dike da ku karibe tora hesinî ya
bêgaviyê bişkîne? Hesret, sirgûn çi ne û çi bi serê
însanan tînin? Însanekî ku şikesteke xedar xwariye,
çawan dikare dîsan rabe ser piyan, ji bo vê yekê çi
dike? Jan û kedera însanên weha çi ne, jan û keder
ji bo van însanên bêgav û ji bo însaniyetê çi îfade
dikin? Ronakbîr, xebata ronakbîrî ji bo însan, gel û
zimanên bêgav çi îfade dike? Ji bo însanên bindest
hêvî çi îfade dike û ev celeb însan hêviyê çawan
dijîn, çawan dikin beşekî esasî yê jiyana xwe ya
bindest û bêçare? Ji destpêkê heta îro pirsên esasî
yên romanên min ev in. Û lehengên min ku ji kategoriyên cihê yên civatê ne, xwediyê van pirsan in.
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B i l a
gotinên min mîna
gazinan neyên fahm
kirin, lê rewş weha
kambax bû. Kurdbûyîn û mîna kurdekî
hatina dinyê dijwar e.
Mîna kurdekî jiyîn dijwartir e. Mîna ronakbîr û nivîskarekî
kurd xebatkirin
dijwartirîn tişt e.
Meriv çavê xwe
di nav bindestî
û bêgaviyên ku
însanên normal
tu carî najîn, vedike. Meriv gav bi
gav, bi sebra Ayûbê
pêxember,
hewl
dide ku bêgavî,
yek bi yek, ji holê
rabin. Nivîskarê
kurd mecbûr e ku
her tiştî, ji nû ve,
ava bike; ziman,
mijar, stîl, naverok,
teknîk û hwd. Û heta
xwendevan. Tiştê ku
nivîskarên din ên cîhanê dikin, berdewamiya tradisyoneke edebî ye. Tiştê
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ku nivîskarê kurd divê bike, avakirina tradisyoneke edebî ya modern e. Ji ber vê yekê rewşa
nivîskarê kurd ji rewşa hemû nivîskarên din ên
cîhanê cihê ye. Xwedê tu nivîskarî nexe rewşa
nivîskarê kurd!
Di destpêkê de rewşa min jî, kêm-zêde, weha bû.
Lê ez dikarim bibêjim ku îro rewş hinekî guherî
ye; kêmanî, zehmetî kêmtir in, tradisyoneke romana kurdî hatiye pê, zimanekî romanê derketiye
holê, xwendevan çebûne û ya herî giring roman
digihên dinyayê û dibin perçeyeke esasî ya edebiyata cîhanê. Kêmanî hê jî gelek in, lê ne mîna berê.
Herçî cîhana min a edebî ye, bêguman, ji do gelekî
çêtir e. Berî nivîskariya xwe, ez xwendevan im.
Ez ji tecrubeyên xwe dizanim, heta nivîskarê kurd
nebe xwendevanekî baş, ew nikare berhemeke
hêja jî biafirîne. Yek ji zehmetiyên kurdbûnê ev
e; meriv ji zanîn û agahiyên herî bingehîn jî bêpar e, ewçend bêpar e ku meriv nikare li dibistanê
bi zimanê xwe bixwîne û binivîse. Ji lewre eger
nivîskarekî din, em bibêjin, li ser mijarekê deh
tiştan dixwîne, nivîskarê kurd divê sed tiştan bixwîne û zanibe. Kûrahiyeke zanînê, hostahiyeke
lêhûrbûne û jîrîyeke lihevanînê gelekî zarûrî ye.
Di vî warî de, ez bawer im, rewșa min ji do zahf
çêtir e.
Ez dixwazim, romana ku ez dinivîsim, bi her
awayî, xweser û xwerû kurdî be. Eger romana

hevpeyvîna Fawaz Husainî bi
Mehmed Uzunî re li sala 1999ê
kirî...

Hevpeyvîna ko Fawaz Husainî li sala 1999ê bi
Mehmet Uzunî re kiribû û bi firansî belav bûbû,
cara pêşiyê Kulturnameyê bi kurdîyê(kurmancî)
weşand û Kurdîgehê ew hevpeyvîn li jêr belav
kiriye...
---------------------Romaneke xweser ku tê de dengê Hektorên roja
me heye
Fawaz Husên:
Mehmed Uzun, pirseke hem pir sivik, hem pir giran. Tu kî yî?
Mehmed Uzun:
Ez kurd im, ji Tirkiyê me, swêdî me, skandinavî
me, dinyayî me. Ez hem gelekî lokalîk im, ji
navçeyeke girtî ya navbera çemên qedîm Dîcle
û Firatê me, hem jî welatiyekî hemû cîhanê me
ku di navbera ziman, çand û welatên têkel de digerim; hem bi axa abadîn a Mezopotamyayê ve
gelekî girêdayî me, hem jî koçerekî alemê me.
Sê zimanên min ên nivîsandinê û hin ên din ên
xwendinê hene. Ez romanên xwe, bi tenê, bi kurdî
dinivîsim, ceribandinên (esseyên) xwe bi kurdî û
tirkî dinivîsim, nivîsarên biçûk ên curbecur jî bi
kurdî, tirkî û swêdî dinivîsim.
Fawaz Husên:
Ji romana te Tu ta Ronî mîna evînê, Tarî mîna mirinê, tu bi xwe çi guhertinê di cîhana xwe ya wêjeyî

de dibînî? Çi lehengên te digihînin hev, çi wan ji
hev cihê dike?
Mehmed Uzun:
Romana min a yekemîn Tu sala 1985an weşiya û
romana min a dawîn Ronî mîna evînê, Tarî mîna
mirinê sala 1998an. Di vê navberê de min panzdeh
kitêb weşandin. Şeş roman û yên din jî ceribandin,
lêkolîn. Ji destpêka salên 80yan û vir de ye, hema
çi bigire, ez her roj dinivîsim. Gava ez îro vedigerim û li pey xwe dinihêrim, ez dibînim ku gelek
ji lawazî, kêmanî û şaşiyên min ên destpêkê ji holê
rabûne. Di destpêkê de zehmetiyên min ên ziman,
stîl, estetîk û teknîkê gelek bûn. Dinya min a ronakbîrî û çandî teng, îmkanên min, hema çi bigire,
hîç nîn bûn. Ne ez û ne jî hûn, divê em ji bîr nekin
ku ez bi kurdî, bi zimanekî ku bi qasî sedsalan û
vir ve qedexe ye, dinivîsim. Meriv nikare bibêje
ku beriya min li Tirkiyê romana kurdi hebû û hejmara kitêbên ku bi kurdî hatibûn nivîsîn bi qasî
tiliyên destekê bûn. Tradisyoneke kurdî ya edebiyata modern û romanê nîn bû. Herweha zimanekî
edebî yê modern jî li ber destan nîn bû. Herçî
xwendevanên kurd bûn, hejmara wan gelekî kêm
bû û yên heyî jî bi tirkî dixwend. Ne rojname û
kovar, ne ferheng û ansîklopedî, ne rexne û lêkolîn,
ne dezgehên weşandin û belavkirinê, ne unîversîte
û înstîtusyon û ne jî pêwendiyeke bikêr di navbera
nivîskar, tevger, ziman û gel de. Û di ser de jî zor,
zulim û qedexeyên bêhejmar ên dewletê.
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“dilê mirov bi xwe neşewitîne”, jê re dibêjin “dev
ji Cosette’iyan berde”. Cosette’a lehenga romana
Hugo ya navdar Mirovên Reben (Les Misérables)
bi vî awayî bûye sedema ku biwêjek têkeve zimanê
frensî. Bi tenê ev mînak bes e bê ji bo çi em doza lehengên xurt li romannivîsên kurdî dikin. Heta ku romannivîsên me lehengekî nola Quasimodo an jî Jean
Valjenê Hugo, an jî Raskolnikovê Dostoyewskî’yî
ava nekin, em ê nikaribin bibêjin ku romana kurdî
heye, lewre roman bi lehengan ve têne nivîsandin.
Ji ber vê hindê, Memduh Selîm û Celadet di wan
romanan de bi tenê tîp in, nebûne leheng, nebûne
karaktarên romanesk. Kesên ku bi xwe re nekevin
şerên navxweyî, nakokiyên dilên wan ne xurt bin,
kîtekîtên guherînên wan yên rewşên psîkolojîk
tune bin û digel van hemû xusûsiyetan tev li civatan nebin, û tim baş bin, nikarin ji bo romanan bibin
lehengên xurt. Ferîhaya Siya Evînê û Canana Bîra
Qederê jî, ji lewra, ji du navan bi wê de ne tiştek in.
Di romanên Mehmed Uzun de bi tenê navên wan
hene û em dizanin ku gellekî xweşik in lê ew qasî
jî pasîv in û bi erotîzmeke hişk û gellekî qels tev
li têkîliyekê û evînekê bûne. Jê pê ve em wan nas
nakin. Di van herdu romanan de ji van kesan pê ve
jî tu kesên din yên ku bi qasî wan tev li bûyeran
dibin tunene ku mirov behsa wan bike. Erê, mafê
kesî tuneye ku bibêje çima romannivîsên me wek
romannivîsên xelkê nanivîsînin, lê belê mafê me
heye ku em bibêjin çima romannivîsên me li ser
romannivîsiya xelkê hema hebekî be jî naxebitin û
serê xwe naêşînin.
Di Siya Evînê de, di nava Memduh Selîmî û Ferîhayê de evîneke weha dest pê dike ku nivîskar bi
tenê ji aliyê Memduh Selîm Begî ve lê dinihere.
Ji xwe gelek hêlên din jî yên jiyana Ferîhayê ji
xwendevanan berşê dike. Qey ji ber vê ye ku Ferîha wek karaktereke xurt di sere xwendevanan de
temam nabe. Ew erotîzma ku bi “binçeng û berzik
û memikan” ve hatiye bisînorkirin jî, ji ber wê ye
ku bi tenê weke peyv hatine bikaranîn û ew peyv
weke îmajan bi tenê di serê zilaman de hene. Lê
belê, navkokiya “binçeng” û “berzik” û “memikan”
weke îmaj jî ecêb e ku di nava wan de bi tenê “memik” weke referansa erotîzmê ya dîrekt dikare were
nirxandin. Ev erotîzma ku ni nava peyvên erotîk de
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hatiye qelskirin, di herdu romanan de jî weha ye.
“Tiliyên qaling ên Celadet li ser memik, sermemik û
navmemikên Cananê, bi ûsil, derin û tên. Bi tevgera
tiliyan, sermemik jî hêdî hêdî radikêşin. Canan bi
axîneke tenik çavên xwe digire û xwe hinekî ji Celadet bi dûr dixîne. Celadet li hemû bedenê, bedena
ciwan û lihevhatî, li sîng û ber, memik, navteng, zik,
berzik, mûyên pir hûr û kêm ên berzikê, hêt û çîpan
dinihêre. Tu kêmaniyên bedenê nîn in, her alî li yên
din hatiye. Her alî bi serê xwe bihuştekê ye.
Celadet nêzîkê Cananê dibe û stû û qirika wê maç
dike. Canan jî destê davêje ser serê wî û porê wî
mist dide.
Rawest navê. Bîhna bedenan hevûdu dikişînin.
Beyî ko Celadet lêvên xwe şil û germ bigire yan jî
ji qirikê vekişîne, ew hêdî hêdî ber bi jêr, binçengê
dibe. Binçeng şil e, jê bîhna xwîdanê tê. Celadet
kêlîyekê binçeng bîhn dike û radimûse.
Bi dû re, lêv vedigerin ser navmemik û memikan.
Celadet bi herdu destên xwe memikan nêzîkê hev
dike û lêvên xwe li ser herdu sermemikên qahweyî
û mezin bi hev re digerîne. Sîng û bedena Cananê,
tevî axîneke nerm, bi xurtî radibe. Hêt û şeq vedibin. Canan bi herdu destan serê Celadet ber bi jêr
dke. Lêv hêdî hêdî ber bi jêr dibin...”
Erotîzm bi nivîsandina navên “memik, berzik û beden, hêt, şeq û mistdan û maçîkirinê” ve nabe, bi
hîskirina van tiştan ve dibe. Ferqa erotîzmê û pornoyê jî di hîskirina wê de ye ji xwe. “şillî û xwîdana
binçengan” dîsa weke “bêhna rêhanê” ya di şayesa
Memduh Selîmî ya derveyîn de bi awayekî ecêb
ahenga mesajan xera dike. Gellekî balkêş e ku ev
hîskirina ku di ziman û vegotina
Mehmed Uzun de hebû di van beşên “erotîk” de
wenda dibin û zimanekî bê hîs û hişk û qelsiya xeyal û fanteziyan dikeve şûna wê. Di bûyerên din de
Mehmed Uzun bi zimanê lehengên xwe vedibêje,
lê di erotîzmê de mirov dibêje qey şêwazeke din,
rengekî din, qelemeke din ketiye dewsa wî. Weke
ku ew sahne û ew dîmên bi zorê û bi înat ketibin
nava romanê. Azadiya ramanî ne bi erotîzmê ve, lê
belê bi şikandina îdealîzekirina lehengan ve dikeve
nava wêjeyê.
Didome…

vokên dîmenan de û ew pirsa ku vebêjer bi rêya vegotina endîrekt ve dike, ew “na!” û “nabe!”, ne yên
vebêjêr in, lê belê diyardeyên zimanekî deklanşor
in. Hemû rewşa lehengê romanê di nava hevokeke
çarperçekirî re derdikeve holê.
“Lê... Belê... belê... ew e”.
Ev qutbûyinên mejiyê çavvekirî, mixabin di vê
astê de serdestiya romanê dixin destê xwe. Ya ku
dihat hêvîkirin ew bû ku di vê astê de, êdî zimanê
vebêjêr serdest bûya. Lê belê weha nabe. Vegotina
di pey re jî dîsa bêtir bi hîsên lehengên romanê ve
hatine nivîsandin, ne bi zimanê vebêjeriyê ve. Ya
ku pirsan di vê şêwazê de peyda dike jî heman tercîha vegotinê ye. Ji bo ku baştir were fahmkirin,
mirov dikare lê zêde bike û vê nirxandina xwe bi
nimûneyekê ve zelaltir bike:
Piştî vê sahneya hevdîtinê, roman cih dide diyaloga
herdu lehengan:
“ – Canan!
- Celadet!
- Canan!”
Û beş bi vî awayî bi dawî dibe. Weke rêzefîlmekî
melodram. Lê belê, xwendevanên romanan di vira
de hêvî dikin ku rewşa Celadet baştir fahm bikin
û ev yek di romanê de nîne. Pirsgirêk ew e ku em
dibînin bê ew çi dibîne, lê belê em nizanin bê ew
çi hîs dike. Gelo canê wî sist bû? Serê wî gêj bû?
Gelo poşman bû? Gelo weke zarokan kêfxweş bû?
Gelo ji xwe pirsî ka bê Canan zewiciye an gelo hin
kes dê wî bibînin? Gelo li zewaca xwe û jiyana xwe
poşman bû?
Ev pirs dikarin vebêjerekî an jî romannivîsekî têxin
bin tometên girantir. Lewre, lehengên rastîn wê
rêyê nadin mirov ku mirov ji deleva wan bifikire.
Di vê rewşê de mirov bi tenê dikare ji dêleva wan
bibîne û hinekî jî hîs bike. Mehmed Uzun jî eynî
weha kiriye.
Belê, mirov dikare bi rehetî bibêje ku Mehmed
Uzun weke Celadet Bedirxanî hîs kiriye û nivîsiye; hemû bitenêtiya Memduh Selîmî û Celadetî, bi
awayekî ku mirov dibêje qey bitenêtiya Mehmed
Uzun be hatiye nivîsandin û ji ber wê ye ku tavilê
bandorê li ser xwendevanên xwe dihêle. Elbet di
vira de jî dîsa kêmaniyeke piçûk heye: Mehmed
Uzun, bi tenê di tekçûyinên lehengên xwe

de hîs dike û dinivîsîne, di kêfên wan de heman
hîskirin naxuye.
Di herdu romanan de jî evînên trajîk hene. Nivîskêr
ji bo ku trajediya van herdu lehengan baş diyar
bibe, evîna Memduh Selîmî û Ferîhayê û elbet ya
Celadetî û Cananê bi zanebûnî gellekî şibandine
hevdu. Canan jî û Ferîha jî bi eslê xwe ne kurd in.
Ev xusûsiyet bi xwe temsîla di nav hev de jiyîna
gelan û kulturan dike û ji ber wê nivîskêr bi taybetî
weha hilbijartiye. Gelo di rastiyê de jî hebûn an ne?
Mirov nizane, lê belê detayên wan sahneyên evînî
sînorên xeyalkirina bûyerên li
derdora kesên rastîn derbas dike.
Gava Memduh Selîm ji serîhildana Agiriyê bi
awayekî têkçûyî vedigere û li mala xezûrê xwe
dibihîse ku Ferîha bi yekî din re zewiciye û gava
Celadet piştî ew qas salan Cananê li wê şevbihêrkê
dibîne û tê digihîje ku Canan bi yekî din re zewiciye, di ser hemû jiyana wan ya trajîk re dibe derba
herî xurt. Gava Celadet li peravê bi hezkiriya xwe
ya ewropayî re rûniştiye û hezkiriya wî ya ku dê
bi keştiya ku li pêş wan e vegere welatê xwe digirî,
mirov heman taybetmendiya ku tahmeke xweş dide
romanê û nemaze jî zimanê wê bi dest dixe. Fantaziyên Mehmed Uzun yên li ser têkçûyina evînan
gellekî dewlemend û balkêş in. Zewacên herdu
lehengên xwe jî ji bo ku şikestina hêviyên wan û
têkçûyina evînên wan baş rave bike û her weha
derba ku dixwin xurttir bike, dişibîne
hevdu.
Fotograf 5: Lehengên me û lehengên xelkê û
erotîzm
Erê, mirov nikare îmkanên kurdî yên îro û romana
kurdî bide ber zimanên dunyayê û romanên wan, lê
hin xusûsiyetên nivîsandinê û ilhes jî yên romannivîsiyê hene ku mirov nikare wan bide aliyekî. Heta
bi sedsala bîstan jî, wext, cîh, bûyer û di ser de jî
lehengên ku tev li bûyeran dibûn, di romanan de
giringtirîn qonax bûn. Belkî îro romannivîsiya dunyayê ji xwe re awa û zagonên nû peyda kirine. Lê
hin taybetiyên romanê hene ku heke mirov wan ji
nav derxîne, roman dê ji eslê xwe bi dûr ve bikeve
ku yek ji wan ilhes leheng e. Gava leheng xurt be,
roman jî xurt dibe.
Li Fransayê gava ku bixwazin ji hinan re bibêjin
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Mehmed Uzun bi tenê gava evînên lehengên wî bi
awayekî trajîk diqedin, li psîkolojiya lehengên xwe
hay dibe, lê dîsa jî zêde nakole û nakeve hûrgiliyan
û behsa tevgerên wan yên di bin bandora van bûyeran de diguherin nake û bi tenê hîsên “serlehengên”
xwe û ew jî ji devê wan rave dike, xwe bi xwe tucarî van hîsan û tevgerên lehengan yên di pêvajoya
wê kêlîkê de şîrove nake. Di
bûyerên din de jî weha dike. Detayan an jî hûrgiliyan ji xwendevanan re dihêle û ji bo ku xwendevanan ber bi vê çalakiya psîkolojîk ve bişîne jî, berê
xwe dide hêmayan û
zimanekî helbestkî.
Lê belê di romanan
de taybetmendiya lehengan ya herî girîng
Lewre, mirov dibêje
ew e ku mirov banqey Memduh Selîm bi
dora bûyeran ya li ser
xwe ji devê sêyem
wan bi zelalî bide. Ev
behsa serboriyên xwe
zelalî nebe, leheng
dike. Ev dualîbûna
bê helwêst dimîne.
vebêjeriyê an jî veBêhelwêstiya lehenbêjeriya endîrekt di
gan jî wan ji rengê
romanên Mehmed Uzun
însanên normal bi dûr
de dê piştî vê romanê
dixîne û dike şiklê
jî tim hebin û bala
maryonetan. Bûyer çi
me bikişînin ku yek
guhertinê di
ji merhaleyên wê Bîra
nava lehengan de, bi
Qederê ye.
dû re jî di tevgerên
wan de, di têkîliyên
wan yên bi bûyer û
lehengên din re de û
di hemû jiyana wan
de dike? Di romanên
kurdî de kêmaniya herî mezin ev e. Hîsên lehengan nayên şirovekirin. Kêmaniya herî berbiçav ya
romanên Mehmed Uzun jî ev e. Nivîskar dixwaze
bêtir bi diyalogan hîsên lehengên xwe rave bike. Ji
xwe, diyalog ji dil in û dil jî bi kerb e. Lê balkêş
e ku vebêjer vê kerbê nanirxîne û naşayesîne jî. Ew
bi tenê neqil dike.
Wek mînak, di Bîra Qederê de, Celadet Bedirxan û
Canan piştî salan ji nû ve li hevdu rast tên. Nivîskar
gava ku behsa vê bûyerê dike ku di jiyana kesekî
mîna Celadetê diltenik de bûyera herî giran e, dîsa
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berê xwe dide diyalogan. Lê Celadetê ku bêrîkirin
û kerb ji gotinên wî difûrin, ji aliyekî de jî lêvên
xwe li ser stûyê Cananê dibe û tîne û destê xwe li
ser bedena wê ya tazî digerrîne.
Piştî ew qas salan... Rewşa wan û peyvên wan erê,
lê tevgerên wan yên mîna du evîndarên şazdehsalî
ne û qet li wê atmosferê nakin.
Celadet û Canan piştî ku hevdu dibînin, li deverekê
herdu bi tena serê xwe dimînin.
“-Canan ew dibêje û bi xurtî li çavên wê dinihêre.
Canan, çima tu napeyivî? Ev çi hal e, Canan? Ev çi
qeder e, çi qedereke teres e!
-Ez çi bibêjim, Celadet, Cecoyê ruh û bedena min?
Ma gotin qîma hertiştî dikin?
Celadet wê ji stûyê wê radimûse. Lêvên wî yên
qelew û şil li ser stû derin û tên. Destên wî li ser
bedena tazî hêdî hêdî digerin.” (Bîra Qederê. r.177)
Erê, Mehmed Uzun behsa guherîna tevgeran nake,
behsa nakokiyê dilên lehengan nake; lê belê, xweş
behsa bandora hin bûyeran ya li ser “hîsên” lehengên xwe dike ku biserketina wî ya herî berbiçav
jî di vira de ye. Uzun vê ravekirina hîsan jî bi rêya
empatiya dîrekt ve pêk tîne û xwe dixe dewsa lehengên xwe ku me ji vê re gotibû vegotina endîrekt.
Ev mekanîzmaya ku li cem hemû nivîskaran heye,
li cem Mehmed Uzun cuda ye. Lewre, di empatiya
Mehmed Uzun de, nivîskar nakeve dewsa lehengan,
lê belê leheng dikevin dewsa nivîskêr. Sedema vê
nirxandina me jî ew e ku zimanê vegotinê bi xwe
jî di dema ravekirina van hîsan de diguhere û dibe
zimanekî şexsî. Ev zimanê şexsî, zimanê lehengan
bi xwe ye. Yek ji hêlên serkevtina zimanê Mehmed
Uzun jî ev peywendiya wî ya bi lehengên wî re ye.
Mirov dikare dîsa wî beşê ku Celadet ji nû ve li
Cananê rast tê, weke mînak bide:
“(...) Celadet Beg lê dinihêre. Çav... çavên reş... Ew
wan çavan dinase, wan ji derekî dinase... Lê ji ku?
Bejn, bejn û bal... Na! Nabe!... Celadet Beg serxweş
e, çewt dibîne... Lê... Belê... belê... ew e(...)” (Bîra
Qederê. r.173)
Hevokên kurt û dîmen û wêneyên ku ji nişka ve
tên ber lehengê romanê, di vira de rasterast bandora
xwe li zimanê vegotina wê sahneya hevdîtinê kiriye û dikarin weke gurpegurpa dilê lehengê romanê
werin nirxandin. Ew hersê xalên di navbera he-

zirav, bedena wî lihevhatî ye. Pêlavên wî hergav
dibiriqin. Kincên paqij û gomlegên spî li xwe dike.
Saeta wî zîvîn e. Qirawatên wî xweşik û destmalên
wî bi bîhna rehanê ne.”
“Belê, belê.”
“Heval û dostên wî li bajêr hene. Li gor gotina wan,
ew ji araq, cacix û çerezê hez dike.”(...)
“Dibêjin ku ew kurd e.” (r.25-26)
Weke ku di dewama romanê de tê gotin, her cara
ku Memduh Selîm derdikeve derve “derî û pencere,
bi hêdîka, bêdeng, vedibin” û “Memduh Selîm
kuçeyên Antaqiyayê dihejîne” (r. 27). Em fahm
dikin ku her cara ku ew derdikeve derve, xelk bi
dizî li wî temaşe dikin û em bi rêya vê temaşekirinê
ve, bi nerîneke derveyîn hin xisûsiyetên lehengê romanê nas dikin. Nivîskar îmajeke weha nîşan dide
ku mirov şaş dibe. Lewre ji dêleva ku berê kamerayê li derve be, li cem Mehmed Uzun, berê hemû
kamerayan li ser lehengê wî ye.
Ev şayesa ji devê cîranan herçend balkêş û nû be
jî û rengekî xweş bide vegotinê jî, di romana Mehmed Uzun de pirsgirêkekê peyda dike. Weke ku
me got, ji ber ku Mehmed Uzun fikrên xwe nabe
heta serî, herçend hin teknîkên xweş weke tovan di
romanên wî de peyda dibin jî, nahêle ku ew tov şîn
bibin. Ji ber wê ye ku di nava şayesên ku cîran dikin
de, “bêhna rehanê” ji destmalên wî
tê û ev detay pişta vê teknîka nû dişikîne û wê xera
dike. Lewre, di pencereyê re çawa bêhna destmala
wî hate naskirin, ev yek nayê fahmkirin.
Memduh Selîm û Celadet di nava dijwartirîn bûyerên şikestina doza kurdî re derbas dibin, lê tevlêbûyina wan a van bûyeran weke agahiyên ji derve
hatine dayin ku bêhna lêkolînan di ser ya avakirina
romanê re diyar dibe. Ji ber wê jî, ew qet naguherin.
Lê di romanan de ya herî girîng jî ev e. “Guherîn”.
Kêmaniya lehengên pirraniya romanên kurdî jî ev
e. Ji bo qelsiya lehengên romanên Mehmed Uzun,
ev herdu leheng, du mînakên gellekî baş in. Heta
romana wî ya dawîn, lehengên wî yên sereke mîna
kaxezan in, ji aliyekî xwe bi tenê ve têne dîtin:
bêrîkirinên wan, têkçûyinên wan, evînên wan, sirgûnbûyina wan, bitenêbûyina wan, lê belê, ev hemû
yek in. Li ser kaxeza van lehengan jî “îdeal” hatiye
nivîsandin û ji bo “hezkirinê” ne. Ji lewra, leheng

bi xwe re şerr nakin û
tucarî xwe bi xwe nakevin nakokiyeke xurt ku di
rastiyê de herkes rojekê dikeviyê. Lê di 55 salên
jiyana Memduh Selîmî de, nivîskêr di 216 rûpelan
de hey ew mîna yekî reben, kubar, nazik, araqvexwir û evîndar nîşan daye ku tim bêriya welatê xwe
dike. Di vegotina Celadet Berdirxanê Bîra Qederê
de jî weha ye û mirov dikeve baweriya ku Celadet
di nava wan hemû bûyeran de wenda bûye. Digel
ku hê jî bi lehengên yekalî roman têne nivîsandin
jî, kesî tucarî xatir nedaye van lehengan. Roja ku
lehengên me yên
nebaş jî çêbûn, wê
çaxê em ê bibêjin
ku romana kurdî
êdî bi pêş ve dikeve.
Di romanên Mehmed
Lewre nivîskarên
Uzun de digel ku weke
me hê ji kompleksa
nav gellek kes hene jî,
lehengên
sereke
di navenda bûyeran de,
rizgar nebûne û
ji ber tevlêbûyina wan
gava ku lehengan
a van bûyeran, mirov
ava dikin û behsa
dikare navê lehengên
wan dikin, weke
wî yên giring weha
ku behsa xwe
bide:
dikin, hêlên nebaş
Memduh Selîm û Ferîha
vedişêrin. Gava ku
(Siya Evînê),
mirov behsa xwe
Celadet û Canan (Bîra
dike, mirov yan
Qederê),
pesinê xwe dide
Baz û Kevok (Ronî mîna
yan jî derdê xwe
evînê Tarî mîna mirinê).
dibêje. Mehmed
Uzun bi vegotina derdê wan û
kerbê wan, ya rastîn pesnê wan dide. Lewre di nava Kurdan de, te
xwe çiqasî feda kiribe û te çiqasî kerb kişandibe, tu
ewqasî bilind dibî. Digel xerabiyên ku dike jî, Baz
di Ronî Mîna Evînê Tarî
Mîna Mirinê de dîsa jî weke yekî baş diyar dibe.
Gava ku diçe operasyonan jî mirov dibêje qey bi
kerb e. Lewre qedera wî berê hatiye diyarkirin û
ew ê li kurdbûna xwe vegerre. Yanî, ew di nava
bûyeran de naguhere, ew li gora qedera xwe diçe.
Nivîskar dibêje “biguhere” û ew jî “diguhere”.
Fotograf 4: Leheng evîndar dibin
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gotinê û awayên dîtinê guhertin, lê her weke xwe
ma û mirov ji navenda xwe bi dûr nexist.
Di van herdu romanên Mehmed Uzun de ku xelk
ji wan re dibêjin “romanên dîrokî” bûyer û tevger
pir in û zêdeyî romanekê ne jî; lê ji bilî lehengên
sereke, însan tunene. Ew lehengên sereke jî, ji ber
sedema ku me li jorê behsa wê kir, di nava xema
ku bûye sedema dilovaniya nivîskêr bi xwe jî de,
weke xumamekê mane û zelal nebûne. Zelalbûn di
rakirina wê perdeya hezkirinê de bû, lewre
mirov bi tenê gava ku nas neke hez dike. Nivîskêr
jî ji wan hez kiriye. Rastîbûna van lehengan û hezkirina nivîskêr jî bivê nevê rê li ber avakirina lehengan girtiye û ji ber wê jî, bi tenê aliyên wan yên baş
hatine vegotin.
Erê, em dibêjin ku belengazî û rebeniya lehengan
lehengsaziya Uzun xitimandiye û bi sînor kiriye,
lê belê, van hêlên lehengan bandoreke erênî jî li
romanê kiriye ku gellekî balkêş e. Di ravekirina
bûyeran de bandora trajediya lehengan ya li ser
Mehmed Uzun zimanê vegotina wî jî li gora wê
guherandiye ku serkevtina wî jî ji vira tê. Ji bo çi
em dibêjin “bandora li ser Mehmed Uzun”? Ji ber
ku, gellekî balkêş e ku di herdu romanan de, Mehmed Uzun wê baweriyê nade ku ew bi xwe romanê ava dike û mirov di cih de lê hay dibe ku berî
xwendevanê xwe ew bi xwe ketiye bin bandora lehengên xwe. Lehengên wî êdî ji nav lepên wî difilitin û rizgar dibin. Ji ber ku, weke ku me got, wî ji
wan kesayetiyan hez kiriye û dilê wî bi wan êşiyaye,
hewil daye ku wê êşê û wê kerbê rave bike. Ya ku
di Siya Evînê de tahmeke helbestî daye zimanê Mehmed Uzun jî ev bi xwe ye. Lewre, mirov dibêje
qey Memduh Selîm bi xwe ji devê sêyem behsa
serboriyên xwe dike. Ev dualîbûna vebêjeriyê an jî
vebêjeriya endîrekt di romanên Mehmed Uzun de
dê piştî vê romanê jî tim hebin û bala me bikişînin
ku yek ji merhaleyên wê Bîra Qederê ye. Di Bîra
Qederê de, nivîskêr bi awayekî eşkere ev dualîbûna
vebêjeriyê bi destnivîsên Celadet Bedirxanî ve daye
û lehengê xwe kiriye yek ji vebêjerên romanê. Lê
belê, Mehmed Uzun tucarî fikra xwe nabe heta serî
û di dualîbûna vebêjeriyê de jî pirsgirêkek derdikeve; lewre ev vebêjerê duyem bi tenê bi romannivîsî
re dipeyive ku dialogeke ecêb di nava wan de ava

231

bûye. Di vê diyalogê de jî hezkirina nivîskêr ewqasî
eşkere ye ku di nava vegotina Celadet bi xwe de jî
îdealîzekirina wî diyar dibe.
Lehengsazî jî di romanê de xaleke weha ye ku heke
dilê mirov bi lehengê mirov bişewite û mirov bikeve bin bandora wî, ev yek dikare wî lehengî qels
bike. Mehmed Uzun di van herdu romanan de ji ber
van sedemên jorê, lehengên xwe nekirine “mirov”
û ew “baş” û “îdeal” şayesandine. Tevger û helwestên wan û dudiliyên wan, poşmaniyên wan, di
van romanan de nehatine vegotin. Bê guman, nevegotina van hêlên însanî, lehengan ber bi îdealîzekirinê ve dibe ku
ev yek mezintirîn xetereya li hember romanekê ye.
Ji ber wê jî, vegotina piştî mirina wan di romanê
de xaleke giring e. Lewre, mirov li dû miriyan tim
bi başî dipeyive û li ber wan dikeve. Ji ber wê jî,
di Siya Evînê de, Memduh Selîm ji Stenbolê tê
Antaqyayê, bi dû re tev li Xoybûnê dibe, ji wira
diçe Agiriyê, tev li serhildanekê dibe ku em di nava
romanê de sebeb û encamên wê û girîngiya wê baş
fahm nakin û dîsa vedigere, lê ev hemû bûyer bi
lezeke weha li dora
wî hatine belavkirin ku ew bi xwe di nav de wenda
bûye. Memduh Selîm di wexteke weha de dijî ku
dunya û civat û hemû mirovahî bi hev re diguherin.
Welatê Kurdan dibe çar perçe û ew jî li wî welatî
digerre; Dewleta Osmaniyan ji hev perçe dibe û
Memduh Selîm jî li deverên perçebûyî digerre, lê
kameraya romannivîsî ji Memduh Selîmî pê ve kesekî din nabîne û behsa guherînên piştî
van hemû bûyeran nabe. Ji ber wê jî, ne bi tenê romannivîs û xwendevanên wî, herweha mirov dibêje
qey xelkê Antaqyayê jî ji wî pê ve kesî nabîne û
hatina wî di cih de deng dide.
Ji bo naskirina Memduh Selîmî, ji devên cîranên wî,
em weha dibîhîsin:
“We bihîstiye ka kî hatiye bajarê me û bi cîh
bûye?”(...)
“Belê, me bihîstiye”
“Merivekî bejnnavîn, zirav.”
“Asîl.”
“Belê, me jî bihîstiye.”
“Nermik, rûken, xweşsohbet”
“Dibêjin, porê wî her gav şehkirî ye, simbêlê wî

eşkere ye, lê dîsa hemû sembol û referansên bûyeran nasnameya kurdbûnê li wan bar dikin.
Erê, em weha dibêjin, lê ev romana ku bi xemeke
kurdbûnê hatiye nivîsandin bêtir li derdora Bazî
digerre û çîroka wî ji ya Kevokê bêtir dikeve ber
kameraya vebêjêr. Lehengên ku şerr dikin weke leheng di asta duyem de hatine hiştin û di romanê de
xav mane. Ji ber wê ye ku Kevok ji bo destgirtiyê
xwe derdikeve çiyê, lê ev evîna ku wê derdixe çiyê,
ji holê wenda dibe û nema behsa wê
dibe. Sedema derketina çiyê jî bi evîneke beşerî ve
hatiye bisînorkirin ku ev jî balkêş e. Lewre, ev sedem weke bûyereke romanê dûrî rastiyê ye. Bêguman, dibe ku kesên ku ji ber sedemên şexsî derketibin çiyê hebin, lê belê pirsgirêk di vê tercîha
romanê de ew e ku leheng divê temsîla civaka xwe
bikin. Heger Kevok dê bibûya gerîlla, an jî heger
ilhes gerîllayek ji vê romanê re lazim bû,
diviya ew gerîlla bi sedemeke weha derketaya çiyê
ku temsîla hemû gerîllayan bikiraya. Îmaja gerîllayan ya giştî jî ne ew e ku di pey evîneke şexsî re
derketibin çiyê. Ev jî ji ber wê xemê ye ku nivîskêr
ilhes xwastiye ku çîroka herdu lehengên wî bigihijin hevdu. Armanca wî ya yekem ew e, lê belê tîp û
leheng nikarin temsîla îstisnayan bikin.
Pirsgirêka vê romanê ya bi gerîllayan re ne ev bi
tenê ye. Kevok çawa weke tûrîstekê di nava gerîllayan de digerre, vegotina vê romanê jî herweha
dûrî hêla wan gerîllayan ya însanî maye. Ew li derdora Kevokê hatine îdealîzekirin, lewre ji derve
hatine dîtin û ev îdealîzekirin li hember naskirina
wan bûye asteng. Vebêjêr jî di çavên Kevokê re li
wan niheriye. Keçikeke bajarî û welatparêz gerîllayan çawa bibîne, vebêjêr jî eynî weha dîtiye. Lê
di vira de diviya qutbûyinek di navbera lehêng û
vebêjêr de pêk bihataya û vebêjêrê ku hûrgiliyên jiyana Bazî dide, karîbû hûrgiliyên jiyana gerîllayan
jî bidana. Roman warê lêkolîna mirov ya li ser mirov e. Pirsgirêka vê romanê jî ew e ku ev lekolîn
bi lehengên sereke ve, ya rasttir, bi lehengê sereke
ve hatiye bisînorkirin. Pirsgirêka Siya Evînê û Bîra
Qederê jî ew bû ku em ê dîsa vegerin ser vê mijarê.
Fotograf 3: Lehengên romanên wî
Di romanên Mehmed Uzun de digel ku weke nav
gellek kes hene jî, di navenda bûyeran de, ji ber

tevlêbûyina wan a van bûyeran, mirov dikare navê
lehengên wî yên giring weha bide:
Memduh Selîm û Ferîha (Siya Evînê),
Celadet û Canan (Bîra Qederê),
Baz û Kevok (Ronî mîna evînê Tarî mîna mirinê).
Di nava çîrokên van lehengan de, nemaze jî di herduyên serî de, taybetmendiyeke qelema Mehmed
Uzun di cih de balê dikişîne: Mehmed Uzun di Siya
Evînê û Bîra Qederê de xwastiye ku xwendevan ji
Memduh Selîmî û Celadet Bedirxanî hez bikin. Ji
ber wê, heta ku jê hatiye aliyên jiyanên wan yên
têkçûyî, evînên wan yên nîvcomayî, armancên wan
yên ku di şerên dijwar de
binketî, hêviyên wan yên şikestî rave kirine. Di vê
ravekirina bûyerên xembar de, nivîskêr jî zimanekî
xemê bi kar aniye û weke ku li ser navê van herdu
lehengên xwe dipeyive, rave dike.
Rebenî, belengazî û bêmiraziya însanan bivê nevê,
bi awayekî xwezayî, dilovaniyekê di nava mirov de
ji bo wan peyda dike û Mehmed Uzun jî ev rewşa
mirovane ji bo bidestxistina vê hezkirin û dilovaniyê bi kar aniye. Uzun di vê armanca xwe de bi ser
jî ketiye û kiriye ku trajediya rewşenbîrên kurd yên
serê sedsala bîstan baş were naskirin. Bê guman, di
vê hezkirinê de kurdbûna
xwendevên jî roleke giring dilîze. Ji ber ku di eslê
xwe de ew roman bi kurdî û ji bo Kurdan hatiye
nivîsandin. Lê belê mirov dikeve wê baweriyê ku
romanên Uzun, ji bilî Ronî Mîna Evînê Tarî Mîna
Mirinê, zêde li ser belengazî û rebeniya lehengên
xwe konsantre bûye. Romaneke ku bi van hêlên
lehengan ve hewil bide ku lehengên xwe bi mirov
bide hezkirin û bike ku dilê mirov bi wan
bişewite, dê bivê nevê hin pirsên xurt di serê mirov
de peyda bike ku ya serî ev e: ma gelo armanca
romanan çi ye? Li gora heyaman û bîr û baweriyan,
bersiva vê pirsê dikare biguhere, lê bi kurtî û zelalî
em ê bibêjin ku armanca romanan vegotina bûyeran û civakan û tevger û psîkolojiya lehengan ya di
nava van bûyeran de ye. Ferqa di navbera romannivîsî û dîroknivîsiyê de jî ji xwe ev e. Lewre, roman
ji formên xwe yên destpêkê û vir ve tim bûye qada
rewşên mirovahiyê. Ji helbestên epîk û mesnewiyên ku dibin formên romanê yên arkaîk bigirin heta
bi romanên dema me, romanê bi tenê teknîkên ve-
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Mezin” û nemaze jî Bazê ku serlehengê romanê ye xwe ji dema xwe hildibijêre, lê ferqa di navbera vê
heye. Jî ber wê, ev referans, herçend qodkirî bin jî, romana dawîn û yên din de, ne bi tenê di dema miji Jana Gel’ê eşkeretir in û mirov wan nas dike.
jarên wan de ye. Ev roman di nivîskariya Mehmed
Romannivîs di beşê yekem de, herdu lehengên xwe Uzun de herweha di warê tevn û vegotin û avakiber bi mirinê ve dibe û mijara romana xwe jî dîsa di rina lehengan de jî dibe warê guherînan. Lewre,
serê beşê duyem de ji xwendevanên xwe re dibêje weke ku me got, Mehmed Uzun di vê romanê de
û eşkere dike:
hejmara lehengan zêde dike û êdî berê kameraya
“Kevok hate kuştin. Baz jî ber bi derine nediyar ve xwe firehtir dike ku em ê awantajên vê guherînê
birin. Çima?
di nava vê nivîsê de destnîşan bikin. Di romanê de
Baz? Kevok? Kî ne ew? Çima ew hatine girtin? (...) ev kamera dibin leheng. Zêdekirina hejmara kamEm ji Baz dest pê bikin. Ji serî, ji destpêkê. (...) erayan, derfeta zêdekirina hûrgiliyên derveyîn jî
Yanî çil û du sal berî şeva mirinê.” (r.28)
dide ku dorhêla bûyerên romanê bi vê rêyê ve tên
Mehmed Uzun, weke herdu romanên din ku li jorê sazkirin. Di vê romanê de Mehmed Uzun xwastiye
behsa wan hate kirin, di vê romanê de jî bûyerên hemû rastiya Kurdan ya dema me carê perçe perçe
xwe ji dawiyê, dîsa bi du gavan dide destpêkirin. Di di nava bûyeran re bide. Ev bûyer jî bêtir li derdora
vê vegerê de jî dîsa du tercîhên cuda di cih de xwe vegotina serboriya Kevokê digerrin. Kevoka ku
eşkere dikin. Lewre, di vê romanê de du çîrokên malbata wê koç dike û li Welatê Mezin zanîngehê
cuda û du serleheng hene ku, heger veger be, divê dixwîne, di pey hezkiriyê xwe re ku navê wî “Jîr”
du veger hebin û Mehmed Uzun jî du vegeran bi e derdikeve serê çiyê û dibe şervaneke Welatê
cih dike. Lê ev veger dîsa ne
Piçûk. Bi vî awayî him sahneyeke dewlemend ku
sîstematîk e.
behsa koça Kurdan dike di romanê de peyda dibe
Di Ronî Mîna Evînê Tarî Mîna Mirinê de, sahneya û him jî rêya jîndarkirina şervanên Welatê Piçûk
yekem ya ku di vê vegerê de di bîra mirov de dimîne jî tê bidestxistin. Heger weha nebûya, çîrok dê bi
ew e ku êla Bazî tê qirkirin û Bazê ku zarokekî piçûk tenê li dora dewşirmeyekî bigerriyaya û şervan
e bi tena serê xwe dimîne. Flashback ji wê sahneyê dê weke siyê diyar bibûna ku ev tercîh dikare
dest pê dike, lewre ew sahne him weke çîrok balkêş bi kurdbûna nivîskêr ve were nirxandin. Rast e
e û him jî weke kilîta bûyeran di jiyana Bazî de ku di vê romanê de kurdbûna lehengan,
giring e û koka wî ya veşartî nîşan dide. Lê di
yanî
nasnameya wan, ne
çîroka lehenga duyem de ku navê wê Kevok
e, ev veger me dibe nava trênekê ku xelk pê
koçî bajarên mezin dikin. Di wê trênê de Baz
jî heye û Kevok jî heye. Baz êdî bûye bazekî
artêşa Welatê Mezin, lê Kevok di nava pêçekê
de ye. Ev sahne bi awayekî kronolojîk di romanê de dibe sahneya Kevokê ya yekem, lê
dibe sahneya Bazî ya duyem ku ev sahne di jiyana wî de dîsa weke ya din giring
e, lewre em dibînin ku ew ketiye
nava artêşa welatê mezin. Hingê
mirov fahm dike ku Kevok di vê romanê
de bi tenê dê di ber çîroka Bazî re xuya
bibe û nivîskar bi me dide fahmkirin
ku çîrokên wan dê li deverekê dîsa
bigihîjin hev.
Erê, nivîskar vê carê bûyerên
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ya dîrokê bêtir li van romanan
dike. Ev herdu roman di nava romanên Mehmed
Uzun de gellekî dişibin hevdu xala yekem ku bale
dikişîne tevna romanê ya kronolojîk e. Bûyerên
herdu romanan jî piştî mirina lehengên sereke dest
pê dikin û hê nû nivîskar behsa berî mirina wan
dike ku ev awayê vegotinê di hemû romanên wî de
dibe avakirê peywendiya di navbera berhemên wî
de.
Romanên Mehmed Uzun bi du gavan dest pê dikin.
Gava yekem piştî bidawîbûyina bûyeran e. Vebêjerê romanê ku bi pirranî nivîskar bi xwe ye, li
ser wan bûyeran lêkolînan dike û carinan jî, weke
Biroyê dengbêj (Hawara Dîcleyê), ev lêkolîn bi
forma “bîr”ê û bi rêya lehengekî ve behsa bûyeran
dike. Perdeya vegotinê bi sazkirina vê hêla romannivîsiya wî vedibe û bi dû re vedigere nava bûyerên romanê. Bi vî awayî hemû bûyerên romanê
weke “flashback”ekê tên ravekirin ku forma “bîr”ê
ji ber vê sedemê giring e. Xema ravekirina biyografiya Memduh Selîm û Celadet Bedirxanî jî, dibe
ku bi daxwaza avakirina vê “bîra kurdayetiyê” ve
têkildar be. Mirov dikare herweha Rojek ji Rojên
Evdalê Zeynikê jî bi heman awayî binirxîne. Gava
ku mirov bala xwe bidiyê û bibîne ku di romana
wî ya yekem de, Tu, vegotin ji devê kesê yekem
hatiye kirin, lê di yên din de diguhere, heta ku digihije Biroyê Dengbêj, mirov bivê nevê çavdêriyeke
din jî dike. Mehmed Uzun çawa di romana xwe ya
yekem de “bîr”a xwe çalak kir, herweha di romanên
din de jî “bîra Kurdan” çalak kir. Ev daxwaza wî ya
ku bi gellek nivîskarên kurd re heye, dê bandorê li
hin tercîhên wî yên vegotinê jî û sazkirina lehengên
wî jî bike ku em ê dîsa behsa wê bikin.
Belê, Mehmed Uzun, weke waqanivîsekî li benda
bidawîbûyina bûyeran dimîne û bi dû re dinivîsîne.
Ji ber wê jî, di destpêka romanên wî de leheng
êdî mirine û wenda bûne û ew piştî eşkerekirina
vê agahiyê, hê nû vedigere destpêka bûyeran û
behsa çîroka lehengên xwe dike. Ev vegera serî ku
dibe gava duyem herçend di hemû romanên wî de
sîstematîk be jî, di hemû romanên wî de ne weke
hev e û li gora çîrokê diguhere. Di Siya Evînê de, ev
gava duyem bi rêya sirgunê dest pê dike; lê di Bîra
Qederê de, ev gav dûrtir diçe û digihije jidayikbû-

na lehêng. Ev çavdêriya li ser vegera di nava Siya
Evînê de, vê romanê ji Bîra Qederê jî cuda dike.
Lewre, jiyana Memduh Selîmî ji serî heta dawiyê
bala nivîskêr nakişîne. Ew dixwaze bi tenê behsa
surguniya wî bike. Bi awayekî sosyopsîkolojîk, di
vê tercîha nivîskêr de mirov dikare şopên jiyana
Mehmed Uzun bi xwe jî bibîne. Lewre, ya rastîn,
Mehmed Uzun di vê romanê de di ber surguniya
Memduh Selîmî re behsa surguniya xwe dike ku
ev tevgera dualî dê bi dû re hemû romannivîsiya wî
bixistaya bin bandora xwe. Em dibêjin “tevgera dualî”, lewre, weke ku
em ê di dewama vê
nivîsê de bibînin,
di navbêra nivîskêr
û lehengên wî de
tim peywendiyek
Mehmed Uzun, weke
heye ku ji bo rowaqanivîsekî li benda
manên Mehmed
bidawîbûyina bûyeran
Uzun, nemaze jî
dimîne û bi dû re dinidi van herdu rovîsîne. Ji ber wê jî, di
manên ku em behsa
destpêka romanên wî
wan dikin de, em
de leheng êdî mirine û
dikarin bibêjin ku
wenda bûne û ew piştî
ew gellekî dişibin
eşkerekirina vê agahevdu.
hiyê, hê nû vedigere
Di Ronî Mîna
destpêka bûyeran û
Evînê Tarî Mîna
behsa çîroka lehengên
Mirinê
de, Mexwe dike
hmed Uzun berê
xwe ji kesayetiyên
dîrokî dide rojevê û
bi awayekî radîkal
diguhere ku ev
guherîn jî di romannivîsiya wî de divê balê bikişîne.
Ew di romanê de bi sembola du welatan, Welatê
Mezin û Welatê Piçûk, behsa Kurdistanê û Tirkiyeyê dike. Bêguman, ev herdu welat di romanê de
ne eşkere ne û Mehmed Uzun, weke Jana Gel’ a
Îbrahîm Ahmedî, bi sembol û referansên qodkirî
behsa çîroka xwe dike. Li “Welatê Mezin” sîstemeke milîtarîst heye û “Welatê Piçûk” jî teva ziman
û însanên xwe ji yê din cuda be jî di nava wî de ye û
zimanê Welatê Piçûk qedexe ye; li çiyayên “Welatê
Piçûk” şervan hene û li dijî wan jî leşkerên “Welatê
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Avakirina lehengan û tevna
vegotinê
di romanên Mehmed Uzun de
beşa 1
îbrahîm seydo aydogan

Mehmed Uzun di ber nivîs û berhemên din re bi
kurdî heft roman nivîsandin û navdartirîn romannivîsê kurd e, lê ew nivîskarekî weha bû ku daxuyaniyên wî di nava Kurdan de ji romanên wî bêtir
bûbûn mijara nîqaşên li ser edebiyatê. Belkî mijara ku dê bêtir di nava dîroka edebiyatê de behsa
wê were kirin jî ew bû ku digel ku berî wî pênc ji
Kurdên sovyeta kevin û du jî ji Kurdên bakurî, bi
giştî heft romannivîsên zaravayê kurmancî hebûn
jî, wî di nava civata derveyîn de xwe weke avakirê
romana kurdî dabû naskirin .
Bê guman, weke ku em ê di vê nivîsê de behsa wê
bikin, Mehmed Uzun bi nivîskariya xwe ve rengekî
nû û şêwazeke xweser anî edebiyata kurdî û romana kurdî populer kir. Em dikarin weha bibêjin
ku wî bi berhemên xwe ve ji nû ve ruh da roman û
wêjeya kurdî; lê belê van nîqaşên l derdora wî, rê
bi temamî li ber nîqaşên wêjeyî jî digirt û nedihişt
ku mirov bi çavekî wêjeyî romanên wî binirxandana. Ji nivîsên pesindayinên vala û bê argument
bigirin heta bi nivîsên bêînsaf, tişt nema ku li ser
wî nehat gotin. Nirxandinên ku dihatin nivîsandin
tim bi referansên ji derveyî wêjeyê ve dihatin xitimandin û çend nivîsên wêjeyî ku hatin çapkirin û
balkêş bûn jî di nava wê tevliheviya ku li dora navê
wî derdiket de wenda dibûn . Ji xwe, bi kurmancî,
nivîsên rexneyî ku mirov têgihiştineke wêjeyî ya
baş tê de bibîne pirr kêm hatine nivîsandin, lewre
“rexne” weke kultur hê neketiye nava me û nivîskar
nikarin tehammulî wan rexneyan bikin ku ne bi dilê
wan bin.
Rexneyên heyî û yên tên kirin jî di nava şexsîbûnê
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de dixitimin. Ji ber van sedemên jorê ku mirov dikare hîn berfirehtir bike û gellek tiştên din jî li ser
bibêje, ev nivîsa ku heft sal berê hatibû nivîsandin
jî tucarî nehat çapkirin. Di rewşeke weha de ku Mehmed Uzun êdî hewl dida ku têketaya nava bazara
Turkiyeyê ya wêjeyî û hin berhemên xwe carinan
di cih de didan wergerandin , ji dilê mirov nedihat
ku tev li nîqaşa li ser wî bibûya. Lê nuha êdî îmaja
Mehmed Uzun dê bi bûyerên nû ve nikaribe were
guhertin û ev nivîs jî dikare were çapkirin.
Em ê di vê nivîsê de hewil bidin têgihîştina Mehmed Uzun ya romanê baştir nas bikin . Em ê, ji bo
vê armancê, di nava mijarên din de, bêtir bala xwe
bidin tevna romanên wî, hin hêlên lehengsaziya wî
û teknîkên wî yên vegotinê û em ê bi vî awayî balê
bikişînin ser cîhê wî yê di nava edebiyata kurdî de
û herweha ser peywendiya wî ya bi edebiyata zimanên din re.
Fotograf 2: Romanên wî
Mehmed Uzun di romanên xwe yên bi navê Siya
Evînê û Bîra Qederê de, behsa serboriyên du
şexsiyetên dîroka rewşenbîriya kurdî dike ku ew
jî Memduh Selîm Beg (Siya Evînê) û Celadet
Bedirxan (Bîra Qederê) e. Digel ku gelek kes ji van
herdu romanan re dibêjin “romanên dîrokî” jî, em ê
di vê nivîsê de ji wan re nebêjin romanên dîrokî, lê
em ê ji wan re bibêjin “biyografîk”. Lewre, herçend
dema bûyerên romanê demeke kevn be jî, ev romanên ku em behsa wan dikin, ji bûyer û demê bêtir, bi jiyana wan herdu kesan ve hatine bisînorkirin
ku dîrok û bûyer bi tenê li dora wan lehengan weke
aksesuaran hene. Ji ber wê jî peyva biyografîyê ji

all normal and critical points of the text and narrative.
6. Negating any call for the interrogation or the impeachment of the reader and audience as full, consistent, controlled, and subordinate subjects and developing an indeterminate process of the creation of
the identity of the audience.
7. Negating sanctity and transparency of the text,
norm, and character and deconstructing totalitarian
and trans-textual propaganda through the implementation of the practice of analysis, criticism, and assessment.
8. Deconstructing the conventional mode of Kurdish writing and paving the way for the emergence of
iconoclastic texts of poetry, story, and other fields; in
other words, passing through the politics of tranquility and security of composition, which roots in conservative regulations and evades any possible sort of
inconvenience of turbulence.
9.Transition from the politics of identity which is
tied with a traditional desire of dominance and centrality and has caused hermeneutic singlemindedness, outdatedness, and conventionality and moving
towards fluidity and indeterminacy of identity which
emphasizes freedom of action, multiplicity of definition, and pluralism of interests in a context of various national, sexual, and social interests.
10. Going back to the central role of the reader not
as a passive, static consumer of meaning, but as a
powerful, reasonable figure who fills the gap and the
empty spots of the text with rich imagination and
reconstructs the text in numerous new ways during
the process of reading.
11. Insisting on the fact that the existence of a text
continues through the practice of reading and evaluation and, thus, criticism is the last stop to finalize
the life of a text and develop realized potentials of
a text.
12. Emphasizing the freedom of imagination, explanation, and interpretation in a creative and critical
process; in other words, expanding the concept of
criticism and figures of speech from being merely
academic towards various fields of sociology, psychology, cultural studies, linguistics, semiotics, and
political thinking.

13. Resisting and opposing the foolish desire of composition which tends to simplify complicated aspects
of concepts, theories, and techniques in a crude way
and present an optimistically superficial solution for
all fundamental conundrums of being.
14. Foregrounding the role and position of language
in the process of writing in such a way that it substitutes the unchallenged role of the mentality of the
writer and giving birth to a written text.
15. Developing the experience of translation in such
a way that native language is awakened and experiences new narratives under the spell of another language.
16. Transition from artificial boundaries of writing
and criticism and setting out to create chaos within
repressive order and the rule of the common text in
such a way that any expression or novel narrative
paves the ground for freer and broader rules and disciplines.
17. Achieving the fact that the practice of innovation
and creation neither follows cause and effect relationship nor gets its legitimacy from ultimate objectives; thus, creation is based on the principle of the
dominance of the self and according to the requirements of the composition itself.
18. Negating essentialist, unregistered rules of
‘beauty’; i.e. transition from aesthetics as the cause
and goal of creation towards contradictory variety
of aesthetics which are viewed not as role models of
closure of creation, but as infrastructure and a product of this process.
19. Resurrecting a kind of art and literature the creation, reception, and interpretation of which establishes the possibility of unparalleled new horizons;
in other words, denying a single authoritarian reality
and opening the possibility of multiple realities and
a supernatural plan.
20. Trying to plan and re-read the history, literature,
and the politics of the Kurdish community in the
mind of the people themselves in such a way that
it enables us to transcend master-slave dialectic and
slave-like composition, presenting dynamic movements within the realm of language and history by
considering universal issues.
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lessness of meaning and boiling down language to
the very naked structure. Not political art and literature, which claim being political and put on political
masks, but the politics of art and literature has the
potential of resisting against, and introducing a new
chance into, market dictatorship and bio-politics violence. Only a poetic with a political gesture, which
reveals and suspends ideological discourse and constructed identities through means without end and
revealing the essence of language, can function as
the critical force of the contemporary era.
Although Kurdish community has been historically
marginalized and prevented from huge scientific
changes and the progress of modernization in a totally different strategic way, powerful contemporary
modernization beams have covered all aspects of
our world and the process of universalization has
thrown us in an unequal and breathtaking competition field. If we move in the orbit of old classic order, remain ignorant of the profundity of a catastrophe which has happened long ago, and stay naïve
and optimistic, according to the logic of ‘whatever
comes, comes’, in this state of exception, we will
share partnership in the vicious disaster of history
and drown in a Sisyphus-like destiny, which would
ultimately fixate our present and future destiny in a
disastrous narrative.
Without a doubt, every society declares its manifesto in historical trends and reveals its meaning
within both unwritten action and written works;
although this enthusiasm and ferment is constantly
marginalized and rarely heard, it has never stopped
its attempt at reaching to people’s ears. The present
manifesto, as well, is a further attempt to give space
to all those critical, responsible voices which have
deviated from the right way and revolted against
straight path-- a manifesto which advocates unrealized politics of composition and the art of failure
against the power and the presence of blackmail,
propaganda, and capitalist appropriation and prefers
to be deemed guilty along with truth rather than be
rewarded in its compliance with deceit and falsity.
Composition, here, implies all fields in which the
practice of radical thinking and contemplation is
realized; thus, the spectrum of composition covers
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a range wider than all genres and intellectual, scientific, and artistic scopes, including philosophy, sociology, politics, aesthetics, etc. Non-place manifesto,
in addition to appreciating the necessity of modernization and the deepening of literary and artistic
changes, foregrounds the necessity of the development of progressive individuals and modern mentalities in the realms of politics, culture, and society;
it believes that classic, degrading politics, which has
symbolized the dominance of what that is ancient,
tradition, community, leaders, family, geographical
location, and masculine, is no longer able to establish drastic changes with Kurdish production mode;
it also cannot pave the ground for the democratization of art, literature, and politics and the activation of internal mechanism of Kurdish community.
Thus, the politics of composition, as an attempt to
‘say no’ in a context of ‘saying’, surrenders to that
fatal contradiction which has openly cried a desire
for life and stood against the policy of saying yes,
saying too much, resorting to holiness, relying on
clichés, saying repeatedly, saying cowardly, and saying without thinking. According to the provisions of
non-place manifesto, radical politics in the realm of
contemporary thought, art, and literature is the same
as the politics of different composition.
1. Dethroning meaning from its historically transcendental, sacred position and restoring it to its true
origin; i.e. territory of ordinary language.
2. Rejecting any kind of logos or meta-linguistic,
non-referential experience derived from pre-lingual
continuum and applying language as a means of expression and transmission of ideas.
3. Negating classical perception of reason and logic,
which emphasized two concepts of center and repetition and was consistent with teleology, dominance
of the author, singularity of truth, and monophony in
its prevention of polyphony and pluralism within the
context of the text.
4. An attempt to break away from raw, realistic experience and romantic illusion and expand the range
of expression and creation.
5. The break with omniscient figure and unifying
reason which, as patriarchal subjects, imposed their
authority on the field of the text and had a saying in

struction of all those formulations and conventional
values which allowed the creation and interpretation
of literary works; such conditions established the potential force for those regressive movements which
dreamed of returning to a certain past haunted by the
illusion of the dominance of a center and the promise
of a second life under the shadow of controversial,
hostile nihilism. The negative, endangering dimension of this unbearable nihilism produced a positive
perception of active subjectivity in the heart of the
individual; thus, what seemed as a radical damage at
the onset of the issue turned into a precious opportunity for reconstructing and reproducing values and
standards in a novel, modern way. Modernist artists
managed to configure the severe shock of the destruction of experience and meaninglessness in new
artistic forms and stabilize the boundless energy and
power of unbridled Faust of the new chance within
artistic rhetoric and aesthetic poetics. The ultimate
goal of this decline was a fundamental divorce of and
a break from those traditional values and principles
which had brutally scarified real human life under
the spell of illusive, Platonic world and marginalized
human polyphony and various social requirements
through the application of a cruel contrapuntal force.
The destruction of experience provided the critical
opportunity for the subject to acquire the chance of
revolt and expression and a new consciousness to ruminate the realm of being and universe. Concepts of
reason, language, time-space, rights, power, knowledge, artist, aesthetics, etc. were reconstructed in the
light of modern reflexive sense of style and meaning
and, accordingly, an entirely new identity and significance was created for human. All these liberalizations of thought and language, which seemed to
be directly related to social and political changes,
emerged paradoxically in a context of monopolistic forces, such as repressive Leviathan government,
dehumanizing duress of bureaucracy, inequality of
capitalist system, and centralizing hegemony of the
culture industry. Determining social and historical
necessity has created the context of intellectual and
artistic liberating movement; thus, the never-ending
dialectic and conflict of these forces has manifested
itself in the form of objective modernization and

subjective modernism which have functioned as the
main impetus for progress and change. The modern
romance of development and progress has always
expected this paradoxical situation, and this dialectical conflict has never been supposed to be resolved
through trans-historical synthesis; rather, it gave
birth to a trans-historical individual and society free
from any symptom of adherence to traditions and
clichés.
The modern subject, despite understanding the tragic situation of the paradoxical cycle of defeat and destruction, is never disappointed and never deceives
itself with the fantasy of eternal future and the nostalgia of past eternity. Contemporary subject manages to createin a state of impossible innovation and
tries to fulfill free will and gain mastery over itself,
regardless of cruel systems and structures. Therefore, it experiences life in the heart of impossibility
of death and represents loneliness as failure and human misery in literature.
The concept of power is by nature mixed with biopolitics; thus, the boundaries between biological life,
civil life , law and violence is removed as a result
of this integration; i.e. human life is boiled down to
the bare structure and loses its authenticity under the
domination of this apparatus. Consequently, modern
politics takes the form of Varth (exception) politics,
in which learning and the force of law is realized
through suspension and cessation, a halt which sustains the shadow of death and violence against people beyond law and lawlessness. Thus, artistic and
literary modernism is activated within the cracks
and crevices of such apparatus, a space more extended than commodified, usurped identities where any
break from ‘real state of affairs’ and ‘the fantasy of
image’ are prevented through sustaining ‘the state of
potentiality’ and the continuation of the organic relationship between ‘body and image’ within the industry of propaganda and pornography. Thus, art neither
surrenders to stereotyping real world through representation and mimesis, nor, relying on the conservative slogan of ‘art for art’s sake’, remains restricted
and passive against selfish and self-censoring circle
of solipsism; rather, it represents itself in the form
of a mere gesture through revealing the meaning-
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Non-place Manifesto
The Politics of Composition in a Context of the
Destruction of Experience
By: Massoud Binandeh
.Sine, November, 2016
The paradox of life and the exclusion of living situation have necessitated the existence of language
and human consciousness; i.e. the fact that human
beings are thrown into the world has directed our
life towards discovering the residence of language
and rootlessness of discourse and demarcated our
life as a linguistically-defined being. No invitation
or call for human has been provided to conflict with
the reality of the world and there is no zero point
where the process of life is thought to have begun;
rather, mankind has always lived in a context of language and no certain, final destination this constant
process of becoming has been set to get at. This
ontological condition is itself tied to a linguistic,
epistemological status, which means that the emotion and consciousness of man as a social being has
been defined within a lingual framework; thus, all
riddles and complexities of human life root in the
dominance of language and baseless, endless state
of being thrown into the world. Language is not the
residence of any entity or trans-historical, metaphysical truth, except for human being; thus, language is
an Athos, representing man; it is not supposed to cry
calls of nothingness, death, metaphysics, and ghosts;
rather, these concepts are constructed through language and the rhythm and syntax give them a certain, exclusive meaning. The history of metaphysics has shown that these relationships have always
been interpreted and read differently in one way or
another; language functions as the source, residence,
and cause of all phenomena and effects, which has
created and given them meaning them meaning
and significance; thus, language and mythological,
classical thinking have castrated and monopolized
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freedom and salvation of language in an exclusive
manner; they have enmeshed creation and dynamic
mechanism in the form of an exposed, disciplined
bordered framework which is manifested in the form
of two main phenomena of ‘center’ and ‘repetition’.
These two phenomena have not only dominated the
world of literary and artistic craftsmanship, but have
also functioned as word powers to delineate and organize social and political figuration in accordance
with their own perception of truth and ideology. The
history of human life, in general, and Kurdistan,
in particular, has been affected by this ontological
fundamentalism, directed towards a truth-power, authoritarian policy, and has reproduced a disastrous
history through reproduction of sanctity, fear, and
.violence again and again
Despite all native and detrimental consequences,
the process of modernity has eroded the red lines of
critical thinking and challenged the claim to authoritarian, truth-based discourse through introducing
fundamental social, political, and economic changes; social relations, which provided the necessary
context for innovative creation and interpretation of
artistic and literary traditions, declined and this, in
turn, caused the disappearance and deterioration of
the claim of the originality of a literary work. When
the old rules of time-space faltered and public accessibility to artistic objects was provided, the sacred
aura and sublime origin of artistic and literary works
was said farewell to. Destruction of experience, the
primary function of which as a threat put human in
confrontation with a sort of anthropic condition and
absolute vacuum (passive nihilism), signifies the de-

