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کرد و بووە هۆی گەڕانەوەی شوناسی لە دەستچووم بۆ دەروونێکی
پێشوتەیەک:
دوای ماوەیەکی پێنج مانگی دەرهاتینەوە و بە هەموو ماندوێتی و ئەرکە برینخواز لە ژێرترین خانەکانی سەردەمدا :ئەو ساتانەی کە –هەرگیز-
ئەوەندە گرانەکانمانەوە ،ئەم ژمارەش ،بە ماتڵ کردنێکی ئەنقەستی بیرم لە نووسین بە زمانی کوردی نەکردبۆوە و هەر پێشم وانەبوو کە
خوێنەرانمان ،دەرچووین و ئیستا لە بەر دەست و دیدەی ئێوەداین .دەکرێ بەو زمانە شێعر و چیرۆک بنووسرێت .بەاڵم لە ئانوساتێکی
دەرکەوتنەوە و وتنەوەی دەردی گرانی بەردەوام ،کەمێک سووکایەتییە مەزندا کە کائینات لێت ناپرسێ ئامادەی یا نە ،گەڕانەوە و گۆڕان
بە ئاوەزی وااڵی خوێنەری چاالکی “شی” .بۆیە هیچ منەتێکتان سەر بەرەو شوناسی دێرین ڕووی دا و ئەو بزافتەی -کە جوان لە بیرمە-
ناکەین کە چی دەکەین و چی دەکێشین و چی لە ڕێمانە بیکێشین .شەوێک بە باوەشی دوو پیاو کرا کە کران بە یەکتردا ،منەتباری ئەم
دوو کەسایەتییەیە و هەمیشە لێم ڕوون و ئاشکرایە کە وەک پێوەرێک
ئەوەندە نەبێ کورتە پەیامێک بۆ مێژوو ،پێویستە:
لەم ژمارەدا ،دوو فایلی هەرە گرینگم داناوە کە زەمانێکی زۆری خایاند لە سەر هونەر و ئەدەبیات ،بەرژەوەندێکیان پێ بەخشیوم کە ئیستا
هەتا گەیشت :فایلی “جوان حەجۆ” سترانبێژی عەجیب و فایلی دووان “شی”ــیە!
لە گەڵ سینەماکاری دوورەپەرێز “هیوا ئەمین نژاد” .بە دڵنیاییەوە ئەم بۆیە دوای هەژده ساڵ ،ئیمڕۆ ئەو دوو کەسایەتییە له ڕێگەی گۆڤاری
دوو کەسایەتییە ،دوو کەسایەتی هەرە گرینگ و کاریگەرن لە سەر باری شییەوە ،ڕێک بەو جۆرە دەناسێنم کە خۆم ناسیمن و دەیانناسم ،نەک
پێکهاتنی گۆڤاری “شی” .هەژدە ساڵ پێش ئیستا ،نزیکبوونەوە لەم دوو ئەو جۆرە کە هەواڵنێرە ساردەکانی دنیا باسیان دەکەن.
فریا یوونسی
				
کەسایەتییە ،گٶڕانکارییەکی ئەوتۆی لە ڕوانگەی ئەو کاتی مندا دروست
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شب بو محمدیانی

مگر میشود در سایهسار “شی” نیاسود؟

صفحه
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فریا یونسی

لە چوار دیواریی ئاکادیمیای شییەوە

مگر میشود در سایهسار شی نیاسود؟
بدون شک یك نویسنده راستین در اجتماع بشری امروز،
همه آرزویش این است كه بتواند زیبایی ادبیات را جایگزین
اضطرابها و آالم نوین بشری کند و در این راه ،تمام نامالیمات
را به جان خود می خرد .رویاهای نویسندگان راستین ،تنها
به یك اتاق و قلم و کاغذی ختم نمیشوند ،که رویای آنها
نفوذ در همه جهان و قلب ساکنین آن و آرزویشان اپیدمی
كردن زیبایی در زندگی روزانه انسانها است .اما در این میان
باید گفت که تعدادی از این نویسندهمآبهای امروزی كه تنها
هموغمشان ،مطرح شدن و نامآوری و تنها خواستهشان رسوخ
بی دلیل در ذهن آحاد جامعه است ،متأسفانه در این راه از
هیچ کاری دریغ نمیكنند .به راحتی فعاالن و دلسوزان واقعی
ادبیات را تخریب میكنند تا در ذهن عدهای ،بر ویرانههای
آن تخریب ،برای خود جایگاهی بسازند .آنها به خوبی میدانند
كه آنچه بزرگان را در قلب جوامع جاوید کرده است ،صداقت
و راستی آنها است ،به همین دلیل ذهن عدهای از مردم را
نشانه میگیرند که به نحوی ،نسبت به همه چیز بدبینشان
کنند و ایجاد هجمههایشان را در میان آنان با منفیبافی و
دروغپردازی شروع میکنند .نامآوری چنان آنها را مسخر خود
كرده كه از هیچ اقدام غیر اخالقی و غیر حرفهای در این راه
حذر نمیكنند .به راستی که دیگر نباید به آن عده معدود كه
واژههایشان را اجاره میدهند و به جایش برای خود اعتبارات
کذایی میخرند ،عنوان نویسنده -مآب ،حتی داد .مطمئنا اینان
ادبیات را نمیشناسند و هرگز تاریخ هنر را مطالعه نكردهاند ،تا
بدانند بسیارند در تاریخ ،مشابه آنان ،كه بزرگان ادبیات و هنر
را با كارهای غیر اخالقی خود مورد هجوم و هجمه قرار دادهاند،
ولی بالعکس ،آنچه امروز در دل و ذهن مردم باقی مانده ،نام
همان بزرگمردان و زنان ادبیات و هنر و آثار بزرگ آنها است.
از زمانی كه بزرگترین آرزوی فریا كه چاپ و نشر مجلهای
تخصصی و حرفهای در زمینه ادبیات و هنر بود را شناختم
تمام سعیام این بوده که در محقق شدن این رویا کمکش کنم
و پس از تحقق آن همواره شاهد این بودهام كه چگونه افرادی
از گوشه و کنار ،خواستهاند از این مجله برای نامآوری و شهرت
خود ،سوء استفاده كنند و زمانی كه متوجه شدهاند مجالی
برای عرض اندام نیات منفی آنان در این نشریه فراهم نشده،
سعی كردهاند با انتقادهای غیر اخالقی و غیر حرفهای و صدور
بیانیههایی که جز خود و کسانی از جنس خود ،خوانندهای
ندارند ،نویسندههای نواندیش مجله را دلسرد كرده و با همراه
کردن افرادی همچون خود  ،اقدام به نامآوری و نانآوری کنند.
غافل از اینكه نشریه “شی” به اینگونه افراد که تعدادشان واقعا
معدود است اما از بد روزگار ،همیشه این تعداد معدود بودهاند
که از خود “بدی” به جا گذاشتهاند؛ نه تنها مجال سو استفاده
نخواهد داد ،بلکه اینگونه اقدامات غیر اخالقی و غیر حرفهای
نیز ،كوچكترین تاثیری در روح و روان گردانندگان “شی”
نخواهد داشت و آنان را در تالش مضاعفشان برای اوجپیمایی
نشریه ،مصممتر از همیشه خواهد كرد .زیرا زمانی یك نشریه
آماج انتقادهای اینچنینی قرار میگیرد كه در اوج باشد (چون
باورم این است که هر كه بامش بیش برفش بیشتر) و در اوج
بودن و ماندن نیز هزینه میخواهد که گردانندگان “شی” پیه

این هزینهها را به تمامی به تن خود مالیدهاند و از هجمهها و
حاشیهسازیهای کمخردان نان به نرخ روز خور ،هیچ هراسی
به دل راه نمیدهند .نشریه تخصصی “شی” اكنون با تالش
بزرگان ادبیات و هنر ،نه تنها در ایران بلكه در كشورهای
دیگر نیز مورد استقبال هنرمندان و هنرشناسان برجسته قرار
گرفته و در تمام این مدت حتی یک بار نیز در هیچ رسانهای
به دعوت نامههای واصله از کشورهای مختلف ،جهت حضور
در رسانههای این کشورها و گفتگو در مورد چگونگی تأسیس
“شی” و ایدههای زیباییشناسانه آن ،اشاره نکرده و حتی یک
بار نیز نخواست ه برای خود ،فضایی تبلیغاتی فراهم آورد .شاید
این جایگاه برای “شی” به مزاج آن عده خوش نیامده که
اینگونه قلمهای خامشان را بر علیه نشریه و هیئتتحریریه آن
به گردش آوردهاند .اکنون نیز الزم است بدانیم که بعد از این
مدت مدید کار و تولید حرفهای“ ،شی” تا این لحظه ،خصوصا
از لحاظ مالی در مضیقه بوده كه نشر آن بارها به تأخیر افتاده
است و تنها دلیل آن نیز این بوده كه ما نخواستهایم استقالل
“شی” را قربانی مادیات و جایگاه كنیم و با شكیبایی و تحمل
نامالیمات ،سعی كردهایم تا هیچكدام از مشكالت مالی و زمانی
نتوانند در محتوای حرفهای “شی” تاثیرات نامطلوب بگذارند و
شکی نیست که در این راه ادیبان و هنرمندان راستین ،همیشه
پشتیبان مجلهای که از آن خودشان است بودهاند.
شاید “شی” نیز ،همانند تعدادی از نشریات ،اگر میخواست ،به
راحتی میتوانست با فروش صفحاتش به افرادی مجهولالهویه،
نه تنها هزینه سرسام آور چاپ و نشرش را ،که چندین برابر
آن را نیز کاسب شود و به این طریق خیلی راحتتر نیز به
فروش برسد و مجبور نباشد برای تأمین تمام آن هزینههای
هیئت تحریریه ،طراحی ،تایپ ،چاپ و انتشار آن در همه
مناطق کردنشین که باید اعتراف کرد بیشتر این کارها همیشه
به عهده سردبیر بوده است -به تأخیراتی اینچنین گرفتار شود.
اما هدف و رویای نویسندگان “شی” بسیار بزرگ تر از آن است
كه بخواهند این فرصت طالیی ادبیات سرزمینشان را به فروش
بگذارند و یا جایگاه کسانی قرار دهند که به عنوان نردبانی از
آن سوء استفاده کنند .رویای نویسندگان “شی” عرضه ادبیات
به قلبهای عاشق و تپنده و هدفشان شناساندن هنرمندان
راستین به جامعه است .حاال دیگر همه ما به خوبی میدانیم که
“شی” به صدور و انتشار هنر و ادبیات کردی فکر میکند و تمام
هم و غمش این است که ادیبان و هنرمندان كرد نیز ،همانند
دیگر زبانهای پویای دنیا ،به غنای خویش بیاندیشند.
در راه تحقق این رویا“ ،شی” و تیمی که تحت عنوان هیئت
تحریریه پشتش ایستادهاند ،از تالشهای خود دست نخواهند
كشید ،تیمی كه برادرانه و صادقانه با ما ماندهاند و بدون هیچ
چشمداشت اضافی و بیشتر از سر عشق به ادبیات و هنر،
شبانهروز ما را یاری میكنند كه این جای بسی مباهات است و
یقین دارم تاریخ این بزرگان را فراموش نخواهد كرد.
پر واضح است که مخاطبان فهیم نیز ،با ایدهها و نظرات خود
میتوانند تیم “شی” را یاری كنند تا ادبیات و هنر كرد بتواند
به جایگاه واقعی خود دست یابد .امیدورام آن عده از نویسنده
مآبها هم بیشتر بیاندیشند و از تاریخ هنر درس بگیرند که
بیشتر از این خود را مدیون و شرمسار این مقوله واالی بشری
نسازند.
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لە چواردیواریی ئاکادیمییای شییەوە:
کەسانێک دێن کە بۆ مانەوە نایەن و کەسانێک دەڕۆن کە
بۆ مانەوە ناڕۆن.
ئەگەر تەنانەت ئەمە نیشانەی گەوجێتی ئێمە یا گەوجاندنمانە
به فرتوفێڵە دنیاییەکانی ئاکادیمیاکانی ئیمڕۆی جیهانەوە
و زانستی الدەر –ئەویش تەنیا بە بۆنەی ئەوە کە دەڵێن
دەرەقەتی وەاڵمدانەوەی هەنێک پرسیاری بنەڕەتی
نەهاتووین و نایەین-؛ کەواتە ئەوا ئێمە لەمە بە دوا وامان پی
باشتره کە گەوجابێتین ،تا گەوجاندبێتمان ،خەڵەتابێتین ،تا
خەڵەتاندبێتمان و چزابێتین هەتا چزاندبێتمان .ئەمە یەکەم
بڕیار و دواهەمین بڕیاری بەڕێوبەرانی ئاکادیمی موازیی شییە:
هەرگیز کایە بە ئاوەزی بەردەنگ نەکرێ .ئەگەرچی ئەو
بڕیارە لە سەرمان گران بکەوێ ،بەاڵم ئەگەر بڕیارە ئاوەزێک
هەبێت کە کایەی پێکرابێ :ئاوەزی بەرهەمە ،ئاوەزی نڤیسار...
کەسانێک دێن کە بۆ کاسپی دێن و کەسانێکیش دێنن،
بەاڵم کە دەبینن لێرە هیچیان دەست ناکەوێ ،لە بەر کاسپی
دەڕۆن و بێ ئەو کەسانە دەڕون.
جا بۆیە ئێمەش ڕێگە نادەین.
لە ڕاستیدا “ڕێگە” بۆ دران نابێ“ ،ڕێگە” بۆ کرانە و هەموو
ئەوانە کە لە کاسپکارانی کەلیمە بەجێماون ،لە پەڕاوێژە
پەندەکانی ڕێگەوە ،زۆر بە حاسانی دەر دەکرێن.
ئێمە پڕ بە هەموو هەیئەتی شپرزەمانەوە ،چ ماندووین لە
فیزفڕۆشی و لەخۆبایی بوونی بێهوودەی هونەرمەندان
و نووسەران ،کە بێ ئەوەی یارمەتی چێکردنەوەی مانا
نهێنییەکانی ئادەمیزاد بدەن ،دەست بۆ هەیبەتی زامداری
کەلیمە دەبەن و چ بێهوودە ،پێوەن سوکنایی بەردەنگێک
بڕووخێنن کە پێدەچێ هەنووکە لە زاویەی خانووچکەیەکی

قاوەیی ،خەریکی وێران بێ بە کەلیمەیەک ،خەریکی وێرانی
بێ بە دەست کەالمەوە.
جا بۆیە ئێمەش ناهێڵین.
لە ڕاستیدا “هێشتن” کارەساتێکی نەبینراوی مرۆڤی
سەردەمە بۆ “ڕشتن” ...کە وا هێشتاش چاومان لە کەلێنی
ئاکادیمیا بڕیوە و هەموو بەڵگە قێزەونەکان بە ڕشتن دەدەین
بە دەست “دادۆر” ناوێکەوە لە کووچەیەکی نزیک ئەسپایی
و ئەساس...
نامەی یەکەم لە ئاکادیمیاوە بۆ هەموو نووسەرانی کورد ،ناردرا
و هیچ دەنگدانەوەیەکی ئەوتۆی نەبوو .واتە دەنگدانەوەیەکی
وەها کە پێڕستەکانی نامە ،ناسرابێتن و دان به خاڵبەخاڵی
داندراوی مانیفێستی ئاکادیمیای موازیدا نرابێت .تومەز
نەگەیشتووەتە دەست نووسەران ،تومەز ئادرەسی نامە هەڵە
بووە و هەزاران تومەزی دیکه کە وا هێشتاش نەگەیشتووە.
ئەمە جێی سەرسووڕمان نییە .ئەوە کردەوەی زاڵمی
هەزارانساڵەی هزری زۆرینەیە و ئێمە چیتر کاتمان نییە
پێداگری لە سەر ئەو خاڵە بە هێزەی ئەوان بکەین کە بمانەوێ
هێزی لێ ببڕین ،یان ئەو هێزەی کە هەیەتی بیخەینە سەر
الیەنی بە جێماوی میراتێکی شووم لە پێشینیانی ئاشق
بە ژاوەژاو و خۆپیشاندان .ئێمە تا ئیستا نیشانمان داوە کە
ناتوانین دەرەقەتی ئەو ڕوانگه زاڵەی زۆرینە بێین .ئەوەی
ڕاستی بێ ئیستا ئیتر بەو قەناعەتە گەیشتووین کە خۆمان
بشارینەوە لە زمان و هزری هەالهەالی چینی زۆرینە و
خاوەن :خاوەنەکانی سەرمایە و سەروا لەو دیو بە چینایەتی
کردنی کۆمەڵگە .ئیستا پێویستەی ئاشکرا“ ،کردەوەی بکەر”ە
لە الیەن چینی کەمینەی دۆڕاو بە زمان و بێزراو لە هزر ،کە
ساتبەساتی مانەوەیان لە سەر زەمین ،جۆرێک خۆ کوشتنه و
دایم ،پەنامەگی ڕێ دەکەنەوە بەرەو وزەی وشیاری تەغافوڵ،

وێنە :فەرهاد محمەدجانی

بەرەو ئایەتی مەرگ .بێ ئەوەی هیچ دەرچوونێک ڕووی دابێ:
خارج بوون لە ئەندازەی موازی و –چ -ڕندانە گەیشتوون بە
خاڵی بێخودی مونزەوی لە حەشارگە بێ نوورەکانی کائیناتێک
لە پشت گلێنەوە.
ئێمە “هێنەر” نا ،کە داهێنەری هزر و زمانی کەمینەین ،تا
ڕێبوارانی کەلیمە بێ ئاقبەت و ئەندازە ،نەکەونەوە نێو داوی
دێرینی فولکلۆر و لەوە زیاتر شانازی به ڕابردوویانەوە نەکەن.
چونکە ڕابردووی ئێمە هەتا ئیستا نەیتوانیوە بمانگەیەنێ بە “هزر”،
ڕابردووی ئێمە تا ئیستاش هەر پاشەڵی “شەڕ” و “تووڕەیی” و “بە
گژیەکداچوونەوە” بووە .ئیستا ئیتر هەموومان بە جۆرێک دڵنیاین
کە ناتوانین تەحەمولی یەکتر بکەین و ئەمە بێ گومان دەسکەوتی
ڕابردووە .دەنا گەلێک کە نەیتوانیبێ بە هێمنی بگات ،نەیتوانیبێ
دەرکی پەنادەستییەکەی خۆی بکات ،ئەوە ڕاحەت فریوی ڕابردووی
خواردووە و ئەو چینانەی کە ڕابردوو بە سەریدا دایسەپاندووە،
هەمووی سندانن ،تێاڵن و لە سەری حەپۆل –لە سەرحەپۆالنی
زەوی -سرەواون .ئیستا پێویستەی بنەڕەتی بۆ دەرکەوتن نا ،کە
بۆ دەرچوونی ئێمە لەم قەاڵفەتە بیمارەی پێشینیانی گرفتار به
ئاه و ئەندازه ،پێشینیانی تووشی تێکەڵی و قەبارە :دەرچوونە لە
ئاکادیمیای لە بەر دەست و باو ،ئاکادیمیای داڕژاو به بوروکراسی
داسەپاو و هێشتراو به یاسا بێ مەسرەفەکانی “ئەویدی” لەم
بەستێنە دێرینەی زەماندا کە “ئەو” ،ڕاحەت دەبێتە “ئەوێ” و
“ئەوان” ڕاحەتتر دەبنە زەمان و مەکان .ئیستا بەستێنێک بووەتە
زەمانی ئێمە ،کە لە تەسلیم بوونی پێشینیانمان به ڕاوەڕووت
و ڕێڕەوشتی پیرە “ئەویدی” بێ ئەمەگەوە ،سەرچاوەی گرتووە.
گەوجێتییە کە بیر لە دەسەاڵتی زاڵ نەکەینەوە لە بەستێنی
لەبەر دەستماندا و بە حاسانی وەشەڕ بێین لە گەڵ یاسا دێرینە
خوێنینەکانی .ئەویش ئیستا کە پێویستمان بە ناردنی ئەدەبیات و
هونەرە بۆ نێو کۆمەڵگا بەختەوەرەکان .ئەوەی ئێمە بە دەرچوون
ناوبردەی دەکەین ،هیچ پێوەندییەکی به ترسانی ئێمە لە گوشارە
تێچووە پێچووەکانەوە نییە و لە ڕاستیدا ئەگەر بێتو بمانەوێ
ئاکادیمیای موازی سەربگرێ ،دەبێ ئاوڕێکی تووڕە لە ئاکادیمیای
بنەڕەت بدەینەوە و بێ ئەوەی بهێڵین تووشی گەوجێتی بینەوە،
خاڵبەخاڵی کێشە سوننەتییەکانی بۆ دابین کردنی کۆمەڵگەی
مودێڕن ،یاداشت بکەین و دواییش بۆ ئەوەی بهێڵین به فامی
پێویستی گۆڕانی مەزن بگەین ،یاداشتەکان بەرمەال بکرێن .گۆڕان
و گۆڕینی ساحەتە گرفتارەکان ،بەوەندە زەحمەت و ئازار بە دەست
نایات .پێویستە “زانست”ــێکی سەرەکی و زانستێکی بنەڕەتیمان

هەبێت سەبارەت بە داڕژان و هەموو ئەو ئاوارە دڵتەنگانەی لە
حدوودە تەنگەکانی واڵت وەئەستۆ هاتبوون و “دەرچوون” ،لە الی
ئەوان ،ڕەنگێکی دیکەی بە خۆوە گرت .دەرچوون لە تاو بە سەر
نەبردنی بچووکترین ئەرکە ڕووتینەکانی کۆمەڵگە و دەرچوون
لە تاو نەگرتنەوەی ماتڕیالیزمی هزری بێخود که هەنێک
بوونەوەری دەوڵەمەندی گۆشە چەپەکەکانی زەمین ،هێشتاش
هەموو هەوڵیان ئەوەیە کە نەهێڵن “هزر”ی بێ دەرەتانی لە بەر
دەست ،ئەو قەبارە سەربەخۆیە وا هۆی نزیک خستنەوەیە لە وزە
مانەوییەکانی ژیان ،لە دەست نەدات .ئەمە لە حاڵێکدایە کە هزر
پێویستی بە قەبارە نییە و هەتا پەرش و باڵوتر بێت ،زیاتر لە
حدوودی هەبوون نزیک دەکەوێتەوە و نزیکیش دەخاتەوە .بۆیە
ئاکادیمیای بنەڕەت ،هەرگیز ناتوانێ فێری ئەو تەمرینەمان بکات
بۆ دەرچوون لە قەبارە .ئەوان دەرچوون به ئاساییترین مافی
مرۆڤ دەزانن و پێیان وایه مرۆڤ کە نەیتوانی جێگەی خۆی چێ
بکاتەوە و گۆڕانکاریی دێرین حاکم بکات ،دەبێ دەربچێ ،دەبێ
دەر بچوێندرێ...
ئەمما ئاکادیمیای موازی باسی چی دەکات؟ دەتوانێ باسی چی
بکات؟ لە ڕاستیدا ئەم ئاکادیمیایە یەکەم ئەرکی “ڕووخان”ــه
و دوای بە تەواوەتی خوێندنەوە و تێڕامان لە سەر خاڵبەخاڵی
چێکراوی ئەم ئەرکە لە الیەن هەندێک بەرهەمی سەربەخۆی
مومتەدەوە ،دەزانین کە دواهەمین ئەرکیشی هەر ڕووخان دەبێ.
ڕووخاندنی قەواعیدی دێرینی بەربەستراو کە نەیتوانی بەرەنگاری
زۆرێک لە بەزمە هەژێنەرەکانی ژیانی مرۆڤی کورد ببێتەوە و
نەیتوانی بەگژ دیوانساالری ڕەهای نووسەرانی پێشوودا بچێتەوە و
لە هەر کوێیەک هەر لە باتی شێعر لە باتی وشە ،لە باتی ڕێزی
سەرەکی لە ڕوانگەی داهێنەرانەی مرۆڤ لە ئانوساتی ئافراندن
و بەرهەم نانەوە ،لە باتی ڕێزی ڕاستەقینە لە “بەرهەم” نەک لە
“بەرهەمهێنەر”؛ ڕێگەی لە مێژینەی هزرمەندی و ئافراندنی لێ
هەڵە بوو ،یان لێ هەڵە کرا- ،گرینگ نییە -که هیچ جیاوازییەکی
نییە .دەبوو مرۆڤی کورد زوو بەو وشیارییە بگات کە نەهێڵێ
ئالوودە بێ بە پێوانە سەرکزەکانی زەمین و نەهێڵێ به ئەندازەی
ئازارەکانی زەمان بێت و بە قەد ژانەکانی زەمین بێشێت .ژێر
هەر بەردێک هەڵدەدەیتەوە ،هەزاران شاعیری زامدار و دەردەدار،
سووتاو ،پەشێو و پەرێشان ،بێکەس و بێخود و بێماڵ ،پەرۆش
و پەرش و باڵو و پەتی ،کەوتوون لە بن خۆشییە کوشندهکانی
جیهان و هیچی مانای ڕەنجی سەراورد نازانن .ڕەنجی دێرین کە
دەتوانێ “بکەری مەزن”ــی مرۆڤ بێت و فەلسەفەی بوون بە
شوێن خۆدا ڕابکێشێتە وشکاییەکانی ژیان.
ئێمە هەرگیز نەمانتوانی بە زانستی ئاکادیمیک خوتووتی نادیاری
ڕەنج ،بخوێنینەوە و گوێ لە تاریکییەک بگرین کە ئەوەتا .لە هەر
خاڵێکی برینداری ژیان دەڕوانین ،دەستە دەستە مرۆڤی شادمانی
کورد خەریکی هەڵپەڕینن ،کوا؟ کاتێ لە زانستی ئەو حاڵەتە
دەپرسین ،هەمووی دەڵێن ئەوە مانای یەکگرتنە! دەی! بەاڵم
مەخابن لە هیچ کاتێکی نەگبەتی ژێر هەرەسی بەاڵ کەوتنماندا،
دوو دەستی پێچەوانە نابینین لە ناو یەکا ،بە یەک بگیرسێنەوە و
یەکتر دەر بهێننەوە.
جا پێش ئەوەی بیر لە کردەوەی سوبژە بکەینەوە ،سەیرێکی

مێژووی گرفتار پێویستە .تماشایەکی ڕەهەندەکانی تەوازی .تا
تەوازونی جیهان کەمێک بشێوێنین و بۆ نموونە بە سۆنامییەکی
هزر ،چەن خولەکێک زەمان ڕابگرین بۆ دەرکردنی ڕووناکی،
دواخستنی گەشە ،دابەزینی سەماوات :که بێ سەماوات دەتوانین
به هەموو بنکەکانی دڵێک لە بنکی دڵێکا بگەین و فورمووڵی
نەحەساوەی ژیان بە دەست ئێمەوە –لە ڕاستیدا بە دەست
ئەوانەوە -ڕزگاری بێت .کە فورمووڵەکان پێویستن بۆ دەوامی
ئۆکسیژێنی کائینات ،بۆ بەقای فەنای مەرگ لە پێناوی چلوچوار
چرکە ژیاندا .ڕەنگە پێتان وڕینە بێت -ئەزانم-؛ ڕەنگە بە
مۆنۆلۆگێکی تووڕەی کەسایەتییەکی بێ دەرەتانی بزانن –دیارە-؛
ڕەنگە پێتان وابێ حاکمێکی تڕن لە پشت ئەودیومەوە –ڕێک
لەو بەری پەراسوومەوە تا ئەوێم ،ئا تا ئەوێم ،ڕێک تا ئەوێی
خەڵەتێندراوی کەرفامم -دەستوور بە نەمانی “نەمان” دەدات و
ڕەنگە پێتان کایە بێ ،کائیناتم! پێتان گاڵتە بێ گۆ بە گۆی دوور
لە حەیات و مەماتم کە لە کوێمانەوە دەڕوێن .ئێوە هەر وان :بێ
ئەوەی بیر لە ئاقبەتی کەلیمە بکەنەوە و باسی شەیدایی وشە
بناسن ،تێناگەن! پێش ئەوەی زەمهەریرەکان لە ژێر پێستێکی
ترازاو لە جەستەیەک ،ببیننەوە ،گشتتان کۆتن؛ بەر لەوەی بیر لە
بڕبڕەی برینداری “باوک” بکەنەوە ،دەبنە شەڵوار؛ پێش زوهدانی
دادڕدادڕی “دایک” ،شۆرتن!
جا دەڵێی چی لە قەبارەی مرۆڤی لە پلەی کائینات تساودا،
مرۆڤن؛ لە ئاوەلیتەی تکاوی ئەو دیو شۆرتەکانەوە ،کورتن؛ بە
سۆنۆگرافی زاڵمی ئەم ماوەیەتان ،سەرگەردان...
ویستم بڵێم :چەنێک دوورەپەرێزی لە سوبژێکتیویتەی گشتیی
جەماوەر ،فیتنەیە ،نەکرا .چ دیاریکردنی ئۆبژە تاکەکەسییەکان،
لەمال ،بێهوودە فەتتانە ،نەدرا .بۆیە ئاکادیمیای موازی ،دەمانباتەوە
دەم تەوازونی وجوود :بێ ئەوەی بیر لە ملمالنێی وشە جەعلییەکان
بکەینەوە و بێ ئەوەی جنسی زمانمان لە ال گرینگ بێت و
نەبێت ...چونکە بێ گومان زمانە کە دەتوانێ بمانبات و نەمانبات؛
بمانکات و نەمانکات؛ بماندات و نەماندات ...زمان لێرە ،ڕێک
لە ئاکادیمیای موازی :کرانە و “کران” ئەو حاڵەتە مەدهۆشەی
حەیاتە کە بوونەوەرانی موبتەال بە ئایەت و ئەندازە ،لە زۆر شوێنی
زەمین پێی دەڵێن :یا ڕەببی.
ئیستاش ئەوە چوار قاعیدەی بنەڕەتی و دواییش چلوچوار
کردەوەی پیتانە ،لە وەاڵمی ئەو هەموو پرسیارە پێویستەی کە
–دیارە -نیتانە:
یەکەم :پێش هەر باسێکی جددیتر لە ئەندازە ئەوەندەییەکانی
مرۆڤ ،ئاماژەیەک بە سەرەکیترین خاڵی خاڵی دەکات :ئێرە،
هەرێمی وشیاریی کەمینەیە ،کە ماوەیەکی سێچوار

هەزار ساڵییە ،کەمینەکانی ئێمە لە هەر بوارێکدا ئەوەندە کەمن
کە بە هەر هەموویانەوە جا دەبنە یەکەم “کەمینە”ی وەدیهاتوو.
واتە ئەگەر بمانەوێ بە ماتماتیکی هزر و مەنتقی ژمارەکان ،ئەم
بۆشاییە بەدبەختە ئەندازە بگرین ،هەمووی میتر و نیوێک نابێ
لە چوارهەزار ساڵ و نیوێک“ .کەمینە”ی کورد هەتا بڵێی زوو
پەشیمان بوونەوە لە کەمە کەمە کرانە ڕووخێنەرەکانی و بەم
بۆنەوە هەموو میژووی “کەمینە” لە الی ئێمە ،ناگاتە دوێنێ
ئێوارە! چونکە بێ بەرە و بەور بوون ،بەرەو ئەم دواییانەی مێژووی
سارد ،مێژووی سەراورد .ئەو کەسانەی کە خۆیان دەگەیەننە من
و داوای هاوهزری و هاوپیشەییم لێ دەکەن لە ئاکادیمیی موازی،
زوو دەزانن دەبێ بەورێک بن بە بااڵی بەرەیەکەوە کە ڕەنگە سێ
سەعات و نیو زەمان ببات ،بەاڵم زەمان دەبات .لێرە “کەمینە” بە
ڕاستی زەمان دەبات...
دووهەم :ئەمجار کەمینە پێویستی بە “زانست” دەبێت و دەبێ
تا زووە فڕکەیەک بکەینە سەر سندووقەکانی بنکانی زێهنی
مشەووەش .لە ڕاستیدا ،لە مشەووەشدایە کە زانستی ڕەها
دەردەکەوێت و دەتوانێ ساز و کارێکی بێ بنەما ببەخشێ بە هەموو
ئەو زانستانەی کە تا ئیستا بوون ،بەاڵم زانست نەبوون :تا ئیستا
هەر توانیویانە خۆ الدەن لە فەهمی شتەکان و بهێڵن جەهلی
تەمەندرێژ ،بە سەریانەوە هەر حکوومات بێت و هەر حکوومەت
بکات .نیزامێکی هەڕەمەکی کە نەیتوانی بنەبڕی جەهل بکات بە
توێی تووڕەی زەمانەوە و هەر نەیتوانی “کەمینە” بگەیەنێت .ئیستا
زانستێک بە ڕێگاوەیە کە تاهەتایە هەر بە ڕێگاوەیە ...ئەیچۆن!
سێهەم“ :وتار” ڕێک لە دوای “زانست” سەر هەڵدەدات .واتە
کاتێک زانست بە چرکەیەکیش وێستانی نەبێت و هەر بە ڕێگاوە
هانە هانەی دەمارە مونزەوییەکانی مرۆڤ بدات ،فەننی بەیانی
ئێمە –سەرجەم دامەزرێنەرانی ئاکادیمیا -وەها خۆ دەگرێت و بە
بەندەنە بەردینەکانی کەالمەوە دەگیرسێتەوە ،کە هیچ چارەیەکی
دیکە نامێنێ جگە لە “وتاندن” ،لە بە “وتە” کێشانی نهێنییەکانی
مرۆڤی گەییو ،لە “وتار” .واتە “وتار” تەنیا چارەی ئێمە ،لێرە
دەبێت و هیچیتر ...ئای.
چوارەم :لەوەو دوا ئیتر کاتی “کرانی کەمینە” دەبێت و لە ڕاستیدا
چوارەمین خاڵ ،وەشانی زانستی ئاکادیمیای موازی لە الیەن
دەستەی کەمینەوە ،بە وتار دەست پێدەکات .جا وەشانخانەی
ئێمە ئەمەیە :ئەم چواردیوارییە نادیارەی “شی”...
درێژەی دەبێت...
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نقد ،حلقه ی گمشده
ادبیات کردی!
				
		

مازیار نظربیگی

هر پدیده ی انسانی برای رسیدن به دگرگونی و تعالی سه بخش
مهم باید داشته باشد ،آفریننده (در ادبیات مولف) ،پذیرنده
(مخاطب) ،دال و مدلول که ما آن را منتقد یا پروسه ی نقد
(از خود انتقادی تا دیگر انتقادی) می نامیم .این سه ضلع گفته
شده در حقیقت یک پدیده را سر و سامان می دهند و در نهایت
آن را به سمتی که باید هدایت می کنند .مولف به عنوان خالق،
مخاطب به عنوان نظاره گر یا استفاده کننده و منتقد (می تواند
مستقل یا برگشتی به دو ضلع دیگر باشد) به عنوان حامی یا
هدایت گر این مسیر را رهبری و وارسته می کنند.
اینجا بحث را روی ادبیات ُکردی متمرکز می کنیم .ادبیات ُکردی
در بخش شفاهی و فولکور ،ادبیات نوپایی نیست و باید گفت که
سرچشمه ی خیلی از آثار ارزشمند در دیگر زبان ها می باشد
(مانند تاثیرات ادبیات فولکور و اسطوره ای تاریخچه ی ُکرد در
شاهنامه ی فردوسی) .اما در بخش کتبی و مدرن ،ادبیات ُکردی
عمر چندانی ندارد ،شاید بتوان یک بازه ی دویست ساله برای آن
در نظر گرفت که در این بازه ی دویست ساله ،عمر اولین رمان
ها و مجموعه شعر های ُکردی که به شکل شبه مدرن و مدرن به
دست ما رسیده به پنج دهه هم نمی رسد .اما در همین پنج دهه
نویسنده ها و شاعران ارزنده ای به دنیای ادبیات جهانی راه یافته
اند ،کسانی مانند شیرکو بیکس و بختیار علی نمونه های بارز این
عرصه می باشند .از لحاظ کمیت تولی ِد آثار ُکردی ،باید گفت که
نویسنده ها و شاعران زیادی در حال تولید اثر هستند و به تبع
مخاطبین زیادی را نیز به خود جلب نموده است .یعنی دو ضلع از
پدیداری انسانی در بخش ادبیات مورد بحث در حالت فعالی قرار
دارد ،اما چرا این ادبیات نتوانسته آن طور که باید جریان ساز شود
و تنها به تک ستاره ها و استعداد ها دل خوش کرده ،می تواند
برای خود چند دلیل بتراشد .این دالیل بیرونی و درونی ست.
یعنی بخشی از دالیل فرا ادبی ست ،به خاطر چگونگی تاریخ ،نوع
زندگی ُکردها ،حکومت هایی که در آن زندگی می کنند و . ...
اما دلیل درونی آن که بر می گردد به دال ها و مدلول ها ،به
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نبود پروسه ی صحیح نقد که می خواهیم در این نوشتار به این
مقوله بپردازیم.
همان طور که اشاره شد ،نقد یکی از اضالع اساسی مثلث به
وجود آورنده و جلو برنده ی یک پدیده ی انسانی است .اما نقد
چیست و چگونه شکل می گیرد؟
در گذشته نقد را جدا کردن سره از ناسره تعریف کرده اند ،یعنی
منتقد بیاید یک سری تعاریف ثابت که از پدیداری آن پدیده
وجود داشته را مد نظر قرار دهد و بر اساس آن ایرادات آن را رفع
نماید .چنین تعریفی از نقد را می توان روی مواردی بسط داد
که از قبل شمایل یا حضوری ثابت داشته اند .برای نمونه وقتی
یک مسجد ساخته می شود ،برای محراب ،گنبد و مناره های آن
قوانین ثابتی وجود دارد که باید توسط معمار آن رعایت گردد،
اگر این موارد رعایت نشود ،آن سازه با ایراد روبه روست؛ به عنوان
مثال اگر مسجد جایی برای نماز خواندن یا وضو گرفتن نداشته
باشد ،منتقد می تواند از آن سازه بر اساس شمایل و تعاریفی که
وجود دارد ،ایراد بگیرد و از معمار بخواهد آن را رفع یا در پروژه
های بعدی به کار بگیرد .این نوع نقد منحط می شود به دوره
پوزيتيويسم که هنوز هم در خیلی از نقد ها جریان دارد و پدیده
را به عنوان شی یا موجودی طبیعی و زیستی فرض میکنند و
بر اساس روش های مشخص آن را واکاوی و مورد نقد قرار می
دهند .البته این روش خود زیر مجموعه هایی را نیز در بر می
گیرد که منتقد سعی دارد پدیده را به عنوان یک کل در نظر
بگیرد و از بیخ و بن آن را بر اساس منابع تعریف شده مورد
جراحی و نقد قرار دهد تا ببیند کجایش با آن چیزی که از قبل
تجربه شده تطابق ندارد و از آن قسمت ها به عنوان سرطان کار
یاد کند! این نوع تعریف از نقد را دیگر نمی توان به ادبیات و هنر
امروزی بسط داد ،چون ادبیات و هنر امروزی از چارچوب های
تعریف شده و ثابت گذر کرده اند و خود را خودترمیم یا مکمل
می دانند .هابرماس یکی از نظریه پردازان اجتماعی و انتقادی

عقیده دارد که روش های رادیکالی و اثبات گرایانه نمی تواند جلو
برنده باشد چون این روش های نقد و جراحی ،محدود و منقبض
کننده هستند ،عناصری که می توانند حیات ذهنی انسان و به
خصوص در زمینه ی زندگی اجتماعی (که هنر نیز جزئی از آن
به حساب به می آید) را به خطر بیاندازد.
به نظر می رسد در این مرحله نقد با تعریف بسیار سختی رو به
رو گردد وقتی آثار هنری و ادبی مدام خود را متحول می کنند و
خود را در یک دایره ی تعریف شده و ثابت قرار نمی دهند .این
بار دیگر تعریف نقد جدا کردن سره از ناسره نیست ،یا پیدا کردن
ایرادات بر اساس شمایل و پدیداری ِ
ثابت گذشته ،بلکه این بار
نقش بخشی از اثر تجلی می بخشد .در حقیقت
نقد خود را در ِ
نقد بر اساس خود اثر و ویژگی های آن صورت می گیرد ،به
همین خاطر کار منتقد امروزی بسیار سخت تر از گذشته است و
به خصوص در عرصه ی ادبیات.
ژاک دریدا ،فیلسوف فرانسوی ،ادبیات را فراتر از متن می داند،
وی عقیده دارد که ادبیات همزمان می تواند متشکل از معنا ها،
ضد و نقیض ها و همچنین انتقاد ها باشد .آفریننده در ادبیات،
آزادیِ عمل بیشتری دارد چون مصالح آن ذهن است و ذهن
توانایی تا بی نهایت رفتن را داراست ،ذهن توانایی کشف و رو به
جلو رفتن ها را داراست ،ذهن توانایی اینکه ناگفته ها را بگوید،
نا حقیقت ها را حقیقت (و برعکس) کند و هر آنچه که نبوده را
بود (و برعکس) کند را در چنته دارد .عالوه بر این ،ادبیات حس
زیبا شناسی مردم را نیز به خود وابسته می کند ،ادبیات عالوه بر
جدی گویی ها و توسعه ی ضد قدرت و ضد حکومت ها (البته
که ادبیات نه متن!) زیبایی را نیز خلق می کند تا در ِد آن همه
نقد و فشار را بکاهد ،به همین خاطر ادبیات دنیایی آمیخته از
فلسفه و هنر است ،فلسفه از ذهن می آید و هنر از زیبایی که
هر دو به خوبی در ادبیات تبلور پیدا کرده اند و هر دو می توانند
مملو از ساختارفکنی ها باشد .شاید به همین جهت است که
ژاک دریدا هم از ادبیات منقبض و بر پایه ی اتفاق های گذشته
لذت نمیبرد ،اینکه کسی بیاید رمانی بر همان اساس که نفر
قبلی نوشته بنویسد و تنها شخصیت ها و اتفاق های جدیدی
جایگذاری کند!
از همین روی باید به ادبیات یک نگاه فلسفی توام با هنری
داشت ،هم کوشید در آن رگه هایی از فلسفه و معنا یافت و
هم رگه هایی از فرم و زیبایی ظاهری .منتقد توانمند سعی
میکند ادبیات را این گونه و از این پنجره بنگرد ،سعی می کند
جنبه های مختلف این دو ورطه ی ادبیات را واکاوی و بعد به
نتیجه دلخواه خود برسد! نتیجه ی دلخواه بدین سبب که به
عقیده هایدگر ،هر فردی منحط به پیش داشت ها ،پیش نگرش
ها و پیش برداشت هاست و تهی از این ها نخواهد بود .حتی
حرفهایترین منتقدین نیز دچار این عارضه هستند .به خاطر
همین نقد هر منتقدی را باید نسبی دانست و قدرت نقد هر

منتقدی را میتوان در چارچوب نقد های دیگر سنجید ،یعنی ما
با یک فرآیند و برآیند سر و کار داریم که حاصل نقد های متعدد
است .ادبیات را این شیوه ی نقد به جلو خواهد برد ،موردی که
متاسفانه ادبیات ُکردی به شدت از عدم آن رنج می برد و دچار
تک ستاره های جهانی خودش شده است.
نقد هایی اندکی که در عرصه ی ادبیات ُکردی به کار رفته بیشتر
از جنبه ی جدا کردن سره از ناسره (امر به معروف و نهی از منکر)
استفاده شده و آن هم به شیوه ای سانتی مانتالی! سانتی مانتالی
به جهت روحیه ی مهر طلبی و مملو از دلرحمی های دوستانه
و تعارف بر انگیر و یا آن روی سکه ،نقد هایی مغرضانه و بدون
هیچ سند منطقی می باشد .این گونه ی نقد نمی تواند راهبردی
باشد و در بیشتر موارد سکون بخش و حتی عقب برنده است.
همان طور که گفته شد ،ادبیات مخلوطی از ذهنیت و فرم است،
مخلوطی از فلسفه و زیبایی ،مخلوطی از گیر و گرفت و ساختار
شکنی ،مخلوطی از بودگاه و تخیل ،به خاطر همین منتقد نیز
باید ذهنی قوی و منظم داشته باشد تا بتواند این خطوط را کشف
و در صورت شکست ،آن ها را باز تولید و با تعریف کند تا هم
آفریننده و هم مخاطب به درک بهتری از اثر و آثار بعدی برسند.
کار منتقد امروزی تنها خط کش به دست گرفتن و ایراد گیریها
بر اساس ذهنیت خود نیست ،این کار را می توان به یک ماشین
غلط گیری تشبیه کرد که به آن برنامه ای داده شده که بر اساس
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آن قرار است غلط های یک دریافتی را مشخص کند ،می دانیم
که حاصل کار چیست! غلط های یکسان و آثاری متواتر که توی
سطل زباله ی زمان ریخته می شوند .در حالی که کار منتقد
امروزی ،نقش یک ماشین هم خوان را دارد که اطالعات وی به
روز شده و جمع آورده شده است ،هم زمان اثر را نیز میخواند
و اطالعات کسب می کند ،از روی سابقه ها ،حال و خود اثر به
این نتیجه می رسد که آیا ویژگی های اولیه ی یک اثر ادبی
به روز را داراست و اگر جواب مثبت باشد آن گاه این پروسه را
بر همین منوال پیش می برد تا وقتی که پیشنهاد هایی برای
بهبود ذهنیت و فرم اثر به مولف و مخاطب برسد .در حقیقت نقد
امروزی دیگر جدا کردن سره از ناسره نیست ،نقد امروز بازتولید
اثر است ،متنی در امتداد
متن که می تواند برای
آثار بعدی مفید واقع
شود ،می تواند راهنمایی
برای بهتر درک شدن اثر
از همین روی باید به
باشد ،می تواند راهنمایی
ادبیات یک نگاه فلسفی توام
برای مولف و رسیدن به
با هنری داشت ،هم کوشید
مراحل باالتر باشد .نقد
در آن رگه هایی از فلسفه
امروز جلو برنده است.
و معنا یافت و هم رگه هایی
زمانی سقراط سعی
از فرم و زیبایی ظاهری.
میکرد با روش سوال و
منتقد توانمند سعی
مناظره ،آنچه که در ذهن
میکند ادبیات را این
خود داشته را به نفر یا
گونه و از این پنجره بنگرد،
نفرات مقابل بفهماند،
سعی می کند جنبه های
این راه یکی از شیوه های
مختلف این دو ورطه ی
اولیه ی نقد کردن است،
ادبیات را واکاوی و بعد
این نوع نقد که می توان
به نتیجه  دلخواه خود برسد!
آن را نقد توجیهی نامید
ن
متاسفانه امروز نیز تداوم
دارد .مشکل اصلی این
شیوه ،بودن فرض قطعی
درست بودن گفته های
منتقد است که می دانیم چنین چیزی امکان پذیر نیست و
منتقد نیز به همان اندازه که مولف یا مخاطب می توانند اشتباه
کنند ،می تواند دچار اشتباه شود .البته که منتقد ماهر سعی می
کند اشتباه خود را با باال بردن سطح تفکر و دانایی خود در مسئله
ی مورد نقد باال ببرد ،اما به هر حال باید همیشه جا برای نسبی
نگری نسبت به نقد نگه داشت .به همین سبب مجموعه نقد ها
(فرآیند و برآیند) بهتر از تک نقد ها اثر خواهد کرد.
اگر برگردیم به ادبیات ُکردی و به خصوص در دو استان ایالم و
کرمانشاه ،متاسفانه به چند دلیل عمده ،نقد جایگاه خود را نیافته
و نوشته هایی که در این باب می بینیم بیشتر تشریفاتی هستند.
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دلیل اصلی بر می گردد به عدم حضور منتقد حرفه ای ،منتقد
حرفه ای یعنی کسی که تمام وقت خود را صرف پدیده ی مورد
نقد کرده باشد و حتی راه درآمد و زندگی اش نیز از همین
مسیر فراهم شود .نبود این حرفه ای گری خود نیز دالیل زیادی
میتواند داشته باشد ،نبود محیط آموزشی مناسب ،نبود فکر و
بنیه ی ساختاری جامعه برای پیشبرد ادبیات  ،کم اهمیت جلوه
دادن ادبیات در پیشگاه مردم به خاطر پرهیز از اتصال! و دغدغهها
و اولویت های دیگر .نبود منتقد حرفه ای باعث می شود که در
بهترین حالت (اگر منتقد نماها را کنار بگذاریم!) ایکس و ایگرگ
که هر دو در عرصه ی ادبیات ،اثر تولید می کنند ،آثار یکدیگر را
نیز به خوانش بگذارند و چون یک تعامل دوستانه و تشریفاتی در
کار است ،به طور معمول نقدی آن وسط به دنیا نیاید!
دلیل دیگر بر می گردد به نوع تعامل و روحیه ی جامعه .برخی
جوامع روحیه ی نقد پذیری و به تبع نقد کردن را ندارند و این
ویژگی را می توان در رفتار اکثریت آن جامعه یافت .اگر این
موضوع را بخواهیم واکاوی روانی کنیم به این نتیجه می رسیم
که مردم جوامعی که عالقه ای به نقد شنیدن و نقد نکردن
ندارند ،مردمی سست عنصر (دمدمی مزاج) ،مسئولیت ناپذیر،
دارای بعد وجدانی کمرنگ ،دارای روحیه ی مهر طلبی افراطی
و یا نمایشی ،دارای روحیه ی قانون گریزی و تعامالت عامیانه
و تعارفانه هستند و همین ویژگی به مسائل دیگری هم چون
ادبیات نیز منتقل می شود و نمی توانند یک ساختار نقد گرایانه
حتی خود انتقادی بسیار ضعیفی را نیز پدید آورند.
در حقیقت این گونه می توان گفت که عدم وجود نقد در چنین
جوامعی یک بده و بستان فرد-ساختار می باشد .افراد تمایلی به
نقد کردن و نقد شنیدن ندارند و ساختار پیدایشی آن نیز همین
رویه را در افرادش باز تولید می کند (اینجا باید اشاره کرد که نقد
با قضاوت بسیار متفاوت است).
به هر حال باید این حلقه ی گمشده ی نقد را یافت و به درستی
در جایگاه خودش قرار داد تا بتوانیم ادبیات روبه جلویی داشته
شکنی فکورانه است .در ساختارهای
باشیم و این امر مستلزم خط
ِ
متراکم و سنتی به نظر می رسد احتیاج به خط مقدم نبرد است،
نبردی همراه با ذهنیت درست نسبت به مقوله ی نقد امروزی،
با آگاهی کافی و الزم از تمام دوره های گذشته بر پدیده .الزم به
ذکر است که رادیکالی کار کردن و ساخت شکست های هنگفت
و افراطی نیز نمی تواند در جوامع بسته و سنتی اثرگذار باشد
چون خود تضاد طبقاتی ایجاد می کند ،یعنی یک تز که می آید
برای از بین بردن ساختار های گیر و گرفت دار ،به خاطر نوع
دیدگاه های بسته و خام جامعه ،خود می شود گیر و گرفت تازه
و خود می شود بانی به وجود آمدن جوامع بسته تر .به خاطر
همین ،پروسه ی مورد نظر باید با دیدگاهی همه جانبه پیش برود
که هر گاه به آنتی تز رسیدیم ،بتوانیم مراحل کشف چگونگی
سنتز و آفریدن تز جدید را بیابیم و این پروسه را ادامه بدهیم.

آیا با بختیار میتوان
الکانی بود؟
صالحالدین اسمعیلی

کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی

بختیار علی را بیشتر با رمانها و اشعارش میشناسیم .اما
عالوه بر این از او تالشهایی برای خلق آثار نظری-تحلیلی
دیدهایم .کتاب او با عنوان «آیا با لکان میتوان انقالبی بود»
در ردیف این آثار قرار میگیرد .این کتاب با ترجمه فارسی
سردار محمدی سال  ۱۳۹۳در ایران منتشر شد .همانطور که
از عنوان کتاب پیداست بختیار علی با محوریت ژاک لکان،
روانکاو و اندیشمند فرانسوی،به طرح مباحث خود میپردازد.
بختیار مینویسد« :درک اندیشههای جدید بدون درک ژاک
الکان امری غیرممکن است ،اما درک اندیشههای الکان نیز
یکی از کارهای بسیار دشوار و سختی است که هر روشنفکری
با آن باید دست و پنجه نرم کند .از همین رو ،بررسی الکان
همیشه کاری خطرناک و مخاطرهآمیز است ،ص »۸۱
نوشتار حاضر به بررسی همین مخاطره میپردازد .اینکه
بختیار در جستار نظری خود تا چه حد توانسته به درک
مناسبی از لکان برسد؟ صورت بندی های او از مفاهیم به چه
میزان درست و قابل اطمینان است؟ تا در نهایت برسیم به
اینکه آیا با بختیار میتوان لکانی بود؟
طی دو دهه گذشته شاهد استقبال زیاد از آثار مرتبط با لکان
بوده ایم .کتاب های زیادی در رابطه با لکان ترجمه شدهاند یا
به تالیف درآمدهاند .با وجود این ،عمده آثار یا در سطح بسیار
مقدماتی باقی مانده اند یا به شرح و کاربرد لکان در حوزههای
هنر ،ادبیات و سیاست پرداختهاند .وضعیت نشر فعلی به لحاظ
دسترسی به آثار تراز اول لکانی بسیار نازل است .از خود لکان
یا شارحان درجه یک او مانند ژک آلن میلر ،ژوئل دوخ ،بروس
فینک و کولت سولر غیر از چند متن کوتاه و کم رمق چیزی
به فارسی ترجمه نشده است .کتاب بختیار علی درباره لکان در
چنین پس زمینهای قرار میگیرد .جایگاه ممتاز بختیار علی
به ویژه در جامعه روشنفکری کردستان باعث میشود کتاب
او بیشتر به چشم بیاید و چه بسا نوعی مرجعیت پیدا کند.

ضرورت بررسی انتقادی این کتاب دقیقا از همین جا شکل
میگیرد .بایستی به این پرداخت که آیا بختیار علی اثری قابل
اطمینان و قابل اعتنا برای فهم لکان ارائه داده است یا خیر.
اما با این متن بختیار علی ،قطعا نمیتوان لکانی بود .قسمت
اعظم متن حاکی از درک ناقص و نادرست از مفاهیم لکانی
است .میزان بدفهمی تا جایی است که بخش هایی از متن
ناهمخوان با همدیگر هستند .حتی در مواردی اصول بنیادین
روانکاوی لکانی وارونه ارائه شدهاند .حال به شرح تعدادی از
ایرادات محوری میپردازیم.
مقابله با فروید به جای بازگشت به فروید
لکان در مقابل جریان غالب روانکاوی زمان خود که به اشکال
مختلف از فروید فاصله میگرفتند با شعار بازگشت به فروید
به ارائه نظریاتش پرداخت .لکان با محوریت زبانشناسی
سوسور ،ارجاع به انسانشناسی لوی استراوس و خوانش کوژو
از هگل در تالش برای بازخوانی فروید بود .نتیجه فعالیت
فکری لکان را بایستی ارائه نسخهای منسجمتر و بهروزتر
از نظریههای فروید دانست .در تمام متون معاصر روانکاوی
لکانی این دیالوگ و همگرایی میان فروید و لکان را میتوان
دید .در متن بختیار علی اما در جاهای مختلف به تقابل
فروید و لکان برمیخوریم .این مسئله ناشی از عدم تسلط
و آشنایی مناسب با روانکاوی لکانی است .بارزترین نمونه آن
در مبحث ناخودآگاه به چشم میخورد .بختیار مینویسد:
«الکان برخالف فروید که انسان را موجودی میداند که غرایز
بیولوژیکی او را به زندگی سوق میدهند انسان را موجودی
اجتماعی میداند که اسیر نظام رمزی زبان است ،ص .»۹۷
همسو با این ،چند سطر پایینتر در تشریح تفاوت نظریه فروید
و لکان در باب ناخودآگاه این عبارت را میآورد« :ناخودآگاه
پرآشوب و نامنظم فرویدی» .اما مسئله اساسا چیز دیگری بود.
به باور لکان نگاه مبتنی بر بیولوژی و تصور ناخودآگاه به عنوان
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دیگر جنبههای روانشناسانه به جای روانکاوانه را میتوان در
جاهایی دید که بختیار علی از رابطه مثلث ادیپی کودک-
مادر-پدر حرف میزند .اشتباه اساسی اینجاست که ادیپ
را به جای یک ساختار به عنوان یک ماجرا در نظر بگیریم.
در عمق دیدگاه لکانی مادر یا پدر برای بیان وجوهی از یک
ساختار به کار میروند .ماجرای رویارویی کودک با مادر و
پدر مانند یک قصه عمل میکند تا تصویری ملموس و عینی
از ساختار روانی انسان در اختیار بگذارد .چنانچه میتوان
تقابلهای دیگری مانند طبیعت-تمدن یا هستی-زبان را به
جای مادر-پدر در شرح این ساختار به کار برد .بنابراین اصال
نمیتوان مانند بختیار علی گفت« :پدر… انسان را با قانون
آشنا میکند ،ترس از اختگی و مفهوم حرام و ممنوعیت را به
کودک خواهد آموخت ،ص  .»۱۰۶در اینجا بحث از آموزش
کامال به روانشناسی یادگیری پهلو میزند .فراتر از این ،آموزش
هیجانی مانند ترس حتی با اصول یادگیری شرطیسازی هم
جور در نمیآید.

مخزنی پرآشوب از غرایز ،از بدفهمی و خوانش غلط فروید
نشأت میگیرد .لکان با برجسته سازی آثار اولیه فروید مانند
تفسیر رویاها ،آسیبشناسی روانی زندگی روزمره و لطیفه و
ارتباط آن با ناخودآگاه نشان داد چطور صورت بندی فروید
درباره ناخودآگاه در قالب گرامر زبانی قرار میگیرد .به عبارت
واضحتر چطور ناخودآگاه با تبعیت از سازوکارهای مجازی و
استعاری ،خودش را در رویاها ،کنش پریشیها ،لغزش های
زبانی ،لطیفهها ،سمپتومها و … بروز میدهد.
روانشناسی به جای روانکاوی
هدف لکان از بازگشت به فروید مقابله با جریانی در نیمه دوم
قرن بیستم بود که روانکاوی را از ماهیت و رسالت اصیل خود
تهی و به روانشناسی تحویل میداد .روانکاوی به ویژه با ورود
به آمریکا به سمت روانشناسی پیش میرفت .تکیه بر انطباق
به جای رهایی سوژههای انسانی از قیود مسلط اجتماعی،
برجستهسازی نقش خودآگاه در مقایسه با ناخودآگاه در
آپاراتوس ذهنی ،محوریت مفهوم ایگو و کارکردهای آن در
مقابل مفهوم سوژه و سابجکتیویتی و نگاه کانکریت به جای
انتزاعی و ساختاری به مفاهیمی بنیادین مانند مثلث ادیپی از
جمله مشخصات اصلی این گرایش در روانکاوی بود.
متن بختیار علی به طور خاص درباره رابطه ایگو و سوژه و
نقش آنها پریشان است .اگر روانکاوی آن زمان بر ایگو به
عنوان یک عامل واقعنگر ،انطباقگرا و بیماریزدا تاکید داشت
لکان ایگو را همچون یک وجه پنداری،خودشیفته و سمپتوم
در نظر گرفت و در مقابل تاکید را بر سوژه و سابجکتیوتی به
عنوان عامل رهاساز نهاد .ایگو آن چیزی است که به عنوان
خود پنداشته میشود و سوژه آن چیزی که میتواند از این
پندار فراتر رود .در یک صورتبندی مشابه ،ایگو بالفعلی و
سوژه بالقوگی دستگاه روان است ،ایگو به صورت پازیتیو خود
را به صحنه میآورد و سوژه به صورت نگاتیو در پشت صحنه
باقی میماند .در متن بختیار علی این تمایز اساسی به خوبی
صورتبندی و بیان نمیگردد .بخشی از این مسئله را میتوان
به عادت بختیار علی به زبان آلمانی ،و ترجمههای آلمانی از
متون فرانسوی مربوط دانست Ego .اصطالحی است که در
زبان انگلیسی به جای واژه آلمانی  Ichدر آثار فروید به کار
رفت Ich .به معنای من مثل زبان فارسی برای هر دو حالت
فاعلی و مفعولی به کار میرود .بخش زیادی از بدفهمیهای
متون فرویدی ناشی از همین دوگانگی کارکرد  Ichاست .سطوح سه گانه به جای ابعاد سه گانه
در صورتی که زبان فرانسوی با بهکارگیری دو واژه  Jeبرای لکان نظریه خود را در قالب سه گانه امرواقع ،بعد نمادین
جنبه فاعلی من و  Moiبرای جنبه مفعولی من فهم این و بعد پنداری صورت بندی نمود .از بدفهمی های رایج در
تمایز را راحتتر میسازد .بختیار علی به تبعیت از ترجمههای این حوزه تصور این سهگانه به صورت سطوح است .به زبان
آلمانی متون فرانسوی ،در مواقعی درست پیش میرود اما در توپولوژی انگار میتوانیم روان را به صورت یک ناحیه مکانی
بخشهای دیگری روشن نیست اصطالحاتی مانند ایگو ،سوژه ،در نظر بگیریم و آن را به سه بخش تقسیم نماییم .در صورتی
من و خود را به چه معنایی به کار میبرد .البته بایستی در نظر که مد نظر لکان نه سه بخش و به تبع آن سه چیز بلکه
گرفت که ترجمه فارسی احتماال به این آشفتگی افزوده است .سه بعد از یک چیز است .ما فقط یک چیز داریم منتها از

12

شیـ

زوایا و ابعاد مختلف با آن روبرو میشویم .آن چیز همان امر
واقع یا هستی محض است .حال برای اینکه از امر واقع برای
خود واقعیتی بسازیم به نماد و پندار روی میآوریم .نمادها و
پندار هم جدا از هم نیستند .نمادها به خودی خود تهی از
معنا هستند .نمادها در نقاطی با امر واقع به صورت پنداری
گره میخورند و واقعیت روانی ما را شکل میدهند .به همین
دلیل واقعیت همیشه پنداری از امر واقع است .هنگامی که
میگوییم پنداری از امر واقع است حاوی پیام دوگانه ای است:
از یک سو واقعیت همیشه جلوه ای از امر واقع و در پیوند با
آن است از سوی دیگر واقعیت پنداری هیچگاه امر واقع را
فراچنگ نمیآورد .بنابراین امر واقع همیشه مازادی از خود به
جای میگذارد .از اینجا میرسیم به آن ایده انقالبی که بختیار
علی از طریق لکان پی میگیرد .سازوکار ایدئولوژی میتواند با
شکلدهی واقعیتهای پنداری ،سوژههایی مطیع و رام پرورش
دهد ولی مازاد امر واقع همچون حفرهای در دستگاه تولید
ایدئولوژی عمل مینماید و نوید دهنده سوژههای عاصی و
ناراضی است .بنابراین روشنفکر برای انجام کنش انقالبی اش
آن مازاد را هدف قرار میدهد .مشکلی که با صورت بندی
سطوح سه گانه گریبان امثال بختیار علی را میگیرد این
است که پروژه روشنفکری انقالبی آنها مبهم و عقیم خواهد
ماند اگر در نظر نگیرند که تاکید بر مازاد امر واقع بدون افشای
صورتکهای پنداری آن امکان پذیر نخواهد بود .در واقع این
کنش انقالبی نوعی پردهبرداری است .واقعیت و امر واقع
همچون نوار موبیوس به هم پیوند خوردهاند .باید از یک سر
نوار پیش بروی تا به سر دیگر برسی .یعنی برای اینکه امر واقع
را نشانه بگیری باید با ابعاد دیگر آن سر و کله بزنی .مسئله
اساسا ابعاد مختلف است نه سطوح متفاوت.
نگاه مرحلهای به جای نگاه ساختاری
نگاه رشدی و مرحله ای یکی از راههای سادهسازی و در اصل
غلط انداز نظریه لکان است .بختیار علی با همین رویکرد غلط،
آن هم در بدترین شکل آن ،لکان را میخواند .متناظر با ابعاد
سه گانه سه مرحله را ارائه میدهد :مرحله خیالی ،مرحله
نمادین و مرحله رئال( امر واقع) .این مسئله بار دیگر نشان
میدهد که صورت بندی بختیار علی مبتنی بر سطوح مختلف
است تا ابعاد .در دیدگاه ساختاری همسو با نگاه ابعادی ،این
سه گانه را نمیتوانیم منفک از هم بحث کنیم و قائل به شکل
گیری تدریجی و متوالی آنها باشیم .انسان در بدو ورود به
هستی پای به سه گانه میگذارد و در طول زندگی با سهگانه
پیش میرود .قبل از تولد کودک ،همه چیز حاضر است :امر
واقع و شکلکهای آن .آرزومندی دیگری انتظار او را میکشد
تا او را بسازد .دال ها او را از قبل محاصره کردهاند .کالبد
کودک به واسطه دال ها بالفاصله کدگذاری میشوند .دالها
همزمان بیانگر ابعاد واقع ،نمادین و پنداری هستند .بخشی
از این سوء برداشت درباره نظریه لکان برمیگردد به اینکه

او در طول سالهای آغازین اندیشه پردازی اش از مرحله
آینهای سخن گفت .منتها منظور لکان این نبود که ابتدا خیال
و پندار شکل میگیرد سپس بقیه .در همان مرحله آینهای
این سهگانه را میبینیم .دالهایی که کودک به واسطه مادر-
دیگری با آنها رویارو میگردد قبل از اینکه معنایی را افاده
کنند چیز هستند ،امر واقع هستند ،در عین حال از شبکهای
نمادین استخراج میشوند و نهایتا پنداری از چیستی انتقال
میدهند .یعنی بار دیگر از یک چیز حرف میزنیم با ابعاد
مختلف ساختاریاش.
چرا با بختیار نمیتوان لکانی بود؟
تمامی منابع «آیا با لکان میتوان انقالبی بود» به زبان آلمانی
است .زبان آلمانی برای مطالعه لکان در رده زبان های چهارم
یا پنجم به بعد به حساب میآید .به طور مسلم برای فهم لکان
زبان فرانسوی در رده اول قرار میگیرد .غیر از چند متن کوتاه
تمامی نوشتارها و سمینارهای لکان به زبان فرانسوی است
که بعدتر بخشی از آنها تدریجا به زبان های دیگر ترجمه
شدهاند .عالوه بر این پایگاه روانکاوان لکانی بعد از فرانسه در
آمریکای التین به ویژه آرژانتین است .سپس نوبت کشورهای
آنگلوساکسون و نهایتا دیگر کشورهای قاره اروپا میرسد.
بنابراین زبانهای فرانسوی ،اسپانیولی و انگلیسی برای مطالعه
لکان در اولویت هستند .بخش عمده مشکالت بختیار علی
برای درک مناسب به عدم دسترسی به منابع ارجینال بر
میگردد.
بختیار درباره رهیافت خود به لکان و ماهیت انقالبی آن
مینویسد :در اینجا رویکرد ژیژکی نسبت به الکان را مورد
بررسی قرار خواهم داد ،ص  .»۸۸در میان منابع او از ژیژک
تنها ترجمه آلمانی کتاب  Enjoy Your Symptomرا
میبینیم .این کتاب ژیژک علیرغم فایده و جذابیت برای
آشنایی با قرائت سیاسی ژیژک از لکان مناسب نیست .برای
چنین منظوری کتابی مانند The Sublime Object of
 Ideologyقطعا در اولویت است .کتابی که امروزه به عنوان
یک اثر کالسیک در حوزه نظریه سیاسی میشناسند.
در انتها بایستی یادآوری کرد جایگاه پرارج بختیار علی در
حوزه ادبیات بر همگان آشکار است اما الزم است محتاط
بود این جایگاه ما را در حوزههای دیگر به بیراهه نبرد .این
یادداشت در تالش بود نشان دهد حداقل برای فهم لکان
بختیار علی گزینه و گذرگاه مناسبی نیست .حتی اگر به متون
زبان اصلی مراجعه نکنیم امروزه کتابهای مناسبی از نظریه
پردازان سیاسی با جهت گیری لکانی مانند ژیژک ،بدیو ،موفه،
الکالئو  ،استاوراکاکیس و کریستوا به فارسی ترجمه شدهاند.
بگذریم که لکان را قبل از هر چیز باید از طریق آثار خود او
و روانکاوان شناخت ،کسانی که در مهد روانکاوی ،در جایگاه
حقیقی آن ،یعنی کلینیک به فعالیت میپردازند.
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عبدالله گوران؛ پدر شعر
امروزكردستان
با نگاهی به زمینه ها و شکل گیری شعر معاصر کردی
بابک صحرانورد
به جاي مقدمه
اگر چه در اين چند ساله ،بخصوص از دهه هشتاد به اين
سو ،شعركردستان درميان فارسي زبانان جا بازكرده و اشعار
شاعراني چون (شيركو بيكس)( ،بختيار علي) و (رفيق صابر)
منتشر شده و گاه به گاه در نشريه و فضاي مجازي ويژه نامه
اي هم براي شعركردستان ترتيب يافته كه اتفاقاً از همين نوع
كارها دو ويژه نامه بودكه راقم اين سطور يكي را با همكاري
آقاي حافظ موسوي در سايت ادبي وازنا و ديگري را در یکی
از روزنامه های کثیر االنتشار انجام داد و بازتاب خوبي نيز
به همراه داشت ،اما از پديدآورنده و معمار اصلي شعر ُكردي
تاكنون مطلب دندان گيري به فارسي منتشر نشده و همچنان
نام پدر شعر معاصر كردستان در هاله اي از ابهام مانده است.
خوش اقبال ترين شاعر ُكرد ،هنوز(شيركو بيكس) است كه
بيش از پنج مجموعه شعر او با ترجمه هاي متفاوت به چاپ
رسيده است ،اما متاسفانه تاكنون منبع قابل توجهي در مورد
معمار شعر امروز كردستان در ايران و براي غیر ُکرد زبانان
حتي درحد يك كار کوتاه با رویکرد پژوهشی انجام نپذیرفته
واحتماالً اكثر كساني كه با شعر ُكردي آشنایند ،از هر شاعر
صاحب سبك اينجا و آنجا الاقل چند شعری خوانده اند ،اما از
اين نظريه پرداز و شاعر پيشتاز مطلب خاصي به دست نياورده
اند.
نویسنده در اين نوشتار تالش کرده است تا با نگاهي به دوران،
زندگي و هنر مردي كه شعر كالسيك ُکردی را از پاي بست
دستخوش دگرگوني و تغييركرده و امروزه به پدر شعرمعاصر
كردستان ملقب شده ،گامي هر چند کوچک درشناخت اين
شاعر بزرگ برداشته و اميدوار است اين جستاركه بنابر اهميت
موضوع از چند بخش مرتبط به هم شكل گرفته ،در آينده بتواند
مسيرهاي پربارتري را در شناخت اين شخصيت تأثيرگذار و
غيرقابل انكار در ادبيات و شعر معاصر ُكردي رقم بزند.
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شیـ

نگاهي اجمالي به شعر نوشتاري كردي از آغاز تا زمان
عبدالله گوران
اگر بخواهيم يك دورنماي كلي از شعر ُكردستان به دست دهيم
به طور حتم متوجه مي شويم كه ادبيات ُكردي هم مانند
ادبيات بسياري از ملت هاي جهان با شعر آغاز شده و تفاوتش
با نثر در همين ديرينگي و قدمت مي باشد ،چرا كه نثر ُکردي
در واقع با انتشار اولين روزنامه ها و نشريات كردي زبان پا به
عرصه وجود گذاشته و بيشتر از يك سده قدمت ندارد و به
همين جهت است که شعر از قدمت و قدرت افزونتري در مقابل
نثر برخوردار بوده است ،چراكه شعر در شكل شفافي خود
نيازي به چاپ و نشر نداشته و ملت ُكرد كه مردمانی كوهستان
نشين و دامدار بودند با شعر ميانه خوبي داشته و شعر به راحتی
در تمام شئونات زندگي آنها تنيده شده و آنها توانسته بودند از
روزگاران دیرین اشعار کردی را به شكل شفافي سینه به سینه
به نسل هاي بعدي انتقال دهند.
ُ
ذكر اين نكته در اینجا الزامي ست كه ملت كرد به دليل عدم
يك سيستم يكپارچه و كارآمد سياسي تا اواخر سده بيستم
نتوانست آن طوركه بايد و شايد به يك زبان متحد و يك شكل
بينديشد و آنرا تعميم دهد و بنابراين مي بينيم ُكردهاي هر
منطقه شيوه اي خاص در گفتار و نوشتار براي خود برگزيده
اند ،به طور مثال كردهاي تركيه به دليل تسلط فرهنگ
تُرك(تسلط كالن فرهنگ بر خرده فرهنگ) به لحاظ نوشتاري
از رسم الخط التين استفاده كرده و زبانشان نيز با زبان كردهاي
ايران كه غالباً در كردستان و كرمانشاه گردآمده اند و به گويش
هاي سوراني و گوراني تكلم مي كنند ،متفاوت است .همچنین
از ديرباز ،در هرجاي كردستان كه امير قدرقدرتي وجود داشته،
پُر واضح است كه گويش آن منطقه نيز تحت تأثيرگويش حوزه
آن امير بوده باشد و بدين ترتيب بايد اعتراف کرد شعر ُكردي
هم در شكل شفاهي و هم نوشتاري پستي و بلندي هاي زيادي

به خود دیده تا توانسته بدين جایی که هست ،برسد .درواقع
با همه ی تنگناها و مشكالت ،شعر حضور خود را رسماً اعالم
كرده و تا به امروز دوام آورده و ذهنيت و خاطره ي فرهنگي
ملتی را نسل به نسل در خود حفظ كرده و انتقال داده است.
گفته شده قديمي ترين متن شعري كه به دست ما رسيده
همان دوبيتي هاي شاعري ست كه به (باباطاهر عريان همداني)
معروف است که در سده چهارم هجري ميزيسته است .البته
برخي را عقيده براين است كه باباطاهر ُكرد نبوده وگويش لُري
از شاخه هاي زبان ُكردي محسوب نمي شود .از سويي هيچ
گونه منبع درخور توجه كه بر ُكرد بودن او صحه بگذارد تاكنون
بدستمان نيامده و اين مسئله را بيش از پيش بغرنج كرده است.
با تمام اين احوال هنوز بسياري از محققان بر ُكرد بودن او صحه
مي گذارند و معتقدند گويش لُري يكي از شاخه هاي زبان
ُكردي به حساب مي آيد .اما از شاعراني كه در ُكردبودن آنها
هيچ شكي نيست و از سرايندگان بزرگ شعركالسيك درمناطق
ُكردنشين محسوب مي شوند ،دراينجا مي توان به سرايندگاني
چون(علي حريري)( ،فقيه طيران)و (احمدخاني) اشاره كوتاهي
كرد كه در رديف معتبرترين شاعران سده هاي پيشين بوده و
هركدام آثاري پديد آوردند كه نشان از روحيه يكتا پرستي و
عشق آنها به وطن و زندگي بوده است .از زندگاني و مرگ (علي
حريري) متأسفانه منبع درخور توجهی دراختيار نداريم .همين
قدرمي دانيم او معاصر (فردوسی) بوده است .شاعر دیگر( ُمالي
جزيري)ست كه از سرايندگان اواخر سده نه هجري به شمار
مي آيد و در غزلسرايي تحت تأثير خواجه حافظ شيرازي بوده
و نمونه هاي خوبي از غزل عارفانه را در ادبيات كالسيك كردي
بدست داده است .درواقع اهميت اين شاعر عمدتاً به اين دليل
است كه از سردمداران ادبيات كالسيك كردي محسوب مي
شود .معروف است که جامی زمانی که از راه اربیل قصد سفر
به حج داشته با این شاعر از نزدیک آشنا شده و این شعر را در

(پیرمردي بديده ام ز جزیر

معرفی و وصف او سروده است:
نیمه مردی بدیده ام ز حرير)
(فقيه طيران) یکی دیگر ازکالسیک کاران ،براساس منابع
تاريخي از شاعران اواخر سده ی شانزدهم و اوايل سده ی
هفدهم ميالدي ست و در شعر(ميم و حيم) تخلص ميكرده
است .ديگر شاعر كالسيك (احمد خاني) از منظومه سرايان
بزرگ سده شانزدهم ميالدي است كه منظومه معروف اش به
نام(مه م و زين) از اعتبار زيادي برخودار است كه بي شباهت
به نمايشنامه رومئو و ژوليت اثر شكسپير نيست .اهميت اوبه
عنوان يك شاعر ُكرد در اين است كه او از شاعران ملي گراي
كرد بوده و درواقع روح تازه اي درادبيات كالسيك کردستان
دميده است.
همچنين از شاعراني كه با گويش گوراني شعر نوشته اند
مي توان به اختصار به برخي از نامدارترين آنها چون ( ُمالي
پريشان)( ،خاناي قبادي)( ،مولوي كرد)( ،بيساراني) و (سيد
اورماني) اشاره كرد( .مالي پريشان) احتماالً قديمي ترين شاعر
كرد در گويش گوراني ست كه در منطقه كرمانشاه باليده و در
شعر ديني و مذهبي يد طويلي داشته است( .خاناي قبادي)،
اولين شاعري بوده كه توانست منظومه(خسرو وشيرين) نظامي
گنجه اي را با قدرت و زباني پُرطنين به كردي برگرداند .برطبق
نظر ناقدان يكي از موارد بارز اهميت اين ترجمه ،تأثير بي چون
و چراي آن در طول ساليان بر فولكلور و زبان كردي ست كه تا
به امروز دوام آورده است .
ديگر شاعر ُكرد كه بيش از ديگران شهرت دارد(مولوي كرد)
است كه اشعارش را با زباني متين و درعين حال توانمند،
سليس و برخودار از مضامين ديني  -عرفاني سروده است و
در توصيف سازي و بيان حاالت عارفانه شاعري بسيار موفق
به چشم آمده است .او زاده سال ١٢٢١هجري در منطقه اي
به نام(تاوه گيوزي)ست و همانجا نيز به فراگيري علم و دانش
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پرداخته و توانسته نام خود را در رديف شاعران بزرگ شاخه
گوراني تثبيت كند .اكثر اشعار مولوي به شيوخ (نقشبنديه)
تقديم شده كه او خود را از مريدان و خاكسپاران آنان
ميدانست .درواقع اشعار او نمونه هاي بسيار زيبا و خوبي از
شعر ديني و آیينی به شمار مي آيند و شأن خاصي به شعر
كالسيك بخشيده است .از ديگر خصوصيات بارز اشعار او توجه
شاعر به زيبايي هاي طبيعت است و از این جهت او را می توان
در شمار اولين شاعران رومانتيك گراي ُكرد به شمار آورد.
در اينجا الزم میدانم برای تکمیل این بخش نيم نگاهي نيز
داشته باشيم به شاعر توانمندي كه به (نالي) شهرت دارد و
در ميان شاعران كالسيك
ُكرد ،درواقع رتبه اول را
داراست .گفته شده او در
در دوره اي مي زيسته
كه به زبان كردي بهاي
بعد از شيخ نوري تنها
چنداني داده نمي شد
عبدالله گوران بود
و شعرا بيشتر به زبان
كه در اوج  نوگرايي
فارسي يا عربي اشعار
شعركردستان با شهامت
خود را مي نوشتند .نالي
ایستاد و در تالش بود تا اين
از معدود شاعراني ست
شعر آينه ي تمام نما براي
كه با زبان عربي ،تركي
بازتاب دردها ،آمال ها و
و فارسي مأنوس بوده وبا
آرزوهای ملت کرد باشد و
هر سه زبان شعر گفته
از طرف دیگر می خواست
است .شعرهاي او بر
این شعر از زباني تراش
اساس وزن عروض عربي
خورده ،اصيل و منعطف
ً
ست و اکثرا در قالب هاي
نيز برخودار باشد تا بتواند
غزل ،قصيده و مستزاد
تازگي و زيبايي كردستان
طبع آزمایی کرده است.
را نيز به شكلي بدیع به
یکی از خصوصیات بارز
خواننده بنماياند.
آثار او در این بوده که
زبان شعرهاي كردي اش
پیوسته آميخته به فارسي
و عربي بوده است .همزمان با اين شاعر صاحب نام ،شاعر
بزرگ ديگري كه به (سالم) معروف بوده ،ظهور كرده كه نام
اصلي اش (عبدالرحمان بيگ صاحبقران) می باشد .او همچون
شاعري وطن پرست ،در دوره ميرنشيني بابان ها ميزيسته و
از شاعراني بوده كه در سبك هندي آثاری از خود بر جای
گذاشته و همین باعث شده تا اشعارش برای عموم به سادگي
قابل فهم نباشد(.حاج قادر كويي) ديگر شاعر وطن پرست در
سال ١٨١٧ميالدي حوالي شهر (كويه)ی عراق متولد شده و او
نيز در قالب عروض عربي سروده هاي درخور دارد.
مطلبی که در مورد اغلب اين شاعران صدق می کند اين است
كه آنها شانه به شانه ي شاعران فارس و ترك هم روزگار خود
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در شعر عروضي طبع آزمايي كرده اند و دراكثر قوالب شعري از
خود آثارماندگاري بر جای گذاشته اند .اما درميان تمامي اين
شاعران تنها نام (نالي)ست كه شكوهمندانه بر قله شعر ُكردي
مي درخشد و اعتبار و شأن خاصي به شعر كالسيك بخشيده
و از اين رهگذر بيشترين نقدها و رساالت به شعر او اختصاص
يافته است.
نخستين طليعه هاي شعر معاصر كردي
جنگ جهاني اول اگر چه ويراني هاي جبران ناپذيري را بر
صفحه ي جهان رقم زد ،اما باعث بيداري بسياري از ملت ها
از جمله مردم ُكرد نيز شد تا شيوه زندگي و بيان خود را از
درون تغيير داده و با نگاهي نو و متشخص به هستي و زندگي
بنگرد .درواقع جنگ جهاني اول آغاز پيدايش تغيير و دگرگوني
به سمت تجدد و نوگرايي بود و شعر در اين مجرا زودتر از هر
پديده ديگري دستخوش تغيير و تحول شد.
همین جا بايد اذغان كرد كه پس از جنگ جهاني ،در ادبيات
ُكردي طليعه اي تازه اي آغاز به دميدن كرده بود .عمده ترين
دالیل آن آشنايي ،تتبع و تحقيق درادبيات ترك آن دوران بود
كه البته خود ترك ها نيز بشدت متأثر از جنبش هاي تازه به
دوران رسيده درغرب همچون سمبوليسم و سوررئاليسم بودند.
موقعيت سياسي ،اجتماعي و روشنفكري كردستان دستخوش
تحول شده بود و ازاين منظر شعر به يكي از ارگانهاي بيداري
و تحول ملت كرد در آن روزگار بدل شده بود و نقش پر رنگ
و بارزي را عهده دار شده بود .اولين گامهاي چنين تغيير و
دگرگوني را مي توان در سروده هاي شخصي به نام (زيور)
مشاهده كرد كه از اشعار و سرود هاي تركي متأثر بود و توانست
به نوعي جان و روحي تازه در شعر كردي بدمد.
اما سرآغاز این تغيير بنيادين در شعر كردستان به اواسط سده
ی بيستم يعني دهه پنجاه ميالدي بازمي گردد و نبايد دراينجا
نقش بارز شاعري چون (شيخ نوري شيخ صالح) را ناديده
انگاشت و همچنان كه (رفيق حلمي) شاعر بزرگ اشاره كرده
است ،شيخ نوري همچون باني اين جنبش شعر نوكردي قلمداد
مي شود .اگر نيم نگاهي به ادبيات آن روزگار بيندازيم ،افرادي
چون (پيرمرد)( ،شيخ نوري شيخ صالح)( ،رشيد نجيب)،
(عبداهلل گوران) و (عبدالواحد نوري) را مي بايد از سردمداران
نوگرايي در شعركردي قلمداد كنيم كه هر كدام نقش بسزايي
در به روزكردن شعركردي داشتند و تماماً تحت تأثير تحولي
كه در ادبيات تركيه اتفاق افتاده بود ،قرارداشتند .عبداهلل گوران
خود صراحتاً راجع به اين موضوع در مقدمه ديوان خود چنين
گفته است:
(نويسنده و شاعران آن روزگار ،به خصوص شيخ نوري ،رشيد
نجيب و بنده ،جملگي متأثر از ادبيات ترك بوديم ،اما تنها
شيخ نوري بود كه آثارش را جا به جا منتشر مي كرد و من
از چاپ آثارم خودداري مي كردم .در آن زمان در ادبيات

ترك طليعه تازه اي رخ داده بود كه به جنبش (ادبيات ترك
فجرآتي) معروف شده بود و از رهبران اين جنبش (توفيق
فكرت) و (جالل ساهر) از پيش قراوالن اين حركت بودند و از
طرف ديگر نويسنده و شاعر ديگري به نام (عبدالحق حامد) در
ادبيات تركيه اسم و رسمي پیدا كرده بود و همه ما از شيوه ي
نوشتاري اين افراد متأثر بوديم).
شاعران ُكرد درتالش بودند تا با نگاه و جهانبيني خاصي كه
مختص شرايط آن روزگار كردستان بود ،فرهنگ ملت خود را
زنده نگه دارند و با اين نگرش دست به تغيير در كل يكپارچه ي
شعر زده و توانستند شعر را درمعنا ،مفهوم و مضمون دگرگون
كرده و با نگاهي نو آنرا درآمیزند .خود گوران درمورد اينكه چرا
به شيخ نوري شيخ صالح همچون رهبرگروه تازه نفس خود مي
نگريستند داليلي را عنوان كرده :نخست تعدد آثارشيخ نوري
و دوم انتشار پي در پي اشعارش كه بي شك تأثيري غير قابل
انكار بر ادبيات ُكردي گذاشته است.
داليل نوگرايي در شعر كردي
بي شك نوآوري در شعر كردي تنها از روي تأثيري كه اديبان
ترك زبان آن روزگار بر شاعران ُكرد گذاشته بودند ،نبوده و
يا صرفاً به خاطر ذوق و شوقي كه از پس اين تازه گري سربر
آورده بود؛ بلكه داليل منطقي تر و به روزتري را مي طلبيد
كه مي توان در اينجا به اختصار به مهمترين آنها اشاره كرد:
جنبش آزاديخواهي ملت كرد در آن زمان نيازمند زندگي نو،
نگاه و تغييري اصولمند درمفهوم و فرم شعر داشت و درواقع
تغيير در اين مقوالت نيازمند برخوردي معقول تر با ادبيات بوده
است .اين تغيير پيشتر در مسائل سياسي ،اجتماعي و اقتصادي
روي داده بود و با متالشي شدن امپراطوري عثماني زمينه ي
اين دگرگوني از درون و بيرون كام ً
ال مهيا شده بود .از طرفي راه
اندازي اولين چاپخانه ها و نشريات مستقل ادبي در آن روزگار
باعث مي شد تا با نگاهي به روز و جهاني شده به همه چيز
نگريسته و اين مسئله باعث خيزش مردم و اديباني شد كه به
جد خواستار دگرگوني در تمامي شئونات زندگي خود شده
بودند .همچنين نبايد رجعت برخي از شاعران صاحب نام ُكرد
آن زمان از تركيه ي عثماني بعد از جنگ اول جهاني كه در
رأس آنها (پيرمرد) قرار داشت ،ناديده انگاشت كه با تأثير و تأثر
از تفكر ملي در تالش بودند تا در رگهاي فرسوده ي فولكلور و
ادبيات ُكردي خون تازه اي تزريق كردند .به همين دليل شايد
بتوان (پيرمرد) را به دليل تازه كردن زبان كوچه و بازار يا زبان
گفتاري آن دوران و به كار بردن وزن هجايي در شعر ،هم به
علی اکبر دهخدای تشبیه کرد و هم او را به چشم يكي از
پيشتازان شعر معاصر كردستان نگاه کرد .از طرفي شيخ نوري
معتقد به نوكردن شعر ُكردي بدور از تسلط شعر و وزن عربي
بود .او دريافته بود كه مي بايد براي اين شعر نگاه و سيستمي
در خور تعبيه كرد و نبايد هميشه درصدد تقليد از شاعران ترك

و عرب بود .هر چند بايد اعتراف كرد كه بعد از آن همه تالش
هاي خستگي ناپذير به يكباره شيخ نوري به سوي شعركالسيك
رجعت كرد و البته اين مسئله يكي از سواالتي ست كه تاكنون
جواب قانع كننده اي برايش پیدا نشده .بعد از شيخ نوري تنها
عبداهلل گوران بود كه در اوج نوگرايي شعركردستان با شهامت
ایستاد و در تالش بود تا اين شعر آينه ي تمام نما براي بازتاب
دردها ،آمال ها و آرزوهای ملت کرد باشد و از طرف دیگر می
خواست این شعر از زباني تراش خورده ،اصيل و منعطف نيز
برخودار باشد تا بتواند تازگي و زيبايي كردستان را نيز به شكلي
بدیع به خواننده بنماياند .گوران به دليل تسلط به چند زبان
توانسته بود نيازهاي روزگارش را دركردستان آن روزگار بهتر
و كاملتر از ديگران درك كند و در واقع تجربه و درک عمیقی
که از دوران خود داشت باعث شده بود تا اشعارش از اصالت و
شخصیت خاصی بهره مند شوند.
گذري بر زندگي و شعر عبدالله گوران
(عبداهلل گوران) يا (عبدهلل بيگ) ،پسر سليمان بيگ ،سال ١٩٠٤
درخانواده اي شعر دوست و هنر پرور در شهر حلبچه واقع در
منطقه شهرزور عراق به دنيا آمده است  .پدر و پدربزرگ گوران
هر دو در شعر كالسيك دستي داشته و به هر دو زبان ُكردي
و فارسي شعر مي نوشتند .گفته شده پدربزرگش در زبان و
ادبيات فارسي فردي مستعد بوده و به همين خاطردر آنجا
به(كاتب فارسي) معروف شده بود .نسب خانواده پدربزرگ
گوران به (ميران بيگ ها) كه از سرشناس ترين افراد ساكن
در مريوان بوده اند ،می رسد .عنايت اهلل بيگ ،پسر امان اهلل
بيگ پس از چندي به همراه خانواده به سليمانيه مي كوچد
و درمنطقه وسيع(قره داغ) براي مدتي سكونت مي گزيند .اما
مدتي بعد گويا عنايت اهلل از دنيا مي رود .عبدهلل بيگ پسر او
و پدربزرگ گوران به همراه خانواده از آنجا به شهر حلبچه مي
رود ،چرا كه معتقد بود از قبيله معروف(جاف)اند و ازهمين
رو با اهل و عيال درآنجا سكونت مي گزيند .در اين سفر مادر
عبداهلل بيگ و برادرش به تب شديدي مبتال شده و هر دو
مدتي بعد فوت مي كنند و در اين بين خود عبداهلل بيگ و
فرزندانش زنده مي مانند كه عبارتند بودند از :مصطفي بيگ،
نوري بيگ ،نه في خان ،سليمان بيگ و حبيبه خانم .از بين
اين افراد ،نه في خان به همسري مجيدخان عثمان پاشا در مي
آيد .حبيبه خانم هم همسر يكي از شيوخ خانقاي اطراف (پاوه)
می شود .مصطفي بيگ و نوري بيگ فرزندي از خود به جاي
نمي گذارند ،اما سليمان بيگ از خود چند فرزند به يادگار مي
گذارد :علي ،شمسي ،محمد و عبداهلل .علي و شمسي در اوان
جواني از دنيا مي روند .محمد هم كه به (محمد بيگ روشه)
ملقب بود بعد از مرگ پدرش كشته مي شود .به اين ترتيب
از اين خانواده نسبتاً پر جمعيت تنها عبداهلل بيگ(گوران) زنده
مي ماند.گوران در كودكي قرآن را نزد پدر فرا مي گيرد كه در
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آن زمان امري مرسوم بوده .بعد از آن درمسجد( پاشا)
در شهر حلبچه لباس طلبگي بر تن مي كند .بعد
از جنگ جهاني اول و سرآغاز يورش انگلستان
به منطقه كردستان ،حلبچه براي مدتي
خالي از سكنه مي شود و مردم به
روستاهاي اطراف شهر پناه مي
برند .خانواده پدري گوران
هم در بهار سال ١٩١٩
تا پاييز همان سال به
سمت رودخانه
(بياره) رفته
ودرباغيموسم
ييالق را به
سربرده و با
شروع فصل پاييز
دوباره به حلبچه باز مي
گردند .گوران ،خود براي
رفيق حلمي تعريف كرده است
كه:
(خاطرم هست اولين مدرسه اي كه در
شهر حلبچه داير شد ،مدرسه اي ترك زبان
بود كه براي تحصيل دركالس اول ،من را در آنجا
ثبت نام كردند .در واقع براي كالسي اسم نويسي كرده
بودم كه مدير آنجا طاهر افندي ُمال امين جفار نامش را
«كالس احتياط» گذاشته بود).
از همين گفته هاي گوران اين طور استنباط مي شود كه
درس خواندن را به شكلي نامرتب شروع كرده است .گوران
دانش آموز كالس چهارم ابتدايي ست كه انگليسي ها شهر
حلبچه را اشغال مي كنند .درسال  ١٩١٩پدرش از دنيا مي
رود و در  ١٩٢١محمد بيگ ،برادر بزرگتر گوران و عبدالواحد
نوري ،دايي زاده اش را به سفارش مصطفي صائب براي تحصيل
به مدرسه (علميه) كركوك مي فرستد ،اما درهمان سال محمد
بيگ كشته مي شود .در اين زمان گوران ديگر كسي را ندارد تا
خرج تحصيل و زندگي خود و مادرش را تقبل كند ،پس دست
از تحصيل برداشته و از سال  ١٩٢٢تا  ١٩٢٥زندگي سختي
را متحمل مي شود.
گوران براي نخستين بار سال  ١٩٢٥تحت عنوان معلم مدرسه
درحلبچه مشغول به كار شده و تا سال  ١٩٣٧درمدارس آن
منطقه به تدريس اشتغال داشته است .بعد از آن به جاي
ديگري در بخشي ديگر منتقل مي شود .در آن مدت به همراه
چند دوست روشنفكر خود ،به (يافا) رفته و يك ايستگاه
راديويي در شرق ،به منظور همكاري در انقالب مردمي عليه
فاشيزم كردستان عراق راه اندازي كرده و در آنجا مشغول به
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كار مي شود .در سال  ١٩٥١دستگير شده و تا اكتبر سال
١٩٥٢در زندان بسر مي برد .پس از آزادي به سليمانيه مي رود
و مسئوليت روزنامه (ژين) را عهده دار مي شود و تا سپتامبر
 ١٩٥٤در اين سمت باقي مي ماند .مدتي بعد از اين ،به همراه
تعدادي از دوستان صلح طلب خود كه از اهالي سليمانيه
بودند ،براي دومين بار دستگير شده و به يك سال زندان و
يك سال آزادي مشروط تحت نظر پليس محكوم مي شود.
مدت زنداني اش را در چند شهر از جمله :سليمانيه ،كركوك،
يعقوبيه ،كوت ،نوگره سلمان و يك سال آزادي اش را تحت
نگاهداشت پليس در بدره به سر مي برد .در تاريخ ١٩٥٦/٩/١٢
حكم محكوميتش به پايان مي رسد ،آزاد شده و به بغداد مي
رود و مدتی را در يكي از پروژه هاي دولتي مسكن سازي
با شغل سركارگري مي گذراند .اما چندی نمي گذرد كه در
يورش حكومتي به وطن پرستان ،او نيز به بهانه تمرد از قانون
دستگير شده و در تاريخ ١٩٥٦/١١/١٧در دادگاه كركوك به
سه سال زندان كه با گذاشتن وثيقه ي هزار ديناري مي
توانست آن را بخرد ،محكوم مي شود .اين حكم
در واقع براي اين بوده كه گوران مي بايد تا
سه سال تمام نه حرفي بزند و نه مطلبي
منتشر كند و درواقع كاري نكند كه
موجبات نارضايتي حكومت وقت
را به دنبال داشته باشد .اما
گوران در واقع نه صاحب
هزار دينار پول بود و
نه مي خواست
در مقابل این
حق
آزادی
به
سكو تي
حكومت وقت
بپردازد .به همين
دليل به زندان منتقل
شده و باالخره در تاريخ
 ١٩٥٨/٨/١٠بعد از اوج گيري
شورش ١٤ي مردادماه از زندان
آزاد مي شود .بعد ازخالصي از زندان به
سليمانيه مي رود و سپس با همكاري تني
چند از همفكرانش به اتحاد جماهير شوروي،
چين كمونيست وكره جنوبي سفر مي كند كه
اين ديدارها درواقع تأثير ژرفي بر ديدگاه هاي حزبي
و سياسي او گذاشته اند .درآغاز سال  ١٩٥٩مسئوليت
ماهنامه(شفق) را در كردستان عهده دار مي شود و آن را با
نام(بيان) منتشر مي كند و در شهر سليمانيه نيز آن را فعال
مي سازد و تا ميانه سال  ١٩٦٠در آنجا به كار ادبي مشغول مي

شود.سپس به بهانه اينكه بدون اجازه از مقامات ،ماهنامه را بي
سرپرست رها كرده و به شهر(شقالوه) براي شركت در كنگره
دوم استادان ُكرد رفته ،از كار بي كار مي شود .در همان سال
به بغداد رفته و دستيار يك پرفسور در قسمت زبان كردي كالج
ادبيات دانشكده بغداد مي شود و به عضويت هيئت تحريريه
روزنامه (آزادي) در مي آيد .در آغاز سال ١٩٦٢معده دردهايش
جدي شده و باالخره معلوم مي شود در ناحيه شكم توموري
رشدكرده و به بيماري سرطان مبتال شده است .در بغداد تحت
عمل نسبتاً موفقيت آميزي قرار مي گيرد ،اما در ماه آوريل
همان سال قبل از معالجه كامل به مسكو رفته و سه ماه تمام را
در بيمارستان(كرملين) به اميد معالجه بسر مي برد و سپس به
عراق بازمي گردد .بعد از بازگشت ،بيماري اش دوباره عود كرده
و درد هاي طاقت فرسايي را متحمل مي شود .به همين خاطر
به سليمانيه باز مي گردد و در آنجا به ناچار بستري مي شود.
سرانجام تحت فشار طاقت فرساي این بيماري از پاي در آمده
و در ساعت نه و نيم صبحگاه روز  ١٩٦٢ /١١/١٨فوت می کند.
گوران بي ترديد يكي از بزرگترين شاعران قرن بيستم عراق
بشمار مي آيد .او به جز زبان مادري به زبان هاي فارسي ،تركي،
عربي و انگليسي تسلط داشته و در اين زبان ها نيز گاهاً طبع
آزمايي كرده بود .گوران به مانند اغلب اديبان آن روزگار نخست
به شيوه عروضي شعر سروده كه نمونه هايي ازاين شيوه را مي
توان در ديوانش يافت .اما به دليل تسلط به سه
زبان ديگرو پس از آشنايي با جريانات روز
سياسي ،فرهنگي و ادبي در كشورهاي
همجوار ،ايجاد تحول و دگرگوني در
شعركردي را خواستار شد وبه همراه يار
ديرينش شيخ نوري ،اولين پايه هاي
نظري شعر معاصر ُكردي را پي ريزي
كرده است .درواقع گوران را مي توان
معمار اصلی و سلف و پدر واقعی شعر
امروزكردستان لقب داد .همانطور كه
اشاره شد پيش از گوران(شيخ نوري
شيخ صالح) نخستين پايه هاي اين
جريان ادبي را با سرودن تعدادي شعر
پایه گذاری كرد ،اما تنها گوران بود
كه با سيستماتيك كردن اين جريان
و با گامهاي سنگين و محكم که در
این راه دشوار برداشت ،به شعر
ّ
تشخص بخشيد
معاصر کردی
و با آثار بدیعی كه پديد آورد
در کالبد اين شيوه ی ادبي تازه
جان و روحي تازه دمید .گوران
با چنين كار مهمي توانست

ادبيات كردي را از قيد قواعد دست و پا گير شعر کالسیک
نجات داده و دوباره از نو و با توجه به نيازهاي زمانه آثار قابل
توجهی بیافریند و افق هايي تازه اي به روی ادبیات درمانده
و بحران زده ی کردی بگشاید و ادب كالسيك و كهنه را با
نگرشي امروزي تر بیامیزد تا از دل آن ادبياتي سربرآرد كه
جامعه انگاری در انتظار ظهور آن بود.
گوران كارش را در برهه اي از زمان آغاز كرد كه تمامي شئونات
زندگي مردم و همچنين سيستم هاي فلسفي ،سياسي ،اقتصادي
و فرهنگي دنيا با تغييرات عظيمي مواجه شده بود كه به منطقه
كردستان نيز سرايت كرده بود و مي بايست چنين تغييري نيز
در آن زمان در ادبيات توسط كسي كه از هنجارشكني بيمي
نداشت ،صورت مي گرفت كه گوران درواقع پديدآورنده چنين
تغييرات در ذات و اليه هاي رويي شعر بود .چرا که عروض را
به سويي افكند ،تقليدگرايي را در شعر مردود شمرد و شعر را
از قيد قافيه رهانید .درواقع او به مانند نيما ،شارح شعر امروز
ايران ،قافيه را به ضرورت شعر تغيير داده تا شاعر در قيد و
بند آن شعر را فدا نكند.از سویی گوران از عناصر بكر و بي بديل
كردستان با شاخصه هايي چون وطن ،عشق،سرشت و زيبايي
زن و طبيعت ،و حتی دريافت هاي شخصي خود از محيط
پيرامون ،اشعاري ساخته و پرداخته كه تفاوتي آشكار با آنچه
پيش از او به نام شعر صادر مي شد ،داشته است .گوران در
مقطع نظریه پردازی هایش از ادامه كار باز نايستاد و معماري
خود را تا حد زيبايي شناسانه ای توسعه داد و باالخره از دل
آن بنايي زيبا و استوار سر بركشيد .زبان اشعار او بخصوص در
شعرهاي ساده و معاصرترش ،زباني به غايت امروزی ،برآمده از
طبيعت بكر و شربتي كردستان ،ممزوج با قداست خاك و آب
این ديار و تركيبي از لحظات ناب شاعرانه رقم زده كه انگاري با
قلم موي نرم زبان نقاشی شده است .اشعار او همچون تابلويي
ست با رنگ هايي اصيل ،ساده ،اما پر از نوآوري وخالقيت را
در بر دارد كه هر بيننده اي را با تماشاي آن مبهوت مي کند.
تفسيرپذيري شعر اوكه به ساده بودن زبان شعرش تكيه كرده
باعث شده تا مخاطب بتواند از پس هر شعر به تفسيري مرتبط
با طبيعت واژگان آن شعر برسد .گويي پيش از او اين واژه ها
تنها در يك قاموس منفرد مي گنجيدند و تنها به يك نوع
خوانش تن در مي دادند ،اما در شعر او واژه ها هر كدام مرام و
مسلك خاص خود را دارند و به مخاطب جلوه هاي از زيبايي و
خلوص را نشان مي دهند.الزم به ذكر است کلیات اشعار گوران
که در یک مجلد به چاپ رسیده است متشکل از مجموعه
شعرهای (بهشت و يادگار ،يادگاركهن ،اشك و هنر ،سرشت و
درون) است كه با نام (ديوان عبداهلل گوران) و به همت محمد
مال کریم سال  ١٩٨٠در بغداد منتشر شده است.
دوره پسا گوران:
بعد از مرگ گوران شعر معاصركردستان دچار آنچنان ركودي
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شدكه تا نزديك به يك دهه به طول انجامید ،تا اینکه در اواخر
دهه  ٦٠ميالدي و با ظهور شاعران جوان و تالشگری چون
شيركو بيكس ،عبداهلل پشيو و جالل ميرزاكريم كه جملگي
خود را وامدار جسارت گوران مي دانستند ،تا حدودي شعر
معاصر از چنبره بحران رها شد ،اما جا پنجه ي تأثيرات خود را
در همان دوران نیز به نوعي در شعر باقي گذاشت .به طوری که
در دهه هفتاد میالدی تعدادی از شاعران جوان با رویگردانی
از شعرعروضی و با تأثیر از شعر و دیدگاه های هنری گوران
شرحی نو از شعر کردی بدست دادند .گروهی از آنها که در
بیانیه ای خواستار تحولی جدی و کارساز در شعر شده بودند
و مهم ترینشان شیرکو بیکس و جالل میرزا کریم بود ،مکتبی
را پدید آوردند که به جریان(دیدگاه) معروف شد و گروه دوم
هم جریانی به نام(کفری) پدید آوردند که اعضای مهم آن را
شاعرانی چون فرهاد شاکلی و لطیف هلمت تشکیل داده بود و
هر دو گروه آثاری قابل تأمل و جدی در این عرصه پدید آوردند.
در واقع بعد از گوران ،نسل جديدي سر برآوردكه یکصدا به
دنبال درك فهيم و عميق تري از هستي و انسان بود و توانست
افق هاي نويدبخشي را در شعركردي رقم بزند .پركارترين اين
شاعران كه به شاعران نسل دوم معروف شدند ،شيركو بيكس
بود كه مرداد ماه  ١٣٩٣در کشور سوئد از دنيا رفت .او در طول
زندگي حرفه ای خود چيزي بيش از  ٣٠دفتر شعر از خود به
يادگارگذاشت و مبدع نوعي شعر به نام (رمان شعر) هم شده
بود و بسياري از شاعران هم نسل و بعد از خود را تحت تأثير
ديدگاه انسان دوستانه اش قرار داد .او که از دریافت جایزه ادبی
قادسیه صدام حسین امتناع کرده بود به ناچار راه کوهستان
در پیش گرفت تا آنجا به پیشمرگه های حزب (اتحادیه میهنی
کردستان) تحت سرکرده گی جالل طالبانی بپیوندد .اگر چه به
ناچار چند سالي را نیز در خارج از كردستان(سوئد) به سر برد و
جایزه توخولسکی هم به در همان دوران به او تعلق گرفت ،اما
با استقالل اقليم كردستان عراق دوباره به زادگاهش بازگشته
و عاشقانه كارش را پي گرفت و توانست در شعر كردستان
صدايي رسا و ماندگار باشد ،چنانچه اشعارش مرزها را درنورديد
و برخي از آنها به زبانهایی چون فارسی ،عربی ،ترکی ،سویدی،
انگلیسی ،فرانسوی ،نروژی ،اسپانیایی و  ...ترجمه و منتشر شده
اند .در كردستان ايران نيز در دهه  ٦٠ميالدي با ظهور شاعران
جواني چون (چاوه) و(سواره) ،شعر وارد مجرايي تازه شد و
دراين راستا و با آشنايي قبلي اين شاعران با نظريات ادبي
(نيما) و با تأثر از ديدگاه هاي هنری و زیباشناختی (گوران)
آثار قابل قبولي در اين زمينه پديد آوردند.
به جای موخره:
اكنون که بیش از نیم قرن از مرگ معمار شعر امروزكردستان
می گذرد ،هنوز بسياري از آثار او طراوات خود را از دست نداده
و حتي به بوته نقد نيز گذاشته نشده اند .اميدوارم با توجه به
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نياز مخاطبان فرهيخته  ،منتقدان و مترجمان نيز در بررسی و
ترجمه آثار او همت بگمارند تا بتوانند اين نياز را هرچه زودتر
و بهتر مرتفع كنند و گام هاي بلندي در راستاي شناخت شعر
اين شاعر به نيت بازشناسي تأثير و تأثرات او در ادبيات بردارند.
در پايان نيز يكي از سروده هاي كوتاه و توصيفي او را با نام
(پاييز) به فارسي برگردانده ام که امیدوارم مفید باشد:
پاييز
پاييز ،پاییز،
عروس زیبا،
کاکل طالیی
من دل شكسته ،تو دل رنجيده
در غم و اندوه ،هر دو همدرديم
من اشك هستم ،تو هم باراني
من ن َ َفس هستم ،تو باد سردي
من دلي پر اشك ،تو ابري گریان.
پاييز ،پاييز ،سينه لخت و عور
هر دو با همیم،
من دل شكسته ،تو دل رنجیده
آندم كه گلي پژمرده شود ،ما هم می گرییم
چون درختي را از بن و ریشه جدا مي كنند
ما هم می گرییم
پرندگان هم تا کوچ كردند،
ما هم می گرییم،
مویه سرکن تو
هرگز و هرگز،
ما سرشك ها را نمي زداييم؛
پاييز ،پاييز.
منابع

در نگارش این مقاله آثار زیر که از منابع آغازین شعر معاصرکردستان
هستند ،راهگشا بوده اند:
 .١ئینقیالب لە شێعری کوردیدا ،نووسینی ڕەفیق حیلمی ،گۆڤاری
پێشکەوتن ،ژ  ،١ساڵی.١٩٥٨
 .٢شێعری تازەی کوردی ،نووسینی د.عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ ،گۆڤاری
ڕۆشنبیری نوێ ،ژ .١٠٥
 .٣عبدالڕزاق بیمار ،هەڤپەیڤین لەگەڵ عەبدوڵاڵ گۆران ،گۆڤاری بەیان،
ژمارەی  ،٢الپەڕەی .٣٠
 .٤دیوانی عەبدوڵاڵ گۆران ،محەمەدی مەال کەریم ،چاپخانەی کۆڕی
زانیاری عێراق ،بەغدا.١٩٨٠ ،
 .٥کۆنی و تازەیی لەهەڵبەستا ،نووسینی عەبدوڵاڵ گۆران ،گۆڤاری هیوا ،ژ
 ،٣١کانوونی دووەمی .١٩٦١
.٦مێژووی ئەدەبی کوردی ،نووسینی عەالئەددین سەجادی ،باڵوکردنەوەی
کوردستان(سنە).٢٠١٠ ،

بایەخی وەرگێڕان
لە ناسینی توانستی زماندا

مەسعوود بابایی
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بەرایی
جیاوازیی نێوان فەرهەنگ و شوناسەكان لەوەدا نیە كە
چەندین جۆری مرۆڤ هەن ــ ئەگەریش كەسانێك بڕوایان
بەوە هەبێ ،كە چەندین جۆری مرۆڤ هەن و داوەرییەكی
نەژادناسانە لەمەڕ كولتوری مرۆییەوە بكەن ،ئیدی لەو
دۆخەدا شتێك بەناوی گفتۆگۆی فەرهەنگەكان بێواتا دەبێت
ــ جیاوازییەكە تەنیا لەو ئەزموونانەدایە كە هەركام لە
كولتوورەكان لە ڕەوتی ژیانی مێژووییان وەدەستی دێنن؛
مەودایەك كە لەنێوان جوگرافیا و ژینگەی گەالندایە هەوێنی
بیچمگرتنی فەرهەنگەكانە و دوو فەرهەنگ ناتوانن هاوكات
یەك شێوە ژیان و یەك بیچمی كولتوریی هاوشێوەیان
ێ مەودایەك دروست
هەبێت .هەموو جیاوازییەك دەتوان 
بكات و من لەو باوەڕەدام مەودا و جیاوازی هەوێنی سەرەكیی
ڕەخسانی هەموو كولتورێكە.
ێ كولتوورەكان پێكەوە گفتوگۆ دەكەن ،هەر بەو
دەوتر 
چەشنەی كە پێكەوە دەجەنگن .هەم گفتوگۆ و هەم جەنگ
بەرەنجامی هاوشێوەیی و جیاوازین .یەكەم ئەزموونەكانی
نەتەوە لەمەڕ جیهانەوە بەریەككەوتنیەتی لەگەاڵ سروشت
و دیاردە و دەوروبەری .ئەم بەریەككەوتنە لەتەك سروشت
لە زەینیەتی نەتەوەدا سیستمی زەینی و زمانیی نەتەوە
ێ نەتەوەكان شێوەی
ێ بسەلمێن 
پێكدێنێ .كەس ناتوان 
ڕاڤەكردنی سروشت و جوگرافیاو دیاردەكانیان یەك شێوەیە.
بوونی هاوشێوەیی لە ڕاڤەكردنی جیهانی دەوروبەرلەنێو
كولتورەكاندا هەر بەبارتەقای بوونی جیاوازییە لە ڕاڤەكردنی
ێ ڕاڤەكانمان
هەمان جیهاندا .واتە لەبەرئەوەی مرۆڤین دەكر 
هاوشێوە بن ،هەر لەهەمانكاتدا لەبەر راڤەی مرۆییمان
ڕاڤەكانمان جیاوازن.
زمان كە ئامرازی واتاداركردنی جیهانە ،لە هەنگاوی یەكەمدا
ڕێكخەری پۆلێنبەندیی دانایی ئێمەیە .هەر وشەیەك خۆی
بەرەنجامی ڕاڤەیەكە بۆ دیاردەیەك ،بەاڵم لەڕاستیدا وشە
یەكەیەكی واتاییە كە خۆی وەرگێڕانی ڕاڤەی دیاردەیەكی
سروشتی یا مرۆییە .دەتوانین بڵێین یەكەم هەنگاوی ناولێنان
لە هەر فەرهەنگێكدا وەرگێڕانی ڕاڤەی ئەو كولتوورەیە لە
ێ لە
زمانی نەتەوەیی خۆیدا كە بە هیچ شێوەیەك ناكر 
فەرهەنگێكی دیكەدا دەقاودەق دووپات بكرێتەوە .لەم سۆنگەوە
ێ هیچكام لە ڕێككەوتنە زمانییەكان بە پێوەری ڕاست
ناكر 
و هەڵە هەڵسەنگێنین ،بەاڵم دەتوانین هەڵێنجان و ڕاڤەی
ڕەوشتیی دیاردە سروشتییەكان هەڵسەنگێنین و بە پێوەری
ڕاست و هەڵە لێیان تێبگەین .ڕاڤەی ڕەوشتیی دیاردەكان
ئەگەر بە تەوتمیزم یا هەر داوەرییەكی ڕەوشتی و فیكری
ێ شایانی ڕەتكردنەوە و سەلماندن یا ڕاست و
بگات دەكر 
ێ لەبەر چەوتیی ڕاڤەیەكی ڕەوشتی،
چەوتی بێت ،بەاڵم ناكر 
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شیـ

واتای فەرهەنگیی وشەیەك كە لەسەر بنەمای ڕێككەوتنە
ــ واتە مەودا ــ جیاوازی ــ بە هەڵە یان ڕاست بزانیت.
هەربۆیە هەر بایەخدانانێكی ڕەوشتی بە پێوەری ڕاست و
چەوت بۆ وشەكانی زمانێك ناڕەوایە.لەو باوەڕەدام ئەگەر ئەم
بەڵگەهێنانەوەیە ڕاست بێت ئیدی ناتۆرەی دواكەوتوویی
زمانی یا الوازیی زمانی ناتۆرەیەكی نابەجێیە .بەاڵم ڕەوایە
بڵێین هزری پێشكەوتوو و دواكەوتوو هەیە .زمان چ بخوازین
ئەوە دەردەبڕێ ،ئەركی زمان گوزارەكردنە لە بیرۆكە بەدەر
لە بایەخدانانی ڕەوشتی .بایەخدانان ئەركێكی ڕاڤەییە كە
لەسەر وشەكانی زمان باردەكرێ .ئەگینا زمان بە واتای پەتی
و داڕنراو(مجرد) لەمبارەوە بێالیەنە.
****
هیچ وەرگێڕانێكی دەقاودەق لەئارادا نیە و بانگەشەی
وەرگێڕانی دەقاودەق بانگەشەیەكی بێمانایە .چونكە وەرگێڕان
لەبنەڕەت ڕا چەشنی كولتور لەسەر بنەمای مەودا ــ جیاوازی
ێ
ڕۆنراوە ،ئەگەر مەودا ــ جیاوازیی كولتوریی لەئارادا نەب 
هیچ وەرگێڕانێك نالوێ.
ــ بۆ پەیداكردنی شوێن و هەڵكەوتێك لە دنیادا پێویستە
دەروازەی دنیاكانی دیكە بكەینەوە .وەرگێڕان ئامرازی
كردنەوەی دەرگاكانە .بەهەرحااڵ لەگەاڵ ئەوەی یەكێك لە
ئامانجەكانی وەرگێڕان پردی گواستنەوەی فەرهەنگییە،
بەاڵم ئەم ئامانجە تاكە ئامانج نیە ،چونكە مەسەلەكە
تەنیا گوێزرانەوەی ئەپستمۆلۆژیی كولتورەكان نیە بەڵكو
پتەوكردنی پێگەی كولتورەكانە .بایەخی وەرگێڕان لەوەدا
نیە كە تەنیا من لەتەك ئەویدی ئاشنا دەكات ،بەڵكو
لەوەدایە كە لەگەاڵ ئەوەی گفتوگۆی من و ئەو دەڕەخسێنێ،
لەهەمانكاتدا گفتوگۆی “من” و “خۆم” دەهێنێتەئاراوە .واتە
گفتوگۆی نێوەكیی كولتورەكان بەئامانجی پەردەالدان لەسەر
قوژبنە تاریكەكانی كولتور لەڕێگەی زمان و كاركردی واتایی
ێ توانستە زمانییەكان دەربخات.
زمانەوە .وەرگێڕان دەتوان 
ێ ئەپستمۆلۆژیی زمان
ێ دەتوان 
تەنانەت ئەگەر زێدەڕۆیی نەب 
ــ بەجیا لە ئەپستمۆلۆژیی كولتور دەربخات .بە بۆچوونی من
لە زماندا ئەپستمۆلۆژییەك هەیە كە لە خودئاگا و یادەوەریی
كولتوردا نەماوەتەوە .تەنانەت بڕواشم بەوە هەیە كە ئەگەر
ێ بخاتە
زەینی كولتور كۆمەڵە بابەت و باوەڕ و گوتەزاگەل 
ێ لەڕێگەی
بۆتەی فەرامۆشییەوە ،لێكۆڵینەوەی زمانی دەتوان 
ڕەمزشكێنییەوە ،فەرامۆشكراوەكان بێنێتەوە نێو زەین .لە
ێ ئەم كارە بكەیت ،بەاڵم جێی
لێكۆڵینەوەی زمانیدا دەكر 
سەرسوڕمان نیە ئەگەر بێژم لە ڕەوتی وەرگێڕانیشدا ئەم كارە
دەلوێ.
وەرگێڕان بریتییە لە گواستنەوەی ئاسۆی واتایی وشە،
ڕستە ،چەمك ،زاراوەی زمانێك بۆ ئاسۆیەكی واتایی دیكە

بە تایبەتمەندیی جیاواز و دوور و نزیك و هاوشێوە بە
مەبەستی فرچكگرتنی ئەپستمۆلۆژییكولتورێكی مرۆیی لە
ئەپستمۆلۆژییەك كە ڕەنگە خاوەنی ئەو جۆرە ئەپستمۆلۆژییە
ێ كە
نەبێت .كەوابوو ئامانجێكی دیكەشمان بۆ دەردەكەو 
ئەویش بوون بە خاوەنی ئەپستمۆلۆژییەكی دیكەیە.
دیارە بابەتەكە دەتەنێتەوە و ئاكامی دیكەیشی بەدوادا دێت.
خاڵێكی دیكە ئەوەیە كە لەم خاوەندارییەتەدا ئەزموونی زمانیی
دیكەش خەرمانی ئەزموونی زمانی نەتەوە دەڕازێنێتەوە كە
بریتییە لە ڕۆچوون و كنەكردنی زمان بۆ گوزارەسازی لەڕێگەی
دۆزینەوەی كاركردی واتایی .واتە ئەزموونی زمانێكی دیكە لە
زمانی مندا ،دەبێتە هۆی بەڕووی خۆداكرانەوە و ڕۆچوونی
زمان بەنێو خۆیدا بەمەبەستی دۆزینەوەی ناخودئاگای خۆی
كە سەردەمانێك فەرهەنگ فەرامۆشی كردووە .لەم رۆچوونەدا
یا وشەكان زیندوو دەبنەوە یان توانستی ڕێزمانی لە داڕشتن
و لێكداندا دەردەكەوێ .یەكێك لەو توانستانەی زمانی كوردی
ێ ئاراستەی واتایی و كاركردی
توانایی مۆرفیمیكاڵە كە دەتوان 
واتایی جیاواز لەڕێگەی داڕشتنەوە بە زمان ببەخشێ.
توانایی مۆرفیمیكااڵ:
بەشێكی گەورە لە وشەگەلی زمانی بەشێوەیەكی بنجی لە
زماندا هەن و لەشێوەی وشەی سادەدا دەردەكەون .ئەم
وشە سادانە بە چەشنێكی ڕەسەن ڕەگداكوتاون و سیمای
سەرەكیی جیاوازیی زمانی پێكدێنن .ئەم وشە سادانە لە
تێكڕای وشەكانی دیكەی زمان بۆ نموونە (لێكدراو و داڕێژراو)
مێژوویان درێژترە و ئەپستمۆلۆژیی بنەڕەتیی زمانەكان
پێكدێنن.
وشە سادەكان دەربڕی تاك دیاردەی سروشتین ،هەربۆیە لە
بیچمی تاك دیاردەی واتاییدا دەردەكەون و هاوواتاكانیشان
لە یەك كێڵگەی ئاماژەیی و ئاسۆییدا دەردەكەون.
وشە لێكدراوەكان بەگشتی دەرخەری دیاردەی لێكدراون و
نیشاندەری یەكگرتنی دوو بوون یا زیاترن .واتە دوو دیاردە
یا زیاتر لە سروشتدا لەباری واتاییەوە لە زماندا یەكدەگرن و
وشەی لێكدراو دروست دەبێ .وشە داڕێژراوەكان لە توانایی
مۆرفیمیكاڵی زمانەوە ئاخێز دەكەن .بەشێكی دیاری واتاسازی
و چەمكسازیی زمانی بەهۆی ئەم وشە داڕێژراوانەوەیە.
مۆرفیم هەم وشەیە و هەم داڕێژەری وشە و واتای نوێ.
ێ و
مۆرفیمە سەربەخۆكان بەگشتی وشەیان پێدەگوتر 
بەشێوەیەكی سەربەخۆ واتادارن و ئەم وشانە لیكسیكۆنین،
واتە لە فەرهەنگ و وشەنامەی زماندا یەكەیەكی واتایی
سەربەخۆن.
بەشێكی دیكەی مۆرفیمەكان وشەداڕێژن ،واتە دەتوانن
ئاراستەی واتایی جیاواز بخوڵقێنن .ئاراستەی واتایی جیاواز
ێ و لەم
ێ باری واتایی بە یەكەیەكی دەنگی ببەخش 
دەتوان 
دۆخەدا وشە نوێیەكانی زمان لەدایك دەبن .كەوابوو پێویستە

ئاراستەی واتایی پێناسە بكەین.
زمان ڕواڵەتێكی سادە و نێوەرۆكێكی تێكتەنراوی هەیە.
مرۆڤ لەالیەكەوە لەسەر بنەمای ڕەنگ ،دەنگ ،بۆن و چەشە
ێ بە پێوەندیی دیداری و
و هەستی وركان(المسە) دەتوان 
ژنەفتەنی و هەستەكی و چێژەكی ،دەوربەری بناسێت .دیار و
ئاشكرایە هەستگەلی دیداری و ژنەفتەنی زیاتر لە هەستەكانی
دیكە لە بیچم و فرچكی زماندا نەخش دەگێڕن .زمانەكان
بەرلەوەی كۆمەڵە یەكەیەكی دەنگی و واتایی بن ،ڕۆنراوی
وێنە و وێنان .جیهانی دەرەكی لە پرۆسەی زمانسازیدا
دەوری هەرەسەرەكی دەگێڕێت .هەربۆیە مرۆڤ سەرەتا
دیاردە لەڕێگەی هەستی
زەین
بۆ
بینینەوە
ڕایەڵ دەكات ،ئەم
ڕایەڵكردنەی وێنە بۆ
زمان ڕواڵەتێكی سادە و
زەین ،پاش پرۆسەی
نێوەرۆكێكی تێكتەنراوی
پەڕژاندن لە مێشكدا
هەیە .مرۆڤ لەالیەكەوە
واتایەكی هۆشەكی پەیدا
لەسەر بنەمای ڕەنگ،
دەكات .توانایی مێشكی
دەنگ ،بۆن و چەشە و
مرۆڤ لە وێناسازیدایە
هەستی وركان(المسە)
یارمەتیدەری
كە
دەتوانێ بە پێوەندیی
دروستكردنی بیرەوەرییە.
دیداری و ژنەفتەنی و
جیهانی
گوێزرانەوەی
هەستەكی و چێژەكی،
دەرەكی بۆ نێو زەین
دەوربەری بناسێت .دیار
لەڕێگەی وێنەوە و
و ئاشكرایە هەستگەلی
پاشان پەڕژاندنی لە
دیداری و ژنەفتەنی زیاتر
زەیندا ،هێڵی ئاسۆیی
لە هەستەكانی دیكە لە بیچم
زمان ڕایەاڵ دەكات .ئەم
و فرچكی زماندا نەخش
هێڵە ئاسۆییە ڕاستەوخۆ
دەگێڕن.
پێوەندیی بە بەركەوتی
جیهانی زەین و هۆشە
لەتەك جیهانی دەرەوە.
بەاڵم دەركەوتی زمانی
بەرەنجامی بەركەوتی جیهانی دەرەكییە لەڕێگەی ڕاڤەوە.
ێ تێگەیشتن بەرهەم
ڕاڤە جووڵەی نێوەكیی ئاوەزە كە دەتوان 
بێنێ .بەرهەمهێنانی واتا لەالیەن مرۆڤەوە قۆناغی دووەمە.
قۆناغی یەكەم هەروەك وتمان بەركەوتی جیهانی زەین
و هۆشە لەتەك دیاردەی سروشتی و دەوروبەر لەڕێگەی
گواستنەوەی وێنەوە .گواستنەوەی جیهانی وێنەداری سروشت
بۆ نێو مێشك دەبێتە هۆی دروستبوونی ڕەهەند و ئاراستەی
ئاسۆیی زمان .ئاراستەی ئاسۆیی هەمان هێڵی ئاسۆیی
زمانە بەگوێرەی ڕێسای (وێنە و وێنا)وە كە بە ڕاڤەكردنی،
یەكەم هەنگاوی ناولێنان دروست دەبێ .تێكڕای زمانەكان
بەم قۆناغەدا تێپەڕیون ،ئەمە یەكەم جۆری واتاسازییە كە
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لەودا جیهانی هەمەكی بەهۆی كۆمەڵە یەكەیەكی دەنگیی
ێ (دیاردە)لەسای (دەنگ و واتا)
وێنەدارەوە پاژبەند دەكر 
وەدەستەمۆ دەبێ .دەتوانین بەشێوەیەكی دیكە بێژین ئەمە
وەرگێڕانی جیهانە لەڕێگەی “كۆددانان”یا”ڕەمزپەڕژان”ەوە.
الیەنێكی دیكەی “واتاسازی” ــ كە لە هەمووی گرنگترە
ــ لەو كاتەدا سەرهەڵدەدا كە مرۆڤ خۆی دەبێتە ناسكار و
بەرناسی خۆی (سۆبجێكت و ئۆبجێكت) واتە هاوكاتیی زمان
و بیركردنەوە لەپێناو دەربڕینێكی تازە هەم بۆ جیهانی دیاردە
و هەم بۆ بوونی مرۆیی ئێمە .ئەگەر هێڵی ئاسۆیی زمان
بریتی بێت لە واتاداركردنی جیهان بەهۆی ناولێنانەوە ،هێڵی
ستوونیی زمان واتابەخشین بە ماك و بونیادی بووندارانەی
ێ بە ڕاڤەی
مرۆڤی خاوەن ژیارە كە جارێكی دیكە دەیهەو 
ڕاڤەكان یا بە وەرگێڕانی وەرگێڕدراوەكان ،شێوازێكی نوێتری
دەربڕین بۆ بیچمێكی دیكەی ژیانی هزری بڕەخسێنێ.
“ژیانی هزری” چەمكێكە كە ئێمە دەتوانین بەهۆیەوە خۆمان
لە ژیانی پەتیی”زیندەناسانە”(بایۆلۆژیك)دەرباز بكەین”.ژیانی
هزری” چەمكێكە كە لەو جۆرە ژیانەدا “مرۆڤ لە”ئاژەڵێكی
بایۆلۆژیك”ەوە دەبێت بە”بوونەوەرێكی كولتوری”.زمان لەم
قۆناغەدا”نێوەكی” دەبێتەوە .چونكە مرۆڤ” لەپێناو ناسین و
تێگەیشتن لە” خۆی” و “دەوربەر” نەك بە توخمی دەرەكی،
بەڵكو پشت بە”ئایدیاكان” دەبەستێ .لێرەدا ڕەهەندی دووەم
واتە هێڵی ستوونیی زمان زەق دەبێتەوە كە تیایدا مۆرفیمەكان
یارمەتیدەرێكی گەورەی چەمكسازیی دەروونناسانە و فەلسەفی
و زانستی و ...هتد ن .بەاڵم دیاروئاشكرایە كە تەنانەت هێڵی
ستوونیش پێوەندیی بە جیهانی سروشتەوە هەیە كە بە
كۆمەڵە هێڵێكی تەكووز و ناتەكووزی ئەندازەیی(هندسی)
تەنراوە .ئەم تێكتەنرانەی سروشت لە ڕۆحی الساییگەرانەی
مرۆڤدا ،تێكتەنرانی زمانی لێدەكەوێتەوە كە ئامرازەكانی
تێكتەنرانی زمان بریتین لە مۆرفیمەكان و ئامرازەكان و
...هتد .هەربۆیە زمان نەك تەنیا دیاردەكانی وەرگێڕاوەتە سەر
وشەكان ،بەڵكو هێڵە ئەندازەییەكانی سروشتیشی وەرگێڕاوە
ــ بەگوێرەی هێڵی ئاسۆیی و ستوونیی زمان ــ واتە هەمان
ئەندازیاریی سروشت لە ئەندازیاریی زماندا هەیە .هەربۆیە
زمان دەتوانێ لە داڕشتنەوەی ئەندازەیی ئەپستمۆلۆژیی
ێ بنەتا(ماالنهایە) ئێپیستیمە بەرهەم بێنێ.
مرۆڤدا تا ب 
تەنیا مەرجی پێویست بۆ ئەم كارە مرۆڤی بیركەرەوەیە كە
ڕەخسێنەری “ژیانی هزری”یە.
ناسینی جیهانی دەرەكی و نێوەكیبوونەوەی ئەم ناسینە
دەبێتە هۆی دەاڵندنی ئاوەز لە”بیرۆكە”دا .بیرۆكە فاكتی
ڕەسەنی ئاوەزە .وێنە و وێنا فاكتی كەتواری دەرەكین .دیارە
“بیرۆكە” هەرچەند بەرەنجامی ڕاڤەی جیهانی دەرەكییە،
بەاڵمڕەنێوهێنانەوەی واتایەكە كە سروشتكرد نیە؛ تەنانەت
ئەگەر ئەو واتایە جۆرە هەڵێنجانێك لە دیاردەی سروشتی
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بێت”.بیرۆكە” یەكەم دەركەوتەی سەرهەڵدانی كولتوری
مرۆییە .چونكە لە”بیرۆكە”دا مەسەلەكە تەنیا واتاداركردنی
دیاردە و لێكەوتەی دیاردەیی نیە ،بەڵكو مەسەلەكە
“سەرهەڵدانی سیستمی بایەخدانانی ڕەوشتی ،دینی ،رۆحانی،
فەلسەفی”ە لەو وشانەی كە گوزارەكەیان لە ناخ و نێواخنی
هزر و ویژدانی مرۆڤدا ڕەگی داكوتاوە .لەم قۆناغەدا دەراوی
واتا لە”نێوەكی”ەوە بۆ “دەرەكی” یە ،بەپێچەوانەی قۆناغی
یەكەمی”ناولێنان” و “واتاداركردن” كە لە”دەرەكی”ەوە
بۆ”نێوەكی”یە .هەربۆیە “نۆژەنكردنەوەی مرۆیی جیهان لە
بیرۆكەدا” بە مرۆییكردنی واتای جیهانە لە چوارچێوەی
زماندا كە ئەمە لەدایكبوونی كولتوری لێدەكەوێتەوە.
ئەمەش بەگوێرەی ئەزموونی ڕاڤە و فرەچەشنیی ڕاڤەكان
كولتوری جیاوازی گەالن و نەتەوەكان دەخوڵقێنێ .كەوابوو
ئەگەر قۆناغی یەكەمی واتاداركردنی جیهان بە وەرگێڕانی
جیهان بۆ زمانی مرۆڤ ناودێر بكەین ،پاش فرچكگرتنی
كولتورەكان بەهۆی ڕاڤەهەمەچەشنەكانەوە ،قۆناغی دووەمی
وەرگێڕان دەسپێدەكات كە من بە “قۆناغی وەرگێڕانی نێوان
كولتوری”پێناسەی دەكەم.
“قۆناغی وەرگێڕانی نێوان كولتوری” بیچمی بەرهەستی
وەرگێڕانە كە “نێوان ــ زەینی” و “نێوان ــ دەقی”یە .ئەم

وەرگێڕانە گواستنەوەی ئەزموونی “زەینی” و “هزری” و
“زمانی”ی كولتورێكە كە دەق لەوەوە بەرهەم هاتووە؛ بۆ
نێو “زەین” و”هزر” و”زمان”ی كولتووری نەتەوەیەك كە
هەروەك وترا ڕەنگە خاوەنی ئەو ئەزموون یا ئەپستمۆلۆژییە
ێ كە وەرگێڕان
نەبێت .لە نیگای یەكەمدا وادەردەكەو 
تەنیا گواستنەوەی كۆمەڵە وشەیەك لە زمانێكی دیكە بۆ
كۆمەڵە وشەیەكی دیكەیە؛ بەگوێرەی ڕێزمانی زمانێك كە
دەقی سەرەكیمان لەوەوە وەرگێڕاوە .بەاڵم ئایا تەنیا بە
پەیڕەویكردن لەم پێناسە فۆرمالە دەتوانین ڕۆحی دەق
بگوازینەوە؟ بەڵگەنەویستە كە ئامانجی وەرگێڕان خزمەتكردن
ێ ئەسكاڵتی دەقی
بە زمانی نەتەوەییە .دەقی وەرگێڕدراو دەب 
ێ ببێتە هەوێنی
سەرەكی بێت ،بەاڵم ئەم ئەسكاڵتە دەب 
ێ سەرەڕای وەرگێڕانی
گوزارەسازی لە زمانی”من”دا .واتە دەب 
چەمكەكان ،بتوانم بەو”چەمك”انە بیربكەمەوە .ئەگەر
وەرگێڕانی گوزارەیەك فۆرمال بێت ناتوانێ“بیرۆكەساز”
ێ ئاوەز بجووڵێنێ .وێنای وشەیی
بێت .مەبەست ئەوەیە ناتوان 
ئاوەز دەجووڵێنێ ،لەبەرئەوەی ئاراستەی واتایی دەستنیشان
دەكات .دەستنیشانكردنی ئاراستەی واتایی،دۆزینەوەی
شێوەی كاركردی زمانە بۆ وەدیارخستنی چۆنیەتی سازوكاری
ئاوەز لە زماندا .وەرگێڕانی فۆرمال زیان بە”زواڵڵبوونەوەی

ێ و بەپێچەوانەوە زمان”تاریك” دەكات.
زمان” دەگەیەن 
تاریكبوونی زمان بریتییە لە كەڵەكەبوونی كۆمەڵە چەمك
و وشە و زاراوەیەك كە وێنا و ئاراستەی واتاییان نیە،
تەنیا كۆمەڵە مۆرفیمێكن كە ئەركی داڕشتنێكی فۆرمالیان
ێ سپێردراوە بەاڵم لەباری واتاییەوە “ئاوەزوروژێن”نین،
پ
واتە ناتوانی بەهۆیانەوە بیربكەیتەوە ،بەكورتی داڕێژراوێكی
ڕوونكەرەوە نین.
لە زۆربەی بوارەكانی وەرگێڕان لە زمانی كوردیدا وەرگێڕانی
فۆرمال هەم لەباری وشە و زاراوە و چەمك و ئیدیۆم (واتای
ێ لە درێژەی باسەكەدا بە
پراگماتیك) دەبینرێ .هەواڵ دەدر 
چەند نموونەیەك ئەم الیەنە ڕوون بكرێتەوە.
دۆخی وەرگێڕان لە زمانی كوردیدا ،چەشنی شەپۆل و
لێشاوێك وەڕێكەوتووە ،بەاڵم تا ئێستا هەڵسەنگاندنێكی ئەوتۆ
بۆ كۆمەڵێك لەو بەرهەمە وەرگێڕدراوانە نەكراوە .تێگەیشتنی
باو ئەمەیە كە گوایە ئەركی وەرگێڕان هاوردەكردنی بیر
ێ لەم
و ئەزموونی نوێیە بۆ نێو زمانی كوردی و ئێمە دەب 
ڕێگەوە كولتوری خۆمان دەوڵەمەند بكەین .لە نیگای یەكەمدا
ئەم گوتەیە ڕاست دێتەبەرچاو ،بەاڵم ئەگەر لێی وردبینەوە
مەسەلەكە هاوردەكردن نیە ،بەڵكو مەسەلەكە ئامادەكردنی
زمانی كوردییە بۆ قۆناغەكانی داهاتووی گەشەكردنی
فەرهەنگ .كەڵەكەكردنی كۆمەڵە بەرهەمێكی وەرگێڕدراو
ئامانج نیە ،ئامانجەكە “زمانسازی”یە لە ڕێگەی وەرگێڕانەوە.
ێ بابەتی گەنگەشە بێت
هەربۆیە چۆنیەتیی وەرگێڕان دەب 
ێ ئەوەبێت
نەك كەڵەكەكردنی بەرهەم .ئامانجی وەرگێڕان دەب 
كە ئێمە ئامادە بكات “چۆن بنووسین” .واتە وەرگێڕانی
ێ خۆمان و زمانەكەمان فێری “چۆن
دەقێكی فەلسەفی ،دەب 
نووسین” بكات .ئەگینا ئەگەر نەتەوەیەك هەتاهەتایە كاری
ببێتە وەرگێڕان ،لە”پیشەسازیی فەرهەنگ” دووردەكەوێتەوە.
هەربۆیە ئەگەر وەرگێڕانی دەقێكی بێگانە بۆ سەر زمانی
ێ فێری ئەزموونی بیركردنەوە و نووسینم بكات،
كوردی نەتوان 
واتای ئەوەیە كە كاری وەرگێڕانەكە ئامانجی خۆی نەپێكاوە.
واتای ئەوەیە كە توانستی زمانەكەی منی دەرنەخستووە.
ئێستە پرسیارەكە ئەوەیە ئەو ئامانجە بااڵیە ،واتە“ :ناسینی
توانستی زمان” چیە؟
تێكڕای زمانەكان تواناییەكی پەنگراو(بالقوە)یان تێدایە ،بەدەر
لەو تواناییەی كە لە بەكارهێنان و ئاخاوتندا هەیە ،تواناییەك
لە نێواخنی زماندا هەیە كە دیارە و ئاشكرایە هەمووان پەی
پێنابەن .ئەم توانستە لە پێكهاتەی زماندایە ،لە مۆرفۆلۆژی،
سینتاكس و مۆرفۆــ سینتاكسدا .پێكهاتە(ستراكچەر) ی زمان
لە پێكهێنە(تركیب)یدایە .واتە لە مۆرفیمەكان و ئامرازەكانیدا.
ئاراستەدان بەم مۆرفیمانە ئاراستەی واتایی جیاواز دروست
دەكەن ،هەروەك وترا ئەم مۆرفیمانە ئەندازیاریی سروشتن لە
زماندا .هەربۆیە دەتوانن ئەم توانستە لە ئەندازیاریی جیهانی
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ئاوەز و فەلسەفەدا بخەنەگەڕ .لێرەدا مەبەست لە وەگەڕخستن
بە واتای خستنەگەڕی هوشیارییە لە دۆزینەوەی كاركردی
مۆرفیم لە ئاراستەدان بە واتا بۆ داڕشتنی واتای نوێ .با
سەیرێكی ئەم مۆرفیمانە بكەین:
ێ ـ لێ /هەروەها ئەم چاوگانەی (ڕشتن،
ێـت
هەاڵ ــ دا ــ پ 
ێ بەم
ێ و واتای نو 
ڕوانین) .ئەم مۆرفیمانە دەتوانن سیمای نو 
دوو چاوگە ببەخشن ،وەك:
هەڵڕشتن ،داڕشتن.
پێڕوانین ،لێڕوانین ،تێڕوانین.
بۆ نموونە (نالی) لەم دوو دێڕە شیعرەدا توانیویەتی بە
ێ ببات:
دۆزینەوەی ئاراستەی واتایی پەی بە واتای نو 
ــ لوتفی بانگوش بوو كەوا لەم حوجرەدا زاناندمان گەر
بەنی ئادەم بخنكێتن سەراوە نەك بناو
لەم دێڕە توانستی (اندن) نەك بۆ بە(تێپەڕ) كردنی كردار
ێ بەكارهاتووە .بەواتای “هەم
بەڵكو بۆ ئافراندنی واتای نو 
خۆمان فێربووین و هەم فێری فێركردنیش بووین”.
نموونەی دووەم:
ێ دەبی
گاه 
ێ دەبی بە ڕەوح و دەكەی باوەشێنی داڵ
گاه 
بە دەم دەدەمێنی دەمی غرور
سەرنج لە دەم بدەن :دەم و دەمێن و دەماندن و دەدەمێنی.
نالی بە وردبوونەوە لە”دەمە”ی كوورەی ئاسنگەری ،ئەم
واتایەی هەڵێنجاوە .ئەمەش جۆرێكی دیكەی دۆزینەوەی
توانستی زمانە.
یەكێك لەو پەرۆشیانەی وەرگێڕ ،پەرۆشیی پێكانی واتایە ــ
گوایە وەك خۆی! ــ وەك بڵێی ئەگەر وشە بە وشە بابەتەكە
وەربگێڕێت یان یەكە پێكهێنەرەكانی وشەكە وەربگێڕێت،
ئیدی وەرگێڕانێكی سەركەوتووی وەدیهێناوە .ئەم وەرگێڕانە
لەبەرئەوەی فۆرمی وشەی وەرگێڕاوە نەك ڕۆحی وشە و
الیەنی نێوەكیی واتای وشەی وەرنەگرتووە دەتوانین بە
وەگێڕانی”فۆرمال” ناودێری بكەین.
بۆ نموونە وشەیmonologueیەكێك لەو زاراوانەیە
كە هەم لە تیۆریی ئەدەبی و هەم لە هونەری شانۆ
و سینەما بەكارهاتووە و ڕیشەی بەكارهێنانیشی لە
شانۆنامە گریكییەكاندایە .ئەگەر لە كاتی وەرگێڕاندا ئێمە
كەرتەكانی ئەم زاراوەیە جیا بكەینەوە mono –logue
و ئەوكات هەركام لەم یەكەجیاوازە واتاییانە وەربگێڕین
واتا كوردییەكەی بەم چەشنە دەردەچێ :تاك  +بێژی =
ێ وەرگێڕانی فۆرمال .ئەگەر سەرنجی
تاكبێژی .بەمە دەوتر 
ئێمەش فۆرمال بێت ڕەنگە هەڵەكە نەبینین چونكە یەكگرتنی
مۆرفیمی لە زمانێكدا بەگوێرەی بونیادی سینتاكسیی ئەو
زمانەیە .هەروەها كەرتە پێكهێنەرەكانی واتایەك مەرج نیە
تەنیا یەك واتایان هەبێت .هەر بەو چەشنەی كە (لۆگ و
لۆگۆس) یەك واتایان نیە و بەگوێرەی بەستێنەكان واتایان
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دەگۆڕێ .ئایا مەبەستەكە ئەوەیە یەك كەس لەگەاڵ خۆیدا
قسە دەكات یان نا؟بەر لە واڵمدانەوەی ئەم پرسیارە پێویستە
باس لەوەش بكەین زمانەكانی فارسی و عەرەبی ئەم زاراوەیان
وەرگێڕاوە و دیارە وەرگێڕان لە زمانی عەرەبی و فارسی بۆ
سەر زمانی كوردی یەكێك لە كێشەكانی هەڵەی زاراوەییە.
لە فارسیدا بە”تك گفتار” وەرگێڕاوە و لە زمانی عەرەبیدا
بە دوو شێوەی”حوار داخلی” و”حوار ژاتی” وەرگێڕدراوە.
لەسەر بنەمای وەرگێڕانە فارسییەكە یا بەگوێرەی وەرگێڕانە
فارسییەكە كراوە بە”تاكبێژی” و لەسەر بنەما یا بەگوێرەی
وەرگێڕانە عەرەبییەكە بە”گفتوگۆی ناوەوە” وەرگێڕاوەتە سەر
ێ بڵێین:
زمانی كوردی .لە واڵمی پرسیاری پێشووماندا دەب 
ێ قسە دەكات؟
ێ لەگەاڵ ك 
ك
لە مۆنۆلۆگیشدا بەربێژ(مخاگب) هەیە .بەاڵم بەپێچەوانەی
دیالۆگ لە مۆنۆلۆگدا بەربێژەكان دوو مرۆڤ نین ،دوو
كەسی گریمانكراون ،یا دوو كەسیەتین لە یەك كەسیەتیدا.
ێ لەبەرچاوگرتنی بەربێژێكی خەیاڵكرد
هیچ مۆنۆلۆگێك بەب 
سەرهەڵنادات .مۆنۆلۆگ گفتوگۆی “من”ی كۆمەاڵیەتی
و”خۆم” واتە شوناسی بووندارانەیە كە بریتییە لە كیانی
بوونی من .ئەم دوو شوناسە واتە شوناسی كۆمەاڵیەتی “من”
و شوناسی بووندارانە یا”خۆم” پێكەوە دەدوێن .كەوابوو ئەگەر
لە لۆژیكی واتاوە سەیری بابەتەكە بكەین ڕەنگە بە ئاكامێكی
زۆرجیاواز بگەین .ئەگەر ئەم شێوە تێگەیشتنە لە واتای
مۆنۆلۆگ لەگۆڕێدا بێ ،كەوابوو”وشەی تاكبێژی” زۆر بێمانا
ێ و ئیدی واز لەم داڕشتنە دێنین و لە لۆژیكی واتا
دەردەچ 
نزیك دەكەوینەوە .من ئەمە بە”وشیاریی زمانی” ناودەنێم كە
پەیوەستە بە لۆژیكی زمانەوە نەك فۆرمی زمان.
ێ یەكەم :ئاراستەی
لە داڕشتنی ئەم زاراوە بە زمانی كوردی دەب 
واتایی لەبەرچاو بگرم .ئاراستەكە گفتوگۆی (من لەگەاڵ خۆم)
ێ بەربێژەكان دەستنیشان بكەم واتە
ە .دووەم :كەوابوو دەب 
ێ بزانم ئایا لە (ناو)
“من” و”خۆم” .سێیەم :پاش ئەوە دەب 
ەوە دایبڕێژم یان لە كردارەوە .دیارە گفتوگۆكردن كردارێكی
زمانییە ،بەاڵم لەهەمانكاتدا مۆنۆلۆگ ڕووی لەدەرەوە نیە و
“نێوەكی”یە .هەربۆیە تاكبێژی بەپێچەوانەی مۆنۆلۆگ ڕووی
لە دەرەوەیە ،ئەمە لەكاتێكدایە كە “تاك” وەك كەرتی
ێ چ واتایەك بگەیەنێ.
یەكەمی وشەكە ڕوون نیە دەیهەو 
ێ واتای “دانە دانە قسەكردن”بگەیەنێ؟! كەوابوو
ئایا دەیهەو 
هیچكام لە واتا و ئاراستەی واتایی مۆنۆلۆگ لەم مانایەدا نیە.
ێ لە داڕشتنی شیاوی ئەم زاراوەدا هەم ئاراستەی
هەربۆیە دەب 
واتایی كە بریتییە لە گفتوگۆی” زەین لەگەاڵ زەین” یا هەمان
“من” و”خۆم” لەبەرچاو بگرم .هەروەها چاوگی كردارەكە
ێ نێوەكیبوونی ئەو”كردار”ە
دەستنیشان بكەم كە بتوان 
بگەیەنێ .هەربۆیە چاوگی”دواندن” لەمبارەوە شیاوە ،چونكە
“دواندن” بەپێچەوانەی “ئاخاوتن” و”قسەكردن” توانایی

ێ بە یارمەتیی”خۆ”
ئاراستەوەرگرتنی هەیە .هەربۆیە دەكر 
كە ئاماژەیەكی نێوەكیی دەروونناسانە و دەربڕی “ناخ”ە و
شوناسی بووندارانەی منە و چاوگی “دواندن” كە توانایی
ئاراستەوەرگرتنی هەیە ئەم زاراوەیە دابڕێژم و مۆنۆلۆگ بە
“خۆدواندن” وەربگێڕم كە هەم ئاراستەی واتایی مۆنۆلۆگی
وەرگرتووە و هەم باری دەروونناسانە و دەروونشیكارانەش
دەگەیەنێ .كەوابوو هەم دەتوانین لە ژانری هونەری و ئەدەبیدا
بەكاری بێنین هەم لە بابەتی دەروونناسی و دەروونناشیكاریدا
بڕشتی بەكارهێنانی هەیە .لەوەش زیاتر بەگوێرەی وێنای
زمانی”زواڵڵ”یشە.
ئەوەی لەسەرەوە لەمەڕ شیكردنەوەی واتای مۆنۆلۆگ باسكرا
ێ بەگوێرەی لۆژیكی
نموونەیەكە لە چەندین نموونە كە دەكر 
بەڵگەهێنانەوەی واتایی النیكەم بەشێكی زۆری زاراوەكان لە
زمانی كوردیدا بدۆزینەوە یا دابڕێژین .ئاسایی و سروشتییە كە
زمانێك خاوەنی وشە یا زاراوە یا چەمكێك نەبێ .هەر وشەیەك
بۆ خۆی ئەزموونێكە كە ڕەنگە ئەو ئەزموونە لە زمانێكی
دیكەدا نەبێ ،كەوابوو ئاساییە كە وشەكەش لە فەرهەنگی
ێ بە سەرنجدان لە
زمانەكەی مندا نەبێ .بەاڵم خۆ دەكر 
بەستێنی واتایی وشەكە و لێوردبوونەوە لە بنەمای لۆژیكی
بەڵگەهێنانەوەی واتایی لە فەرهەنگی زمانەكەماندا وشەكە
دابڕێژین .بەاڵم لە داڕشتندا پێویستە ئاخێزگەی واتا لەبەرچاو
بگرین .مەبەست ئەوەیە ئەو “وشە”یە ئایا لە “سروشت”ەوە
ئاخێزاوە یا بەرهەمی پەتیی زەینی كولتورە لەڕێگەی داهێنانی
چەمك یا كەرەستەوە كە كولتورەكەی من ئەو ئەزموونەی
ێ بە كەموكووڕیی كولتورەكەی
نەكردووە .دیارە ئەمە ناب 
“من” لەقەڵەم بدرێت ،لەبەرئەوەی دەسكەوتە مرۆییەكان لە
سەرنج و گۆشەنیگای جیاوازەوە وەدیدێن .ئەوەی كە گرنگە
توانای هزریی ئێمەیە بۆ پەیبردن بە جیهانی دەوروبەر ،چونكە
هەروەك وتمان زمان بێالیەنە ،چی بخوازین ئەو بەدەر لە
هەر بایەخدانانێكی ڕەوشتی ،توانستەكانی پێشكەش بە ئێمە
دەكات .دیارە ئەوەش دەزانم كە كەسێكی وەك “پۆل ڕیكۆر”
دەڵێ ”:زمان فاشیستە” .ئەگەر مەبەست لە زمان”،زمانی ڕەها
و ڕەهای زمان” بێت ،من لەتەك ڕیكۆردا هاوڕا نیم .بەاڵم
ئەگەر مەبەست” بایەخدانانی ڕەوشتیی كارەكتەری زمانی”
ێ گوتەكەی ڕیكۆر پەسند بكەین .هەرچەند لەو
بێت ،دەكر 
باوەڕەدانیم مەبەستی “ڕیكۆر” زمانی ڕەها و ڕەهای زمان”
بێت؛ چونكە ئەم گوتەیەی ڕیكۆر لە چوارچێوەی دەق و
ڕاڤەی دەقدایە نەك لە چوارچێوەی زمانناسیدا بە واتای ڕەها
و داڕنراوی خۆی.
ێ توانستی زمان وەدیار
هەروەك وتمان وەرگێڕان دەتوان 
بخات ،بەاڵم ئەمە پێوەندیی بە وەرگێڕەوە هەیە كە تا چ
ڕادەیەك لە زمان دەكۆڵێتەوە .ئەگەر كەسێك زمان وەك
ێ
ئامرازێكی پەتی بۆ دەربڕین و تێگەیشتن بزانێت ،ئێمە ناب 

ێ پەی بە
هیچ چاوەڕوانییەكمان لەو كەسە هەبێت كە بتوان 
توانستی زمان ببات .زمان لەگەاڵ ئەوەی ئامرازی گەیاندنی
واتایە و ڕەخسێنەری تێگەیشتنە ،لە هەمانكاتدا بەرهەمهێنی
تێگەیشتنە لە ڕێگەی تكنیكەكانی ڕاڤەوە .مەگەر تكنیكەكانی
ڕاڤە چین ،بێجگە لە هەماهەنگیی بیرۆكە و لۆژیكی ئاوەزی
لەگەاڵ گوتەزا زمانییەكان .زمان لەگەاڵ ئەوەی كە دەربڕە،
لەگەاڵ ئەوەشدا ئاسۆی دەربڕینی تازەشمان بۆ دەكاتەوە .لە
ێ زمان هەم چەواشەكارە و هەم
مەسەلەی ڕاڤەدایە كە دەوتر 
ڕوونكەرەوە ،گوتە بەناوبانگەكەی ڕێكۆریش كە دەڵێ ”:زمان
فاشیستە” هەر لەم بوارەدا شایانی تێڕامانە.
ــ زمانی كوردی لەگەاڵ ئەوەی زمانێكی فرەچەشنە .بەسەر
چەندین زار و شێوەزاردا دابەشكراوە .ئەم دۆخە هەم
هەڕەشەیە هەم دەرفەت .كەوابوو ئەمە یەكێك لە توانستەكانی
ئەم زمانەیە .كاتێك باس لە بەڕووی خۆداكردنەوە دەكەین
ــ هەروەك پێشتر باسمانكرد ــ مەبەستمان بەڕووی
خۆداكردنەوەی ئەم زمانەیە .واتە سەرنجدان لە لقەكانی
خۆی .هەر زار و شێوەزارێكی ئەم زمانە لە جوگرافیایەكی
تایبەتدا خاوەنی ئەزموونی خۆیەتی .چونكە هەم جوگرافیای
سروشتی و هەم باوەڕی خەڵكی خۆواڵتیی ئەو ناوچانە
ڕەنگە پڕبێت لە ئەزموونی ناوێزەی زمانی .گەڕان و پشكنین
بەنێو ئەم زارانەی زمانی كوردی بە شێوەیەكی زانستیانە و
زمانناسانە و بەكارهێنانی ئەم ئەزموونە لە زمانێكی تۆكمەدا
لە پرۆسەی”زمانسازی”ی كوردیدا توخمێكی كاریگەرە .بەاڵم
ێ وەها كارێك بكات و تەنیا وەرگێڕان ئەم
ئایا نووسین ناتوان 
ێ
كارەی لە دەست دێت؟ پێشتر وتمان لێكۆڵینەوەش دەتوان 
ئەم ئامانجە بپێكێ.
وەرگێڕان لەبەرئەوەی نێوانزەینی و نێواندەقییە پابەندە بە
ێ پەنا بۆ
گواستنەوەی تێكڕای وشە و واتاكان .وەرگێڕ ناتوان 
“كایەی ئازادی خەیااڵ” ببات .بەڵكو پابەندە بە پلەبەندیی
ێ بە وشەكان بكات.
ێ جێگۆڕك 
واتایی دەقەوە .واتە ناتوان 
وشەكان لە وەرگێڕاندا ئەگەر النیكەم هاوبارتەقا نەبن،
ێ باری واتاییان ڕەنگدانەوەی یەكتر بێت.
النیكەم دەب 
ێ بە چەندین شێوازی دەربڕینی
لە”نووسین”دا نووسەر دەتوان 
ێ و “كایەی ئازادی خەیااڵ” و
جیاواز مەبەستەكەی بگەیەن 
“ئازادیی هەڵبژاردنی وشە” مانۆڕی ئەدەبیی دەق دەخوڵقێنێ.
ێ كەمێك چێژی ئەدەبیی دەق زیاتر
لە وەرگێڕاندا دەكر 
بكەین ،بەاڵم ناتوانین مانۆڕ بدەین .واتە ڕێگەی زمانپاراوی
و زمانهەراوی و پاراوبێژی لەڕێگەی كایەی وشەییەوە زۆر
كەمترە ،چونكە پلەبەندیی واتایی دەقی لێوەرگێڕدراو ڕێگە
بە وەها كایەیەكی وشەیی نادات .هەربۆیە گەڕان بەدوای
دەربڕینی شیاو و نزیكترین واتا دەبێتە هۆی وروژاندنی
هەستیاریی ئێمە لە هەڵبژاردنی یەكەی واتایی شیاو .ئەمە
ناچارمان دەكات لەنێو زمانەكەماندا كنە بكەین و ئەمەش
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توانستی زمان دەباتە قۆناغێكی دیكەوە.
نموونەكان بۆ شیكردنەوە:
ڕۆیشتن  /چوون = داچوون ،هەڵچوون ،لێچوون ،پێچوون،
بەسەرچوون ،پێداچوونەوە ،تێچوون ،چەندوچوون،
ڕۆیشتن؟  ..........ڕۆیشتن لەیەك واتادا لەتەك چوون
ێ و لەوانیدی جیادەبێتەوە .واتە توانستێك كە بۆ
یەكدەگر 
وشەسازی لە “چوون”دا هەیە ،لە چاوگی”ڕۆیشتن”دا ئەو
ێ دوو وشە لە یەك واتادا یەكبگرن،
توانستە نیە .كەوابوو دەكر 
بەاڵم لە واتاكانی دیكەدا یەكنەگرن .كاتێك دەوترێ“هەر
هاوواتایەك دەقاودەق هاوواتا نیە” مەبەست توانستەكانی ئەو
واتایانەن كە لە یەك بەستێندا یەكدەگرن و لە بەستێنەكانی
دیكەدا لێك جیا دەبنەوە .ئێمە بە ڕەچاوكردنی” واتا
بەگوێرەی بەستێن” دەتوانین توانستەكە بناسین.
هاوواتا /هاوگوێرە (مرادف ،معادل)
كاتێك باسی هاوواتایی دەكەین مەبەستمان ئەو واتایانەن
كە وشەیەك هەیەتی و بەگوێرەی لۆژیكی واتاكەی لە هێڵی
ئاسۆیی خۆیدا واتاكانی دوور و نزیكن.
دوو بابەت هاوواتا نین .چونكە گوتەزان ،واتە زادەی وشە
نین ،زادەی گوتنن (مقولە) .هەربۆیە هاوگوێرەی یەكدین
نەك هاوواتا .زۆرجار هاوواتا و هاوگوێرە (مرادف و معادل) بە
وەكیەك دەزانرێن و ئەمەش پێوەندیی بە نەناسینی بەستێنی
سەرهەڵدانی واتاوە هەیە.
ــ واتای فەرهەنگی (قاموسی) و واتای پراگماتیك
یەكێك لە هۆیەكانی لێڵیی واتایی تێكەڵبوونی واتای
ێ جار لەنێوان واتای
فەرهەنگی و واتای پراگماتیكە .هەند 
لیكسیكی و واتای پراگماتیك مەودای واتایی دروست دەبێ.
لە واتای پراگماتیكدا “وشە” لە بەكارهێنانی لیكسیكی
دەترازێ و واتای سیمانتیكی دەگۆڕێت بۆ واتای پراگماتیك.
ئەم هەڵەیە لە نووسینی فەرهەنگە كوردییەكاندا هەیە و لەبەر
ئەمە تێگەیشتن لە واتای ڕاستەقینەی وشەی ئاستەم كردووە.
لە واتای پراگماتیكدا وشە واتاكەی دەبەسترێتەوە بە واتای
پەیامی ڕستەوە .هەربۆیە وشە لە دۆخی ئیدیۆمی و پەندی
فۆلكلۆریكدا واتایەكی لێكترازاو دەگەیەنێ .بە گەڕاندنەوەی
ئەو وشانە لە دۆخی پراگماتیكییەوە بۆ دۆخی فەرهەنگی ــ
سیمانتیكی جۆرێكی دیكە توانستی زمانیمان بۆ ئاشكرا دەبێ.
بۆ نموونە لە ئیدیۆمی” بە ئاوی ئاموون و توونی بابا چی” دا
وا لێكدراوەتەوە كە “ توون” و “توونا”بە واتای لەنێوچوون
و مردن و تیاچوون بەكارهاتووە .بەاڵم لەڕاستیدا واتای
ێ كە بیچمێكی قەپوشكەیی و
“توون” بە شوێنێك دەوتر 
ێ كە ئاكامەكەی
ێ كە مرۆ تیایدا بزر دەب 
تێكچڕژاوی هەب 
بە”لەنێوچوون” كۆتایی دێت .هەربۆیە ،لێكدانەوەی توون بە
تیاچوون هەڵەیە ،چونكە شوێنەكە وەها تایبەتمەندییەكی
هەیە كە دەبێتە مایەی تیاچوون .دەستەواژەی تەفروتوونا
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كە لەڕاستیدا”تەفرەوتوونا”یە واتای ئیدیۆمیی “مەرگ”ە نەك
واتای ڕاستەقینەی دەستەواژەكە .هەربۆیە “تووناوتوون” واتای
“هزارتو”ی فارسی” و “متاهە”ی عەرەبی دەگەیەنێ .ئەم
كنەكردنە لە زماندا و گەڕاندنەوەی وشە بۆ واتای ڕاستەقینەی
ێ لە ئەنگاوتنی واتای چەمكی یارمەتیدەر بێت.
خۆی دەتوان 
ئەم توانستە لەو كاتەدایە كە ئێمە لە وەرگێڕانی وشەكاندا
ێ ببێتە
لە زمانی خۆماندا ڕۆدەچین و ئەم “ڕۆچوون”ە دەتوان 
هۆی”زواڵڵسازیی زمانی”.
بەرەنجام:
ـ توانستی زمانی لە ئاخنەی زماندایە كە لەڕێگەی ڕاڤە
و بەڵگەهێنانەوەی لۆژیكی واتاییەوە ،خۆی دەردەخات.
وەرگێڕان لەبەرئەوەی بەراوردی زمانی و لەقەرەدانی دوو
ێ ئەسكاڵتی دەقی سەرەكی بێت،
زمان و دوو دەقە و دەب 
بەهۆی دەروەستبوونێك كە دروستی دەكات وەرگێڕ ناچار بە
كنەی زمانی و گەڕان و گوزارەسازی دەكات .توانستی زمان
تەنیا لەڕێگەی ڕاڤە و بیركردنەوە و ئاوەزمەندی دەردەكەوێ.
چونكە لە وەرگێڕاندا زمان دەبێتە هەوێنی بەڕووی
خۆداكردنەوە .بەڕووی خۆداكردنەوەی زمان لە وەرگێڕاندا
بریتییە لە كنە لەنێو زماندا بۆ گەیاندنی باشترین واتا یا
وردترین واتا یا ئەوپەڕی واتا.
لەم ڕێڕەوەدا دۆزینەوەی توانستی واتا گەورەترین دەسكەوتی
وەرگێڕانە كە بتوانین “بیرۆكەسازی”بكەین ،چەمك و
زاراوەكان دابڕێژین و دواجار بەیارمەتیی چەمك و زاراوەكان
كە دۆزیوماننەتەوە یان دامانڕشتوون بیربكەینەوە .هەربۆیە بە
سادە سەیركردنی وەرگێڕان تەنیا سادەبێژی لێدەكەوێتەوە.
هیچكات سادەبێژی بەواتای پاراوبێژی نیە .هەرگیز سادەبێژی
ێ و دەروازەی
و زمانپاراوی ناتوانێ پەردەكانی هەست بدڕێن 
ێ زمانی ئێمە
ئاوەز بكاتەوە .من لەو باوەڕەدام كە دەب 
ێ بەربێژی ئاوەز بێت ،نەك تەنیا سۆزەكان بجووڵێنێ.
بتوان 
ێ هەم هێڵی ئاسۆیی زمان
دۆزینەوەی توانستی زمانی دەتوان 
و هەم هێڵی ستوونیی زمان زواڵاڵ بكاتەوە .نەخشی وەرگێڕان
لەمبارەوە لە دروستكردنی زمانی یەكگرتووشدا جێی بایەخە.
چونكە زمانێك دەتوانێبە كەوتنەنێو پرۆسەی چەمكسازیی،
بااڵدەستیی خۆی بسەلمێنێ .مەبەست لە بااڵدەستی،
گوزارەسازییە .گوزارەسازی بەشێكی گەورەی پۆلێنبەندیی
داناییە .پۆلێنبەندیی دانایی لەكاتی بەراوردكردنی فاكتەكان
و گوتەزاكان و چەمكەكان و زاراوەكان و ئەزموونەكانی ژیانی
هزریی مرۆڤ پێكەوە دەنرێ .وەرگێڕان دەربڕینی ئاكامی ئەم
بەراوردەیە لە زماندا لە چوارچێوەی هاوگوێرەی گوزارەیی،
ئەگەر بتوانین ئەم كارە بكەین ،دەتوانین بڵێین كەوتووینەتە
پرۆسەی “زمانناسازی”یەوە لەپێناو پەیداكردنی جێگەیەك بۆ
“ژیانی هزری”مان لە جیهاندا.

پێکھاتەھەڵوەشاندن

نووسەر :نانسی .جی .ھۆالند
لە ئینگلیسییەوە :کاروش عوسمانیان  
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گەرچی ڕیشەی پێکھاتەھەڵوەشاندن لەسەر ڕەگ و بنجی
چەمکیDestruktion 1ی مارتین هایدگێرەوە ڕواوە ،بەاڵم
پێکھاتە ھەڵوەشاندن تێکدان و ڕووخاندن نییه .پێکھاتە
ھەڵوەشێنی بزاڤێکی دوو فاقییانەی 2پەسەندکردن و ڕەت
کردنە وە ی هاوکاتە .دە فەلسەفەی هایدگێر و ژاک دێریدادا،
پێکھاتەھەڵوەشێنی وەک ڕێگایەک بۆ خوێندنەوەی مێژووی
مێتافیزیک ھاتە کایەوە ،بەاڵم زۆری پێ-نەچوو بۆ شرۆڤەی
دەقەکانی پێوەندی دار بە ئەدەبیات ،دین و ماف کەڵکی
لێ وەرگیرا و هاوکات کۆمەڵێک تیۆری دانەری فمێنیستی
فڕەنسەیی ،بۆ توێخ کردنەوەی دەمارگرژیی چەق بەستووی
پیاو ،کە سەرلەبەری نەریتی رووناک بیری ئورووپایی داگرتووە،
ڕوو دە پێکھاتە ھەڵوەشێنی دەکەن.
پێکھاتەھەڵوەشێنی بە مانای ھەڵوەشاندنی دەق و تەواوی
“ الیەنە ھەڵە کانی” پێوەندی دار بە پێکھاتەیە بە ھۆی
تەماوی بوونی زاتی و ناوەکیی یەک یان ھەندێک لە چەمک
و بابەتە کلیلییەکانی پێکھاتەکە ،ھاتوونەتە گۆڕێ ھەتا
ئەو تەماوی و دژواز ییانە ئاشکرا بکەن دەق وەبەردێنن .بۆ
نموونه ،دە بەرهەمی” دەواخانەی ئەفالتوون”3دا ،دێریدا
ڕەخنەی سوقرات لە وشەی نووسراوە پێکھاتەھەڵوەشێنی
دەکا و پێی وایە ڕەخنەکەی سوقرات بەھۆی ئەو بەراوردەی

سوقرات خۆی لە نێوان” یادەوەری” 4و “ نڤیسار” 5دەیکات،
نە ک ھەر تووشی ناتەبایی ناوەکی دەبێت ،بەڵکوو دە گژی
ئەم ڕاستییە ش ڕادەچێت که ڕوانگەکانی خۆیشی لە ڕێگای
وشە نووسراوەکانەوە( وەک لەمتمانە-بەدەر سەیری کردبوون)
گەیشتوونەتە دەستمان( .)D-161-171دێرەدا ئەو بزاڤە دوو
فاقییە ھاوتەریب دەگەڵ گەڕانەوەی کێشەکە بۆ دەقەکانی
ئەفالتوون و خوێندنەوەی نەریتییانەی ئەو دەقانە ،ددان بە
ھەندێک ڕێگای بنەمایی دادەھێنێت تێیان دا تێگەیشتنی ئێمە
لە جیهان بەستراوەتەوە به ڕووکردی سوقرات دەربارەی وشەی
نووسراوە .دێریدا لە باسە فەلسەفەییەکانی پێوەندی دار بە
پێشەکییەک( )G.W.F.Hegel,D 1- 69و چوارچێوەیوێنە ،)Immanuel Kant,TP17-47( 6ئاماژە به
دژوازییەکی هاوچەشن دەکا به نۆرە لە ژوورەوە و دەرەوەیهەر کام لەم بەرھەمانە دا لەبەر چاو دەگیرێن.
چونکه جیاوازی نێوان ئەو شتەی له ژوورەوە ی دەق دایە (
نیگار کێشانەوە) و ئەو شتەی لە دەرەوەی دەق دایه ،دەکرێ
به پێی هەندێک ئەسلی ھاوچەشنەوە پێکھاتەھەڵوەشێنی
بکرێ ،پێکھاتەھەڵوەشێنی وەک Destruktionبزاڤێکی
مێژووسازە دەقەکان بەرەو بارودۆخی داهێنەرانیان و بە گشتی
ئەو زەمینەیەی تێی دا وەبەرھاتوون دەگەڕێنێتەوە ،نەک
ھەر نەریت و ئەو بارودۆخە مێژوویی-یە ی دەقەکانی لێ
ھەستاوەتەوە ،بەڵکوو چۆنیەتی ژیانی نووسەرانی دەقەکان و
گرێبەست و وردەکارییەکانی ئەو زمانە ی دەقەکانیشی پێ
نووسراوە .ئەمەش ھۆکارە بۆوەی دەق تووشی تێکچندراوییەکی
شوێن دانەرانەی نەبڕاوە بێ که بە شێوەیەکی واجب
هەر چەشنه خوێندنەوەیەکی پێکھاتەھەڵوەشێنانە دەکاتە
خوێندنەوەیەکی پاژەکی و سەرەتایی.
ریزی بابەتەکان
Destruktion .1
 .2پێکھاتەھەڵوەشێنی
 .1ئاراستە سەرەتاییەکان
 .2پێکھاتەھەڵوەشێنیی ئەدەبی
 .3دەمەقاڵە و بەرەڕووبوونەوەکان
 .4نووسخە کانی دواتر
 .5پێکھاتەھەڵوەشێنیی فمێنیستی
Destruktion 1ئیستفادە کردنی ھایدگێر له وشەی  ،Destruktionتووشی
ئەو گرفت و کێشە ھاوچەشنە دەبێ کە ھوسێرل دە ئیستفادە
کردنی وشەی  Intentionalität7دا تووشی ببوو .هیچ
کام لەم وشانه وشەیەکی ئاسایی و سادەی ئەلمانی نین و
هەر دووکیان له التینەوە وەک وشە سازییەک بۆ دەربڕینی
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شیـ

چەمکێک بەقەرز وەرگیراون کە داھێنەرەکانیان پێیان وابووە دە
پانتایی فەلسەفە دا چەمکێکی نوێیە ،بەاڵم کاتێک ئەم وشانه
بۆ زمانی فڕەنسەیی یا ئینگلیسی وەردەگێردرێن ،ھەر دەبنە ئەو
وشانەی کە دەگەڵ ریشە ھاوبەشەکانیان تێکەڵ دەبن .ھاوتای
ئاسایی زمانی ئەلمانی بۆ وشەی ئینگلیسی” ”destruction
وشەی”  ”Zerstörungە ،بەاڵم تەعبیری هایدگێر لە
چەمکی “ ”destruktionزۆر نیزیکە لە وشەی Abbau
یا ھێنانە خوارەوە .دێریدا وشەی پێکھاتەھەڵوەشێنی(deco
 )nstructionدەکار دەکا بۆوەی فەڕی بە هەردووک وشە
ئەلمانییەکانەوە ھەبێ)6-86EO( .
دە کتێبی بوون و زەمان دا هایدگێر دەڵێ مەبەستی
 “ Destruktionگەیشتن بەو ئەزموونە کۆنانەیە تێیان دا بە
یەکەم ڕێگاکانی پێناسەکردنی سروشتی بوون گەیشتووین
—ئەو ڕێگایانەی بۆ ھەمیشە و تا ئێستا ڕێپیشاندەرمان
بوونە”( .)BT44ئەمە ئەو تایبەتمەندییە دووفاقییەیە کە
دە سەرەتای وتارەکە دا پێی دا ھاتین ،تایبەتمەندییەک
کە نە ریتە ئورووپاییەکان دەترازێنێ و دەو ترازانە ی دا بە
تێگەیشتنێکی بنەڕەتی و قووڵ له بوون دەگا .ئەم ئامانجە،
 Destruktionلە پێکھاتەھەڵوەشێنی(deconstruct
 )ionجودا دەکاتەوە ،نەک لەبەر ئەوە پێکھاتەھەڵوەشێنی
یەکبەرە نەرێیە ،بەڵکوو لەبەر ئەمەیە هیچ مەبەستێکی
دیاری کراوی نییە .پێکھاتەھەڵوەشێنی بەردەوام پڕۆسەیەکی
زیندوو و چاالکە ،چوونکه سروشتی ھەمیشە بگۆڕی زمان بەو
مانایەیە ھەڵگرتنەوەی دوایین مانا و شرۆڤە لە دەق ئیمکانی
نییە .چاخە یەک بەدوا یەکەکان ،که لەسەر بنەمای زمانە
جیاوازەکان و شێوە جیاوازەکانی ژیانەوە ھەستاونەتەوە ،کاتێک
لەبەر تیشکی ئەم واقیعیەتانەی وا دەگەڵیان ژیان دەکەن،
دەق پێکھاتەھەڵوەشێنی دەکەن ،هەمیشە چاویان بە شتێکی
جیاواز دەکەوێ .بۆ نموونە ،لەوە دا که مەبەست له “وشەی
نووسراوە” چ بووە ،ھەر لە پێشترەوە و لەو کاتە دا که دێریدا
بەرهەمی” دەواخانەی ئەفالتون” ی نووسی ،به هۆی تەقینەوەی
ڕاگەیاندنە ئێلکترۆنیکەکان ،ئەو پرسە کوتوپڕ ھاتەگۆڕی و
گەشەی کرد .سەرلەبەری ئەو شتانەی پێکھاتەھەڵوەشێنی
دەتوانێ ئاشکرایان بکا ،حەقیقەتە کاتی و کەم و زۆر بە وەجە
کانن ،نەک حەقیقەتە قووڵ تر یا ھەرە سەرەتایی یەکان .لە
الیەکی ترەوە ،لەکن هایدگێر” ئەزموونە سەرەتایی یەکان”ی
پێوەندی دار بەبوون کە لە رێی  Destructionوە ئاشکرا
دەبن ،بەرھەمی تاقە شرۆڤەیەکی ڕووتن کە لە حاست خراپ
تێگەیشتنی فەلسەفە له مێژوومەندی و کاتمەندی مرۆڤ،
جێگرەوەیەکی بەقا پێ کراوتر ڕادەنێین.
مێژوومەندی و کاتمەندی دوو خەسڵەتی جەوھەریی دازاینن
 ،( )Daseinدازاین ئەو زاراوەیەیە هایدگێر بۆ ئینسان یان
بوونی مرۆڤ دایناوە ،چونکه” گەاڵڵەیەکی تێکەوتوویە “،8

جەوهەرێکە بە شێوەیەکی واجب ڕووی لە دواڕۆژێکی نادیار
و نەناسراو دایە و ھاوکات ڕابردوویەکی ھەڵگرتووە کە خۆی
بەرپرسی نییە و ھەرگیز ناتوانێ بیناسێ .بێرەدا کات نه ک ھەر
گوتەزایەکە لەمەڕ ئەزموون ( ئەو جۆرە ی لە فەلسەفەی کانت
دا وایە)،بەڵکوو جەوهەر و بنەمای بوونە .چوونکە بوونەکانی
ساتی ئێستا به پێی رابڕدوویەک پێناسە دەکرێن که کۆمەڵێک
ئیمکان وەبەردێنێ و بە پێی دواڕۆژێک پێناسە دەکرێن تێی دا
گەاڵڵەی ئەو ئیمکانانە دادەڕێژین .لە پێوەرێکی گەورەتردا ،ئەم
کاتمەندبوونەی دازاین( دژ به-روحی هێگێلی) ئەو شتەیە مێژوو
دەخوڵقێنێ؛ توانستی مرۆڤە بۆ بەرەو پێشەوە چوون و گەڕانەوە
بۆ رابڕدوو و شرۆڤە کردنی رابڕدوو ،نەک هەر بارودۆخی ژیان،
بەڵکوو تەواوی ئەو جیهانە کۆمەاڵیەتییەی مرۆڤ تێی دا دەژێ.
بە بڕوای هایدگێر دەو جیھانە کۆمەاڵیەتییەدا Destruk� ،
 tionی نەریتەکان دەتوانێ ئێمە بۆ رابڕدوویەک بگوێزێتەوە
وا شرۆڤە بکرێتەوە تێی دا تێگەیشتنێکی قووڵتر لەو بوونە
شاراوەیەی دەقە پێش وەخت و سەرەتایی یەکانی نەریتی
ئورووپایی بێتە مەیدان؛  Destruktionبه پێی شێوازێکی
نوێی سەیرکردنی ڕابردوو ،ھەندێک ڕێگامان بۆ دەکاتەوە
گەاڵڵەی دواڕۆژێکی بەقا پێ کراو و جیاواز بۆ دازاین دابڕێژین.
 2پێکھاتەھەڵوەشێنیئەلف .فۆرمۆڵە پێش وەختەکان
پێشتر ئاماژەمان پێ کرد پێکھاتەھەڵوەشێنی ل ه �Destruk
 tionجودا دەبێتەوە و بە و جودابوونەوەیەی وای لێ
دێ هیچ گەاڵڵە و ئامانجێکی نەگۆڕ و چاوەڕوان کراوی
نەبێ و بە پێچەوانە ببێتە پڕۆسەیەکی نادیار و نەبڕاوە.
پێکھاتەھەڵوەشاندنەوە بێرەدا ئامێرێکی ڕەخنە گرانەیە و بە
تایبەتی لەالی ھایدگێرەوە ئەو مانایە کوێر دەکاتەوە پێی وایە
ئەو دەقەی دەبێ پێکھاتەھەڵوەشێنی بکرێ ،بەشێکە لەوە
چۆن بیرۆکەی ئورووپایی بە ھەڵە ڕۆیشتووە و پێویستی بە
ڕاست کردنەوە ھەیە .ھۆکارەکەشی ئەمەیە پێکھاتەھەڵوەشێنی
دوو ڕوانگە ڕەت دەکاتەوە ،یەکیان پێی وایە دە مێژووی
ئوروپایی دا سێ چاخی چەق بەستوو( کەونارا ،ناوەڕاست و
مۆدێڕن) هەن که دەاللەتە بۆ الڕێیی و الدان و ئەوی تریان
پێی وایە هێندێک رێی دیاری کراو هەن تێیان دا لەوانەیە ئەم
الڕێیی و الدانە بە ھۆی دیسان -شرۆڤەکردنی فەلسەفەی پێش
وەختی یۆنان کۆتایی پێ بێ .به پێچەوانه ،دێریدا پێداگری
دەکا ئەو شتەی ئەو پێکھاتەھەڵوەشێنی دەکا ،ئەو دەقانەن
ھەر خۆی” ھۆگر” یانە( )EO 87و بەشێکی ژیانەکی جیهانی
تێ فکرینی ئێمه ن و هەڵگری ڕوانگەیەکن بۆ ئاشکراکردنی
تێکچندراوییە سەرەکییەکان و دژایەتییە شاراوەکانیان .دێریدا
بۆ نموونه ،بەدوای نەزۆک کردنی ڕوانگەی کانت دا ناگەڕێ،
یا لە دوو نییە نووسراوەکانی کانت وا شرۆڤە بکا نیزیک
بن لە ڕوانگەکەی خۆی دەربارەی پرسی فەلسەفە دەبێ چ
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بێ ،بەڵکوو ئەو ڕێگایانەمان پێ نیشان دەدا تێیان دا کانت
نەریتی مێتافیزیکی دەگۆڕێ و درێژەی پێی دەدا ،هەروەها ئەو
ڕێگایانەشمان پێ نیشان دەدا تێی دا دەقەکانی کانت وێڕای”
الیەنە ھەڵە” ھاوچەشنەکانەوە کە ھەر بە پێی مێژووی ئەو
نەریتە مێتافیزیکییە ،بڕست لە خودی نەریتەکە دەبڕن ،پەکی
خۆیان دەخەن.
لە ساڵی  1967دا دێریدا ئەم پێناسەیە ڕادەنێ:
“پێکھاتەھەڵوەشاندنەوە ”ی فەلسەفە دەبێتە بیرکردنەوە
لە—بە ڕاست ترین و ناوەکی ترین شێوەدا—ڕەگەز ناسی
پێکھاتەیی یانەی چەمکە فەلسەفییە کان و دە هەمان کات
دا دیاری کردنی—لە ڕووگەیەکی دیاری کراوی دەرەکییەوە
که فەلسەفە پێی نییە تەوسیفی بکا و ناوی لێ نێ— ئەو
شتەیە لە ڕێی ماناکانی ئەم . . .سەرکووتە ورووژێنراوە خۆی
دەکاتە مێژوویەک و مێژوو توانیویتی بیشارێتەوە یا قەدەغەی
بکا و بێرەدا( )P 6ئەو شتەی دەکەوێتە دەرەوەی ئەم پانتایی
یە یا لەو پانتایی-یە پاوان کراوە کە نەریتی فەلسەفی بەسەری
دا زاڵە و گەرچی تێشی دا بێ ناو و نیشان ماوەتەوە ،دابینکەری
خاڵی وەرچەرخان و کلیلێکە بە ھۆیەوە ئەو هەڵە و کەموکوڕی
و بۆشایی یانە دەدۆزینەوە که زاڵ بوون هەوڵ دەدا بیانشارێتەوە.
دژایەتی نێوان نووسراوە و گوتراوە لە الی ئەفالتوونەوە ،دەق و
پێشەکییەکەی له الی هێگێڵەوە ،نیگار کێشانەوە و چوارچێوە
له الی کانتەوە ،سەر به زنجیرەیەک له دژبەرێتین( باش،
خراپ /لەش ،زەین /نێرینە ،مێیینە /پەراوێز ،ناوەند /واجب،
ئیمکان و هتد) که بە چەند الدا نەریتی فەلسەفەی ئورووپایی
پێکھاتە بەندی و بەرێوەبەری دەکەن .هەر کام لەو جووتە
دژبەرە ،زنجیرە پلەیەکه و بە تەما بووە ھەم الیەنی نا-زاڵ (
لەش ،مێینە ،پەراوێز،ئیمکان) و هەم ھەرچی لە دەرەوەی ئەم
دژبەرییە یە( تەماوی بوون ،ھێڵی دوولەت کارانە ،دووڕەگەیی)
له پانتایی فەلسەفی پاوان بکا .ئەم دژبەرە زنجیرەپلەیی یانە بە
نۆرەی خۆیانەوە بنەمایەک بۆ زنجیرە پلەیی سیاسی ،زاڵ بوونی
کۆمەاڵیەتی(نێرینە ،مێیینە /کۆیلە،ئازاد /دارا،نەدار /مەسیحی،
ئەوی تر /شارمەند ،کۆچەر) و جیاوازییەکانی پێوەندی دار بە
دەستەاڵت وەبەردێنن که ڕێک ئەو شێوە سەرکوتە دەورووژێنن
دێریدا پەنجەی بۆ ڕاکێشاوە .بۆیە پێکھاتەھەڵوەشێنی حاشا
لە ئیمکانی هەبوونی هێندێک لە” ئەزموونە سەرەتاییەکانی”
پێش -سوقراتی دەربارەی بوون دەکا کە بە ڕووخاندنی نەریتی
مێتافیزیکییەوە پێیانبگەین و لە جێ دا ئەو گرفتانە چارەسەر
بکا بە ھۆی نەریتەوە ھاتوونەتە گۆڕێ ،چوونکە بە سەر ئەم
گوتە ھاوچەشنانە شەوە ،ئەو ئەزموونانە بابەتی بەرتیشکی
پێکھاتەھەڵوەشێنین.
ئەوەی پێکھاتەھەڵوەشێنی لە نێو یەکبەری شتەکانی ترەوە
ئاشکرای دەکا ،ئەمەیە ئەو سەرکووتەی لە پێناو خوڵقاندنی
مێژووی فەلسەفە واجب دەنوێنێ ،لە مەودایەکی گەورەتر
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دا سەرکووتی ئەو شتەیە فەلسەفە خۆی ناتوانێ بەرزەفتی بکا،
سەرکووتی ئەو شتەیە وێڕای ئەوە بەشێکە لە فەلسەفە لەبەر
دەستی تێگەیشتنی فەلسەفیش هەڵدێ .ئەو الیەنە ھەڵەیەی
وا پێکھاتەھەڵوەشێنی بە دووی دا دەڕوا ،ئەو شوێن پێیانەن
دە پانتایی فەلسەفەدا جێھێشتراون ،ئەویش بە ڕێی ئەو شتە
دا کە دەبێ وەک گوتەزایەکی دەرەکی بۆ فەلسەفە پێناسە
بکرێ ھەتا بە فەلسەفە دەربچێ .کارە پێش وەختەکەی دێریدا
ئەم الیەنە ھەڵەیە لەو شتە گرێ دەدا لە ڕێی وشەی گوتراوە
دەکەوێتە بەردەست :دەست کورتی ئێمە بۆ بەرزەفت کردن
و سنووردارکردنی مانایەک که لەوانەیە درابێتە وشەکان ،به
هۆی پێشکەوتی مێژووییی زمان ،تەماوی بوونی مانا لەباری
زمانناسییەوە و توانایی دەقی نووسراوە بۆ ئەوە ھەڵبژێردرێتەوە،
دیسان وەبەر بێتەوە و لە و کەشەدا بخوێندرێتەوە که نە
دەتوانین وێنای بکەین و نە دەتوانین بەرزەفتی بکەین(9
بە ڕواڵەت ،دژ بە زەمینەی سنووردار و بێ -ناوبژیوانکارانەی
وشەی گوتراوەیە) .بۆیە دەکرێ هەر چەشنە دەقێک
پێکھاتەھەڵوەشێنی بکرێ( تەنانەت پەیامە کەرت ئاساکەی
نیچەش” چەترەکەم لە بیر چووە”  ،)in spursبەاڵم دەقە
ڕەسەنەکان( ئەفالتوون،کانت ،هێگێڵ و هایدگێری دووەمیش)
ڕانەری بەپیت ترین زەمینە ن بۆ پێکھاتەھەڵوەشێنی) .ئێمە
زۆرتر لە ڕێی دیتنی شوێن پێیەکانی ترسێک لە نەبوونی
ڕەها ،دەتوانین لە بارەی خۆمانەوە فێر بین که دە دەقەکانی
هێگێڵ دا ،چەمکی واال( )Aufhebungدەورووژێنن ،نەک
دیتنەوەی ئەو نەبوونە رەھایە لە نێو نووسراوەی کەسێکەوە
که کاریگەرییەکی وا قووڵی لەسەر فەلسەفەی( سیاسەت)
ئورووپایی دانەناوە.
کەوایە وەک نموونەیەکی پێوەندی دار بە پێکھاتەھەڵوەشێنی،
باش تر دێتە بەر چاو دەقێک هەڵبژێرین نیزیک بێ له چەتری
نیچه نەک دیاردەناسی روحی هێگێل .به رهەمی حەقیقەت دە
نیگارکێشانەوە دا سەردێری خۆی لەو نامەیەی پۆل سێزانەوە
وەردەگرێ تێی دا به ئێمیل بێرنارد دەڵێ “ :من لەحاست
بەرھەمی حەقیقەت لە نیگار کێشانەوە دا به تۆ قەرزدارم”[la
 ]verité en peintureو ئەوەشت پێ دەڵێم .دێریدا دەڵێ
فەلسەفەی زمان لە حاست نووسین و دەربڕینی ئەم ڕستەیەی
ئیمێلەوە ،بانگەشە دەکا سێزان دەبێ زانیبێ مەبەستی چ بووە،
بەاڵم لە ڕاستی دا ڕستەکە هیچ مانایەکی دیاری کراوی بە
بەریەوە نییە ”.حەقیقەت لە نیگار کێشانەوەدا” لەو سنوورانە
ھەڵدەکشی و واوەیان دەڕوا که فەلسەفە به لە بەر چاوگرتنی
زمانەوە دەیهەوێ دیارییان بکا ،چوونکه النی کەم چوار
مانای هەیە و هیچ کامەیان دانابەزێتە 10سەر ئەوی تر)1:
حەقیقەت لەبارەی خودی حەقیقەت دەبێ دە نێو یا لە
ڕێی نیگار کێشانەوە یا کاریکی تری هونەرییەوە بدۆزرێتەوە،
وەک ئەو حەقیقەتەی هایدگێر لە کتێبی “سەرچاوەی کاری

ھونەری ”دا و دە نێو نیگار کێشانەوەی پێاڵوی ڤان گۆک
دا دەیبینێتەوە )2.حەقیقەتی نیگار کێشانەوە بە چەشنی
نیگار کێشانەوە ،ئەوەی کە چەند “ ڕاستە بۆ ژیان” و چەند
سەرکەوتوویە لە نواندنەوەی ئەو شتەی وا مەبەستی بووە
بینوێنێتەوە )3.حەقیقەت دەربارەی ئۆبژەی حەقیقەت که
دەکرێ لە ڕێی نیگار کێشانەوە ببیندرێتەوە ،وەک ئەو کاتەی
پۆرتالێک بە ئاشکرایی کەسایەتی سووژەی خۆی نیشان دەدا4.
) حەقیقەت دەربارەی نیگار کێشانەوە بە چەشنی ئەو شتە
ی وا دە نیگار کێشانەوەدا وەک کارێکی ئینسانی یا فۆرمی
هونەر ،حەقیقەتە.
ئەم تەماوی بوونەی ڕستە فڕەنسەییە کە بە ھۆی ئەم ڕاستییە
سەروبەر بووە کە سێزان بەڵێنی دەدا بە زمان حەقیقەت
بلێ نەک بیکێشیتەوە و بێرەدایە دەق و نیگار کێشانەوە
لە زنجیرەیەکی تێکچندراوی مانا و ڕاستییە مومکینەکان
دا ،پێکەوە دەلکێنەوە .لەبەر ئەوەی ڕێکەوەندی فڕەنسەیی”
 ( ”en peintureدە نیگار کێشانەوە دا) لەقەدەر
ئاسایی یە( کەچی لە وەرگێڕان بەدەرە) ،رستەکە هیچ
مانایەکی تایبەتی نییە و ناشکرێ ھەیبێ .چوونکە جار جار
پێکھاتەھەڵوەشاندنەوەی ئەم جۆرە دەقە ڕەمزاوی و قەتیسانە
گرفتی لەگەڵە ،مەبەستی دێریدا لێرە ھەر خودی گوتەکانی
سێزان نییه ،بەڵکوو ڕوانگەی حەقیقەت و بەڵێنی یەکانە(
ئاشکراترین قەرز لە گوزارەی سێزان دا “من بە تۆ قەرزدارم”
) که لە فەلسەفەی هاوچەرخی زمان دا بەدی دەکرێ .ئەم
ڕستەیە لەبەر تەماوی بوونەکەی ،نە ک ھەر دەرەقەتی پێوەرە
فەلسەفییە نەریتییەکان نایە تا نرخێکی حەقیقی ھەبێ ،بەڵکوو
پێی نیە بگاتە مەرجەکانی ڕەزامەندیش پێی دا فەلسەفە ی
ئەم دوایی یانەی زمان ھیوادار بوو سەرلەنوێ ئەو پێوەرانە
جێگیر بکاتەوە و ڕوونی بکاتەوە ئایا سێزان “ قەرزەکەی” داوە
یا نا .دێریدا لە ڕێی پێکھاتەھەڵوەشاندنەوەی ڕێکەوەندی “
حەقیقەت دە نیگار کێشانەوە دا” ،ھیوادارە پێداگری لەسەر
واقیعیەتێکی پراگماتیک بکا کە چۆن کارکردەکانی زمان وەک
دیاردەیەکی زیندوو ،گەشە پێدانی پێوەرێکی رەسمی و رووت
بۆ ناسین و ریزبەندی گوزارەکان نامومکین دەکەن.
پێکھاتەھەڵوەشێنیی ئەدەبی
یەکێک له ڕاستییە سەرەکییەکانی پێوەندی دار بە
پەسەندکردنی پێکھاتەھەڵوەشێنی له واڵتی ئەمریکا ،ئەوە
بووە دپارتمانی ئەدەبی له چاو دپارتمانی فەلسەفی زووتر
پێکھاتەھەڵوەشێنی پەسەند کرد .بێ گومان چەندین هۆکار
بۆ ئەم پەسەندکردنەش هەن ،بەاڵم یەکێک لەو هۆکارانه بەو
جۆرەی جێفری هارتمەن ئاماژەی پێ دەکا ،ئەمەیە “ڕەخنەی
پێکھاتەھەڵوەشێنانە خۆی وەک چاالکییەکی پێوەندی دار
بە ڕۆمان نانوێنیتەوە” ،چونکە تەماوی بوون و زەمینەمەندی،
پێوەندی دوو الیەنەی وشەی نووسراوە و گوتراوە که

پێکھاتەھەڵوەشێنی دە دەقە فەلسەفییەکان دا پێداگریان له
سەر دەکا ،دە دقە ئەدەبیییەکان دا ،بەرچاوتر و ئاشکراترە .دە
هەمان کات دا ،پێکھاتەھەڵوەشێنی لە ڕێی راستەپاستەکردنی
ئەم ڕاستییە ی دەڵێ “ تەواوی ئەم شتەی بە روح یا
مانایەکی جودا لە پیتەکانی دەقەوە بیرمان لێ کردووەتەوە،
دە پانتایی یەکی نێوان دەقی”دا دەمینێتەوە (،)DCviiiدااڵنە
گرینگەکانی پێوەندی فەلسەفە و خوێندنەوە ئەدەبییەکانی
کردووتەوە .ئامرازەکانی پێکھاتەھەڵوەشێنی و جۆری ئەو
حەقیقەتانەی ئاشکرایان دەکەن دە ھەردووک پانتایی دا{
فەلسەفە و ئەدەبیات} ھاوچەشنن .ستراتژی سەرەکی هەروا
ھەر ئەوەیە بە بەری دەق دا ،شوێن پێی تەماوییەکی بنەمایی
یا گرێ-کوێرەیەک بگرینەبەر تا ئەو دژبەرایەتییە زنجیرە پلە
یی یانە ڕوون بکەینەوە دەقەکە لەسەری دامەزراوە ،ھەروەھا
ھەندێک لەو الیەنە ھەاڵنەش ڕوون بکەینەوە دەق وێڕایانەوە
پەکی دەکەوێ ،کەچی هەروا لە بیرۆکەی ئورووپایی دا،
ددان بە ھێز و گرینگایەتییەکەی دادەھێنرێ .بۆ نموونە،
خوێندنەوەی دەروون-شیکارانە-کالسیکی ئێرنێست جۆنس
له”هەملێت” پێکھاتەھەڵوەشێنانەیە ،ئەویش لەو گۆشەنیگایەوە
کە لە نمایشت نامەی “ژۆلیۆس سێزار” دا باوک کوژییەکی
ناڕەوا بەرجەستە دەکاتەوە (،شکسپیێر خۆی لەم راستییە
نەبان دەکا که برۆتوس کوڕە بیژووەکەی سزار بووە و ئەمەش
دەاللەتێکە بۆ جووتێکی دووفاقییانەی نەگۆڕ لە باوک و کوڕ،
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باوکی( خۆش ویستراو /)-کوڕی( شەرعی)،خوێندنەوەکەی
ئێرنێست جۆنس بۆ بە دواداچوونی پرسی الیەنی ھەڵەی
ئۆدیپ لە کایەی دواتر دا ،ئەم شێوە خۆنەبان-کردن و
پاک کردنەوەیەی{ پرسەکە} بە چەشنی کلیلێک لەبەر چاو
دەگرێ .دێرەدا پێکھاتەھەڵوەشێنی نەک ھەر مانایەکی نوێ لە
“ ھەملێت” وەبەر دێنێ ،بەو جۆرەی دەتوانین بڵێن دێریدا لە
باسی پێوەندی دار بە پێشەکییەکان لە ھێگێل دا دەیکا ،بەڵکوو
تێگەیشتنی ئێمە له بەرهەمەکەی شکسپێیر دەوڵەمەندتر دەکا.
دێڕەکانی سەروو ئەم ڕاستییە نیشان دەدەن که
پێکھاتەھەڵوەشێنی زۆرتر لە ئەدەبیات دا دەورێکی جیاواز کایە
دەکا نەک فەلسەفە .پێکھاتەھەڵوەشێنی گەرەکیتی دە تیۆری
ئەدەبی دا و لەبارەی بایەخی تیۆرییەکانی تیۆری دارێژەکان
کەڵکی لێ وەربگیرێ ،نەک لەبارەی بایەخی ئەو دەقانەی
باسیان لەسەر دەکە ن .فەلسەفەی کانت پێکھاتەھەڵوەشێنی
دەکەین تا گوتوبێژ و باسی دەگەڵ بکەین( یا دەگەڵ ئەوانی
تر) ،بەاڵم بۆ گوتوبێژ و باس کردن دەگەڵ شکسپیێر،
شکسپیێر پێکھاتەھەڵوەشێنی ناکەین( یا بەو جۆرەی پێشتر
باسی ھاتە گۆڕی سێزان پێکھاتەھەڵوەشێنی ناکەین تا گوتوبیژ
و باسی دەگەڵ بکەین) .جگە لەمەش پێکھاتەھەڵوەشێنیی
ئەدەبی ئەو دەقانە دەگرێتەوە سروشتێکی جیاوازیان لە خودی
پێکھاتەھەڵوەشێنی ھەیە ،کەچی پێکھاتەھەڵوەشاندنەوەی
دەقێکی فەلسەفی ،بەرھەمی دەقێکی تری فەلسەفییە .ئەم
بابەتە ش دە فەلسەفەدا روانگەیە کی لەم چەشنە زۆرتر ڕوون
دەکاتەوە که دەڵێ دەقی پێکھاتەھەڵوەشێنانە بۆ خۆی دەکرێ
و دەبێ پێکھاتەھەڵوەشێنی بکرێ .لە الیەکی تر ،ئەوەی
پێکھاتەھەڵوەشێنیی ئەدەبی وەبەری دینێ ،ھەر ئەدەبیات
نییه .ئەمەش بەم مانایە نییە کە ناکرێ پێکھاتەھەڵوەشێنییە
ئەدەبییەکان ،پێکھاتەھەڵوەشێنی نەکرێن ،بەڵکوو بەو مانایەیە
ھەر بەو ڕێبازە ھاوچەشنە ی دا وەبەرھاتوون ،پێکھاتەھەڵوەشێنی
نەکرێن .ئەو زەمینەیەی لەوانەیە ئەم جۆرە پێکھاتەھەڵوەشێنییە
لەسەری دامەزرا بێ ،تەواو لەو زەمینەیەی تێی دا دەقێکی
ڕەسەن و پێکھاتەھەڵوەشێنانە بیچمی-گرتووە ،جیاوازە .بە
دەربڕینێکی تر ،پێکھاتەھەڵوەشێنیی ئەدەبی ،النی کەم لە
هەندێک مانای وشەدا ،ئیمکان و واقیعیەتی ئەدەبیات گریمانه
دەکا ،کەچی پێکھاتەھەڵوەشێنی وەک چاالکییەکی فەلسەفی
دە بنەمایی ترین ئاستی خۆی دا ،دەگەڵ مومکین بوونی
خودی فەلسەفە ملمالنێ دەکا.
دەمەقاڵە و بەرەوڕووبوونەوەکان
پێوەندی دار بە دەقە ئەدەبی و فەلسەفییەکانەوە،
پێکھاتەھەڵوەشێنی بەردەوام لەگەڵ ڕووکردەکانی جیھانی
ھاوچەرخ گوتوبێژ ێکی بەکار و بە وەجی ھەبووە .بە پیت ترین
و بەرھەم ھێنەرترین گوتوبێژ ،لەگەڵ ئەو قوتابخانانە بووە که بە
بەری مێژوو و ئاڕاستە ی پێکھاتەھەڵوەشێنی دا شۆردەبنەوە
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و زۆر جاریش ریشەی خۆیان لە فەلسەفەی هایدگێردا
دیتووەتەوە .لە هەمان کات دا ئەو بابەتانەی لەو دەمەقااڵنەوە
سەریان هەڵداوە ،دەگەڵ ئەو بابەتانەی لە الیەن ڕەخنەگرە بە
باس وخواستەکانەوە دەستنیشان کراون و یەکبەرە دە گژی
جووڵە و چاالکیی پێکھاتەھەڵوەشێنانە ڕاچوونە ،وێک دەچن.
پوختەیەک لە ھەندێک لە بە بڕست ترین دەمەقاڵەکان که
بیست ساڵیشی تێپەراندووە ،لە کۆتایی سەدەی بیستەم بە
دواوە ئەم ھەلەی ڕەخساندووە نارەزامەندی و ناقاییل بوونێکی
ئەوتۆ بەرانبەر بە -پێکھاتەھەڵوەشێنی بھێتە گۆڕێ.
گوتوبێژی ساڵی 1981ی پێکھاتەھەڵوەشێنی (دێریدا) و
هێرمینۆتیک (گادامێر) النی کەم دوو تێمی باوی لێ دەردەکەوێ
که یەکیان ھەر لە پێشترەوە ناڕاستەوخۆ باسی لێ کرا— ئەو
تۆمەتەی پێکھاتەھەڵوەشێنی بە چاالکییەکی نەرێ دادەنێ.
گادامێر وەکوو کەسێک کە دەکەوێتە نێوان خوێندنەوەی
ھایدگێر و خوێندنەوەی دێریدا لە نیچە ،بانگەشە دەکا
پێکھاتەھەڵوەشێنی” ڕەتاندنی“ ”11زمانی چەمکەکان”12ە
که میراتی فەلسەفەی ئورووپایی یە( .)DD101ئینجا بە
گوێرەی ئەوەی لە سەرەوە ورووژێنرا ،پێکھاتەھەڵوەشێنی
پرسیار و بزاڤێکی دوو فاقییە کە دەزانێ قەرزدارە بەو دەقانەی
پێکھاتەھەڵوەشێنییان دەکا ،بۆیه ھەرگیز ڕە ت کردنەوە نییە.
تۆمەتی دوووەم ئەمەیە پێکھاتەھەڵوەشێنی ڕێگا بەم ئیمکانە
نادا که وشەیەک سەرلە نوێ پێناسە بکرێتەوە یا بە شێوەیەکی
سەربەخۆ لە مانا مێتافیزیکی و نەریتییەکەی کەڵکی لێ
وەربگیرێ .گادامێر بە لەبەر چاو گرتنی” تێگەیشتن”10
بەگشتی“ ،خود -فامی ”11و “دیالکتیک ”12ئەم بابەتە چەق
دەکاتەوە و دەپرسێ کاتێک ئەم زاراوانە بەو ڕێیەدا کەڵکیان لێ
وەرگیراوە کە من کەڵکیان لێ وەردەگرم ،بۆچی دەبێ وەک
بەشێک له مێتافیزیک ڕەچاو بکرێن .ئەم بەڵگاندنە بە ھۆی
گەڕانەوەی خودی گادامێر بۆ ڕێکەوەندی “ حیکمەتێکی کۆن
تر که لە زمانێکی زیندوو دا دەدوێ” بڕستی کەم بووەتەوە
و بێرەدا ئاوەزەدانەوەی بەردەوامی نەریت پشتڕاست دەکاتەوە،
تەنانەت لە نێو خێرخوازانە ترین زاراوە فەلسەفییەکان و ئەو
زاراوە فەلسەفییانەی بەوردبینانەترین شێوە پێناسە کراونەتەوە.
(.)DD95-99
ڕاگۆڕینەوەی ساڵی  1990ی نێوان تیۆری دارێژە فمنیستە
سەرەکییەکان ،کە سێرەیان لە پۆست-مۆدێرنیسم گرتبوو بە
ناوی دەمەقاڵە فمێنیستییەکان دەسەریەک کراوە و وەک
ڕاگۆڕینەوەکەی { ساڵی  } 1981ھەندێک بابەتی ھاوچەشنی
چەق کردەوە و لەجێی دا نوسخەی فمێنیستییانەی
پێکھاتەھەڵوەشێنی لە واڵتی ئەمریکا وەدی ھێنا .ئەو فمێنیستانەی
لێرەدا دژی پۆست مۆدێرنیسم و پێکھاتەھەڵوەشێنین و تا
ڕادەیەکی زیادتر دژی پێکھاتەھەڵوەشێنین ،ئەم بابەتە دەخەنە
ڕوو که کردەی سیاسی حەوجە بە بنەمایەکی بە ھێزتر لە

و جۆرە بنەمایەیە کە ھەر کام لەو دوو قوتابخانەیە وا پێیانە
دابینی بکەن .بۆ نموونه ،سیال بن حەبیب ددان بەمە دادەھێنێ
که سۆبژێکتیڤیتە بەرھەمی زمان و پێکهاتە سیمبلیکەکانی
ترە ،بەاڵم پێداگری دەکا دەبێ دە مێژووی ژیانمان دا بڕێک
مانا بمێننەوە تێی دا” ھاوکات نووسەر و کاراکتێر”بین .
بن حەبیب پێی وایە ،بۆ ئەوە لە باری سیاسییەوە بەرانبەر
بە مانایەکی ناسکی ژنانە لە خود و نەبوونی خودفەرمانی،
کارتێکەر و شوێن دانەر بین ،فەلسەفەی فمنیستیی حەوجە
بە زاتی بکەرێتی 13و کەسێتیەتییەکی لە دابەزین نەھاتوویە
پێکھاتەھەڵوەشێنی حاشای لێ کردووە( .)FC21-22بەو
جۆرەی جودیس باتلێر دەڵێ ،باوەڕی لەم چەشنە ،لەخۆگری
ئیمکانی ھەرچەشنە” دژوازییەکی سیاسی” لە حاست خودە،
رێک بەو ڕێبازە نەریتییە ی دا لێی تێگەیشتووین ،چوونکه
ھیچ ڕێگایکی سیاسیمان بۆ ناکاتەوە پێی دا بۆ واوەی دووفاقییە
مێتافیزیکییە نەریتییەکان( نووسەر /کاراکتێر -،ئۆتۆریتە /پێمل
بوون،خود /ئەوی تر ،ئۆتۆنۆمی /هیترۆنۆمی -نێرینە /مێینە)
هەڵبکشێن(.).FC36
بن حەبیب دە واڵمەکەی دا بۆ باتلێر و لە باس و
خواستەکانی پێوەندی دار بە پێکھاتەھەڵوەشێنی ،پێداگری
لەسەر بابەتێکی بازنە یی ئاسا دەکا“ :چۆن دەکرێ کەسێک
لە ڕێی گۆتارێکەوە( )discourseو بە بێ ئەوە بەسترابێتەوە

بە گوتارەکە ،سەرھەڵدەدا؟” واتە ،چۆن تێگەیشتنی
پێکھاتەھەڵوەشێنانە له خود ،بە چەشنی تەماوییەک کە
بەشێوەیەکی زاتی دابەش بووە ،دەتوانێ بۆ ڕەخنە ی
کۆمەاڵیەتی و سیاسی خاڵی دەستپێک دابین بکا()FC110؟
کەوایە زانیمان لە الی پێکھاتەھەڵوەشێنی،گوتار نه
یەکپارچەیە و نە ناتەماوییانەیە ،گوتار ناتوانێ دیاری کەری
چڕ و پڕی خود بێ .نەبوونی “خود”ێکی جەوهەری و پایەدار،
لەو مانا ئاسایی یە دا که بن حەبیب و ئەوانی تر پێوەندی
دار بە پێکھاتەھەڵوەشێنی ،-ڕەخنەی لێ دەگرن ،ھاوکات
ئەو شتەیە لە دەرەوە و واوەی جیھانی مانا و جەوھەرە
نەگۆڕەکان دا ( کە بە نەریتی فەلسەفی دا ڕاستەپاستە کراوە)
ئیمکانی بکەرێتی وەبەر دێنێ (.دکارت خۆی لە بەرھەمی “
تێڕامانەکان”14دا دەڵێ خودی دکارتی ئەو کاتە زۆرترین
ئازادی ھەیە کە ھیج مژارێکی جگە لە پێمل بوون بە ئاوەز
نەبێ) .لێرە تێکچندراوییەکان دەکرێ بە شێوەیەک ببیندرێن
کە دەقی پێکھاتەھەڵوەشێنانە خۆی ھەمیشە دەگەڵ ھەندێک
پرسیاری ھاوچەشن دەربارەی ئیمکانی بکەرایەتی سیاسی و
تاکەکەسی( خوارەوە ببینن) تێکەڵ دەبێ ،بەاڵم بەو جۆرەی
لەوانەیە چاوەڕێ بکرێ ،بە ھیچ واڵمێکی گومانبڕانە نەگەن.
بەرەڕووبوونەوەی ساڵی 1993ی پێکھاتەھەڵوەشێنی و
نوێ پراگماتیستی ریچارد ڕۆڕتی چەند خاڵی هاوچەشنی
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لێ دەکەوێتەوە .ڕۆرتی وێڕای دەربڕینی ئەم باوەڕە کە
پێکھاتەھەڵوەشێنی النی کەم لە واڵتی ئەمریکا سەرنج لە
سیاستی ڕاستەقینە و واقیعی دەسرێتەوە( دواتر سیاسەتی
ڕاستەقینە بەچەشنی” پێکھاتن و چاکسازی کورت خایێنی
پراگماتیک” پێناسە دەکا) ،بەو ئاسۆیەدا کە دێریدا ھەروا ھەر
شوێن گری نەریتی رووناک بیرییە ،بە کەسێکی مرۆڤ خوازی
دادەنی .ڕۆڕتی الیەنگری له تێگەیشتنی پێکھاتەھەڵوەشێنانەی
زمان دەکا کە بەو شتەی دادەنێ ویتگنشتاین کردوویتی ،بەاڵم
حاشا لەوە دەکا ئاکامەکانی تیۆریی ویتگنشتاین دەربارەی
زمان بە شێوەیەکی مانادار لە مەیدانی زانستە سروشتییەکان
دا دەکار بکرێن .ڕۆڕتی لەبەرانبەردا باوەڕی بە بۆچوونێکی
ئەزموون خوازانه یا سروشتی خوازانه ی نێو پانتایی زانست ھەیە
و پێی وایە دەگەڵ الیەنی “واالیانەی”15پێکھاتەھەڵوەشێنی
دژایەتی ھەیە ،ئەویش سەرقاڵ بوونی بەردەوام بە مێتافیزیک و
ھەبوونی حەزێکی وەبەرھێنە بۆ دیتنی زانست وەک فۆرمێک
له ماتریالیسمی مێتافیزیکی(.)DP14-17
دێریدا لە واڵم دا باوەڕی بە ھەندێک خاڵی هاوبەش لە نێوان
پراگماتیسم و پێکھاتەھەڵوەشێنی ھەیە ،بەاڵم پشتیوانی له
ھێنانەبەر باسی بابەت و پرسیاری واالیانە و ئەمری ڕەت ھەڵگر
دەکا کە تەواوی مێتافێزیک وەک بەرگرییەکی دژ بەئەزموون
خوازی ،پۆزیتیڤیسم و سایکۆلۆژیسم نابینێ .ئەو هەروەها پەنجە
بۆ الی بەرھەمێکی خۆی ڕادەکێشێ که پرسی لەچارنەھاتوو
یی 16ی توندوتیژیی پانتایی سیاسی دەگرێتەوە و تێی دا ھێرش
دەکاتە سەر ئەو گەش بینیە ئەوتۆیەی لە ڕوانگە سیاسییەکانی
ڕۆڕتی دا بەدی دەکرێن( .)DP81-83دەلیلەکەی دێریدا
ئەمەیە دەوڵەتی سیاسی لەسەر یاسا دامەزراوە و یاسا لەسەر
هێزی سزادان و تەنبێ کردن ،واتە توندوتیژی دامەزراوە ،کە
زەمینە و بناغەی دەوڵەتی سیاسییە .بەرهەمەکەی دواتری
دێریدا بە ناوی لەمەڕ کۆچەری ،بەستراوبوونی دەوڵەتی سیاسی
به سنووری زەخت و زۆرجار توندوتیژ انەی نێوان ئەو کەسەی
هەموو مافەکانی شارمەندایەتی دێموکراتیکی هەیە( لە مانا
فڕەنسەییەکەی دا “برایەتی”)—واتە شارمەند ،خاوەن زەوی
و هەموو مرۆڤه ئازادەکان و ھەمیشەش تەواوی ژنەکان—و
ئەو کەسەی ئەو مافانەی نییە( کەسی بێگانه،گوندنشینەکان و
کۆیلەکان و ژنەکان) توێخ دەکاتەوە.
()2003
ترۆردا
لەچاخی
فەلسەفە
بەرهەمی
بەرەڕووبەڕووبوونەوەی ڕاستەوخۆی پێکھاتەھەڵوەشێنی و
تیۆری کردەی پێوەندی کارانەی17یورگێن هابێرماس نییە،
بەاڵم درێژەدارێتی ئەو تیۆرییە ڕوون دەکاتەوە لەو بیست
ساڵەی دوایی دا لە نێو ڕەخنەگرانی پێکھاتەھەڵوەشێنی
بەرچاوکەوتووە .دە دەقی  11/9دا ،روانگەکانی هابێرماس
ددان بە هەبوونی توندوتیژییەکی پێکهاتەیی دادەھێنن
کە کۆمەڵگا سەرکەوتووەکانی گرتووەتەوە ،ئەو کۆمەڵگایانەی
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بە ڕۆژئاوا ناوی دێنێ .هابێرماس دواجار تیشک دەخاتە
سەر “ گومانی پێکھاتەھەڵوەشێن خوازانه ”18و دەڵێ ئەو
شێوە پێوەندییەی به بارێکی ئاوەزمەند دا و بە باشی لە
ھەر چەشنە بارودۆخێکی ڕۆژانە دا کاردەکا ،کاتێک کە پەل
بۆ نێو گوتوبێژێکی بەرباڵوتری نێوان گرووپە کۆمەاڵیەتی و
سیاسییەکان دەکوتین،چیتر ئەو دەوەرەی نامێنێ ھەیبوو.
ھابێرماس پێی وایه گوتوبێژی پێداگری لەسەر کراو” ھیچ نییە
مەگەر” توندوتیژییەکی ڕاگوێزراو که پتانسیێلەکانی گوتوبێژ
بۆ کۆتایی پێ هێنان بە توندوتیژی تەماوی دەکا،ئەویش
بە بێ ئەوەی زەمینەیەکی نوێ بۆ توندوتیژی بھێنێتەوە
گۆڕێ( .)PT35-38هابێرماس ھەر بێرەدا ناقایلە لەوەی
چەمکی خودبوردوویی، 19پێکھاتەھەڵوەشێنی بکرێ کە
وەک ھەمیشە مەشق کردن یا دەکارکردنی دەستەاڵتە بۆ ئەوە
خودبوردوویی بکا یان نا ،چوونکه ئەو خودبوردوویی یەی لە
دێموکراسی دا داوا دەکرێ ،خودبوردوویی یەکە دەکەوێتە
نێوان بەرابەرەکان و خودبوردوویی یەکی دووالیەنەیە نەک
تاکالیەنە .ئەو هەروەها دە پێکھاتەھەڵوەشێنی دا بازنەئاسا
بوونێکی دیاری کراو دەدۆزێتەوە ،چونکه وا دیارە پشتی بە
جیهانداگرییەکی ھاوچەشن ،خودبوردوویی و ھتد بەستووە و
دەبەریش دایە پەکیان بخا.
کەوایە ،بە پێوشوێنی باسەکەمان دا ،ئەم ھێما دووفاقییە
خۆی جەوھەری پێکھاتەھەڵوە-شێنییە .دێریدا پێی وایە ئەو “
ڕووداوە سەرەکییانەی” کە شێوەیەک لە پێوەندی نێوان ئەو
گرووپانەی ھابێرماس ئاماژەیان پێ دەکا ،دەورووژێنن ،ھەمیشە
و نەک بە شێوەیەکی پاوانکارانە ،ئەو ڕووداوانەن ڕاستەوخۆ
لەسەر ئورووپا و ئەمریکا کاریگەرییان هەیە و بۆ نموونە،بە
قەرای مەرگی ئەو کەسانە نین لە سۆمالییا و سودان گیانیان
لەدەست داوە .ھابێرماس دە درێژەدا دەڵێ ،ئەو مەترسییەی
بە بۆنەی ڕووداوی  11/9ھاتووەتە کایەوە ،رێک زەمینەیەکی
تایبەتی پێوەندی دار بە شرۆفەکردنە که بەسەر دیالۆگی
نێوان “ڕۆژئاوا” و” ئەویترییەکەی”دا زاڵە و ھاوکات هێندێک
شێوەی توندوتیژی بەالیەوە ڕەوایە و مەیدانیش بە ھێندێک
توندوتیژی نادا( .)PT92-93دێریدا خوێندنەوەی خۆی لە
چەمکی لێبوردوویی نوێ دەکاتەوە و بە چەشنی دەکارکردنی
دەستەاڵتێکی تاکالیەن خوازانە و بە تایبەت دینی سەیری
دەکا( .)PT127کەس داوا لە گرووپێکی ستەم لێکراو و بن
دەست ناکا بەرانبەر بە سەرکووت کارەکانیان” خودبوردوویی”
بکەن :تەنیا لەو کەسانە داوای خودبوردوویی دەکرێ لە
ئاستێک دان دەتوانن خودبوردوویی قبووڵ بکەن یا حاشای
لێ بکەن .دێریدا ھەروەھا به هۆی توندوتیژی پێوەندییەکانی
دەستەاڵت( )PT120ئیمکانی ھەبوونی دێموکراسییەکی
واقیعی دەھەڵمەت دەگرێ و بڕێک لەوەش زۆرتر ملمالنێی
ئیمکانی دێموکراسییەک دەکا تێی دا گرووپە جیاوازەکان بەو

ڕادەیەی گەرەکە بەرابەر بن ھەتا خودبوردوویی-یەکی بەڕاستی
دووالیەنە بوونی ھەبێ.
ئەم دەمەقاڵەیەی دێریدا و هابێرماس ناراستەوخۆیه ،چونکه
ڕوانگەکانیان له ڕێی ھەندێک دیمانەی جودا جودادا کۆکراوەتەوە
و سێ خاڵی تەوەریش شی دەکاتەوە .خاڵی یەکەم کە پێشتریش
باسی ھاتە گۆڕێ بەردەوام بوونی ئەو نارەزایەتییانەیە بەرانبەر بە
پێکھاتەھەڵوەشێنی ھەن و بۆ ماوەیەک دە گۆڕێ دا بوونە و دە
یەکەم ھەنگاودا لەسەر بابەتی وەک ئەمری ڕۆژانە /ئەمری واال
(جۆرە دووفاقییەک که پێکھاتەھەڵوەشێنی بە تەمایە جێگای
پێ چۆل بکا) و پاشھاتە سیاسییەکانی پێکھاتەھەڵوەشێنی
چڕ دەبنەوە .خاڵی دووەم ،ڕوانگەی دواخستنە 20که باس
و خواستەکانی پێوەندی دار بەم ڕوانگەیە ،زۆرتر لەسەر
دژبەرایەتی دادەمەزرێن نەک ئە حەوڵە واقیعییانەی نییەتی
پێوەندی یا سازدانی بەڵگەیەکیان ھەبێ .ئەوەش مێتۆدێکە
ڕێک وەک ئەوەی پێکھاتەھەڵوەشێنی دەیکا ،پرسیار لە
ھەموو شتێکی وەک خود و تەنانەت مێتۆدیش دەکا و
بنەمایەکی کەمتر عەینی جێ دەھێڵێ ڕەخنەگران ڕەخنەی لێ
بگرن ،ئەوەی نایکا ئەو بازنە ئاسابوون و هێما دووفاقی یەیە
پێکھاتەھەڵوەشێنی پەسەندی دەکا .دە ھەمان کات دا ،خاڵی
سێیەم ئەمەیە لە پاش ساڵی 1989وە ،پێکھاتەھەڵوەشێنی
زیادتر سەرقاڵی سیاسەتە و ئەگەر بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ
لە جوابی ئەم ملمالنێ و کێشانە دا نە-بووبێ ،النی کەم لە
چوارچێوەی خواستە سەرەکییەکانی ئەم ھەڵمەت و گرفتانە
دایە.
نوسخەکانی دواتر
دە دیمانەی ساڵی  2001دا دەربارەی ڕووداوی  ،11/9دێریدا
لەمەڕ سروشتی پێکھاتەھەڵوەشێنی ھەندێک گوتە دەردەبڕێ
که دە گەڵ ڕوانگەکانی پێشتری الیەنی ھاوچەشن و جیاوازی
ھەیە .دێرەدا فەیلەسووفی پێکھاتەھەڵوەشێن باوەڕ بەو کەسە
دادەنێ “سەرەتا شی دەکاتەوە و دواتر ئاکامە کردەیی و شوێن
دانەرەکانی پێوەندی نێوان میراتی فەلسەفی و پێکهاتەی ھەروا
زاڵی سیستمی سیاسی -حقوقی دەخاتەڕوو که ئاشکرایانە
پازدانی 21پێوە دیارە( .)PT106پێداگرییەکی ئاشکرا لەسەر
سیاسەت و ئەمری پراگماتیک ،بە قەرای بەشی ھەرە زۆری ئەو
سەرچاوە تەماوییانە ی ئاماژەی پێ دەکرێ کە لەم سی ساڵەی
دوایی دا زۆر هاوبەش بوون .لە هەمان کات دا ،دێریدا بە-هەست
و سۆزەوە تایبەتمەندی دووفاقییانەی پشتڕاست کردنەوەی بڕوا
و ھاوپەیمانی خۆی دەگەڵ مافی نێونەتەوەیی دووپات دەکاتەوە
که وەک دێموکراسی لە جیهانی واقیع دا جێگیر نابێ و دیسان
ھەر وەک دێموکراسی لەبڕیارنەهاتوویە و تەنانەت ناکرێ بە
بێ دژبەری و دژوازی وێناش بکرێ( .)PT115ئەو لە ئاکام
دا دەگەڕێتەوە بۆ “دەواخانەی ئەفالتون” ھەتا بەوێ دا بڵێ
دەوڵەتی سیاسی بەالی سوقراتەوە وەک نڤیسار وایە کە “هەم

دەردە و هەم دەرمان ”22و بە بێ دەوڵەت ناتوانین بژین ،نەک
لەبەر ئەوە زاتێکی توندوتیژانە ی ھەیە،بەڵکوو ھەر دەوڵەتە لەو
توندوتیژییانەی خۆی هۆکاریتی دەمانپارێزێ(.)PT124
پێکھاتەھەڵوەشێنی دە سەدەی بیست و یەکەم دا الیەنی
ڕەخنەگرانە به خۆوە دەگرێ ،تەنانەت ئەو کاتەی سێرەی لە
دەقە یەکگرتووە لێک نیزیکەکانیش گرتبێ .بۆ نموونه دێریدا
لە پەیامی ساڵی 2001ی وەرگرتنی خەاڵتی تیۆدۆر ئادۆرنۆدا،
دەگەڕێتەوە بۆ خودی ئادۆرنۆ،به تایبەت بۆ ئەو دەستکەوتەی
ئادۆرنۆ بە ھۆی زانینی زمانی ئەڵمانی مسۆگەری کردووە و
ئەو ملمالنێیەی لەگەڵ جیهانی بوون و ئورووپای یەکگرتووی
ھەیە .ئەم جۆرە پێکھاتەھەڵوەشێنییە لەسەر شێوەیەکی ناسیاو
و وشەیەکی لەوەرگێران نەهاتووی( ()fichuدەستماڵی مل،
وەکوو ئاوەڵناو؛ لەدەست دراو{ ون بوو} یا بەجێ گەیێندراو بۆ)
فڕەنسەیی دامەزراوە .ئەم وشەیە لە نامەیەک دا و بە زمانی
فڕەنسەیی لە الیەن والتر بنیامینەوە بۆ ژنی ئادۆرنۆ نووسراوە.
بنیامین لە وەسف کردنی زیندەخەونێک دا کەڵک لەم وشەیە
وەردەگرێ .کاتێک دە یەکەم مانای وشەی  fichuدا (
دەستماڵ یان شاڵ گەردەن) قسە له” گۆڕانی شێعرێک دە
دەستماڵێک دا” دەکا .لە زیندەخەونەکەدا وشەی fichuلە
پیتی “ “ dگرێ دەدرێ که بەو جۆرەی دێریدا دەڵێ ،لەوانەیە
ئاماژە به ناوێک بکا بنیامین دە پیتە نیشانەدارەکان دا کەڵکی
لێ وەرگرتووە ،یا ئاماژە بە خوشکەکەی و ژنەکەی بکا که
هەردووک ناویان Doraبووە .دێریدا درێژەی پێ دەدا و دەڵێ
وشەی”  ”Doraدە زمانی یۆنانی دا دەتوانێ به مانای پێستی
سوتاو و داڕوشاو بێ و لێرە ئەوە دەبێتە مانای دووەمی وشەی
 ، fichuمانای ڕووداوی ئاشۆیتز و مانای  11/9که ڕۆژی
له دایک-بوونی ئادۆرنۆ بووە( .)PM164-181دە نموونەیەکی
ھەرە باشی پێکھاتەھەڵوەشاندنەوەی پێکھاتەھەڵوەشێنییەک
دا،وەرگێڕی ئینگلیسی ئەم گوتانەی سەروو ژێرنووسێک دادەنێ
تا لێ زیاد بکا کە وشەی” “ Dorبەمانای دیاری بەشێکە له
ناوی ئادۆرنۆ ،تیۆدۆر به مانای “دیاری خوداکان “(.)PM203
دە پڕۆسەی پێکھاتەھەڵوەشاندنەوەی وشەی” ”fichuدا
جنس دەورێکی سەرەکی دەگێرێ .ئەگەر کەم و کورتی و
کەڵێن و ھەڵەی نێو دەقە فەلسەفی و نەریتییەکان  ،ئاکامی
ئەم حەواڵنەن دەیانھەوێ ئەم شتە لە فەلسەفە هەاڵوێرن
کە فەلسەفە ناتوانێ بەرزەفتی بکا و سێبەری بە سەردا
بنوێنێ ،دواجار ژن( ژنی ئادۆرنۆ ،ژن و خوشکی بەنیامین
و هەر ژنێک که شاڵ گەردەن لەملی دەکا) دەبێتە یەکێک
له شوێنه کانی نەزۆک کردنی پێکھاتەھەڵوەشێنانه .بەسەر
جنسی ژنەوە ،مەرگیش بەو جۆرەی دێریدا دە بەرھەمەکەی
دواتری دا سەرنج دەداتە مەرگی باوک ،دایک و مەرگی
خۆی ،گرینگییەکی بەرەو زیاد بوونی لە پێکھاتەھەڵوەشێنی
دا ھەیە .بەو الی ئەو پێوەندییە دا که دەروون-شیکاری لە
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نێوان ژن و مەرگەوە سازی دەکا ،پێکھاتەھەڵوەشێنی ،چەمکی
ژن و مەرگ ڕادەنوێنێتەوە تا ببنە ڕیشەی ئەو شتەی نەریتی
فەلسەفی هەمیشە حەوڵی داوە خۆی لێ بپارێزێ .نڤیسار
بەالی سوقراتەوە دەکرێ( وەکوو ژن) فریوکارانە بێ ،یا لە
سەرچاوەیەکی وەک کوڕێکی بیژوو ( لەم چەشنە ژنە بووبێ)
سەرسووڕماو بمێنێتەوە .پێکھاتەھەڵوەشێنی پێی وایە سوقرات
نە قسە لە “ژن” و نە قسە لە “مەرگ” دەکا ،بەڵکوو قسە لە
دوژمنایەتی کردنی نڤیسار دەکا ،کە وەک تەواوی نیشانەکانی
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شیـ

ڕۆچوونی ئێمە لە ئەندیشەی ئەفالتوون و ئەو نەریتەی خۆی
دەستپێکەری بووە ،دە بنەڕەت دا “سەرکووتی ورووژێنراو”23ی
ئەو شتەیە بەردەوام بۆ واوەی فەلسەفە ،جەستەی فەیلەسووف،
حەزەکان و مەرگی فەیلەسووف ھەڵدەکشێ.
پێکھاتەھەڵوەشێنی فمنیستی
پێوەندی نێوان پێکھاتەھەڵوەشێنی و خوێندنەوە ی
فمنیستییانەی نەریتی ئوروپایی که وا ھەر لە کاتی نووسینی
بەرھەمی “دەواخانەی ئەفالتوون” ەوە ( )1972پێوەندییەکی

نیزیک و ئاشکرا بووە ،دە گوتوبێژی ساڵی  1981یش دا ھەر
ڕوون و ئاشکرایە .ئەم گوتوبێژە کە بە” کۆرۆگرافی ”24ناوی
ڕۆیشتووە ،گوتوبێژی دێریدا و کریستی ڤی.مەک دۆنالدە.
ھەڵبەت ماوەیەک بەر لەم گوتوبێژە تیۆریکارانی فمنیست لە
فڕەنسە ،لە بەرھەم و کارەکانی خۆیان دا سەرقاڵی دەکارکردنی
ستراتژییە پێکھاتەھەڵوەشێنییەکانیان بوون .بۆ نموونە ،هێلێن
سیخۆس و کاترین کلێمانت لە کتێبەکەیان دا به ناوی “ ژنی
تازە لە دایک بوو” (،)1975کۆمەڵێک له و دژبەرە زنجیرە پلەییانە
( باش بوون /خراپ بوون ،ژیان /مەرگ،ڕۆژ /شەو،سروشت/
فەرھەنگ ،نێرینە /مێینە) توێخ دەکەنەوە،که بەشی ھەرەزۆر
و نەھەمووی ئەو زاراوە کلیلییانە دەھێننە گۆڕێ ،پێیانە دەق
بەرەو خوێندنەوەی پێکھاتەھەڵوەشێنانە ئاوەاڵ بکەنەوە .ڕیزی
ئەو دژبەرە زنجیرەپلەیی یانە که لەخۆگری سەرچاوەیەکی
ژێرنووس کراوە و دێریدای بە سەرچاوە داناوە،بەو جۆرەی
پێشتر بۆن ھاتە پێشەوە ،ھەر ڕیزێکی ڕووت و قووت و پەک
کەوتوو نییە .بەالی ئەفالتوونەوە ،جووتی نڤیسار /گوتار خۆی
گرینگ و بنەڕەتییە :لە الی یۆنانییە کەوناراکانەوە بەگشتی،
بەکار /نەزۆک ،دە دین دا ،یەزدان /مرۆڤ ،مەسیحی /جووڵەکە
و دە فەلسەفەی دکارت و مۆدێرنەکان-دا ،زەین /لەش و دە
ئایدۆلۆژیای ڕەگەزی و داگیرکەری دا سپی /رەش ،ڕۆژئاوا/
ڕۆژهەاڵت ،بنەڕەتی و ژیانەکین .بە بەری دووپات کردنەوەی
مێتۆدی دێریدادا ،چاالکی و جووڵەی سیخوس و کلێمانت،
بەرئاوەژووکردنەوە یا سەرەونخون کردنی ئەم دژبەرە زنجیرە
پلەیی یانه نییە که ھەر سیستمێکی نوێ دەستەاڵتی لێ
دەکەوێتەوە ،بەڵکوو ئەوان له ڕێیەکی نوێ یا سێیەمین ڕێگا
دەگەرێن .ئەم ڕێگا سێیەمە “دووجنسایەتییە”(  (�bisex
 )ualityو ئەو مانایەی ھەڵگرتووە که بۆ الیەنگری کردن
له چێژە ناجیاوازەکانی هەوەس لەسەر ئۆرگانی جنسی چڕ
نەبینەوە( .)NBW84-85چاالکی لەم چەشنە بۆ سەرلەنوێ
بیرکردنەوە لە سێکسوالیتە و دانانی سێکسوالیتە بەبەشێک له
ستراتژی پێکھاتەھەڵوەشێنانە کە وا دەقی پێوەندی دار بە
ئەنترۆپۆلۆژی و دەڕوون شیکاری کردووەتە پاڵپشتی خۆی،
دەقی وەک “ وتارێک لەمەڕ دیاری” ( مارسێل مۆس) ،تێمی
ھاوبەشی نێو پێکھاتەھەڵوەشێنی فمنیستییانەی فڕەنسەییە
کە بۆ نموونە ،لە کارەکانی لوک ئیریگاری و ژولیا کریستوا(
دواتر دەقەکانی دێریدا) دا بەرچاو دەکەوێ.
به رەچاو کردنی گرینگایەتی کارەکانی زیگمۆند فرۆید بۆ
ئەم ڕەگەی پێکھاتەھەڵوەشێنیی فمنیستی ،کتێبەکەی ساڵی
1980ی سارا کافمەن بە ناوی لەمەڕ فرۆید ،نموونەیەکی
بەوردی کار لەسەرکراوی پێوەندی دار بە دەستەاڵتی ھێزەکی
ئەم مێتۆدە بۆ بیرۆکەی فمنیستی دابین دەکا .ئەم بابەتە
گرینگەی کافمەن لێ چڕ دەبێتەوە ،چەمکی” ئێرەیی بردن بە
نێرینەیی”25یە ،کە دە ڕواڵەت دا بۆ ئەم پڕۆسەیە دیاردەیەکی

ژیانەکی و ناوەندییە و گیانلەبەرە دوو جنسییەکان دەگۆڕێ
و دەکاتە ژن .کافمەن دەڵێ ئەم پرۆسەیە ،ئاڵوگۆڕی یا
شتێکی وەک ڕاگواستنەوە بە سەر ژن دا دێنێ“ ،کچێکی
بچووک که سەرەتا کوڕێکی بچووک بووە”،چونکه دە دەروون
شیکاری دا دوو جنسایەتی پێش -ئودیپی” ،زااڵیەتی ڕەسەنی
نێرینە (26دە هەردووک جنسی نێر و مێ دا) پەسەند
دەکا( .) EW111-122کافمەن بۆ ئەوە ڕوون بکاتەوە چۆن
فرۆید ژن بە چەشنێک دەناسێ کە دوو تایبەتمەندی بێ بە
ش بوون (27ئێرە-یی بردن بە نێرینەیی) و زێدەڕۆبوونی(28
خود -بژێوییەکی 29نارسیستیک و ناجیاواز بوون” که وا
دەکات نێرینه” بە ھۆی چێژی ئۆبژەی ئەوین لەم نارسیسمە
ڕەسنە بەتاڵ بکرێ “{ ،)}521کە جۆرێکی دیکه یە له خود-
دژوازیی 30پێکھاتەھەڵوەشێنانە و کالسیک) بەبەریەوە ھەیە،
ڕوو دە دەقەکان و ژیاننامەی فرۆید دەکا،ئەمەش شێوەیەکی
تر لەخود-دژوازییەکی کالسیکی پێکھاتە ھەڵ -وەشێنانەیە.
دە ئاکام دا کافمەن پێی وایه” ئێرەیی بردن بە نێرینەیی”
و زاراوەی “ئایدیای نەگۆڕ ”31و سەرلەبەری ڕوانگەی فرۆید
دەربارەی مێینە بوون و سێکسوالیتەی مێینە“ ،وا دەکا بە
ھۆی ھەبوونی نادادپەروەرییەکی فەرھەنگی کە تێی دا پیاو
چێژە سێکسییەکانی ژن دەخاتە بن چەنگی خۆی” لۆمەی
سروشت بکا .بەسەر ئەوانەشەوە،کافمەن ئاماژە بە باوەڕێکی
سەرنج ڕاکێشی تری فرۆید دەکا که دەڵێ لەوانەیە ژنەکان
بەرانبەر بە پیاوەکان سارد و سڕ بن و دوژمنکارانە ھەڵسوکەوت
بکەن(.)EW208-209
دە بەرهەمی “ پیاوی ئاوەز” دا ( )1984ژنێڤێڤ لیۆد لە
سەر بنەمای پێوەرێکی ھەراوتری مێژوویی ،خوێندنەوەیەکی
فمنیستی دینێتە مەیدان ( ھەڵبەت خۆی ئەم چەمکە دەکار
ناکات) و وێڕای پێکھاتەھەڵوەشاندنەوەی ڕوانگەیەک کە
ئاوەز بە ھاوتای نێرینەیی دادەنێ ،دەقە فەلسەفییەکان لە
ئەفالتوونەوە هەتا سیمۆن دبوار پێکھاتەھەڵوەشێنی دەکا .ئەو
دووفاقییە زنجیرەپلەیی یەی نێو پێکھاتەھەڵوەشێنی( گوتار/
نیڤیسار،نێرینه /مێینە و هتد) و نێو فەلسەفەی ئینگلیسی زمان
کە بە الی مەعریفەناسی دا دەشکێتەوە ،فۆرمی وەک ئاوەز /بێ
ئاوەز ،مەعریفە /نەزانین و هتد بە خۆوە دەگرێ .لیۆد بەو جێی
شوێنەدا دەڕوا تێی دا دوو جووتی دژبەری وەک ئاوەز /بێ ئاوەز و
مەعریفە /نەزانین بەرگری لە مانایەکی ئەوتۆی بەجنسی کراوی
وەک ئاوەز دەکا که شوێن پێیەکی بەرجەستەی دە مێژووی
فەلسەفەی ئوروپایی دا هەبووە .پاش ساڵی  ،1600پانتایی
تایبەتی /گشتی و پانتایی جیهانداگر /پاژەکی کە لە بواری
سیاسییەوە گرینگن ،شانیان لە شانی زنجیرەی دووفاقییەکان
داوە :دە سەدەی بیستەم دا فەلسەفەی ئیگزیستانسیالیسمیش
دووفاقی بوونی واال /عەین لەو زنجیرە دووفاقییە زیاد دەکا .لیۆد
دەڵێ گرینگ ترین دوو فاقێتی کە لە تەنیشت ئەو دووفاقییانە

ساڵی دووهەم  ،ژماره ی  ٤پووشپەڕی ٢٧١٧ی کوردی

39

قیت بووەتەوە ،سەرترێتی /32نزمایەتی 33بووە .بەو جۆرەی
پیشتر زانین ،ئەوەی وەبەر الیەنی نێرینە ی ئەم دابەش
بوونە دەکەوێ ،بەسروشتی دابەش بوونەکە دا پێی گەیشتین
کە بایەخی ھەیە و به پێچەوانه الیەنی مێیینە ھیچ بەھا و
بایەخێکی نییە .لیۆد وەک دێریدا ،سیخۆس و کلێمانت هەر
چەشنە جووڵەیەک بۆ بەرئاوەژوو کردنەوەی ئەم دووفاقییە
ڕەت دەکاتەوە ،چوونکه ئەم جووڵەیە” بە شێوەیەکی کایە
کارانە ”34دە کەشێک دا ڕوو دەدا کە بەر لە ھاتنە مەیدانی،
لە الیەن نەریتێکی ھزرییەوە ئامادەکاری بۆ کراوە کە جووڵەکە
تەمای حاشا لێ کردنی ھەیە( .)MR105لیۆد زۆر گەش
بین تر له هاوتا فڕەنسەیی یەکانی بە ڕێی نوسخەی خۆیەوە
دەربارەی هێمای دوو فاقییانەی پێکھاتەھەڵوەشێنی دا ،ئاوا
کۆتایی پێ دێنێ“ :فەلسەفە لە ڕێگای پەراوێزخستنی جنسی
مێیینه ،ئایدئاڵەکانی ئاوەزی پێناسە کردووە .بەاڵم فەلسەفە
دە ناخی ئەم پەراوێز خستنە دا ،هەڵگری سەرچاوەیەکە بۆ
تێڕامانی ڕەخنەگرانه ی لەو ئایدئااڵنه و خواست و حەزەکانی
خۆی(.)MR109
فەرھەنگۆک
Destruktion 1ئەم وشە ئەڵمانییە تایبەتە بە فەلسەفەی ھایدگێر و ھەر دە
وتارەکەدا شی دەکرێتەوە.
Double movement 2Plato’s Pharmacy 3Memory .4
The written word 5Picture frame 6Intentionalität 7Thrown projection 8تەعبیری”تێکەوتن” “ ،تێ کەوتوویی” لەوانەیە بتوانێ
تایبەتمەندی بیرکردنەوە و لە دوووی رزگاری بوونیشی
ھەڵگرتبێ .مرۆڤ پاش تێکەوتنی دە شوێنێک ،خێرا دەست
دەکا بەبیر کردنەوە و بەھیوای رزگار بوونە.گەاڵڵە دیسان ھەر
تەعبیرێکە بۆ دازاین .دازاین ئەو بوونەیە دەگەڵ خۆی گەاڵڵەی
پێیە .بۆ بەکردەیی کردنی ئەم گەاڵڵەیە بیر لە دواڕۆژ دەکاتەوە.
Control 9Reduction 10دوو شێوە دابەزاندن ھەیە .دابەزاندنی ئەنتۆلۆژیک و دابەزاندنی
مێتۆدۆلۆژیک .دە دابەزاندنی مێتۆدۆلۆژیک دا ،توێژینەوە و
لیکۆڵینەوە یا شرۆڤەکردن دەچتەوە سەر مێتۆدێکی دیاری
کراو .بۆ نموونە ،مێتۆدی ھێرمێنۆتیک یا مێتۆدی زانستی
سروشتی( ماتماتیک ،فیزیک) .دە دابەزاندنی ئەنتۆلۆژیک دا،
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ھێندێک جەوھەر ھەن و پێدراوەکان و لێکۆڵینەوەکان دێنەوە
سەر ئەو جەوھەرانە و بە پێی ئەو جەوھەر یا گەوھەرانەیە کە
توێژینەوە یا لێکۆڵینەوەکە درێژەی پێ دەدرێ .دێرەدا مەبەست
لە لە-دابەزین نەھاتوو ئەمەیە دوو ئەمری ناتەبا یان دژبەر بە
گوێرەی ناتەبابوون و دژبەربوون ،دەچنە پێشەوە و ھیج کامەیان
نابێتە جەوھەری ئەوی تر و ھەردووکیان سەربەخۆ دەمێننەوە.
Repudiation 11Language of concepts 12Agency 13Meditations 14:Transcendental 15خودا لێخۆش بوو ،مامۆستا ھەژار دە “ ھەنبانە بۆرینە”دا
بۆ وشەی “واال” ،باز و مفتوحی داناوە .ھەر دووک ھاوتا بۆ
وشەی ترانسێندێنتال دەبن .ترانسێندێنتال مێتۆدۆلۆژیکە و
ئەنتۆلۆژیک نییە ،بۆیە نابێ ماناکەی سنووردار یا شوێنمەند
بکرێ .پێم وایە “واالیانە””،واالخوازی””،واال” دەتوانن بێنە نیو
مەیدانی دەکار کردنی وشەی ترانسێندێنتال.دەکرێ “واالیی
خوازی””،واالیی” و “واالیی یانە”ش راست بن.
Unavoidable 16Communicative action 17Deconstructivist suspicion 18Toleration 19Lingering impression 20Mutation 21At once remedy and poison 22Motivated repression 23Choreographies 24penis envy 25Original predominance of masculinity 26Lack 27Excess 28Narcissistic self-sufficiency 29Self-contradiction 30Idée fixe 31Superior 32inferior 33Ironically 34Author Information
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“ بەرەی “ ٤

رەوتی ( ،الدان و سەیروورەت)
حەمەی کەریمی
 -1پێش دەرکەوتنی شیعری بەرەی “ چوار”  ،شیعری
کوردستانی رۆژهەاڵت لە نێوان شێعری فارسی و شیعری
کوردستانی باشوردا لە هاتۆچۆدا بوو ،هەر ئەمەش وایکردبوو
شیعری کوردستانی رۆژهەاڵت جگە لەوەی وەک پاشکۆی
ئەو دوو ئەدەبە دەربکەوێ و هەڵگری ناسنامەیەکی تایبەت
بە خۆی نەبێ ،لە حاڵەتی “بەینابەینی” دا بمێنێتەوە و توانای
دەربازبوونی لەو دۆخە نەبێ و خەسارتر لەوەش ئاسۆی
روانینی گەیشتن بێت بە شاعیرانی دەرکەوتەی ئەم دوو
ئەدەبە  ،هەر ئەمەش دیسانەوە جۆرێک لە سیاسەت بردەیی
کردبوو بە بەشێک لە تایبەتمەندیی شیعری نوێی کوردی.
 -2خاڵێکی گرنگ و بەرچاو کە رەوتی “ چوار” ی شیعری
هاوچەرخی کوردی لە رەوتەکانی پێش خۆی( لە سوارە
و پاش سوارییەکانەوە بگرە تا بەدیارکەوتنی خۆی و یان
باشتر بڵێم درووستبوونی ئەو گۆڕانە ئەساسیەی کە دواتر
بە ناو” بەرەی چوار” هاتە کایەوە ) جیا دەکاتەوە ،جگە
لەو پارامێتر و تەکنیکانەی کە وەک پاکێجێک لە زۆربەی
دەقە شیعرییەکانی سەر بەم رەوتەدا بوونی هەیە ،وەکوو (
“چەند فۆرمی  ،تەکەسوور و تەعلیقی رەوایەت ،داڕشتنی
تەسویری ئایزنشتاینی و دیترمنیستی لە دەقدا ،ساختی
فەزای کاتکراو و پچڕ پچڕ  ،بە سانتراڵیزەکردنی زمان لە
ناو دەقی شیعری و ڕەهاکردنی لە هەر چەشنە تێڕوانینێکی
ئامرازیانە ،بە کارهێنانی زمانی محاورە و ئەدەبی زارەکی و
ئایرۆنی و پارۆدی  ،لێکترازان و خاپوور کردنی دیسکۆرس
و کانتێکستی زاڵی کەالن رەوایەتە زمانی و واتاییەکان،
بەرجەستەکردنەوەی شار بە هەموو جومگە و ترافیکەکانیەوە
لە دەقدا ) ،جگە لە کۆی ئەم پاکێجە کە دەکرێ وەک
هەندێ لە پارامێترە ئەساسییەکانی شیعری ئەم رەوتە باس
بکرێ  ،وەک پێشتر ئاماژەم پێدا خاڵی جیاواز و بەرچاوی
ئەم شیعرە کە دەکرێ بە خاڵی جیاکەرەوش ناوی ببەین،
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“ ئەو پێناسە و دید و بۆچوونە جیاوازە یە کە بە نیسبەت
شیعر” وە هەیبووە و لە ساتەوەختی دەرکەوتنیەوە  ،بە
الدان لە شیعری پێش خۆی وەکوو هەر ئەمرێکی نوێخوازانە،
توانی ناسنامەیەکی تایبەت بە نیسبەت شیعری رۆژهەاڵتەوە
دەستەبەر بکات.
 -3شاعیری ئەم رەوتە باش لەوە گەیشتوو بە مەبەستی
گەیشتن بە حەقیقەتی شیعر دەبێ سەییال بێ و هاوکات لە
نێوان کەشف و داهێناندا لە بااڵنسدا بێ و لە گەڵ ئەوەشدا
بە دوو چەمکی “ نەفی و تەئیید”ش کار بکات ،لەو شوێندا
کە خەریکە رەخنە لە بابەتێکی خۆی دەگرێ و دژ بە خۆی
ئەوەستێتەوە ،دەبێ گەرای ئەمرێکی نوێتر دانێ و پێشنیاری
تازەتری بۆ شیعرهەبێ ،دژ بە ساختارە چەقبەستووەکان
بوەستێ و تەنانەت پرسیار لە شتە بەڵگە نەویستەکانیش بکا
و لە هەمانکاتدا خوێندنەوە و رەخنەی لە ئێستا و رابردووی
هەبێت ،ئەمە رەنگە خەسڵەت و جەوهەری هەیر چەشنە
نوێخوازی و ئەدەبێکی ئاوانگارد بێ ،کە دواتر و لە حاڵەتی
سەییال بوونیدا نەک تەنیا بە دیدێکی رەخنەگرانەوە ئاوڕ لە
خۆی دەداتەوە بگرە لە حاڵەتی گەڕان و سەیروورەتیشدا دژ
بە رابردووی خۆی و ئێستاشی دەوەستێتەوە.
شیعری رەوتی چوار لە گەڵ خۆیدا هەندێ پێشنیار و
ئیمکاناتی جیاوازی ئاراستەی شیعر کردوە کە تاکوو ئێستاش
کاریگەریی هەبووە لە سەر نەوەیەکی تازە پێگەیشتوو و
هەندێ لەو کەسانەش کە پێشتر لە رێباز و رەوتی تردا خۆیان
بینیوەتەوە و تەنانەت ئەوانەش کە هەر ئێستا خەریکن لە
پێشنیار شیعرییەکان و ئیمکانە زمانی و تەکنیکەکانی ئەم
شیعرە ئەرتزاق ئەکەن و دەبەنگانە حاشایشی لە دەکەن.
بەمەوە “ بەرەی چوار” بۆ ئەوەی هەڵگری گەرای ئەمری
نوێتر و پێشنیاری تازەتر بێ بۆ شیعر ،پێویستە بەردەوام لە
رەوت و سەیروورتدا بێ.

مۆتاسیۆنی سووژە و تێپەڕاندنی بە ناچاری
دیالێکتیکی نامەوجوود
عەبدولقادرنیازی
ئاماژەوتێبینی:
لەهەفتەنامەی (سیروان ژمارە)885دا یادداشتێکی من باڵوبۆوە
لەژێرسەردێڕی(شێعر و نا بەرەی چوار) ،کێشەی من لەگەڵ
وشەی (بەرە) ،وەک لەوتارەکەش داهاتووە کێشەیەکی
مەعریفییە نەک کێشەیەکی شوێنــ ـــ کاتی ،بەواتایەکی تر
ئەگەر بەرە وەک جیبهە ومەیدانی شەڕەگەڕەک پێناسەبکەین
وەک ئەوەی وا لەمابەینی الیەنە سیاسی وکۆمەاڵیەتی وتەنانەت
ئایینییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش دادیتراوە ،ئێستاشی
لەگەڵ بێ لەگەڵ بەرە هاوڕانیم(نەلەپانتای ئەدەب دا نەلەهیچ
بوارێکی تردا).وێڕای ئەوەیکە بەرەی چواری شێعری کوردی
هیچکات پاکتاوکردن وسڕینەوەی بەرەکانی تری شێعری
کوردی بەماف وئەرکی خۆی نەزانیوە .بەاڵم ئەگەر(بەرە)
وەک نەسل وڕەوتێکی ئەدەبی(نسل چهارشعرکوردی)
بەپێناسەو موختەساتی تایبەت بەخۆی سەیری بکرێ دەبێ
بڵێم کەئەوەنەبەتەنیالەبواری ئەدەب دا ،کەلەپانتای جیهانیش
دائاساییەونکۆلی لێ ناکرێ.
سەر
پتردەڕوانێتە
کەلەبەردەستە
ئەویادداشتەش
تایبەتمەندییەکانی زمانی وکەڵکەڵەکانی شێعری بەرەی چوار،
(مۆتاسیۆنی سووژە و مانۆوڕی زمان لەشێعری بەرەی چواردا)
تێپەڕاندنی ناچاری دیالکتیکێکی نامەوجوود
شێعرئەگەرچی تاحزووری فیزیکی خۆی لەدونیای زەینی
وڕووحی خوێنەروبەردەنگ دادەسەلمێنێ ،بەردەوام
لەجەغزوبەستەری زەینی وتاکەکەسی شاعیردامانۆڕدەدا ،بەاڵم
لەگەڵ سەلماندنی حزووری خۆی ،توانایی ڕووحی وزەینیشی
بەمرۆڤ بەخشیوە .شێعرتێکنۆلۆژیای فکرەولەڕەهەندی
زمانەوەدەبێ بەردەوام زاوزێ بکاوتوێخ باوێ.مێژووی شێعری
کوردی ڕەنگە تائێستائەوەندەبەرفرەوان نەبووبێ که بزۆزییەکانی
زمان تابەرزترین پلەوپایەی خۆی نیشان بدا وەلی بەومانایەش
نییه که تائێستاخاوەنی ئەوبزۆزیانەنەبووە.
بەوپێشەکییەکورتەدەمهەوێ باس لەڕەوتێکی شێعری بکەم
کەبە بەرەی چوارناسراوه.ڕەوتێک کەئەگەرچی لەباری عاتفی
وسۆزوهەستەوە ،دڵسۆزی شاعیران ولەباری زانستییەوە،
تیۆروتکنیکی لەپشت بووە ،سەرەڕای ئەوەش بێ کێشەوگرفت
نەبووەونییە.کێشەوگرفتەکانیش پتردەرەکین تاژوورەکی.

بۆیەدەڵێم دەرەکی چونکەلەالیەن زۆریەک لەوانەی واهێشتاش
بەڕوانگەیەکی پاستۆڕاڵ وئۆستوورەیی ودەمارگرژانەلەئەدەب
دەڕوانن ،نەتەنهاوەک شێعروتەنانەت وەک ژانڕێکی ئەدەبیش
وەرنەگیراوە ،کەگەرەکیانە هەرلەڕەوتی ئەدەبی کوردیش
بیهاوێنەدەرەوە .ئەوانە الیان وایە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
دوای مامۆستایانی شێعروئەدەبی کوردی لەنالی ومەحوی
وسەیفولقوزات وهەژاروهێمنەوەبگرەتاسوارە ومەلەکشاو...
ئەدەبی کوردی شاعیری بەخۆیەوەنەدیوە هەربۆیە الیان وایە
هەرچەشنە ئاڵ وگۆڕسازکردنێک لەزمان دا ودەرخستنی
دیکەی تکنیک وپوتانسییەلەکانی ومانۆڕدان لەسەریان گوناهی
کەبیرەیەو شاعیری ئاوانگاڕدوپێش ڕەویش بکەری ئەوگوناهە.
دەبێ ئەوەبڵێین کەئەگەرچاشنی شێعری کوردی سەردەمانێک
ناسیۆنالیزم ودڵداری وهیجران وعیڕفان و...بوو ،شێعری
ئاوانگاڕدبەهیچ شێوەیەک خۆلەوبازنەیەدانابەستێتەوە وتائەوجێ
دەرەتانی هەبێ دەڕوانێتە پاژ و وردەپاژەکان وکەڵکەڵەکەڕەوانی
وتاکی وکۆمەاڵیەتییەکان لەکاناڵی تیۆروتکنیکەوە .ئەگەر
خوێنەری کوردهێشتابەوقەناعەتەنەگەیشتووە کە خۆلە هزری
ناسیۆنالیستی ودڵداری خێڵەکی وعوڕفی دوورەپەرێزکاوخۆی
لەچوارچێوەی هزری نوێ وئەندێشەی مۆدێڕن دابدۆزێتەوە،
ئیترئەوەناکرێ وەک پاڵنەرێکیش بۆنکۆڵی کردن لەڕەوتێکی نوێی
ئەدەبی ،لێی بڕواندرێ.دیارە لەوبەستەرەدا پترلەوەی بیرۆکەی
دابەزاندنی ئەدەب بەتایبەت شێعرهەبێ ،دەبێ بنەماکانی
پێشکەوتوویی وگەشەی بنچینەتیۆری ومەعریفییەکانی
کۆمەڵگا پتەوتروبەبڕشت تربکرێن.ئەوەیکەشێعری مۆدێڕن
وبەرەی چوارتائێستاش نەگەیشتۆتەشەئن وپلەوپایەی خۆی
ڕێک دەگەڕێتەوەسەرئەو کێشەیە کەخوێنەری کوردحەولی
خۆدەربازکردنی لەودۆخەنەداوە.کێشەیەکی دەرەکی ترکەدەبێ
باسی لێ بکرێ نەبوونی ڕەخنەگری جیددیە کەنەک لەئەدەب دا
کەلەبوارەکانی تریش دانەڕووی خۆی نیشان داوەنەئەگەرلەالیەن
چەندڕەخنەگری بێ الیەن کەوتۆتەبەرباسیش ،ڕۆژی خۆشی
بەخۆیەوەدیتووە .ئەوئارێشەیە(معظل)وای کردووە کەلەبری
ڕەخنەگروخوێنەری جیددی پتر خودی شاعیران قۆڵ لە
ڕەخنەوتاوتوێ هەڵماڵن کەئەوەش لەجێگای خۆیدا هەندێ
کێشەی لێ کەوتۆتەوە.
ئەونووسراوەیە نەدەیهەوێ ڕەوتەشێعرییەکانی تر ڕەت
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کاتەوەنەدەیهەوێ بێ ڕێزی وپاکتاوبکانەدەشیهەوێ
شێعروشاعیری بەرەی چوارلەڕەخنەموبەڕاکا.کێشەی
سەرەکی ئەم نووسراوەیە ڕووبەڕووبوونەوەیە لەگەڵ ئەوتێم
وبەک گڕاوەندە کەخۆی بەسەرعەقاڵنییەتی خوێندنەوە
وشڕۆڤەی کۆمەڵگاوخوێنەری کورددا چەسپاندووە.
بەدڵنیاییەوەتەقەلال ودەخۆنووسانی شێعری بەرەی چوار
ئەومەبەستەی هەیە کەئەڵبەتە پتردەخزمەتی گۆڕینی
شێوەڕوانین بۆچەمکەکان ودەرخستنی الیەنەتکنیکییەکانی
زمان دایە،بۆیه گاڕد و هەڵوێستی شاعیر ،بەروپترلەوەی
بیهەوێ پلەی خۆی دابەزێنێ تەنیابۆگەیاندنی پەیام
وپێوه ندییەکی تاک الیەنە ،خۆی ده کاته سووژه وبۆئه
و مەبەستەش هەست بەمۆتاسیۆن(جهش)وشکاندن
وڕووخاندنی بنەماچەقبەستووەکان دەکاتاماهییەتی وشە
ڕووەو ئاقارێکی ڕووناکبیرانه وشارستانی بگۆێزێتەوە.
باس لەشارستانییەت کەدێتەئاراوە بەمانای دوژمنایەتی
وشەڕەناوچە لەگەڵ فەزای الدێ نییە بەڵکووباس
کردن لەشارە هەم وەک مەکان هەم وەک فەزایەکی
ئاڵۆزوپڕلەپێشکەوتوویی وگەشە وسەد ئەڵبەتە بێ عەداڵەتی،
ڕەخنە گرتن لەچلۆنایەتی ماناپەیداکردن ودامەزرانی
شارلەشێعری ئەوکۆمەڵە شاعیرەدا بەدڵنیاییەوە دەکرێ
وەک ئێلێمان گەلێکی شێعری بێتە ئاراوە .قۆنتەڕاتچی
هەمووئەو وێران کردن وداڕشتنەوەنەبەتەنیاکۆنێش
وئیدەئالیزمی ئیڕادی وداڕووشاو و ڕووتینی خودی
شاعیرکەزەینییەت وشێوەڕوانینی سەییال ولەهەمان
کاتیش داپلۆڕاڵیەتی.
شاعیری بەرەی چواربەحوکمی ئەوشێوەڕوانینە ئاناڕشیستەو
کەهەمووحەول
بەرامبەربەوپڕەنسیپانەوەدەوەستێ
وتەقەلالیان دەخۆدامانەوەوئۆتیسم وئینفعالی زمانییە.
زمان لەشێعری بەرەی چواردا نەلەئەکتیوبوون وبوێری
خۆی ،کەتاڕادەیەکی یکجارزۆرلەدیالکتیکی نێوان خۆی
وکۆمەڵگابێ بەش کراوە ،سەرەڕای ئەوەش سەرچاوەی
لەوپڕۆتستۆوئۆپێڕاسیۆنە گرتووە کەدەڕوانێتەمێژووی
ئەدەب ودیالکتیک لەگەڵ ئەو(دابڕان)کەشاعیرله به
ستێنێکی پێشنیاردەر وداهێنەرانەدائاراستەی دەکا.
وەک وترا ئەگەرچی شێعری بەرەی چواری کوردی
لەڕۆژهەاڵتی کوردستان تاڕادەیەکی یکجارزۆرلەدیالکتیکی
نێوان خۆی وکۆمەڵگابێ بەش کراوە بەاڵم ئەوەهیچکات
نەبۆتە زەمینەسازی ئەوەیکە خۆی لە
شێوازی کەشفی زەرفییەت وچەمەوازی(انعطاف)،وداڕشتی
فۆڕم وناوەرۆک بەپێناسەی نوێ وبایەخ دانبەعەقاڵنییەتی
خوێنه رونێوئاخن کردنی خۆی بەتکنیک وگەمەگەلی
بە هێزی وەک ئایڕۆنی وپاڕۆدی وگڕۆتسک وشێوازی
ڕەوایەت وپۆلی فۆنی وچەندناوەندی وچەندزمانی وپێرسۆنا
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شیـ

وهتد....که تائێستابه وشێوەیەنەدیتراون ،بدزێتەوە.
بەرجەستەترین خاڵی مانیفێستی نەنووسراوەی شێعرلێرەدا
ئەو ئازادییه کاریزماتیکەیه کەشاعیردەزمان دا بەرجەستەی
دەکاتەوە.
سه روکاری خوێنەرلەدەقی شێعری بەرباس دا پترله
نووسراوه ،لەگەڵ پەیڤ ووتووێژی دیمۆکڕاتیکییە.
گادامێرکوتەنی؛لەوەهادەقگەلێکی شێعری دابەردەوام
پێویستی بە زەروورەتی هەڵکشان وداکشان(نوسان)
هەستی پێ دەکرێ بۆئەوەی پڕۆژەی دەرک باشتربەئەنجام
بگا وچەمکی چێژیش هاوکات تێئۆریزەبکرێ .
دەرکی ئەوحەقیقەتە بێ گومان سەرچاوه له گەمەی
دووالیەنەی دەق وخوێنەردەگرێ ،هەربۆیەخوێنەری
ئەودەقەئەگەرگەمەباز نەبێ پێویستە گەمەزان بێ.
بەرهەمی هەمووئەوهەڵوێست وڕووبەڕووبوونەوەلەگەڵ
خوێنەرەوە)،
شاعیر)ودەق(لەالیەن
زمان(لەالیەن
تەعامولێکی ئیجابییەلەگەڵ شێعروخوڵقاندنی فەزایەکی
دیمۆکڕاتیک وپلۆڕاڵ وشارستانی.
بەش بەحاڵی خۆم پێم وایە ئەگەرخوێنەروبەردەنگ
لەگەڵ ئەوشێوە شێعرە بەهاوڕایی وتەعامولیش نەگەن،
دەگەڕێتەوە سەرئەو هۆیەکەگەلی کوردهێشتانەتەجرەبەی
مەکانێک بەنێوی شاری هەبووە نەتەجرەبەی ژیان
وڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ فەزایەک بەنێوی شارستانییەت
ومەدەنییەت.ئەوکێشەیەش زۆرجاربەرۆکی شێعری بەرەی
چواری گرتووە .زەینییەت وبیرۆکه وشێوه ڕوانینی
شاعیرلەگەڵ زمان وبەهادان بەعەقڵی خوێنەر ،زۆرجارلەبری
تەعامولێکی دیمۆکڕاتیک لەگەڵ شێعرلەالیەن خوێنەری
کورد ،ڕەفزوئینکاروحاشای لێکەوتۆتەوە.
ڕەزاعەلیپووربەدووکتێبی(قاڵییەک دەناسم لەهەرچی
گوڵیەتی ماندووە وکتێبی کڕاکە),کەماڵ ئەمینی
بەکتێبی(قااڵویانی قەفەسێکی خاڵی),جەمیل مورادی
بەکتێبی (خەونباز)وشوعەیب میرزایی بەدووکتێبی(کراسێ
نەماوە دووریتی تیانەگریم وکتێبی شەوێ بێ ئەم
شارییەشڵپاوەوعەتازامارە وگورگەکانی خانمی)1968
ئەوچوارشاعیرە بوونەکەتائێستابەشێوەیەکی کۆنکرێت
ئەوحەول وتێکۆشانەیان سەلماندووە هەرچەندوێڕای
ئەوان شاعیرگەلێکی تریش بەشێوەگەلی جۆراوجۆرئەو
جەسارەتەیان سەلماندووە ولێرەولەوێ شێعری بەهێزیان
ئاراستەکردووە کەلەونووسینەداناکرێ فاکت ونموونەیان لێ
بێنینەوە.
بەهەرحاڵ دەبێ بڵێم کەلەشێعرودەقی شاعیرانی بەرەی
چواردا،
ئه وبەک گڕاوەندە وای کردووه کەزمان وێڕای
خسڵەتەکانی ئاماژەپێکراو ،سەڕبەخۆیی خۆشی پاراستووە.

سەربەخۆیی کەدەڵێم مەبەستم لەوئۆتۆنۆمییە غیرەت
مەندانەیە کەزمان لەڕێی خودئیڕجاعییەوە تەکلیفی
دال ومەدلوول وخوێنەر دیاری دەکا.خوازه وئارەزووی
خوێنەرلەوەهادەق گەلێک دا هەرلەالیەن زمانەوەبیچم
ده گرێ.دەمهەوێ بڵێم شێعری ئەوڕەوتە نەشێعرێکی
مەنتقی ولۆژیکی کە بناغەکەی لەسەرمەنتق ولۆژیکی
شێعری دامەزراوە(شێعری لۆژیکی =شێعری تاک الیەن)
 ،لۆژیکی شێعری(هەڵگری ئانارشیزم وگەمە وتکنیکی
زمانی بەهەمووئەولق وپۆیانەی لەسەرەوە ئاماژەی پێ
کرا).
بەهەرحاڵ ئەگەرنەختێک قووڵترلەوبابەتەبڕوانین دەتوانین
ئەوەش بڵێین کەلەوشێوازه شێعرییه دا یالێکتیکی
زیندووی سۆبژه وئۆبژه(خوێنەروزمان) بەتەواوی ڕەنگ
دەدۆڕێنێ وتەنیاالیەنی ئۆبژەی شێعرەکەمانۆڕدەدا.
زیندوومان ونیشات وجموجۆڵی زمان گرینگترین
وسەرەکی ترین بەرهەمی ئەوتەعامولەن .واقیعی
شێعرودەقی ئەدەبی ونووسەرەکەی لەگەڵ ئەوەیکەلەگەڵ
خوێنه رهاوچەرخن بەاڵم پاوان کراوی مێژوویەکی
سنووردار وخاوەن ئێکسپایێرنین ،وێڕای ئەوەش
شێعری ئەم ڕەوتەبەهۆی ئەوخسڵەتە زمانیانەی که
پێشترباسیان لێوه کرا بەردەوام خاوەن مێژووی تایبەت
بەخۆیانن که ئەوسەرچاوه مێژووییەشی له زاتی خۆی
داهەیه.خسڵەتی خودئیڕجاعی وسووژه بوونی زمانی
شێعری ئەو ڕەوتە ڕێک لەوتایبەتمەندییە شازەداشاراوەیە
کەلەفەزایەکی پلۆڕاڵ وپۆلی فۆنیک چاوەڕوانی دەکرێ.
هەربۆیه دەقی شێعری لەوڕەوتەدا نموودی
ئەودیاردەناسییەی شارە(وەک فەزا و وەک مەکان)
کەنەتا ئاستی ئاڕمانگەرایی وئیدئالیزمی خوڵقێنەرەکەی
نزم دەکرێتەوە نه قۆرخ کراوی دەرک وتێگه یشتن
وشیکارییەکی تاک الیەنەوبۆنبەست وداخراوه.تەنانەت
ئەگەردەقی شێعری لێرەدا بە داهێنانی ناخودئاگای
نابغەیەکیش بزاندرێ ،پێویسته بۆخوێندنەوە ودەرکی
النیکەم بەودەرئەنجامەستاتیکییەش گەیشتبین
کەحەقیقەت لێرەدابەهەرشێوەیەک بێ خۆی ڕاگوێزی
ئەندێشەی خوێنەردەکا.
بەهەرحاڵ ئەوەی تائێره وترا ڕەنگه تەواو مانیفێست
یاپێڕەوی داڕێژراوی ئەوڕەوتەنەبێ ،بەاڵم لەبیروڕای
تاکەکەسی نووسەری ئەونووسراوەیەش جودانییە.
وەک نووسەری ئەم نووسراوەیەوکەسێک کەلەبواری
شێعرداچاالکی هەبووەوهەیە ،چێژی هەرەزۆرم له
وبااڵنس وتەعامولەدا دۆزیوەتەوه کەئاماژەیان پێ کرا.
الم وایە جەوهەری سووژه بوونی زمان ئه وبوێری
وجەسارەتەیە کە خوێنەریش موبتەالی خوێندنەوەودەرک

وقەڕائەتێکی بوێرانەوئەکتیودەکا.له وبه ستێنەدا دەقی
شێعری دەخۆگری ئێستایەکی بێ زەمانه(اکنون بی
زمان)کەگادامێرباسی لێوەدەکا.پرسی داهێنان له شێعری
ئەم ڕەوتەدا به یەقین مەنێش وخووخدەیەکی زمانی
هەیە که نێوبژێکی به هێزه له نێوان جیهانی کۆنکڕێت
وجیهانی زەین وئەندێشەی خوێنەر.دیارەلەوتارێکی
کورت دا ناکرێ لەوەزیاترباسەکەبکرێتەوەبەاڵم لەکۆتایی
دا ،دەبێ بڵێم وەک تاک،
لەالیەکەوە نکۆڵی لەشوێن دانەری ڕێژەیی
ئەدەب به گشتی(به تایبه ت شێعر)
وکۆمەڵگالەسەریکترناکەمولەالیەکی تریشەوە الم
وایه ئەدەب(دیسان به تایبه ت شێعر) ،ئەگەر پێش
کۆمەڵگاڕەوتی خۆی نەپێوێ ،بێگومان بەپاشکۆ و
شوێن کەوتوو وجێماوی کۆمەڵگاشی نازانم  .هه ربۆیه
الم وایه مێژووی سەرهەڵدانی ئەو ڕەوتە شێعرییه
ڕەنگە هاوکات بێ لەگەڵ مێژووی سەرهەڵدانی
ڕیفۆڕم خوازی لەئێران دا،بەاڵم ئەوەبەومانایەنییەکە
سەرهەڵنەدانی ڕیفۆڕم خوازی ،سەرهەڵنەدان یانەزۆک
بوونی ئەوڕەوتەشێعرییەشی لێ دەکەوتەوە.النیکەم
سەرهەڵدانی ڕەوت وبەرەی چواربەرلەهەمووشتێک،
بەپێی ئەودیالکتیکەبووە کەئەدەب لەگەڵ خۆی دەرکی
کردووە نەک لەکۆمەڵگای ئانۆمیک وهەڵپەسێراوی
کوردی(*)..
هەروەک لەسەرەتای ئەو یادداشتەدائاماژەی پێ کرا،
شێعرتکنۆلۆژیای فکره ودەرکی ئەوزەروورەتە بووبەهۆی
سەرەکی سەرهەڵدانی ئەو ڕەوتە شێعرییه لەالیەن
هەندێ شاعیری نوێخوازکەدەرکی ئەوپڕۆسەیان
کردبوو.ئەوەیکەلەئێستاوداهاتوودا چۆن وەردەگیرێ
پتردەگەڕێتەوەسەرعەقاڵنییەتی خوێنەری کورد ،کە
پێموایەپێویستە هەموو ڕەوتەئەدەبییەکان بخوێنێتەوەو
لەوئینفعالەبێتەدەرکەتائێستابەرۆکی گرتووە.
پانوشتها؛
 1هنروزبان/هانس گئورک گادامروپل ریکور/ترجمه مهدی
فیضی/رخ دادنو/چاپ اول۸۸
 2تک گویی فرجامین/گزیده مقاالت مسعودیزدی/گام نو/چاپ
اول۸۶تهران
 3آنارشیسم؛سیاست شاعرانه/هربرت رید/ترجمه حسن چاوشیان/
نشراختران/چاپ اول۸۵
 4ارغنون/شماره/۱۴درباره شعر /وزارت فرهنگ وارشاد/چاپ دوم
تهران۸۶
* بڕوانە هەفتەنامەی سیروان ژمارە(920عەقاڵنییەت وشێعری
مۆدێڕنی کوردی) لەنووسینی عەبدولقادرنیازی

ساڵی دووهەم  ،ژماره ی  ٤پووشپەڕی ٢٧١٧ی کوردی
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عادڵ قادری

شیعری بەرەی چوار و دەرکەوتنی دۆزەخ
(وردبوونەوەیەکی فەلسەفی-ئەدەبی لە ماناکانی بەهەشت و دۆزەخ/نیشتمان و غوربەت)
شیعری ئێمە زۆری بەبەرەوە ماوە تاکوو وەکوو پانتایەک لە
ئەزموونی سووژەی شەقەکراو و “شارنشین” چاوی لێبکەین،
ئەم حاڵەتە بۆ بەشی هەرە زۆری مێژووی شیعری نوێی ئێمە
راستە .هۆکارەکانی ئەمەش سەرەڕای ئەوەی کە دەگەڕێتەوە
بۆ بەرگرییەکی تەواوی من لە چەمکی”چاوەڕوانی”
(expectations(1بەخەونی دەرکەوتنی نوێتری ئەزموونی
تازەتر ،وابەستەی ئەم خاڵەشە کە رەهەندەکانی ئەزموونە
شیعرییەکانی ئێمە بەکەمترین حاڵەت تیۆریزە کراون و
الیەنە تازە و کۆنباوەکانی شی کراونەتەوە ،بەداخەوە زۆربەی
هەوڵەکان لەم بوارە گشتی بێژییەکی هاوبەش و پێداگرییەکی
چەندپاتەکراو لەسەر کۆمەڵێک ئاماژە و بنەمای تیۆریکە،
هەموومان لە دیسکۆرسی ئێستای شیعری بەرەی چوار دەشێت
ئەمەمان قبووڵ کردبێت کە لە دواجار دا “دەق” سەرچاوەیە و
تیۆری تەنها ئیمکان و شیمانەکانی دەقی هەنووکە بۆ “دەق”ی
داهاتوو کەشف دەکات و دەیخاتە ڕوو .دیارە لەم تێڕوانینە دا
شیعر نە چوارچێوەیەکی کالسیکی و نەریتی پێناسەکردنی
بۆ بە گریمانەگیراوە و نە هەندێک باس و خواسی تیۆریک و
پێناسەی گشتی پاساوهەڵگر( justified(2بە بەری دا کراوە.
بەڵکوو شیعر “ئەگەر بە دەربڕینێکی ناچاری زمانییەوە بیڵێم”:
رووە نادیار و الشعوورەکەی وجوودی سووژەی ئێستای ئێمەیە
لە فۆرمێکی زمانی گشتی دا .واتە گریمانەی سەرەکی و بنەمایی
پشت ئەم وتانەی من ئەوەیە کە شیعر نە ریسالەتێکی دیاری
بۆ دەسنیشان دەکرێ و نە پێناسەیەکی جێگیر و تەنانەت
پارادایم (paradigm)3یش وەردەگرێت بەڵکوو شیعر لە
دواجار دا لە هەناوی دەق دا خۆی مانیفێست دەکات و دەقیش
ئەوەندەی نیشانەیە بۆ بوونی شیعر ئەوەندە خودی شیعر نییە
ئەگەر الکانیانە بێژمی .ئا لێرەدایە کە چاوەڕوانی ،سەودای
داهاتنی شیعریتر و ئەزموونی تازەتری لەسەر دایە .وەکوو دیارە
شیعر لە رۆژهەاڵتی کوردستان لە رووە زمانی و وجوودییەکەی
دا دەرکەوتنی زەق و دیاری خۆی لە ئەزموونی بەرەی چوار
یان باشترە بڵێم “ئەزموونەکان”ی بەرەی چوار دا مانیفێست
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کرد .پێشتر شیعری ئێمە سەرەڕای هەموو هەوڵ و توانست و
گەشانەوەکانی(زۆرتر لە رووبەرە کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکەی
دا هەڵبەت و کەمتر الیەنی شیعر وەکوو جیهانێکی خۆبژێو) لە
ژێر سێبەری ئایدۆلۆژیای جۆراوجۆری ئایینی و چەشنێک لە
حیکمەتی ئیسالمی و دیسکۆرسی ناسیونالیزم(کە لە خۆگری
نەریتگەلی کوردانە و حەزی نوستالژیک بۆ سرووشت و
چەشنێک رەسەنایەتی رەشمااڵنە و خێڵەکییانە بووە؛ بەگشتی
بەو پێناسە و فامە ئایدۆلۆژیک و تەنگەبەرەی کە لە ناسیونالیزم
و نەتەوەخوازی هەیبووە) “کرانەوەیی” و الدان و شکاندنی تێدا
قەتیس کرابوو .شیعری بەرەی چوار دەرئەنجامی وشیاری بووە
لەبارەی پێشینەی کەلەپووری شیعری پێش خۆی ،وشیارییەک
کە بە پلەی یەکەم دا لە ئاستە وجوودیی و سایکۆلۆژییەکەی
هاتۆتە ئاراوە ،نەک تەنها لە ئاستە تیۆری و مەعریفییەکەی دا.
واتە سووژەی شیعریی ئەم شێوازە شیعرە ئەوەندە “هەست” و
“ئارەزوو”(desire(4یەکی وجوودی بۆ فامی وجوودی خۆی
بزووتووە ،ئەوەندەش لە تیۆرییەکان (هەم بۆ فامی جیهان و
مەعریفەی نوێ و هەمیش بۆ فراونکردنی فۆرم و تەکنیک
و پێکهاتە شکێنی لە دەق دا) کەڵکی وەرگرتووە ،هەرچەند
بێگومان ئەم حاڵەتە هەموو ئەزموونەکان ناگرێتەوە .لە
رووبەرێکی پاژتەوەرانەتر(جزءمحور) دا ئەگەر باسی کەم دەڵێم:
سووژەی شیعری لەفامی خۆی بۆ شار(بۆ نموونە ئەزموونی سوارە
و شیعری شار) ورد بۆتەوە ،و هەوڵی دا خۆی بە مەعریفە و
تیۆری نوێ وشیار بکاتەوە .بەگشتی ئەزموونی سووژەی کوردی
لە شیعری بەرەی چوار لەو خەون و مۆتەکە وجوودییەوە
سەری هەڵ دا کە من پێی دەڵێم وشیاریی دۆزەخ .یەکێک
لە الیەنەکانی سووژەی کوردی هەر بەم ئاراستە گشتییە دا
ئەزموونکردنی غوربەتە .غوربەت لە ئەدەبی کالسیک و نوێی
ئێمە دا چەمکێکی نادیار و “غەریب” نەبووە بەاڵم مانا و
شکڵەکانی جیاواز بووە و ماهییەتی هەر کامەیان بە پێی پێگەی
فامە وجوودییەکەیان هاتۆتە ئاراوە ،ئەمەش لەناو ئەو ژینگە
وجوودییەی کە وشیارییان مەجالی فامی بۆ رەخساندوون.

غوربەت الی شاعیرانی کالسیکی ئێمە لە بااڵترین حاڵەتی دا
دابڕان و “هیجران”ێک بووە لە یاری ئاسمانی یان زەمینی(کە
یاری زەمینیش الیەنێکی میتافیزیکی و ئایدیالیستانەی
هەبووە و دەتگوت دەرکەوتەیەکە لە “جەمال”ی ئیالهی و
لە دواجار دا شارێگەی فامی یاری ئاسمانی(پەروەردگار) بە
سەرزەمینی یاری زەمینی دا دەڕۆشت) ،غوربەت الی سوارە و
لە شیعری شار دا دوو رەهەندی هەیە یەکەمیان رەهەندێکی
نوستالژیکی شیعریی و چێژ بەخشە و دووهەمیان هەاڵتنە
لە فەزایەکی نوێ بە ناوی شار کە ماهییەتی پێوەندی و
فۆرمی ژیان و خۆشەویستی و تەکنیکەکانی ئازاری دەدەن،
لە رووی دووهەمەوە سووژەی شیعریی بەرەی چوار راست
پێچەوانەیە واتە سووژەی شیعریی لەبەرەی چوار لەو فەزا
دووکەاڵویی و پڕهەرا و تکنیک و ئاڵۆزە هەڵنایەت بەڵکوو
هەموو ریسک و تاڵی و ناباوی و دژەباوی و سووکی و چرووکی
و داڵغە و خەم و عەشق و هەرزەگی و...بەگشتی ئەو شتەی
کە من پێی دەڵێم”غوربەتی تازە”دەیبینێت و لەناوی دا
دەست دەکات بە ژیان و بوون ،خۆی بەرەوڕوی دەکاتەوە و
رەوایەتی دەکات .بۆیە ئەم بەرەیە سەرەڕای هەڵگرتن و کرانەوە
بەرەوڕووی ئەم غوربەتە تازەیە ،لەخۆگری الدان و دابڕانێکیشە
لە فۆرمە ناسیونالیستییەکەی غوربەت ،واتە ئەو بنەمایانەی
کە دیسکۆرسی ناسیونالیزم بۆ پێناسەیەکی تەنگەبەر و سادە
و وێنەیەکی بێخەوش و بەهەشتییانە لە نیشتمان دەیخستە
روو شکا ،وێنایەک لە ئاوێنەی نیشتمان و غوربەت وەکوو دوو
شوێنی بەرهەست و عەینی ئیتر کەوتە پەراوێزەوە و رەخنە
کرا .نیشتمان ئیتر ئەو شوێنە نەبوو کە هەستی غوربەتی تێدا
نەکەی ،نیشتمان ئەو جیهانەیە کە هەموو هەست و ئەزموون
و وجوود لە کاتی وشیاری و ناوشیاری دا رەنگی دەگۆڕێت،
نیشتمان لەم ئەزموونە دا ئیتر تەنها بە واتای شوێنێک نییە کە
داگیر کرابێ و دەبێت لە دەستی غوربەت سازان و داگیرکەران
دەربهێنرێت بەڵکوو ئاماژەیە بۆ نادیار و ناشوێنێک ،بو ئەو
هەرێمە دەروونی و وجوودی و ناکۆتایانەی کە پڕن لە پرسیار
و غوربەت و ریسک و شکان و مردن.
وەک دەبینین لەم دێڕە شیعرانە دا ماناکانی نیشتمان و
دەرکەوتنی غوربەت لە کۆمەڵێک نیشانەی زمانی و
فۆرمی دەربڕین و ئاخافتن دا گۆڕانیان بە سەر
هاتووە؛ نیشتمان لێرە دا ئیتر بەهەشتێکی
ئایدیال نییە بەڵکوو دۆزەخێک لە
وشیاریی “نەوت” و گڕ:
ئهی که نهوتێ نهبوو
تا نیگهرانی بێنهوتی
نیشتمان بم
چرایهکی
تا
حهرام بم بۆ

مزگهوت و
مهدرهسه فێری ئهلف و بێی
عهرهبی کهم!
 [:ئهلف تا ی
هازا گوی و
هازا مهیدانی دونیا و
دینم درزێکه وهک بینین:
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
جەمیل مورادی ،موناجات
یان لەم دێڕانەی خوارەوە کە بەرئەنجامی ئەزموون و فامێکی
تازەیە لە “زەمان” و نازەمانییەت و نانیشتمان و هەموو ئەو
شتە تازانەی کە دەشێت پاش “نا”یەکی غەریب و وشیاری
دۆزەخییانەی سووژەوە سەری هەڵدابێ:
زەمان تاقورس تربێ
شەهیدحەریفی سەری خۆی نابێ/
من زەوی بووم وگشتی
تۆشەهیدبووی وزەوی
گشتیی زەمان بوو و نیشتمان
.....
شەهیدبوونە لە کەوش دا
سەفەرە لەئەبرێشەمی زەمان دا و
خەون بەکاڵوێ کەشەهیدنەیبوو و
نیشتمان لەسەری نا
قادر نیازی ،زەمان بێرەدا نەڕۆشتووە
هەر وەکوو لەم دێڕانەی کۆتاییش دا دەبینین مانای
نیشتمان رەخنەکراوە و مانایەکیتر لە نیشتمان و هاوپێوەندە
وااڵکەی(شەهید) خراوەتە ڕوو .نیشتمان ئیتر شوێن نییە
لەم ئەزموونە دا ،نیشتمان ئەو هەرێمانەیە تا ئێستە بۆی
نەڕٶشتووین “وەکوو زەمان”!
نیشتمان پێدەچێت عینجە و فینجەی شاعرێک بێت کە شار...
خەونی لێ تێک داوە/چووە! 5ئەو خەونانە بێ کە پێدەچێ
حەسەن دیبێتی ،6یان قەفەسێک بێت بەمانای قااڵو 7یان
غوربەتی ئەو شاعیرانە بێت کە بۆ بێتاقەتی شاعیرن 8یان...
وەها فامێک لە نیشتمان لە رەهەندە گشتییەکەی دا گەیشتن
بەم تێگەیشتنەیە کە ئیتر سەزەمینێکی کۆنکرێت و لەژێرپێ
ناشێت و ناتوانێت “بەهەشتی سەر ڕووی زەمین بێ...ئاوی
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کەوسەر و ”...بێت ،بەڵكوو دۆزەخێکە و دەبێ بیگێڕینەوە
لە شوێنیتر و بە زمانیتر و بوونیتر...دۆزەخ دەرئەنجامی ئەو
وشیارییە گشتییە بوو کە لە ئەزموونی بەرەی چوار دا هاتە
کایەوە .وشیاریی دۆزەخ و دۆزەخی وشیاریی هەناوی سووژەی
شیعریی ئەم بەرەیەی گڕاوی کردووە9.
لە کۆتایی و لەم باسە کورتەدا دەشێت بڵێم مانا و فۆرم و
شکڵەکانی غوربەت و نیشتمان یەکێک لەو تەوەرانەیە کە دەبێ
لە ئەزموونی سووژەی شیعریی کوردی دا تیۆریزە بکرێت و
بخرێتە روو چوونکوو ئەگەر بەدەر لە پرۆژەیەکی تیۆریزەکردن
و خوێندنەوە و تەئویل و دواتر رەخنەکردن ئیش بکەین
تووشی غوربەتێکی زیاتر و کارەساتبارتر بە ناوی غوربەتی
خوێنەر دەبین کە لەگەڵ ئەم سووژە شیعرییە دا ناکۆک و
نابووگە .ئەمەش جەوهەرێک بە ناوی بزۆزیی و دینامیک
بوون و نەوەستان لە هەناوی شیعری ئەم بەرەیە دەخاتە ژێر
مەترسییەوە.

پەراوێز و سەرچاوەکان:
1چاوەڕوانی بەم واتایە لە الیەن دامەزرێنەران و هۆگرانی رێبازیکونستانش دوو الیەنی هەیە الیەنێکی زەمانی و الیەنێکی تاکی و فەردی لە
هەر دوو الیەنەکە داکۆکیکەری تازەتربوونەوەیە .چاو لە “رامان سلدن ،پیتر
قیدسون ترجمە عباس مخبر ،نظریەهای معطوف بە خوانندە؛ ،ص 74-
 ”77بکەن و هەروەها “کتێبی کورستان ،وەرزنامەیەکی تیۆری ،ئەدەبی،
کولتووری ،ژمارە  ،2هاوینی 2003ل321
2بۆ باسێکی تایبەت و پسپۆڕانە لەسەر چەمکی پاساوهەڵگریی وپاساووەرگریی و هەروەها وەکوو کاڵورۆژنەیەک بۆ ئاشنابوونی زیاتر لەگەڵ
هەندێک تیۆری زانستی-فەلسەفی بەمەبەستی تیۆریزەکردنی ئەزموونی
بەرەی چوار چاو لە وتاری”آیا معرفت ،باور صادق موجە است؟نووسینی
ادموند گیتیە ،ترجمە؛ شاپور اعتماد” بکەن لە گۆڤاری “ارغنون ،فلسفەی
تحلیلی،چاپی دووهەم ،ژمارەی 7و ،8زستانی  1386ل .”320
3پارادایم لێرەدا بەو واتا زانستییەی(کە لە زانستی فیزیاوە هاتووەتە ناوباسە فەلسەفییەکان) کە تووماس ،ئێس ،کوهن باسئ دەکات واتە رەوتێکی
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شیـ

لە
کە ڵە کە بو و نی
زانیاری و دەیتاکان کە
لەبەستێنی زەمان دا دێتە ئاراوە و
شکڵێکی جێگیر لە دیاردە یان شتێک
دەدا بە دەستەوە ،بێگومان شیعر لە جیهانی مودێڕن دا هەڵگری وەها
تێڕوانینێکی کراوەی بواری فەلسەفەی زانستیش نییە و لە شیعری کوردی
رۆژهەاڵت دا بەرەی چوار لە ئەزموونی سەلماندن و گەشاندنەوەی ئەمە
دایە .بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم باسە و پارادایم چاو بکەن لە کتێبی”
کوهن ،توماس ،اس .ساختار انقالبهای علمی ،ترجمە عباس طاهری ،نشر
قصە” بخش فلسفە علم پویا ل 27تا53
4ئۆنتۆلۆژیای ئارەزو و پرۆسێسیوسەكانی بە سوژەبوون ،وتارێکی ئینتەرنێتیئەبووبەکر جاف کە لە کەلتوورمەگەزین دا باڵو بۆتەوە.
5و6و7-ئاماژەیەکی شیعرییانە بۆ سێ دەفتەرە شیعری بە عینجە و فینجەوە
چ شار؛ ساڵەح سووزەنی و کڕاکە؛ رەزا عەلی پوور و قااڵو یانی قەفەسێکی
خاڵی ،کەماڵ ئەمینی.
 8ئاماژە بۆ یەکەم دەفتەرە شیعری تازەی سەالح موحەمەدی”بۆ بێتاقەتیشاعیرم”.
9هەروەکوو لە شوێنیتر و بەوتاریتریش باسم کردووە الیەنی بوونناسانەیئەم ئەزموونە و تەنانەت کۆی ئەزموونی شیعریی ئێمە ئاوڕی لێنەدراوەتەوە
و من لە پرۆژەیەکی تاکەکەسی دا و لە سەر چەند شاعیری دیاری ئەم
بەرەیە ئیشم کردووە و وتارگەلی دوور و درێژم نووسیوە کە بەشی زۆریان
هێشتا باڵو نەبوونەتەوە .پێشتر لە یادداشتێک بە ناوی “ئەزموونی نوێتر
خواز و گەڕان بە دوای هەرێمەکانیتری بوون” کە لە رۆژنامەی هیچ
دا باڵو بۆتەوە ئەم بۆشاییە تیۆریک و فیکرییەم لە پانتای خوێندنەوە و
رەخنەی ئەزموونی شیعریمان دا بەگشتی ئاماژە پێداوە ،پێویستە بڵێم
شاعیرانی ئەم بەرەیە لەوە زیاترن کە ناویان لێرە دا هاتووە و من تەنها ئەو
شیعرانەم کە لەبەردەست بووە بۆ مەبەستی باسەکەم هێناومەتەوە ،ئەگینا
ئەم بەرەیە شاعیرانی زیاتری هەیە کە بەداخەوە بەشێکی زۆریان کتێبیان
چاپ نەکردووە و دەقەکانیان بە ئاسانی نابینرێنەوە.

لە شارەوە بۆ شیعر
تێڕوانینێک بۆ چەمکی مەدەنی لە شیعری نوێی کوردیدا.

سەالح موحەمەدی
کاتێ وشەی شیعر بە کار ئەهێنین مەبەستمان دونیایەکی
پڕ لە ئیمکانی زمانیە ،دونیایەک کە دواجار لە پڕۆسەیەکی
داهێنەرانەدا زەین و جیهانبینیی شاعیر ئەخاتە قوواڵیی
خۆیەوە.پێم وانییە هیچ دەق و خاوەن دەقێک بتوانن مکوڕانە
بڵێن سواری شەپۆلی شیعر بوونە؛لە راستیدا دەقی کارا و
پڕۆفشناڵ ئەتوانێ ئیمکانی زمانی بخاتە پڕۆسەیەکی بازنەیی
خۆبونیاتنەرانەوە.واتە شیعرئەتوانێ قوواڵیی ئیمکانی زمانی و
زنجیرەی ناکۆتای وشە و زمان بە شێوەیەکی جوانتر بخاتە
روو.بەردەوام بیرە سواو و رۆژانەییەکان،ئایدۆلۆژی و روانینە
یاسامەندەکان کاریان بۆ چەوتاندنی زمان و پشت گوێ
خستنی پانتای گەورەی زمان و رووماڵکردنی رۆژانەیی زمان
بە سیمایەکی رووکار و کەم بایەخ کردووە.
کەچی ئەوە شیعرە یەکەم بەرەنگاری بێ بایەخ کردنی زمانە،
زمانی شیعرییە کە هیچ عورفیاتێکی سایکۆلۆژیانە نایگاتێ و
بەردەوام مەودایەکی زۆر لە پێشەوەی زمانی عورفیدایە و بە
واتای راستەقینەی شیعر بە بارگاوی کردنی زمان بە ستاتیکا
و تەکنیکی زمانی  ،زمان لە پلەی بەهادار و شایستەی
خۆیا دائەنێت .کەواتە بە یارمەتیی شیعر و بارودۆخی شیعر
لە جیهانبینیی ئێمەی شاعیردا و واقیعی چەند و چۆنی
هەستکردنی کۆمەڵگای ئێستای کوردستان بە شیعر ،تەوەری
شار و شیعر یان روونتر بڵێین چەمکی مەدەنیی شیعر شرۆڤە
ئەکەین.
بێگومان یەکەم فیشەک کە بە ناوچاوانی شیعرەوە ئەنرێ ،بە
ستاندارد کردنی زمانی شیعر و پێناسە کردنی کلیشەیی شیعر
ئەینێت و تووشی دەیان دەردی وەکوو ئایدۆلۆژی  ،عورفی
بوون و ئیفلیجی زمانیی ئەکات کە لە ئاکامدا بەرهەمی
شیعریی ستاندارد بە شێوەیەکی بەرباڵو و کوشندە لە خۆی
ئەخاتەوە ؛ لە بەرانبەردا تا دێ دەقی تێژبینانە و پڕۆفشناڵی
ئەخاتە پەراوێزەوە.

بە رووەکەی تریدا کە رووی بەردەنگ و خوێنەرە  ،رێژەی
خوێنەری چاالک و تێژبین کە خوازیاری دەقی تەکنیکی
و جیاوازن کەم ئەبێتەوە و رێژەی ئەو بەرهەمانە کە
بایەخی تەکنیکی و هونەرییان الوازترە زۆرتر ئەبنەوە و
کڕیارەکانیشی لە دووتوێی شەهوەتێکی ناهونەرییەوە ئەبنە
یەکێک لە هۆکارەکانی بەرهەم هاتنەوەی دەق و زمانی بە
کلیشە و ستاندارد کراو؛ واتە ئەو جۆرە دەق و خوێنەرانە
وەکوو تەواوکەری یەکتر ئەبنە هۆکاری بەردەوام خرەفاندنی
یەکتر .ئەمە بە واتای باند و دەستە بازییەکی کوێرانەی
ئەدەبییە و” هەندێجار ئەتوانین بەرهەمە کولتوورییەکانی ئەم
تێڕوانینە عەشیرەییە وەکوو هونەر هەژمار بکەین  ،بەاڵم بە
گشتی وەکوو پیشەی دەستی بەرجەستە ئەبنەوە و لەوە
زیاتر تێناپەڕێن .”١.لێرەوە هیچ هەوڵێک بۆ نادیدە گرتنی
قۆناغەکانی شیعری کوردی لە ئارادا نییە و نامانەوێ بەرهەمی
هەموو شاعیرێک دوورپێچی حوکمێکی دوور لە رەوشت و
ئیخالق بکەین؛ گومانی تێدا نییە شیعری کوردی بە گشتی
پێستر خاوەنی ئەزموونی سەرکەوتووش بووە و چەندێن
قۆناغی باشی بڕیوە؛ بەاڵم لە هیچ حاڵەتێکدا بەرپرسیارێتیی
سەر شانی شاعیر کەم نابێتەوە بەرانبەر بە دەقەکەی؛ رەنگە
کەم بن ئەو شاعیرانە کە بە شەهامەتەوە دان بە ناتەواو بوونی
ستایل و ستانداردی فەشەل هێناوی خۆیاندا بنێن و النی
کەم ئەگەر خۆیان لە بەرهەمەکانیاندا گۆڕانکاری ناکەن  ،هیچ
نەبێ هیوایەتی نوێگەری و ئەزموونی تازە لە کەسانی دیکەدا
نەکوژن .بۆیە ئەگەر شاعیرێک بیر لەو وتار و دیسکۆرسانەی
دەور و بەری نەکاتەوە و کاربۆشکاندنی هەیبەت و شکۆی
حەکایەتەکان نەکات و کاردانەوەی هونەری و تەکنیکی لە
بەرانبەریاندا نەنوێنێ ،ئەبێ گومان لە شاعیر بوونی خۆی
بکات _ ئەگەرچی شاعیری پرۆفشناڵ وەکوو سروشتێکی
ئەکتیڤانە بەردەوام گومانی لە شاعیربوونی خۆی هەیە _
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؛بەڵێ غیاب و کەمرەنگ بوونی چەمکی مەدەنی و شاریانە لە
ئارادایە.کەمتر لە دوو دەیەی پێش ئێستا بەرەیەکی نوێ لە
شاعیران بە کەڵک وەرگرتن لە خوێندنەوەی ئەدەبی جیهانی
و گەییشتن لە تیۆرە باشەکانی ئەدەبی جیهانی توانییان
کۆمەڵیک درز و کەلێنی شیعری کوردی پڕ بکەنەوە و هاوکات
بە خوێندنەوەی فەلسەفە  ،دەروون ناسی و کۆمەلناسی و ...
ئاستی شعووری ئەدەبی و جیهانبینیی خۆیان بەرز بکەنەوە
و بە شێوەیەکی ژیانکراو لە هەندێک لە دەقەکانیاندا وەکوو
کاریگەری بەرجەستەی بکەنەوە .کەچی پەیوەندیی نێوان
لقی و دیالکتیکی نێوانی ئەو بوارانە کە خۆی لە خوێندنەوەی
کولتووری و کاڵچرالیستیدا ئەبینێتەوە کەمترین بابەت
بوو بۆ ورووژاندنی واقیعێ دیاری وەکوو هاونشینیی شیعر
و مەدەنیەت و هەست کردن بە شارنشینی؛ بە داخەوە
زۆربەی دەقەکان سەریان لە پۆلی فەلسەفە و زمانەوانی،
نمایشکردنی دال و مەدلوول و چەندین بابەتی دیکە دەر
هێنا و بە هۆی توندڕەوی و دووبارەیی بوونەوە بە هۆکاری
هێواش بوونی رەوتی داهێنەرانەی شیعری کوردی دەرچوون
بە جۆرێک کە بەردەوام هەر کارتە و بەتاڵ ئەبێتەوە بە
ئاراستەی ستایل و چوارچێوەیەکی دیاریکراودا .لە هەمان
کاتدا کە پڕچەکن بە تەمهید و تەکنیکی نوێی شیعرییەوە ،تا
رادەیەک وەکوو بە جێهێنانی ئیرادەت بە سەلەف کار ئەکەن.
گەلێکی زۆر دەستەواژەی بە روخسار پاستۆراڵ و لە ناخەوە
الدیێی لە دەقەکاندا کۆدی جیهانبینی و کردنەوەی فەزاکانن
؛ تا ئێستاش لە ژێر درەختێکا  ،بە سەر شاخێکەوە ،لە ژێر
هەورێکا  ،بە دەم زریان و شنە باوە  ،لە جادەیەکی دوورە
شاردا قەتیس ماون و ئەمانە بوونەتە جوگرافیای خەیاڵیی نێو
شیعرەکان و– ئەگەرچی بە گریمێکی پڕ لر چەندییەتیشەوە
تەنانەت – ئێستاکەش بولبول و گورگ و کانیاو لێمان ئەوەڕن.
بەاڵم ئایا ئەمانە لەمسکراوی شارن و وەکوو بەشێک لە ژیانی
مەدەنیمان بەردەوام ئەزموونی ئەکەین؟ ئەو تێگەییشتنەمان
لە کوێوە سەرچاوە ئەگرێ کە بۆتە هۆی دروست بوونی
بەربەست لە بەردەم پڕۆسەی نووسین لە شاردا؟
ئەگەر واتا خوازی و گرنگیدان بە ناوەڕۆک هۆکاری مانەوە
بن لە عورفیات و زمانی بە ستاندارد کراودا  ،ئەتوانین بڵێین
نەدیتن و گرنگی نەدان بە بینراوەکان لف و هاوکاری واتاخوازی
و ناوەڕۆکە ؛ بەم واتایە کە لە هەر دەقێکی شیعریدا ئەزموونی
زمانی و تەمهیدی شاری بە دی نەکرێ  ،جیهانبینییەکی
چوارچێوەداری لە پشتەوەیە ؛ جیهانبینییەک کە پڕە لە
حەکایەتی گەورە و تاک رەهەند و رێگە بە بابەتی تازە بۆ
بە پراکتیکی کردن لە رێگەی شیعریەتەوە نادات؛ واتاخوازی
و چوون بەرەو قوواڵیی لە زماندا پەیوەندییەکی بەهێزی
لەگەڵ میتافیزیکدا هەیە  ،واتە دیسکۆرسی هەرە گەورە
تا ئێستاش لە کۆمەڵگای کوردیدا بە ئابدارچی و سەرۆکی
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شیعریشەوە بڤە میتافیزیکیەکانە کە غیابی ئەزموونی تازە و و
بەکار نەبردنی تەکنیک و رێکاری نوێی لێئەکەوێتەوە و هەر
وەک چۆن میتافیزیک مرۆڤی کۆیلە و بە قەفەزکراوی ئەوێ
و روخسەتی رەهەندی جیاواز و ناعورفیی پێنادات  ،رێژەی
بینین و هەستەوەری بۆ هەموو شتێ لە ئاستی هەمان تاک
رەهەندی و تەنانەت پلوڕاڵی ناتەندروست و گشت خوازدا
ئەهێڵێتەوە؛ ئەگینا چۆن دەیان دەقی شیعری ئەخوێنیتەوە
بەاڵم هەست ناکەی خاوەن دەقەکانیان لە شاردا ژیاون؟
چۆن ئەو هەموو فەزایە لە ئەتمۆسفێری سەیالی شاریدا
کاردانەوەیەکی کجا مەرحەبای هاوچەشنی  ...و شەقیقەی بە
نیسبەتی شارەوە لێئەکەوێتەوە؟ بێگومان ئەمە ئەگەڕێتەوە بۆ
بنەمای سەرتاسەر بینی عەقڵی تاکی شاعیر و نا شاعیری کورد
و بە جۆرێک لە ناخودئاگادا ریشەی کوتاوە کە بومببارانی
رۆژانەی دیاردە گلووباڵییەکان کاریگەرییەکی ئەوتۆی بە
سەرییەوە نییە؛ ئەگەرچی لە کۆمەڵێک کەرەستەی نوێ و
شارییانە کەڵک وەربگیردرێ ،هیچ دەرکەوتەیەکی نییە جگە
لە رەهەندە کۆن و تەنانەت عەشیرەییە پلوڕاڵییەکەی  .٢بە
ناوهێنانی وشەی شار کۆمەڵێک بابەتی وەکوو مۆد ،پەروەردە
 ،بیناسازی و سینەما و ...بەرجەستە ئەبنەوە و مرۆڤ لە
ناوەڕاستی پانتایەکی ئینفۆڕماتیکدا بوردمانی ریکالمی ئەکەن
 ،کەچی بە سەر هەرەزۆری شاعیرانی کوردەوە کاریگەرییەکی
ئەوتۆی بۆ خوڵقاندنی شیعری شاری نەبووە.
شار ئیمکانێکی پڕ لە پارادۆکسە  ،ئەگەرچی لە رواڵەتدا
ئاساییە بەاڵم ژیانی مرۆڤی شاری پڕە لە رەنج و قەیران؛
لە زۆربەی دەقە شیعرییەکاندا نە ئاسەواری شار دیارە و نە
قەیران ،بەڵکوو بە پێچەوانەوە بەردەوام جۆرێک مەیلی ئینکار
و نادیدە گرتنی نیشانەکانی شار لە ئارادایە و راستەوخۆ
و ناراستەوخۆ بۆتە هۆی دروست بوونی سووپەر ئیگۆیەکی
سامناک بۆ دووری کردن لە دیالکتیکی شیعر و شار.ئەو
ناخودئاگایەی کە شاعیری کوردی لە فەزای سیڤیلی مودێڕن
دوور خستۆتەوە بەشێکی ئەگەڕێتەوە بۆ کوشتنی دەرفەت و
ئەزموون و لە ئاکامدا شانازییەکی کلیشەیی لێئەکەوێتەوە.
بگرە ئەمانە و سەدان دێڕی دیکە سەبارەت بە خۆشی و
ناخۆشییەکانی ژیانی شاری بنووسین هیچ لە گرنگی و
پێویستیی دیالکتیکی شار و شیعر کەم ناکاتەوە.رەخنەمان
لەو دەقە شیعریانە گرت کە تیایاندا هەست بە بوونی شار
ناکەین و فۆرم و بنەما و فەزاکانیان دیالۆگی زەینی و عەینی
لەگەڵ شاردا ناکەن؛ هاوکات کۆمەڵێک دەقی دیکە هەیە کە
بە شێوەیەکی رووکەشکارانە بە کەڵک وەرگرتن لە هەندێ
دەستەواژە و دیاردەی شاری هەوڵ ئەدەن زمانێکی شاری و
فەزا و فۆرمێکی شاری بەرجەستە بکەنەوە ؛ بەاڵم بەم شێوەیە
نە ئایندە خوازیی یۆتۆپیای سەقەت دەستەبەر ئەبێ و نە
دیستۆپیای مابەینی گشتییەتی شار و خودی شاعیر .گرفتی

سەرەکی یان غیابی شارە  ،یان بوونی شار بە شێوەیەکی کارتۆنیی
هاوچەشنی دیموکراسی و پەروەردەی کارتۆنی و ...؛ کێشەی سەرەکی
لە بینینی واقیع و بە بینراوکردنی جیهانی واقیعەکاندایە”تێگەییشتنە
گشتگیرەکانی ئێمە لە جیهان بەردەوام پابەندمان ئەکەن بە لە بەرچاو
گرتنی بنەڕتێکی گشتی و سەرانسەری بۆ بنەمای هەموو شتێک و
لە ئەنجامدا وردەکارییەکانی ئەزموونی خۆمان لە شتەکان و تەنانەت
خودی شتەکانیش بە ئاسانی نادیدە ئەگرین  ...و بەم شێوەیە عەینییەتە
بەرجەستەکانی جیهانی خۆمان نادیدە ئەگرین”.٣
بۆیە زۆربەی دەقەکانی شیعری نوێی کوردی نەیانتوانیوە رەهەندێکی
سیڤیلیزە کراو و شاری بە شێوەیەکی جیددی لە پانتای بەرباڵوی
زمانی کوردی دەربکێشن و دەقی رام نەکراوی لێ نمایش بکەن؛ رەنگە
هەندێ کەس بە بەکارهێنانی وشەی لووس و بوورسی هەوڵ بۆ پەردە
پۆش کردنی ئەویدیی گەورەی دەروونیان بدەن و لەو رێگەوە ژێستی
براگەورەیی بۆ خوێنەر و شاعیرانی دیکە بگرن؛ بەاڵم ئێستا زمانی
تاکی ئاسایی لە رێگەی پرۆگرام چەت و تۆڕە کۆمەاڵیەتی و بە گشتی
فەزای سایبرییەوە زیاتر زاراوەیەکی مەدەنی و شارییانەی گرتۆتە خۆی
و ئەگەر توندڕەوانە نەبێ لە زۆربەی جۆک و نوکتە و پەیوەندییەکانی
دیکەدا ئەدەبییەتێکی مەدەنیانەتر ئەبینرێت .لە بەرانبەردا زۆربەی دەقە
شیعرییەکان سەرقاڵی ئیلیتیزمێکی دووبارەیی و سواوی هەمیشەیین.
لە راستیدا بەم پێناسەوە لە زۆربەی دەقە شیعرییەکان ،ئاساییە ترافیکی
خوێنەری شیعری نوێی کوردی بۆ ئەم ئاستە پڕ شەرمەزارییە داببەزێ.
گوزەر نەکردن لە ستاندارد و بنەما سنووردارەکانی شیعر هۆکاری
قەیرانی دەق و خوێنەرە و دیوی شارستانی و مەدەنیەتی شیعری
خستۆتە پەراوێزەوە .ئەگەرچی هەندێ دەقی نوێی شیعری کوردی
رەچاوی چەند سەنتەری و فرەڕەهەندی ئەکەن و چەندین کارتی یاری
ئەخەنە بەر دەست  ،بەاڵم زۆرجار ئەو کارتانە بۆ بێتاقەتی دەرکردنی
خودی شاعیرە نەک هاوبەش و دابەش کردنی جیهانی شاعیر و شار؛
زۆر جار بە کارهێنانی وشە و نیشانەی شارییانە بۆ دوانەکەوتنێکی
رووکەشە لە کاروانی شار نەک سەر قافڵەییکردنی پڕۆفشناڵیی زمان بە
بەکگراوندێکی مەدەنی لە شیعردا .شیعری نوێی کوردی بە بانگەواز و
ریکالم ناتوانێ خوێنەرە سووتاو و ئاف کراوەکانی ئاشت بکاتەوە؛ مادام
شاعیربە کردەوە و واقیع لە شاردایە ،پێویستە لە رێگەی تەکنیک و
یاریی زمانیی تێکەڵ بە ستاتیکاوە خۆی لە زاراوەی خوێنەر نزیک
بکاتەوە؛ راشکاوانەتر بڵێم :پێویستە زمانی سەر شەقامیی خوێنەری
سەر شەقام بە شێوەیەکی تەکنیکی و ستاتیکایی لە رێگەی دەقی
شیعرییەوە بە خواردی خودی خوێنەر بدرێتەوە.زمانی سەر شەقام بە
هۆی تەوژمەکانی ژیانی مودێڕن و کولتووری بەکارهێنەرانەوە بەردەوام
لە گۆڕاندایە و ئەتوانین بڵێین رۆژانە لەگەڵ گۆڕان و لەت لەت کردنی
زەینییەتەکاندا زاراوەی نوێ دروست ئەکات؛ هەر چەشنە مۆد و
کەرەستەیەکی مودێرن کولتوور و لەحنێکی نوێ ئەخوڵقێنێ و هەر
تاکێکی شاری بیەوێت لە بەرانبەری بابەتە نوێیەکان و ئەو کولتوور
و زاراوانەدا کە خۆیان ئافرێندراوی بابەتە نوێیەکانن خۆڕاگری بکات
پەراوێز ئەخرێت.کەوابوو شاعیرێک کە خۆی لەو بارودۆخەدایە پێویستە
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لە رێگەی توانای زمانی و زانستی شاعیرانەی خۆیەوە بە
شێوەیەکی جوانیناسانە لەگەڵ ئەو بارودۆخەدا مامەڵە بکات.
هاوکات کار کردنی تەکنیکی لە سەر زمانی سەر شەقام
ئەتوانێ زاراوەی نوێ و دەستەواژەی نوێتر تەزریق بکاتە نێو
شەقام و ستاتیکای زیرەکانەی خۆی سواری زەینیەت و
جیهانبینیی خوێنەر بکات.
“ ئەگەر بمانەوێ خوێندنەوە بۆ جۆر و شێوازێکی تایبەت لە
بەرهەم هێنانی کولتووری گشتی بکەین،بێگومان لەم بابەتە
تێئەگەین کە پاڵنەرەکانی بە کارهێنان چ کاریگەرییەکی
گرنگیان بە سەر چییەتی و چۆنیەتیی بەرهەمی کولتوورییەوە
هەیە “  .٤کەوابوو جیا لە حاشا هەڵنەگریی بەهای هونەری
و شیعریەتی شیعر ،فەزا و ئەتمۆسفێری شاری پاڵنەرێکە
بۆ بەرهەم هێنانی شیعر لە جیهانبینیی مەدەنی و شاریدا.
کاتێ زەینی مرۆڤی شاری بە هۆی سەرقاڵ بوونی رۆژانەوە
رێگە بە دروست بوونی هیچ سەنتەر و رەهەندێکی موتڵەق
و دیاری کراو نادات ،کاتێ حەقیقەتەکان بەردەوام لە یەکتر
کۆپی ئەکرێن و مرۆڤ لە ناسینەوەی حەقیقەتی رەسەندا
تووشی هەڵە ئەکەن ،لە ئەنجامدا جیهانبینییەکی یەک پارچە
دروست نابێ و بەردەوام زەینییەتی فرەیی شێوازی تێڕوانین
و بیرکردنەوە داگیر ئەکات .کاتێ لە تاکسییەکدا دانیشتووین
یان سەیری تەلەفزیۆن ئەکەین ،هاوکات و بەردەوام لە
چەندین فەزا و بیرکردنەوەی ناهاوسەنگدا قەرار ئەگرین و

زەینمان بەردەوام لە بابەتێکەوە بۆ بابەت و فەزایەکی دیکە
باز ئەدات کە بە باش یان خراپ سروشت و تایبەتمەندیی
مرۆڤی شارییە و لەوانەیە بەم پێوەرەوە پەیوەندیی چەند
زاراوەیی زمانی سەر شەقام و جیهانبینیی چەند پارچەی
مرۆڤی شاری کە بەردەوام ئامادەی کاریگەری وەرگرتن
لە دیاردە نوێیەکانە ،ئاشکرا ببێت .تاکی مەدەنی بە هۆی
خێرایی ژیانی شارەوە ناتوانێ کۆبەندییەک لەو هەموو فەزا
جیا جیا و پچڕپچڕە بکات .پێش ئەوەی کە بە تەواوەتی
لە فەزایەکدا نوقم ببێ باز ئەدات بۆ فەزایەکی دیکە و بەم
شێوەیە هەموو فەزایەک بە ناتەواوی رەها ئەکات .کەواتە
چۆن شاعیرێکی ئەم سەردەمە کە بە شێوەی زەینی و عەینی
دانیشتووی شارە ئەتوانێ پێچەوانەی بارودۆخی ژیانی خۆی
و دەوروبەری شیعر بنووسێ و لەو هەمووە ئاڵۆزییە تێنەگات؟
چۆن ئەکرێ لە گشتیەتێکی پارادوکسیکاڵی وەکوو شاردا
شاعیر بە ستاندارد و ستایلێکی دیاریکراو و کلیشەییەوە
دەقی شیعری بخوڵقێنێ و پێشکەشی خوێنەرێکی شاریی
بکات؟ بێگومان دیالکتیکی نێوان شارو شیعری نوێی کوردی
بە واتای خزمەتکاری و بە کۆیلە بوونی شیعر بۆ ژیانی شاری
نییە ،بەڵکوو بە واتای بەرپرسیارێتیی جیهان دۆخی دەقە
بەرانبەر بە فەزای مەدەنی و شاری.
شیعری نوێی کوردی ئەتوانێ لە شاردا و لە دووتوێی
قەیرانەکاندا بە جوانیناسییەکی ناعورفییەوە بەردەوام ئامادەی
خۆ بنیاتنانەوە و خۆ پێشکەش کردن بێت؛ئەگەرچی خودی
شیعر قەیرانە و هەرگیز بانگەشەی بۆ نەهێشتنی قەیران
و ساڕێژ کردنی زامەکانی مرۆڤ نەکردووە ،بەردەوام وەکوو
چەقۆیەکی دوو سەر پەالماری هەموو قەیرانێک ئەدات و ئەبێتە
هۆکاری دروست بوونی قەیران؛کەوابوو ئەتوانێ دیالۆگی خۆی
لەگەڵ شاردا بقۆزێتەوە بۆ دروست کردنی ئیمکانی نوێ و
پانتایەکی گەورەتر.بە دەر لە لێک تێگەییشتنی نێوان شیعر و
جیهان شاری ناکۆتای ئەم سەردەمەدا هیچ شتێک بە کاڵوی
شیعری کوردی ناپێوێندرێت؛ ئەم جیهانە لەعنەتییە بەردەوام
دەست وەرئەدات لە دازاینی خۆی و عونسورە ناتەباکان لە
ناوەوەی خۆیەوە شووت ئەکات بۆ نسیان و فەرامۆشی.
خاڵ و سەرچاوەکان:
.١رابرت بروستاین.دموکراسی و هنر.ص .35ترجمه گروه
شیراز
.Tribal pluralistic٢
 .3دیوید هال .از مدرنیسم تا پست مدرنیسم.ص .733
گرداوری عبدلکریم رشیدیان
 .4دومینیک استریناتی.مقدمەای بر نظریەهای فرهنگ
عامە.ص  .338ترجمه ثریا پاک نظر
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هوشیار بابایی

دیسکۆرسی «شار» لە شیعری بەرەی چواردا
سەرەتا دەبێ ئەمە روون بکەینەوە کە شیعری بەرەی چوار
نەک تەنها سەرهەڵدانی کاریگەریی لەسەر شیعری کوردی
دانا و هەندێ ئەزموونی سەرکەوتووی پێشکەش کرد بەڵکوو
لەسەر هەندێ ئەساس و بیر و بڕواو و جیهانبینی بونیاد نرا
واتا ئێمە ناتوانین ئەم بەرەیە بەس بە تەکنیک و فۆرمی
جیاوازەوە ببەستینەوە کە تەنها بە دەوری زەمەنی ئەدەبدا
ئەسووڕێتەوە .شاعیر ناتوانێت بە بێ جیهانبینی جیاواز بە
نیسبەت هەموو ئەو توخم و دیاردانە باسی گەمەی زمانی،
پێکهاتە شکێنی و  ..بکات .لەراستیدا شیعری بەرەی چوار
بەر لەوەی دژ بە توخمە چەقبەستوەکانی شیعری پێش خۆی
بێت ،شۆڕشێکە دژ بە جیهانبینی و ئایدیۆلۆژی کۆمەڵگای
خۆی .تۆ ناتوانی باس لە ئاشنایی سڕینەوە بکەی پێش
ئەوەی دژ بە تەقەدوسەکانی جیهانی واقیع راوەستا بیت.
ناکرێت پێکهاتەشکێنی بکەی بەر لەوەی هەموو سەنتراڵیزم
و بیرێکی بونیادگەرانەت تێکشکاندبێت .تۆ ناتوانی ئایرۆنی
و گاڵتە لە شیعری بەرەی چوار جێ بخەیت پێش ئەوەی
گاڵتەت بە عەقڵ و ئاوەزی رۆحی دیکتاتۆرخوازنەی کۆمەڵگای
نەریتخواز کردبێت .ئەمانە و زۆر شتی دیکە بۆمان دەرئەخەن
بە پێچەوانەی ئەو کەسانەی کە پێیان وایە ئەم بەرەیە خۆی
لە واقعی کۆمەڵگا دوورخستۆتەوە ،نەک دوور نەکەوتۆتەوە
بەڵکوو لە تەنوورەی قەیرانە کۆمەاڵیەتی و سیاسیەکاندا
هەڵوێستی ئەدەبیانەی خۆی هەبوە .راستە بەرەی چوار
شیعری وەک شیعر چاو لێکردوە درێژەدەری مێژووی ئەدەب
بوە و گێڕانەوەیەکی تایبەت بە خۆی هەیە بەاڵم خۆ ناکرێ
بەستێنی کۆمەاڵیەتی و سیاسی لەبەرچاو نەگرین .هەڵبەت

مەبەست ئەوە نییە کە ئەدەب و کۆمەڵگا بە یەک رێبازدا
دەچن بەڵکوو هەر وەک چۆن مۆدێڕنیسمی ئەدەبی دژ بە
رەوتی مۆدێڕنیتە بوو لەم حاڵەشدا جۆرێک دیالێکتیک لە
نێوان ئەدەب و کۆمەڵگا لە ئارادایە.
پاش دوو دەیە لە تەمەمەنی سەرهەڵدانی شیعری بەرەی
چوار و باڵوکردنی هەندێ کۆمەڵە شیعری شیاو( ئەڵبەت نابێ
نکووڵی لە هەندێ دەقی ناشیاو و بڕێجاریش تەنها ژێستێکی
شاعیرانە بوەو و بەس) کاتی ئەوە هاتووە هەوڵێکی جیدیانە بۆ
خوێندنی بەرهەمە شیعریەکانی ئەم رەوتە شیعریە بدرێتەوە،
بێگومان کاریگەری شیعری بەرەی چوار لەسەر کۆمەڵێک
شاعیری گەنج داناوە یان دەتوانین ئاوا بڵێین کە لە ئێستادا
زۆرن دەستەی ئەو کەسانەی کاری شیعر دەکەن و چاوێکیان
لە ئەم رەوتە شیعریە نەبێت و ئەکرێ بڵێین کە دەربازبوون
لەم رەوتە ئەستەمە .بۆیە رەخنە و لێکدانەوەی شیعری بەرەی
چوار و جیاکردنەوەی دەق و نادەق پێویستە.
توخمی «شار» لە مێژووی ئەدەبی مودێڕنی جیهاندا
بەستێنێک بووە بۆ رەنگدانەوە و هەڵوێستی شاعیرانە .شار
جیا لە شەقام و پاساژ و ...گواستنەوەی چەمک و رۆحیەت و
ئەو توخمە پارادۆکسیکاڵەیە .لە ناو شیعری هەندێ شاعیرانی
بەرەی چواریشدا شار تەنها شەقام و سەندویچ و کەل و
پەلی ناو شارە و لە الی هەندێکیش بەدەر لەو شتانە بیرۆکە
و رۆحیەتی شار بە هەموو پارادۆکسەکانیەتی .ئەمەش بۆمان
دەردەخات کە ناکرێت هەموو شاعیرانی ئەم بەرەیە لە یەک
پەکەیجدا دابنێی و لە ناو خۆیشیدا هەنێ جیاوازی هەیە.
«بوودلێر» لە وتارێکدا لە ژێر ناوی «نیگارکێشی ژیانی
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مودێڕن»دا باس لەو نووسەر و چیرۆکنووسانە ئەکات کە
روانین و بیروهزریان لەسەر ژیانی مودێڕن و هەڵسووکەوتی
سەردەمیانە و هەست و ئەخالقیات تەرخانکردوە و دەڵێت:
مەبەستم لە مودێڕنیتە ئەو الیەنە گوزەرا و بەسەرهات و
کوتوپڕەیە ،ئەو نیوەی هونەرە کە نیوەکەی دیکەی نەگۆڕ
و موقەدەسە .ئەو چەمکە مودێڕنەیە کە ئاوی پاک دەکاتە
دەستی کالسیکخوازەکان و بەم جۆرە کۆتایی بە بیرۆکەی
سنووردار دێنێت .دیارە لێرەشدا لە شیعری بەرەی چواردا
گواستنەوەی ئەو چەمکانەیە کە دەتوانێ قوڵنگ لە ریشەی
بیرۆکەی شیعری پێش خۆی بدات.
ئەتموسفێری شار دەبێتە سەرچاوەی ئیلهامی کۆمەڵێک
رووداوی سەیر و هەندێ داهێنان و کەشف لە بەستێنی
ژیانی مۆدێڕندا و شێوەیەکی تایبەت لە ئەدەب پێکدێنێت.
هەندێک توخمی شاری دەبێتە هۆی گۆڕانکاری لە ژیانی
مرۆڤی سەردەم و بە دوایدا ئاڵووگۆرە بنەڕەتیەکان روو
ئەدات .باسکردن لە شیعری شار نە فەخرە و نە ئەرێنیە
و نەک نەرێنی بەڵکوو ئەمە تەنها دەگەڕێتەوە بۆ چۆنیەتی
مامەڵەکردن و روانینی شاعیر بە نیسبەتی دیاردەکان.
وەک دەزانن لە شیعری شاعیرانی بەرەی چواردا بە گشتی
کۆمەڵێک شوێن وەک ئوتوبان ،شەقام ،شوێنە گشتیەکان
هاتوون کە لە الی هەندێک شاعیروە تەنها وەک ناو ئاماژەی
پێکراوە بەاڵم لە هەنێک شوێنیشدا وەکوو چەمکێک
ناوزەدکراوە .بەم پێیە شیعری شار ئایا ئەبێ تەنها بە فیزیکی
وشەیەکەوە بیبەستینەوە یان دەبێ هەوڵ بۆ گواستنەوەی
رۆحیەتی شار بدرێت نەک رووکەش و کالبۆدی شار .دەبێ
ئەمە بزانین کە هەنێجار لە شیعرێکدا بێ ئەوەی
کۆمەڵێک وشە وەکوو ئوتووبان
نێوئاخنی دەقەکەی بکات دیارە
باس لە مرۆڤی
سەردەم لە شار بە
مانا مۆدێڕنەکەی
شار
دەکات.
بە مانا قووڵ و
فەلسەفییەکەی ئەو
شوێنەی کە بە قەولی «مارشاڵ
بێرمەن» لە کتێبی «ئەزموونی
مۆدێڕنیتە» باسی لێوە ئەکات و
دەڵێت «مۆدێڕن بوون و ژیانی
شاری یانێ ژینکردن ژیانێک
پڕ لە توخم و دیاردەی
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لێکدژ و مەتەڵئاسا ،مودێڕن بوون واتە یەخسیری چنگی
رێکخراوە بروکراتیکەکان زەبەالحەکان کە توانای چاودێری و
زۆربەی کاتەکانیش توانای لەناوبردنی هەموو کۆمەڵگا ،بایەخ
و گیانەکانە» .بەم پێیە وەک «بوودلێر» دەڵێت نەقاشی ژیانی
مودێڕن وێناکردنی تەواوی ئەو شتانەی کە مرۆڤی سەردەم
بەرەو تەنیایی و مەسخ بردوە واتە شاعیری نواندنی شار نابێت
تەنها شارێک نیشان بدات کە هیوا و بەختەوەریەکانمان بەڵێن
ئەدات و بەدی دێنێت و بە جۆرێک فیتیشمێکمان بەرانبەر
شار و دیاردەکانی دەورووبەری بێت یان بە پێچەوانەکەی
هێندە لە توخمی شار رقمان بێت کە هیوای گەڕانەوەمان
بۆ کەونارا بێت.
شیعری شار تەوای لێکدژەکانی قبووڵ کردوە و ئەو ناتەباییە
هەمیشەییە رەنگدانەوەی سرووشتی ژیانی مرۆڤی ئەم
سەردەمەیە کە لە فۆرمی و شێوازی جیاوازدا پارادۆکسەکان
رەسم ئەکات.
شیعرێک کە رەنگدانەوەی موناسبەتەکانی تاکی سەردەمە.
خولقاندنی پێرسۆناو کاراکتەرگەلێک کە دەستەمۆی ژیان
و مرۆڤی سەردەمن .بێ گومان نموونەی لەم چەشنە لە
شیعری هەندێ شاعیرانی بەرەی چوار بەدی ئەکرێت کاتێ
باس لە ناکۆکییەکانی «کارمەندێ» کە «سوێندی بە مووچەی
مانگانەی ئەخوارد» یان «سەنەمێ» کە «نازانێ بوون غەمگینە/
نازانێ هەوا ناشادە هەمیشە»...

شیعری بەرەی چوار
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قهرهنی ئهحمهد ئاقایی
بهم لهشی چراخانی گوللهوه
تا شتڵی ئهومهرگ ه ل ه خوێنما پێدهگرێ
لێگهرێ ئهم مانگهله چاوما
ئاوێنهبچڕێت ه رهگمهوه
ئینسانی برینێک
لهوهرزی کچانی گهرهک دا
رووبار و دڵتهنگی
ههناسهیهکی ههراسان
کهلهدارستانییهتهکانی سوور دهروێت :
ئهوهندهئاسمانی
بهم لهشی چراخانی گوللهوه
مهگهر سهربازێک بهپۆلۆکانی نێو سینگتهوهداگیرسێم
بۆ دهستهکانیشم لوورهیهک بخوڵقێنه
گورگ ب ه ههڵدراوی بگێڕێتهوه
		
تریفهلهواژه
خهنجهری تهشهنهکردوو
لهدوور دا
رووبارێک رۆیشتن رۆیشتوو کهلهبهری دهروات
لێویشی دهنێتهسهر سنوور
لهژێر سنووریش لێوی دادهنێت
تا هاوتهریبی ههڵفڕین
باڵندهیی بباتهلێوارهکانی ئینسان
ئهو شوێنهی گهیشتن
حهالجێک گهروو پیشکهشی تینوویهتی دهکات
زاوزێی ئاسایی روتبوونهوهل ه خولیادا :
لێک ئااڵن ودهست لهمالنی جادهو دوور
تالعی باشوورێک
ل ه ههموو رهخهکانم دا ئیشکارۆ دهنگههڵدهبڕێت
وهرزی سهربڕاوو
مهزلووم
خوێنی ساویلکهی ساده
کهلهپاسارییهوهدهچۆرێتهوهسهر پاساری
لێگهرێ ئاوێنهله چاوما
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رهگئاژۆی چڕینی مهرگێک بێت
تهشهنهی پهڕوپۆی دااڵشێک
له سهرپشتی ئهم شاره
عهسهب وردوخاش دهکات
مهرگێک ک ه ههنگاوهکانم دهخات ه خهڵتاندن :
بهفر له سهرلهشی ئهم کهالک ه
مهگهر چهند دارستان دهتوانێ کهالوهبروات
ئێواره ک ه ههڵکات
گهاڵ گهاڵ سێبهری شاخ
بوهرنه سهرشانی شهقام و ساعات و بهفری مۆر
(بهفری مۆر
بۆ ئهوهی ههناسهی جادهکان رهنگ بکات
بهبرینی ئهم شیعرهزیادکرا ببارێت )
بوهرنه مهقام و
ئهم ههمووهسۆزانییهلهدهنگی چهقۆدا چ بژهنێت
( ئهم ههمووه سۆزانییه
بهفری مۆر
که لهمهودای نێوان دێڕهکاندا کرێوهی دهکات)
بوهرمه	 رکێفی ههناسه	توندترکهی
ئهم مهرگهوێرغهی ه بئاژۆی
ههتاکو پێدهشتی پهنجهرهلهچاوما دهربێنم
ئهو دیوی ئهم زهجره ههڵمژمهنێو سینگی ئهم دیوی زامدارم
و
ل ه پیاسه لهگوناهی سهرم دا هاوارێک دانیشم خوێناوی
قارهمانێک ک ه دڵۆپ ه دهکات
لهگۆنا گۆمیلکهدهبهستێ
دهرژێت ه نێو سینگم ژان دهکات
ژانی مانگ
 مانگ –مانگی ههمیشه
کهدهست ه دهم چهمییهکانی ژن
لهجهزردا دهخنکێنێت

مانگ
مانگ
مانگی تهر
مانگی حاسێ لهحیلهیهکی سپی دا
مانگی رهش
کهلهگۆشهکانییهوهزواڵڵ دهچۆڕێ
ل ه مێرگهجاڕی لهشی ژنێک
ل ه چۆلی جاده ههتا وهرز دهچهمێتهوه
دهستێکم ل ه خوێندا خنکان وئاخ ههڵدهکات
بارانهکانم دهگهشێنێتهوه
دیتن :
جهنازهیهک کهبگهرێتهوهلهشهقامهکان رووبار بنۆشێت
سترانێک
گهمارۆی بهفرانبارێکی مهرگ تێچزاو
کهل ه چۆمهاڵنهکانی دا
رهوه گورگێک ئینسان وتینوو غار دهدهن
رهوه گورگێک
که ل ه پهنج ه بهخوێنهکانیانهوه دهتکێن و
ژنانهیی لهگۆنای دایکا دهکێڵن
دهستێکیشم که ماسیو
حاسێ لهنێو دهمارهکانت دا
خوازهیهک بۆ رووبار دهژیت
بهفر
ئهی دوو جار
 مههی من تهنها مههێکه –لهحهوزی رووناک دا
ئهی دوور
بهم خهیاڵهی
مهرگ لهخوشینی ئهستێرهیهکدا جوانترین دهدرهوشێ
روانینت هیندهی چڵ ه گیایهکی نێو گوڵدان
لهگۆشهیهکی ئهم باڵکۆنه
تهنیا بهشی رهوایهتێکی بریندار دهکات
زهمان
کهلهبهرزترین لقی ئاپارتومانهوه
خۆت ههڵوهرێنیته سهر شهقام
وهلهقواڵییهکانت دا رابردوو ئهی پایز چ دهژهنێت
کههیچ واژهیهک نامتوانێ

پهنجهره لهدڵتهنگییهکانت بکاتهوه
بو من کهبست بهبستی مهزرایهکانم کفن بهلۆزهو دهلورێنیت
بهفر
کڵۆ کڵۆ هیچ سێبورییهک شک نابات
نهرگیسێک
کهلهلێوارهکانی زستان دهروێ و
بۆ جوانیی حاسێ له ژێرسههۆڵهکان دا
خوێنرێژی بهدهمارهکانی وهردهکات
بۆ من کهمهرگ ....ئاوازێکه
لهههموو برینهکانی دا
قویهکی سپی ههڵنیشتووه
بهفر دهتوانێ تهنیا و ل ه چاوهکانت ببارێ
ک ه خوڕێنترین شوێنی رووباره
وهخوڕێنترین شوێنی رووبار
لهههناسهمدا گهرا بنێتهوه ئارهزوو دهکهم
ئهی دووجار  -مههی من تهنها مههێک ه -
ل ه حهوزی رووناکدا ههڵوهسراو
ئانیما
لهسهرم دا جاده
ئێوارهل ه دڵتهنگییهکانی دا خهلوهت ههڵدهکورمێت
ئهم چاوانهی
چهند الپهرهبانهمهر ل ه نێومشتیان دا
تهڕترو ههمیشهچۆل دهبارن
بیابانێک
لهروخساری دا بۆ جوانی
ههتا ههنگاوهکانی دهریا پڕه له نادیار
ئاسۆ
کهشان بهشانی خوێنت قهیماغ ه دهبهستێ و
سهریشت
موبهمو سووراییهکانی بۆ گوللهباس کردووهدهزانم
ههنگاوهکانی دهریا :
جادهیهک باران وههمیش ه
گوێ ل ه شنهشنی لهشم دهگرێت
ئهو چاوانهی
قازوقورینگهکانی بهئیسقانهکانم دا ههڵدهفڕن
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دەنگی گریان لە پێستم دێت
بەیان عەزیزی
پەنجەرەکان لە هەناسەمدا
تا کۆتایی
تا
شکابوون،
باڵندەکان لە بوغز و کراسەکەمدا
هەمیشەیەکی ڕاوەستاو
کە ماون.
کەسێک ویستی سادەیی من
 کە ناوی درەخت بوو – بشێوێنێت،تەقە لە زەوی دەکات
فیشەک
لە ناوەڕاستی سینەمدا دەبێتە قەلب
کراسەکەم چۆڵ دەڕوا و
هەوا مەیلەوگریانە
من دهبێ پیر بمێنم
بۆ ئهوهی تۆ ل ه کارەسات بگهڕێیتهوه
دهریا بڕێژیت ه ژوورهکهم و
برینهکانم فهرامۆش
بمرن .
مانگ نیوه بوو
بانگی منت کرد و بووم ه بەرد
مانگ شێوا بوو
بانگی منت کرد و بووم ه دەرد
بهیانییان بیر ل ه تۆ دهکهمهوه
وهک زیندانییهک ل ه نانی گهرم
ئەم ڕۆژانە زام دهبم و
بیر ل ه تۆ دهکهمهوه
وهک سهربازێک ل ه جێی گوللە
دەبمە سوور و ناسوور و بە ئاودا دەڕۆم
بە ڕوخساری ژنێک بە جێماو
ئەو دەبوو
لەچکەکەم ئەم خیابانە ڕەش بکات
ئەو ڕۆژانەی بە دواتدا
دەرگاکان هیچ،
دیوارەکان دەگەڕام
هەوایەک لە جنسی گورگ و
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سەعاتەکان دەترسام
ئاسمان بەهەڵە ڕۆی
دۆعاکان شێت دەبن لە بەرزایی و
بەیانییەکی بچووک الی کارەسات بەجێ ما
فریا نەکەوتین لە شیعرەکانتدا بە ختەوەرم کەی
یان کۆتایی هەواڵ
بگاتە نرخی زێڕ ،زیو ،نەوت و زەهرەمار و بەرمیل
کە هاتیتەوە
هەوا پێوە بدە
ئەم بارانە پێبکەنە
مەیدانەکان بژمێرە
ئیتر -هیچ –
حەساری خاڵی دەزانێت

درەخت – کە ناوی گریان بوو-
چەندە دەترسێ و
تەور خاترمان ناگرێ .
پێم دەڵێن تۆ فریای هەرگیز نەکەوتی و
منیش بەفرانبار
فێرنە بووم
شاڵ گەردەنێکت بۆ بچنم
لە پاییزەکانەوە هاتبێت
یان گوڵدۆزیی خیابان و جومعە
جومعە و هەوا و ژانەسەر
لە سەر مەالفەکەمان بکەم
پێی چەپم لە شەڕ بستێنمەوە و
جلەکانی ئەوساڵەت بدوورم
تەنها دەتوانم پەنجەکانم هەڵبکەم

مرێت

بەرم
هێڵە ب
ەکان لەبار هەڕابکەم یا پڕ
انم
ۆژ
راف
ەنێت
ر ن کەوشەک ئەم جوغ بگەی
ربێنێ
وعایە
سێک
یا
د
ن دە
دەبێ کە یک ئەم ەکانی
دێوکا
کەس
ە یی
و ڕا
دەبێ جە هەمیش ی ڕۆژنامە اڵتدا و
ەواڵ
ڕۆژهە
ەن
بە پ سات لە ه استی
ناوەر
کارە وە لە
تەقینە زەوی
جم لە
کەمدا
حە
ژورە
ێستا تۆ اڵتیی
ە
ئ
ە بێ دەس انیشە
د
ل
هێنم
ت
ینەدا
بۆ دە
ماندوویی غەمگ
وورت
ۆسیقا
کی د
م
لەو ن کچێکم رەختێ
ا
د
ی
ان
ژمێرە
و
بەی انێ شیر کانم ب
فنج
ەنجە
وبار پ
جار
م
بێ ژمارە ێنێت
ا
دەخو
بزانە ئای و ژنە
ێشتا ئە تەمەن ەیدان
ه
تو
ەم
رۆژهەاڵ پڕیەتی ل تەمدا
زەوی
جەس
یان ت بهێنە بە نانەی
ری
ەگرن
خە رسە لەو ب رام د
دا ئا
مەت ریکی
تا
لە دەبوو
ندووە
ئەو
دا ما
هیچ...
ن
م
ە
ەمان
ێستێک ل وسێک
پ ۆی درا ی و
دەڕوا
رادی می دەگر یر دەبین مهوه
تهکان
قەدی هێواش پ دهس
ی ل ه
ئێمە
باوکم
ه
ێ
ئ هم دهرد ن دهکوژ هنگی
رۆژێک م ەک له تف ڕابردوو هگریم
یش
من د
و
وهک ف ری سی یی ه ،
هنگ ه
ت سپ
س کراسهک ه ی دوور سپێره
هت ب
ۆ
ل
ت اوی شوما ج هست
پی
ه
کهمێک ل ی م هبادا بنێره
هت
جم
کانەوە
ە
بۆ حە ک ه هناس شار و ژمار شکڵە
اوهشێ
کێتە
بێ
ب ۆ مەیدانی بینم دەش ەکان
دە
ی هێڵ
ب
کەسێک ەوپەڕ
کل
کەسێ بیت
تۆ
ەکانما
کە ستاوە
ڕاوە
جل
دەمرم
ەوەندە لە دەبم
ئ
کدا
جێ
دێت.
جێ بە ن خەڵوەتێ ێستم
ن لە پ
ێ
بە شو گریا
ەنگی
د
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سەالح موحەممەدی
-١
درەخت بە تەنیا
تاقەتی خیابان دەر ناکا.
بووتیکەکان
بە مانگی کارمەندێکەوە قومار ئەکەن؛
بارودۆخ لە کافەکانا
پەیوەندیی بە حاڵی کەسەوە نییە.
سپوورێ
قاقای ئەلکولیەکان گسک ئەدا و
خشەی مووچەکەی
بەم شەقاما دێ.
لە گەرماوی ئەم سویتا
غەریبیم دائەشۆرم و
خۆم بە یەکشەمە ساردەکانم
وشک ئەکەمەوە؛
تەمەننام بە سەر تەختەکەوە پاڵ کەوتووە و
تەنیایی بە چاوما دێتە خوارەوە.
خەیاڵم لە جگەرەوە
ئەکەوێتە سەر خەونەکانم و
پرخەم ئەسووتێنێ.

-٢
بێخەیاڵ خانم!
ئەم شارە بەرگەی ئێوارە ناگرێ.
کارمەندێ
سوێندی بە مووچەی مانگانەی ئەخوارد،
کەچی سێ چوار مناڵ
داماوتر بوو لە جاران
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چ بگاتە کوڕێ
نەیتوانی هیچ مەالفەیەک
بە شیعرەکانی گەرم بکا و
ئێستا
دالە شوورەییەکەی
بە سەر دەستیەوە
ماوەتەوە.

عەتا وەلەدی
هەر کام لە ئێمە
لەوانەیە ،لەتێ دەستی بە سووچێ
گەرمیی
گیرفانی پاڵتۆکەی باوکیەوە جێماوە
بەر لەوەی هەناسەکانی دایکی لە مێخەک و ساردا
بچنەوە،
پاسکلێ بۆ هەمیشە لە مندا
پارکە و
بێدار،
حەپەساویی چۆلەکەیەک
لە دەستەکانی پیاوەی دراسێمانەوە
بە قەراخی بیرەوەرییەکانی ئێمەدا
هێشتاش خوێنی لە بەر ئەچێ
زەوی،
بە شەودرەنگانێکی گەنجیمانا
هێشتا لەتر ئەدات و
نەختێ سەرمان لە سەرمان سڕ.
نەختێ گوڵەی وشکەبوو
لە دەفتەرێکا
و لە هەر گێڕاننەوەیەکدا
نیوەی بیرەوەرییەکان سپی
ئەچنەوە
لە سووچێکی تەمەنا
تۆز دایگرتووین.
وێنەیەک بە دوو پوونسەوە
لە زەیندا ژەنگی هێناوە
لکاو بە بەشێ لەو بەری زەینمانا
وێنای ناکەین و تۆزێ
لێڵ
بە خەوەنەکانمانەوە،
تا ئاسمان
نەختێ ماویە
با ڕەدووی باڵندە بکەوین
ئێرا
شوێنێکی متمانە نییە
بۆ خەون بینین.
ئێمە
بە دوای بادا چووین،
نە وێستگە لە ئێمەدا
کۆتایی ڕێگایە و
نە شەمەندەفەڕ بۆ گەیشتنێ،
بەف ئانتینەکانی شاری داپۆشیوە
لە سپییەوە
		
هەواڵەکانی جیهان نابیسین
		
و TVێک پڕ لە بەفرەک و قااڵو
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ژمێریاری حەمامە ترافیکەکانی شار
حەمەی کەریمی

ئەمبینی؟
جوگرافیای سوورەتم
موچاڵەتر لە سوورەتی ( الغاشیە)
لەو دەستە غاشیانەی تاسەکانیان
بە ناوی ژن و ئەڵال وە هەڵخست
“ بسم اللە”
بازیکەن دوکمەی کراسەکەی
باز بدەن بە سەر خۆشەویستی و نیگایدا
تۆ لە نیگاتا کە ئەتڕاونی بۆ هیچ ئەتڕوانی
ئەو هەموو – نیگا -لە خۆتا کە بار کردوە هەمار کردوە
وە ( اقسم ال بهذالبلد)
بە تۆیش کە شەوانی ترافیکیت خەڵوەتە لە کچ
کەچی ژن و کچە بەم شیعرە پەیڤێکن کورتە بااڵ
یان زیندوو بوونێکت وەک پێستت پێویستە
من تەرجەمەی کەسێکم لە خۆما چوارمشقی دانیشتوو
هەر لە خۆما ئەفسووردە و خەتخواردوو
لە خۆیترما زەمیری فەتیرێکم سەرتا سەر ترافیک – ترافیک
– ترا
بۆ دیوار م کۆتاتر بوو لە دیوارەکەی “ یونس” ؟
یان کەچیی قیبلەم بە کچێکا نا تەواو نابم هێشتا کە پیاویشم
“ قەلب” ت بە منی دەریا بسپێرە من کە دەستم یەکبارە
رووبارە
پێغەمبەری بەحر و بەڕ
سۆنامی ئەمواج نەسیبی موسافرانی ئەم دۆزەخە بکە
ئەی شاعیرانی بەرەی دۆزەخ و بەرزەخ
“ هاوڕێیان ساڵو ئێوارەتان باش “
سووتەمەنیەکانی قەعری دۆزەخ
ژیانتان باش .
سوێند بە” یونس و مەتا “
سوێند بە عەسر و خۆرئاوا
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فی فت)

( ان االنسان لفی ......
کەس نا نا کەس
هەر خۆی پێمیەوت
ساڵەکان و رۆژەکانت بقاپێنە
خۆت نا کەوشەکانت بە تاقەوە بنێ
پێاڵوەکانم بە فەلسەفەوە نا
فەلسەفەی چی ؟
ئاڵمان و لەندەنیش دایاننا هەر خۆیان نا
بە فیلسووفە قەبەکانیانەوە
بە نەوەکانی” نیچە و کچە زۆڵەکانی مارکسیشەوە
خومارم
“ وانیار”
خومارتر لە تەنیاترین ساتە ترافیکیەکانی تۆ
خومارتر لەو شەوانەی بە کوڕە سۆزانیەکانا تێتپەڕاند
سوێند بە ( یونس و مەتا )
ئەم شارە هەر بووە وەها بووە
هەروا بووە و هەروا دەڕوا( کاڵە نارنجەکانت کاڵە )
الدە لە نێوان من و خۆتا
پەردەکەت الدە
ئەم پەردە بە چ کارت دێ
جارێتر لە خۆتا بمبارێنە
خانە خەراب؟
ژمێریاری حەمامە ترافیکەکانی شار
ی خیابانە ئوتوکراوەکان ئێستا بژمێرە flaneur
ئەو کوڕانە بژمێرە چرکەیەک تیاتا نەخەوتن
ئەو خانمانە بژمێرە بوون بە پێخەسوەکانی هەشتی مارس
بژمێرە ژمارەکانی موبایلەکەت
ژمارەی مامۆستای فەلسەفە و ریازی
مودیری ئیدارە و کارمەندە بێکارەکانی

خۆشت لە فەلسەفە و ریازی ؟
پاسکاڵ و دیکارت
عالەمیان گا
( خۆم و تارەکەم شەو هەتا بەیان)
من سۆز ئەکەم بۆ لەیال و ئەویش بە بزەیەکەوە
دووکەڵێک بۆ سەفاهەتم رێکدەخا
( خۆت و عوودەکەت شەو هەتا بەیان)
لێدە بۆ هاوڕێکەت توند لێی دە و خەالسی بکە
لەو دەردانەی کە ئەم دەردانە پێیاندا
ئەو شەوە شەواڵوانەی تیایاندا گۆڕ خەوت
“ وانیار”
المەسەب ؟
ئاپارتمان هەڵکشای
لە ناکاو تەپ داکشای
داکشاوتر لە بورجە خەرابەکانی حەلەب
کەوتووتر لە کچە زەیتوونیەکانی شەنگال
تەنیاتر لە تەنیاترین شەوانی ترافیکییت

هۆشیار بابایی

()١
له سهرهتای «بوون»/نا گریمان ناشوێنک
دڵم له ژوورهکه دائهنێم و پەیکێک بەساڵمەتی ئەم قیامەتە
و...
شهڕ دهست پێئهکات
ئهو کات جهنگمان هێنایه ماڵ و لهگهڵیا خهوتین
باکوورترین شوێنی لهشت «ئۆگاندایه»
سهربازی گەمژە بێ تفهنگ ،مهشقی مەرگ ئهکات
ئەم واڵتە هەتا نوختەیەکی بۆ دانەنی ناکەوێ بڕۆ دێڕێک
تر
خوارەو خوارتر لە ناخی جەستەیەکی رزیو
بگرە لیمۆ یان چاکلەتێکی بێ تاوان
گوناهمان کرد بژمێرە رۆژەکانت تا ئەو پەڕی سنوور
:تاوانی من ئهوه بوو ههمووتان «ئهبولبهشر» بوون من
نهبووم!
بووم به مشتێ حەبی چاوهڕوان
که مردن له تهنیشت خۆما رائەکێشم
ببه
ئەوەتا «بوون» ێکه و له منا
هێشتا کهسێ له دڵما نازانم چەن تار ئهژهنێ

خانە خەراب ؟
“ وانیار”
ئەتزانی ئالوودەی دەردی
ئالوودەی کچێکی فۆبیا
شاعیرێکی پارانۆئید
هەوای هەوایەکی کوێستانی لە بەرتا بوو
کاڵوەکەی” چارلی” ت لە سەرنا
بە ژێستێکی “ تارانتینۆ” ئاسا
پاپیۆنەکەی “ رامبۆ” بە سنگتەوە
قنج و قیت
دەرکەوتی
شیعرێکی هیچا و هیچ بووی هیچتر لە شێعرەکان “ ڤێرلین” ()٢
گەیمێکی ناشارەزا بووی لە مەنتقی قەرەباڵغی ئەم بازاڕی مهدلوولی ئهم شیعره دهستێکه بۆ نهگووشین
بێتاقەتی مۆنالیزایەکە ببارێتە سەر دەفتەرەکەیا
عوکازەدا
دهم/ێکه
به ئێسقانهکانی خانمی نهۆمی چوارەوە خهو نابینم
( ئەڵێم بڕۆم لە شارەکەت؟ گوڵم)
یان النیکەم
دەبمە فالنووری خیابانە ئوتودراوەکانی شارەکەت دڵم
نامبینێ
 تۆ له جنسی سهلیبیهکانی و رهنگت رهنگی قاوهتکایە ئاغاکان
له الپهڕیهی فاڵێکی حافیز ون بووی.
ئەم سکانسە بۆ بێ دەنگی
یان نەهایەتەن ناشوێنێ له پهنجهرهما عوبوور ئەکەی
( سکوتی از جنس سکانسهای سکس بر انگیز )
تۆ ڤیزایەکی کۆنی لەش سپیت سۆزانیەک کە پێستت ئێش
( از جنس سکوت سگهای الصاقی)
ئەکات
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:سهیرکه له ههر ئهنگوستێکی ههزار قوڕ به سهرمان ئهبارێ
()3
کچانی خاکهلێوه
کارت پۆستاڵه سهوزهکانیان بۆ ماندێال ئهنێرن و
بهیانی به کابووسی باوە ههڵدهستن
بهیانیت باش درهختی سوور
که ئاشتی له لوولهی تفهنگهکانهوه سهما ئهکات
ههینی بۆنی گورگی تۆپیو ئهدات
تۆ زاتی پاکی موقهدهست بمکه قهڵهم دهوری کهمهرتا
هیچ نەبێ شانت
بمکه ئاو
بکەوە قاچاخ له قاچهکانی ژنی فالوپ و موقهدهس
دوایین ههوال:
«ئێسته شهنگال بهرد له کهپووی ههور ئهدات و
سهردێڕی روژنامهکان
پڕن له ئاوی ساردی پرتهقال و ههوای لیمۆ»
گرینگترین ههوال:
«لێرە پاییزه و ههوا خۆاڵوییە»
ئەڵێت :دایەگەورە بە مەنجەڵە بێ وانەکان پشتاوپشتی ئهم
خاکه
سپیاییەکەت ئەگووشێ
دیسان ئەو ناڵێت:
«له خهزنهی گیرفانم دا ههرچی ههیه بڕی ئهم مانگه
ناکات»
 -به لهعنهت بێت پێویستیم به سۆزانیهکی دلڕهقتره!
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()٤
مهینهتی پهرییهکانی « بۆدرووم» ئهبنه گێژهلووکه
ئهوه خودای زهریا
له برژانگه سوورهکانی «ئایالن»هوه
ههنجیر ئهچێنێ.
گوتت ئێره ههتا خهونی باڵندهیهک زرێباره
له بالق بوونی هەرایەک ئەخرۆشم
مێشکم پاپۆڕێکه و
فیکه دهکات واگۆنی ژماره 3
فیکه له زەنگۆڵەی منداڵی و دەستێکی نامیهرهبان
یان بەرەو مەغریب هەتا ئەستێرە دائەکەوێت
یان نیشتمان حەرفێکە ،نوونێکە بە هەندێسەی نانێکەوە
مەرد به! تهنیایی سەرینەکەم ئێش ئهکات...
()٥
یهکهم :مهدلوول دهستهکانی من
تۆش ببه «دال»
داڵ دهگریی
منداڵ....................ئاوس
چهمک ...................خودی خۆت
دیسان هەر یەکەم :جادهیهک گهیشتووته نههایتهکانی خۆی
ئێش ئهکێشی
وس س س س ههنار هاوار ناکات
لهگهل ئێوه نیم جهنابی «گا»
ئهزانم ههموو دونیا خهت خهتیه و ناوی تۆ بهدناوه

کە من درێژەی پیاوێکم بە فونتی۴۴
محه ممه د موه فه قي

نە فریای ویرگوولێک ئەکەوم /لەم دێڕا
نە جادەیەک بە رێنووسی کەوشەکانم
بەرەو هێشتاترین ناوەخت
پڕ لە هەوای هەروەها و
تەنیایی دڵتەزێنی گۆڕکەنەکان
کە ئەوەندەی هەمیشە و جارانێک لە دووریت
دووراوە بە شەهوەتی مردنمەوە
وەک تابووتێک پڕ بە حەسرەتی ئەم تەقویمە
کە بە ڕواڵەتی جومعەکانمەوە جێماوە و
سەر ئەکێشێ بە خەڵوەتی وێران و شەرجیما
بگرە مەرگیش هەر منێکە و
سەرگەردان بە سەگوەڕی ئێوارەوە
کە بێوەرییەکانم چاڵ ئەکات
بە پاڵ بێهوودەی ئەم دنیا و هەرچیما
تکایە ئەم پڵنگە لە سەر پەتووەکەم دەستەمۆ کەن
کە من قااڵوێک لە بەختما وەیالنە
تکایە بە تەختەگاز و جنێوی نامووسی
ببنە کابووسی ئەم جادە
کە باشترین هاوڕێکانمی لە گەڵ خۆی برد
بەرەو بەرەهووتێک پڕ لە قووڵ و موستەتیل و
مشتێک لە بەردەوامی ئەو هەموو بەردە
کە نموونەی دەردێکە لە خەروار
ئەگەر نەکرا هەر النی کەم
کەمێک ترم بە درێژەی دنیاوە با بڕوات
بڕوات و لە پەنای قااڵوێک و گیوومەوە
تا لە پڕێکا /کراسەکەم هەڵواسێت
بە هێمای داهۆڵێک و وەیشوومەوە
ئەگینا مردن هەموو سێ شەمەیەک
بە هەرچی بارا دێتە خەوی کەوشەکانم
کە بۆنی ئەستێرە و هاوین ئەدەن
بۆنی گەڕانەوە بەرەو گۆڕێکی دەربەس

لە بەر تیشکی چرای قیامەتما
کە نوقمی تاریکە و زوڵمەتێک
لە وەرزی پێکەنینی گوڵە ڕێواس و مانگەشەو دا
گریمان هێشتا نامەکانم
پرسیارێکن لە با
کە هەواڵی کارەسات و کراسەکەم
ئەبەن بۆ ئەم پاییزە پڕ زامە و
کۆاڵنێک پڕ لە بونبەست
کە لەوێ نیگەرانی سێبەرێکم الواز
کە واز لە دەرک و دەروازەی دنیا دێنێ و/تەنگەتاو
پەنا ئەباتەوە بەر هەمیشەی شواڵەکەی
کە ئاماژەیە بۆ
من لە بەر کێ بمرم
تا لە ژێر باری ئەم هەموو گوناحە
خۆم کەر کەم؟
یا بەر لە کێ بمرم؟
کە سێبەری ئەم هاوینە و
سنەوبەرێک تا بااڵت لە بەر کەم
کە بەختەوەر بم لەوەختێکا
ببمە باران و گوڵە بەڕۆژە
بۆ تەنیاییەکانی ئەم چەترە و
خۆرەتاوێک لە کراسەکەی تۆدا
پێدەکەنم و دنیا بەرەو پشت
پڕ بە عادەتی گریان و گالرەمە
پێدەکەنم و ئیتر هیچ باوەشێک
لەنگەرێک لە تەنیاییم ناگرێ
المەسەب!
ئەبێ وەک سەگێکی ئاندولۆسی
لە رووی خۆم و تەنیاییما بوەڕێم
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تا ئەم ئارەقە سەگیە بمگرێ
هەندێ جاربەاڵم
ئەم ئارەقە ئەبێتە سەگی ئەسحابی کەهف و
هیچ ئەشکەوتێک بەرگەی خەوەکانم ناگرێ
کە پڕن لە کەڵکەڵەی دنیا و
خەمێکی باکووری
پولیس ئەڵێت:
ئەم سەگبابە هیچ ئارەقێ سەگی نەیگرت
ئەوەتا ئێمە گرتمان
کە دەمێک ساڵە سەرقاڵە
بە چۆڵ و ماڵ و پاڵ و حاڵ و...
سەیزادە هەرچی کەس!
تۆ بیت و شاڵەکەت/تۆ بیت و شواڵەکەت
لە دوای خۆت ئەم پاییزە و
بیابانێک بکێشە به سەرتەنیاییما
 :هەتیو! شاڵەکەم گوناحە
شواڵەکەم پڕە لە پێویست و تامەزرۆ
 :ئەی کە شیری ناو سوخمەکەت پڕچەورە و پاستۆڕیزە
کەلێسیۆم بە کاری چیم دێت
\
وەختێک رۆژەکانم بە بێ تۆ
پڕ ئەبن لە هەوای نیکۆتین و شێرپەنجه؟
یان بزوێنێک لە سەر دوا حەرفی دڵمەوە
کە پێناسەی تەنیاییمە و/شەڕوشۆری ئەم دنیا
تا ئاقیبەت سێبەرەکەم
لە بەرەکانی شەڕ کۆ ئەکەمەوە و
حەرامی ئەو پەرچەم و ئەگریجە ئەبم
کە قافیەی بەختێکە دوور بە دەم باوە
تا ئەبێتە داڵدەیەک بۆ دڵ و دینم
دڵ و دینم کفرێکە یان سفرێکە؟
کە دەمێکه خەریکم بە کفری لەیالوە
لە سفرەوە تا
هەزار و چەن مەجنوونی ئەم دنیا
بە دیار سێبەرێک لە بەرمەوە کە پیر ئەبم
ئەی کە نێوەڕۆکی شواڵەکەت/کفری خوایە و
هەموو پیاوێ ڕوو لە قیبلە غەیرەتی ئەکات
یان ئەعسابی من و منێک تر لە خۆما
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خەت خەتی ئەکات
ررۆژی حەشرا/کاندۆمەکان شایەتی ئەدەن
کە من تا بازاڕی قیامەت
ویرووسی ئەیدز و کابووسێکم
لە گۆشەی چەپی نامووسما شاردووەتەوە
بۆ رۆژێک لە سنووری مەبادا
تا حۆرییەک برۆنزەم بەرکەوێت
وەک کاولیەکانی لێواری کارائیب
کە بۆنی ڤودکا و گەرمای لەشیان
تێکەڵ بە ئێوارانی سانتیاگۆ و
گۆرانیەکانی ڤیکتۆر خارا دەبێت:
سەر دەمێکە لە خولیای ئەم حەلەزوونە/بەرەو قاف
من بێگومانێک لە ئەوەندە و حەوسەڵەم
یان لە دڵەراوکێی ئەم مەحکوومە/بەرەو تەناف
من بەرەبەیانێک لە سلوولی تاریک و کەڵکەڵەم
تا سەرم بە دارونەداری ئەم دنیا ئەسپێرم
بڕواکەن هێندە رەشم لە چارەی خۆما نووسیوە
ئازیەتبار بە هەرچی بار و نالەبارا
قەتارێکم بێ تاقەت /بە تاقی دنیاوە
ترازاو لە هێڵی ئەم تەختە و
بەختێکی قەترانی

بەرەو وا
بەرەو دوا
بەرەو خوا و/خەوەکانی لەنگستێن هیووز
کە بارم پر بە غوربەتی ئەم دنیا
دوو سێ خولەک ئێوارەیە و
گیرفانێک لە گێژەبا بۆ قژی تۆ
تا لەم پاییزە گرمۆڵەدا حەشرێک بەرپا کەی
بە هەوای کەسێکەوە تا هەوەسێک
بە هەوای منێکەوە تا ژنێک
کە ماڵیان لە سەرەتای هاوینە و
دەموچاوی دەریاچەیەکە پڕ لە خوێ
کە جەزرومەدی کراسەکەی
ماسیگرەکان ئاشقی حەریر و
شەوانی پووشپەڕ دەکات
تۆ تەبعید کرای

بۆ ئێوارەی رۆژێکی لۆچ
وەک چوارشەممەیکی چاوحیز
لە وەسەتی ئەم تەقویما/تا لەوێ
لە هاشووری گورگانە شەوێکا
تەنیاییەکانت ئەوەندە فاڵش بلوورێنیت
ئیتر هیچ سۆزانییەک فریای شواڵەکەت
و
هیچ گۆڕکەنێک فریای گۆرانیەکانت نەکەوێ
تۆ تەبعید کرای
بۆ نێو بەرەهووتی کراسەکەت
تا لەوێ ئیمان بێنی بە موعجزەی ئالزایمێر
بە رەسالەتی تەنیایی
کە چارەنووسی دەسەکانت دیاری دەکات
ئێستە تاراوگەی تۆ
تەختێکە بە رێنووسی ڤیاگرا
بۆ زاراوەیک لە حەرام و
حەسرەتی ئێرزا بوونێک
یان تامەزرۆ بۆ سووژەی خیانەت و
تا بەردەوامی بەباچوونێک
سپاس بۆ چەپ کە هەموو الیەکمە و
البەال خەریکی المێکم
لە دوا حەرفی دڵمەوە
کە دڵتەنگی پەڵەهەورێکە
بۆ سەر هەموو ئەو رۆژانەی
کە بەرپرسانی هەواناسی
شەرمەزاری چەترەکەم بوون
سپاس بۆ خاڵی سەر سووڕمان
کە ئەگاتە فریای دەم و چاومان
کاتێ بزەیەک شک نابەین
کە بەرەوڕووی گاڵتەی مەرگ ئەبینەوە
لە هەواڵی رۆژنامەیەکدا بە کاتی کتوپڕ
هەندێک جار
سپاس بۆ هەندێک جار/کە ئەگەر نەبووایان
بە دەس هەمیشەوە تا بەردەوام چیمان ئەکرد
جگە لەوەی بۆ کادۆی لە دایک بوونم
تەنافێک و قورسێکی سیانۆر بێنی
تا ئەوەندە لەم دێڕا بمرم بۆت
کە تەنیا گۆڕێکی دووئیکس الرج
رووبەری تەنیاییەکانم داپۆشێت.

ئارام فهتحی

بەختەوەر بە ئەی غوربەت
لە منا بەختەوەر بە
لە منا ژیان بکە ئەی تەنیایی
لە منا گان
نان
کۆاڵن بکە بۆ پیاسە
ببوورە ئەی مەرگ:
جگە ژیان هیچی ترم نییە
جگە دۆڕاندن
بەختەوەر بە ئەی بەفری من
مەترسە لە جەنازەی ئەم جادەیە بە کۆڵتەوە
ئەی پیاسەی من
داوای لێبوردن ئەی ئاو
من لە دیوارا ژیاوم
من لە دیوارا ڕووخاوم
من لە دیوارا بە زمانی بەرد
بە زمانی پەردە
پـەنجەرە

گریاوم
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نامناسیته وه و ته نیایی
شه ریف مورادی

نامناسێتەوە تەنیایی و
سەرلەنوێ
جادە بانگم ئەکات
لەپەنجەیەک گووشینتا گەرمترم
نیگام قەوارەیەک بااڵتەو
بمدوورە بە خۆتا
تاسبەی لەخۆما دادەنیشم
گۆشەیەکی ئەم سووچەم
د
ا
خ
ە
ن
ئەمبەری هەموو سووچە ناگرم
دایەرەم کەن
کەم
بێ سووچ بمنێژنەوە
بە دیوارێکا هەڵمواسن
پەنجەرە
(با( نەمکاتەوە
لەتێکم پاڵخەن بە دیوارا
لەتێکم ل ە ت کەن
بە سووچا
با دەنگ هەڵفڕم بە قەراخێکا؟
ـ خاڵیم کە لەخۆم خاتوون
دەمێ
ما هەرچێ دێت
با بە سەر 
بلەرزم
لەبەرپێتا یان لە جێتا
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تۆزێک پاڵم کەوە
هەناسەم سوارکە لەخۆت
هەناسەسوار!
ئێوارەیەکم پڕکەلەکالیسکەو
خۆت
خیابان درێژە یان کالیسکە؟
کالیسکە بەرزە یان قیرەتاو؟
درەخت توند ئەچێ یان کا ا ا ا؟
ئەم نووسینە ناوترێ
زمان پاکوونێکەو ناوترێ
ئەتنووسم و نەوترێی
ئەتنووسم پاکبیتەوە لە زمانم
کەم شت پاکە لە دەممدا
وەختێ ئەڕۆی
بەشوێنتا خیابان پاک ئەکەم
خۆم لەگۆشەیەکا پارک ئەکەم
بێقەراریی
بێقەراری نانووسرێ زەردە زەرد
بێقەراری پارکت ئەکا
پاکوون خانم!
ئەوترێم یان پارک پاک پا
بە تەنیاییەوە شلۆقم
ئامووزگار نامبینێ و ئەتنووسم
بەدیوارێکا
پەنجەرە
ئەمجارە ئەمکاتەوە
پەردەکە الدە
پارکم کە لەخۆت
دەمێکە ئەم چرایەم داخستەوە

بەشێ لە شیعری (تۆ بە)
جەمیل مورادی

من عادهتمه
خێ بهمه عادهتهکان
دهس خهمه ناو زامهکانی عادهت
وهک ڕابردوو
که عادهتێکه دووره دهست
له دوورهوه دهستت ئهگرێ
حاڵت ئهگرێ
حاڵت خۆش ئهکاتهوه
له دوورهوه دهستی گرتووم حاڵی گرتووم
حهڵقی گرتووم
گووی تێکردووم
وای لێ کردووم وای لێکردووم واااای لێکردووم
وای لێکردووم دیتر به وای لێکردووم بیر نهکهمهوه!
دوورهو مهبه ئهی عادهت
ئهی دووری
به کاتی دهم دهمێک له دهمت بێنه
به کاتی تهنیا
شهوێکم بۆ چراکه
شهو چراکه
شهراب
ئهگهر شیعر نهبێ له خوێن ئهچێ
پێکێ تهنیایی
ههڵپێکاندنی دهستهکانی تهنیایی
پێکێ
پێکێ
ههڵکواڵندنی زامهکانی تهنیایی
پێکێ پهیاپهی پڕو خاڵیت بکاتهوه
پڕاوپڕ پڕوخاڵیت بکاتهوه
جهدوو عابای ڕابردووت ڕیکاوری کا
جهدوو عابای خۆشهویستیت دهربێرێ
بیتێرێته بهر چاوت
جوان جوان سهیری که
ئهوهتا
جوان جوان بۆی بگری
جوان جوان گووی تێکه!

بۆگهنتر له عێشق
ڕووداوهکانی دوای عێشقه
کێ ئهتوانێ بۆگهنیهکانی کۆ بکاتهوه؟
کۆ نابینهوه ئهی یار
وهره ئااڵکهت ههڵکه
پێم بکێشه پێخهفێ دوو کهسیدا
بکێشه شهڕێکی پێخهفیدا
ئهو سهربازانهی بێتهقه گهڕانهوه
عاشق نهبوون
عێشق دڵی گهرهک نه چهک
پهڕین دڵی گهرهک نه باڵ
باڵت کهرهوه
تا هاوینێ
بهاوێنمه لهشتهوه
شتێ له منا گهرمه خوهشت ئهکا
شتێ له منا سارده وهشت ئهکا
ساردم مهکهرهوه ئهی یار
من له پاییزا حیزم
تۆ له سهرما حیزتری
حهزت له هاوینهو ههوای ههناسهکانی دهم و
باز دهم و
به دهم ئاسانه که ئهیژم:
{خۆشم ئهوێی}...
واڵتهکهم
وازت نههێنا له وهیشوومهی مردن
له کردن که کردهوهی زهوینه
بمکهرهوه
له گهرماوگهرمی کردنا
بمدهرهوه
له گهرماوگهرمی مردنا
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ئهی که کتێبێکم
غهمگینتر له پێوه دانی درگای دڵێ
درگای دڵێ
لێ ده
لێ ده
لێ ده لێ ...
لێ لێ لێ لێ ...الرم که بۆ لهنجهکانت
بمکه خهونێ بهدهم سهمای پهنجهکانت
بمکه تهختێ بۆ خهیاڵت
بۆ گوێچکه دان به خهیاڵت
پا تهختێ
بۆ خهوتن
بۆ ڕووداوهکانی دوای خهوتن
ئهوهی وا بیر له تۆ دهکاتهوه
تهنیا بیر له تۆ دهکاتهوه
واڵتهکهم
بیر له تۆ دهکهمهوه و
سهنگهرێکی دوو کهسی که بۆم داگیر ناکرێ!
بیر له تۆ دهکهمهوهو
پێخهفێکی بێ کهسی ک ه بۆم ڕاگیر ناکرێ
بیر له تۆ دهکهمهوهو
خهڵوهتێکی بهدمهسی ...لهتر ئهبهم
لهترتر له ترێ لهتر ئهبهم
له تل تل تل تل ئهتلێمهوه
بهرهو تۆ
ئهی که تهنیا و تری له کێ؟
تۆ که یاریت
تهنیا یاریت
چی ئهتوانێ ئهم مهودایه پڕهو بکاتهوه؟
ئهی یاری
ئهی قورستر له سێبهرهکهم
کرماشان؛
خهت خهیده ناو خهیاڵم
چنگ خهیده ناو زامەیل دەم بهسیای
توای گ چشتێ قوڵپهو بیهیده ناو خوهیا
کرماشان
دوژمنه وهل خوهیا
وهل منا دووسی کهید
وهل منا گوپ گوپ ئهرهق خوهید و
ڕێ دهیه تهمام ڕێوارهیلی گ
ڕووژێگ چین و
خهیاڵت
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من و تاقوهسان
تاق خستن
من هێمان لهێره گهرم شینم شیوهنم
تو هایده کوو؟ لهی لی
ئەی لی لێلێ لێلێ لێ
ھەی لۆ لۆلۆ لۆلۆ لۆ...

Hey dilo bi xemo
hey dilo bi kolo
…hey dilo bi mereqo ho oyo oyo oyo
Gotina wê hêsan e Ku ev birîna
nezemite
An dîroka gemar a vê evînê nekeve
rojevê
(ئەم زامە بەدەم ئاسانە نەکولێتەوە
یان مێژووی ئەم ئەشقە بە بۆگەنیەکانیەوە نەدرێتەوە)
ئەی کە کتێبێکی غەمگینتر لە پێوەدانی درگای دڵێ
نادرێیتەوە نادرێیتەوە
دەم کەرەوە بۆنت کەم
دەم کەرەوە بتگێڕمەوە
بێجگە لە تۆ
کە لە دونیادا نەبوو
لە کیسم چوو ئەوەی وا بوو
ئەوەی وا ھەیە ڕووداوێکە ڕوو
لە تۆ
ڕوو لە ھەرکوێ واڵتەکەم
بارێکەو ئەیکەی
شتێ لە منا شتێکە وەک
کردن
وەک کردەوەکانی کردن
وەک تۆ
بە بارێ مردن
وەک من بۆ زەوی
زەوی تۆ بەو تۆ
بە
تۆبە لە تۆ
لە من
کە بێ دار دار دار
بێ/دارم
تۆ
تۆ بەو
تۆ بەو
تۆ بە.

شێعری تر

ئەگەر باتان بینى بیکوژن /عەبدولموتەڵیب عەبدوڵاڵ | ٧٢
شێعڕی محهمهد مورادی نساری | ٧٢

ئەگەر باتان بینى
بیکوژن
عەبدولموتەڵیب عەبدوڵاڵ

هیچ شتێکى نوێ لەژێر رۆشنایى خۆر روونادات
“ ئەگەر شەمسى تەورێزیت بینى بیکوژە
لە مەوالنا مەپرسە کێ هەتیوە
با یان مرۆڤ
ئەگەر باتان بینى بیکوژن
لە مەوالنا مەپرسن کێ لە برى خۆر دێتەوە
مرۆڤ یان مرۆڤ
ماوەیەک دواى هەاڵتنى خۆر
دواى بەربوونەوەى شینایى ئاسمان
مرۆڤ بە هەموو الیەکدا باڵوبۆوە
چارەنووسى شەمسى تەورێزى چارەنووسى بایە
ئاسمان باران باران خۆى دەبەخشێ
زەوى مرۆڤ مرۆڤ دەبێ
مرۆڤ مرۆڤ
ئەگەر باتان بینى بیکوژن
هیچ لە خەونى سەرمەستان کەم ناکاتەوە
رۆژێک دادێ ئاسمان ئاڵودەى رەنگ دەبێ
زەوى بە چێژەوە دەڕوا
با با
هیچ شتێکى نوێ لەژێر رۆشنایى خۆر
روونادات
ئەگەر شەمسى تەورێزیت بینى بڵێ
ئاسمان لە رێگاى هەورەوە دەگاتە دەمى کۆتایى
زەوى لە ماڵى با خەون دەیباتەوە
ئەگەر باتان بینى
هیچ بە باران مەڵێن
هەتا مرۆڤ بە خەونەوە بەرنەبۆتەوە بۆشایى
لە باڵندە مەپرسە هەتاو بۆ سەوزە
لە درەخت مەپرسە هەتاو بۆ زەردە
لە مرۆڤ بپرسن شەڕ چەند دەبا
با بۆنى شەڕ دێنێ
مرۆڤ ریسوایى
هیچ بە مەوالنا مەڵێن
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لە خەمى با و ترسى مرۆڤ
زەوى خەو دەیباتەوە
ئاسمان باران دەیباتەوە
ئەگەر باتان بینى بڵێن
ماڵى شەمسى تەورێزى کوا
هەتاو هەتاو
بۆنى بەخشین دێ
مرۆڤ مرۆڤ
بازاڕى شەڕ دەگاتە دەمى کۆتایى
مەوالنا بگرن

محهمهد مورادی نساری

تهنیا
تهنیا
تهنیا
وێنهی وههارێ ک دی چیهو
گوڵهیل خوهی له هۆرهو بردگه
تهنیا ژیانه ک دی چیه
ژیانه ک دی تمام بۆه و مهردم
واز نیارن
واز نیارن و ههر ڕووژ
س وه دهس کهن
ئێ جنازه ده 
[ههرسهی ههمیشه شوون دهسێگ خالیه
دهسێ ک له ناکاو بگرێگهد
وه ئێ یهخه گ ها له سینگد
گهرمهو بکهیگ]
تهنیا ژیانه ک گهرمهو نیهود
چۆ کاسبی له ناو ئیالم
چۆ م ک لهی خیاوانهیل چووڵ و سهرده
خڕ خوهم و
منهی دهسهیلێ کهم ک دۆرن!
دۆر!
ئهمان له هۆرهو نیهچن...

چیرۆک
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کتوپڕێک ئا
فریا یونسی

وتم کاکه ئهڵێ دوێشهو فێری ماشینت ئهکا وتی مهڵی کاکه دەی بڵێ کا زمانم نهدههاتهوه
گۆ وتم دادهکاکهئهڵێ دوێشهو ئهچین فێری ماشینت بکا جا ئههێڵێ منێش سوار ببم
ئەزانی ئەهێڵێ منیش بهێڵم ماشینەکهبمبا فێرم بکات ب ه خۆیهوه ههڵگڵۆفیم تاڵ بووم
مهاڵشوم پڕ بوو ل ه تاڵی و هینه لهوانهبوو بمخنکێنم وتم داده ئەوە بیری چیم ئهخهیتهوه
پهنجهکانی ئهو نیوه شهوەت لهبیره ماوەل ه سهر ئهو سێبهرهنهگبهتهکهی سهر دیواری
حهوشهک ه هەڵقڕا کهچی دهنگم دیار نهبوو نەمابوو ویستم بڵێم ئهوهندهش بۆنی پیسی تیا
بوو چی ههناسه بوو لە قوللـەکەکەی ژێر چەناگەما پێی ورد کردمەوە که کپی کردم
نهموت ههناسهم تاڵ و تەقەتەق بوو نهڕێگەی دەمابوو ههڵخزێتهدهر نهپێشم قووت
دهدرایهوه دهڵێی سێبهری دێوهزمهکهی دای ه ببوو ئهوه نهبوو شهوانهبهحهقایهت ه خزەکانی
ئەها لهخهوی ئهکردین با ئهو دهست ه هەمیشه هی ئهو ببوو ئەیگووڕاندبوو نقەم لێوهنهیەت
وتم دە دادهنقەم لێوه نایەت مهترس ه نا کهچی ئەودهنگ ه ههر نهیدەهێشتبوو خهوم لێ
بکهوێت هەر خواخوام دەبوو خێرا ڕوون بێتەوە وهەڵێمه نێو لێفه تووسییەکانی بەیانییەوه
بۆ دایەش نەگێڕمەوه ها نەڵێم هەڕەشەیان لێ کردووم نقەم لێوه نەیەت نەوەکوو شۆرتەکەم
بتەقێت و بزانن ئەوە ئەڵێم ناساغم ئەڵێم بڵێم خەوم بینیوه خەوتان پێوه بینیومەتەوه ئەها
ڕەشمارێک پێوەی دابووم بۆیە بایی هەناسه چڵکنەکانیشم تەنەکە تەنەکە ژەهری حیز له
مێشکی پووتمدایه ئیستاش کەچی قەیناکه بێدەنگ ئەهاتبوومه دەر و سەری خۆم
دائەخستبوو کە بێ چرپه خۆم ون بکەم لە درگاکانی کن دایەش دە دایەش بڵێ ئاگات
له زمانت بێ هەتیوە خێر نەدیوەکەم خەوم پێوه بینیوە دە ناڵێم چیتان داوه له من وا زوو
زوو خەوم پێوه ئەبینن ئەها ناچمەوه تاوڵە تێچووەکانی ئەو قەرەچیە تااڵنەی بەر ماڵی
دادەم دە بشچم و لێشیان بپرسم مار له خەوا چییه کەس جوابم ناداتەوه دەی کابرا
تۆسنەکەی سەر ساجەکه نەبێ ئەگووڕێنێ بە ناو چاوما که هۆی ئاگات له زمانت بێ
منیش ئەهێڵم بترسم خۆ من لە کەیەوە ئەها زمانم گۆ ناکا چۆن ئاگام لێی بێ هەراسان
هەڕا ئەکەمەوە نێو حەسارە پیرەکەی ماڵی دادەم وەدەزانم دێوەزمه نەگبەتەکه شوێن
زمانم کەوتووه دیانی لە دیانم تیژ کردووە کە بمپچڕێنێ ناڵێم چیتان داوه له زمانم وا زوو
زوو له گۆی ئەخەن حەتتا باسی ئەو تەرمه بۆگەنەی ئەو دیو خێوەتەکانیش ناکەم و کارم
چییە ئەو تیزابه نامەرده تا کوێی تواندووەتەوه تا چەنێکی کردووە بە چڵمەکە دەرپێکانی
براون حەتتا جا من کارم چیه ئەوەنده نەبێ نێو لینگە دڵقاوییەکەیم پێ گوناح بوو وەک
مۆم توابۆوه سه ر عەرزەکەی ئەو خوارەوه دە ئیتر هەراسان هەڕام کرده نێو حەساره
تاریکەکه و ئەدرێم به نەرما ئەدرێم بە بەچکەیەکی دێوەزمەدا کە حەمووی سێ چوار
سەعاتە گووراوە لە ژێر سینەی دادەوە کەچی نازانم بۆ هەر ژیر نابێتەوە خۆ هێشتا چڵمە
نەختێ ئاوی دەڵەمەیە لە نزیک ناوکی دایکییەوە لە چی ئەترسێ پێی ناڵێم بیری خەو
ئەکەومەوه فێنکایی خەوێکی خراپ دامئەگرێت چۆن سینەی دادەم خوا دایناوه بۆ خەو
به قەد سینەی دایەش زل نیه ها کەچی سینەی دایه نیه که تامی شێی بنکی شەوانەی
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ئەدا و بۆنی شیری کترییە کۆنی لێ ئەهات وەیی سینەی
دادەم تاڵه تاڵ خۆشە مەاڵشووم ئەخورێنێ ئەلێم داده تاڵ چ
خۆشه چ خەوم لێ ئەخا ئەشا ئەخەوم دە مەڵێ کراسی تازەم
بۆ کڕیوی مەڵێ تاقی بکەمەوە بزانی چۆن به بەرت ئەکا
ناهێڵم بوێرم بزانی لەشم بۆنی زیخی لێ دێ ناوێرم بهێڵم
بڵێم هینه دایه له ماڵ نه بوو ئێتر منیش ئەموت له ماڵ نەبم
وتبووم بچمه نێو زیخی کەنار ئەو چەمەکەی حاح لەو الی
خێوەتەکانەوه خێرا خێرا گەرم دائەگەڕێ و لەوانەیه پیاو بکا
به هین ئەوە نییە چەنێک داغه لەوانەیە هەرچی
کوێتە بیکوڵێنێ ناشوێرم بڵێم زیخەکه چۆن
هەڵمدەگڵۆفێت ئەڵێ تاقی بکەرەوە بزانم
به بەرت ئەکا ناوێرم بڵێم ئەکا ئەکا دە
لەشم تامی کلکەتەشی گرتووە وتم
داده ئەها مژدیت به کلکەتەشی
ئەکردبوو دەی چوومە کن
چەمەکەی حۆو خوارەوه ئاها
کلکەتەشیت بۆ بگرم خەوم لێ
ئەکەوت ماندوو ئەببووم سینگی
تۆم دوروست ئەکرد که خەوێکم لێ
بکەوێنێت ئەو زیخه خوا
دایناوه بۆ خەوەکانم
ئەزانی خەوتم دە له
خەوما خەوت پێوه
دەبینیبووم ئەزانم چ
به
مژدییەک
کلکەتەشی ئەکەی
ڕاوە
بۆ
هاتم
کلکەتەشی کەچی
کلکە تە شییە کا ن
منیان ئەلێستەوه
چۆن له خۆمم
هەڵکەندن و هاتم
بۆت بهێنم کەچی
کەم ببومەوەو هەر
لێ
تۆسقاڵێکم
ئەمویست
ئەمابوو
فریات کەوم چ
خەوتبوی و له
تا
و
خە
کلکە تە شیە کا ن
بۆنی زیخیان لێ
بەرز هەڵئەستا
ڕژایتەوه سەر

هینەکە یەعنی هەستایت وتت ئەو پەنجێرانه بۆ چەورن جا
گریا دادەم چاوی ڕشته پەنجێرەکانەوه و خۆی له دەرەوه
تووڕه کردبوو چەنێک وتم ئادەی له کوێوه چەوره با بیانخۆین
نەیبیستبووم خۆی رووت دەکردەوه و گریابوو وتی له بەری
کەم بزانم جوانم نەیوێرابوو وتی ڕەنگی ڕەشم لێ نایەت
قیژاندم داده دوگمەکانی مەخۆ دەی خۆ دیارە گوێت چەنێک
پڕ ببوو له خشەخشی دڵقی کراسه تازەکه و وتم داده له بەری
مەکه ها ئەگینا دێشێ کەچی ئاگای له دەنگم نەببوو هەاڵت
بەرەو کوێر بوونەوەی شیشەکان وتی تازه ئیتر ناتوانم و گریا
دادەم قژی بێ ویژدانی نەجسنم خورا به کونە وردەکانی نێو
هەوادا ئاخ کە چاوی چەنێک له تەڕ ئەچوو ئەرێ خلۆر
دەببۆوه نێو تەڕایی ڕوومەتی و دەستی ڕاستی چەنێک
عەزیەتی ئەکردبوو هەر ئەیکوتا به چوارچێوەی نانەجیبی
پەنجێرەکەدا خێرا خێرا قامکە درێژەکەی ئەشکاندەوه ،ئەتوت
ئیتر نایەوێ وتم داده قامکت گوناحه ها ئیتر وای لێ مەکه
دەی نەیئەبیستم گوێم له دەنگی پەنجێرەکان گرتبوو گوێم
له کپ بوونەوەی شیشەکان و ئاگام له هەناسەی مێروولەیەک
بە نێو نەخی قاڵییەکەوە ببوو هەاڵتم بەره و پەردەکه وتم
داده گوناحه ڕووته پەردەکان یەک دەهاتنەوه و چاوی چڵێسی
کابرای ساجە بێ ویژدانەکەم ڕەشکردەوه جا دادەش به
تاریکیەکه بەزا وتم خۆت له بەر ناکەیتەوه و کەوتمه نێو
تڵیشی سینەی وتم ئۆخخخەی ئەم خەندەقه چەنێک گۆشته
چ ڕیش به پیاو شل ئەکاتەوه ماشینەکەی کاکه بانگی کردین
داده خێرا خۆی له ژێر ڕیشم دەرکێشا و بەرەو قوژبنی پشت
درگاکه ڕژا من هەر وێرام له درگاکه دەرپەڕێم و بەرەو پیری
هااڵوی ماشینه تۆسنەکەی کاکه هەڵێم وتم کاکه فێری
ماشینت کردین هیچی نەوت وتی زوو که درگاکه بکەرەوە
هەرچی گیانمه ئێشه هیچم نەوت وتم دەی خۆ ماشینەکه
نایەشێ بۆ کوێ ئەیبەیتە ژوورەوه ماشینەکه هیچی نەوت
پێش کاکه ئەمدیو دەروازەکه کەوت و کاکه وتی له کۆڵت نێم
له کۆڵی نام و به پیلکانه مه جبوورەکانا بردمیە سەر له
قوژبنەکەی دادەش الی نەدا و هەر ئەیوت ڕەقو تەقی دیار بوو
ڕەقوتەق داگەڕابووم له بۆنی دیوارەکان ئەتەزیبووم و خێرا
خێرا کاس ئەببووم گوێم له لیکی پەنجێره چەورەکان نەمابوو
هەر چاوم له خورانێک ببوو لەو دەور و بەرە کەوتبوو کاکه له
خۆوه له کۆڵی دەنابووم خۆ دێشا خەندەقەکانی منیش ئا هەر
گەرماترم دەبووبێ ئەرێ حەزم دەچوبووه فێنکایی خەندەقێکی
دوور لە کاکە ئاگام لە دەستم بوو دەمبردبوو په نجێرەکەم پێ
دەشکاندبوو هۆشم به شیشه چەورەکانەوە بوو الڵەیان
دەکردبووه خوار و بێ هاڕە له پەنجێرەکان بەر دەببوونەوە
گەرما پڕ به ژوورەکەی کردبووم و ئەمتوانیبوو لەمسەری
ژورەکەوه دەستم بخزێنمه دەر قامکم له گەاڵی شۆرەبیه
گوناحەکەی کۆاڵن بخشێنم مەچەکم بەم لە تاوڵە تاوانبارەکانی

زەمینه چۆڵەکەی دراوسێی ماڵی داده ئەتوت گۆشتن ماڵی
کاکــ ئەتوت ئێسقان نا ناوێرم بڵێم کاککه ئەڵێم کازاوای
دایکم ئەبێ بڵێم کاشووی داده کاقوززەڵقۆرتی نێو شۆرتەکەم
که هەر جووڵە جووڵیەتی ئەوە چییە ئەو گڕە مەلعوونەی
سیگارەکەت ئاوقای بنمیچەکان دەکەی کە زبرانی ئەو
گەچوخاکه یاخییە بلێسنەوە دەی ئەو گڕه مەلعوونه بەر
بووبێتەوه دەی له گەڵ گوناحی سووری چاوه داچەقاوەکەی
ئەو شۆرەبیه خۆی بکا بە ناو شۆرتەکەمانا و بمانسووتێنێ خێرا
ئامین دەموت و دەستم گوێی له دەنگم نەمابوو خۆی ئەکرد به
ژێر شۆرتە کافرەکەما لەو حەموو ڕەقه هیچم دیار نەببوو
چەنێکم له ژێر شۆرتەکەمەوه لێ دزراببوو شۆرتەکەم پڕ ببوو
له هین چی پێ ئەڵێن ئەوه نیه ئەوەنده کواڵتەیه لەوانەیه له
کەلوکونی پیاوەوه فیچقه بکا ئەوه نیه کاسم ئەکا کەچی گوێم
پێ پڕ ئەکاتەوە له با گوێم ئەخاتەوە بیری فێنکایی خەندەقەکان
کاککه زیاتر له کۆڵی ئەنابووم و به چوار قوڕنی ژوورەکەدا بە
ڕاکردن دەیگێڕام وتی دواییش فێنکت ئەکەمەوه کەرە
خەندەقێکی خۆشم له شکه له ژێر خێوەتەکانا خۆی حەشار
داوە لە هینم کا نا کا قوززەڵقۆرت کافری باڵبڕاوی ژێر
پرچەکانی ئەوێم بۆ پێم ناڵێت ئاگام لەو کابرا ساحەب سیخه و
ساجەکەی بێت هەر ئەڵێ ڕەقوتەقی و تونتر ئەمگووشێ به
پشتییەوە دەنگی ئارەقەی پشتی دەبینم بۆگەنەکەی گەڕەکێک
کاس ئەکات جا قژەکانی سینگم ئەخووسێنێت کاکه تاڵ نەبوو
کەچی ئەو ئێشه مەلعوونەی لەشی دەیخوراندم بێ ئەوەی
خەوم لێبخات هەر ئەهاتوو شۆرته الوازەکەمی هارتر ئەکردبوو
ورد ورد خۆی پێ دەشێالم و دەڕۆشت وای لێ هاتبوو
پانتۆڵەکەشم به خۆی دەزانی و دەکەوتە پرمەپرمی پێکەنین
پێم وام لێ هاتبوو کراسەکەشم ئاگای له هاسکه هاسکی
حەموومان بوو دەپاڕایەوە نەیکەین کافر وتی هەی جۆالنێ
جۆالنێ دەی با فێنک بینەوە کەرە قژەکانی قاچم خووسابوون
تفی نێو دەمم هەڵگەڕابۆوە نێو چاوەکانم و خەریک بوو وشک
دەبووم وتم کاکه دەمبەیته خەندەقەکەی که وتت که وتی
ئیستا وتی سەگه به سێ قاچەوه ئەڵێی دوا کەوتووی وتی
هەڵێ قۆلەکانمی کێشا بەره و قوڕنه تاریکەکه هەڵێم کەچی
خۆی لە بەر قاچەکانما وێستابوو ال نەدەچوو له بەر دەمما وتم
ئاخر ناتوانم کافر هێشتا نەگەیشتبووە سەر زمانم لە دڵما ئەبوو
کە نیشتە سەر زمانم وتم ئاخر ناکرێ کاکە ئەها بەرت پێگرتووم

کزوڵەی کردبوو که پڕم دابێتێ بیکەوێنمە ژێرم وتم کاکه
گوناحی پان ئەبیتەوه لە ژێرما کەچی زمانم لکابوو به
مەاڵشووی تاریکما و قورسی دەکردم هەر دەمکەواند و زیاتر
گوێم دەکرایەوه بنەڕێنم هەر دەکەوتبووم و ئاگام لەو کاسیه
نەدەبوو دەزایه ژێر پێستم و ئارەقێکی قاوەیی پێ دەر ئەدام
ویستم بڵێم ئەها چەنێک خووساوم پێت کەچی دەسەاڵتی
دەنگم نەمابوو لێم ببووە هاسکەهاسک و لە گەڵ لیکە
چڵکنەکەی تێکەڵتر دەببوو قسەکەمی ئەوەندە دەرخوارد دام
و ڕیشی مەلعوونم کەوتە بۆگەنیوی خەندەقەکەی خوارەوەی
کافری چەور کرد کە هەر وتی ئەو پەنجێرانه ئەبینی
شکاندوون چەور کردنایە نەدەشکاندت و گوێم له بۆنی
پەنجێرەکان کپ ئەکرابوو بێم و بچم وتی سەگه هەر سێ
قاچەکەت تێاڵن و لەشم دەهات و زبر دەبوایه خۆش بوو چ
چاوم له تەزینی لووتم ئای گوێم له شل بوونەوەی چاوم ئەرێ
ئاگام له هاسکەهاسکم دەمابوو وتاندی پێت خۆشه وتم
غەیانەتە وتم دادە بزانێ کوێر و زەلیلم ئەکاتەوە پێستم
هەڵدەقەنێ و کونکونم ئەکەنێت وتی پێت خۆشه وتم ئێتر
ئاخری کەڕەت بێ دادەم بزانێ نامبەخشێ له گەڵ دایەش
قسه ناکا وتاندی پێت خۆشه پێم خۆش بوو بڵێم نا و
هەاڵتبێتم لەو کاوەکاوه بەدفەڕە کەچی دەنگم نەدەمابوو بە
دەست هەناسە هەناسی زبرییەوە له تاو برژان ئەملووراندبوو
کەچی دەمم دەسەاڵتی پێم نەبوو نەمتوانی هەڵێم گوێم له
قاچم نەبوو ئیتر کەوشەکانمم نەدەبیست کتوپڕ ئا شل بوومەوه
و کاکه هەاڵت بەرەو پانکه سەوزەکە لەو قوژبنانە و خوالنەی
پێکردبوو که ڕەنگی نەمێنێ ئاگام لێ بوو پانکەکەی تێ
بەرداببووم و دیم ئیتر کاکه نەببوو وتم ئیتر ناڵێم دێوەزمه
ناڵێمەوە دێوەز دەنگم جیڕ ببوو وامزانی ژەنگم هێناوە بیرم
کرایەوه کەمێک خەوم بینیبو ئەو دادەمە خەوم پێوه دەبینێ
بوومەته دێوەزمه ئەوێرم بزانێ له خەوما ببوومه دێوەزمه و
هەڵێم بەرەو قوژبنە حەیزەکەی داده و ئەڵێم کاکه دێوەزمه له
خەوا چیه کاکه قیت و قنجه و خەریکه گوێ له لەشی بێ
تاقەتی ئەو دیو درگاکەی داده ئەگرێ جوابم
ناداتەوە لە هەر کەس بپرسم جوابم
ناداتەوە ئەڵێ له کێ ببوویته
دێوەزمه خۆ ناکرێ بێ
ئەوەی کەسێکی لێ
بێ دێوەزمە بیت
ئەڵێم هەر ببوومه
و
دێوەزمه
لە
خێسەیەک
لێوم دەکات و
هەڵدەستێ درگای
ژوورەکەی داده به

جێ دەهێڵێ و ئەچێتە بەر گڤەگڤی پانکە بێڕەنگەکه لەو دیو
گڤەگڤ دەهێنێ و تێم بەرئەدات خێرا ئەترسم ئەڵێم ئیتر
ناڵێم دێوەزمه ئەڵێ بوێسته و پشت له پانکەکە بکه ئادەی
ئەوێستم و پشت ئەکەمه لەشی گوناحی دادەم لەو دیو دیواری
ژوورە داخراوەکەی کاکه ئەڵێ کەواتە دێوەزمه ها دەنگی چ
بەرزه کاکه و خێسەی دادە به درزی دیوارەکەدا دێتە گیانم
دە بڵێم چی ئەزانم ئەڵێ سبەیشەو ئا لێره ئەزانی ناتوانم بڵێم
ئەزانم ئاخر چووزانم کەچی خەریکه گوێم هەڵدڕێ به
سەرمەوه ئەڵێ هەر وا بوێسته و ئەڵێ دەعبایەکی دڕنده خۆی
کردبێ بێرەدا نەزانێ ئەکەوته ناو پەڕەکانی ئا ئەم پانکەیەوه و
پانکەکەم لێ نزیک ئەخاتەوه ئەڵێم چووزانێ ئەڵێ من خەریک
بووم دوای یانزە مانگ دادەتم دەکوتا بێشەڕەفە باقڵ هاتبوو
خۆمان لێ داگرێ ئەڵێ ئاخر من قامکه درێژەکەی دادەتم
ئەویست هەمیشه پێویستم دەبوو تا ئیتر لە کوتانی بووبێتمەوە
ئەوەندە نەکوترێ کەچی دادەت هەر ئەیوت نا ئەیوت دوایی
زەرد هەڵدەگەڕێت و بۆگەنێکی لێ دێ ئەیوت کاس ئەکا
وتانی بۆگەنی لێ دێ وتم نازام وتم دەعباکه هاتبوو ئاگای له
قامکی دادە بێ خەتا نەکا وتی ئەی نییە ختەیەکم لێکرد
دەرنەچوو منیش ئیتر نەمتوانی کوتانم نەدەهات ئاخر چەنێک
بیکوتم قینم هەستا و هەاڵتم بەرەو دەعباکه و هەڵدێ بەرەو
شانه کزەکانم کافر ئەمگرێ ئەمباتە دەم پەڕڕە شێتەکانی
پانکەکه و سەرم تا قاروقینی پەڕڕەکان ئەبا ئەڵێ نەمئەزانی
هەر وا به فشه لێم کەوته بەر پەڕڕەکان و ئیتر چاوم پێی
نەکەوتەوه هەالهەال بوو لێم و کاکه ئەڵێ چ بە دەنگێکی
ڕەقیشەوە هاوار ئەکا خوێنه ملعوونەکەی ئەزانی ئەڵێم چووزانم
فیچقەی ئەکردبووه سەر پێستی دیوارەکه و حەموو عازای
دیوارەکەی سوور ئەکردبوو ئەڵێ دوایی چوومەوه خەریکی
کارەکەی خۆمان ببینەوە دادەت نەیهێشت ئیتر بیکوتم هەر
ئەگریا ئەڵێ وتم هەر نەختێکم ماوه هەناسەم دامرکێتەوە و
ئەڵێ وتبووم قامکەخنەیەکتم بەسسه و چەنێک دەنگی بەرزە
کافر له پەنای شانەکانمەوه ڕەت ئەبووبێت و شانەکانی به
دەنگی بەرز پێدەکەنن ئەڵێتەوە ئیستا الیەک بکەرەوه و
هەریش پێدەکەنن شانەکانی تا له بەر چاوما نامێنێ
ئەگەڕێمەوه بەرەو گڤه گڤه کافرەکه و دادەی ڕووتم له
درگاکەدا هەڵڕژاوه و درگاکە لەمدیوەوە قوفڵیشه دەنگه
بەرزەکەی کاکه له نێو حەوشەکەدا هەر هەیه و ئەپرسێ
دێوەزمه دەمولووتی پیاو کپ دەکا دەزانی ئەڵێ مەڵێ کاکە دە
بڵێ کا ئەوسا دەکوژێتەوه کز دەبێ جا دەکوژێتەوه جا داده
تماشای خوارەوەی ڕووتم دەکرد خۆشم شتە شۆڕەکان
عەزیەتم ئەکەن له ژێر پێما باڵی دەعباکه کەوتووە ناو سکی
ئەبینم قاچی ئەبینم له چوار قوڕنەی ئەوێوە وێکدێنەوه و له
ژێر بۆگەنی قاچما ئەم جارەش ئەمرێت من له بۆگەنەکەیدا
حەزم له خەو دەبێ کتوپڕ لەشی گوناحی دەعباکه ئەبێته چ

هەڵمێک دێوەزمەکه به پەنجێرەکەدا لێی
هەڵدەچێ و بەره و خێوەته نەگبەتەکان
هەتاوێک ئەیبا دادەم ئەقریشکێنێ و پڕ
دەبمەوە له دادەم ئه گریم ئەڵێم داده وتی با
فێنک ببیەوه ئەڵێم وتی دێشێم هەاڵتبووم له
درگاکەوه هەاڵتببووم و خۆ ئەکردبوو به
ئاودەستە کاسەکەی نێو حەوشەکەیاندا کتوپڕ ئا
چاوم چ پڕ ئەبووبێتەوە له خۆم پشت درگای
ئاودەستەکە خۆمێکی تر ئەلەرزێت بۆ دۆخێنی
پانتۆڵەکەی ئەگەڕێم بۆ دۆخینی پانتۆڵەکەم
ئەگەڕێت نیه قاچەکانیشم دیارن ڕووت و بۆگەنن
بۆنێک به شانیەوه دەکەم ئەویش بۆن به قژی
خووساوی سینگمەوه دەکا ئەویش تماشام ئەکا
منیش تماشام ئەکەم خۆمی نێو درگاکە ال دەکاتەوە
من نا ئەو کزوڵەیەک دەکا ئەڵێی گوێ لە دەرەوە ئەگرێت من
هەر بۆن ئەکەم سینگم تاڵ نییە خەوم لێ ناخات چاوم
ئەڕنمەوه لە مووەکانی و دەینێرمە نێو ئاوێنەکه و تاری
جاڵجاڵۆکەیەک به دەوری سەرمەوه ئەبینم ئەرێ ڕەنگی
گرتووه ئەڵێی هینم ویستم له سەری پووتم هەڵیکەنم و
هەڵێمه دەر تا لنگه و تلوو بۆی کەوابێتم ناوێرم حەتتا ناوێرم
گەشەی دڵیشم بێ بەو حەموو شەوەی گلێنەکانمەوه هەر
ئاگام له ئەستێرەیه ئەبارێتە ناو کونی کۆنی مەستەراحەکە
دایه ئەیوت که ئەستێره باری زوو مورادێکت بڵێ حاسڵ ئەبێ
ئەڵێم خوایه پۆشتەم ئەکەیتەوە و پۆشتە نابمەوە ئەڵێم خوایه
ژنه چڵمەکەی ئەو دیو خێوەتەکان زیندوو ئەکەیتەوە و ژنەکه
هەر دیار نیه دەمێکە دیار نییە ئاگام له نێو گلێنەکانمه
خوشکی کوڕه قەرەچیەکە تیای ئەگری تیای خۆ دەڕنێتەوە
داده ئەڵێ بتوانی چاوەکانی هەڵکۆڵی و الی چەمەکه له نێو
ئەو زیخه کوڵهاتەیەدا بینێژی ئاوی چەمەکه زۆر ئەکا ها
ئەڵێتەوە چارەی چەم وایە هەر بە چاوی هەڵکۆڵراو زیاد ئەبێ
ها جا دوای چەن سااڵنیش دار هەنجیرێکی لێ ئەڕوێ لەو
ناوچە هەنجیرەکانی هەر حەمووی لە چاو ئەچن لەو چاوە
ئەچن ئەوەنده تەڕ ئەبن ئەوەندە تەڕ ئەبن حەمووی بە شیری
خۆیان ئەتەقن جا چەنێک لەو چاوەت ئەبێ چەنێک ئەتوانی
ڕۆژی دەورییەک چاو بخۆیت ئەزانی هەڵدێم بۆی ئەچم
دەسته بێ ویژدانەکانی بگرم ئەوەنده ئەو گلێنه گوناحه
دانەچۆڕێنێت چ جوانه خوایە بتوانم خێرا بیگەمێ و بتوانم
دەستەکانی هەڵبڕم جوانتریش ئەبێ ئەزانی کەچی زۆر نزیک
نابمەوه هەڵدەستێتە سەر پێ و له هەناسەی سوارم دێته
پێش به جرتو فرتێکیش دێته پێش ئەڵێی ئەو نەبوو ئەگریا
لێم دێته پێش و زمانم لێ دەرئەکێشێ زمانی چەورە و لە
کلکەتەشی ئەچێت هەر جۆالنێ به زمانی ئەکات من ناوێرم
بوێستم زیاتر هەڵدێم ئەو ناوێرێ زیاتر بێ زوو ئەوێستێ

دواییش ئەگەڕێتەوه بە هەاڵتن دەگەڕێتەوه
بەرەو خێوەته ڕزیوەکان وەدووی دەنێم و
ئەکەوینه نێو خێوەتی ساجەکه پشتی لێمه
دەستم ئەنێرمە سەر شانی سووری ال ئەکاتەوە بۆ
دەستم سەر سووری بن شڕ باوەڕ ناکەم دەمەیەم له
جێی خۆم شل ئەبمەوه و کزه بایەکی سەرحەپۆل
دەممەیەنێت ئا ئەبمە جواناوی خۆم به تەوێڵی
ئاوێنەکەوه ئەرێ خۆ دیارە مەییوم پێدەکەنێ تریقه
تریق ده ستی ئەنێرێته سەر تەوێڵم و جواناوی
ئاوێنەکه پاک ئەکاتەوه ئەڵێ وەیە خەمت نەبێ وەیە
من لەو قوڕمساغه خۆشترم پڕم ئەداتێ ئەڵێ ئەها چ
ناشرینم دە بمکووژه دەی و دەستم پێدەکا به کوتان
ڕووت نیه ڕووت نابێتەوه من ناتوانم نابێ بتوانم ساجێکی
لێیه هەر ئەمترسێنێ زوو زوو زبرم دەکاتەوه و قژەکانی لەشم
هەڵدەستێنێ ئەڵێم نا و هەڵدێم بەره و نەخته هەتاوەکه ئەڵێ
مەکه باوکم تەمێت ئەکا ها ئەڵێم نا ناتوانم ناوێرم بتوانم
بڕبڕەم دێشێ ئەڵێ قەینا وەحەسێ جا ئەڵێ ها ئەو سەرینه
بگره و سەرینێک ئەکێشێ بەرەو دیوارە پەڕۆی خێوەتەکه و
ئەڵێ وەحەسێ من جۆالنێ ئەکەم ئەڵێم نا و دەرپێکانی تووڕه
ئەبن دائەخزێنه ژێر قاچه شێتەکانی و قاچه شێتەکانی هار
ئەبن فڕێی ئەدەن به سەر لووتما لووتم هەڵدەستێ و دڵم پڕ
دەکاتەوه له هین چی پێ ئەڵێن ئەوه نیه ئەوەنده کواڵتەیه
لەوانەیه دنیا داپلۆخێنێ ئەڵێم ئاخر ناتوانم ئەڵێ قەینا من
ئەتوانم ئەوە نییە و ئاوقام ئەبێ سەرم پێ ئەخاته سەر
سەرینەکه و قژم ئەگرێ نەهێڵێ له جێی خۆم ببزووم خەریک
ئەبوو هەر هەڵئەستێ و دائەنیشێ لەوانەیه نێو بەتاڵم کا
ئەوێرم بڵێم ئەخنکێم کەچی ناهێڵێ دەنگم دەر بێ و سینەی
ئەخاته سەر لووتم خەوم لێ ناخا سینەی کەچی مەاڵشووم
ئەکزێنێتەوه ئەڵێ ئەو شەوه لێره بووی ئەرێ ئەو شەوه لێره
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بووم درزی خێوەتەکەم بیر هاتەوه کابرای ساحەب
ساجەکه ژنە چڵمەکەی ڕوت کردبۆوه و له بەری
دەپاڕایەوه نازام له چی خەالسی کردبێ کەچی ژنه به
گوێی نەدەکرد و هەر کەفەڵی دەخوراند خێرا خێرا
کەفەڵی دەخوراند و کابرا پێی دەوت ئەرێ وەڵاڵ بەم
تەوراسه سەریم هەڵکەند و دیسان بیری دەکەوتەوه و
دەپاڕایەوه لێی تەوراسەکەی له بەر درزەکەدا گرت و وتی
چەنێک ساڵه مایین مایینی منه بۆ حەیوانی خەڵکی بوێستێ
ئەرێ وەڵاڵ خۆم بەم تەوراسه بێ سەرم کرد و ژنه چڵمەکه
کەفەڵی دەخوراندەوه دیسان له بیرم چوبۆوه شوێن دێوەزمەکه
کەوتبووم که دەمولووت به پیاو کپ دەکات ئەها هەناسەت
پێ له بیر ئەباتەوه وا ئەزانی هەناسە ئیتر ناکێشرێ نابێ
بکێشرێ سەر سووری بن شڕ هەستایەوه و دانیشتەوه وتی
ئاگات له زمانت بێ هەڵئەستێتەوە و دادەنیشێتەوە ئاگام له
زمانم نەمابوو لکابوو به مەاڵشووی قورسمدا هەرچی گیانم بوو
کاوه کاوی بوو لەوانه بوو بەو بەڕه رزیوەدا بچمه خوار کەچی
سینەی زەبەالحی نەیدەهێشت تاوێک فێنکی دەکردمەوه
تاوێک دەیمراندم لە گەرما ویستم بڵێم دوایی که کابرای
ساحەب ساجەکه نەیتوانی لەو شته خەالس بێ هەاڵته دەر و
ژنه چڵمەکه دڵقێکی له سەر کرد هات بەرەو منی ئەمدیو
درزه دزێوەکه و کێشامی وتی ورە جۆالنێ دەنگیم ئەناسی
کەچی بیرم نەدەهاتەوە ویستی بچمه سەر کەفەڵی و جۆالنێ
بکەم وتم نایەم دەنگت خزممانە کێشامی و ئەیویست هەڵێم
کەچی له بەر دەمما بوو من نەمئەتوانی شل ببمەوە لووتم
نەیدەوێرا بتەزێ دەنگی لەوانە بوو لێم تووڕە بێت قاچم
ئاگای له دەنگی ئاشنای بوو وتی هەڵێم ئیتر قاچم هەاڵت
و منیش شوێنی کەوتم ئەرێ خوا کوێر و زەلیلم کا ئەگە
درۆ بکەم هەاڵتم حەتتا کابراکەشم بینی چەمابۆوه به سەر
ساحەبی دەنگە ئاشناکەما و ئەگریا کەچی من هەر هەڵئەهاتم
لەو سیخه بێ شەرەفه ئەترسام که له نێو دەستیەوە
هەڕەشەی ئەکرد هەاڵتم بەرەو حەساره ڕەشەکەی ماڵی
داده ویستم بزانم داده بزانم بڵێم کەچی دێوەزمەکه به
نەرده بێ دەسەاڵتەکانی پەنجێرەی ژوورەکەیانەوه
خۆی هەڵئەواسیبوو نەموێرابوو درگاکه بکوتم وتم
کاکه قینی هەڵئەستێ و له داخا دادە ئەکوتێ
قامکەکەی لێ ئەسێنێتەوە وتم دوایی قامکی
بۆگەنی لێ دێت و ئەوەندە هەاڵتم به ناو شارا
ئەوەندە هەڵئەهاتبووم وتی ئەڵێی چی و سینگی
له سه ر لووتم کەمێک البرد هەناسەم خاو
ئەبووبۆوه و ئاگام له سەرمای شانم ببوو ئارەقی به
پشتم دەرئەدابوو وتی ئیستا تۆ سەرکەوه جۆالنێ
کەچی سەر هەر نەدەکەوتم وتم ئاخر
ناتوانم بڕبڕەم دێشێ وتی
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قەینا هیچ مەکه هەر سەرکەوه سەرکەوتم به چنگەکڕکێ
سەرکەوتم و به سەریەوه شل بووم گەیشتبوومه بنکی حەتتا
توند نەئەبووم کەچی هەر ئەیوت دەی وتم ئاخر رێگا نیه و
دەستی به ژێر دیوارە پەڕۆی خێوەتەکەدا خشاند و ناردیه دەر
ناردییە ئەو دیو ئەوێ جا دوایی که دەستی هاتەوه لقێ گوڵی
عەجیبی تیا بوو ئەیوتبوو جوتیارۆکه وتم جوتیارۆک چیه وتی
گوڵێکه هەناسەی پیاو توند ئەکاتەوه و چاوی پێدەکەنی گرتیه
بەر لووتم تاڵێک بوو ئەموتبوو تاڵ خەوم لێ ئەخا و سەرم
کەواندە سەر روومەتی و خەواندم وتی خەو زۆر ئەبینی ئەبوو
بڵێم نا وتی چ خەوێک ئەبینی ئەبوو بڵێم ئەڵێن ساڵی خەوێک
و دوو خەوە ئەویش ئەبێ دادەم خەوم پێوه ببینێ ئەڵێن جار
و بار دایەشم دەبوو وتبێتم خەو ئەبینم که خەوم پێوه ئەبینن
دەبوو وتبێتم دوێشەو خەوم ئەبینیبوو دادەم خەوی ئەبینیوه
ئەکەوێته نێو قامیشەاڵنێک و نازانێ له کوێوە رێ بکا کتوپڕێک
ئا بووه به من و خێرا بزنه ڕێیەکم له نێو قامیشەاڵنەکه
ئەبینیوه و پیا هەڵگەڕاوم جا گەیشتوومەوه سەر شانی خۆم و
بوومەتەوه به دادەم خێرا جا له سەر شانم هه ڵفڕیوم دادەم
هەڵفڕیوه سه یر بوو نا وتی نا دەبوو بڵێم فڕین چیه له خەوا
وتی فڕین چاکه فڕین زۆر چاکه هەمیشه کارێک بکه له خەوا
بفڕی دەبوو ئەوتبێتم ئاخر خەوەکانی من ئەڵێن داگیر کراون
داگیر چییە وتی قەینا هی ئەو کابراش هەر وایه داگیر شتێکی
وەکوو دادەتە وەکوو دایەت پێش ئەو شەوەی خێوەتەکە
ئەویستم بڵێم کام شەو نەموت ئەموت جا چووزانێ ئەو دەنگە
خزمم بوو وتی ژنێک بوو ئەوه نده گرتبووی هەرچی ساڵه
ئەمانهێنێتەوه ئەم شاره کۆنە کاوله جا هەر تەواویشی ناکا وتی
باوکم گیری کردبوو به دەستیەوه و ئەیوت ئاخری ئەیکووژم
و وتی چەنای چەن ساڵه ئەزانی وتم چووزانم بوتڵێک تیزابی
میراتی له گەڵ خۆی دەگێڕێ هەتا ئاخری لەم شەوانەیا
دەبوو بلێم لەم شەوانەیا لە ملی دایەما خەوتبووم ئا ئەیووت
زووکە پتۆپە ئەمەوێ بحەسێمەوە ئاخر شەوانە هەتا
نەیئەخەواندم نەئەخەوت ئەیوت سەرەڕۆم ئەیوتبوو زمانیشم
ناساغە جا لە ملیا خەوام ڕیشم چەقیبووە تەختانی سینەیەوە
ئاگام لێبوو سینەی لە ڕیشم ساندەوە وتم قەینا با وەبزانێت
ئاگام لێ نییە و ڕۆیی حەتتا شوێن سێبەرەکەشی کەوتم
کەچی گەیشتینەوە بەر دزری خێوەتەکە و زانیم قەیرێک
خۆی ماتدا کەچی نەمزانی بۆ گەڕایەوە منی نەبینی ئاخر
سێبەرەکەمم پێ نەبوو نەمهێنابوو کەچی دوایی سێبەرەکەم
لە خۆوە ئەیوت نەخەی من ببووم تۆم نەبردبوو نازانم دوایی
لە ترسی دێوەزمەکە بە نێو شارا هەڕام کردبوو سێبەرەکەم لەو
بەری شار پێ ئەکەوتبوو کەچی ئەیوت نەخەی تۆ بووی
لەمبەری شاری لە پێ خەوتبووی من لەوێ بووم نازانم
ئەوەندە نەبێ خەو بردبووینیەوە ئیتر خۆم شوێن دایە کەوتبووم
دایە درزێکی خێوەتەکەی پێ حاڵی کردم کە بە فڕکە هەڕرای

ئەکردبوو منیش ئەچووبوومە دەم درزەکە کە سەرم سووڕمابێ
دادە بۆ لەوێیە ئەوە چی ببوو لەگەڵ کابرای قوڕمساغی
ساجەکە وێستاببوو جلە ڕەشەکانی دەلەرزاند لەرەی جلە
تاریکەکانی دەگریاند ویستم وتبێتم دادە ئەو کابرایە
تەوراسەکەی زۆر غەددارە الچۆ کەچی نەموێرابوو تەوراسەکەی
نەیهیشتبوو بوێرم ئەودیو درزەکە کەوم دادە سەری چەقاندبووە
نێو پەشمی بێ شەرەفی سینگی کابرا و هەر خێرا خێرا تەڕی
دەکرد کابراش دەستی ناردبووە نێو سەری دادەم و ئەیوتبوو
بەاڵیەکە و هاتووە کچم تەوراسەکەشی لە حاندی کەفەڵیدا
گرتبوو کە چیم پێ بڵێت دەیوت خۆم بەچکەکەت گەورە
ئەکەم ئەوەندە ئازا باری ئەهێنم تۆڵەی باوکی بسێنێتەوە جا
لە قەستیش ئەگریا ها کەچی من نەمدەتوانی باوەڕ بکەم بە
دادەمی وت بڕۆ لە گەڵ یەکەم شەوی پاییز هەستە و خێرا
لە ڕوومەتی هەستام ئەبوو بلێم پایز چییە وتی پاییز باشە ئەو
ژنە چڵمە بچێتە خەونی هەر کەسێکەوە ئیتر خەونەکانی هی
خۆی نامێنێت کارێک دەکا جگە لەو خەونەی کە پێتەوە
ئەبینێ خەوی تر نەبینێ زۆرزانیشە خۆی کەمکەم خەو
ئەبینێ وتم پایز کەیە وتی ئەو گواڵنە ئەناسی و کتوپڕێک لە
بنکی ئەو حەموو فێنکاییە دەریان کێشام کەسم نەئەبینی
ئاخر قرچە قرچی شەوێک بەسەرمەوە تەنرابوو دوایی خەڵکی
ئەیانوت دڵقی ڕەش بووە ئیتر ڕوومەتی سەر سووری بن شڕم
نەئەبینیبوو کێشایانمە بەر با تاوێک قژەکانی قاچم فێنک
بوونەوە و تاوێک لە نێڵە نێلێکی نامەرد نزیک کرانەوە لە ژێر
قرچە قرچی شەوەکەدا عارەقەیەکم دەردا پیس ویستم کەچی
نەموێرا بزانم چبەالیە کتوپڕ کزەیەک لە عازای لەشم گەڕا و
بوومە مەیتێک بە نێوچاوانی دەشتەوە حەتتا نەمئەزانیبوو
چبەالیە و هەر ئەسووتابووم خوارەوەم ئیستاش ساجێکی
مەلعونی سوورەوکراوی لەبیرە دەماری بێ سەر و شوێنی
لکاببوو بە گٶڵمەزی ئاسنەکەیدا ئیتر لە بەر درگاکەی ماڵی
دادەم کەتبووم و هیچم نەدەناسییەوە شەوەکەی سەرم بە
دەستمەوە بوو کەچی نازام کەی خوارەوەم میزی سووری
ئەکرد کەچی نازام لە کوێوە چاوم کونی نەماببوو کەچی
نەمتوانی بزانم چۆن ئەوەندە نەبێ بە کەمێک با چارشێوەکەی
دایەم دەناسیبۆوە لە ئاخری کۆاڵنەکەدا ڕووی دابوو دوایی
خەڵکی ئیستاش ئەڵێن هەر با خەریکی بووە ئیتر هەر دوو
چاویشم بە لەتێک لە دڵقەکە ئاخنی وتم با کاکە نەزانێ
کەچی ئاجورەکانی حەسارێک هەر ڕایاندەپێچامە کن
چارشێوەکەی ئاجورەکان ئیستاش مەندن ناگەنه زیخی کەنار
چەمەکه حەزم له ئاودەستەکەیان ئەبوو کە هەر دادە ئاوێنە
ساردەکەی ئاودەستەکەیان ئەوەندە بکوتێ حەولەحەولم بێ
وەخۆم بێمەوه و نەبتوانم ئاخر ئەو چەتیوه سەر سووره ئەڵێ
ئیستا پاییزه و ئیتر ئەبێ دوێشەو بەره و گەرمێنی ببنەوە
ئەیوتبوو ئیتر نایەنەوه هەتا ئەو بەچکه دێوەزمه ئەبیسی

قیژەوقاوەکەی خێرا خێرا حۆو
خێوەتە هەڵئەپێکێ ئەوە گەوره ئەببێ
ئائەوەندەی لێبێ کە وابێ هەرچی
خەڵکە له بیریان ئەچووبێتەوه کەچی
من له بیرم ئەناچێتەوه و هەر ماشینەکەی
کاکەم ئەبیسم بۆقە بۆق بانگم ئەکا چووبێتم
درگاکەی لێ بکەمەوە دادەشمی له گەڵ بووبێ
هەاڵتم بەرەو دادەم وتم داده کاکه ماشینەکەی فێر
ئەکردی چۆن بتبا وتی مەڵێ کاکه و هێواش بە گوێما
ئەچرپێنێ ئیتر مەڵێوه کاکه باش به خۆیەوه
هەڵگڵۆفیم وتم دادە ماشینەکە ئەزانێ چۆن بتبا
وتی ئا چاوت بۆ وای لێدێ هەمیشە دەی
وتم هیچ نیه ئاوه دزی کردووه ئەوە
چەمێکی لەو کلکەتەشیانه دزیوه
نایانداتەوە لێرەوە لێی ئەڕژا وتی خۆ
ئەبێ ئاوی ئەو چەمه زۆر بکەی وتم
ناتوانم داده ئیتر ئاوم بۆ زۆر ناکرێ
من ئەو چاوەم دەست ناکەوێ کە
هەڵیکۆڵم و لە قەراخ چەمەکان
بینێژم دەستم ئەکەوێ ها کەچی
خۆ نادا به دەستمەوه هەر جرتو
فرت پێ ئەکەنێت و
سەرسووری بنشڕە وتی ئەوە
چییە بۆنی کلکەتەشیت لێ
دێ دیسان له کوێ بووی
نەمتوانی بڵێم داده دایکم دیار
نیه نەمتوانی بڵێم شەوێک لە
حۆو خێوەتانە ئەبینی دەنگێکم
بینی لە دایە چووبوو ئیتر
نایبینمەوە هەتا له ئاخری ئەو
کۆاڵنەدا “با” خەریکی چارشێوەکەی
ببوو کەچی نەمناسیەوه دوێشەو
چووزانم لەمشەوانەدا وتی وست و سەری
پووتمی خسته نێوان مەمکەکانی و
ئەیوتبوو وست نقەت لێوه نەیا مەمکی توند
بوو دیارە مژدی ئەکرد بە بەچکە دێوەزمەوە
مەمکی بۆنی مژدی لێ هەڵئەستابوو خەریک ئەبێ
خەوی بۆنه مژدی بمباتەوە به دەم هەڵگڵۆفینەوه
بردمیه ژوور و له ژێر چارشێوەکەیەوه دەنگی قرچه
قرچێکی نیشان دام لە دڵق ئەچووبوو وتی کەمێک وەرە
کراسی تازەم بۆ کڕیوی تاقیبکەوە بزانم به بەرت ئەکا
خەریکبووم دوگمەکانی بکەمەوە وتم دادە دوگمەکانی
نەخۆم لە درزی درگاکەوە چاوی ناردە دەر و باقڵ الی
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خێوەتە ڕزیوەکان کەمێک هێشتییەوە کە ئاگای لە
کۆکردنەوەیان بووبێت وتی نانا نەکەی نەیانخۆی کەمێکی
ماوە بەیەنم پڕ ببوو له سێبەری کلکه تەشی و لقێ گوڵی
سەیرم لێ بەر ئەبێتەوە کە ئاگای لێ بێت هەڵوەری و
دانەوێتەوە دانە دانەی په ڕه کانی کۆ بکاتەوە و بزەیەک له
سەر لێوی کۆنی ئەوێستاندبوو هەر پەڕێک و دەنکێ سێبەری
کلکەتەشی تێ نەخەیت بیدەیتێ بیگلێنێت و بینێتە نێو
لێوانی کۆنی من کراسه بۆگەنەکەمم داکەندبوو که داده چاوی
له خێوەتەکان ساندەوه کتوپڕێک قامیشەاڵنەکەی ژێر باڵمی
بینی سەرم دانەواند تا ئاگام له ناوکم بێ وتبووم خوایە زوو
پۆشته بێتەوە که سەرم بەرز کردەوه داده لەوێ نەمابوو دادە
نەماببوو بۆی ئەگەڕابووم کەچی هیچم نەدەناسیەوه کافر نەبێ
نازانم لە شوێنێکی مێشکم کەوتبوو بە لووتا و خۆی ئەخوراند
ئەتوت کازاوای دایە لە کەیەوە لەوێیە وتی بەو پیلکانه
نەخۆشانەدا هه ڵگەڕێم تا بچینە ژوور لە ناو ماڵە خەفەتبارەکەی
دادە چاوبەستێنێ بکەین وتم نایکەم وتی خۆشه ها بزانین
کێمان زیرەکه چاوبێن له چاوی یەکتر دەبەستین و جا
خەریک دەبین دەستمان پێکرد چاو بێنەکه به من ئەوێرابوو
زوو زوو شەوی وای بیری چاوم ئەخستەوە نەمزانیبوو کافر
چاومی خەریک کردببوو ئیشتیام له بۆنه تاڵەکەی داده بوو
وتم ئۆخەی ئاخری منداڵیان ئەبێ ئیشتیام له زیخ بوو
هەڵیگڵۆفم کەچی نەمهێشت دڵم بێ بهێڵم زیخەکه
هەڵمگڵۆفێ وتم دادەم خوا دایناوه بۆ ئەو زیخه بەس نیه ئاوی
چەمەکەش زیا ئەکا ئازایە ئەوەندە ئەوێرێ چی بکات چاوی
هەڵکۆڵراوی ناوێ چەمەکە بەس نییە مەمکی زوو پڕ ئەبێ له
شیر له جێی خۆی هەڵئەتەقێت چەمی شار شیری پیا ئەڕوات
هینە شیر بە چەمی شارا ئەڕۆشتبوو چووزانم پەشیمان
ئەبوومەوە وتم ئەی بێتو هەڵیگڵۆفێ بێتو کلکەتەشییەکان
بیلێسنەوه و نەختێکی لێ بمێنێ چی وتم داده خوا دایناوه
بۆنی شیری لێ بێ شیری لێ بێ وتبووم چەمە شیرەکانی
دادە حەموو بەچکەکانی شاری تێر کردبوو وتی سەگە هی ئەو
چاوبێنەیە گەوجی ئەوەندە شەوت کردوەتە چاوت ئاگات لە
دادەت نەبوو نەهێڵی ببێتە هەڵم و هەتاو بیبا وتبووم ئەها
گوێم له هێڵه هێڵی خۆمه له سینەی شکاوما هەڵناستێ
بمباتەوە بۆ خۆی دە خوایە بمبەرەوە بۆ خۆت ئێرە ئەها
چەنێک شەوە بە چاوبێن لە چاوم کرابوو چ تاڵیشه ئەها
ئەمەوێ بگریم و ئەوەندە بنەڕێنم داده دایه بۆ دیار نییە ڕاستە
ئەڵێن ئیتر دایه نیه وتی چووزانم وتی ئەها ئیتر کەس لێره
نییه کەس لێرە نەماوە شەوەکەی سەرچاوم الدا کاکه به دیار
تلویزوێنە کڕێوەکەوە ڕووت خەوتبوو تلویزوێنەکە چ کڕێوەیەک
بوو چ بەفرێکی تیا ئەباری ویستم هەڵێم کەچی بەفرەکه
چاومی دزی شتێک دەجوواڵ لەوێ نزیک ئەکەوتەوە و دوور
ئەکەوتەوه دەرئەکەوت و بزر دەبوو له خۆوه وەمزانی سێبەری
گوناحی دادەیه و سەرمایەکم ببوو بۆ گریان ئەگەڕام بۆ

82

شیـ

گەرمایەک نزیک پێستم ئەگەڕابووم زبر بوومەوه پێستم
ئەببووە سماتە هەاڵتبووم کاکه وتی بۆ کوێ و هەر هەاڵتبووم
وتی ئیستا دێنەوه کەرە وەره فێنک ببین به دوو قاچەوه
هەاڵتبووم و ئەترسابووم وتم با کاکه نەزانێ ژێر ناوکم هەر
سیخە گەرمەکەی لە بیرە و دوو درگا له حەسارەکه نابینێ
که کرابوونەوه و له پیلکانەکانەوە خلۆر بوومه نێو یەکیان
دیسان پڕ به ئاوێنەکه بووم وتم خۆسکه ئەمتوانی پۆشته
ببمەوە و تماشای خوارەوەم کردبوو چ گەچڵیبوو نەڕاندم داده
کەچی داده به دەنگمەوه نەهات وتم تۆڕه جاڵجاڵۆکەیه ئێره
خۆ ئاوێنه نیه وا ناتوانم لەرەیەک بتوانم لەرەیەک وەخۆ خەم
و ناتوانم له گەڵ دڵقی ئاوێنەکه به مەییوی بهارێمه خوار ورد
ببمە نێو کونی کۆنی مەستەراح گوێم له دڵقی ئاوێنەکه بێ
بتوێتەوه و ڕمبوکوت له ئاوێنەکه هەڵدەستێ دادە خەوی پێوه
بینیبووم له ئاوێنەیەک دەچەقێم و ئەوتبوو من هەر لە
خەوەکەدا گوێم هەبووه ئەویش پڕ بووه له هاڕەی ئاوێنەکان
ڕمبوکوتێک له ئاوێنەکەدایه و دادەمێک له بنکی چاوما سکی
بەتاڵ بووەتەوه و ئەڵێ ئەزانیبووم پێت خۆش بوو فێنک ببیەوه
نقەم لێوه نایا باسی دێوەزمەکەش ناکەم ناڵێم چۆن سکی
دادەی پڕ کرد و بەتاڵی کردەوە ئەها دەمولوتی پیاو دەئاخنێ
و زوو زوو پڕم ئەداتێ لە نێو کونە کۆنەکەی مەستەراحەوە به
باوەش هه ڵمئەگرێت و چەن بچووکم له باوەشیا چەن
بچووک ببوومەتەوە ئەڵێ ئەو سەر کەنەکه خاوی دێوەزمەکەشی
ئاوا بەست و وتبووی فێنکت ئەکەمەوە کەچی ئەو دەمی دەنا
به هەر دەمارێکی منەوه و ڕەحەت منی دەخواردەوه قەتیش
به گوێی ئەوی نەکرد ئەزانی دەڵێ شەوێک دێوەزمەکە خۆی
چاوی له حەموو شتێک بوو ئیتر قینی هەستا و ویستی له
فرتوفێڵی ئەو سەر کەنەکه ڕزگارم بکا کەچی خۆی تێکەوت
و وتم کاکەش نایه بەر پەڕڕەکانی پانکەکه ئەزانی وتی مەڵێ
کاکه و ویستی بڵێ ئیتر مەڵێوه کاکه هەناسەیەکی هەڵکێشا
لە بنکی دڵییەوە هات ڕێک لە الی ناوکییەوە کاکه ئاوێنەکەی
هاڕاند به سەر و چاوما و ئەو دادەمەی لێ هەڵتەقاندم کە لە
بنکی ئاوێنەکەوە هاتبوو ڕێک لە الی ناوکمەوە دەرکەوتبوو
وتی دێشێم وتم کاکه ئیتر ناتوانم هەر دوو قاچم ماوه و
هەاڵت نەڕاندی دێشێم و هەاڵت نەمئەتوانی شوێنی کەوم
جاران به سێ قاچەوە ئاخری ئەمگرت و ئێشم تیا نەدەهێشت
ئیستا نابێ ناتوانم نابێ بتوانم ئیتر قڵپ ئەبمەوه به سەر کوتە
شکاوەکانی ئاوێنەکەدا و دادەم بینی دابوویه قوڵپەی گریانێک
و قڵپ ببوەوه له ژێر چاوما وتم داده ئەوە له کوێی ئەها کە
دایه باسی دێوەزمە ساردەکانی بۆ دەگێڕاینەوه دانه چیڕەی تۆ
بوو ئەرێ گەڕەکێکی تێ دەگەیاندین کەچی ئیستا هێور
ئەتوت بۆ هەر هەموو دێوەزمەکانی دنیا دەگریا داده ئا لە
کوتێک ئاوێنەی شکاوا گیری خواردبوو دەگریا داده
پاییزی ساڵی ١٣٧٩

خوێن

حوسێن شێربهگی
دەرگای ئەم ماڵە هەمیشە ئاوەاڵ بووە ،ئێستا چی؟ ئەمڕۆش
هەروەک ساڵی سااڵن! دەیجا بە کۆاڵناندا دێم و دەگەمە بەر
دەرگا ،لە دەرگای ئاوەاڵوە خۆم بە حەساردا دەکەم :حەساری
دەرەندەشت ،باغ و باغچەیەک بوو! بەاڵم ئێستا چی؟ درەخت
و دەوەنی حەسار هەموو پیر و سەوزە و ئاڵفی باغچە ،زەرد و
وشک! بەهاری ساڵی سااڵن بۆتە پاییزێک ،لەمڕۆدا پاییز ...
یادی بەخێر :هەرا و زەنا و قاڵمەقاڵم و جەنجاڵی ساڵی سااڵنی
نێو ئەم ماڵە؛ دایک مابوو  ...خوشک مێردیان نەکردبوو ،برا
هەر چوارمان هەر لەم ماڵەدا گەورە بووین و هێشتا هیچکام
ژنمان نەهێنابوو .خاڵ و خاڵۆزا و مام و ئامۆزا و پوور و پوورزا؛
القێکیان لە ماڵە خۆیان و القێکیان لەم ماڵە بوو  ...ئای ...
یادی بەخێر ...
بەاڵم ئێستا؟ کوندەبوو لێی دەخوێنێ ئەم ماڵە! دایک مرد؛
خوشک شوویان کرد و ڕۆیشتن؛ برا دوویان ژنیان هێنا و
ڕۆیشتن؛ لەم ماڵەدا ماوینەتەوە من و بابم و کاکم  ...هەی
خوا بە قوربانی بەشت ،سارات و چۆلگە و غەریبستانە ئەم ماڵە!
ئەم ماڵە هەرگیز دەرگای گاڵە نەدەدرا؛ تا مردنی دایک
وڕۆیشتنی خوشک و برا  ...بەاڵم ئەمڕۆش هەر وەک ساڵی
سااڵن دەرگا ئاوەاڵیە و منیش بەبێ وێستان و ماتڵی خۆم بە
حەساردا دەکەم.
خۆم بە حەساردا دەکەم و حەسار چ حەسار؟ ساراتێک .ڕێیەکە
دەگرمە بەر و الرەوەالرەوە ،شلووێل و بێواز بەرەو پلیکان
دەچم .ئەو پلیکانانەی بەرەو ژوور هەڵدەکشێن و منیش بە
دوای خۆیاندا ملکێشملکێش بەرەو ژوور دەکێشن ،بەاڵم درز
و قەڵشت و الڕووخاوبوونی پلیکان و دیوار و غواڵمگەردش
مۆڕەت لێدەکەن و تەمەنی پیریی خۆت و خۆیت دێننە
بەرچاو .چەند پلیکانێک سەردەکەوم و ڕادەوەستم .ڕادەوەستم
و خولێک بە دەوری خۆمدا دەخولێمەوە .بۆچی هاتمە ئێرە
و ڕاوەستام؟ بەشوێن چیدا هاتم؟ چیم وەبیر نایە ،چەند
پلیکانێکی دیکەش سەردەکەوم و دەگەمە غواڵمگەردشی

سەرسەرەوە .پشووم سوار بووە  ...لە کوێی سەردەمی الوی
و گەنجی؟ لە کوێی مناڵی و مێرمناڵی؟ دە کەڕەت و بیست
کەڕەت سەرەوخوار و ژێروژوورم دەکرد و کوا دەمزانی مانووبوون
چییە؟ کوا هەناسەبڕکە و پشووسواربوونم دەبینی؟
نەء  ...نەء  ...پیرییە ،پیری  ...لێم وەژوور کەوتووە بەبێ ئەوەی
تەقولباب بکا  ...بەبێ لە دەرگادان لێم وەژوور کەوتووە .بەبێ
ئیزن بۆتە میوانم  ...میوان؟ چووزانی نەبوەتە خاوەنماڵ؟
خاوەنماڵ و خاوەنلەش و ڕوح و ماڵ و سامان و هەرچی
هەمە و نیمە!
چەند پشوویەکی قووڵ هەڵدەکێشم ،بزەیەک دێتە سەر لێوم
و لە ژێر لێوڕا دەڵێم :چەنێ زوو؟ من و پیری؟  ...بێئەمەک
و بێچاووڕووە ئەم پیرەپیاوە  ...ئەم پیرێژنە  ...خۆ من هەر
ئەم پار و پێرارە شێری جەنگەڵ و بەبری دارستان و گورگی
بیابان بووم!!
قاقایەکی بەرز دەکێشم و دەرگای هۆدەکە دەکەمەوە :بۆنی
وەتاغی شێدار ،بۆنی کەفەک و بۆنی شتی کۆنەی ترشاو ...لە
الق دەکەوم و لە بن دیواری هۆدە پاڵ دەدەمەوە.
دیسان یاد ،کونەلووتم وەخوروو دەخەن ،گەرووم وشک دەکەن،
تازە باوکم چاوی پێم کەوتووە ،دەبێ بچمە ژوورێ؛ ئەگینا بە
ڕێی خۆمدا دەگەڕامەوە!
باوکم کراس و ژێرپاتۆڵی سپی لە بەردا؛ پاڵی بە دیوارەکەوە
داوە ،قژی سەر و ڕیشی ماشوبرنجی ،چای لە بەردەم ،جگەرە
بە الی لێوەوە لە من دەڕوانێ ،بێدەنگ ...
پیاو و پیاڵە و ناڵبەکی لێکدەکاڵێنەوە! باوکی بەسااڵچووی
قژ ماشوبرنجی و کز و تێکقوپاو و پیاڵەی نێوقەد باریک و
ناڵبەکی ڕەسمی شاعەباسی لە نێو دڵیدا ...
باوکم دەنگ هەڵدەبڕێ :ماندوو نەبی پاڵەوان ،ئۆغر!!
بە ڕواڵەت ڕۆستەمی زاڵە ،بەاڵم لە نێوخۆیدا تێکقوپاوە،
داڕماوە ،دەنگیشی :تێکشکاوە ،دەنگێکی گڕ و گیراو و پڕ
خەفەت! چاوەکانی کز و لێڵ ...
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تاقە بۆ چرکەیەک بوو ،پەڕی! بە بەرچاومدا هەڵفڕی و ڕۆی!
لەبەر بۆنی گەند و کەفەک و ترشاو ،دەرگای هۆدەم گاڵە دا و
بە ڕێی خۆمدا گەڕامەوە .هەر لە سەر دوایین غواڵمگەردشەوە،
سیانسیان پلیکانم جێهێشت و داکشام .بەرەو پشت بیناکە و
بەرەو دەرگای حەساری پشتەوە ،دەرگای حەساری گا و بزن و
مەڕ .بە شوێن دڵۆپدڵۆپی خوێنێکدا ڕۆیشتم؛ خوێن؟!
هەر دەرگای هۆدەم کردەوە بە قەرا سەتڵە ئاوێک ،خوێن
ڕژابوو! دڵۆپدڵۆپ بە پلیکاندا شوێنی جێهێشتبوو ،بە شانی
بینادا بەرەو حەساری پشتەوە و  ...لە بەردەرگای حەساری
پشتەوە  ...دەمەوڕوو بە سەر عەرزیدا پان ببۆوە.
شانیم وەرسووڕاند و لە چاو و دەم و لێو و دەورەمل و ڕوخساری
ورد بوومەوە ،دەستم بەمال و ئەوالی ملیدا هێنا ،دەستم لە
سەر شادەماری و لە سەر دەمولێوی ڕاگرت و ...
ئای قوڕبەسەرخۆم؛ ئای ماڵی کاولم ،دەروجیران بۆ ناگەنێ؟ بۆ؟
...؟ باوکە کێ تۆی کوشت؟ کاکم! ئەو ژنە!
دەستی ڕاستی بەرەو دەرگاکە بردۆتە پێشەوە ،خوێنێکی زۆر
لە الی قەبرغەی چەپیدا ڕژاوە ،خوێن بڕێکی شۆڕاوگەی
بەستووە .دەستەکانی خوێناوین.
خەڵک دەگەنێ .دادەنیشم و سەری دەنێمە سەر ڕانم .بە
بانگوسەاڵ دەگریم و دەیالوێنمەوە :دیت باوکە ،نەمکوت؟ ...
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کێ تۆی کوشت؟ ئەو ژنە؟ کاکم؟!
سەری باوکە لە سەر ڕانم ،گریان و الواندنەوەی بە بانگ و
سەاڵی من و وردەوردە دەنگی خەڵکیش بەرز دەبێتەوە:
«ئەو شەیتانە  ...شەیتان  ...شەیتان .لە کوێیە؟ فیت ،فیتی ئەو
شەیتانەیە .دەبێ ئەو شەیتانە بکووژن».
جەنگەی نیوەڕۆ ،لە سێبەری ژێر دارەکانی شانی جێخەرمان
نیوەڕۆژەمان دەکرد .پاروویەکمان خواردبوو؟ دووان یا سیان؟
من و بابم و کاکم .لەناکاو دەنگێکی ژنانە و ساڵوێک ،سەرمان
بەرەو دەنگەکە سووڕا :مەالیکەی بەهەشت بوو (کاکە هەروای
پێدەگوت) فریشتەی ئاسمان (وتەی باوکم لە وەسفی ژنەکەدا)!
 :سەالم .میوان ڕاناگرن؟
باوکم سەری هەڵبڕی ،ورد لێی ڕوانی و :میوان بەخێر بێ!
کاکم لێی ورد بۆوە و :میوان خۆشەویستی خوایە ...
ژنە ماتڵی خوڵقێکی دیکە نەما و لە سەر سفرە دانیشت و
دەستی کرد بە خواردن! وەک مناڵ و خێزانی ماڵێ!
لە پاش نانوچایی خواردن ،بابم لە سەر کەوڵە نان بە دەم
جگەرەکێشانەوە خەوی لێکەوت و بە الدا هات .من خەریکی
کەوڵە نان خڕکردنەوە بووم و کاکم بەرەو ئەستێری پشت
دارەکان چوو ،ژنەش بە الیەکی دیکەدا بەرەو ئەستێر بوو ...
چوومە نێو لکوپۆپ و گەاڵی درەخت و دەوەنی دەوری

ئەستێر!! کاکم لە الی ڕۆژهەاڵتی ئەستێردا ،ڕووت بۆوە ،بەتەنها
توونکەیەکەوە چووە نێو ئاوەکە و بەرەو نێوەڕاستی ئەستێر ...
لەپڕ ژنەش لە الی ڕۆژئاوای ئەستێرەوە بە توێی تاقە کراسێک،
چووە نێو ئەستێر و بەرەو نێوەڕاستی ئەستێر ...
کاکم دوو شەقاو بەرەو نێوەڕاستی ئاو ،ژنەش سێ هەنگاو بەرەو
ئەو ،کاکم دوو سێ هەنگاوی دیکە و ژنەش چوار پێنج شەقاو
بەرەو ئەو ...
لە نێو لکوپۆپ و گەاڵی درەختەکاندا تف لە دەممدا وشک
بوو ،گەرووم وشک بوو ،کەوتمە هەناسەبڕکە و چاوم لە کاکم
و ژنە بڕیبوو ...
نێوانیان گەزێک بوو ،خۆیان لە ئاوەکە هەڵکێشا و قیتوقۆز لە
بەرامبەر یەکدا ڕاوەستان! چاویان لە چاوی یەک بڕی ،بزەی
شیرین لە سەر لێوەکانیان .زبانیان بە لێویاندا دێنا و لەپڕ
دەستیان گەیاندە دەستی یەکتر و ...
لەو ئاوە وەرنە دەرێ ملشکاو؛ شەرم و شوورەیی بکەن.
دەنگی باوکم بوو! ژنە پاشەوپاش کشاوە بۆ قەراغ ،بۆ ئەو الیەی
باوکمی لێ ڕاوەستابوو؛ بەاڵم کاکم خۆی نوقمی ئاوەکە کرد و
لە الی ڕۆژهەاڵتی ئەستێرەکەوە لە ئاو هاتە دەر.
چەند خولەکێکی دیکە هەموومان دیسان لە دەوری کەترییە
ڕەشە بووین بۆ چاخواردنەوە.
باوکم لە ژنەی پرسی :کێی؟ لە چی دەگەڕێی؟
 :هەژارم  ...لە کارەکەری مااڵن و هەر کارێکی بتوانم ..
باوکم :نەتکوت کێی؟
ژنە :دەستی لێمەدە ،مەپرسە! خوا دەزانێ ...
باوکم :ژنمردووم ،لە ماڵێدا کەیبانوومان نییە ،خۆم و ئەم دوو
کوڕە  ...دەبیە کارەکەر و بنەی ماڵمان؟
کاکیشم تێوەچو :جا بۆ نایە؟ زۆریشمان پێ خۆشە!
ساڵەوەختێکی ڕەبەق ماڵ و نێودێ و ژیان بووە مەیدانی شەڕی
ڕووس و ئەمریکا و قسەوباسی خەڵک.
باوکم لە دیوەخانی ماڵێدا خۆی بە عەرزدا دا و دەینااڵند،
نەخۆش ،ئای نەخۆش!
کاکم زووزوو زاخە و هۆڵ و تەویلە و کاری مەزرا و دەرەوەی
بەجێدەهێشت و  ...بۆ ماڵەوە!
کوێخا «ئەول»ی پیاوماقووڵی دێ دەیکوت :باشتر وایە باوکتان
بەرماڵبەشان لە مزگەوت کونجی قەناعەت بگرێ؛ نەک لە
دیوەخانی ماڵێدا ...
باوکم و کاکم هەر لێک مۆڕ دەبوونەوە و مشتومڕیان بوو؛
ژنەش لە بنچاوڕا بە دزەدزە خۆی لێ مات دابوون.
تەرمی بابم لە حەسارێدا کەوتووە ،دەمەوڕوو ،وەریدەسووڕێنم
و ژنێک لە نێوماڵی خۆمانەوە باڵنجێک دێنێ و دەیخاتە ژێر
سەری .پیاوێکیش بەرماڵێک دێنێ و پێیدا دەدا.
کوێخا عەبدول دەڵێ :دەبێ هەرئاوا بێ تا پیاوی دەوڵەت دێ

و دەیبینێ.
لە باوکم دەڕوانم و لەو خەڵکە ،جاروبارەش لە کوێخا دەپرسم:
کوێخا چی بکەین؟
کوێخا :دەست ڕادەگرین ،تا پیاوی دەوڵەت بێ.
ڕوو لە کوێخا وەردەگێڕم و چاو دەبڕمە خەڵکی نێو دێ کە
هەموویان بن دیوار و بن دیوار دانیشتوون یا لە دەوری تەرمەکە
چپەچپ و سرتوخورتیانە  ...بەرەبەرە کەلیمەی شەیتان ...
شەیتان هەستا:
«یانی هەروا ئەم خوێنە بە فیڕۆ بڕوا؟ یانی شەیتان و ئەو
هەتیوە هەروا بیخۆن؟ ئەی کوشتنی شەیتان ئەرکی سەرشانی
موسوڵمانان نییە؟ ئەی قساسی بکووژ ،ئەویش بکووژی باب؛
عەوالدی خۆی بێ ،ئەرکی پیاوی موسوڵمان نییە؟ بە خودا
ئەوە شەیتان و ئەو هەتیوە لە بن سێبەری دارەکانی دەوری
ئەستێرەکە لە کەیف و نهەنگی خۆیاندان  ...ئەی ئێمە بە چی
موسوڵمانین؟ ئەی ئەم ئاوەدانییە پیاوی تێیا نییە؟»
حەشامەتی نێو دێ لە سێ بەش دوو بەشی بەرەو سارات و
مەزرا و ئەستێڕ وەڕێکەوتن .حاجی خانمی سەرسپی ژنان
نەڕاندی :خوا لەونی لە گشتتان گۆڕیوە ،خەرەفاون ،کەیخوا ئایر
ئەکوژێنێ ،ئێوە ئایر ساز ئەکەن  ...داکەون .ئەو ژنە بێتاوانە،
بێکەسە ،ئەو کوڕەش  ...ئێمە نازانین  ...با دەوڵەت ڕوونی
کاتەوە!
حەشامەت ڕۆی :ئەو شەیتانە دەبێ بکووژرێ ،ئەو هەتیوە
غەیانە دەبێ قساس کرێ  ...شەیتان  ..قساس ...
ڕووم کردە کوێخا :مامکوێخا چ کەردەن بم؟
 :وەدوایان کەوە ،لەگەڵیان بە ،مەیەڵە خوێن بکەن  ...مەیەڵە
خوێن بڕێژن ...
وەشوێن حەشامەت کەوتم و کە پێیان گەیشتم نەڕاندم« :بابی
من کوژراوە  ...خاوەنخوێن منم ،قساس و ڕەزا بە دەست منە
 ...چما کاکم بکووژە؛ با دەوڵەت حوکمی کات ،چما ئەو ژنەیە؛
با دەوڵەت حوکمی کات  ...کەس هەقی نییە! خاوەنخوێن و
وەلیدەم منم ،من لە هەقی خۆم دەبوورم ،کەس چیلکەی
تێوەرنەدا ...
کەس جوابم ناداتەوە ،هەر نازانم گوێیان لێمە یان نا؟ حەشامەت
بە هەرا و زەنا و هەڕەشە و من بە دوایاندا.
کوێخا بە باوکمی دەکوت :سۆفی ،دەست لەو کارە بەردە ،ئەو
ژنە لە تەمەنی کوڕەکەتدایە ،بۆ ئەو دەشێ ...
بابم دەیگوڕاند :من بێژنم ،کوڕ ژن ببێ و من نەمبێ ،بە پیاوم
نازانن ،نانم نادەنێ ،بەرگم بۆ ناشۆن .نانی ئەو ژنە من دەیدەم،
بەرگی من دەیکڕم ،بە شەرعی خودا و پێغەمبەر مافی منە،
بەشی منە ،خودا بۆ منی ناردووە ...
حاجیژن بەو ژنەی دەکوت :شەیتانی شەیتان ،باب و کوڕت
بە گژ یەکا کردووە ،ئایرت کردۆتەوە ،سەرت هەڵگرە و بڕۆ،
تا ئەم دووانە یەکیان یەکیانی نەکوشتووە بڕۆ ،لەم گوندە بڕۆ،
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شەیتان  ...شەیتان ...
ژنە واڵمی دەداوە :بێکەسم ،بێئەنوام ،هیچ کەس و هیچ کوێم
نییە  ...بڕۆم بۆ کوێ  ...ئەم باوک و کوڕە خۆیان بە الیەکیدا
بخەن  ...خۆیان یەکیان دەسبەردار بێ  ...من هەرکامیان بن
ڕەزام  ...قسەم نییە ...
کاکم بە بابمی دەکوت :عومری پیرەبزنێکت ماوە ،ژنت ناوێ،
دەستبەردار بە ،بۆ منی پێ خۆشە .من مارەی کەم تا مردن
کوڕ و نۆکەر و خواڵمتم ...
باوکم وتی :قەزام لە تۆ  ...تا لە گۆڕت نەهاوم هیچم لێ نایە ...
ئەو فریشتەیە خوا لە ئاسمانەوە بۆ خۆمی ناردووە ،بە نان و ئاو
و جلوبەرگی خۆم ڕامگرتووە ،نان و ئاوی تۆش من دەیدەم.
بەشی خۆمە  ...ژنی خۆمە  ...دەستم گەیاندۆتێ  ...بۆ منی پێ
خۆشە  ...دەرکەوە ،لە ماڵم بڕۆ ...
حەشامەت هەر دەنەڕێنن :شەیتان  ...شەیتان  ...کوڕی خراپ
بە لەحنەت  ...بە لەحنەت  ...قساس ،قساس ...
لەناکاو کەسێک دەنەڕێنێ :هۆو داسە چییە؟
دەگەینە سەر داس ،داسی خوێناوی و لیترێک خوێن ،دوایەش
دڵۆپدڵۆپ خوێن بەرەو جێخەرمان و ئەستێرەکە و  ...بە
شوێن دڵۆپە خوێندا دەگەینە سەر ئەستێر...
ئەستێر؟ ئەستێر نا؛ حەوزی خوێن  ...تەشتی خوێن ،تەرمی
کاکم لە نێوەڕاستی ئەستێردا ،سەروچاو و لووت و دەمی لە نێو
ئاوەکەدایە ،دەستەکانی لەمبەراوبەری بوونەتە دوو باڵ ،القیشی
بە حەواوە  ...لە نێو حەوزی خوێندایە تەرمی کاکم .دوو سێ
کەس خۆیان لە ئەستێر دەهاون و تەرمی کاکم دەردێننەوە،
قەبرغەی چەپی هەڵدڕاوە ،الی چەپی ملیلە سەر شادەماری
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هەڵدڕاوە ،کاکم بەو داسە کوژراوە! بەو داسە کوشتوویانە  ...بەو
داسە خۆی کوشتووە!
خۆم دەدم بە سەر تەرمەکەیدا ،دەم دەنێمە نێو دەمی و
دەنەڕێنم :براڕۆۆۆۆ  ...براڕۆۆۆۆ ...کاکە کێ تۆی کوشت؟ باوکم؟
ئەو ژنە؟ ...
کەسێک هاوار دەکا :شەیتان گوژتوونی ،شەیتان ،شەیتان ..
کار کاری شەیتانە  ...کاری خۆیەتی  ...دەبا بڕۆین بیدۆزینەوە
 ...با شەیتان بە سزا بگەیەنین  ...دەبێ لە هەرکوێ بێ ئەو
شەیتانە بدۆزینەوە و بیگوژین  ...شەیتان هات خوێنی بە پا
کرد و ڕۆی ...
سەری کاکم دەنێمە سەر ڕانم ،بەکوڵ ،بەهاوار ،وردەوردە
دەیالوێنمەوە :براڕۆ  ...برام ڕۆ  ..کاکە کێ تۆی کوشت؟ باوکم؟
حەشامەت بۆ دۆزینەوەی ژنەکە ،بەرەبەرە لێم دوور دەکەونەوە،
دەنەڕێنم :ئەو خاتوونە بێتاوانە ،کارتان پێی نەبێ ،خاوەنخوێن
منم؛ کەس خۆی تێوەرنەدا  ...مافی منە  ...من ئەو دوو تەرمەم
پێ هەڵناگیرێ؛ نەیکەن بە سێ  ...شانی من توانای قورسایی
دوو تەرمیشی نییە ،نەیکەن بە سێ  ...ئەو خاتوونە بێتاوانە ...
بێتاوانە  ...ئای باوکە!  ...ئای کاکە ...باوکەڕۆ  ...براڕۆ...
هۆدەکە بۆنی ترشاوی دۆشاوی لێدێ ،هەموو شتێ کەفەکی
هێناوە .دیوار الڕووخاون و کەشوهەوای هۆدە و حەسار و
کۆاڵن پڕ لە زەنای خەڵکە :شەیتان ،شەیتان! قساس  ...قساس
هۆدەکە دووکەڵی جگەرە سیخناخی کردووە و من لەوە پیرتر
و بەبێ دەسەاڵتترم بەری ئەم دەنگە بگرم ،لەوەش بێ هێزترم
سێ تەرم بە شانم هەڵگرم  ...ناتوانم ....

دهڵێ...

ئهنوهر عهرهب
دەڵێ« :دایکم و نەنکت دەستە خوشک بوون ،دوای ئەوەی بۆ
سەردانی ماڵە باوان گەڕامەوه ،دووگیان بووم ،زگم هێندە گەورە
ببوو ،هێندە گەورە ببوو خاڵت عاشقی بوو ،ئەو رۆژە ماندوو و
شەکەت لە دیوەخان ڕاکشابووم لە خەو و نیوەخەودا هەستم
کرد کەسێک دەستی بە زگم دا هێنا .هێزی چاو هەڵێنانم
نەبوو ،کاس و وڕ بووم ،شتێک وەک چێژ و ماندوویی ئاوێتەی
یەک بوون و نەیانهێشت من لە سەر جێی خۆم ببزووم .دواتر
زانیم خاڵت بووە .رۆژی دواتریش چاوی لە زگم نەدەبڕییەوە،
ئەو رۆژە قەسرییەکی خزم لەبەردا بوو ،هات و دەستی بە سەردا
هێنا و کوتی :دادە زۆر سەیرە! دەمتوانی توند دەستی بگرم و
شەقەزللەیەکیش لە پەناگوێی ڕاکێشم و پێی بڵێم ئەوە زۆڵی
سەگ دوێنێش هەر تۆ بووی وات دەکرد ،بەاڵم هیچم لێ
نەکرد دایکم پشتی لێمان بوو نوێژی دەکرد ،سووکێ دەستیم
لە سەر زگم البرد و خۆم کشاندەوە ».دەیکوت« :هەر ئەو شەوە
دایکم خەونێکی دی ،خەونێکی پیس ،هێندە پیس کە شەرم
دەکەم بیگێڕمەوە».
دەڵێن دایکی خەونی دیوە خاڵم ئیشتیای لێم بووە ،هێندەی
ئیشتیا لێم بووە ،خۆی بۆ ڕانەگیڕاوە و بە چەقۆیەکەوە زەفەری
بۆ خوشکی خۆی بردووە ،پاشان زگی هەڵدڕیوە ،دەبینێ
ژیشکێکی تێدایه ،خەونی دیبوو واڵت نوقمی خوێن ببوو ،هەر
خوێنە و بە دارودیواردا فیچقە دەکا .دەڵێن دەقیژێنێ و لە خەو
ڕادەچڵەکێ ،خوێن بەرچاوی دەگرێ و خۆی بۆ ڕاناگیرێ ،هەر
ئەو شەوە چۆتە جەستەی کوڕەکەی و دەستی بە بینەقاقایەوە
ناوە هەناسەی لێ چنیوە .دەڵێن ژنی وا بەسام کەم بوو...
دەڵێ« :ئەو شەوە خەونت دی ،خەونێکی زۆر پیس ،شڵەژابووی،
عارەقەی شین و ڕەشت دەر دابوو .هەستای و منت لە خەو
هەستاند .وەک مێژۆکە هەڵدەلەرزی هەموویت بۆ گێڕامەوه بە
پاک و پیسییەوە .وەبیر خەونەکەی دایکم کەوتمەوە ،بێزم لێت
هەستا .پێش ئەو وانەبووم .قەت وا نەبوو بێزم لێت هەستێ.
کاتێ قسەت دەکرد سیمای ژیشکێکم لە تاریکی دا دەهاتە
پێش چاو؛ قڕوقەپۆزێکی ناحەزت هەبوو ،بۆنێکی پیست لێ
دەهات .نازانم چۆن لە ڕووت هەاڵت ئەو قسانەم بۆ بگێڕییەوە،
تفم لێ کردی ،شەرم دایگرتم ،زۆر لە غەزەبی خودا ترسام ،بۆ

دەبێ ئەوە چارەنووسی من بێ ».دەڵێ« :خودا روحمی پێکردی
من سام و ئازایەتی دایکمم نەبوو»...
دایکم دەیکوت« :پاش ئەوەی تۆ خەوتییەوە ،لێوەلەرزەیەکم
گرت سەیر ،تف لە گەرووم دا ویشک ببوو ،لە هەیبەتان زمانم
لە گۆ چووبوو ،چوومە پاڵ باوکت و توند لە باوشم گرت .باوکت
پرخەی دەهات خەو بەسەر منیش دا زاڵ ببوو ،هەر ئەو
خەونەی تۆ بۆت گێڕامەوە بە جۆرێکی پیستر بە نەنکتەوەم دی.
ئەوەندەی بێزم لە تۆ هەستا بێزم لە نەنکیشت هەستا .دەمدی
چۆن لە نێو جێدا خۆی گرمۆڵە کردۆتەوە و چاوم لێ دەکا.
دەتکووت پیرە ژیشکە ،هەر ئەو بۆنە پیسەی تۆی لێ دەهات،
کەترە سەگ .وامزانی هەمووی ڕاسته ،دەمویست بڕۆم و لە ناو
جێ دا بیخنکێنم .نەموێرا یان چاوم قورس ببوو نازانم ،خەریک
بوو دەڕشامەوه ،لە ناو جێ دا تلم دەخوارد ودەمنووزاند .باوکت
هەستی بە شتێک کردبوو ،بە ئەنیشکی تێی کوتام و پێی
کوتم ‘’چی بووە ژنەتیو بۆ ئاورت گرتووه’’ بە الڵەپەتەوە هەموو
خەونەکەم بە پاک و پیسەوە بۆ باوکت گێڕاوە .باشم لە بیر نەماوە
چیم پێکوت ،ترسا بووم لە هەموو شتێک ترسا بووم ،لە غەزەبی
خودا ،لە باوکت ،لە تۆ ،لە نەنکت ،بێزم لێدەکردن بریا سەد بە
بریای خودا بڕێک ئازایەتی دایکمم ببایە ،بریا سەد بە بریای
خودا زمانم الڵ بوایە و ئەوانەم بە باوکت نەکوتبایە ».دەیکوت:
«خەونەکەی تۆ و خەونەکەی خۆمم لێ تێکەڵ ببوو ،نەمدەزانی
چی بە سەر چییەوەیە .هەر هەموویم بەڕاست گرتبوو هەر وەک
چۆن دایکیشم بەڕاستی گرتبوو ،زۆڕە زۆڕ دەگریام و هاورام
دەکرد .باوکت تێی دەکوتام و دەیکوت چی بووە بەو نیوە شەوە
بۆ شێت بووی ،چی قەوماوە دڵم تۆقی دەنگ بکە ،باوکت هەر
ئەو شەوەی وابۆم گێڕاوە دەتکوت لەو ئاسمانەوە بەریان داوەتە
خوارێ ،پیس ترسابوو ،لێوی شین شین هەڵگەڕابوو ،چاوی زەق
کردبوو و دەستی دەلەرزی .سوێندی خوارد هەر ئێستا دایکی
زیندهبەچاڵ کا و دواییش تۆ ».دەیکووت« :یا خوا زمانم الڵ بێ
ئێستاش نازانم باوکت چۆن لە قسەکەی من حاڵی بوو منیش
دەستی شکاوم هیچ حەولێکم نەدا تێی گەیێنم....
دەڵێن کاتێ باوکی چۆتە دیوەکەی دایکی لە تاوان هۆشی
بەخۆیەوە نەبووە واڵتیش تاریک و تنۆک چاوچاوی نەدیووە،
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القی لە شتێ گیراوە و هەڵکەوتووە ،گۆیا کەوتۆتە باوەشی
دایکییەوە ،هەر لەو ئان وساتەش دا دایکی خەونێکی پیسی
دیوە خەونێک کە تێیدائامێزی بۆ پیاوێکی رووت گرتۆتەوە و
ئاه و ئۆفەکەی تا دیوەکانی تریش چووە....
دەڵێ« :خۆ باوکت هۆشی بە خۆیەوە نەبوو ،لە تاوان نەیزانی
چۆن هەستا و چۆن ڕۆیشت ،لە بیری نەبوو پێشتر لە گەڵ
من خەوتووە ،هەر وا بە ڕووتی چووە جەستەی دایکی؛ لە پڕدا
هەڵکەوت خودایە هاوار خودایە نازانم ئەو کەترەسەگە بۆ وای
کرد خودایە گووم خوارد باوەشی بۆ باوکت کردەوە و ...باوکت
لەو دەمەدا شەرم دایگرت ،هەرچی کرد نەیتوانی لە باوەشی
بێتە دەرێ».
دەڵێن نەنکی لە خەونی دا پیاوێکی رووت دەخزێتە پاڵی و توند
لە باوەشی دەگرێ و هەڵی دەگڵۆفێ....
دەڵێ« :کاتێک لە خەو هەستای بەیانی بوو ،گۆیا لە بیرت
نەمابوو دوێ شەوێ ئەو خەونە پیسەت بۆ گێڕابوومەوە .بۆیە
دەتویست جارێکی تر بۆمی بگێڕییەوە .لەو دەمەدا ترسابووم،
یەکجار پیس ،دەمگوت تۆ بێچووە شەیتانی دەبێ بە لەعنەت
کرێی؛ دەبێ وەک سەگ بتتۆپێنن .دەمگوت تازە ئەو ماڵە
ماڵ نابێتەوە و پیسایی هەمووی داگرتووە ،دەبێ لێرە بڕۆین،
دەبێ ئەو ماڵە ئاگر تێبەردەین و بڕۆین ».دایکم ئەوانەی بە من
نەدەکوت دەیکوت« :ئەوانەم بە باوکت کوتووە»...
دەڵێن کاتێک دایکم زگی بە من پڕ بووە ،دایکی خاڵمی
خنکاندووە .دەڵێن دایکی بێزم لێ دەکا و قەت نەیویستووە
بمبینێ ،دەڵێن ناوی ناوم بێچووە شەیتان و وتوویەتی« :با ئەو
بەچکی زۆڵە قەت بەو ماڵەدا نەیە ،با بە بۆگەنی ئەم ماڵەم
لێ گاڵو نەکا ،ئەوە توخمی بابە سەگەکەیەتی ».باوکم کە بەو
قسەیەی زانیوە سوێندی لە خەسووی خواردووە ،گۆڕی ئەو گۆڕ
بە گۆڕەبداتەوە و سووکایەتی بە ئێسک وپرووسکی بکا .دەڵێن
باوکم زۆر شتی بە راست دەگرت رق ئەستووری وا نابێتەوە.
دەڵێ« :ئەو شەوەی وا تۆ ئەو خەونە پیسەت بە منەوە دی ،لە
شەرمان خۆم بۆ ڕانەگیڕا ،دەمویست بڕۆم و خۆم ئاور تێبەردەم،
بریا بە بریای خودا ئازایەتی دایکمم هەبوایە ،بە گریان و نووزە
نووزەکەم باوکت وەخەبەر هات ،یا خوا ئەژنۆم شکێ ».دەتکوت:
«کاتێک باوکت لە دیوەکەی دایکی نەگەڕاوە ،چووم لە کەلێنی
دەرگاوە چاوم لێ کردن ،ئەستەغفیروڵاڵ خودایە گیان تۆبە! بە
رووتی لە نێو باوەشی دایکی دا دیتم لێوم گەست و بە چەپۆک
لە سەری خۆم دا .زانیم کە شووم بە شەیتان کردووە ،لە خۆڕاوە
نەبووە دایکم خەونی وای بە تۆوە دیووە ».دەتکوت« :بریا سەد
بریا دایکم لە جیاتی ئەوەی کاکم بکووژێ زاواکەی دەکوشت».
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دەڵێن دایکی دوای کوشتنی خاڵم بەردەوام خەونی بە منەوە
دیوە و گریاوە ،پاشان دەست دەکا بە تووک و نزا لە من و
باوکم .ئەوە بۆتە کاری شەو و رۆژی ،تەنانەت لە نوێژکردنیش
دا زۆرجار دیتوویانە جنێوی داوە و وەک سەگ بە لەحنەتی
کردووین ،دەڵێن دوای ئەوەی بیستوویەتی باوکم هەڕەشەی لێ
کردووە ،لە ترسی هەڵدانەوەی قەبری کوڕە جوانەمەرگەکەی
لە پەنای کێلەکەی کەپرێکی ساز کردووە و بە شەو و بە رۆژ
پاسەوانی دەدا .دەشڵێن دوای ئەو کارەساتە نان و ئاوی بۆتە
گریان و قژ ڕنینەوه ،وابوو کە پرچ بە سەرییەوە نەماوە .دەڵێن
لە ژێر کەپرەکەی دا هەمووی بۆ دایکم دەگێڕاوە پاک و پیسی.
دەگریا و جنێوی دەدا ،دەگریا و دۆعای لێ دەکردین .دایکیشم
سوور هەڵدەگەڕا ،شین هەڵدەگەڕا ،لێوی خۆی دەکرۆشت و
دەگەڕاوە بۆ ماڵێ...
دەتکوت« :تا ئەو دەمەی بێزم لێ نەدەکردی ،بەزەییم پێت دا
دەهات .خەونەکەی تۆ بوو وای لێ کردم ،خەونەکەی تۆ بوو
بێزمی هەستاند .کاتێ بەیانی بەرەو الم هاتی ترسام ،ترسام نەکا
چارەنووسم هاوشێوەی خەسووم بێ ،بۆیە قیژاندم و باوکتم لە
خەو هەستاند ».دەتکوت« :باوکت لە ژوورەکەی دایکی گەڕابۆوە
هێندە پەشۆکابوو هەر لە بیری نەبوو کە نۆبەی تۆیە بێتە
جەستەت .لە شەرمان پشتی تێکردم و خزایە نێو جێگاکەی،
من نەموێرا هیچ بڵێم .زمانم لە گۆ چووبوو ،بۆ خۆی کوتی؛
دەیکوت ئێستاش نازانم کوشتم یا نا ،عارەقەی ساردی دەردابوو
هەستم پێ کرد ،دیسان هیچم نەکوت ،بۆ خۆی دەستی پێ
کرد ،کوتی وەک چەقە پێمەوە نووسابوو ،بە شەرمەوە قسەی
دەکرد ،تاوێک هەنیسکی دەدا تاوێ دەگریا تاوێ دەینااڵند».
کوتت« :بە ڕووم دا نەداوە نەمکوت بۆ لە گەڵ دایکت ...زۆر
ترسابووم بەاڵم بێزم لێ نەدەکرد ».دەتکوت« :هەر تۆ هاتییە
ژوورێ کە خەونەکەتم بۆ بگێڕییەوه ،من قیژاندوومە ،باوکت
لە خەو راچڵەکیوە و وای زانیوە خودایە تۆبە گووم خوارد
ئەستەغفیرەڵاڵ تۆ هاتوویە جەستەی من ».دەتکوت« :باوکت
زۆر شتی بەڕاست دەگرت ،بۆیە کاتێ ویستوویە بۆت هەستێ،
وەبیر دوێشەوێ کەوتۆتەوە و هەر لە جێی خۆی ویشک بووە
و لە شەرمان سەری لە ژێر لێفەکەی دەرنەهێناوە .گۆیا لە
عارەقەی شەرما خنکاوە ».دەتکوت« :کاتێ من دەمقیژاند نەنکت
ئێستاش خەونی بە پیاوێکی ڕووتەوە دەدەی پیاوێکی ڕووت
کە خەریکە هەڵیدەگڵۆفێ ».دەتکوت« :نەنکت قیژەی منی بە
قیژەی خۆی زانیوە ،ئۆخژنی گرتووه و لە جێ دا مردووه».
دەشڵێن کووشتوویانە.

دووكانی خوێنڕشتن

			

ئارام شێخ وهسانی

 نهگهڕایهوه؟ ههرگیز خۆشت دهویست؟ نازانم؟ بیری دهكهیت؟ زۆر بیرت لهوه نهكردووهتهوه كهسێكی دیكه بێنیته ناوژیانتهوه؟
 با ...نا ...نازانم.“ دهی ،من تا ئێستهیش نازانم دهبێ چۆن بیر بكهمهوه و
چی بكهم!”
 هێشتا دهتوانم پرسیار بكهم؟ نا ،حهز به وهاڵمدانهوهی پرسیار ناكهم .پێم خۆشه ،خۆمبۆ خۆم قسه بكهم .ئهگهر تۆیش گوێ دهگریت ،ئاساییه .بۆ
من ئاوا باشتره .ههندێك پرسیار ،وهك شۆردنی برین به
خوێ به ئازارن.
 كهواته بمبووره ،له پرسیارهكانم...خهریكی خوێندنهوهی چیرۆكێك بووم .نا ،چیرۆك نهبوو،
یاداشت بوو .له بهرخۆمهوه گوتم ”:قسهی پووچ ،ههمووی
ههر نووسینه و هیچی تر”.
كوڕهكهم زۆر پرسیار دهكات و منیش داماوم .ئهگهر درۆی
لهگهڵ نهكهم ،دهبێ شتی دیكهی پێ بڵێم .جلهكانمڕهشی
تۆخن .هێشتا لهزۆرشت تێناگهم .دهبێت له ژیاندا چی
بكهم؟ ئاخۆ تا کهی بهرگهی ئهم دۆخه دهگرم؟
بڕوانه ،خهریكه منیش پرسیار دهكهم .كاتێك خۆم پرسیار
بكهم ،بۆ بهێڵم تۆ پرسیار بكهیت؟ منیش دنیایهك پرسیارم
ههیه؟
 كهواته ،شت زۆره لهبارهیانهوه قسه بكهیت .پێویستناكات پرسیارت لێ بكرێت .تێدهگهم و نیگهران مهبه! به

بێدهنگی گوێت لێ دهگرم.
“ ڕۆژێك له ژووری خهوتن ڕووی له دیوار كردبوو .پێی
وابوو لهپشتی وهستاوم ،وهلێ من لهناو هۆڵ ئیشم دهكرد.
“باوكم دێتهوه؟”
“ڕهنگه ڕۆژێك”...
دێمه نزیك دهرگه و سهرنجی وهستانی دهدهم .دهستم بۆ
سهرم دهبهم بیخورێنم .ئانیشكم بهر دهرگه دهكهوێت .ئاوڕ
دهداتهوه.
“ تۆ دهزانی ،كهی دێتهوه؟”
“نا ،بهس هیوادارم بێتهوه“.
شهوه ،ماڵ خامۆشییهكی زۆری پێوه دیاره .ئهمشهو
تهلهفزیۆنهكهیشی پێ نهكردووه .قیت وهستاوه .زۆر كهم
خۆی دهجووڵێنێ .دهمی داخستووه و له دیوارێكی سپی
ڕاماوه .دهزانم بیر له چی دهكاتهوه.
“واتا به شهو نایهتهوه؟”
“ ڕۆڵه شهو بۆ خهوتنه ،نهك بۆ ئهو ههموو پرسیاره!”
وێڕای ئهوهی تهواو گهوره بووه ،بهاڵم له ڕهفتاردا ههر
منداڵهكهی جارانه .سپێدان زوو ههڵدهستێت و سهیرێكی
پهنجهرهی ماڵهكهی بهرانبهرمان دهكات .دواتر به پهل ه
دهچێته سهربان و له ئاسمان دهڕوانێت .چهندان جار
گوتوویهتی ”:له سهربان باشتر ئاسمان دهبینم”.
منیش وهك گاڵته جارێك پێم گوت :له ژوورهوه سهیری
ئاسمان بكهیت ،پانكه دهبینیت...
شڵهژابوو .دهیویست شتێك بڵێت.
“ باوكی ئاسۆ؟”
“ ئێ”...
قسهی نهكرد .خۆم ئاسایی پیشان دا.
توڕه بوو .تهنانهت جنێوشی دا .نیگهرانی بووم .نازانم
دۆخهكه وهك خۆی بگێڕمهوه .ڕۆیشت و سهری نزم كرد.
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بۆ ههمان شوێن دهگهڕێتهوه .هیچ شتێكی لێ نییه ،بۆی ه
دهترسێت .سهیری پهنجهرهی ماڵهكهی بهرانبهریان دهكات،
وهك خۆیهتی .دیسان وهك ههمیشه دهچێتهوه سهربان،
له بهرخۆیهوه دهڵێت ”:ئاسمان بهس ئاسمان ،سووری تۆخ
تۆخ”...
دهچێته ژووری خهوتن ،دهنگێك دێت .دهچێتهوه سهربان.
دهبینێت ئاسمان سوور ههڵگهڕاوه .دهستێك به چاوهكانیدا
دههێنێت و باشتر سهرنج دهدات .پۆلێک باڵندهی سوور
دهبینێت .دهمی له خۆشییان دهكرێتهوه و چاوهكانی
دهگهشێنهوه .دڵی خێرا لێ دهدات .ههست دهكات ههموو
شتێك سووره .ئاسمان ،باڵنده ،جلوبهرگ ،كتێب ،پهنجهره
و خانوو...
“ ههستم كرد شتێك بووه ،ناڵهناڵێك دێت”.
“ ئهم كوڕهی من ڕۆژ تا ئێواره دهسووڕێتهوه ،شهوانهیش
دهست به وڕێنه دهكات”.

تێگهیشتم ،دهبوو داوای لێبوردن بكات ،وهلێ نهیكرد.
له كۆاڵنیش ڕستهیهك فێر بووه ،هیی پیرهمێردهكانه.
“ههموو بهیانییهك له ئاسمانهوه چاكه دهڕژێت”.
من ئهو قسهیهی بۆ بكهم ئاسمانی لێ دهبێته كونهمشك،
بهاڵم قسهی پیرهپیاوێك به مێشكییهوه دهنووسێت .ب ه
قسهی ههموو ژنێكیش ههڵدهچێت .نازانم بۆ وایه.
ههندێكجار دێت قسهی جادووگهرێك به من دهفرۆشێتهوه.
نا ،جادووگهر نا ،منیش شتهكان تێكهڵ دهكهم ،منداڵێكی
مریشكفرۆش ...بهس نازانم ئهویش ئهو قسهیهی له كوێوه
هێناوه.
“خودا باڵندهیهكی سوور بكاته خێر ،دنیا باش دهبێت”.
ههموو خهون و خهیاڵی ئهوهیه له ئاسماندا باڵنده ببینێت.
نا ،بیانژمێرێت .ههر له منداڵییهوه هۆگری ههندێك شت
بووه ،ناتوانێت وازیان لێ بهێنێت.
“ كوڕهكهم تووشی نهخۆشیی دهروونی هاتووه.جار جار
دهڕوات بۆیهی سوور دهكڕێت و له بهرگی كتێبهكانی
2
دهدات”.
ماڵیان دهگوازرێتهوه.
ههندێكجار به دڵی ئهو قسه دهكهم:
“ باڵنده كوا دهوێرێت به ئاسمانی شاردا بفڕێت!”
“ تۆ ئهم قسانه له كوێ فێر بوویت ،بهرد نهبارێت!”
“هم”...
(شهو شاد!)
دێتهوه ناندین ،وێڕای برسییهتی ،ئاوێك
دهخواتهوه و دهچێته دهرهوه.
“ بۆ كوێ؟ وهره(نانهکهت) بخۆ!”
“زوو دێمهوه”.
ههندێك شهو زوو دهخهوێت .ئهگهر نیگهران
بێت ،ناچێته سهر جێخهوهكهی ،بهڵكوو له شوێنی
دانیشتن پاڵ دهكهوێت .ههڵسوكهوتی سهیره.
خووی بهوه گرتووه ،پێش ئهوهی دنیا تاریك
دابێت ،سهیرێكی جانتای كتێبهكانی بكات!
“ئهمڕۆ بهیانی بۆ كوێ چوویت؟”
“ دایكه دهخهوم .سبهی وهاڵمت دهدهمهوه“.
چهند پهڵهیهكی خوێن بهسهرجلهکانیهوهدیاره.
هیچ به الیهوه گرنگ نییه .ههناسهبڕكێیهتی،
وهك ئهوهی كهسێك دوای كهوتبێت ،وا دێت ه
سهری ،بچێتیهكێك له مریشكهكانی كۆاڵن سهر
ببڕێت.
“ باشه ئهو مریشكفرۆشه ڕۆژانه له پێش
دووكانهكهی جۆگهلهی خوێن ههڵدهستێنێ،
چۆن له خوێن نهترساوه! دهزانن خوێنی مریشك
زۆر سوور نییه؟ دهمهوێت زۆر سوور بێت ،حهزم
له خوێنی سووری تۆخه”.
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“ دایكه ،به خوا ئهم كواڵنه زۆر خۆشه!”
سهیره ،ڕۆژانه ڕێگهیهكی دوور دهبڕێت و بۆ كۆاڵنی پێشووی
دهگهڕێتهوه .ئهمجاره دۆخهكه جیاوازه .لێره ،ناتوانێت بچێت ه
سهربان ،تا له ئاسمان بڕوانێت .ههر ئهوهندهی پێ دهكرێت،
سهیری پهنجهرهكه بكات.
“ئهوه له كوێ بوویت؟”
“له كۆاڵنه كۆنهكهی ئێمه مریشكفرۆشێك ههیه”.
“ ئێ”...
“ تۆیش باش دهزانیت ،ئهوهی سهری مریشكهكان دهبڕێت،
هاوڕێمه .ئێ چووم ماڵئاوای لێ بكهم .خۆ ئێمه ئێست ه
ماڵمان لهوێ نهماوه”...
“ وریابه كتێبهكانت دهدڕێن”.
“ دایكه پێش ئهوهی بدڕێن ،پێم بڵێ ،باشه؟”
دایكی بیر دهكاتهوه .ناڕوونییهك ههیه! مرۆڤ خانوو
دهگۆڕێت ،ئێ چیی تر؟
تهماته ،باینجان ،پهتاته و چهندان شتی دیكهم تێكهڵ
كردووه .حهز له خواردنه ئاڵۆزهكان دهكات.
“ دایكه ،قاچهكانم ژان دهكهن”.

“ بڕۆ سهیرێكی كتێبهكانت بكه و بخهوه“.
قاچهكانی تهزیون ،ناتوانێت ههستێت .له ههمان شوێن
دهخهوێت.
“ تۆ بۆ من ئازار دهدهیت؟ ئێره كهی شوێنی خهوتنه!”
چێشتهكه ئاماده دهبێت .دیسان وڕێنه دهكات.
“ من خوێنم دهوێت .زۆر نا ،بهاڵم ههتا بكرێت با سوور
بێت .دهمهوێت بهم خوێنه باڵندهكانم ڕهنگ بكهم .دایكه،
باڵندهكانم له كوێن؟ نا ...نا ،ماڵمان ناگوازینهوه .الی
مریشكفرۆش بووم .دایكی من خراپ نییه .باوك چیه ،ههی
له قهبری باوكتان بهم!”
به پێی ڕاسته ،قۆڵی دهجوڵێنێ .خهبهری دهبێـتهوه.
چێشتهكه دهخوات و دهیهوێت بچێته دهرهوه.
“دیسان بۆ كوێ دهڕۆیت؟”
“ برادهرێكم ههیه ،مریشكفرۆشه ،بڕیاره شتێكم بداتێ،
دهچم و دێمهوه”.
“ئهی تۆ نهتگوت ،قاچهكانم ئازاریان ههیه؟”
“نا ،ئێستا زۆر باشم”.

3
“دایكه ڕۆژێك دێت ئهم خانووهیش چۆڵ
دهكهین؟”
“ له كوێ بوویت؟”
“ هیچ ،چووم سهردانی هاوڕێیهكم كرد”.
چاوهكانم داخستن .به نیگهرانییهوه پێم گوت”:
الی مریشكفرۆش بوویت ،ها؟”
“ ئهوه كهسێك لێره بووه؟”
ڕاچڵهكیم ،ئاوڕێكی خێرام دایهوه و كهمێك
شڵهژام”.
“ گوتت چی؟”
“ئهم گاڵسه بهس بۆ مێوان بهكار دێت!”
گهڕامهوه نادین و گاڵسهكهم خستهوه ناو
كهونتهر .تاسام .ههستم كرد لهوه زۆرزانتره ك ه
پێشبینیم دهكرد!
“ وامزانی پیسه ،بۆیه هێنامه دهرهوه”.
سهری دهخورێنێت و دهچێت له بهرانبهر
تهلهڤزیۆن دادهنیشێت .سهیری فیلمێكی ترسناك
دهكات .ڕهنگه ده جار ئهم فیلمهی بینیبێت! پێی
خۆشهسهیری بكاتهوه ،هیچ جارێكیش نهیوێراوه
تا كۆتایی بهردهوام بێت!
“ (( گردهكانیش چاویان ههیه“)).
“ئهم كهناڵه ههفتانه ئهم فیلمه دووباره دهكاتهوه.
وهره ئهم ههفتهیه لهگهڵ من تا كۆتایی سهیری
بكه؟”
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“ ماندوو دهبی ،ئهو كۆاڵنه لێرهوه زۆر دووره”.
وهاڵمم نهدایهوه و ماڵهكهم جێ هێشت.
له ناوهڕاستی فیلمهكه ،تهلهڤزیۆن دهكوژێنێتهوه .شهقێك “كێ گوتی؟”
له كۆنتڕۆڵ ههڵدهدات و بهر دیوار دهكهوێت .باتریی ه “چی كێ گوتی؟ به كوردی قسه دهكهم ،ڕۆڵه .هێنده
بچووك و باریكهكانی دهردهپهڕێت .دهچهمێتهوه و دایكت ئازار مهده!“
باترییهك ههڵدهگرێتهوه .به ههموو هێزی خۆی لهناو
5
دهستی دهیگوشێ...
“باتری بسووتێت ،دهبێت بگوشرێت ،تا ڕۆژێكی دیكهیش “ له كوێ بوویت؟”
“ چووم تهماشای پهنجهره گهورهكهم كرد ،بهاڵم باوكی
ئیش بكات“ .
ئاسۆ لهوێ نهبوو”.
هاواری كرد“ ،دایكه؟”...
ن “خودایه ،زۆر سوپاس”.
خانووهكه دهنگی دایهوه .پێش ئهوهی بیر له ڕۆیشت 
بكاتهوه ،كهمێك بێدهنگ ڕاما ...له بهرانبهر تهلهڤزیۆن خۆی “سوپاس بۆ خودا؟”
“ئم”
بینییهوه .فیلمهكهی بیركهوتهوه .ترسا ،ڕۆیشته دهرهوه...
ههستم كرد سنوور دهبهزێنێت ،ویستی قسهیهكی خراپ
“دایكه! ...دایكه!“
بكات ،گوتم“ :قسه نهكهیت!”
4
یهكسهر به شهكهتییهوه چووه ژووری نووستن .دوو جێگ ه
“ له كوێ بوویت؟”
ڕاخرا بوون گڵۆپه سهوزه بچووكهكهیش پێ كرابوو.
“ئهی تۆ؟”
“ چووم ههندێ شت بكڕم ،الی دووكانهكهی كۆتایییكۆاڵن “ ”.كهسێك لێره بووه؟”
“ بۆ پرسیار دهكهیت؟”
“هاتم بۆ ئهوێ ،لهوێ نهبوویت”.
“ ئهوه نییه دوو جێگه ڕاخراوه؟”
“ ڕهنگه ئهو كاتهی تۆ هاتبی ،من ڕۆیشتبم ،ئهی تۆ؟”
“ ئێ ...ئهوه جێگهی من و تۆن!””ئێ ...من كهی هێنده ل ه
“منیش لهوێ بووم”.
نزیك تۆوه خهوتووم؟”
“چۆن ،ئهی بۆ تۆم نهبینی؟”
“ئێ  ...جارێك له نزیك من بخهوه!”
“ڕهنگه ئهو كاتهی من هاتبم تۆ ڕۆیشتبی”.
“ ئێ ...ئهو دۆشهكه هیی من نییه؟”
تهلهڤزیۆنهكه ئیش دهكات.
گڵۆپه سوور و سهوزهكان داگیرساون .دهرگهی بهفرگرهكهی “ ئێ ...له ئێستاوه با هیی تۆ بێت”.
كردهوه ،گڵۆپه زهردهكه سهرنجی ڕاكێشا! ئاوڕێكی دایهوه ...به زهردهخهنهوه پێم گوت :گڵۆپهكه بكوژێنهرهوه .وهره نان
بخۆ ،هێندهیش خۆت ماندوو مهكه .ئێمه ئهو كۆاڵنهمان
“ ئهوه میوانێكمان هاتبوو؟”
جێ هێشت.
“ نا ،بۆ پرسیار دهكهیت؟”
“مهگهر میوانێك بێته ماڵمان ،ئهگینا نهمدیوه ،ئهو ههموو “ بۆ؟”
“ خهڵكی گهڕهك دهریان كردین”.
گڵۆپه دابگیرسێن !”
“دایكه ،ئهی باوكم بهمه دهزانێت؟”
“ نا ،هیچ نییه ،ههر ویستم بزانم هیچیان نه سووتاون”.
“نا”
“دایكه ،باوكم له كوێیه؟”
“  كه هاتهوه من خۆم ههموو شتێكی پێ دهڵێم”.
“بۆ ئهو پرسیاره دهكهیت؟”
“ ئهگهر بێتهوه ،به یهكهوه دهچینهوه خانووهكهی پێشوو؟” “باش”
“كهی دێتهوه؟”
“ هێنده بیر له كۆاڵنهكهی پێشوو مهكهرهوه ،باشه؟”
“ دهزانی بهیانی و ئێواران ،باوكی ئاسۆ له پهنجهرهی “كێ؟”
“ ئێ باوكم!”
ماڵهكهیانهوه سهیری منی دهكرد؟”
“ئمم”
“ تۆ له كوێ سهیرت دهكرد؟”
“همم”
“ پێش دهرگهی دهرهوه”.
6
“ هیچ نییه ،ڕێكهوت بووه”.
“ نا ،حهز دهكهم ،بچمهوه ههمان ماڵ ،بزانم ئێستایش ههر (ڕۆژێك دهرگهی حهمامم كردهوه .تۆقیم ،ناسیمهوه،
مریشكفرۆش لهوێ بوو ،خۆی نا ،كهللهی سهری ...ههتا
سهیرم دهكات؟”
توانام ههبوو ،هاوارم كرد و قیژاندم .ئێستایشی لهگهڵدا بێت
گوتم هیچ نییه ،هێنده كهللهڕهق مهبه!
كوڕهكهمم نهدۆزییهوه) ...
“ئیستا دهچم”...
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نەزانراوەكانی پێش ونبوون

			

سیامەند هادی

()١
 هەموو جارێك دەیگوت (ئێمە نازانین بۆچی دەژین،خوێندنیش تەواو بكەین وەك خوشك و برا گەورەكانمان
دەبێت لە ماڵەوە بێكار دابنیشین .خوێندن ناهێڵێت كار بكەین،
كاتێك خوێندنیش نەمانگەیەنێتە كارێك ،ئەی كەی بیر لەوە
بكەینەوە خۆمان دروست بكەین؟).
 جا (ئاریان) كەی دەزانێت بەو شێوەیە قسە بكات؟ ئەومناڵە و ئەوانە كەی لە قسەی ئەو دەچن؟ من كە بۆ ئیشێك
دەینێرم بۆ شوێنێك ،كە دێتەوە نازانێت بە تەواوی قسەكانم
بۆ بگێڕێتەوە.
 ئەوەندەش مناڵ نییە بیر لەو شتانە نەكاتەوە ،ئەویش گەنجەو بیر لە دواڕۆژی خۆی دەكاتەوە.
 دواڕۆژی چی؟ ئەو تەمەنی شانزە ساڵە. بۆچی شانزە ساڵ ناتوانێت بیر لە دواڕۆژی خۆی بكاتەوە؟ ئەو ئێستاش نانەكە نەخەینە بەردەستی ناتوانێت نان بخوات،دواڕۆژی ئەو چییە ،ئێمەش هەر وەك ئەو نین؟
 دیارە ئەو نایەوێت وەك ئێوە بیر لە دواڕۆژی خۆی بكاتەوە. بۆ ئێمە بیر لە دواڕۆژی خۆمان ناكەینەوە؟ ئێمەش بیردەكەینەوە ،با ئەویش وەك ئێمە بیر بكاتەوە.
 دواڕۆژی ئێوە چییە ،مەبەستم ئەوەیە ئێوە دەزانن چدواڕۆژێك چاوەڕێتان دەكات؟
 ئێمە ئەوە چۆن بزانین ،كێ دەزانێت دواڕۆژی چۆن دەبێت؟ڕەنگە ئێستا دوای ئەوەی لە ماڵی ئێوە چوومە دەرەوە،
ئۆتۆمبێلێك لێم بدا و بمرم.
 ئەو دواڕۆژە ناڵێم ،ئەگەر بمێنن دەزانن چ دواڕۆژێكتاندەبێت؟
 جا كێ دەڵێت دەمێنین؟ مانای ئەوەیە هەمووتان دەمرن و كەس چەند ساڵێكی ترناژی؟

 ئەگەر بشمێنین هەر وەك ئێستا دەبێت ،هەر وا دەژینئەگەر خراپتریش نەبین.
 ئەی بۆچی ناڵێیت ژیانمان باشتر دەبێت؟ هەرچەند تەماشای ئەم واڵتە دەكەم ،لەوە ناچێت بەرەوباشتر بڕوات .ئەوەی دەگوزەرێت دواڕۆژێكی خراپتری بەدوادا
دێت.
 كوڕەكەی تۆ لەبەر ئەوە ڕۆیشتووە ،تا چارەنووسی خۆیبگۆڕێت و وەك ئێوە نەژی.
 (زانیار) تۆ نزیكترین هاوڕێی ئەویت ،كەواتە دەزانیت كەڕۆیشتووە؟
 ئەی ئەوە نییە دیارنەماوە ،یان دەبێت ڕۆیشتبێت ،یانشتێكی بەسەرهاتووە؟
 چی بەسەرهاتووە؟ ئەو كێشەی لەگەڵ كەس نەبووە وپەیوەندیی بە هیچ شتێكەوە نەبووە.
 بڵێم چی ،لەم دواییانەدا چەند جارێك لە قوتابخانە لەگەڵدوو سێ قوتابیدا بوو بە دەنگەدەنگی و من نەبوومایە پەالماری
یەكترییان دەدا.
 لەسەر چی؟ ئاریان جنێوی بەم حیزبانە دەدا و باسی شەڕی ناوخۆیدەكرد ،ئەوانیش حیزبی بوون و وەاڵمیان دایەوە و بوو بە
دەنگەدەنگیان.
 جا كوا ئاریان پەیوەندیی بەو بابەتانەوە هەیە ،كەی ئەو ئاگایلەو شتانەیە؟
 چۆن ئاگادار نییە؟ من خۆم ئاگام لە قسەكانیان بوو. جا ئێستا كەی وەختی ئەو قسانەیە ،ئەو چ پەیوەندییەكیبەو حیزبانەوە هەیە؟
 منیش زۆر جار پێم دەگوت ئاگات لە خۆت بێت ،ئەمحیزبانە بە تەنها لەسەر ئەوەی قسەیەكیان پێ وتراوە ،چەند
كەسێكیان كوشتووە.
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 ئەی بۆچی ئێمەت ئاگادار نەكرد؟ نازانم ،وتم با شتەكە گەورە نەبێت. ئەی دوایی كێشەكەیان چی بەسەرهات؟ هیچ نەبوو ،ئیتر دوای ئەوە قسەی لەگەڵ نەكردن. بڵێی ئەوانە ڕاپۆرتیان لەسەر ئاریان نەنووسیبێت و تووشیكێشەیەكیان نەكردبێت؟
 نا بڕواناكەم ،هیچ نەبوو ڕۆژانە لەنێوان قوتابیاندا ئەودەنگەدەنگە لەسەر حیزبایەتی پەیدا دەبێت.
 ئەی ئێستا ئاریان لە كوێیە ،من كوێی بۆ بگەڕێم؟()٢
 تۆ ڕۆژێك دەستێكی باوكایەتیت بەسەریدا نەهێناوە ،هیچكاتێك زانیوتە كێشەی چییە؟
 كێشەی چی؟ مناڵێكی وا دەبێت چ كێشەیەكی هەبێت؟ لەچی كەم بوو ،هەرچییەكی داوا كردبێت بۆمان كردووە.
 داماوە داوای چی كردووە ،هەموو مناڵێك ئەوەی بۆ كراوەكە ئەو هەیەتی.
 باوكە دایكم ڕاست دەكات ،تۆ هیچ كاتێك بە تەواوی ئاگاتلە ئاریان نەبووە.
 تۆ لە خۆتەوە قسە مەكە ،ئاگای چی ،بۆ ئێوە زۆر ئاگاتان لێیبووە ،ئەو چ كێشەیەكی هەبووە؟
 مەرج نییە كێشەی هەبووبێت ،بەاڵم ئێمە زۆر كەمتەرخەمبووین و هیچ كاتێك ئاگامان لەوە نەبووە ئەو بیر لە چی
دەكاتەوە.
 بیر لە چی دەكاتەوە؟ نان نەبوو بیخوات؟ نانی چی؟ تۆ هەر وادەزانیت كەسێك لەبرسا نەمرێت ،ئیتركێشەی تری نییە.
 مناڵی خەڵك باوكی بەخێو دەكات ،من هیچ ئیشێكم پێكردووە؟
 جا بۆ ئیشیشی پێ ناكەیت؟ كێ دڵی دێت ئیش بەو مناڵەبكات؟
 دایكە ئاریان خۆی حەزی دەكرد ئیشێك بكات ،هەمووجارێك دەیگوت حەز دەكەم داهاتێكی خۆمم هەبێت.
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شیـ

 جا من چۆن دەهێڵم ئەو ئیش بكات،ئەی باوكی بۆ چییە؟
 من كەی باسی ئیشم كردووە،مەبەستم ئەوەیە چی داوا كردووە بۆی
كراوە.
 بەڵێ سێ ساڵ بەڵێنی ئەوەت پێداپاسكیلێكی بۆ بكڕێت.
 ئێستا كەی وەختی پاسكیلە ،ئەو لەبەرئەوە ڕۆیشتووە؟
 جا كێ دەڵێ ڕۆیشتووە؟ بەخوا ئەو كوڕەیمن شتێكی بەسەرهاتووە ،ئەو مناڵە ناتوانێت بە
تەنها بڕوات.
 ئێستا من چی بكەم؟ شوێن نەماوە بەدوایدا نەگەڕێین. بڵێی هاوڕێیەكی هانی نەدابێت بڕوات بۆ ئەوروپا؟ ئێستازۆر گەنج دەڕۆن ،مانگی پێشوو ئەو دوو كوڕەی مام كەریم
نەڕۆیشتن؟
 بەوەی بێ ئەوەی كەس ئاگاردار بكات بەو بەیانی زووەڕۆیشتووە و ئەو پارەیەی بردووە ،منیش هەر خەیاڵم بۆ ئەوە
دەچێت ،بەاڵم بۆچی بە دزییەوە ڕۆیشتووە؟
 تۆ ئاگادار بویتایە دەتهێشت بڕوات؟ چۆن دەمهێشت ئەو مناڵە بە تەنها بڕوات بۆ ئەوروپا؟ ئیتر چۆن بە تۆ بڵێت ،بۆیە بە دزییەوە ڕۆیشتووە. جا كێ دەڵێت چووە بۆ ئەوروپا؟()٣
 الی ئەو باسی هیچی نەكردووە ،بەاڵم وتی كە هات بۆ المزۆر بێتاقەت بوو.
 كەی چووە بۆ الی (سەركار)؟ دایكم وتی دوو ڕۆژ پێش ونبوونەكەی ،پاشنیوەڕۆ چۆتەدەرەوە ،بە دایكمی وتووە دەچم بۆ الی سەركار.
 ئەی پێی نەوتووە بۆچی بێتاقەت بووە؟ پێی وتووە ،وتی :پێم وتووە بێتاقەت دیاریت چی بووە؟ ئەی ئەو چی وتووە؟ سەركار وتی هیچی پێ نەوتووم ،هەر وتوویەتی كوا بێتاقەتم. باشە بۆچی چووە بۆ الی سەركار؟ دایكە ئەو كە وتی دەچم بۆ الی سەركار ،نەیوت چ ئیشێكمهەیە؟
 نا باسی هیچی نەكرد ،هەر وتی دەچم سەرێك لە سەركاردەدەم ،منیش وتم باشە زوو بگەڕێرەوە.
 ئەی تۆ بە سەركارت نەوت چ ئیشێكی بەو هەبووە وا چووەبۆ الی؟
 باوكە ئیشی چی ،ئەی سەركار كوڕی پووری نییە؟ چووەسەردانێكی بكات و تەواو .خۆ ئەوە یەكەم جار نەبووە ئاریان
بچێت بۆ الی سەركار ،هەفتەی جارێك یان دووجار دەچێت

بۆ سەرتاشخانەكەی سەركار.
 ئێستا سەركار دەزانێت ئێمە لە چ حاڵێكداین ،ئەویش وەكئێمە بێتاقەتە .ئەو ڕۆژە لێرە بوو لە خەفەتدا ئاگای لە خۆی
نەبوو ،شتێكی بزانیایە پێی دەوتین.
 دایكم ڕاست دەكات ئەویش وەك ئێمە وایە ،لەم ماوەیەدائەویش چووە بۆ الی هەموو ئەو كەسانەی كە ئاریانیان ناسیوە،
بۆ ئەوەی بزانێت كەس هیچ هەواڵی دەزانێت.
 كەسی چی ،ئاریان جگە لە زانیار كوا هاوڕێی تری هەیە؟ چۆن هاوڕێی نییە ،ئاریان كۆمەڵێك هاوڕێی هەیە. كۆمەڵێك هاوڕێی چی؟ یاریگەكە چەند نزیكە ،مننەمدەهێشت بچێت بۆ یاریكردن ،ئێستا دەزانم هەفتەی دوو
جار سەردانی سەركاری كردووە .باشە تۆ بۆ ڕێگە دەدەیت
هەموو ڕۆژێك بچێتە دەرەوە ،ئەی هەموو شەوێك نەتدەوت
ئەمڕۆ هەر لە ماڵەوە بووە؟
 كوڕێك لەو تەمەنەدا چۆن لە ماڵەوە زیندانی دەكرێت؟چوونەدەرەوەی ئەو چ زیانێكی هەبووە؟
 چۆن زیانی نەبووە ،ئەی ئەوە نییە بووە بە هاوڕێی ئەو هەمووكەسەی كە نازانین كێن؟
 جا ئەوە چ پەیوەندییەكی بە دیارنەمانی ئاریانەوە هەیە؟ چۆن پەیوەندیی نییە؟ یەكێك لەو هاوڕێیانەی كە نایناسین،ئەوی خستۆتە سەر كەڵكەڵەی ڕۆیشتن بۆ ئەوروپا.
 جا كێ دەڵێت چووە بۆ ئەوروپا؟ ئەی ئێستا لە كوێیە؟ ئێمە چۆن بزانین ئەو ئێستا لە كوێیە؟()٤
 چی بوو ئەو كوڕەت دۆزییەوە كە وتت ناوی چی بوو؟ ناوی (شكار) بوو .بەڵێ قسەم لەگەڵ كرد. ئەم شكارە كێیە ،چۆن ئەو كوڕەی ناسیوە؟ لە سەرتاشخانەكەی سەركار یەكترییان ناسیوە. ئەی تۆ چۆن زانیت ئەو كوڕە هاوڕێی بووە؟ ئەو ڕۆژە بە ڕێكەوت لە بەردەم سەرتاشخانەكەوە تێپەڕیم،سەركار بانگی كردم و هەواڵی ئاریانی پرسی .دواتر باسی ئەو
كوڕەی كرد و وتی :زۆر جار لێرە یەكیان دەبینی و دەچوونە
دەرەوە و پێكەوە پیاسەیان دەكرد .سێ ڕۆژە دەچم بۆ
سەرتاشخانەكە ،تا ئەم پاشنیوەڕۆیە هات بۆ ئەوێ و پێكەوە
قسەمان كرد.
 وتی چی؟ هیچ هەواڵێكی نازانێت ،الی ئەو باسی هیچینەكردووە؟
 ئەو وتی :هەفتەی یەك دوو جار یەكمان دەبینی ،لەوماوەیەدا پێش ئەوەی دیارنەمێنێت زۆر بیتاقەت بوو.
 ئەی پێت نەوت بۆچی بێتاقەت بوو؟ با پێم وت بۆچی بێتاقەت بوو؟ ئەو وتی :هەموو جارێكدەیوت ئێمە لەم واڵتەدا هیچ دواڕۆژێكمان نییە و خۆشمان

نازانین بۆچی دەژین و دەمانەوێت چی بكەین.
 تەماشاكە ئەمانە ئاریانیان لێكردین بە فەیلەسوف ،كەیئاریان دەیزانی بەو شێوەیە قسە بكات؟
 الی ئەو كوڕە وا قسەی كردووە ،من بڵێم چی. ئەی الی ئەو باسی ئەوروپای نەكردووە؟ ئەو وتی :نەیوتووە دەچم بۆ ئەوروپا ،بەاڵم ڕۆژێك لەناو بازاڕكوڕێكمان بینی ،ئیتر ئەو چوو بۆ الی ئەو كوڕە و بە منی وت
تۆ بڕۆ من تۆزێك ئیشم بەو كوڕە هەیە.
 ئەو كوڕە كێ بووە ،ئەو نەیناسیوە؟ با شكار وتی ئەو كوڕەم دەناسی ،زۆر جار وتویانە ئەو كوڕەقاچاخچییە و خەڵك دەبات بۆ یۆنان .ناوی (مەریوان)ە و بە
مەرەتەتەر ناسراوە.
 جا ئەو كوڕە چۆن بدۆزینەوە؟ دۆزیمەوە ،ناونیشانەكەم لە شكار وەرگرت و ئێوارە الیفولكەی خانەقا بە پرسیار دۆزیمەوە.
 باشە ئەو باسی چی كرد ،وتی ئاریان دەناسم؟ ئەو ناوەكەی نەدەزانی ،بەاڵم كە وەسفی ئاریانم بۆ كرد،بیری كەوتەوە .ئەو وتی :من ئەو برایەی تۆ ناناسم ،بەاڵم دوو
جار هات بۆ الم و دەیویست بیبەم بۆ یۆنان و لەوێوە خۆی
بڕوات بۆ واڵتێكی تر ،بەاڵم لەبەر ئەوەی زۆر مناڵ بوو ،پێم وت
با كەسێكی گەورەت ئاگادار بێت ،ئینجا لەگەڵ خۆم دەتبەم.
دووەم جاریش كە پێی وتمەوە ،هەر هەمان وەاڵمم هەبوو ،ئیتر
نەمبینییەوە.
 كەواتە لەگەڵ ئەو نەڕۆیشتووە؟ ئەو وتی :ئەگەر من بمبردایە پێم دەوتن. باشە ئاریان ئەمانەی چۆن دۆزیوەتەوە؟ ئاریان لە كوێقاچاخچی دەناسێت؟ هەمووی خەتای سەرتاشخانەكەی
سەركارە ،ئەگەر هەموو ڕۆژێك نەچووبێت بۆ ئەوێ ،لە كوێ
ئەو هەموو كەسەی دەناسی؟
 تۆ هەر لەخۆتەوە قسە دەكەیت ،سەركار بڵێ چی ،ئەم خۆیدەچوو بۆ الی ئەو .ئەی ئەوە نییە (ئاالن) دەڵێ لەگەڵ ئەو
كوڕە نەڕۆیشتووە؟ من ئێستاش بڕواناكەم ئاریان چووبێت بۆ
ئەوروپا.
 تۆ قسە نەكەیت باشترە ،ئەگەر دایكێكی باش بوویتایە،نەتدەهێشت ئەو كوڕە ئاوا بەرەاڵبێت و ئەو هەموو كەسە
بناسێت.
 ئەی تۆ زۆر ئاگات لێی بووە؟ ئەو كوڕە چییەتی بۆ بەرەاڵیە؟لە تۆ زیاتر كەسم نەبینوە قسەیەك بە ئاریان بڵێت.
 دایكە بەسە ئێستا كەی وەختی ئەم قسانەیە ،دیسان دەستانكردەوە بە شەڕكردن؟
ئاالن تۆ واز لەو قسانە بێنە ،بڵێی ئەو قاچاخچییە درۆ نەكاتو ئاریانی نەبردبێت و پارەكەی لێ وەرنەگرتبێت و شتێكی
بەسەر نەهێنابێت؟
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باوكە چۆن وا دەكات؟ ئەو قاچاخچییە ڕەنگە تا ئێستا سەدكەسی وەك ئاریانی لەگەڵ خۆی بردبێت ،خۆ ئەوانیش پارەیان
پێ بووە.
 ئەی ئێستا ئاریان چی بەسەرهاتووە؟()٥
 مام عەلی وتی :ئەو كاتەی وتیان ئاریان دیارنەماوە،هەفتەیەك دەبوو نەهاتبووە ئێرە .دواهەمینجار كە بینیم وابزانم
شەوی هەینی بوو ،لێرە لە دوكانەكەی من لەگەڵ دوو كەسی
تردا دانیشتبوون و قسەیان دەكرد.
 شەوی چی ،كەی ئاریان شەوان دەچێتە دەرەوە؟ مام عەلی وای وت ،بڵێی ئەو پیاوە درۆ بكات؟ كەواتە ئەو شەوانەی كە دەتگوت چووە بۆ الی زانیار بۆسەعیكردن ،چووە بۆ دوكانەكەی مام عەلی.
 من بڵێم چی؟ ئەو دەیگوت دەچم بۆ الی زانیار ،خۆ دوایناكەوم و بەدوایدا بڕۆم.
 تۆ هەر قسە مەكە ،هەمووی خەتای تۆ بوو ئەو كوڕە وایلێهات .باشە ئاالن مام عەلی نەیگوت ئەو شەوە ئاریان لەگەڵ
ئەو دوو كوڕەدا باسی چییان كردووە؟
 ئەوەم پێگوت ،ئەو وتی :گوێم لە قسەكانیان نەبووە ،بەاڵمدەیگوت ئاریان زۆر بێتاقەت دیاربوو ،لەسەر یەك جگەرەی
دەكێشا.
 جگەرەی چی ،كەی ئاریان جگەرە دەكێشێت؟ كەواتە بۆجگەرەكێشان چوونەتە ئەو دوكانە؟
 مام عەلی وایگوت ،بڵێی ئەو پیاوە درۆ بكات؟ نا ڕاست دەكات ،بەاڵم بۆچی مام عەلی ڕێگە بەو منااڵنەدەدات لە دوكانەكەی ئەودا جگەرە بكێشن؟
 ئەو چی بكات؟ دوكانە و خەڵك سەردانی دەكات ،خۆ ئەو بەزۆر نەیگوتووە جگەرە بكێشن.
 تۆ دەتزانی ئاریان جگەرە دەكێشێت؟ من هەرگیز نەمبینیوە ئاریان جگەرە بكێشێت ،بەاڵم ڕۆژێككە ویستم پانتۆڵەكەی بشۆم ،تەماشام كرد پاكەتێك جگەرەی
تێدابوو ،كاتێك ئێوارە گەڕایەوە بۆ ماڵەوە ،وتم ئەو پاكەتە
چییە؟ ئەو وتی ئەوە هیی هاوڕێیەكمە و برا گەورەكەی بانگی
كرد ،بەپەلە پاكەتەكەی دایە دەست من - .تۆش یەكسەر
بڕوات پێ كرد؟
 ئەی چی بكەم ،ئاریان هەرگیز درۆی لەگەڵ نەكردووم. ئەی بۆ الی من باسی ئەوەت نەكرد؟ وتم با كێشە دروست نەبێت ،بڕواناكەم ئاریان جگەرەبكێشێت ،مام عەلی هەر لە خۆیەوە قسە دەكات.
 ئەوە نییە ئاالن دەڵێت مام عەلی وتویەتی جگەرەی كێشاوە،بڵێی مام عەلی ئاریان نەناسێت؟
 مام عەلی وتی :ئاریان و چەند كوڕێكی تری گەڕەك ،زۆرشەو دەهاتنە دوكانەكەی من و جگەرەیان دەكێشا و پێكەوە
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قسەیان دەكرد.
 نازانم بۆچی ئاریان بە شەو چۆتە دەرەوە؟ باوكە ئێستا ئەوە چ پەیوەندییەكی بە ونبوونەكەیەوە هەیە؟ چۆن پەیوەندیی نییە ،چوونەدەرەوە بە شەو مەترسیدارە،ئەوەتا بزانە ئەو كوڕە چی بەسەرهات.
 باوكە ئاریان شەو لە ماڵەوە بوو ،بەیانی زوو ڕۆیشتووە ودیارنەماوە.
 بڵێم چی ،ئاگام لە خۆم نییە چی دەڵێم.()٦
 من كە قسەم لەگەڵ زانیاردا كرد ،باسی ئەو شتانەی نەكرد،بڕواناكەم ئەوە ڕاست بێت.
 زانیار ڕووی نەهاتووە ئەوە لەگەڵ تۆدا باس بكات ،بەاڵمكاتێك من قسەم لەگەڵ كرد ،ئەو وتی :ئاریان لەگەڵ كچێكدا
یەكترییان خۆشدەویست.
 باشە ئاریان بەو شەرمنییە خۆشەویستی چی؟ ئەو وتی :من ئاگاداربووم ،بەاڵم ئاریان الی من زۆر باسیئەو كچەی نەدەكرد .وتی :زیاتر (توانا) ئاگاداری ئەو پەیوەندییە
بوو؟
 توانا كێیە؟ هاوڕێی (ئاریان)ە ،ماڵیان سێ كۆاڵن لە خوار ئێمەوەیە. باشە ئاریان چۆن لە سێ كۆاڵن خوار ئێمەوە هاوڕێی هەیە؟ پێكەوە لە یەك پۆلن و زانیار دەڵێت زۆربەی كات دوایتەواوبوونی قوتابخانە ،بە یەكەوە دەهاتنەوە بۆ ماڵەوە.
 ئەی توانا وتی چی؟ سەرەتا نەیدەویست باسی ئەو بابەتە بكات ،بەاڵم وتم زانیارهەموو شتێكی پێ وتووین .ئیتر ئەویش باسی پەیوەندییەكەیانی
بۆ كردم.
 ئەو كچە كێیە ،لە كوێ بینیویەتی؟ ئەو كچە ناوی (نیان)ە و ماڵیان كۆاڵنێك خوار قوتابخانەكەی(ئاریان)ەوە بووە و هەموو ڕۆژێك كە لە قوتابخانە هاتوونەتەوە،
بەو كۆاڵنەدا ڕۆیشتوون.
 باشە ئاریان چۆن وێراویەتی شتی وا بكات ،ئەی لەوەنەترساوە باوكی یان برایەكی ئەو كچە بەو پەیوەندییە بزانن؟
 توانا وتی :پەیوەندییەكەیان لە كاتی تاقیكردنەوەكانی نیوەیساڵدا دروست بوو ،هەر بە تەنها ساڵوكردن و پێكەنین و ئەو
شتانە بووە ،تا ئێستا بە یەكەوە قسەیان نەكردووە.
 هیچ نییە جا ئەوە كەی خۆشەویستییە؟ توانا دەیگوت :ئاریان زۆری خۆشویستووە و بەردەوام لەخەیاڵیدا بووە .نامەیەكی جوانیشی بۆ نووسیبوو ،ئەگەر ماڵیان
نەگوێزایەتەوە بەنیاز بووە بیدا بەو كچە.
 جا ئاریان لە كوێ دەزانێت نامەی خۆشەویستی بنووسێت؟ نازانم ،ئەو وتی :نامەكەی نووسیبوو ،بەاڵم ئیتر كچەكەینەبینیوەتەوە.

 ماڵی ئەو كچە گواستویانەتەوە ،كەواتە لەو گەڕەكە نەماون؟ توانا وتی :دوای ئەوەی قوتابخانە تەواوبوو ،دە ڕۆژ بەسەرپشووەكەدا تێپەڕی بوو ،ئاریان هات بۆ ماڵەوە بە شوێنمدا.
زۆر بێتاقەت بوو ،وتی چەند ڕۆژێكە بە بەردەم ماڵەكەیاندا
تێدەپەڕم و نایبینم .من كوڕێكم دەناسی ماڵیان پێج ماڵ لە
خوار ماڵی ئەو كچەوە بوو ،پرسیارم لەو كرد ،ئەو وتی ئەو ماڵە
گواستویانەتەوە و لەم گەڕەكە ڕۆیشتوون.
 ئەی چوون بۆ كوێ؟ توانا وتی :ئەو وتویەتی نازانم چوون بۆ كوێ .وتی :ئیترڕوومان نەهاتووە زۆر پرسیار بكەین.
 كەواتە هیچ نەبووە ،پەیوەندییەكەیان تەواوبووە. توانا دەڵێت :ئاریان هەر كۆڵی نەداوە و چەند جارێك هاتووەبە شوێنمدا و هەر لە خۆمانەوە هەر ڕۆژەی دەچووین بۆ
گەڕەكێك و بە كۆاڵنەكاندا دەسوڕاینەوە ،بۆ ئەوەی ئەو كچە
بدۆزینەوە .هەرچەند پێم دەوت چۆن دەتوانین بەو شێوەیە
بیدۆزینەوە؟ بەاڵم ئاریان نەیدەزانی چی بكات و زۆر خەفەتی
دەخوارد و ئەم هاوینە تا ئەو كاتەی وتیان دیارنەماوە ،هەر
جارێك بمبینیایە باسی ئەو كچەی دەكرد.
 بڵێی ئەو كچە ماڵیان نەچووبێت بۆ شارێكی تر؟ نازانم ،تواناش وتی :دوای گەڕانێكی زۆر بە گەڕەكەكاندا،ئاریان وتویەتی ڕەنگە لەم شارەدا نەبێت.
 دەترسم ئاریان ئەوەی زانیبێت كە ئەو كچە چووە بۆ شارێكیتر و ئەویش چووبێت بەدوایدا بگەڕێت ،ئەو پارەیەشی بۆ ئەوە
بردووە.
 باوكە چۆن شتی وا دەبێت؟ شاری تری چی ،ئەوە هەژدەڕۆژە ئاریان دەیارنەماوە.
 ئەی بڵێم چی ،ئەی باشە ئێستا ئاریان لە كوێیە؟()٧
 ئاالن چی بوو ،ئەو كوڕە نەیگوت لەسەر چی لەگەڵ ئاریانشەڕیان كردووە؟
 ئەو كاتەی زانیار باسی شەڕەكەی ئاریان و ئەو كوڕەی بۆكردم ،ناونیشانەكەم لێ وەرگرت و ماڵەكەیانم دۆزییەوە.
 زانیار درۆ دەكات ،كەی ئاریان قەت شەڕی كردووە؟ تۆ قسە مەكە ،با كوڕەكە تێمان بگەیەنێت چی بووە؟ دایكە زانیار درۆ ناكات ،ئەو كوڕە ناوی (شیروان) بوو ،ئەویشباسی شەڕەكەی بۆ كردم.
 ئەو (شیروان)ە كوڕی كێیە و ماڵیان لە كوێیە؟ نازانم كوڕی كێیە ،بەاڵم ماڵیان لە سەروو باخی گشتییەوەیە. باشە ئاریان بۆچی گەیشتۆتە ئەو شوێنە؟ ئەو كوڕە لەگەڵ ئاریان و زانیاردا لە یەك پۆلدان. ئەی نەیگوت لەسەر چی شەڕیان بووە؟ ئەو وتی :كۆتایی ساڵ بوو لە وانەی بیركاریدا بابەتێكمانتەواو نەكردبوو ،ئەو بابەتەش بۆ تاقیكردنەوە داغڵ بووە .ئیتر

ئاریان لە پۆلدا بە مامۆستای بیركاری وتووە با پاشنیوەڕۆ
بێینەوە بۆ قوتابخانە و ئەو بابەتە بخوێنین ،ئیتر مامۆستاش بە
قسەی (ئاریان)ی كردووە و بە قوتابییەكانی وتووە هەمووتان
سەعات سێ لە قوتابخانە ئامادەبن.
 جا ئەوە چ پەیوەندییەكی بە شەڕی ئەوانەوە هەیە؟ (زانیار) وتی :كە لە قوتابخانە هاتینە دەرەوە ،ئەو (شیروان)ەهات و بە (ئاریان)ی وت :تۆ لەخۆتەوە بۆ دەڵێیت با پاشنیوەڕۆ
بێینەوە بۆ قوتابخانە؟
 ئەی (شیروان)یش وتی لەسەر ئەوە شەڕمان كردووە؟ بەڵێ ئەویش باسی ئەوەی كرد ،زانیار وتی :ئیتر پەالمارییەكترییان داوە و قوتابییەكانی تر كەوتوونەتە نێوانیانەوە و
نەیانهێشتووە شەڕەكە درێژە بكێشێت .شیروان وتی :شەڕەكە
هیچی وا نەبوو ،من مشتەكۆڵەیەكم كێشا بە چاوی ڕاستی
ئەودا و ئەویش شەقێكی تێهەڵدام و ئیتر قوتابییەكان لە
یەكترییان جیاكردینەوە.
 ئێستا بیرم كەوتەوە ،نیوەڕۆیەك ئاریان لە قوتابخانە هاتەوە،بەرچاوی سوور بووبووەوە ،وتم :ئەوە بە چی واتلێهاتووە؟ وتی:
هیچ نییە كەوتم.
 جا خەڵك بكەوێت بەرچاوی دەدات بە زەویدا؟ من چی بكەم؟ ئەو خۆی وایگوت. تۆش خێرا بڕوات پێ كرد؟ ئەی لە كوێوە بزانم شەڕی كردووە؟ جا تۆ تا ئێستا چیت زانیوە؟ باوكە ئێستا كەی وەختی ئەوەیە ،ئەو شەڕە چ پەیوەندییەكیبەدیارنەمانی (ئاریان)ەوە هەیە؟
 چۆن پەیوەندیی نییە ،ئەی كێ دەڵێ ئەو كوڕە بۆ تۆڵەكردنەوەشتێكی لە ئاریان نەكردووە؟
 باوكە شەڕی دوو مناڵی وا چییە ،تۆ بیبەستیتەوە بەدیارنەمانی ئاریانەوە؟ شیروان وتی :لە كاتی تاقیكردنەوەكانی
سەری ساڵدا خۆم چووم ئاریانم ئاشتكردۆتەوە.
 نازانم بڵێم چی ،ئەی باشە ئەو كوڕە بۆ دیارنەماوە؟پاش بیستویەك ڕۆژ لە ونبوونی ،بەیانی زوو پۆلیس تەرمی
(ئاریان)یان لە قەراخ شار بە كوژراوی دۆزییەوە .ئاالن دوای
ئەوەی ئەو پیتە (ئێن)ە ئینگلیزییەی دیوی ناوەوەی سەر
مەچەكی چەپی (ئاریان)ی ماچ كردبوو ،كە بە داخكردن
نووسرابوو ،لە دادوەری پزیشكی هاتبووە دەرەوە و بە
گریانەوە وتبووی (خوایە ئەو برایەم چی كردووە ،تا دوو چەقۆ
بكەن بەسەر سنگیدا و فیشەكێك بنێن بە ناو دەمییەوە و
شاخوێنبەری دەستی چەپی ببڕن؟).
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باغچەی پاشا
سەدیق ڕەسووڵی
باغچەی پاشا لەو بەر ئاوە  .لەو بەری چۆماننوسەر لە پەنا
هێندێک شاخ ڕاوەستاوە چاویلکەکانی دەسڕێ  .چاو لەو
بەری دەکا  .پەنا کانی سۆفی ژن لە تەنیشت دار بەڕویەکی
پیری کەنەفت  ،چنار ڕاوەستاوە  .دەڵێ تازە لە چۆمان
هاتۆتە دەرێ  .داودەلینگی تەڕە وادیارە لە بوارێکی تەنکی
ئاوی ئەو بەری کانی سۆفی ژن بە پەنا هێندێک شاخدا
کۆڵبەرەکان بە دزی سەربازێکی باریکەی بەلوچ .
نوسەر چاوێکی لە باغچەی پاشا کرد بە ئااڵی هەرێمی
کوردستانەوە  .لە بن دار سێوێک پشیلەیەک سەری ناوەتە
سەر کلکی  .نوسەر لە پێشدا بیر لەوە دەکاتەوە پارەی دەوێ
بۆ چاپی ڕۆمانەکەی .پێی سەیرە ئەو کچە تیوە لەو بەری
لە پەنا ئەو مزگەوتە سێسەت هەزاریدا بۆ پەراندنەوەی ئەو
پشیلەیە  .چنار پێی دەڵێ
 :سوڵتان سەلیم دەگاتێ ئەوکات هیچت دەست ناکەوێ .
نوسەر دەگاتە سەر چۆمی سوڵتان سەلیم و سوارەکانی
دەگەنە سەری  .سوڵتان بە خەنجەرو بڕنویەکی دەسک
قوڵەی لە شاندا  .جگەرەیەک بە ال لێوەوە  .دەست هەڵدێنێ
بۆ ڕاوەستانی نوسەر لەو الترەوە لە بەر سێبەری مزگەوت
چنار خۆی ماتداوەچاوی لێتانە .سوڵتان لە گیرفانی سێسەت
لیری زێڕ دەداتە دەستی نوسەر بۆ هێنانی ئەو پشیلە
ئەبڵەقەی ژێر دارسێوەکەی باغچەی پاشا لەوبەری ئاوە .
پاشا دوو کچی هەیە شانازو خەرامان ئاواڵ دوانە نین بەاڵم
زۆر لێک دەچن  .نوسەر دەست بۆ پشیلەکە دەبا  .شاناز
لەو بەری باغەوە دێتە دەرێ  .پەڵە هەورێکی مات بەو
ڕۆژە خۆشەی بەهاری چاوێک لە نوسەر زۆری پێ سەیرە .
دەستێک بە چاویلکە شکاوەکانی لە چاودا ماوە  .عافرەتێکی
ڕوت لە پەنا هێندێک داری هەنار گوڵی کردوە  .بە دەنگێکی
نەرم کوتی تۆ فارسی دەزانی  .نوسەر دەستی بە سەری
هاڵۆزی دادێنێ  .چاو لە سینگ و بەرۆکی ڕوتی شاناز
کتێبێکی شێعری بە دەستەوە  .نوسەر چاوێک لە کتێبەکەو
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دەست و مەچەکی سپی شاناز دەکات  .پێی دەڵێ
 :ئەوە دیوانی شێخ ڕەزایە .
شاناز بە نازێکەوە لەشی وەردەسوڕێنێ بۆ الی نوسەری
کەس نەماو تۆزێک پاشە کشە دەکات  .تازە بیری دێتەوە
پشیلەکەی لە باوەشدایە  .شاناز دەست بە سەری پشیلەدا
دێنێ  :شێعرە فارسیەکانم بۆ وەرگێڕیەوە سەر کوردی.
نوسەر هەنگاوی بەرەو دوا دەنێ  :ئەگەر ئیجازە بدەی
شەوێ دێم .شاناز بە گاڵتەوە پرسی  :چنار بۆ کوێ دەبەی
نوسەر هەڵدەبەزێتەوە  .چاوێک لە پشیلەکە دەکا  .بیر لە
سێسەت دراوی زێڕی سوڵتان سەلیم دەکاتەوە  .پشیلە
دانانێتەوە  .دەیهەوێ بە الیەدا ڕاکات .خەرامان لە پشتەوە
توند دەیگرێ  .نوسەر هەستی بە سەر خۆشیەکی زۆر سەیر
کرد  .لەشی ڕوتی خەرامان چێژێکی نامۆی دەداتێ هەستی
کرد لەشی لە فڕیندایە  .شاناز کتێبەکەی دەداتە دەستی .
خەرامان دەستی نوسەر دەگرێ دەیباتە الی دار گێالسێکی
ویشک بەو بەهارە  .بە نوسەر دەڵێ  :چی لە باغەوانی
دەزانی  .نوسەر چاو لە لەشی ڕوتی ئەوان دەبێتە هەستێکی
ئەوەندە نامۆ بە خۆڕایش باغەوانیان بۆ بکات  .پێیان دەڵێ :
لیسانسی کشت و کالم هەیە  .ئاوا دەبێ نوسەر لە باغچەی
پاشا دادەمەزرێ .
میوان
میوان لە دووی مانگی خاکەلێوە بە ژوور دەکەوێ  .کچی
پوریانە  .ماڵیان لە بانەیە  .موبایلێکی ئەپڵی بە دەستەوە .
جانتایەکی بە شانەوە  .بە چاوی ئاماژەی کرد بێدەنگ بم
 .دەبێ دەنگێ نەکەم دەیناسم و دەزانم نێوی چنارە  .پاشا
لە دیوی سەرێ بەخێر هاتنی کرد  .لە دیوێک لەوالترەوە
نەهار دەخۆین  .چنار باسی مار دەکات نابێ لێی بترسی .
لەو کاتەدا پشیلە بە ژورێ دەکەوێ .هەمان پشیلەی خۆی

باسی دەکرد .ئەو هەموو پارەیەی دەیدا بۆ هێنانی  .حەتمەن
هاتوە بۆ برنی ئەو پشیلەیە  .ئەو دوو خوشکە باسی ترسی
خۆیان لە مار دەردەبڕن  .شاناز کوتی  :پێم وایە ئەو مارە بە
شەو دەگەڕێتەوە باغچەی پاشا دوو دەرگای هەیە .یەکیان بە
الی شاخە ڕەشدا دەکرێتەوە  .یەکیان بە سەر ماڵێدا  .پاشا
دوای شام میوانەکەیان ڕێنوێنی دەکات بۆ الی باغچە  .لە
دەرگای حەسارێدا دەچنە نێو باغچەی پاشا دوو کانی چکۆلە

ئاوی دەدەن  .خەرابات و خەراجات  .چنار لە پەنا کانی
خەرابات توشی مارە دەبێت  .دەستی بۆ ڕادەدێرێ  .مارە بە
دارە مێوێکڕا دێتە سەرێ و لە سەر شانی چنار دەنیشێتەوە
 .پاشا زۆری پێ سەیرە دەبێ  .بێ ترس دەتوانێ دەست
بە سەری مارە دا بێنێ  .چنار باسی دۆستایەتی لەگەڵ
سروشتیان بۆ دەکات  .لەو کاتەدا پشیلەکەی باغچەی پاشا
لە پەنای دێتە سەر پاشوو سەیری من دەکات  .چاوی لە من
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بز دەکاتەوە  .چنار بە دوربینی موبایلەکەی سێلفیەکی خۆی
و پشیلەکە دەگرێ  .پشیلە لە الی ڕاستی و مار لە سەر
شانی چەپی  .سەرسام لەو وێنەیە.لە گۆشە نیگایەکی بلیند
لە سەر پەلی دار بەڕوویەکی پیری کەنەفتی بێ بەروو ...
هەر یەکی چۆڕێک ئاوی کانی خەرابات دەخۆنەوە  .پاشا
پێم دەڵێ  :بەیانی مێوەکان دەبڕییەوە  .شاناز لە بن گوێمدا
بانگم دەکا بۆ ئەو بەری باغچەی پاشە تاقە پشیلەیەکی
لێیە  .ئێواران لەگەڵ پاشا هەتا سەر چۆمان دێ بۆ گەڕان
و چاو لەو کۆڵبەرانە دەکات  .خەریکی پەڕانەوە بە دزی
سەربازەکە هێندێکی پارە بە دەستەوە  .من بە پشت ئەو
سەربازە بەلوچەدا سەردانێکی ئەو بەری ئێرانم کردەوە .
بە خۆمم کوت :بە تایەک گوێز بپەڕمەوە باشترە .دەهەزار
دەدەم بە سەربازە  .لەو بەر تایەکەم دادەنێم  .بە دەنگی
سوڵتان سەلیم هەڵبەزیمەوە  .توند گوێم دەگرێ  .بە دوو
سێ سواری خۆی دەڵێ  .بیهێننە مزگەوت  ،بزانم بۆ ئەو
پشیلەیەی نەهێناوە  .سوارەکانی هەموو پیاوی کەڵە کەڵە ،
بە شەمشیروو تاپڕی دەسک قوڵە بۆم هاتنە خوارێ  .سوڵتان
سەلیم زۆر توڕە یەخەم دەگرێ
 :پێت وایە کێی ؟
 :نووسەرم  ،دەمهەوێ ڕۆمانەکەم چاپ کەم
سوڵتان سەلیم دەست لە بەر کەلەکەی دەنێ :توڵە سەگێکی
چکۆلەت لە دیوەکەی خەراماندا نەدی ؟
 :نەچومە دیوی خەرامان
 :ئەو شەوەی شێعرە سکسەکانی ئرەج میرزات بۆ دەکردە
کوردی .
 :توڵە سەگێکی بۆر بوو
 :ئەگەر بۆم بێنی پارەی پێنج ڕۆمانت دەدەمێ هەتا لەو
بانەیە چاپی کەی
 :باغچەی پاشا دوو توڵەی وای لێیە  .لە نێو دیوەکانی
شانازوخەراماندا لە هاتوو چۆدا .
 :ئێوارێی هەینی یازدەی خاکە لێوە لە دیوەکەی
خەرامانتوشی هەر کامیان بووی.
سوڵتان سەلیم نازانێ خەرامان دوو خاڵی ڕەشی لە سەر
شلکی ڕانیەتی  .سولتان سەلیم نازانێ من لە یەک سات
و کاتدا لە دوو جێگادا دەتوانم لەگەڵ هەر دووکیان بم .
هەر چەندە ئاقل وەری ناگرێ کەسێک  .بەاڵم من دەتوانم
سوڵتان نازانێ من ئەو فەندوو فێڵە لەو دوو خاتوونە ڕێزدارە
فێر بوم .
لە شەوێکی فێنکی بەهاریدا سوڵتان سەلیم لە نێو دێی
چۆمانەوە منی گێڕاوە بۆ پەڕاندنی سنوور  .بۆ بەزاندنی
چۆمەکەی چۆمان  .لە سەر چۆمی چنار بانگم دەکات .
چنار بۆ الم دێت  .زۆری لێ دەترسم لەو تاریکی و چۆم و
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ترسی سوارە چەکدارەکانی سوڵتان سەلیم  .ئەو هەاڵتن و
هاوارو دادی چناری باریکی ماڵ وێرانی بابان نەماوی  .لە
گۆمێک دەدەم لەوالی دار گوێزەکان  .بە دوامدا لە گۆمەکە
دەدا  .دەچمە بن گۆمەوە بە دوامدا دێتە بن گۆمەوە  .لەشی
وەک ماسیەکی لوسی لە بەر دەستان تێم دەهاڵێ  .لە بن
گۆمەکەدا پێم دەڵێ :منیش نوسەرم منیش چیرۆک دەنوسم
 .منیش ڕۆمانم بە دەستەوە .
 :چنار تۆ چیت لە من دەوێ .؟
میوانی
میوانی لە دووی بانە مەڕدا بەڕێوە دەچێ  .تۆ لە بەر باغچەی
پاشا دەستت ناوەتە بەر چاو لەو بەری دەکەی سولتان سەلیم
و سوارەکانی وەبەر دمی سەربازوو سەرهەنگ و سەروان و
خەڵکێکی زۆرو هێندێک کۆڵبەری ماندوو سێ سوار چاکی
بە دواوە  .بە سواری ماینێکی حودودەوە گوڵینگی لە زێروو
لەغاوی لە قوڕقوشم  .یاڵی ئەبریشەمی خاو  .تۆ چاو لە چنار
هەڵناگری لەوالی ئەوانەوە بە ماتە مات لە پەڕینەوەدایە .
بڕیارە بێت و شێعرە فارسیەکانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی بۆ
شانازوو خەرامان زۆر حەزیان لە شێعری وایە  .خەرامان دوو
شێعری هەیە کە خۆی هۆنیویەتیەوە  .سەروای شێعرەکانی
نێوی شانازە  .تۆ هەر دوکیانت بیستوە  .جیاوازی تۆو چنار
لەوە دایە  .لەو بیستنە دایە  .بڕیارە چنار بە پشت تۆ دابێت
و ئەو پشیلەیە دەست داتێ و بێ ئەوەی کەس بزانێ لە
تاریکی شەودا بە پەنا کانی خەراباتدا دەرباز بێت  .بڕیاڕە
تۆ گرینگی ئەو پشیلەیە بزانی  .دەزانی سوڵتان سەلیم
بە هیچ قیمەتێک لەو نەهێنیە ئاگادارت ناکات  .چنار بە
دەرگای الی دەرێ بە ڕوی شاخێکی بەرزدا دەکرێتەوە  .لە
پەنا چۆمی بە سەر ماینەکەیەوە دەتناسێتەوە  .بە تانە پێت
دەڵێ  :کوڕە ئازاکەی گیڕۆدەی باغچەی پاشا دوو مینی
لێیە  .یەکیان الی دەرگای دەرێ  .ئەو دەرگایەی بەڕوی
شاخەکاندا دەکرێتەوە  .ئەو دەرگایەی بڕیارە چنار پێیدا
بێتە ژوورێ  .سوڵتان سەلیم وەک دیاریەک دەیهەوێ ئەو
دوو مینە بەتاڵ کاتەوە  .ئەوەڵ مین لە خوار کانی خەرابات
لە پەنا دار هەنارێکی پیری کەنەفتی  ،کەلال  .ئەو باغچەیە
دوو دار هەناری لێیە  .بەاڵم تاقە پشیلەیەکی لێیە  .ڕۆژ
هەتا ئێوارێ دێت و لە بن ئەو دار هەنارە پەککەوتەیە لە
سەر کلکی نەرم و نیانی خۆی ڕادەکشێ  .سولتان دەستی
هەڵدەکات  .وەک جادووگەرێکی لێزان و پسپۆڕ باڵی
دەکاتەوە  .بە گاڵتەوە هەروا ڕوی لە تۆیەو هەستی لە سەر
ئەو پشیلە ئەبڵەقەیە .
 :ئەگەر پیاوی ترسە نۆکتان لە نێو دایە دوو هەنگاو

بکشێتەوە .
تۆ دوو هەنگاو دەکشێیەوە هەتا چاوت لە دەرگای خوارێی
باغچە بێت  .نەکا چنار بە سەر ئەو مینە پەڕێ  .سولتان
سەلیم بۆ مینە دادێتەوەو لە چاو تروکانێکدا مینە بەتاڵ
دەکاتەوە  .لە سەر بەری دەستی دادەنێ  .پاشا بە موبایلێکی
کۆنی سامسۆنگەوە وێنەی لێدەگرێ  .وێنەیەکی تارو ڵێڵ
لە سەر دەستی سولتان  .ئەوانی دیکەش وێنە دەگرن و
گرتە هەڵ دەگرن  .تۆ لە بازە وێنەیەکدا دیاری ئاوڕت لە
سەر دەرگای ئەوبەری تەنەکەیە  ،دەترازێ  .زۆرت پێ سەیر
دەبێ پشیلە لە بەر ئەو دەرگایە هەڵ کوشماوە  .تۆ پێی شاد
دەبی  .سولتان سەلیم ئەو شادی و خۆشیە لە چاوی تۆدا
هەست دەکا بەاڵم نازانێ لە بەر چیە  .چنار دەست دێنێ
دوور لە چاوی ئەوانە پشیلە دەباتە دەرێ لە دووی مانگی
بانەمەڕدا  .لەو بەری کۆاڵن لە پشت دەرگا خەرامان توند
دەستی پورزای خۆی دەگرێ  .پشیلەی لێدەستێنێ  .نازانم
ئەو چەتیوە باریکە دەڵێی چیلکەیە بە چ زمان و فێلێک
پشیلەی لە خەرامان وەردەگرێ لە بەر تریفەی مانگدا بە
بەری کانی خەرابات لەو الی باغچەی پاشا تەنیا پشیلەیەکی
لێیەو بەس  .ئەویش ئەو چەتیوە دەڵێی تاژیە لە چۆمیداو
پەڕیە بەری مزگەوتی گەورەو بە نێو کۆڵبەرەکاندا پەڕیە نێو
ئیستی شێنێکی سپی دووهەزارو حەفدەدا خۆی گەیاندە
بانە دەوری مەیدانی جەهاد چوە موسافیرخانەیەکی چکۆلە
دیوێکی چکۆلە .دەرگای کردەوەو هاتە ژوورێ بۆنی دوکەڵی
سیگاڕوو عەترە هەرزان باییەکەی تۆی ناسیەوە  .چرای هەڵ
کرد پشیلەی لە باوەشدا چاوی بە تۆ دەکەوێ  .زۆری پێ
سەیر نابێ .
لێرەدا چنار ماندوو شەکەت پێت دەڵێ :
 :تۆ چت لە من دەوێ ؟
خنکان لە خەرابات
خەرامان بانگی کرمە سەرێ  .دیوێک بە شوشەی وردی
شینەوە  .خەرامان ڕوت لە سەر چرپایەکی دار گوێز بۆ
الی خۆی بانگ هێشتنم دەکا .دەست دەنێتە نێو دەستم
 .لە سەر پەنجەرە خۆم لە گیانی ڕوتی دێتە نێو باوەشم
ئاماژەیەکی کورتی خەرامان بە سولتان سەلیم بن دارەکان
الی کانی خەراجات بۆ چرکەیەک ڕاوە دەستێ .
 :بزانە ئەو کابرایە بۆ لەو پشیلەیە دەگەڕێ
پێم دەڵێ  :ئەو پشیلەیەمان لە چیرۆکێکی چنار هێناوەتە
دەرێ جۆرێک سەر بەخۆیمان پێداوە .
پێم دەڵێ :تۆ پێت خۆش نییە ڕۆمانەکەت چاپ کەی؟
لە خوارێ لە باغچەی پاشا شای و هەڵپەڕینە  .ئاورێکی
گەورە کراوەتەوە  .شەڕابی سۆفی خدر دەگەڕێ و سولتان

سەلیم لە بەر ئاور دێت و دەچێ  .سەی عەلی سەردەشتی
و قادر مامەندی سۆرانیان بەرداوەتەوە عوسمانە سوور نایەی
بە دەستەوە  ،برایمە ڕەش بە نایەوە لە تەنیشتی و زیکۆو
فەرمان لەوالی ئەوانەوە  .پاشا لە سەر چرپایەکی گەورە
شانازو خەرامان لە تەنیشتی ئەوانەوە دوو سێ کچی دیکە
ڕوو لە شای دەکەن  .سولتان هەرچی دەگەڕێ چاوی بە
جەنابی پشیلە لە باوەشی چناردا لە میوانخانەیەکی چکۆلەی
هەرزان .لە دیوێکی تاریک چنار لە خەوڕادەپەڕێ پشیلەی
هەروا لە باوەشدایە  .لە بن گوێی پاشادا دەڵێم
 :دەتوانم لەگەڵ هەموی ئەوانە هەتا بەیانی شەڕە بەند بکەم
پاشا بە دەنگی بەرز هاوار دەکا  .خەلک ئاوڕی لێدەدەنەوە .
پاشا منیان نیشان دەدا
 :ئەگەر ئەو پیاوە جەنابی نوسەر بتوانێ لە شەڕە بەنددا
لەگەڵ ئەو گۆرانی بێژانە هەتا بەیانی بیڵێ ئەوە هەرکام لە
کچەکانی منی بوێ خەاڵتی بێت .
پاشا نازانێ دوێنێ شەوێ هەرکچ و لە دیوی خۆیدا لە
نیوە شەودا لە سات و کاتێکی میزاندا لەگەڵ هەردووکیان
ڕاپەڕیوم  .هەر دوکیانم بە یەک میزان کێشا خوارێ .
لە گۆشەنیگایەک دا لینگیانم لە تەختی خەوتنیان کێشا
خوارتر  ،تۆزێک خوارترو ئەوالتر .
لە پێشدا سەی عەڵی بە کەواو پاتۆڵێکی شینکیەوە پڕلۆنێک
لە سەر میکڕۆفۆن دەگرێتە دەست و الی ڕاستی ئاورەکە
ڕاوەدەستێ گۆرانی بە نایەو زەرب و زیکۆو فەرمانەوە دەست
پێدەکات  .سەی عەڵی سێ چوار بەندم لەگەڵ دەڵێ
جێگای خۆی دەدا بە ئاوات میراوای  .سەید پێم دەڵێ :
بەڕاستی مامۆستای لە بەر شەهامەتت گۆرانیم لەگەڵ کوتی
 .ئاوات میراوای دەنگ هەڵدێنێ چاوم بە چنار دەکەوێ
پشیلە ئەبڵەقەکەی لە باوەشدایە  .لە پەنا کانی خەرابات مات
و دڵتەنگ ڕاوەستاوە  .بە گۆرانی ڕووی تێدەکەم
 :چنار تۆ چت لە منی نوسەری بێکەس دەوێ ؟
خنکان لە خەرابات لێرەدا تەواو نابێ  .درێژەی هەیە .
بوون لە خەرابات
کانی خەراجات کانیەکی چکۆلەیە لە خوار باغچەی پاشا .
دوو گوڵی لە سەرە  ،یەکیان سوورو یەکیان زەرد  .لەوێڕا
ئااڵی هەرێمی کوردستان بە جوانی دیارە دەشەکێتەوە
 .سوڵتان سەلیم بە دوو سێ پیاو بە دوایەوە  .کۆت و
شەڵواری ڕەشی لە بەردا  .چاویلکەی ڕەشی لە چاودا .
کاڵوی شەبکەداری تەورێزی لە سەردا  .بانگی نوسەر دەکا .
 :تۆ شوێنی ئەو پشیلەیە دەزانی ؟
لە مەڕ گرینگی ئەو پشیلەیە دەپرسی  .لە بەر چی بە
دوایەوەن  .سوڵتان سەلیم بانگت دەکاتە سەر کانی خەراجات
و سێ پڵە خوێنت نیشان دەدا لە پەنا دار سێوێکی پیری
ڕیوەلەی زەرد هەڵگەڕاوی بێ بەروو بوم  .باسی کچەکەی
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خۆیت بۆ دەگێڕێتەوە  .ئەو پشیلەیە بۆنی پیاوکوژەکەی
هەڵگرتوە .ئەو پشیلەیە وەک وڕوحی ئەو وایە .
 :تۆ دەزانی لە کوێیە  .دەزانی خەرامان ئەو پشیلەیەی لە
کوێی شاردۆتەوە .
بیر لە چنار دەکەیەوە  .لە میوانخانەیەکی چکۆلەی دەوری
مەیدانی جیهاد شاری بانە خۆی مات داوە  .پشیلەی ئەبڵەقی
لە باوەشدا خەوتوە  .بیر لەو ملوانکەیەکی شین دەکەیەوە
 .بیر لە کتێبی ملوانکەی شین دەکەیەوە لە باغەڵی
چناردا سێ چوار پەڕی چیرۆک تێدایە  .بە خودکاری شین
نوسراوە  .لە گیرفانی دیکەی کولۆنجەکەیدا وێنەی پیاوێکی
کەڵەگەتی تێدایە  .ئەو وێنەیەت نەدیوە  .سوڵتان سەلیمیش
ئەو وێنەیەی نەدیوە  .خەرامان و شاناز ئەو وێنەیەیان دیوە
 .لە وێنەکەدا پیاوێک لە پەنا کانی خەرابات بە خەنجەرێک
لە بەر کەلەکەو بڕنویەکی دەسک قوڵە لە شاندا .
شەوێک لەگەڵ هێندێک کۆڵبەر بە الی کانی سۆفی ژن
لە بەر دێی چۆمان دەپەڕنەوە  .تۆشی چنار دەبی لەگەڵ
سێ چوار موسافیر بە قاچاغی دەپەڕنەوە  .تۆ دەیناسیەوە .
پشیلەکەی لە باوەشدا  .تۆ بە کۆلەبارەکەتەوە  .ئەسباببازی
مندااڵنەیە .لێی دەگەڕێیەوە پێی دەڵێی  :چنار بۆ کوێ
دەچی  .دەگەڕێتەوە بە دەنگتڕا دەتناسێتەوە  .دەست
خۆشی لێدەکات  .لە بەر یاریدەدانی  .تۆ شەرتی خۆتی
بیر دێنیەوە  .شەوێک هەتا مەال بانگدانی بەیانی میوانی
لەش و لەتەری ناسک و باریک و سپی و سۆڵی بیت .
چنار بێ یەکو دوو فەرموی پەنای دار سێوەکەی خوار کانی
خەراباتت دەکا  .تۆش بێ ئەوەی بیر کەیەوە بۆ خوار ئەو
کانیە میوانی گەردن و ماچ و گۆرانی هەناسەی ماندووی .
ئەو شەوە وێنەی گیرفانی کلۆنجەکەت نیشان دەدا  .پێت
سەیر نابێ  .تۆ کەی بڕنوی دەسک قوڵەت دیوە هەتا لە
شانی کەی  .کەی چەقۆ یان قەڵەمبڕت بە دەستەوە بوە
هەتا خەنجەر لە بەر پشتێن دابێ  .باغچەی پاشا دوو دار
سێوی تێدایە  .سوڵتان سەلیم دەیهەوێ ئەودار سێوە پیرە
هەڵبڕێ  .لە جێی ئەو دارە هەڵووچە بچەقێنێ  .چنار لە
سەر وشەی چەقاندن هەڵدەبەزێتەوە  .وێنەکەی لە باغەڵ
دەخاتەوە  .هەست دەکەی شاناز لەو بەری کانی خەرابات
ئەالن تێراوە  .الیەکی زیاتری باغچەی پاشا دوو دیواری
نزمی هەیە .بە بەرد داندراوە  .دوو وەستا دایان ناوە  .یەکیان
خەڵکی سیامەیە ئەوەی کەیان بڵەسەنییە  .تۆ پاڵ بە دیواری
وەستا کەریمی خەڵکی بڵەسەنەوە دەدەی .چنار ئاماژە بە
مانگ دەکا  .تۆ چاو لە ئەستێرەیەک دەگێڕی  .چنار بڕیارە
چیرۆکی لەشی ساردی جندۆکەیەکی بزۆزی سەر ڕێوی دەم
و چاو باریکەت بۆ بگێڕێتەوە  .هەست دەکەی خەرامان بە
دوربینی موبایلەکەی گرتەیەکی کورتت لێدەگرێ .
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شیـ

کانی خەراجات بە بووکی دەچێ
دەچێ بۆ الی باغچەی پاشا توشم دەبێ شاناز تووڕە ئاتەکی
کەواکەم ڕاوەدەشێنێ  .دەڵێ  :دەفەیەکی چەرم سپی
زۆر باشم هەیە  .شێخ مارفی گەورە لێرە جێی هێشتوە .
هەتا لە ڕیێ خودا بگاتە دەستی کەسێک بتوانێ جوان و
لە بار بیژەنێ  .وەرە سەرێ خۆی لە قەرەی دە  .شایەد
سەرکەوتو هاتیە دەرێ  .دەفە دەبێتە ئی خۆت .پێی دەڵێم
 :خاتونی بەڕێز من چیرۆک دەنوسم  .باسی نوسراوەیەک
شێعرێک چیرۆکێکی کورتی کرد لە سەر چەرمی بۆرو و
تەنکی دەفەیەکی تۆزێک چلکنی بە ئاڵقەوە  .پێی دەڵێم
ئەگەر خەریکی ئەوانە بم ناتوانم فریای باغچەی پاشا دوو
جامی لێیە بۆ ئاو خوارنەوە  .یەکیان شوشەیەو لە سەر کانی
خەرابات ئەوەی کەیان گڵە لە سەر کانی خەراجات تۆزێک
چوکەیە  .ئاوەکەی بەشی دوو نەمامی قەیسی دەکاو بەس .
شاناز دێنمە پەنا ئەو کانیە  .دەفەکە لە پەنا نەمامی دار
قەیسەکە دادەنێم و القی هەڵدەکات  .دەڵێ  :بەیانی
هەڵەنگوتم  .القی درێژ دەکەم بۆ الی خۆم الدەکاتەوە شاناز
بۆنی عەترێکی توندی لێدێ و خەرامان بۆنی ئودکڵۆنێکی
نەرم و سوکی لێدێ  .سوڵتان سەلیم چاوی پێتان دەکەوێ
بە سواری ماینەکەی بە دوو قەڵەمباز دەگاتە التان و ماندوو
نەبینیتان دەکا  .چاوم بە جانتاکەی شاناز دەکەوێ بە
نەمامی دار بەهێیەکی هەڵواسیوە .ئەوە دار سێوی دوو هەمە
 .موبایلەکەیم بیر دێتەوە  .گرتە شاراوەکەی ئەو شەوە لە
بەر تریفەی مانگ  .کاتی چاکە بۆ شتنەوەی .دەست و
بەجێ دەست دەبەم و پاکی دەکەمەوە  .موبایل لە جێی
خۆی دادەنێمەوە  .سولتان سەلیم ئەو جار لە دوو تۆڵەی
ئاواڵ دوانە دەپرسێ  .بە سوار ماینەکەی وێرغە دەڕوا هەتا
ئەو بەری باغچەی پاشا لەو بەری خەلکی چۆمان چاو لە
باغچەی پاشا دوو ماری لێیە  .یەکیان ئەو ڕۆژە چنار گرتی
و لە سەر لپی دەستی بردیە دەرێ  .ئەوەی کەیان لە سەر
جوتی خۆی لەگەڵ چنار دەبێتە دوژمن و هەتا ئەوبەری
چۆمان بە شوێنی کەوت  .شاناز لەو مارە لەو تاقە مارە
هەڵبڕاوە لە جوتی خۆی ناترسێ  .شاناز ئەو دوانیوەڕۆیە
ئەو برەی بە فیتویەک بانگێشتن کرد بۆ الی خۆی ڕوت
دەستی دادەستم هەتا لە خەراجات مەلەیەکی فێنک
بکەین بە یاریدەی یەکتر بە جامی شوشە ئاوی فێنکی
بن کانی خەراجات بە یەک دادەکەین  .شەڕە ئاو دەکەین
 .پاشا لە دوورڕا چاومان لێدەکات .سولتان سەلیم لەگەڵ
سوارچاکەکانی دەست هەڵدێنن  .لە دوورڕا سوڵتان ماندوو
نەبینیم لێدەکات  .ڕوی ماینەکەیم تێدەکات  .ماین دێتە
سەر پاشوو  .ئاوایە کاروبارو ژیانی ئەو دەورو پشتە .

تارمایی
دابان عەتار
كەللەی زل و قژە لوول و تێكچڕژاوەكەی نا ,سێبەرەكەی
كەوتبووە سەر دیوارەكە .سمێڵى گەورەو بابڕو قەترانی
نا ,دەنگە نەرم و ترسناكەكەی بوو دەبیسترا.ڕیشە درێژو
پڕەكەی نا ,ئەو مقەستەی پێی قەڵەم كرابوو.نێوان كەزیەكانی
نا,پەراسوە ناسكەكانی ئافرەتەكەیان كون دەكرد.شەربەتی
هەنار نا,خوێنی ساویلكەیی ئافرەتەكە بوو دەڕژایە سەر
زەویەكە.وەكو جاران خۆشم دەوێی نا,بەپێچەوانەوە ماڵئاوایی
نەدەبیسترا ,هەستی پێدەكرا.قۆڵەكانی ئافرەتەكە چیتر
بەهێزنا,خاوبوونەوەیان نیشان دەدا .وەك چەندان جارە نا ,
یەكەم جاربوو بۆنی نائومێدی دەكرا.پشیلەیەك لەنەوسان نا,
لەترسان ڕا  ,خۆی نا ,سێبەرەكەی بوو دەبیندرا ,هەڵكورمان
نا ,غاری دەدا.دەنگی گمەی كۆترێك نا ,ناڵەیەكی جەرگ
هەژێن  ,لەدندوكی كوكوختیەكەی ئەو دیو پەنجەرەكە نا,
لەقوڕگی ئافرەتەكەڕا ,دەنگی دەدا.بكوژەكە باوكی ئافرەتەكە
نا  ,ئەوەی باوەڕ ناكەی لەدەستی ڕوویدا.پۆلیس دوای
ڕووداوەكە بكوژەكە نا ,براو باوكی ئافرەتەكەیان لەژوور نا.
هەموو هەوڵەكان بۆ دۆزینەوەی پەنجەمۆر یان شوێنەوار
یان هەرشتێكی تر لەسەر جەستەی ئافرەتەكە نەدۆزرایەوە.
دەتوانم بڵێم جەستەنا,كوتە گۆشتی بەردەستی قەسابیش
نا ,كوتە گۆشتی ناو گوشێكی هەالهەال .نائومێدی لەچاوی
ئافرەتەكەنا,بەتەئكید نا,ڕوحی ئافرەتەكەی ئازار دەدا .من
نا ,تۆ یان هەركەسێكی تر نا ,كێ چوزانێ لەوانەیە ئەو
ئافرەتە بەمردوویش لەهونەری گومان تێنەگەیشتبێ و
هەربەسادەییی نا ,بگرە بەساویلكەیی مابێتەوە .من  ,ئا من
ئاگادارم كە جوانی نا ,قسەی قەڵەو وەهەڵنان ,لەدڵی كوڕەكەنا,
لەدڵی ئافرەتەكەدا چ متمانەو عیشقێكیان دروست كردبوو.
هەستی بەفڕین دەكرد كاتێك بیری لەئەگەری درۆبونی
نا ,هەرگیز نەیدەویست لەگەڵ ئەو ئەگەرەدا یەكانگیربێ,
بەڵكو ئەگەری ڕاستێتی قسەكان دەكرەوە ئەو هەستەیان
لەالدروستكردبوو .زۆربەی جار جوانی نا ,درۆ و قسەی
قەبەو بەڵێنی زل ,ساویلكەیی بەشێكی زۆر لەئافرەتەكان

دەقۆزێتەوەو بەرەو عەشقێكی ڕووت نا ,بەتەواوی مانا
تەسلیمی دەكا .ئەو ئافرەتەش یەكێك بوو لەو قوربانیانەی
دەستی ساویلكەیی  ,بەڵێ ساویكەیی .هەستدەكەم چیرۆك
نا ,كەسەرێك دەنووسمەوە .بەوویستی خۆم نا ,بەفەرمانی ئەو
تارماییەی لەناوكەللەمدا ئۆقرەی لەخۆی بەتەنیا نا,ئۆقرەی
لەمنیش هەڵگرتوەو توڕە نا ,هەڵچونێكی تۆقێنەری تێدا
دروستكردوین .ئەم چیرۆكە نا بگرە ئەم ڕووداوە ڕاستەقینەیە
دەنووسم و دەینێرم بۆ پێشبڕكێیەكی ئەدەبی .لەپێناو
بردنەوەی خەاڵت نا ,لەپێناوی داننان بەتاوانەكەدا .دەشێ
كەسێك بوونی نەبێ لەو تاوانەدا ,بەڵكو من ئەنجامدەری
بم.دەستی خوێناویم نا ,خەیاڵی خوێناویم شایەدە .هەرهیچ
نەبێ بەڕاستی نا ,لەخەیاڵی مندا تاوانێك بەهۆی مقەست و
چەقۆ نا ,بەوشەی ئا ڕوویدا.كێ دەڵی ئەگەر من ڕێگای وەها
كارێكم نەدابا ڕوویدابا .ئەوەی هۆشی قانگداوم پرسیارێك
نا ,زیاتر نزیكە لەدانپێدانانێك ,یان ساغكردنەوەی تاوانێك.
بەڕاست,رووداوێك لەو شێوەیە ڕوویداوە؟ من چۆن چۆنی
ڕاستی ئەو ڕووداوەم زانیوە؟ سەرم ژان دەكا دەمەوێ شتێكم
بیربكەوێتەوە .شتێك نا ,چەندان شتم بیردەكەوێتەوە .وەلێ
هەرچەندە چەندان لێكدانەوەشیان بۆ بكەم ناتوانم گرێیان
بدەم لەگەڵ ئەو ڕووداوەدا.ئەو كوڕەنا ,گەنجێكی قژ لوولی
ڕیش درێژی سمێڵ فش نا ,گەنجێكی باریكەلەی لوسكەی
لەشێوەی هیچ كەسێكی تر نا ,لەشێوەی خۆم ,بەڵی
لەشێوەی خۆم ,لەژوورێكدا لەگەڵ هەمان كچ نا ,نازانم,
لەگەڵ كچێكدام و باسی بابەتێكی هەستبزوێن دەكەین.
دووبارەو سێ بارە هەمان وێنە نا ,چەندان وێنەی جیاوازتری
من و ئەو كچە  ,لەناو ئەلبومی وێنەدا بێ جولە نا ,لەخەیاڵی
مندا لەجولەدان .دەڵێی لەوشوێنانەدا نا ,لەسینەمادانیشتوم.
فیلمێكی ئەڤینداری نا ,ترسناكیش نا ,زنجیرەیەك ڕووداوی
ڕاستەقینە پەخشدەكرا .لەهۆڵدا نا ,لەكەللەی مندا .دەبێ تا
ئاشكراكردنی تاوانەكە من دەستگیربكرێم لەجێگای باوكو
برا بێتاوانەكەی ئە ئافرەتە .دەزگای هەواڵگری نا ,دەستەی

ساڵی دووهەم  ،ژماره ی  ٤پووشپەڕی ٢٧١٧ی کوردی

103

هەڵسەنگاندی چیرۆكەكان دەبێ پۆلیس ئاگاداربكەنەوە
لەمن .دەبێ ئەوەندە ویژدانیان هەبێ ئەو بێتاوانانە بەربدەن.
ئەو بڕیارەیان بڕیارێكی دادپەروەرانەیەو مرۆڤبوونیان
دەسەلمێنێت.وەلێ دەبێ لەوە ئاگاداربن مرۆڤ بوونیانە تووشی
هەڵەی دووەمیان نەكات و بەهۆكاری ترس لەناوبانگیان ,
یان ڕق بەرامبەر ئەو كارە نامرۆڤانەی من یان هەر هۆكارێكی
ترەوە بێت چاو لەبەهێزی ئەم چیرۆكە بپۆشن ئەگەر شیاو
بێ بۆ خەاڵت و ئەوان شەرم بكەن بڵێن خەاڵتەكە بۆ
كەسێك دەرچووە وا لەزیندانە لەسەر فاڵنە تاوان .چونكە
جوانی داڕشتنی چیرۆكەكە بەهێزی دەقەكە دەسەلمێنێت
نەوەك كەسایەتی چیرۆك نووسەكە وە تاوانی نووسەرەكە
لەدادگا یەكالیی دەكرێتەوە نەك لە پێشبرشكێیەكی ئەدەبی.
دەبێ نرخی هەرشتێك بەپێی شتەكەبێت .با لەچیرۆكەكەم
دانەبڕێم و ئەو ڕووداوەتان بۆ تەواو بكەم كە تەمای نووسینی
نا  ,ناچاری نووسینیم .ئێستا نیوەشەوە ,ڕێك نیوەشەو
لەجیاتی بخەوم و پشویەك بدەم دوای ئەوەی كاتێكی زۆر
لەكاربووم .ئەو تارماییە وازم لێ ناهێنێت  .نازانم ئەوە چۆن
لێكبدەمەوە .بیستوومەو خوێندوشمەتەوە كاتێك كەسێك
بۆیەكەمجار دەستی دەچێتە كوشتنی مرۆڤێكی تر ,تارمایی
كەسە كوژراوەكە وازی لێناهێنێت .بەڵێ لەچەندان چیرۆك و
ڕۆماندا خوێندوومەتەوە ,كە بكوژ یاشێت بووە یا لەتاو ترسی
ئەو تارماییە خۆیداوە بەدەستەوەو بەبێ لێكۆڵینەوە گوتویەتی
وەرن بمگرن من كوشتومە.نازانم ئەو چیرۆكانە دەبنە بەڵگە
بۆ ئەوەی وازنەهێنانی ئەو تارماییە لەمن مانای ئەوەبێت
من ئەو تاوانەم كردبێت ,یان ئەوانە چیرۆكن و درۆیەك
زێتر نین .سەرم لێشێواوە نازانم بۆچی هیچم بیرناكەوێتەوە؟!
بەبیرم نایات من كوشتبێتم لەكاتێكدا چەندان وێنەی خۆم و
ئافرەتێك دێتە پێش چاوم كاتێك بیر لەو ڕووداوە دەكەمەوە
 .بەاڵم لەهیچ وێنەیەكیان نەخوێن دیارەو نەشوێنەواری
توڕەییەكیش .سەیرە! ئەی بۆ ئەو هەستە خراپەم هەیە
كەهاتنە خەیاڵی ئەو ئەو وێنانە بەو ڕووداوەوە دەبەستمەوە؟
لەكاتێكدا هۆكارێكی تریش هەیە بۆ نووسینی ئەم چیرۆكە
پەیوەندی من بەو تاوانەوە كەمتر دەكاتەوە ,ئەویش ئەوەیە :
دوای ئەوەی خوێندمەوە پێشبڕكێیەك هەیە بۆ چیرۆك دوو
شت پاڵیان پێوەنام بۆ نووسینی چیرۆكێك بۆ ئەو پێشبڕكێیە:
یەكەم :حەزی یەكەم بوون و خۆبەپاڵەوانی گێڕانەوە
نیشاندان لەبەرامبەر ئەوانی تردا ,ئەو حەزەش یا مرڤ لەناو
دەبات  ,یا هەربەڕاستی سەریدەخات لەهەڵومەرجێكی وادا
نەوەكو سەركەوتنێكی ڕەها .دووەم :لەپێناوی ئەوخەاڵتەی
لەو پێشبڕكێیە دیاری كراوە  ,چونكو منێكی قەرزار بڕێك
پارە پەیدابكەم و قەرزەكانمی پێبدەمەوە خراپ نابێت.مادام
توانای نووسینی چیرۆكم هەیە بائەو ڕێگایەش تاقیبكەمەوە
بۆ پەیداكردنی پارە .لەگەڵ ئەوەشدا حەزم لەفەلسەفاندن
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و قسەی قەڵەو نیە وەلێ دەبێ دان بەو ڕاستیەدا بنێم
حەزی یەكەم بوون ئەوەندە گەورەترە لەمندا ئەگەر پارەشی
تێدا نەبووایە دڵنیام هەر خەوم دەزڕاو خەریكی نووسینی
چیرۆكێك دەبووم بۆ بەشداریكردن .لەگەڵ بوونی ئەو
هۆكارانەش پرسیاری ئەوەی بۆچی دەبێ باسی هەمان ئەو
تارماییەو چیرۆكی هەمان ڕووداو بنووسمەوە؟ ئەو هۆكارانە
الوازدەكاو سورم دەكات لەسەر ئەوەی بەئێوەی دەستەی
هەڵسەنگێنەران بڵێم  :تكایە لەبەر ویژدانی من نا ,لەبەر
ویژدانی خۆتان بمدەنە دەستی پۆلیس و ئەو بێتاوانانە

رزگاربكەن ,تاساغبوونەوەی تاوانەكە  ,یان هەرهیچ نەب 
ێ
تائەوكاتەی تەنیایی و ناخۆشی زیندان هەندێك شتم
بیردەهێنێتەوە .ئەو ڕووداوانەی دروستم كردون نا ,ڕوویانداوە
نا ,واهەستدەكەم ڕوویاندابێت و ڕاستەقینەبن .نازانم چ
شتێكە ئەو هەستەم لەال دروستدەكات  ,هەرچۆنێك بێت
دەچمەوە سەرگێڕانەوەكانم:ترسێكی زۆر لەدڵی بكوژەكەش,
ئا بكوژەكەش و لەدڵی باوكو برای كوژراوەكەش دروست
ببوو.پۆلیس پێش ئەوەی لەلێكۆڵینەوەكانی بگاتە بنبەست,
هەرسەرەتای ڕووداوەكە باوكو برای كوژراوەكەیان قۆڵبەست
كردو ڕاپێچی زیندانیان كردن و دەستیان بەلێكۆڵینەوە
كرد .دوای ئەوەی لێكۆڵینەوەكان دەریانخست ئەو ئافرەتە
سكی هەبووە بەبێ ئەوەی شووی كردبێ قوڕەكە زیاتر
خەستبۆوە بۆ باوكو براكەی .پۆلیس هیچ مەجالێك  ,یان
گریمانەیەكی تریان نەهێشتەوە بۆ گومانێكی ترو تاوانەكەیان
لەسەر باوكو براكەی ساغكردەوە .وە بەهیچ جۆرێك كەسێك
نەیتوانی ئاشكرای بكات كێ سگی ئەو ئافرەتەی پڕكردوە
,چونكو زۆر شارەزایانە كۆرپەكە نا ,تەنانەت منداڵدانی
ئافرەتەكەش دەرهێندرابوو  .ئافرەتەكە لەالی هیچ كەس
باسی پەیوەندیەكەی نەكردبوو .ئەگەر لەالی كەسێكی تر
باسی پەیوەندیەكەی كردبا هەرهیچ نەبا گریمانەیەكی تر
دەهاتە ئاراوە.لێرەدا كاتێك گەشتمە ئەو دێرە پرسیارێكم
بۆ دروستبوو  :بۆچی نابێت برای یان باوكی ئەو ئافرەتە
ئەو تاوانەیان ئەنجام دابێت؟ تۆ لەكۆمەڵگایەكی زۆربەی
كوشتنەكانی لەسەر شەرەف ,یاسا نا ,كوڕەی مەعشوق نا,
بەڵكو باوكو برا یان خزمە نزیكەكانی ئافرەتەكە ئەنجامی
دەدەن.ترسێكیشم بۆ دروست بووەئەویش البردنی تاوانێك
لەسەر زۆرینەی ئەوانەی ئەو تاوانە ئەنجام دەدەن و
لەوانەیە هەلی بردنەوەی خەاڵتەكە زۆر الواز بكات ,چونكە
هەڵسەنگێنەران تەنها تەكنیك هەڵناسەنگێنن و ناوەڕۆكیش
هەڵدەسەنگێنن.كاتێك ناوڕۆكێك پێچەوانەی ڕەوتی باوەوە
بخوێننەوە لەوانەیە وابزانن تۆ لەو نووسینەت هیچ ئامانجێكت
نیە تەنها دەتەوێت خۆشەویستی بێزراو بكەیت .وەگوێ نەدەنە
ئەوەی بەدەست خۆم نیەو ناتوانم ڕەوتی ڕووداوەكان بەپێی
ویستی ئەوان دابڕێژم بەڵكو خۆشم مەحكومم بەنووسین.
نازانم بۆچی و هۆكارچیە والەمن دەكات ئەو ڕووداوە ئاوایی
بگێڕمەوە .هەرچەندی دەمەوێ بەشێوەیەكی تر بیگێڕمەوە
ناتوانم.
بەم پێیەش گریمانەی هەبوونی دەستی من لەو تاوانەدا
زیاتر دەبێت .دوای ئەوەی ڕۆژێك ئەو ئافرەتە لەگەڵ دایكی
و خوشكە گەورەكەیدا دەچن بۆ بازاڕ بۆ كڕینی جلی جەژن
 .لەناوەڕاستی بازاڕدا و لەناو ئاپۆڕای خەڵكیدا ئەو ئافرەتە
بەردەبێتەوە و لەهۆشی خۆی دەچێت.دایكی و خوشكەكەی
زۆر مشەوەش دەبن و خەڵكێكی زۆر لێیان كۆدەبێتەوە.لەو

كاتانەدا هەموان دەبنە دكتۆر تەنانەت ئەو دەستگێڕەش
كەلەتەمەنیدا نەیزانیوە پیتێك بخوێنێتەوە هاواردەكات:بیبەنە
ئەو دوكانە بەرامبەر فێنككەرەوەكە درێژی بكەن و قاچەكانی
بەرزبكەنەوە ئەوە زەختی دابەزیوە .لەوكاتەی چەند كەسێك
هەڵیان گرتبوو یەكێكی تر هەڵیدایێ :ئەرێ دایە ئەو كچە
پەركەمی نیە؟ دایكەكەش بەگریانەوە  :ناوەللە قەت وای
لێنەهاتوە.دوای ئەوەی تۆزێك ئاوپرژێنی دەموچاوی دەكەن
بەهۆش خۆی دێتەوە.سەیرێكی ئەو قەرەباڵغیەدەكات و
هەستدەكات سەری بەگێژەوەدێت چاوەكانی دادەخاتەوە.
چەند هێڵنجێكی بەهێز لەهەناویەوە هەڵدەقوڵێ و لەپڕ
دەڕشێتەوە بەجۆرێك پیرێژنێك لەو الوە لەبەرخۆیەوە دەڵێ
چەند گوناحە شیری بەردایكی هەڵێنایەوە.ئافرەتێكی تەمەن
چل سااڵن سەرلەبن گوێی دایكی دەنێ و دەڵی مزگێنیم
دەوێ دڵنیابە سكی هەیە.دایكەكە مۆڕەیەكی لێدەكا :ئەوە
چ دەڵێی ؟ هەی سەربەهەش ,ئەوە كچەو شووی نەكردە.
ئافرەتە چل سااڵنەكە لەگەڵ ئەوەی دڵنیایە لەقسەكەی بەاڵم
وەكو ئەوەی شوڕكێكی لەلوتی بدەن سەر لەبەرخۆی دەنێ
و بەشەرمەوە داوای لێبوردن دەكاو دووردەكەوێتەوە ,كاتێك
لەقەرەباڵغیەكە دووردەكەوێتەوە لەژێرلێوەوە دەڵێ:خوایە
بمان پارێزی دنیا چی لێ هاتوە !كچەو سكی هەیە.دوای
ئەوەی ئافرەتەكە بەهۆش خۆی دێتەوە دەیبەنەوە ماڵەوە .
بەاڵم دایكی ئافرەتەكە قسەی ئافرەتە چڵ سااڵنەكەی لەبیر
ناچێتەوە هەرچەندی دەیەوێ باوەڕ بەخۆی بێنێ قسەكەی
ڕاست نیە ,وەلێ هێڵنجی گەورەو قڵپ وقۆی ڕشانەوەی
بەردەوام و تێكچوونی بەبۆنی پیاوان دایكەكە زیاتر لەترس
نزیك دەكەنەوە.زیاتر دڵنیای دەكەنەوە لەڕاستێتی ئەگەری
هەبوونی سكی كچەكەی.ڕۆژێكیان دایكەكە كچەكەی دەباتە
دكتۆر بەبیانووی ئەوەی نەخۆشە,بەاڵم بۆمەبەستی ئەوەی
دڵنیابێتەوە لەوەی سكی هەیە یان نا.دوای ئەوەی سەرەتا
خۆی دەچێتە ژوورەوە لەدكتۆر و بەفێڵێك ئاوا لەدكتۆر
دەگەیەنێت ئەوە كچیەتی و ماوەیەكە سوڕی مانگانەی
تێپەڕیوەو نەكەوتۆتە سەرخوێن جا دەیەوێت پشكنینێكی
سكی بۆ بكا تادڵنیابێ لێی و بۆی بكاتە هەواڵێكی خۆشی
لەناكاو بۆی.دكتۆرەكەش بەو قسانە باوەڕدەكات و شوێن
قسەی دایكەكە دەكەوێت.دایكەكە خۆی بەتەنها دەچێت بۆ
وەرگرتنەوەی پشكنینەكەو كارمەندی تاقیگەكە پێی دەڵێت
پیرۆزە سكی هەیە.دایكەكە چاوی پڕدەبێت لەفرمیسك و
ئاهیكی سارد هەڵدەكێشێت.كارمەندەكە بەواق وڕماویەوە
سەیری دەكات.دایكەكە دوای گریانێكی زۆر فرمێسكەكانی
دەسڕێت و دەچێتەوە سەرەوە بۆالی كچەكەی.كچەكەی:
ئەوەچیە دایكە گریاوی؟!بۆ دەردی خراپم هەیە؟ دایكەكەش
هەناسەیەكی قوڵ هەڵدەكێشێ و دەڵێ نا كچی خۆم هیچت
نیە گووتیان هیچی خراپی نیە لەخۆشیان گریام .بابڕۆینەوە.
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كچەكەی:ئەی نابێت بچینەوەی الی دكتۆر؟! دایكەكە:پێویست
ناكات,لەتاقیگەكە پێیان گوتم پێویست ناكات و هیچی نیە.
كچەكەی دەباتەوە ماڵێ و دوای گەیشتنەوە دەستدەكات
بەلێپێچینەوە .ئافرەتەكە ترسێكی زۆر ناخی دەتەنێ و
نایەوێ وەاڵمی هیچ پرسیارێكی بداتەوە,لەبەرئەوەی بەڵێنی
بەخۆشەویستەكەی دابوو كە ئەوە بەنهێنی دەهێڵێتەوە.
دوای ئەوەی ناتوانێت هیچی لێ دەربێنێت,پیاوەكەی
ئاگاداردەكاتە وە.باوكو براكەی ئافرەتەكە لە ژوورەوە
زیندانی دەكەن و دەكەونە وێزەی تاوەكو ناوی ئەو كەسە
بدركێنێت,بەاڵم ئەو وەكو بەردێك هیچ قسەیەكی لەدەم
نایاتە دەر.بەردەوام دەبن لەئازاردانی,تاشەوێك بەیارمەتی
خوشكەكەی هەڵدێ و خۆی دەگەیەنێتە خۆشەویستەكەی.
لەهەمان ژوور كەپەیمان و بەڵێنی هەتاهەتاییان بەیەكدا.
لەهەمان ئەو ژوورەی ماوەیەك پێش ئێستا ئەو كوڕە دوای
ئەوەی بەهەرفێڵێك بووە هەندێك شەڕاب دەرخواردی
ئەو ئافرەتە دەدا و سەرخۆشی دەكات.خۆشی دەخواتەوەو
سەرەتای كارەساتەكان لەڕۆژێكی ساردی زستاندا بەمەستی
دەستپێدەكەن.ئەو كارەدەكەن كەهەرگیز ئافرەتەكە تەمای
كردنی نەبوو پێش هاوسەرگیری .دوای ئەو كارەش هەر
لەهەمان ژوور هەردووكیان پەیمانی بەیەكەوەبوون و وەفای
هەتا هەتایی بەیەك دەدەن ,دوای ئەمەش ئافرەتەكە هیچی
لەدڵدانامێنێ و ئەو ڕووداوە لەبیردەكات.تائەو كاتەی دایكی
لێپرسینەوەی لەگەڵیدا دەكات ئینجا دەزانێت چ كارەساتێك
چاوەڕێیەتی.بەاڵم تائەو كاتەش دەدرێتەبەر نووكی مەقەست
و بەچەقۆ هەالهەالدەكرێت ئەو هەر لەسەر پەیمان و
وەفاكەی خۆی دەمێنێتەوە..ئافرەتەكە لەژوورەكەدا دانیشتبوو
بەكوڵ دەگریا.پیاوە قژ لوول و ڕیش درێژە شێواز ئەمریكیەكە
نزیك دەبێتەوەو دەڵێ :گوڵی من تازە تۆ هی منی.تۆ دایكی
منداڵمی ڕێگەنادەم بەهیچ شێوەیەك هیچ كەسێك ئازارت
پێبگەیەنێت.تاماوم بەخوێن پارێزگاریت لێدەكەم.ماچێكی
سكی كردوو بەردەوام بوو:مەگری بۆ ئەو كۆرپەیە خراپە.
تكایە ناتوانم گریانت ببینم.ئافرەتەكە هەست بەپەناگەیەك
دەكات و تۆزێك ئارام دەبێتەوە.سەربەسینگی پیاوەكەوە
دەنێ و هەناسەیەكی قوڵ هەڵدەكێشێت.پیاوەكەش دەست
بەقژەخاوەكەیدادەهێنێت و درێژە بەقسەكانی دەدات:دڵتەنگ
مەبە هەر ئەمشەو دەڕۆین.مادام بەكەست نەگوتوە ئەو كارەت
لەگەڵ مندا كردوە كەس نازانێت لێرەی و ناماندۆزنەوە.
هەرئێستا خۆمان كۆدەكەینەوەو دەڕۆین.دەڕۆین بۆ دوورترین
جێگا.دەڕۆین بەرەو شوێنێكی ئارام و ئاسوودە بەیەكەوە
دەژین.تاقیامەت بەیەكەوە دەبین.ئافرەتەكە هەناسەیەك
هەڵدەكیشی :قوربانت بم شازادەم.پاشای خەونەكانم.
تاقیامەت هی تۆم.پیاوەكە سەیری مقەستەكەی دەستی
دەكات هە مان ئەو مقەستەی چەند خولەكێك بەرلەئێستا
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سمێڵی پێ ڕێكدەخستوو ,تووند ئافرەتەكە بەخۆیەوە
دەگوشێ .ئافرەتەكەش وەكو جوجكیك لەژێرباڵی دایكیابێت
ئاوا سەربەسنگیەوە دەنێ و خۆی بچوك دەكاتەوە لەباوەشیدا
و لەژێر لیوەوە دڵێ:خۆشم دەوێی و بەردەوام دەبێت
لەدووبارە كردنەوەی ئەو قسەیە.پیاوەكەش بەشێوەیەكی
زۆر هەستبزوێن پەنجە بەلێوەكانی ئافرەتەكەدادەهینیت
و دوای چەند چركەیەك توند دەمی دەگرێت .كەللەی
زل و قژە لوول و تێكچڕژاوەكەی نا ,سێبەرەكەیكەوتبووە
سەر دیوارەكە .سمێڵی گەورەو بابڕوقەترانی نا ,دەنگە نەرم
و ترسناكەكەی بوو دەبیسترا.ڕیشە درێژو پڕەكەی نا ,ئەو
مقەستەی پێی قەڵەم كرابوو.نێوان كەزیەكانی نا,پەراسوە
ناسكەكانی ئافرەتەكەیان كون دەكرد.شەربەتی هەنار
نا,خوێنی ساویلكەیی ئافرەتەكە بوو دەڕژایە سەر زەویەكە.
وەكو جاران خۆشم دەوێی نا,بەپێچەوانەوە ماڵئاوایی
نەدەبیسترا ,هەستی پێدەكرا .قۆڵەكانی ئافرەتەكە چیتر
بەهێزنا,خاوبوونەوەیان نیشان دەدا .وەك چەندان جارە نا ,
یەكەم جاربوو بۆنی نائومێدی دەكرا.پشیلەیەك لەنەوسان نا,
لەترسان ڕا  ,خۆی نا ,سێبەرەكەی بوو دەبیندرا ,هەڵكورمان
نا ,غاری دەدا.دەنگی گمەی كۆترێك نا ,ناڵەیەكی جەرگ
هەژێن  ,لەدندوكی كوكوختیەكەی ئەو دیو پەنجەرەكە
نا ,لەقوڕگی ئافرەتەكەڕا ,دەنگی دەدا .بكوژەكە باوكی نا
 ,ئەوەی باوەڕ ناكەی لەدەستی ڕوویدا.ئەوە ئەو تارماییە
چیە بەرەو ڕووم دێت؟ ئێوە نایبینن؟!من چیم كردوە؟ ئەو
تارماییە بۆ واز لەمن ناهێنێت؟ تكایە پێم بڵی من بووم
تۆم كوشت ,ئەی تارمایی؟ ئەگەر وانیە بۆچی تەنها دەوری
من دەدەی؟!دەبێ نەبووبیە تارماییەك و خۆت نیشانی
تەواوی خەڵكی ئەم مەملەكەتە نەدەی ؟ وەك هیمایەم بۆ
ساویلكەیی یان خیانەت,نازانم ناوی چی لێبنێم.ئەی ئەو
كەسەی دوای من ئەو چیرۆكە دەخوێنیتەوە,تۆ وەاڵمم بدەوە,
سەرهەڵبڕە بزانم تۆش ئەو تارماییە دەبینی؟تۆش ئەو ئافرەتە
ساویلكەیە دەبینی كە وا قژە خورماییەی بەشێوەی كەزی
بەپشتیدا هاتۆتە خوارەوەو لەخوێن وەردراوە وەكو فڵچەی
نیگاركێشێكی مەست.دڵۆپێك خوێنی مەییو بەاللێویەوەیەو
لەژێرلێوەوە دەڵێ:خۆشم دەوێی.سەیری ناوچاوی تۆش
دەكات؟!گوێت لێیە دەڵێ خۆشم دەوێی؟! ئێوەش ئەو خوێنە
ئاڵە دەبینن بەپشتیدادێتە خوارەوە و بەردەوام لەبەری دەڕوا؟
ئەو پارچە گۆشتانە دەبینن؟ دەست لەنووسین هەڵدەگرم و
نووسینەكەتان بۆ دەنێرم.تكا دەكەم دوای خوێندنەوەی ئەو
چیرۆكە ڕادەستی پۆلیسم بكەن.ئەگەریش من ئەو ئافرەتەم
نەكوشتبێ,كەبیرم نەماوە,هەرهیچ نەبێ من بەگێڕانەوەی
ئەو چیرۆكە جارێكی تر كوشتوومە,ئەگەر هەرخۆیشی
تەنها ئەمجارەو لەم چیرۆكەدا نەكوژرابێ .تكایە وازبێنە..
دووربكەوەوە..دەپێم بڵێ ...ت..ك.ا..ی...
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بهبهردبوون  -دابان عەتتار
چاوپێکهوتنێکم ههبوو،دهبوای ه حهتمهن لهماوهی نیوکاتژمێریتر بگهم ه ئهوێ .ماشێنهکهم لهڕێگادا پهکی کهوت .کاتم
نهبوو بهدیاریهوهبم .ڕێگاکهش ئهوهندهی نهمابوو .دهرگاکانم داخست وبهپێیان ملی ڕێگاکهم گرتهبهر .لهشهقامهک ه
پهڕیمهوه لهنزیک شۆستهکهوه گهنجێک کهوتبوو ههموو ئهوناوه خوێن بوو .وادیاربوو ماشێنێک خۆی پێدا
کێشابێ و لهجێی ئهوهی ههڵی گرێتهوه بهجێی هێشتبوو .دهشێ ئهوه کاری ماشێن نهبێ ومرۆڤێکی تر
بهگوللهیهک کهللهی پژاندبێت .لهبهر ئهوهی تائهوکاتهش بهجوانی سهرم نهسوڕاند تهماشایهکی بکهم
.ههردوگریمانهک ه دهشێ ڕاستبووبن .دهشێ گریمانهی تریش ههبووبێ بۆ ئهو ڕووداوه .چهند
دهنگێکی جیاواز کهوتن ه مقۆمقۆ لهناوهوهم  .یهکێکیان دهیگوت :ئهوه مرۆڤیک ه کهوتوه ناتهوێ
بچی بهالیهوه؟ چهندان دهنگی تر ئهو دهنگهی یهکهمیان دهچهپاندو بێدهنگیان دهکرد
بۆنمونه :کات درهنگ ه ئهوکارهت لهدهست بدهی منداڵهکانت نزیک دهخهیهوه لهمهرگ.
یان دهنگێکی تر دهیگوت کاک ه خۆت توشی کێش ه مهکه ،پۆلیس مرۆڤایهتی
وشتی وانازانێت لهوانهی ه تاوانهک ه لهملی تۆ بپێچن ،سهیری ئهوههموه خهڵک ه
ناکهی ههریهکهی خۆی مهژغوڵی شتێک کردوهو کهس ناوێرێت توخنی
بکهوێت .خۆت مهک ه بهفریادڕهس ومنداڵهكانت بێ باوک بکهی.
دوو
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چیت داوه لهکێشه؟ دهنگی یهکهم زۆر بهکزی
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مۆ با یلە کە ی
هەڵگرت و بۆ چەندەمین
جار ژمارەکەی گرتەوه ...واڵمێک
سهرت بسوڕێنهو سهیرێکی بکه .بهڵکو شتهک ه ئاسانتر بێ لهوهی
نەبوو !..شۆفێرەکە ڕایگەیاندبوو کە کێشەی
کهبیری لێدهکهیهوه.ناوێری سهرت بسوڕێنیت ،سهر لهژێر خۆت
فەنی پێش هاتووە و لەوانەیە تا چەند کاتژێر بخایەنێ.
دهنێێ وبهردهوام دهبیت لهڕۆیشتن .ناتهوێ بڵێی ئای مرۆڤ
دوودڵ بوو لەوەی بگەڕێتەوە یان وەکوو مۆسافرەکانی
چیت لێ بهسهرهاتوه .ههستدهکهی الشهکهت تێپهڕاندوه
دیکە چاوەڕێ بکات .ناچارمۆبایلەکەی لە جانتاکەی دانا و
فرمێسکێک لهچاوت دێت ه خوارهوه دهتهوێ پشت لهههموو
وێسگەکەی بەرەو ماڵەوە بە جێهێشت.کاتژمێرەکەی باسی
بهرژهوهندی و ترسهکان بکهی وبسوڕێی بۆالی الشهک ه وه
لە درەنگانی شەو دەکرد .لە بەر خۆیەوە دەیکوت:ڕەنگە”
خهڵکهکهش ئهو خهڵکهی دهوروبهریشی ڕیسوابکهی ک ه
خەوی لێکەوتبێت”ئەمڕۆ ماندوو بوون وەڕەزی کردبوو..
چۆن دهتوانن دیمهنێکی ئاوا ببینن و لێی بێدهنگ بن.
با خەوەکەی لێ لێ تێک نەدەم.ئەچمە ماڵی سارا “ !..سارا
بهاڵم ئهوهت لێ ناوهشێتهوهو بهردهوام دهبی لهڕۆیشتن.
نزییکترین هاوڕێی بوو ”.ئەو تا درەنگان ناخەوێت!..بە شۆفێری
دهگهی ه شوێنی مهبهست بیرت ههرالی الشهکهیه.
تەکسیەکەی وت :ڕێگایەکەی بگۆڕێ..
پێش ئهوهی بچیت ه ژوورهوه بۆ چاوپێکهوتنهکهت
کاتێ گەیشتە سەر کۆاڵنەکە،سەیری کرد هەموو چراکان
تهلهفۆنێکت بۆدێت .دڵت دهکهوێت ه تهپهتهپ:
کووژاونەتەوە.ئیدی نزییکتر نەبوویەوە.تەکسییەکی دیکەی گرت و
بهڵێ؟ چی ؟ چۆن  .لهمۆبایلهکهتهوه گوێ بێستی
بەرەو ماڵی خۆیان گەڕایەوە.کلیلەکەی بە ئەستەم لە نێو ئەو هەموو
دهنگێک دهبیت :ئێستا تهرمێک مان لهشهقامی
شتوومەکا ،کە پێچابوویەوە بۆ ،خۆگەیاندن بە “کۆنگرەی بەرگری لە مافی
سهد مهتری دۆزیهتهوه ،لهمۆبایلهکهی ئهو
ئافرەتان” کە بانگهێشت کرابوو؛دەرهاورد و درگاکەی کردەوە.
ژمارهیهی تۆی تێدای ه نووسراوه کاکهم
بە پلیکانەکانا وەسەر کەوت.هەنگاوەکانی لە هۆڵەکە نزییکی دەکردەوە.
فهرهاد .پێش چاوت تاریک دهبێت وهک
دەنگێک هاتە گوێی! ،پێی وابوو،هەمان فیلمەکان جارانە کە هیچ حەزی لێی
ئهوهی گورزهیهکی کهئاسن دروست کراو
نەبوو...درگاکەی کردەوە!
بهتۆقی سهرت کهوتبێ .بهردهبیهوه سهر
ناڵەیەک لە ،ژووری نووستنەکەیەوە ئەهات.جانتاکەی فڕێ داو بە چەن هەنگاوێک
زهویهکه
خۆی گەیاند .سسسسس سارا!!!!...
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السقی الوالو  -رزگارلوتفی

موبایلەکەی هەڵگرتو بۆ چەندەمینجار ژومارەکەی گرتەوە؛ وەاڵمێك نەبوو .لەگەڵ هەر ژومارەگرتنێکدا دەتکوت
یەکێك پشتەملی گرتووەو ناوچاوانی بەدیوارەکەدا دەکوتێت .موبایلەکەی فڕێدایە سەر تەختە خەوە دووکەسییەکەو
گوڵەسەرەکەی کردەوە .کاتێك بۆ دوایینجار وەرگەڕایەوەو چووەوەبەر ئاوێنەکەو کەژی جلەخەوە نارنجییەکەی
رێك کردەوە لەناکاو دڵۆپێك خوێن تکایە سەر سینگی و بەئارامی خزایە ناو درزی مەمکەکانی .دەستبەجێ
پەشۆکا .دەستی هەڵێناو نایەبەر لووتیو بەئاوێنەکەدا چەقی؛ لە الشانییەوە ژن و پیاوێکی بینی لەسەر تەختە
خەوە دووکەسییەکەی پشتەوەی راکشاونو وەك السقی الوالو لێکئااڵون.
خو ێنێکی
بەسەر
گەرم
سەر و چامدا وردە
ی
وردە دەهاتە خوار و وەکوو
مەد
دەالقەیەکی سوور بەسەر شینایی
ەح
ساردی ئاسمان دادەخرا .نیوکاژێرێک
تئ
لەمەوپێش بوو ،منیش وەکوو هەموو ئەوانەی بە
ئاوا
- ..
زیڕە و هاوارەکانم ئاوڕێکیان داوە و ڕۆشتن دەڕۆیشتم،
..
زیڕە و هاواری خەڵکم دەبیست و ئاوڕێکم دەدایەوە و
دەڕۆیشتم .نیوکاژێرێک لەمەوپێش بوو ڕاوەستابووم ،لە هات و
چۆی گەرم و گوڕی ئۆتۆمبیلەکانم دەڕوانی ،چاوم بەسەر چرای سووری
چوارڕێگاکە دەخشاند و ڕەشایی سەرشەقامەکە وەکوو چۆمێک لە تاریکی
خۆی دەنواند ،هێورهێور القم لەسەر یەکەم هێڵی سپی دانا ،وەکوو پردێکی لەرزۆک
و وەکوو ڕێبوارێکی ترسنۆک یەکەیەکە و تنۆکتنۆک القم لەسەر دادەنان و دەڕۆیشتم.
چەن چرکەیەک بەبێ ئەوەی خۆم بزانم چم بەسەر هات تێپەڕ ببوو و لە قەراغی شەقامەکە
کەوتبووم و چراش سەوز بوو .خوێنێکی سوور بەسەر سەر و چاومدا وردەوردە دەهاتە خوار و
وەکوو دەالقەیەکی سوور بەسەر شینایی ساردی ئاسمان دادەخرا .دەستم لەنێو خوێنەکەمدا
دەگالند و دەمقیڕاند .فرمێسکەکانم لەنێو خوێنەکەمدا ون دەبوون و چەن ڕێبوارێک بە گومانێکی
سەیرەوە چاویان لێ دەکردم.
بیست خولەکێک لەمەوپێش بوو .هێورهێور ئارام بوومەوە .خوێن لە هاتن ڕانەدەوەستا و
ئامبۆالنسیش لە چراسوورێکدا مابووەوە .چەن کەسێکیش لە دەورم کۆ بووبوونەوە .پیاوێک لەوێ
پەیتا پەیتا لە کاتژمێری دەڕوانی ،لەوانەی بوو کە بەردەوام درەنگیانە و بەردەوامیش چاوەڕوانیی
کەسێک دەکەن ،پەیتا پەیتا چاوی لە کاتژمێر دەکرد و ئەوەی چاوی لێ نەدەکرد هەر ئەمن بووم.
کابرایەکی دیکە هات و بەبێ ئەوەی چاوەڕوانیی سووربوونی چرا ببێت ،بەبێ ئەوەی سەرنج بداتە
هێڵە سپییەکان بەسەر ڕەشایی شەقامدا تێپەڕی .چەن کەسێکیان تێم ڕامابوون .ماوەیەکی کورتی پێ
چوو .وردەوردە پشتیان لە من هەڵکرد و وەڕێ کەوتن.
دە خولەکێک لەمەوپێش بوو .دوایین هەناسەم هەڵکێشا .ڕووداوێکی نائاسایی لە ژیانی چەن کەسێک
بووم بۆ نیو کاژێر .ئەمن مردم .تەرمەکەم لەسەر شەقامەکە کەوتبوو .ئامبۆاڵنسیش لە سوورایی چرای
نێوان چوارڕێگاکە ڕزگاری بوو .دە خولەکێک لەمەو پێش بوو .دەالقەی سوور بۆ هەمیشە بەسەر شینایی
ساردی ئاسمان داخرا .سوورایی ئەم دەالقەیەش لە سوورایی چراکانی سەر ڕێگاکان تا هەتایە نادیارە.
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قاڕ قاڕ قاڕ  -جەبار شافێعی زادە
قااڵوەکان بانگیان کردبووم یان لە خۆوە بۆ الی دارەکە
ڕۆیشتبووم نازانم .ڕەنگە لەو شوێنە هیچ قااڵوێ نەبووبێت.
ڕەنگە هیچ درەختێکیش نەبووبێت .تەنانەت منیش کە ئەم
چیرۆکەت بۆ دەگێڕمەوە .لە سێبەری درەختەکەدا هەڵبەت
ئەگەر درەختێ هەبووبێت ،دەالقەیێکی چێوی بوو .لەو دیو
دەالقەکەدا تۆ بووی کە سەیرت دەکردم یان ژنی دراوسێ
بوو نازانم .ڕەنگە ژنی دراوسێ پێشتر لەم چیرۆکە مردبێت و
تەنها چاوەکانی بۆ ڕوانین مابێتن.
لە نێو چاوانیدا دوو ماسی هەبوون .دوو ماسی زەرد کە
چەشنی هەتاوی هاوین دەدرەوشانەوەو هەرکات کە
دەمویست سەیریان کەم دەیانویست چاوەکانم کوێر کەن
هەتا نەتوانم هیچ شوێنێک ببینم.
دوو ماسییە زەردەکە لە یەلدا کچی دراوسێمان دەچوون
کە بەم زووانە ببوونە دراوسێمان .ڕەنگە ژنی دراوسێ پێش
مردنی بۆ الی یەلدا ڕۆیشتبێ و ئەویشی لەگەڵ خۆی بۆ ناو
گۆڕێک بردبێ.
ئەگەر ژنی دراوسێ ،ئەگەر ژنی نەحلەتی دراوسێمان یەلدای
لەگەڵ خۆی بۆ ناو گۆڕێک بردبێ چی؟
تۆ لەم شوێنەی چیرۆکەکەدا دانیشە ،لە درەختەکە ڕامێنە
و گوێ بۆ ئاوازی قااڵو ڕاگرە ،من دەبێ بڕۆم گۆڕەکە
هەڵکەنمەوە.
هەرکە یەکەمین مستی خۆڵەکە الدەدەم
یەلدا دەبینم کە لە ئامێزی ژنی دراوسێ خەوی لێکەوتووە.
ژنی دراوسێ پێدەکەنێ .هەموو ددانەکانی ڕزیون .خوێن لە
لێوەکانی دەڕژێ .هاواردەکەم :یەلدا ...یەلدا ...یەلدااااااااااااااااا
ژنی دراوسێ لە خەو ڕادەچلەکێ .بە چاوەکانی کە دوو کونی
پووچەڵن لێم دەڕوانێ.
ـ ئەگەر ئەمشەو بخەوی چی قااڵوە دێن و چاوەکانت
دەخۆن...لە کاسەی سەرتدا هیلکە دەکەن و دەڕۆن.
ـ بۆ یەلدات لەگەڵ خۆت بردووتە ناو گۆڕەکەوە؟
ـ بۆ نەیبەم...لەو کۆاڵنا بەجێم هێشتایا تۆ عاشقی خۆتی
کەی؟
مستێ خۆڵ دەکەمە ناو زاری ژنی دراوسێ تا ئەو کاتەی
یەلدا لە ئامێزدەگرم نەتوانێ هاوارکات.
یەلدا لە سێبەری درەختەکەدا ڕادەچڵەکێ .لە چوار دەوری
خۆی ڕادەمێنێ.
ـ ئەمە کێیە ...لێرە چی ئەکات؟
ـ کێ؟
ـ ئەوەی لە درەختەکە ڕاماوەو گوێی بۆ ئاوازی قااڵوەکان
ڕاگرتووە.
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ـ نازانم ...ڕەنگە تا کۆتایی چیرۆکەکە بمێنێتەوە ،ڕەنگە
نەمێنێتەوە و هەر ئێستە بڕوات.
ـ پێی بڵێ بڕوات.
تۆ ناتەوێ بڕۆیت .لە نیگاکانتەوە دیارە عاشقی یەلدا بوویت.
لێم ڕوونە دەتەوێ یەلدا بدزیت و بۆ شوێنێکی ببەی تەنانەت
دەستی خودایش پێی نەگات.
ـ پێی بڵێ زوو بڕوات...جۆرێ سەیرم دەکات زەندەقم دەچێ.
بەاڵم تۆ ناڕۆیت.
ـ چاوەکانی یەلدام دەوێ...ئەگەر نەهێڵی یەلدا لەگەڵ خۆما
ببەم چاوەکانی دەردێنم و لەگەڵ خۆما ئەیانبەم.
ـ ها چاوەکانی من ببە...چییان پێدەکەی بیکە...بیاندە بەو
قااڵوانە با بیانخۆن.
ـ نامەوێ چاوەکانت بدەی بەو ...ئەگەر چاوەکانت بدەی بەو
چۆن دەتوانی سەیری من بکەی؟
ـ دەتوانم بە پەنجەکانم سەیرت کەم...وەکوو کوێرەکان کە
جیهان بە پەنجەیان سەیر ئەکەن .یەلدا ڕازی نابێت.
پێی ئەڵێم :دەبێ پێش لەوەی ئەو کابرایە کارێکی خراپ
کات هەڵبێین.
ـ بۆ کوێ؟
ـ بۆ هەر شوێنێک تا کۆتایی دونیاش بەدواماندا بگەڕێت
نەتوانێ بماندۆزێتەوە.
دەستی یەلدا دەگرم و ڕووەو تەپۆڵکەیێ هەڵدێم .تۆ لە
دوورەوە سەیرمان دەکەیت و پێدەکەنی .پێکەنینت دەبنە
قااڵو و وەدوومان ئەکەون.
یەڵدا ئەڵێت :لە قااڵو ناترسم .زۆر برسیمە دەمەوێ هەموویان
بخۆم.
ـ ڕەنگە ئەگەر مناڵەکەمان لە دایک ببێ چەشنی دایناسۆرێک
هەموو جیهان قووت بدات.
ـ چ لەوە باشتر لەو کابرایەش ڕزگارمان دەکات.
دەنگی ژنی دراوسێ لە ناو گۆڕەکەوە دەبیسم .لە گۆڕەکە
هاتووەتە دەرێ و تۆ بانگ دەکات .تۆ ڕووەو ژنی دراوسی
دەچی.
یەلدا دەپرسێ :ژنی دراوسی چ ئیشێکی بەم کابرایە هەیە؟
تۆ دەڕۆی لە ناو گۆڕەکەدا لە گەڵ ژنی دراوسێ دەخەویت.
با قژی ژنی دراوسێ بەم الو بەو ال دەبات .تۆ پێدەکەنی.
دەنگی پێکەنینت گشت دەشتەکە دەگرێتەوە .پێکەنینەکانت
دەکەونە زەوی دەبنە قااڵو و ڕووەو ئێمە دەفڕن.
یەلدا دەترسێت .هاوار دەکات :ئەم قااڵوانە هاتوون چاوەکانم
بخۆن.
دەستی یەلدا دەگرم و هەڵدێم .درەختێکی وشک هەڵگەڕاو

لە بیاوانەکەدا دەبینرێت.
ئەڵێت :ئەمە ئەو درەختەیە هەموو شەوێ لەخەوما دەیبینم...
ئەگەر تا هەاڵتنی مانگ لێرە بمێنینەوە ئەم درەختە پڕ لە
سێو دەبێ...
لە سێبەری درەختەکە دادەنیشین .یەلدا سەیرم دەکاو
پێدەکەنێ .پێکەنینی دەبنە کۆتر و بە سەر سەرمانەوە دەفڕن.
یەلدا دەگری.
ـ مەگری پەنجەکانم ناوێ...ڕوومەتت بۆن دەکەم.
ـ خەوم دێ...ئەگەر ئەمشەو بخەوی دێمە خەوت و تا کۆتایی

دونیا لەگەڵتا دەمێنمەوە...بەاڵم دەبێ بەڵێنم پێ بدەی
چاوەکانت بەم کابرایە نەدەیت و به چاوەکانت تێر تێر سەیرم
کەی.
ـ ئەگەر چاوەکانم بەو کابرایە بدەم چۆن دەتوانم بخەوم؟
ـ زۆر بیرت دەکەم...بەڵێنم پێئەدەیت ئەمشەو زوو بخەوی؟
دەنگی ژنی دراوسێ لە گۆڕەکەوە دەبیستم.
ـ گەر ئەمشەو بخەوی هەموو قااڵوەکانی جیهان چاوەکانت
دەخۆن و لە کاسەی سەرتا هێلکە دکەن

تێل دڕووی شێرپەنجە  -مریەم قازی
لیباسەکانم داکەندووە ،حەز ناکەم چاو لە ئاوێنەکەم .تەنیا
خێسەیەک بە ترسەوە ،دیسان ئەوە لەوبەری ئاوێنەکەدا ،لە
رێچکەی ئەو یەهوودیانە بەجێ ماوم کە لە نۆرەی کوورە
ئادەم سووزییەکاندا راوەستابوون .ئیسک وپرووسکم هەمووی
بەدەرەوەیە و پیست و مەمکێکی داچۆڕاو و سەرێکی تاس ،
دەیجا چش لە چڵێک موو!
لە بن دووشەکە رادەوەستم ،ئاوێکی شیلەوتین خەریکە
ئارامم کاتەوە ،دەلەرزێم لەسەر چوارپاییەکە دادەنیشم و
سابوونەکەی لەسەرم دەدەم ،کە چی لۆچ لۆچ قژە رەش
و درێژەکانم بەدەستمەوە دێن! وەک جۆگەلەیەک بۆالی
ئاوەڕۆکە شۆڕ دەبنەوە ،ئاوەڕۆکە دەگیرێ ،دێم لەسەر دمی
ئاوەڕۆکە الیان بەم کتووپڕ دەبێتە ڕەشاوێکی بۆگەنیو و
تاقە چڵێک موو چییە وەبەردەستم نایا! رەشاوەکە هەروا
هەڵدەقوڵێ و تا سەر گوێزینگانم دێ .گوێم لە ترپەترپی
دڵم دەبێ رێک وەک ئەودەمەی بۆ یەکەم جار بە ئامێری
دوکتورەکەوە گوێبیسی ترپەترپی لێدانی دڵی تۆ لەناو زگم
دابووم .لە ترسان دەکشێمەوە کەچی دیواری حەمامەکە
پێشم پێدەگرێ و هەموو بارستاییەکەی دەکەوێتە سەر
پشتم ،ئیستا ئیدی رەشاوەکە بۆتە دوو پەنجەی رەش کە
قژێکی رەشی بڵیندییان هەیە! چاوەکانم وێک دێنم و بە

هەموو دەماری خۆم هاوار دەکەم کە چی لە قیژەی دایکمدا
ون دەبێ وەک هەمیشە!
دایکت چڵە موویەک چییە بەسەرێوە نەماوە دوکتور پێی
دەڵێ دوایە لەهەوەڵێ جوانتر دێتەوە...
چیدی ناتوانم .چیدی ناوێرم هاوار بکەم دەستەپرچنەکان
ئێستا لە چۆکم وەسەر کەوتوون و هەر دەقامکییان بۆ الی
گەرووم کردۆتەوە  ،قرخە قرخی ئاوەڕەکە دەریدەخا ئەویش
خەریکە دەخنکێ ،ئەنگۆستەکان خویان گەیاندۆتە سەر
گەرووم و وەهام رێک دەکوشێ کە هەردووک چاوم خەریکە
دەرپەڕێ ،کەفێکی رەش هەڵدەخڕینم  ،گوێم لە قرخە قرخی
خنکانی خوشمە....بۆ الی ئاوەڕۆکە شۆڕ دەبمەوە...
دەگەڵ وەی کە دایکتیان لە کفنێکی سپی خاوێنەوە پێچاوە
و خەریکن لە ناو شین و رۆڕۆی ئێنگۆدا بیبەن کەس بە
دەستە پرچنەکانی بابتی نەزانی کە وەک پەنجەی شێر لە
نێو پرچە رەشەکانی دایکت دا بە جێ مابوو.
ـ تۆش نازانی گریان و رۆڕۆی من تەنیا بۆ دایکم نییە ،بابم
ئەوڕۆ زۆر سەیر دەگری ،گریانەکەی هێندە دڵتەزێنە کە
سەرنجی من بوالی خۆی رادەکێشێ .فرمێسکەکانی سوورن،
بەسەر تەواوی جەستەی شەکەتی بابمەوە بە دەیان پەنجەی
رەش دەبینم کە وەک تێل دڕوو هەموو گەی لەشییان تەنیوە!

فیدایی  -ناسر فەتحی
هەموو ڕۆژێ کچێکی چواردە ساڵە بە ناوی (هـ  ،ر) لە لە ماڵەکەی خۆیان ،خۆی هەڵدەواسێ و کۆتایی بە ژیانی پڕ
شەقامی مەال محەممەدی ،نزیک مزگەوتی سۆفی خالیدی ،لە سەرشۆڕیی باب و براکانی دێنێ.
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ئەفسانەی سەردەم  -ناسر فەتحی
کاتێک ئەفسانەیان گرت .شەوی یەکەم تەجاوزیان پێ
کرد .بۆیە دەڵێم تەجاوز ،چوونکە “دەستدرێژیی سێکسی”
دەستەواژەیەکی نوێیە و دەرەقەتی باریی مانایی ئەو کردەوە
مرۆڤانەیە نایە .بۆیەش دەڵێم کردەوەی مرۆڤانە ،چوونکە تەنیا
مرۆڤ لە سرووشتدا بەو ئاستە لە گەشەکردن گەیشتووە.
بۆیەش بەو شتە دەڵێم گەشە کردن ،چوونکە مرۆڤ بەم
گەشەیە لە دنیای مرۆڤانەی ئاژەاڵن دابڕاوە.
نۆمانگ دوای تەجاوزەکە ئەفسانە منداڵەکەی لە ژوورێکی
تاکەکەسیدا بە مردوویی هێنایە دنیا .مەمکەکانی ئەفسانە
هێندەیان شیر تێ هاتبوونێ ،خەریک بوون دەتەقین؛
بە پێکەنینێکی شێتانەی هاوشێوەی کارەکتەری فیلە
ڕەوانییەکانی هالیوود مەمکێکی دەرهێنا و لە دەمی منداڵە
مردووەکەی نا ،کەوا دوو ـ سێ ڕۆژ بوو لەبەرپێی فڕێیدابوو.
چۆڕە چۆڕ شیرەکە لێوی منداڵەکەی تەڕ کرد و ،وە مڵچەمڵچی
خست .کاتێک ئەفسانە وەخۆ هاتەوە بینیی کەوا منداڵەکەی
وەک بێچووە بەرازێکی برسی خەریکە بە خستی دەیمژێ.
ئەفسانە وەک ئەوەی ماری لە کۆشیدا دیتبێ کتووپڕ لە جێی
خۆی قیت بووە و منداڵەکەی بەرداوە خوارێ؛ ڕێک وەک
دیمەنە زێدەڕۆییەکانی سینەمای بالیوود.
ئەفسانە ڕۆژێک دواتر ،مەمکەکانی هێندەیان شیر تێ
هاتبوویەوە دەتگوت دۆدانەن .ئەفسانە ئازاری شیری نێو
مەمکەکانی لە ئەشکەنجەی ئەو دایکەخۆگێیانەی زیندانی
پێ قورستر بوو .لێرەدا پیاوم دەوێ گووی وا بخوا و بڵێ:
“چیرۆکنووس دەبێ بێ الیەن بێ”.
ئەفسانە لەبەر ئازاری مەمکەکانی ناچار بوو جارێکی دیکەش
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پەنا بۆ منداڵە مردووەکەی بەرێ ،بۆ ئەوەی بیدۆشێ و لەو ژانە
عاجباتییە ڕزگاری بکات .کەالکی منداڵە بە سەقەتی لەدایک-
بووەکەی لەبەر پێی هەڵگرتەوە و ئەمجارەیان مەمکەکەی
دیکەی خستە زارییەوە ،ئاخر ئەویان شیری جاری پێشووشی
تێدا مابووەوە و هێندەی نەمابوو بەیەکجاری بتەقێ .کە گۆی
مەمکی لە زاری منداڵە مردووەکەی نا ،منداڵەکە بێوچان
دەستی کرد بە شیر خواردن .بۆنی مرداری منداڵەکەی
خەریک بوو کاسی دەکرد .هەرچی دەکرد لووتی پڕ نەدەبوو.
بەردەوام بۆنەکەی تازە بوو .چاوە داخراو و بلبۆقەکانی
منداڵەکەی وەبیر ئەو جووچکە کۆترە شینکییانەی بەر
هەیوانی ماڵی دراوسێیەکیانی دەخستەوە کەوا زۆر جار بەر
لەوەی چاویان بپشکوێ بە مردوویی لەسەر زەویی دەبینین.
دیارە بۆخۆی قەت شاهیدی بەربوونەوەی جووچکەکان نەببوو،
بۆیە نەیدەزانی کە کاتێک بەربوونەتەوە مردووـون ،یان ئەو
ساتەی کە لە هێلکە سەریان وەدەرهێناوە و دایکەکەیان
نەیناسیونەتەوە ،فڕێیداونەتە خوارێ و کوشتوونی!
لەوانەیە ئەوانیش یەکێک [وەک جەسیمە کوێری دراوسێمان
کە دەیهەویست هەرچۆنێکی بێ لە کۆترە ماڵییەکانی خۆی و
کۆترە شینکییەکانی کە بە تەپکە گرتبوونی وەچەیەکی نوێ
بخاتەوە] هێلکەی البەالی لەبن نابووبن!
منداڵەکە کرم لێیدا بوو و هێشتاش هەر مەمکەکانی
ئەفسانەی دەمژی .ئەفسانە لەو ماوەیەدا لەبرسان چەند جار
هاتە سەری شیرەکەی خۆی بخوات .بەاڵم دڵی بڕوایی نەدا.
پێی پیس بوو.
بەرە بەرە منداڵەکە هەڵوەری و تەنیا ئێسکەکانی ما .ئەفسانە
بەختی هەبوو ،چوونکە کاسە سەری منداڵەکەی لەگەڵ
ئەوەی زمان و دەم ولێویشی پێوە نەمابوو هێشتاش هەر
دەیتوانی بەجوانی بیمژێ .بەاڵم بەداخەوە چوونکە منداڵەکە
ورگ و گدەی نەمابوو شیرەکە دەڕژا سەر زەوی و جۆگەلەی
دەبەست و دەچووە قاناوی زیندانەوە.
بەڕێوەبەرانی زیندان کە بەم شتەیان زانی هاتن دوو شتیان
لە مەمکەکانی ئەفسانە بەست و بە دوو شیالنگ شیرەکەیان
بۆ دەرەوەی زیندان ڕاکێشا.
ئەوە چەن ـ دە ـ ساڵێکە خەڵکی شارەکە و سەرتاسەری
واڵت و تا ڕادەیەک دەرەوەی واڵتیش ،وازیان لە خواردنی
شیری مەڕوو مااڵت هێناوە و بە بێ ئەوەی بزانن چ باسە ،لەو
دوو سەرەوە خەریکی مژینی شیری ئەفسانەن.
ئاخر بەرپرسانی زیندان ئەم دەنگۆیەیان خستووەتە سەردەمی
خەڵکی کە“ :هەرکەس ئەو شیرە ئەفسانەییە بخوات هێسکی
قایم دەبێ و ،تەمامیەتی ئەرزی واڵتەکەیان دەپارێزێ!”

وهرگێڕان
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دهفه
فارسی :ڕهزا بهراههنی
کوردی :ساماڵ ئەحمەدی

بۆ ئایدین ئاغداشلوو

ههسارهیلی دهفه
ل ه باخهکانی چلچلهدا دهکوتن
دهفدهفدەدەفدەدەف
لهم پێنووسەڕا
وهک ل ه چاوی تۆوە
دهتکێ خوێن
دهفدهفدهدەف
ڕای دهکرد ژنێک ب ه لێوارهکانی پۆاڵدا
هاواری دهکرد:
خودایە خودایە خودایە ،تۆ بۆچی ئاسمانی تارانت لهبیر
کردووه؟
دهف ،ڕوخساری زێڕینی مانگی پڕی لە ئاسمانەوە ب ه ژن ه
بهخشی
دهفدهفدهدهفدهدهف
دهفدهفدهدهفدهدهف
ف
دهفدهفدهدهفدهده 

دهف ه لێده! لێده! ک ه دهفین لهبهرمانگ بهم نیوهشهوه ،شهوی
دهفهمانگان،
هاواری سهرکهوتووانهی گیانی هەلەک و هوو هووە ،لە
هەورەگرمەیەکدا ،که دێ.
ئهرێ ،بدهفه! درهوشانهوهی هاوار ل ه ڕووداوەیلی شیریندا،
دهفینێک ه دەخوازێ فەرهاد
دهف بدهفە! ک ه هەورەگرمەی دادێ ل ه ههقیقهتی ئهو دایرهوه
دەلرفێ،
لرفاوە و ،ههر لرفاوت ر بێ!
ف ل ه دهفی تێکەوەتەنراو و ،مژ ل ه مژی ڕهویودا ،تۆخودا
ده 
بدهفه!
ب ه دهفهی ڕۆحی ئاسمان ،ب ه دهفهی ڕۆحی من بدهفه!
شهو ،لەمەوال بێدهنگی نابینێ
من ،دوای ئهم شهوی زریان ه
تا سهدههزار ساڵ نانووم
شهو بدهفه! دهفینی سهدان ههزار دهفه!
خۆشهویستم!
مانگهشهو بژهن ه ب ه ڕۆحی منهوه!
ئهی ئاسمان!
دهست ل ه دهفهکهی خۆت ههڵمهگره
ژنە پیاوەکەی گیان!
سوێندت دهدهم ب ه چێژی ئهم ساته،
ڕازی تورهنج!
دهست ل ه دهفهکهی خۆت ههڵمهگره!
خهشخاشک ه چاو!
دهفدهفدهفهی تهندووری جهستهم بدهفه!
ئهی کوردەکەی ڕۆح!
ئهی کوردە ڕۆحەکە!
قژ درێژ!
کهرکووک ب ه پهالماری هاواری خۆت بکوته ،ل ه کێوی قاف!
چاو قیچ!
دهفدهفدهدهف
ئهبرۆ کێشراو بهرهو مۆجزاتان ،پەرژینی هەوەس!
دهفدهفدهدهف
خهشخاشک ه چاو!
سیمرخە گیان ،بدهفه! دهفهی ئهلبورز بدهفه!
خۆرین لێو!
گەنجینەی ڕۆحی بەردان ههستێنه!
دزی ههزار ئاگر ،ئهی قاف!
ئهلبورز ڕاپهڕێنه!
ئهی قاقای توانهوهی مس ل ه یاوی زێڕدا!
دهفدهفدهدهف
دهفدهفدهفهی تهندووری جهستهم بدهفه!
دهفدهفدهدهفدهدهف
دهست ل ه دهفهکهی خۆت ههڵمگره!
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گیانی وەبهردبووی باوانی خهو ڕاچڵهکێنه!
سیمرخە گیان!
بناڵێنه!
دهفدهفدهدهف
دهفدهفدهدهفدهدهف
دهفدهدهفدهف
دهفدهفدهدهفده 
کە بە بیابانە یاقووتییەکاندا
دەفدەفدەفەیە کە دەکوتێ
ئاگاتان لە من و لە شانەکانی من بێ
ئەی سینگەیلی دەف!
دەفدەفدەفەیە کە دەکوتێ
ئەنگوستی ئەرخەوان
بە چنگی پڕ لە بۆن و هەنگوێنەوە
دەفدەفدەفەیە
دەفدەفدەفەیە کە دەکوتێ
من کەنارم
شەپۆلەکان
دەفدەفدەفەیە کە دەکوتێ
خاکم
سمی ئەسپان
دەفدەفدەفەیە کە دەکوتێ
ڕۆحە لەمێژینەکەی قەونیە لەژێر خاکدا ،گڕی گرتووە،
قەونیە بەسەرشانی خاکەوە،
وەکو ئەرخەوان و گواڵڵە
شنیوە
دەفدەفدەفەیە کە دەکوتێ
بەسەر قەونیەدا
ئاخ ،گەنجۆ!
ئەی ئورمەوی!١
ئەی ڕۆحی هەناسە!
دەفدەفدەفەیە کە دەکوتێ
بۆ ڕۆحی مەولەوی
بەسەر پێدەشتە دڵخۆشە برژاوەکاندا
تەورێز،
نووسیویەتی شەمس
ئەی ئورمەوی!
ئەی بابلە گەنجەی زمانەیلی سەرەتا!
ڕۆحە لەمێژینەکەی قەونیە لەژێر خاکدا ،گڕی گرتووە،
قەونیە بەسەرشانی خاکەوە،
وەکو ئەرخەوان و گواڵڵە

شنیوە
دەفدەفدەفەیە کە دەکوتێ
بەسەر قەونیەدا
با بە الپاڵی ‘’سەبەالن’’دا ،خۆی لوول دەدا و،
دادەڕژێتە ئەو دەریاچەیەوە،
کە هۆزی ماد لە دەوری سەکنی
دەفدەفدەفەیە کە دەکوتێ
خۆرێک لە ‘’سەهەند’’ی سەحەرخێزەوە چاو دادەگرێ،
لە لوتکە چاوەڕوانەکانی چیای ماد،
لە ئەڵوەند
زەردەشتی خۆرهەاڵتە کەونەکانمان دەنێودایە
دەفدەفدەفەیە کە دەکوتێ
بەسەربانی ماڵمانەوە
شیری وشتر
بە بانی نیوەڕۆوە
ترەتری شەراب
بە بەژنی زمانەوە
دەفدەفدەفەیە کە دەکوتێ
دەریای زەمەقە بە سەربانی ماڵمانەوە
هەڵدەکورمێ
دەفدەفدەفەیە کە دەکوتێ
لە خاڵی مەبەست
دەفدەفدەفەیە کە دەکوتێ
دەفدەفدەفەیە کە دەکوتێ
دەفدەفدەفەیە
دەفدەفدەفەیە
دەفدەفدەفەیە کە دەکوتێ
ئاخ ،ئەی گەنجۆ! بمهێڵە ماچت کەم!
ئەو گەرووە
شیاوی ماچکردنە
ئەی ئەرخەوان!
ئاخ ،ئەی گەنجۆ!
چنگە هەنگوین!
بۆن و هەنگوین!
ماچ شیرین!
ئەی گەروو!
ئەی ئەرخەوان!
دەفەمانگی من بە دەوری دنیادا دەسووڕێ
لەپشت دەفەوە
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دەف
بە سەر دەژەنێ
شمشێری دەفدفە کە سەران لەبن هەڵدەبڕێ
سەر دەژەنێ
دەف دەژەنێ
ئاخ ،ئەی گەنجۆ!
ئەی ئەرخەوان!
ئەو گەرووە
شیاوی ماچکردنە!
شیرین ماچ!
ئەی سەر ژەنی!
شمشێری دەفدەفە سەران لەبن هەڵدەبڕێ
دەف دەژەنی؟
سەر دەژەنی؟
مانگی پڕ
مانگی پڕ
مانگی پڕ
دەفدەفدەفەیە کە دەکوتێ
ڕۆندک و هەنگوین!
پیاڵەی شەراب!
ئەی تاڤگە!
دەفەمانگی من بە دەوری دنیادا دەسووڕێ
دەفەمانگی من
ژنە پیاوەکەم
لە خاڵی مەبەست!
لە خاڵی مەبەست!
دهف ه لێده! لێده! ک ه دهفین لهبهرمانگ بهم نیوهشهوه،
شەوی زەردەشتی خۆرهەاڵتە کەونەکان دەنێو مەدا
هاواری سهرکهوتووانهی گیانی هەلەک و هوو هووە ،لە
هەورەگرمەیەکدا ،که دێ.
دەفەمانگی من بە دەوری دنیادا دەسووڕێ
دەفەیلی تیشک ،خەرمانەی هەسارەیلی سەر
لە ئاسمانی حەپەسانی گەردنەیلەوە
لەسەر شانە شەنگەکانی درەوشانەوەڕا
سەر هەڵدەبەزێ
سەر هەڵدەفڕکێ
سەر
بە دەف دەژەنێ

116

شیـ

گەردنکەشەیلی سووری سەر ژێکراو
گەردنکەشەیلی مۆجزات ،لە ڕێگەی دوورەوە
پەلکەزێڕینەی حەپەسانی دەفدەفدەفە
کە ژەنین دەبا لەگەڵ خۆی
لەسەر ڕیگەی باــش ،هەزاران ئەستێرە
دەفدەفدەفە
کە ژەنین دەچریکێنێ بە هاوار
ئێستەش ئەستێرەکان ،سەرلەبەری هەسارەیلی سەر
خزۆکیی شەنگییەک لە شێوەیلی دەف ،دەفدەفدەفە کە
دەکوتێ،
دەبارێ
دەف مەخمەرێکە بە سیحری خۆی
هەسارەیلی ئاشق و شەیدا دادەشارێ
لەدەورت گەڕێم ،هەی دەفە شێتە ،هەی دەفە شێتە،
یی....
دەفدەفە شێتە ،هەیی 
لەدەورت گەڕێم ،هەی دەفە شێتە ،هەیییی.....
لەدەورت گەڕێم ،هەی دەفە شێتە ،هەی دەفە شێتە،
یی....
دەفدەفە شێتە ،هەیی 
یی....
هەیی 
یی....
هەیی 
لەدەورت گەڕێم ،هەی دەفە شێتە ،هەیییی.....
یی....
هەیی 

داستان و شعر فارسی

بختک /عباس باباعلی | 118
تحقه چسبانی (برای رضا و سمیه و محبوبه) /مجید خادم | 122
روت کانال /بهاره ارشد ریاحی | 124
از کدام پنجره /سپیده ابرآویز | 127
طفل معصوم /مائده مرتضوی | 130
رستگاری /حسین شیربیگی | 132
خیابان های سرم /شوکا حسینی | 135

بختک

عباس باباعلی
میگوید:
 بختک در جنگلهاست .در تاریکی میپرد روی آدم وجان آدم .مینشیند روی پشتت .روی گردنت.
میشود َو ِ
بال ِ
میشود همد ِم زندگیات.
مادر که این را میگوید ،پدر ادامهاش میدهد:
 این که میگویی « َدوالپا»ست ،دست و پای درازی هم دارد،مثل خو ِد شیطان.
ِ
این را که میگوید ،چپ چپ نگاهم میکند .اما من که دست
و پاهایم دراز نیستند ،خپلهاند .کف پاهام هم صافاند .یعنی
اولش صاف نبودند .تا این که یک روز گفتند«:کف پاهات
صافند .به درد سربازی نمیخوری .مرخصی! میتوانی برگردی
خانهات ».اما فکر میکنم بخاطر کف پاهام نبود .بخاطر چیز
دیگری بود.بوی بواسیرم ،که گاهی میزند بیرونو مدتی بود
دماغ همهشان را پر کرده بود .ترسیده بودند بویشبرود الی
تاریخ نظام
پروندههای اداره نظام وظیفه و بایگانی شود توی
ِ
وظیفه ...پیف...پیف...پیف...عین یعقوب که درد قولنج و بوی
پیازش سرتاس ِر تاریخ ما را پر کرده .پیف...پیف...پیف...
کتاب تاریخ وقتی مینویسد«:یعقوب» ،صد تا یعقوب از
دهانش میریزد بیرون .در حالی که یعقوب هم آدمی بوده
مثل من؛ با رویگری که وارد تاریخ نشده ،با قولنجش وارد
شده و با همان هم ُمرده .دو زانو نشسته جلوی شمشیر و نان
و پیازش و پیغام داده به خلیفه که:
 من رویگری مسکینم .با اینها به سپاه رسیدهام و تا آنها رادارم از پای نمینشینم.
اما او که نشسته بود .نشسته بود به انتظار خلیفه ،که بیاید .بعد
از سالها بیاید و خلیفه که آمده بود ،دیگر یعقوب از «زیادت
نشستن» از دست رفته بود .بواسیر نگرفته بود ،اما قولنج
گرفته بود و ُمرده بود .درست از همین«:از زیادت نشستن».
اما من از زیادت نشستن نمردهام ،بواسیر گرفتهام و ،این اگر
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عود کند از هزار ُمردن هم بدتر است .دیگر مثل قدیمها
نیست که بشود با ِ
تک َدمپایی آن را جا کرد ،پُولکهایش را
َکند .نه! باید عمل کرد .و بعد تا ماهها ،از ترس نشستن ،باید
ایستاد و این یعنی دهن کجی به خودم،که اگربایستم مثل
آدمی میشوم که ایستاده دفنش کرده باشند و ،این هم یعنی
دهن کجی به دیگران .دیگرانی که همیشه یا خوابیدهاند یا
نشستهاند و دارند سیگار یا قلیان میکشند ،یا زیر باری کمر
خم کردهاند.
اما من ،نه!نه کمر خم کردهام ،نه سر .تاریخ را خوب خواندهام.
اگر َسر َخم کرده بودم حاال مثل یعقوب نبودم ،مثل افشین
بودم .افشین هم با بیعتش با خلیفه بود که آمد توی تاریخ.
یک سر و گردن از خلیفه بلندتر بود و چهار شانهتر .برای
همین،خلیفه همیشه ناراحت بود ،افشین را که میدید زیر
لب میگفت:
 با حرمسرایی که من دارم ،این هیکل به درد من میخوره،نه این....
اما افشین الت سر گذر بود .نگاه خلیفه را نمیفهمید.نه عربی
بلد بود ،نه تاریخ.اص ً
ال حیف آن قد و باال که یدک میکشید.
خر بود و به قول بابا«:با همان دستی که داد ،گرفت .باد کاشت
و طوفان درو کرد ».اما من چه کاشتم؟ هیچ .دیگران خودشان
را در من کاشتند و ،این قدر پایم آب ریختند ،که عین قارچ
آمدم باال و حاال به قول بابا شدمَ «:ک َسکی ،نخراشیدهای» که تا
مادر میبیندم ،میگوید:
دل ما ،من و پدرترو میپایی!
 اَه .تو هم که همش نشستی ب َ ِر ِبلند شو برو بیرون ،ببین دنیا چه خبره؟
برفرض که رفتم .چکار کنم با آنها که پشت درند؟ بروم،
نمیگذارند برگردم ونه میتوانم برگردم ،چون کلید ندارم.
تازه ،اگر نخواهم برگردم به کجا بروم؟هر جا بروم باید برگردم.
اص ً
ال اگر همینطور بروم ،حتی اگر نخواهم برگردم ،خود بخود

بر میگردم .چون زمین گِرد است و فضا هم گِرد ،و میلیونها
کهکشان در دنیا ست و ،من به کی بگویم که اگر بخواهم
میتوانم آنها را یکی یکی بشمرم .دوال شوم و بواسیرم را
بگیرم رو به آسمان ،رو به ستارگان و کهکشانها و با یک
حساب نجومی ،تعداد آنها را حساب کنم...هزار ...هزار ...هزار...
اما اگر بگذارد .اگر درد این بواسیر بگذارد .نه آن که از عود
کردنش بترسم .نه.آن را بخود بستهام .به خودم دیدهام تا
بگویم«:بواسیر دارم ،پس هستم!» و فراموش کنم،از یاد ببرم
که آمدهاند تا ببرندم ...وگرنه ،هنوز هم ذهنم ،فکرم مثل ساعت
کار میکند .هنوز هم میتوانم بودهها و نبودهها را در خواب
ببینم .داشتهها و نداشتهها را بشمارم...هنوز هم میتوانم برای
همه تعریف کنم:
 دیشب خواب دیدم توی خشت افتاده بودم.هر چند همهی خوابم را نمیگویم .نمیگویم جایی که افتاده
بودم ،لغزنده بود .کنار دیواری خشتی افتاده بودم .بچه بودم.
برهنه بودم و با باسن لُخت روی لیزی نشسته بودم و مواظب
بودم تکان نخورم ،مبادا بیافتم ،مثل عروسک :تَلَق ...با سر به
زمین بخورم.
من حتی این قدر حواسم جمع است که اگر همان تکه ی
اول خوابم را بگویم؛ همان در خشت افتادنم را ،همه خواهند
گفت« :معنیش اینه که از همهی گناهانت پاک شدهای!» در
صورتی که معنیاش این نیست .چون که اص ً
ال خواب ندیدهام.
اگر هم دیدهام ،هر کدام را یک شب؛ یک شب که خودم را
مثل جوانهای نوبالغ خراب کرده بودم ،لیزی را ،و بقیه را هم
جاهای دیگر؛ شبهای دیگر.
اص ً
ال همیشه همین جوری است .همه چیز را نمیشود یک
دفعه دید و گفت .اگر آنارشیسم هم هست معنیاش همین
است .همه چیز را یک دفعه دیدن و یک دفعه خواستن .یا
همه را نخواستن .این هم یعنی ریدن توی اوقات دیگران و
اوقات خودت.
اوقات را کالس سوم دبستان خواندم .دختری بود که «بعضی
اوقات» گاوشان را برای چرا میبرد و یک روز گرگ به گاو
حمله کرده بود...مثل من که بعضی اوقات آمدم به خودم بیایم
که حمله کردند و اینها که حمله کردندگرگ نبودند،ساده و
ِ
گرگ من شده
بدبخت بودند .جد اندر جد بدبخت بودند ،اما
بودند.کارگرو دهاتی بودند ،شش پشتشان دهقان بود .اما
به من که رسیده بودند پاسبان شده بودند،و جدشان امنیه.
و همین جور پشتشان رفته بود تابرسد به ِ
پاسبان گله.
سگ
ِ
مثل ج ِد من که اگر خواب ندیده و حکایتش دروغ نبوده ،پس
ِ
موقع شخم زدن ،بیلاش به خمره میخورد،
احمق بوده وقتی
ِ
اولین جرینگ جرینگ را که میشنود خودش را میزند به
دل درد ،که:
 -بروید ارباب را بیاورید .دارم میمیرم .وصیت دارم.

و وقتی ارباب میرسد در گوش ارباب میگوید:
 زیر این جایی که من خوابیدم،یک خمرهی پر از سکهیطالست .جرینگ جرینگ.
و واقعاً هم طال بود .مثل خودش که خر بود و ماند .با همان
یک جفت گیوه و تخمش .تا حاال ،نوه ،نتیجه ،ندیدهاش؛من،
که از همان پشتم و ،از اسپرماتوزوئید اویم ،بشوم مرغ عزا و
عروسی؛ چوب دو سر ُگهی ،از این طرف رانده و از آن طرف
وامانده....
واماندگی حتماً این نیست که حاال بلند شوم و تا کسی
نیامده ،لباس بپوشم و با اتوبوس بروم میدان شهر و بعد خودم
را از یکی از تیرهای بلند آن جا حلق آویز کنم .این درماندگی
است .در حالی که من واماندهام .درست مانند یعقوب که هنوز
دو زانو نشسته ،منتظر خلیفه و من منتظر آنها که بر در
میکوبند :تق ...تق ...تق...
و دروغ یعنی همین .از اولش هم فریب در همین بود .موقع
چیزی نرسیده بود .اص ً
ال انتظاری در کار نبود .همش بازی بود.
خر کردن بود .سیاه بازی بود برای من ....گربه رقصانی بود
که آن سرش ناپیدا..هرچند ما هم خوب رقصیدیم .یعنی هم
خب و هم بد .با پاهای نازکمان ضرب میگرفتیم.. .یک ...دو
...سه...و می پریدیم هوا :هورا ...هورا...
دلمان خوش بود داریم نمایش میدهیم .غافل از آن که آخر
هر گربه رقصانی ،معرکهی اصلی است .آن جا که آدم را تا
آن جا که میتوانند میاندازند باال و آدم باید بلد باشد چهار
دست و پا بیاید پایین .و خب! ما بلد نبودیم .یعنی هیچ
کدام بلد نبودیم .که اگر بلد بودیم اص ً
ال خودمان را وسط
نمیانداختیم .میایستادیم گوشهای و،به سالمتی رقاصها و
رقاصهها کف میزدیم:
 هورا  ...هورا ...هورا....هر چند هنوز هم دیر نشده.گوشهایم را از دو طرف میکشند،
که«:نگاه کن! میبینی؟هنوز از مراسم مانده.هنوزمیشهکمر
خم کرد و تن را داد زیر حمالی ».اما چطور؟ آن هم با این
بواسیر المذهب!
نشین
حاال آمدیم و شدم حمال .بار را که رویم میگذارند.
ِ
ماتحتم کمی باز میشود .با هرکارتُن ،یک ذره بازتر میشود و،
یک قطره میچکد روی زمین.
این جوری اگر نصف حمالهای حرفهای هم بار بردارم .یعنی
چهار تا کارتن و کیسه بگذارند رویم ،مثل شیر سماور از
نشینم در هر قدم ،چهار قطره خون صادر میشود.
 کجا میرید ،حضرت واال؟ تیمچه حاجب الدوله. چشم ،حضرت واال .شما فقط پشت سر من بیائید .برایاین که گم نشید ،میتونید دنبال قطرههایخون رو بگیرید
و بیائید.
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و راه میافتم .مثل همیشه که وقتی بارم میکردند ،راه میافتم
تا این قدر نگویند:
 آخه این هم شد کار و زندگی؟! کی میخواهی فکری به حالخودت بکنی .تکونی به خودت بدی!
اما من که همیشه فکر کردهام .همین طور که نشستهام ،مثل
االن فکر کردهام ،کهدر را باز کنم یا نه؟ چون همه چیز به یک
تار مو بندست .الکی که نمیگویم .دیگر خودم را میشناسم.
میدانم چه جور آدمی هستم .اگر چیزی بیفتد توی کلهام،
مثل خوره میخوردم ،چه بخواهم ،چه نخواهم .هربار هم ویرم
میگیرد و یک چیزی میگذارم رویش .میدان انقالب همین
چند دقیقهی قبل زد به َس َرم.
اولش جایش برایم مهم نبود .فقط میدانستم باید خودم را
درجایی حلق آویز کنم .حاال که دارم حرف میزنم ،غروبش
هم اضافه شد....اما ...نه ،نه... ،باید حواسم را بدهم به چیزهای
دیگر .اما به چی؟ ...به خودم یا دیگران؟  ...به دیگران .به
دوستهام؟هم دورهایهام....
یک نفر -دو نفر که نبودیم .زیاد بودیم.یکی ،دو تا ،سه تا ،چهار
تا...،بقیهشان را نمیبینم .نیستند و،بر میگردم .تا همان سه را
میشمارم و بعد جعبه را از زیر پایم پرت میکنم ،آن طرفتر:
 تلق...تلق...تلق..حاال دارم توی هوا تکان میخورم .تکان تکان میخورم.آویزان.
این ور ،آن ور.
جعبه از کجا گیر بیاورم؟ میدان شهر که آشغالدانی نیست!چرا
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شیـ

هست .هست .آشغالدانی ست .من که نگفتم ،خودشانمیگفتند:
 تو َکلهی شما آشغاله! آشغال! این آشغالدونی رو باید کرد زیر آب.در صورتی که نبود .همهاش قاعده بود .فرمول بود .خطوط
موازی ،سینوس و کسینوس،یک لشگر شاعر و مدیحه سرا
که نشسته بودند کنج زاویهها .همهاش را خودشان ،از بچگی
کرده بودند تویش .تاریخ هم بود .از آمدن پدر جد آریاییمان
به فالت ایران بگیر ،کورش و داریوش تا بقیه خرده ریزهایش،
که توی موزههاست .توی ویترینهای شیشهای قفلدار.توی
کلهی من«:توانا بود هر که دانا بود»«،میازار موری که دانهکش
است»«،هنر نزد ایرانیان ست و بس....».
 تق...تق...تق...بس نمیکنند .هی میکوبند به در .رنگ سفید پیراهنشان
که کشیده میشود روی نورگیر روی در ،حالم را بهم میزند....
میگفتند «:مقاومت کن! مقاومت کن! آفرین ....اگر همین
جوری ادامه بدی ،آیندهی خوبی داری»....اما چرا خو ِد
پوفیوزت ادامه ندادی؟ ...چرا آمدی و گفتیُ « :گه خوردم .غلط
کردم».
در صورتی که میشد نگفت .میشد مثل من اینجا نشست
و در را باز نکرد .همین جا ،توی همین حیاط قدیمی ،زیر
درخت مو نشست و خود را از شاخهای از آن حلق آویز
کرد و ،والسالم!...بیآن که الزم باشد بروم میدان شهر ،هی
دنبال یک جای خلوت ،همین جا ،خودم را
سگدو بزنم
ِ

آویزان میکنم .این جوری چند بار که مثل پاندول ساعت
تکان خوردم .تکان تکان خوردم .دیگر انگار آب از آب تکان
نخورده باشد ،همه چیز ساکت میشود .گنجشکها که از
تکان خوردنهایم در رفتهاند ،دوباره بر میگردند .کالغی هم
اگر جایی باشد میآید:
 غار...غار...غار...اولش فکر میکند مترسکم .ولی گنجشگها را که ببیند،چطور
از سر و کولم باال میروند ،نوک میزنند توی چشمم و
َککشان هم نمیگزد ،بر میگردد و برای این که از دیگران
عقب نماند ،با منقارش نوک میزند به بواسیرم:
 تق ...تق...تق...یعنی یارو نفله راه فالن شده ،و باز این خوب ست.اگر همه
چیزم را گرفتهاند ،حداقل این را هنوز نگرفتهاند .یعنی هنوز
عود نکرده و گرنه همین را هم میگرفتند .چیزی میکردند
توی ماتحتم و میچرخاندند :قِر ...قِر ...قِر ...و این را هم ازم
میگرفتند.همین بواسیری را که برایم مانده .هرچند همین
را هم اگر بروز بدهم ،با این که عود نکرده ،باز چارهاش را
میکنند .یکی دو تا شیافت ،چند قرص و ،بعدشوالسالم...
حاال والسالم را کش میدهم...و.....س...ال...م ...برای این که از
فکرش فرار کنم .و گرنه باید در فکر جا بود .پارک شهر و
شرقی
عصرش درست .حاال میماند درهایی ورودیاش .از د ِر
ِ
ِ
پارک شهر یا از د ِر غربی؟ جنوبی و شمالی هم هست .هرچند
بیدر و پیکری پارک شهر هم هست ،برای آنها که از دیوارها
باال میروند .اما برای من دوشیر سنگی است کنار دروازههای
آن و ،راه همین است :گذشتن از میان آنها ،با خون غلیظی
که در هر گامی که بر میداری ،از جایی از درونت با درد
میچکد بیرون:
 آاوه ...آاوه...آاوه....و همین است .راه حل همین است .به جای این که آدم
خودش را بدهد دست پزشک قانونی ،که سر میز صبحانهاش،
صبح اول صبح ،بواسیر آدم را نمک سود کند و ُمهری بزند
روی برگهای ،به نشانهی « اجازهی دفن » و والسالم،یعنی یارو
از درد بواسیر خودکشی کرده .باید زوزه کشید:
 آاوه...آاوه...آاوه....هر دفعه ،سه بار زوزه کشید و بعد هر چه خواست گفت .هر
چه باشد .فقط از این در و آن در باشد ....خب این جور هم
بود...از در و دیوار بود که میآمد :انقالب ...ض ِد انقالب...پولدار
...بیپول ...بهشت  ...جهنم ...دهاتی ...شهری ...آزادی ...زندان...
بگیر ...ببند  ...تو ...من...
 تق ...تق...تق...همیشه همین کار را میکنند.روپوش سفیدِتروتمیز میپوشند
و با احترام میآیند سراغت .اول در میزنندو اگر بخواهی از رو
ببری ،باید از همین جا شروع کنی .باید عین خیالت نباشد.

باید پشت در بسته بنشینی و خیالت نباشد به آنها که ،در
که میزنند ،در را که باز نمیشود به حساب نشنیدن من
میگذارند ،یا به حساب دیوانگیام .در صورتی که باید فرض
کرد .باید آمد و واقعاً دید که کسی خانه نیست.هیچ کس
نیست .فقط کس دیگری هست که از درد زوزه میکشد:
 آاوه...آاوه...آاوه...قانون پاسکال
و بعد یک در میان بازی در میآورد .بازیِ اث ِر ِ
روی بواسیر«:فشاری که بر یک نقطه وارد شود ،عیناً به تمام
نقاط سرایت میکند» :آاوه...آاوه...آاوه...
و حاال نوبت ترانههای درخواستی ست...هر چه که بخواهید...
یعقوب لیث؟ با بوی پیاز و درد قولنج آمد و از فشاری که
زیادت نشستن به آدم میآورد از دست رفت .مثل من که از
زیادت نشستن روی نشیمنم ،زوزه میکشم ...:آاوه...آاوه...آاوه...
جلو نیائید! یکی یکی .گالیله؟! باشد...زمین گِرد است .ستارگان
هم گِردند .ستاره اقبال من هم هست که گِرد بود و از همان
کون خر...:آاوه...آاوه...آاوه...
بچگی از دستم غل خورد و رفت تو ِ
ژول ورن؟!...مثل من بود؛ االغ بود...هفت طبقه رفت زیر
زمین .هزار فرسنگ زیر دریا و دور زمین را در  28روز گشت،تا
نشینش زد بیرون.آخرش هم موقع برگشت با هر قدم مثل من
زوزه میکشید ...:آاوه...آاوه...آاوه...
داروین....جد و پدر جدش میمون بود ،شمپانزه بود.تو افریقا
دنبالشان میگشت ،مثل تارزان از این این درخت ،میپرید
روی آن درخت و دادمیزد :آاوه...آاوه...آاوه...
چه جوری اومدید تو؟...انیشتن؟ ...دانشمند بود ،روپوش سفیدِ
میپوشید .سر چهارراهها داد میزد :انرژی هستهای...دویست
تومن بستهای...آاوه...آاوه...آاوه...
جرجیس؟...جرجیس نبود ،بیشرف بود .روباه بود .مرغ دزد
بود .صبح تا شب دنبال کلک بود.
لب کارون...الالالی...چو
چی؟! براتون بخونم؟! ...لب کارون رو؟ ِ
گل بارون...الالالی...میچینم نغمهی خوش ،چوگل بارون........
تو ساحلها ...الالالی ...دور از غمها...الالالی...می شینند...
چرا میخندید؟ خنده که ندارد! گریه دارد .گریه هم صدا دارد؛
صدای زوزه ...:آاوه...آاوه...آاوه...
چی کارم دارید؟ ...دستم رو ول کنید؟ پوفیوزها ...عوضیها...
ازتون شکایت میکنم....
 تو هورات رو بکش! ما که کاریت نداریم! داریم میبریمتجایی که عرب ن ِیانداخت« ...دستهاش رو سفت ببند!»...
 هورا؟ همه با هم ،به افتخار خودمون ،احمقها و قهرمانها:بیبیب ،هورا ...بیبیب ،هورا  ...بیبیب ،هورا...
  ...حاال برو سراغ پاهاش .بهم سفت ببندشون... آاوه...آاوه...آاوه... خوبه...حاال برش گردون،تا من هم این چسب رو بچسبونمدهن ُگندهش!...تموم شد.
رو ِ
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تحقه چسبانی
(برای رضا و سمیه و محبوبه)
			

مجید خادم

همان زمانی که سمیه نوشته های صفحه ی ناتمامش را
تمام کرد و رفت تا برای خودش چایی بریزد ،رضا دستش را
“آستینش را” ناگهان گرفت و گفت :تسلسل ،حلقه ی تسلسل،
حلقه را باید قطع می کردم .سرنیزه ام را در میدان مین جا
گذاشته بودم ،وقتی سیم های خاردار را قطع می کردم .سیم
های خاردار ،سیم های داغ ،سیم های سرخ شده .دود چشمم را
می سوزاند .هنوز امیدوار بودم که چند نفری زنده باشند .کسی
را دیدم که گلوله ای شلیک کرد .گلوله به سر یکی از مرده
ها خورد .مهمات ته کشیده بود .همه مرده بودند .فرمانده ی
دشمن از چند قدمی ام گذشت .هنوز یک گلوله ی دیگر داشتم.
“برای قطع حلقه ی تسلسل وجلوگیری از مرگ ،ابتدا باید
خونریزی را قطع کرده ،سپس خون از دست رفته را جایگزین
کرد”.
حلقه را باید قطع کرد .مثل سیم های خاردار .هنوز یک گلوله ی
دیگر داشتم .گلوله ام کاغذی بود .گلوله ی کاغذی ام را به سر
فرمانده کوبیدم .فرمانده مرا دیده بود .یک چیزی منفجر شد.
خیلی چیزها منفجر شدند .خاکریز ما ،سنگر دشمن ،مرده ها...
محبوبه ،به این جا که رسید ،جمله را نا تمام رها کرد و کتاب را
بی آن که انگشتش را الی صفحه ی ناتمام بگذارد ،بست .اول
خواست دوباره بخواند اما ناگهان احساس کرد دیگر نمی خواهد
حتی یک کلمه ی دیگر بخواند .و با خودش فکر کرد :درست و
نادرستش هیچ معلوم نبود .وقتی اشک توی چشم هایش جمع
شد ،فهمید نادرست است“ .وقتی بیش تر فکر کنی ،می بینی
درست است ”.این را وقتی پدرش دید اشک توی چشم هایش
جمع شده به او گفت“ .تو دختر بزرگی هستی ،دخترهای بزرگ
گریه نمی کنند ”.و او فکر می کرد این نادرست است .این که
جواب او را نداده بود .باورش سخت بود .نمی دانست چرا جواب
نداده است .برای خودش درست تر بود که جواب هیچ کس را
ندهد .حاال برای خودش داشت گریه می کرد و این نادرست بود.
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مطمئن بود عقالنی ترین کار را کرده است .همه ی شواهد این
را نشان می داد و پدرش تایید می کرد“ .تو دختر بزرگی هستی،
عاقل باش ”.پدرش می گفت“ .تو باید بر احساساتت غلبه کنی”.
این را از توی یک کتاب خوانده بود.
“وقتی یک تصمیم عاقالنه می گیرید ،پشت سرش گریه کنید.
این طوری با احساسات تان بی حساب می-شوید”
او فکر می کرد این نادرست است .نمی توانست با احساساتش
بی حساب شود .چون این عاقالنه نبود .جوابش را که نداده بود،
او برای همیشه نشسته بود توی یک اتاق تاریک و نمناک و این
درست نبود “ .کار عاقالنه ای کردی ”.این را پدرش گفت“ .فکر
کن جوابش را هم داده بودی .این چیزی را درست می-کرد؟”
چرخه باید تمام می شد و پدرش همیشه درست می گفت.
پدرش خوشحال بود و این درست بود .سمیه نقطه را که پشت
این درست بود ،گذاشت ،لحظه ای مکث کرد .خودکارش را روی
کاغذ ها رها کرد .انگشتانش را به کناره ی دسته ی کاغذهای
پر شده با داستان به گمانش تمام شده ی روی میز کشید .اول
خواست آن ها را روی هم بلغزاند تا مرتب شان کند اما ناگهان
خودکار را برداشت و روی نصفه ی پایینی آخرین صفحه ،صفحه
ی ناتمام داستان به گمانش تمام شده ی مقابلش ،نوشت :صبح
ها که از خواب بیدار می شد ،همیشه چیزی بود او را به یادش
بیندازد .خاطره ای ،خوابی ،خیالی ...و این ها همان چیزهای
کوچکی بود که زندگی اش را نگه می داشت .خیال می کرد
زندگی اش بهتر می شود اگر روزی می آمد ،او را با خودش می
برد به قبرستان ،همان جا چال می کرد و با همدیگر توی یک
قبر باریک و نمناک می خوابیدند .این آرزویش بود .اما او نیامد.
وقتی هم که آمد ،پنجاه سال گذشته بود .روبه رویش نشست،
دستش را گرفت ،لبخند زد و بعد هم بی آن که حرفی بزند
برای همیشه از آن جا رفت .و آدم داستان پنجاه سال دیگر هم
صبر کرد.

این پایان داستان است .داستان کسی که می نشیند ،چشم به
راه می ماند و در نهایت -آن جا که همه چیز تمام می شود،
دست ها را به عالمت تسلیم باال می برد و می گوید” سنگ
دهید ”.من دیگر حوصله اش را ندارم .می روم برای خودم
چایی بریزم.
اما پایان داستان هرگز چنین نبوده است .این تمام واقعیت که
هیچ ،تکه ی ناتمامی حتی از تمام واقعیت آن ماجراها هم نبود.
رضا هرگز آن جا نبوده که بخواهد دستش را “پیراهنش بی
آستین بوده” ناگهان بگیرد و نگفته بوده “تسلسل ،حلقه ی
تسلسل ،حلقه را باید قطع می کردم ”.سرنیزه اش را در میدان
مین جا نگذاشته بوده .هیچ گاه سیم های خاردار را قطع نکرده
بوده .نگفته بوده سیم های خاردار ،سیم های داغ ،سیم های
سرخ شده .دود چشمش را نسوزانده بوده .اصال دودی نبوده و
هرگز امیدوار نبوده که چند نفری زنده باشند .کسی را ندیده
بوده که گلوله ای شلیک کرده باشد .و گلوله ای به سر هیچ
مرده ای نخورده بوده .و” گلوله ای اگر بوده تنها به سر زنده ای
خورده بوده ”.مهمات ته نکشیده بوده .هیچ کس هنوز نمرده
بوده .فرمانده ی دشمن از چند قدمی اش نگذشته بوده و تنها
یک گلوله ی دیگر نداشته.
“برای قطع حلقه های تسلسل و جلوگیری از زنده ماندن ،ابتدا
باید خون ریزی را ایجاد کرد ،سپس خون از دست رفته را با
هیچ چیز حرامزاده ی دیگری جایگزین نکرد”.
حلقه را نباید قطع کرد مثل سیم های خاردار .تنها یک گلوله
ی دیگر نداشته و گلوله اش کاغذی نبوده .گلوله ی به گمانش
کاغذی اش را به سر فرمانده نکوبیده بوده و فرمانده او را ندیده
بوده .بی شک یک چیزی منفجر نشده بوده .خیلی چیزها منفجر
نشده بودند .خاکریز ما ،سنگر دشمن ،مرده ها ...و محبوبه هرگز
به این جای داستان نرسیده بوده ،اگرچه هیچ جمله ای را نا
تمام رها نکرده بوده و کتاب را بی آن که انگشتش را الی صفحه
ی ناتمام بگذارد ،نبسته بوده .اول نخواسته بوده دوباره بخواند
و هرگز ناگهان احساس نکرده بوده دیگر نمی خواهد حتی یک
کلمه ی دیگر بخواند .و با خودش فکر نکرده بوده که درست
و نادرستش هیچ معلوم نبوده .وقتی اشک توی چشم هایش
جمع شد نفهمیده بوده نادرست است“ .وقتی بیش تر فکر کنی،
می بینی درست نیست ”.این را وقتی پدرش ندیده بوده اشک
توی چشم هایش جمع شده به او نگفته بوده“ .تو دختر بزرگی
هستی؟ دخترهای بزرگ گریه نمی کنند؟” و او فکر نکرده بوده
این نادرست است .این که جواب او را داده بوده .باورش سخت
نبوده .می دانسته چرا جواب داده است .برای خودش درست تر
نبوده که جواب هیچ کس را ندهد .آن وقت برای خودش گریه
نکرده بوده و این نادرست نبوده .مطمئن نبوده عقالنی ترین کار
را کرده است .شواهد این را نشان نمی داده و پدرش تایید نکرده
بوده“ .تو دختر بزرگی هستی؟ عاقل نباش ”.پدرش نگفته بوده.

“تو نباید بر احساساتت غلبه کنی ”.و این را از توی هیچ کتابی
نخوانده بوده.
“وقتی یک تصمیم عاقالنه می گیرید پشت سرش گریه نکنید.
این طوری با احساسا ت تان بی حساب نمی-شوید”
او فکر نکرده بوده این نادرست است .می توانسته با احساساتش
بی حساب شود .چون این عاقالنه بوده .جوابش را که داده بوده
او برای همیشه ننشسته بوده توی یک اتاق تاریک و نمناک و
این درست بوده“ .کار عاقالنه ای کردی؟” این را پدرش نگفته
بوده .پدرش هرگز اصلن چیزی نگفته بوده و باالخره چرخه
نباید تمام می شده .پدرش همیشه درست نمی گفته .پدرش
خوشحال نبود و این درست نبوده و سمیه نقطه را پشت این
درست نبوده ،نگذاشته بوده و هرگز ثانیه ای حتی مکث نکرده
بوده .خودکارش را روی کاغذ ها رها نکرده بوده و نخواسته بوده
دسته ی کاغذ های پر شده با داستان به گمانش هنوز ناتمام
روی میز را مرتب کند .هیچ چیز المصبی را روی هیچ چیز
لعنتی دیگری نلغزانده بوده و هرگز ناگهان روی نصفه ی پایینی
آخرین صفحه ،صفحه ی تمام شده ی داستان به گمانش ناتمام
مقابلش ،ننوشته بوده که صبح ها وقتی از خواب بیدار می شده،
همیشه چیزی بوده او را به یادش بیندازد .خاطره ای ،خوابی،
خیالی ...و این-ها همان چیزهای کوچکی نبوده که زندگی اش
را نگه می داشته .خیال نکرده بوده زندگی اش بهتر می شود
اگر روزی می آمده ،او را با خودش نمی برده به قبرستان ،همان
جا که هیچ ،هیچ کجا چال نمی کرده و با همدیگر توی یک قبر
باریک و نمناک نمی خوابیدند .این آرزویش نبوده .اما او آمده
بوده .وقتی هم که آمده ،پنجاه سال نگذشته بوده .روبه رویش
ننشسته بوده ،دستش را نگرفته بوده ،لبخند نزده بوده و بعد هم
بی آن که حرفی بزند برای همیشه از آن جا نرفته بوده .و آدم
داستان هرگز پنجاه سال دیگر صبر نکرده بوده.
این پایان داستان نبوده .داستان کسی که ننشسته بوده ،چشم
به راه نمانده بوده و در نهایت -آن جا که هیچ چیز تمام نمی
شده ،دست ها را به عالمت تسلیم باال نبرده بوده و نگفته بوده
“سنگ دهید ”.بی شک ،او هرگز نوشته ی ناتمامش را تمام
نکرده و نرفته بوده تا برای خودش چایی بریزد .و در همان زمان،
رضا اصلن آن جا نبوده و آستینی و دستی در کار نبوده و هیچ
کس هیچ وقت نگفته بوده تسلسل ،حلقه ی تسلسل ،حلقه
را باید قطع می کردم ...نه ،این پایان داستان نبوده .پایان این
داستان و واقعیت تمام این ماجراها ،چیز دیگری بوده .پایان.
برای بازگشت به حلقه ،فقط ،یک حقیقت واقعی دیگر .یا
برای گسستن تسلسل ،یک واقعیت حقیقی دیگر :سمیه وقتی
برگشت ،بی شک یک استکان چای توی دستش بود .یک
استکان خالی از چای .آن را برای من ریخته بود .چرا که چشمه
های چای ،خشکیده بودند.
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سر  ٥میرسم .منشی پشت میزش نیست .مینشینم روی یکی از
مبلهای بزرگ چرمی اتاق انتظار و زبانم را روی دندان دردناکم
میکشم .دوهفته پیش وقت داد؛ دو هفته مسکن و بیخوابی.
منشی روپوش سفید کوتاهی دارد؛ با روسری ساتن آبی تیره.
دستیار دکتر هم .در اتاق معاینه را نیمه باز میکند و نیمی از
بدنش پیدا میشود .هردو میانسالاند .به نوبت حرف میزنند و
آخر جملهها بدون استثناء یک عزیزم میآورند.
 “نوبت شماست ،عزیزم”. “از این طرف ،عزیزم“ . “یونیت شماره یک ،عزیزم”.مینشینم روی صندلی .دستیار ،دکمهای را فشار میدهد .صندلی
به عقب حرکت میکند و کام ً
ال افقی میشود .تلویزیون روی
سقف خاموش است .از این پائین پروتز گونههای دستیار مانع
دیدن چشمهایش میشود .تا منشی کنترل کولر را بیاورد و بعد
صدایش بیاید که جای کنترل تلویزیون را بپرسد و روشنش کند،
دکتر هم باالی سرم میآید .سالمی میکند و روی صندلیاش
جابهجا میشود .از این زاویه ،سوراخهای دماغش بزرگ است و
قطرههای عرق روی ردیف اول موهای کاشته شدهاش ،درشت.
دستیار ،سرنگ آماده را به دست دکتر میدهد .بیهوا سوزن را
در لثهام فرو میبرد.پلکهایم را به هم فشار میدهم .انگار روی
دیوار ناخن میکشند .پلکهایم را به هم فشار دادم .گریه ام
نمیآمد .آب دهانم را فرومیدهم .در ماشین را برایم باز کرد
و دستم را گرفت .پاشنهی کفشم را روی میلههای پرشیار پل
گذاشتم و کمک کرد که رد شوم .شدت نور چراغ دایرهای باالی
سرم چشمهایم را باز میکند .مثل چراغهای ماشینش در شب
آخر .ایستادیم رو بروی هم .بالتکلیف .دکتر بلند میشود و
همانطور که به سمت دفتر شیشهایاش میرود ،میگوید:
 “ ده دقیقه“ .منشی در کمدی شیشهای را باز میکند و به دستیار میگوید
که یکشنبهی هفتهی قبل تصادف کرده .بیمهی ماشینش
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تمام شده و ماشین هنوز در تعمیرگاه است .دستیار ،مینشیند
روی صندلی کنار یونیت بغلی و همانطور که پاهایش را از
کفشهای سفید طبی بیرون میآورد ،میپرسد که گفتهاست
که چهارشنبه مسموم شده و دوروز تمام کنار توالت خوابیده؟
و اینکه جمعه پسرعموی دخترخالهاش در جادهی شمال
جوانمرگ شده؟روبروی پنجره ،ساختمان نیمهکارهای است؛
خالی .روبروی پنجرهی اتاق ساختمان نیمهکارهای بود؛ پر از
کارگر .جوشکاری میکردند .نور جوشکاری چشمم را میزد .پرده
را کشیدم .خواندم:
 “ من عریانم /عریانم /عریانم /...مثل سکوتهای میان کالمهایمحبت /عریانم /..و زخمهای من”...
 “ همه از عشق است ...بعله! پرده رو بکش”.پرده را کشیدم .چهار دست و پا روی تخت جلو رفتم .صورتم را
جلو بردم .نفسهایش راروی پوست باالی لبم حس میکردم .یک
لحظه مرا پس زد .سرم را عقب کشیدم .گیرهی فلزی پس سرم را
باز نکردهام .میکوبد؛ به استخوانم .سرم را چند سانتیمتر از سطح
صندلی باال میآورم تا بازش کنم .پس ام نزد .فقط یک لحظهی
خیلی خیلی کوتاه مکث کرد .نگاه کرد .یا به چیزی فکر کرد .یا
نگاه کرد .پشیمان میشوم .سرم را میکوبم به رویهی صندلی .به
ارتعاش بین استخوان جمجمه و تودهی موها و روکش صندلی
فکر میکنم .گردنم را به سمت اتاقک شیشهای میچرخانم.
دکتر پشت میزش نشسته .قهوه میخورد و روزنامهاش را روی
میز ورق میزند .سنگینی نگاهم را احساس میکند انگار .نگاهش
از روزنامه جدا میشود .از جایش بلند میشود و همان طور که
به ساعت مچیاش نگاه میکند به صندلیام نزدیک می شود.
حجم تناش تاریک میشود پشت به نور پنجره .میایستد .تا
چشمهایم به روشنایی مصنوعی اتاق عادت کند حجم تاریکی،
سنگین و نفس گیر میماند در مسیر نگاهم در قاب پنجره .چراغ
را تنظیم میکند روی دهانم .با آینهی مقعر دستی به دندان
دردناکم میکوبد و رو به دستیار میگوید:

 “ ساکشن ،لطفاً“ .لوله را جایی کنار زبانم میگذارد .صدای بلعیدن بزاق دهانم مثل
باال کشیدن آخرین قطرههای نوشابه با نی است .انتهای نی به
قطعههای یخ میخورد .به صدای باال کشیده شدن قطرهی آخر
سربرگرداند و خندید:
 “یه خانوم محترم نوشابه رو تا ته نمی خوره“ .خواستم بگویم من محترم نیستم .نگفتم .خندیدم .درد از همان
خنده شروع شد .اوایل یک رگ نازک بود .یک ترک کوچک؛ یک
لحظه بعد از سرد و گرم شدن .زیاد شد .عمیق شد .ورم کرد.
جلوی نور چراغهای ماشینش که ایستاده بودیم تب هم داشتم.
صدای خرد شدن ترک ها را هم میشنیدم .دکتر ،انبردستی را
نزدیک دهانم میآورد .روی پنل کنار یونیت ،چند نوع مته چیده
شده ،مثل سوهانهای برقی ناخن؛ یک لحظه بود؛ اگر دستش
می لرزید .سوهان برقی ،مته .تا حفره ای خون آلود ..لرزم می
گیرد .ناخن شست دکتر از زیر الیه ی نازک و شفاف دستکش
التکس ،صاف است و مسطح .انگار الی یک کتاب قطور خشکش
کردهباشند .روی گونهام فشارش میدهد و دهانم را با اهرمی که
رویش را پالستیک فشردهی سبزرنگی پوشانده ،بازتر میکند.
روی دندانم میکوبد:
 “ بی حس شده؟ “پرستار گفت “ :مورفین آرومت میکنه .بیحس میشی .تا حاال
زدی؟ “
ماسک را باالتر میآورد و سوراخهای تاریک دماغش را میپوشاند.
 “ نه“ .و محتویات سرنگ را به بدنهی سر ِم به نیمه رسیده تزریق کرد.
آن طرف تخت ایستاده بود .بی آنکه سرم را برگردانم ،انگشتهای
یخ زدهی دستم به جستجوی دستهایش روی سطح ملحفه
توآمد
میرفت و میآمد .نگاه پرستار از سرنگ خالی به سمت رف 
دست من کج شد.
 “ آرومت میکنه”.سرم را برگرداندم .نبود.
 “ بیحس نشده؟ “ “ شده“ .و فقط چند لحظه بود .عضالت گردنم از کار افتادند و در چاه
سیاهی سقوط کردم .مته جلو میآید .ناخنهایم را به دیوار
کشیدم .تاریکی روی سینههایم سنگینی میکرد .دندانهایم را
از درد به هم میساییدم .اللهی گوشم را بین ردیف دندانهایش
گرفت .مورمورم شد .گرمای لذت بین رگههای سرد درد در
انتهای رانهایم پیچید .خردههای دندان و خونابهی گرم و شور
از شکافی بین دندانها به گلویم میریزد و لولهی ساکشن در
نقطهای است که هیچ بزاقی ندارد .آب دهانم را قورت میدهم.
گلویم دیگر درد نمیکند .فقط سنگین و خستهام .می خواستم
گریه کنم و نمیتوانستم .فقط سنگین بودم و خسته .تا خواستم

یک قدم مانده تا آغوشش را جلو بروم ،پدر رسید .یک قدم عقب
رفتم .خودش را انداخت در آغوش پدرم و زد زیر گریه .نماندم.
آمدم داخل حیاط .تلویزیون ،انیمیشن مراحل روت کانال را
نشان میدهد .دهان صورتی است و دندانها سفید سفید .به
آبی میزنند .المپها زیر سقف کاذب جاسازی شدهاند و از بین
زوایای تیز مربعهای کوچک و بزرگ نقشهای سقف ،نور آبی
را سرریز میکنند .یک مربع بزرگ در وسط و در امتداد یکی از
اضالعش ،سه مربع کوچک؛ مثل آن سه پروانهی برنجی کوچک
تا بزرگ روی ستون بین اتاق خواب و اتاق کارش .از روی مبل
که نگاه میکردی سه لکهی براق بودند و در تاریکی ،لکههای
سیاه .منشی صدای موزیک را بلند میکند .سکرت گاردن است.
که میگفت با بوی عود و نور شمع و غذای خانگی از گرین
کارت هم بیشتر میارزد ..دکترنزدیکترمیشود.کراوات راه راه
سورمهای و طوسی اش از پیراهن سفیدش فاصله میگیرد و
میچسبد به جدارهی داخلی روپوشش .احساس خفگی میکنم.
دلم میخواهد دستم را جلو ببرم وگرهی کراواتش را شل کنم.
آن طور که یک بار کشیده بودماش به سمت خودم .مثلث انتهای
کروات را دور مچ دستم پیچاندم و فاصل ه کمتر و کمتر شد.
همراهم کشیده شد تا اتاق .مهمانها داشتند در مورد کنسرت
یک خوانندهی پاپ حرف میزدند که آن روزها خیلی توی بورس
بود .خواست چیزی بگوید .انگشتم را روی لبهایش گذاشتم
و نزدیکتر شدم .عطر دکتر تلخ است و تند .عقب که میرود
مثل جریان هوای گرمی به صورتم میخورد و یاد عطرش
نمیاندازدم که آن قدر نزدیک بود به بوی تناش که انگار به
پوستش چسبیده باشد .پوست تنش عطر را جذب میکرد ،و
حل میشد در حرارتی که درالیهی نزدیک اطراف بدنش همیشه
درجریان بود .دست دکتر نزدیک میشود .برآمدگی حلقهاش
از زیر دستکش پیداست .نوک فلزی مته به دهانم نزدیک
میشود .مته فرومیرود .صدایش در سرم میپیچد .چشمهایم
را میبندم .میکوبد .عقب نمیکشد .پیشانیام عرق میکند و
کف دستهایم .عضالت شکمم منقبض میشوند و درد از مادهی
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بی حسی میگذرد .سوهان برقی متوسط با دور تند .احساس
میکنم تکههای گوشت از تنم جدا میشوند و با بزاق دهانم فرو
میدهمشان .چیزی مثل پرس؛ سرد و مرطوب .دست هایم سرد
بودند و انگشت هایم گرم .حلقه سرد بود .انگشتم را عقب کشیدم.
عکاس سرش را از پشت لنز کنار کشید و گفت:
 “ یه بار دیگه تکرار کنین .عکستون خراب شد”.بوی چسب .چند قطره روی ِ
قلم فلزی .چشمهایم باز
نوک تی ِز ِ
میشوند از فشار .درد از بی حسی رد میشود و فشار میشود و
ناخن خراشیدن و کنده شدن گوشت ها .چشمهایم را میبندم.
انگار تکههای خرد شدهی دندان را در فرورفتگیها میچسباند
و خونابه و عفونت ،تلخ و شور و گرم از کنار لولهی ساکشن عبور
میکند و به گلویم میرسد .حالت تهوع دارم .ریشههای کوچک
باقی میمانند .فکر میکنم یک درخت در زیر تودهی تپهی لثهام
با ریشههای محکم و جاندار و هزارساله پا گرفته و حاالحاالها
نفس دارد و آفتاب و آب و غذا داشته و بوسه و نوازش و حرف و
بوسه ..گریه کردم ..تا آخرین قطرهی سیاه آرایش چشمم گریه
کردم.
 “ وقتی گریه میکنی از خودم بدم میاد“ . “ از خوشحالیه“ . “ نیست“ . “ “ ... “ دیگه بهت دست نمیزنم“ .گریه کردم .اول خاکستری شد و کم کم ،بی رنگ .مثل روز جشن.
که یکبار تمام آرایش را تکرار کردند و مهمانها دو ساعت منتظر
ماندند .مادرش میگفت بدشگون است .مرد پرسید:
 “ انگشتر مروارید برای نامزدی؟”و آن لحظه اطمینان داشتم چشمهای گردشده اش تا ابد
همانطور خواهدماند .ناخنش را فشار داد کف دستم .بلند بود.
زخم شد .عمیق بود .خندیدم و خواستم .او هم میخواست .همان
قدر که من .همان قدر که گریهی شب آخر .جلوی چراغ های
روشن ماشین ..که پدر آمد .پدر با چشمهای خشک و چهرهی
سرد و جدی آمد .پرسیدم:
 “ رفت؟ “سری تکان داد و رفت داخل خانه .فکر کردم که حتی گریهام را
هم ندید .دستیار ،صندلی را صاف میکند.
 “ تمام شد“ .لیوان یکبار مصرف تا نیمه آب شده .آب را در دهانم میگردانم
و خونابه و آب زرد را در سینک تف میکنم .آنقدر باال آوردهبودم
که فقط مایع صفرا ماندهبود و زردآب .گلویم میسوخت و دهانم
تلخ بود .به در ضربه زد:
 “ خوبی؟ “ “ خوبم“ .نبودم .لبهایم کبود شدهبودند و دستهایم میلرزیدند .با
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اطمینان گفت:
 “ زیاد خوردی“ . “ زیاد خوردم“ .زیاد خورده بودم .سه تا دستمالکاغذی بر میدارم و دور دهانم
را پاک میکنم .دستمالکاغذیهای گلوله شده را از روی زمین
برداشتم و بو کردم .زد زیر دلم .دویدم سمت حمام .باال میآورم.
 “ حالتون خوبه؟ “ “ خوبم“ .نیستم.
 “ حواست نیست؟؟ “خودم را از روی سینهاش باال کشیدم .گونهام را رساندم به
چانهاش .زبر بود .حواسم نبود .داشت چه میگفت؟ دستم را
روی گونهام فشار میدهم .بیحواس ،رسیدهام جلوی میز منشی.
 “ قابل نداره .مهمون ما باشین ،عزیزم“ .سرم را تکان میدهم و لبخند مریض و بیحسی میزنم .دکتر
منشی را صدا میزند .کارت عابر بانک را به سختی از یکی از
شکافهای تنگ کیف پول بیرون میکشم .ناخنم گیر میکند
به لبهی شکاف چرمی و از نیمه میشکند .چیزی از زیر سیبک
گلویم تا انتهایی ترین نقطهی حفرهی شکمم سقوط میکند .از
درد هوا را از بینی تو میکشم .نفسم میگیرد .از الیهی ِ
ترک
میان شکاف ،قرمزی کمرنگی داغ میشود به سطح ناخن .سرم را
ِ
گرفت زیر شیر آب سرد و گفت:
 “ باید باال بیاری وگرنه باید بریم بیمارستان”. “ نمیتونم”.موهایم را کشید به سمت خودش .خودم را در آینه دیدم؛ رنگ
پریده .غریبه .با چشمهای متورم ،قرمز و لبهای کبود .سرم
سنگین است .زبانم را روی لثهام میکشم .بیحس است .پدر
برگشت داخل حیاط .چشمهایش خیس بودند و در تاریکی برق
میزدند .کنارم نشست .سکوت کردیم .سردم بود .ذهن من خالی
و او دنبال کلمه بود .نمیتوانست گرمم کند .از من سردتر بود.
باید فکر میکردم چه کار کنم .بعد از گریه چهکار کنم .بعد از
خشک شدن چشمهایم باید چهکار کنم .ولی ذهنم خالی بود.
مثل یک خط صاف ممتد؛ بو..ق ..باید میرفتم فرودگاه برای
خداحافظی .برای یک پایان خوش هالیوودی .یا برای بوسهی
آخر .یا برای آنکه دیر برسم و هواپیما پریده باشد .پدر آهی بکشد
و من با ناامیدی تکیه بدهم به یک ستون و او ایستاده باشد پشت
یک ستون؛ منتظر .با چمدانش جلو بیاید و من ..سرم را باال
گرفتم .پرسیدم:
 “ چی گفت؟ “ “ مراقبت باشم“ . “ بر میگرده؟”زل زد به نوک کفشهایش:
 “ -نه”

از کدام پنجره

سپیده ابرآویز
پنجره ی آشپزخانه باز می شود به یک کوچه بن بست.
بچه های این کوچه نه خواب دارند ،نه خوراک .نه مریض
می شوند و نه مدرسه می روند .از صبح تا شب بازی می
کنند .دعوا می کنند .دوچرخه سوار می شوند و به نعره ی
همسایه ها که داد می زنند:
ننه بابا ندارین شماها؟!می خندند .مثل بچه های کوچه ی مرجان .مثل الکس و
پیمان و علی ریزه.
صبح ها روزنامه می خرم .به فکر خانه ای هستم .با پنجره یا
بی پنجره .با کوچه یا بی کوچه.
کنار گاز می ایستم .گاهی املتی درست می کنم؛ گاهی
اسپاگتی با مایه آماده .خیلی وقت است که آشپزی نمی
کنم .مهمان که بیاید هم کبابی آقا مصطفی هست هم
رستوران پارک .امیر غذایش را بیرون می خورد .وسط جلسه
های کاری .شاید هم برود خانه ی مهشید.
امیر می گوید :تو دیوونه ای .مهشید دیگه کدوم خریه.
کنار گاز می ایستم .دعوای راژان و پارسا را تماشا می کنم.
مثل آن روزها .دختر خانه بودم .آشپزی نمی کردم .کنار گاز
می ایستادم .دعوای الکس و پیمان را نگاه می کردم .رفتن
و آمدن های مهرداد را.
از پشت پنجره ای با نرده های پر شده از پیچک .از آشپزخانه
ی کوچکی که پر شده بود از صدای روغن داغ ،بوی کتلت،
از عطر نان سنگگ .از تکان گلهای خوشحال لباس مادر ،با
وزش آرام باد.
به عشوه های آیلین و مبینا می خندم  .به روسری های
افتاده روی شانه  .به موهای خرمایی بلند.
از پشت پنجره ی کوچه مرجان به مهرداد می خندم .با
عشوه .فریبا هم می خندد .نسرین هم می خندد .مهرداد
مرا دوست دارد .روسری افتاده روی شانه ام را .موهای بلند

خرمایی ام را.
رو به روی امیر می ایستم .موهایم را شرابی کرده ام .کش
سرم را باز می کنم .می گویم:
خوب شد؟سرش را از روی کامپیوتر بلند می کند .نگاهی به من می
اندازد .می پرسد:
چی خوب شد؟مهرداد حوصله ی عشوه های فریبا و نسرین را ندارد .از
مدرسه که بر می گردم الی در را باز می گذارم .این قرار
هر روز ماست .مهرداد می آید در پاگرد پله نیم ساعتی
حرف می زنیم .همسایه ها که بیایند مهرداد قایم می شود.
همسایه ها می فهمند .شاید هم نمی فهمند .نمی دانم.
اسم تمام بچه های کوچه بن بست را بلدم .از بس که که
کنار گاز ایستاده ام .آشپزی نکرده ام .اسم مرد وانتی را نمی
دانم .نمی خواهم بدانم .مرد داد می زند:
لوارم منزل خریداریم.نگاهش نمی کنم .مرد مرا نگاه می کند .می دانم .از پشت
پنجره کنار می آیم .مرد هنوز نگاهم می کند.
به امیر گفتم:
همه جای این مبل ها سوخته با سیگار .بگیم این یارو بیادببره؟
امیر متکایش را پرت کرد جلوی تلویزیون .ولو شد روی
زمین .نگاهی به مبل ها انداخت و گفت:
سوخته؟ من که اونجا سیگار نمی کشم.امیر که بر می گردد ،همان جا جلوی تلویزیون دراز می
کشد .متکای زرشکی را که مادرش درست کرده ،زیر سرش
می گذارد .کانال ها را باال پایین می کند .غر می زند:
 یه برنامه به درد بخور نداره هیچ جای دنیا.دنیا را گفته یا نگفته ُخ ُ
رخرش بلند می شود .خیلی وقت
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است در خانه ما ،بیشترین صدای حرف از پشت پنجره می
آید .از بچه های کوچه بن بست .من حرف هایم را با تلفن
می زنم .امیر با کامپیوتر .شاید هم با مهشید.
امیر بوی مهشید می دهد .نگاهش پر از مهشید است .من
را نگاه نمی کند.
از پنجره ی کوچه مرجان انتظار آمدن مهرداد را می کشم.
در خانه روبه رویی باز می شود .مهرداد بیرون می آید .از
پسری که یخدان خالدار ابری دارد بستنی نارنجی یخی
می خرد .در پاگرد پله با هم می خوریم .فریبا و نسرین را
مسخره می کنیم .به پسر آقا موسی بقال محل می خندیم.
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بچه گربه ها را ناز می کنیم.
به خانه ای فکر می کنم که کوچه اش پر از بچه گربه باشد.
پر از گربه های مادر که برایشان در کاسه های پالستیکی
شیر بگذارم .با اسم های بیخودی صدایشان کنم.
کوچه بن بست گربه ندارد .گربه هایش از دست بچه ها فرار
می کنند .یک گربه الغر بی دم هست که توی کوچه نمی
آید .اسمش را گذاشته ام پیشی خره .صدایش می زنم ..
سرکوچه منتظر می شود تا برایش غذا ببرم.
امیر که سرش به مهشید گرم است .بچه که نمی خواهیم.

من هم دلم را به گربه ها خوش کنم .بد نیست.
در روزنامه خانه ای پیدا کردم .خانه ای پشت به آفتاب.
پنجره هایش باز می شد به حیاط خلوت .به دریچه های
کوچک مستراح ها و حمام ها .پنجره می خواهم چه کار .می
نشینم در هال .کتاب می خوانم .شاید هم چیزی بنویسم.
مهرداد می گفت:
این شعرها را خودت می گی؟!از دانشگاه که می آمدم می رفتیم بستنی خوش مرام .رو
بروی تاتر شهر .بستنی نانی می خریدیم .می گفتم:
بگو برای من خامه زیاد بذاره.
بستنی به دست می نشستیم روی نیمکت های دور تاتر شهر.
مهرداد شعر می خواند ،گاهی از خودش .گاهی شعرهایی
می خواند راجع به پرواز .راجع به سفر .با دستمال کاغذی
بستنی را از گوشه لبش پا ک می کردم .می گفتم:
 همه ش به فکر رفتنی! کجا انشا ا...؟مهشید را ندیده بودم .شنیده بودم قد بلند بوده و الغر .با
موهای فرفری مشکی.
تازه که عروسی کرده بودیم امیر می گفت:
موهاتو مشکی کن .فر بزن .فکر کنم خیلی بهت بیاد.دختری در کوچه بن بست هست که اسمش را نمی دانم.موهایش فرفری و مشکی است .هر وقت می آید از کنار گاز
می آیم کنار.
نمی دانم امیر مهشید را از کدام پنجره تماشا می کرده.
رفتن ها و آمدن هایش را .شنیده بودم که مهشید و امیر با
هم ماجراها داشتند.
پرسیدم :ماجراها؟!
کسی جوابم را نداد .چیزی برایم تعریف نکرد .ماجرایشان
حتماً از یک کوچه شروع شده بود .از یک همسایه رو برو.
از یک پنجره.
می توانستم در خانه جدید ،ساعت ها به مهرداد فکر کنم.
می توانستم امیر را بگذارم برای مهشید ..به امیر گفتم:
از اولش هم اشتباه کردم؛ من آدم تو نبودم.تکیه دادم به مبل ،انگشتم را کشیدم روی گردی سوراخ
شده .امیر فندکش را روشن کرد .خاموش کرد .روشن کرد.
خاموش کرد .بی آنکه سرش را از کامپیوتر بلند کند .گفت:
آره منم همینطور.نشستم رو برویش .دکمه را زدم .کامپیوتر خاموش شد..
گفتم:
دیدی دیوونه نیستم؟ دیدی تو هم منو نمی خواستی.صدای بچه ها در کوچه بن بست می پیچد .صدای بوق
ممتد ماشین همسایه ی چاق .صدای جیرجیر کنتور گاز
خانه بغلی ..صدای مرد وانتی .صدای تق تق دگمه های
کامپبوتر امیر .صدای بلند شدن هواپیما را شنیدم.

از فرودگاه آمدم بیرون .تا خانه گریه کردم .مهرداد گفته بود:
پشت سر مسافر گریه شگون نداره.الکس و پیمان همان جا ،در کوچه مرجان ،با مهرداد
خداحافظی کردند .علی ریزه آمد فرودگاه .گفت:
 مهرداد خیلی با معرفته ،مطمئن باش پاش برسه کار تو راهم درست می کنه.
کنار گاز ایستادم .پنجره را باز کردم .الیه برف نازکی از
لبه ی پنجره فرو ریخت .نگاه کردم به کامیونی که آخرین
اسباب های خانه مهرداد را می برد .کامیونی هم آمد تا
اسباب های خانه فریبا را خالی کند .فریبا از صدای بمباران
و آژیر مریض شده بود .نمی توانست در تهران بماند.
نسرین گفت:
همه ش به خاطر جنگه .نگاه کن تو یه روز دو تا از همسایهها رفتن.
کنار گاز ایستاده ام .آیلین از پارسا و راژان عکس دست به
گردن می گیرد .مبینا پشت سر آنها شاخ می گذارد .آیلین
می خندد .مثل خنده نسرین .مثل خنده فریبا .تمام غذایی
را که ظهر خریدم می ریزم در ظرف غذای پیشی خره به
خانه جدید فکر می کنم .به اینکه پرده الزم دارد یا نه.
امیر متکایش را از وسط اتاق بر می دارد .می نشیند روی
مبل .نگاهم می کند .می گوید:
یه چیزی هست که باید بهت بگم.مبینا و آیلین و پارسا و راژان را می گذارم در کوچه بن بست.
کنار امیر می نشینم .نگاهش می کنم .می گوید:
مهشید همون موقع ها رفت .همون سالهای جنگ .منخیلی دوستش داشتم ،اما رفت.
دستم را می کنم در سوراخ سوخته مبل .خیلی وقت بود
دستهای امیر را ندیده بودم .دستش را می کشد کنار .می
گویم:
تو هنوزم دوستش داری .همیشه داشتی .مگه نه؟سیگارش را بر می دارد .کنار گاز می ایستد .سیگار را روشن
می کند .از پنجره بیرون را تماشا می کند .روی مبل ولو می
شوم .به خانه پشت به آفتاب فکر می کنم .به پنجره هایی
که باز می شود رو به حیاط خلوت .به دریچه های کوچک
مستراح ها و حمام ها.
به پنجره هایی فکر می کنم که نه به کوچه بن بست باز
می شوند ،نه به کوچه مرجان .فکر می کنم از کدام پنجره
گربه ها را صدا بزنم.
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طفل معصوم
مائده مرتضوی
هر چی فکر می کردم یادم نمی اومد امروز صبح ،تنم بوی چی
گرفته بود؟ هنوز هم دستم مشته .موقع لباس پوشیدن هم
بازش نکردم .می ترسم نگاهش کنم .می ترسم پاک شده باشه.
امروز صبح که در اتاق رو باز کردم ،مامانم هنوز خواب بود.
مالفه رو هم کشیده بود روی سرش .رفتم زیر مالفه و کنارش
دراز کشیدم .خوابِ خواب بود .دست کشیدم به صورتش .مثل
خودش وقتی صبح ها می خواست بیدارم کنه .خیلی خسته
بود حتما .به قول خودش از مهمون بازی .این چند روزه خیلی
خوش گذشته بود .همه اش مهمون داشتیم .عمه ها ،عموها و
خاله جان پری.
در اتاق که باز شد ،شکمم رو دادم تو .تا از پشت مامان معلوم
نشم .مامان قشنگ بود با دایی محسن .نشستند کنار پنجره
و دایی زد زیر گریه .صدای سارا و امیر علی رو از توی حیاط
شنیدم که منو صدا میکردن .دعا کردم کاش دایی و مامان
قشنگ نفهمن که من دیگه تو حیاط نیستم .هنوز خوابم میومد.
خیلی روز بود که پیش مامانم نخوابیده بودم .دایی محسن که
گریه اش بلندتر شد ،مامان قشنگ پشتش رو مالید و چیزهایی
یواش یواش گفت که من نشنیدم .این هفته خیلی گریه کرده
بود .مامانم می گفت از سربازی می ترسه و دلش برای نجیبه،
نامزدش تنگ می شه .مامان قشنگ سرش رو یه کم کج کرد
طرف ما ،بعد خودش هم انگار بغض کرد و به دایی محسن گفت
که پنکه رو روشن کنه.
دایی سرش رو از روی پاهای مامان قشنگ بلند کرد و روشو
کرد اینطرفی .اینطوری که آدم بتونه همه رو ببینه ولی کسی
نتونه آدم رو ببینه ،خیلی کیف داره ها .تا حاال از این بازیها
نکرده بودم .دایی گفت:
هوا سرده  .تا نیم ساعت دیگه ام ماشین میرسه .نمی خواد.
مامان قشنگ یه نفس بلند کشید و گفت:
اتاق بوی میت گرفته .پاشو.
آهان! حاال یادم اومد .تن منم همین بو رو میداد .یه ساعت پیش
که مامان قشنگ منو به زور برد حموم ،همینو می گفت .دیروز
خاله جان پری من و سارا رو برده بود حموم و تمیز بودم .ولی
مامان قشنگ می گفت بوی میت گرفتی باید بشورمت.
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دایی سر پنکه رو چرخوند طرف ما و روشنش کرد .مامانم می
گفت دایی چون ته تغاریه خیلی لوسه و زود گریه اش می
گیره .ته تغاری یعنی بچه کوچیکه .مامان قشنگ هم گریه اش
گرفته بود .آخه دایی رو خیلی دوس داشت و وقتی دایی میرفت
سربازی حتماً کلی دلش تنگ میشد .مثل خودم که وقتی عمه
ام منو خیلی روز برد خونه شون ،دلم برای مامانم تنگ شده بود.
خیلی روز .روی همه ی انگشت های دست و پام عالمت زدم .
تازه روی انگشتهای یکی از دستهام دوبار عالمت زدم تا دوباره
برگشتم خونه خودمون .پونه خیلی مهربون بود اما صبح تا عصر
که میرفت مدرسه خیلی حوصله ام سر میرفت .وقتی نبود منم
با کیف و دفتر نقاشیم مدرسه بازی می کردم .مامانم می گفت
دوسال دیگه میرم مدرسه .ولی دو ماه پیش دایی ما رو برد
شهر و مامان برام کیف و چند تا دفتر با یه بسته ماژیک خرید
از همونایی که امیر علی داشت و بهم نمی داد .مامان قشنگ
دست کشید به کیف صورتی ام که افتاده بود گوشه اتاق و گفت:
حاال من با این طفل معصوم چیکار کنم؟
طفل معصوم ،پسر همسایه مون بود .از وقتی باباش مرده بود
بهش می گفتن طفل معصومُ .مرده ،یعنی کسی که دیگه برنمی
گرده .مامانم گفته .کاش “کله” رو هم با خودم آورده بودم اینجا
پیش خودمون .حتما االن سارا برش داشته .کله عروسکمه .قبل
از اینکه امیرعلی موهاشو از ته با قیچی بچینه اسمش موطالیی
بود .خود بدجنسش هم اسمشو گذاشت کله! خیلی مواظب کله
بودم دلم نمی خواست فکر کنه چون حاال دیگه مو نداره و زشت
شده دوستش ندارم .هنوزم قد عروسکهای دیگه ام بغلش می
کردم و یه بار با خودکار قرمز دایی برایش ماتیک زدم .مامان یه
کم به کله حسودی می کرد .اینو وقتی از خونه عمه برگشتم
فهمیدم .همیشه وقتی کله رو بغل می کردم یه جوری نیگام
می کرد .وقتی دیدم خودشو شکل کله کرده ،به قول خودش به
روی خودم نیاوردم! یه روز با مداد خودش مثل کله صورتش رو
نقاشی کردم .برای مامانم ابرو کشیدم و روی لبهاش که یه کم
سفید شده بود ماتیک زدم .همون قرمزه رو .صورتم را یه وری
کردم ومامان رو نگاه کردم .دست کشیدم به ابروهاش .انگشتم
قهوه ای کمرنگ شد.

مامان قشنگ هنوز داشت با دایی حرف میزد:
االن که سنی نداره ..می ترسم طفل معصوم هیچی از
مادرش یادش نمونه.
دایی از پنجره حیاط را نگاه کرد و گفت:
االن کجاس؟ وقتی ماشین اومد نوبهار رو ببره ،بهش
چی بگیم؟
مامان قشنگ با یک دست محکم زد روی رانش و با
گریه گفت:
بچه م عمرش هم مثل اسمش بود...
من خیلی طفل معصوم رو دوست داشتم .پسر خوبی
بود .چند تا نقاشی خیلی قشنگ برام کشیده بود .ولی
بابام خیلی دوستش نداشت و هر وقت ما دو تا رو با هم
میدید دعواش می کرد .بینی ام می خارید  .یخ کرده
بودم .عطسه کردم .مامان قشنگ محکم زد به صورتش
و گفت:
یا حسین!
دایی دوید اینطرف و مالفه رو از رومون کشید .از در
اتاق فرار کردم توی راه پله و آمدم پایین .توی حیاط

بابام دم دربود .منو که دید سرشو تکون داد و خاله ام رو صدا کرد.
طفل معصوم و مامانش هم توی حیاط بودند .دو تا مرد با یه تخت
دراز از در حیاط اومدن تو و رفتن طبقه باال .همونجایی که مامان
خوابیده بود .وقتی خاله ام دستم رو کشید و برد توی آشپزخونه،
دیدم که مامان رو گذاشتن روی همون تخت دراز و دارن می
برنش پایین .رومیزی ترمه که می گفت مال عروسیش بوده رو
هم انداخته بودند رویش.
خاله از توی یخچال نان وپنیر درآورد و زیر گاز رو روشن کرد .فکر
کنم همه صبحانه خورده بودند جز من .پنیر رو مالید روی کره و
نون لواش رو لوله کرد و داد دستم .آن بیرون خیلی سرو صدا بود.
همه بلند بلند چیزهایی می گفتن .از همونها که مامان قشنگ
آخر نمازش می خونه.
از خاله پرسیدم:
مامانو کجا بردن؟
بردن به دور دِه بگردوننش ...آبجیم بس که تو خونه موند پوسید.
راست می گفت .خود مامانم هم خیلی دلش گردش می خواست.
دلش میخواست بره امامزاده.
از خاله پرسیدم:
امامزاده ام می برنش؟
خاله دستمال کاغذی رو کشید طرفش و سرشو تکون داد یعنی
که آره!
صداهای بیرون یواش تر که شد ،خاله در رو باز کرد و رفت بیرون.
منم دنبالش .به جز من و سارا و امیر علی و خاله هیچ کس خونه
نمونده بود .حتی طفل معصوم هم رفته بود خونه شون.شایدم
رفته بود دنبال باباش بگرده .شایدم باباش ،گم شده بود که برنمی
گشت.
هنوز خوابم میومد .رفتم باال و دراز کشیدم روی تخت مامان.
نفهمیدم چقدر خوابیدم .هوا تاریک شده بود و خونه دوباره شلوغ
شده بود .از پایین صداهایی می آمد مثل همان چیزهایی که
عمو سید پشت بلند گو امامزاده می گفت .همه که رفتند خونه
هاشون ،مامان قشنگ منو برد حموم .گفتم:
پس مامانم کو؟
گفت :امامزاده اس.
خیالم راحت شد که مامانم نمی میره .امامزاده رو همه بلد بودن
کسی اونجا گم نمی شد که!
توی حموم دستم رو که کشیده بودم به ابروهای مامان ،پشتم
قایم کرده بودم .مامان قشنگ هم حواسش نبود که یه دستم رو
لیف نزده .زیر دوش دستم رو مشت کردم تا خط قهوه ای روش
پاک نشه .می خواستم وقتی مامان برگشت نشونش بدم.
دستم هنوز مشته .می ترسم بازش کنم .ولی تنم دیگه بوی چیز
نمی ده ...بوی میت .از عطر مامان که روی میزشه یه عالمه زدم به
خودم .نشسته ام پشت پنجره ،همونجایی که صبح مامان قشنگ
و دایی محسن نشسته بودن .در حیاط که باز بشه و مامان بیاد
تو .راحت می بینمش .خیالم راحته ،هر کی امامزاده رفته برگشته.
اگرم امشب نیاد ،فردا صبح میرم پیش طفل معصوم تا دوتایی
بریم دنبالش.
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حسین شکربیگی
در آن وانفسا فکر نمی کردم حتی بخواهد به من نگاهی
بیندازد .البته این بی اعتنایی برای من غیر منتظره نبود ،همه
آنها من را حتی هیچ هم به حساب نمی آوردند  .بارها در
آینه نگاه کرده ام تا ببینم این ببویی که هیچ کس تحویلش
نمی گیرد چه شکلی است ؟ همیشه هم در آینه تنها آدم بی
نوایی را می دیدم که آزارش به مورچه ای که نمی رسد هیچ ،
حتی مذبوحانه می خواهد گرهی از گره های فرو بسته ی دنیا
را نیز باز کند .اگرچه برای این چهره  ،این کار کمی جاه طلبی
به حساب می آمد ولی خب می آیی گرهی باز کنی گرهی به
گره های خودت اضافه می شود  ...کار دنیاست دیگر .
می ترسیدم بگویم “هی” و او با کله فرود بیاید بر آسفالت تا ته
دنیا سفت و سیاه کله ی سحر  .کامال مصمم به نظر می رسید
؛ ولی به هر حال من آنجا بودم و باید هرطوری که بود کاری
می کردم .گیرم نه او و نه هیچ کس دیگری از من نخواسته
بود که بیایم اینجا و به این بابا کمک کنم .راستش دیگر خیلی
وقت بود از من نا امید شده بودند و بهم زنگ نمی زدند .بعد از
آن چند خرابکاری و آن گندی که باال آورده بودم اعتمادشان از
من به کلی سلب شده بود .ولی به هر حال من آنجا بودم و باید
یک بار دیگر شانسم را امتحان می کردم .شاید هم واقعا قصد
دیگری داشت و مثل من بی خوابی به سرش زده و آمده هوایی
بخورد  .اما موقعیتی چنین لرزان برای هوا خوری کمی دور
از ذهن می نمود  .من بودم و او؛ با آن موهای بلند و لخت که
نسیم تکانش می داد و می ریختشان روی صورتش .این البته
کمی دلسردم می کردم ولی الاقل خودم را می توانستم که
راضی کنم .هر چند آمادگی اش را نداشتم اما برای تماشای
طلوع خیره کننده ی خورشید آمده بودم و حاال به این بابا
بر خورده بودم  .نمی توانستم به طلوع خیره کننده و زیبای
خورشید خیره شوم ـ چیزی که فکر می کردم بزرگترین کشف
زندگی ام است ـ ،ولی خب من مثل گنجشکی با دیدن این
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صحنه ها هیجان زده می شوم و .... ....لعنت
گفتم :من هر صبح میام طلوع خورشید رو تماشا می کنم کار
همیشمه
گفت  :اوهوم !از اینجا طلوع خورشید تماشایی تره بهت تبریک
میگم
گفتم  :نمی مونی با هم طلوع خورشید رو تماشا کنیم؟ من
امروز زودتر رسیدم
گفت :شاید
این حرفش کمی به من روحیه داد .نسیم خنکی می وزید و
خواب و رخوت را از تن آدم می شست .گفتم  :چرا این ساعتو
انتخاب کردی ؟
گفت  :همیشه از سکوت خوشم میومده فکر نمی کردم کسی
مزاحمم بشه
گفتم  :خب حضور من شاید از خوش شانسیه تو باشه
پوزخندی زد که کامال از خود ناامیدم کرد  .انتظارش را داشتم
.
گفتم  :بمون طلوع خورشید رو با هم ببینیم مطمئنم پشیمون
نمی شی
و بعد انگار که حرف ابلهانه ای زده باشم سکوت کردم
گفت :کار همیشه ته؟
فکر کنم نمی خواست این بار هم گند بزنم و شکست بخورم .
داشت شانس دیگری به من می داد من هم حرفش را روی هوا
قاپیدم و مثل طناب نجات بهش چسبیدم و گفتم :آره راستش
من ساعت چهار به بعد دیگه نمی تونم تو تختم غلت بخورم
میدونی سر شب مثه سنگ می افتم و نمی خوابم که؛ می
میرم .ولی همین که ساعت چهار میشه خواب از سرم می پره
و دیگه نمی تونم تو بسترم باشم .می دونی نفسم می گیره ؛
میشه گفت از تختم فرار می کنم.
آرام و مهربان به حرفهام گوش می کرد .نگاهش ببوی تو

آینه را به یادم می آورد .قصد بدی نداشت حتی حس کردم
دارد جوری از من حمایت می کند .انگار من روی لبه ی
این آسمانخراش بودم و هر لحظه ممکن بود خودم را پرت
کنم پایین .برای همین خودم را جمع و جور کردم و گفتم :
هرکسی یه دلیلی داره مطمئنم تو هم یه دلیل محکم واسه
خودت داری .
در آن لحظه حالم جوری بود که اگر دلیل احمقانه ای مثل
شکست عشقی و یا یه همچین چیزی می آورد قسم می خورم
با دست خودم پرتش می کردم پایین
گفت چند سالته ؟
ناگزیر گفتم :دارم چهل رو رد می کنم نگاهی به صورتم کرد
و گفت :خوب موندی
گفتم  :نگفتی چرا ؟
باز هم آن حس لعنتی شکست سراغم آمد حس می کردم دارد
سر به سرم می گذارد .راستش بعد از شکستهایی که خورده
بودم اعتماد به نفسم را به کلی از دست داده بودم .اولین
موردی که داشتم و سریع خودم را رساندم یک زن بیوه بود
شوهرش به خوابش آمده بود و گفته بود بیا روی آسمانخراش
دهم و از آن باال خودت را پرت کن پایین من اون پایین هستم
و تو درست میای تو بغل من .زنه هم از بس شوهرش رادوست
داشت؛ واو به واو حرف شوهر مرده ی کله خراب اش را اجرا
می کرد .ولی به گمانم لحظه ی آخر دچار تردید شده بود.
برای همین دیده بودندش و به من اطالع داده شد که بروم و
اورا نجات بدهم .حدود ساعت ده صبح بود زن به حرفهام گوش

داد و فهمید خوابی که دیده چیزی نیست که آدم بتواند بهش
اعتماد کند و او باید این فکر ابلهانه را از سر بیرون کند و آن
پایین هم جز آسفالت سفت و بی رحم چیز دیگری انتظارش
را نمی کشد .بهش گفتم :حتی اگر شوهرت آن پایین باشد
و بغلش را گشوده باشد با این سرعت و وزن باالیی که داری
مطمئنا جفتتان تلف خواهید شد  .آخر سر قبول کرد .این
مکالمه بین من و زن  20دقیقه بیشتر طول نکشید و من او
را نجات داده بودم اما بدبختی اینجا بود که وقتی خواستم
دستش را بگیرم و از لب این بام بلند مرتبه پایینش بیاورم
پایش پیچ خورد و متاسفانه پرت شد پایین و من فقط توانستم
آرزو کنم که در بغل شوهر مرحومش فرود آمده باشد .البته آن
روزها تب خودکشی همه شهر را فرا گرفته بود .سازمان آتش
نشانی و امور کفن و دفن حسابی کارشان در آمده بود .رادیو
و تلویزیون خودشان را می کشتند که به مردم حالی کنند که
خودکشی راه حل مسائل نیست ولی مگر گوش کسی بدهکار
بود .روانکاوان ،روانپزشکها و کارشناسان امور اجتماعی هم راه
به جایی نمی بردند .هر کس راه حلی ارائه می کرد ولی دو
دقیقه بعد با شکست رو به رو می شد  .مدتی ورود به طبقات
فوقانی آسمانخراش ها ممنوع شد ولی نمی دانم چطور به آن
باال راه پیدا می کردند و بعد با کله بر می گشتند پایین .کسی
خودش را زیر قطار نمی انداخت یا توی آب یا اینکه مثال
خودش را حلق آویز کند .آن روزها ما به این پدیده می گفتیم
“ تب آسمانخراش مرگی “ یا یه همچین چیزی .شهردار
گفت  :بیایید آسمانخراشهارا یا کوتاه کنیم یا از بین ببریم
ولی این کار بودجه ی سرسام آوری طلب
می کرد و اصال چاره ساز نبود و فی المثل
اگر هم عملی بود از کجا معلوم بعد “ تب
قطار مرگی یا تب دریا مرگی “ یا تب هر
کوفت و زهرمار مرگی دیگری پیدا نشود؟.
این بود که این راه حل هم با شکست قاطع
و مایوس کننده ای مواجه شد
مرد گفت  :من آدم موفقی نیستم
این حرفش باعث شد که الاقل من پرتش
نکنم پایین و پخش نشود روی آسفالت
تشنه ی خون .راستش با مرد همذات
پنداری خاصی می کردم او هم بخت بر
گشته ای مثل من بود .فقط فرق من
و او این بود که من جای امنتری از بام
آسمانخراش بودم و او بیش از حد به لبه
ی بام نزدیک شده بود .جوری که هر آن
احتمال داشت پرت شود پایین  .حس
کردم می توانم اورا منصرف کنم این نقطه
ی مشترک ،کم چیزی نبود باید جربزه و
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نبوغ خودم را نشان می دادم دیگر چیزی به بر آمدن خورشید
نمانده بود گفتم :خب راستش من هم مثل توام
گفت  :پس چرا اونجا وایسادی بیا پیش من بعد از اینکه طلوع
خورشیدرو تماشا کردیم باهم می پریم
لبخندی زورکی زدم و گفتم  :این راهش نیست
این جمله را هزار بار دیگر هم گفته بودم و همکاران من هم
هزاران بار گفته بودند دیگر کمترین خاصیت و تاثیری نداشت
.گوش مردم از این مزخرفات پر بود برای همین دنبال جمله
ی بهتری گشتم
گفتم :میشه راههای دیگه ای رو امتحان کرد
البته این جمله زیاد با جمله ی اولی فرقی نداشت ولی از
آن خیلی بهتر بود آن هم با آن زمان کمی که من در اختیار
داشتم
گفت  :می دونی سرت همیشه پایینه .شب وقتی می خوابی
به خودت می گی که فردا یه روز دیگه ست  ،فردا ممکنه یه
اتفاقی بیفته ولی فردا مثه امروز تو باز گند می زنی و دست از
پا درازتر بر می گردی خونه ،می فهمی که؟
کامال می فهمیدم  .یاد دومین شکستم افتادم .که روی همین
بام بود مردی می خواست خودش را بکشد .تمام شهر دور
آسمانخراش جمع شده بودند من نفس نفس زنان و عرق ریزان
خودم را به بام آسمانخراش رساندم مردک داشت فریاد می زد
و به زمین و زمان بد و بیراه می گفت و مدام فریاد می زداین
دکتر  ... ...کجاست؟
حرفهایی از دهنش بیرون می آمد که باعث شرمساری بود
مردم گردنشان را کج کرده بودند و داشتند بام را نگاه می
کردند و مردی را که هر لحظه ممکن بود روی سرشان آوار
شود و گردن پنج شش نفرشان را بشکند .کسانی آن پایین
اورا تشویق می کردند خودش را بیندازد پایین .آنها فریاد می
زدند  :خودتو بنداز پایین تو قهرمانی تو قهرمان مایی .عکستو
می زنیم روی سینه مون رو لباسامون .و از این چرندیات و
او بی امان می پرسید  :پس چی شد این دکتر  .........؟واقعا
باعث شرمساری بود .لحظه ای ایستادم و مکث کردم تا نفسم
سرجایش بیاید یکی بهش گفت :اینم دکتر
مردک به من گفت  :اومدی ؟
من سرم راتکان دادم که بله
گفت  :تو یه  .............واقعاباعث شرمساری بود
بعد گفت :فقط می خواستم ببینمت و قبل از اینکه من دهانم
را بازکنم و چیزی بگویم از آن باال خودش را پرت کرد پایین.
روز بعد عکسش روی سینه و لباس این مردم دیوانه بود  .شده
بود اسطوره و قهرمان فنا ناپذیر شهر  .واقعا باعث شرمساری
بود
مردی که مثل من ناموفق و شرمسار بود گفت  :چه راهی
هست؟
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اینگونه به نظرم آمد که دارد دلداری ام می دهد و فرصت
دیگری در اختیارم گذاشته
گفتم :راستش خودم هم االن چیزی به نظرم نمی رسه ولی
خب از یه چیزی مطمئنم و اون اینه که اگه خودتو پرت کنی
پایین تبدیل به یه آدم موفق نمی شی و فقط تبدیل میشی
به یه توده گوشت له ولورده و داغون و زدم زیر خنده .یکی از
آن خنده های هیستریک مخصوص خودم بود .او هم خندید
و گفت  :می دونم.
با چنان صالبتی گفت  :می دونم که انگار آب پاکی ریخته
باشند روی دستم .ولی من از رو نرفتم و ادامه دادم.
با خودم فکر کردم اگر آن زنیکه ی احمق پایش پیچ نمی
خورد من االن با یک احمقی مثل این رودر رو نبودم  .همین
شکستها باعث شد که من  ....واقعا باعث شرمساری بود  .سعی
کردم ابتکار عمل را در دست بگیرم فکم گرم شده بود .از طبع
شاعرانه ای که داشتم کمک گرفتم و چیزهای می گفتم که
خودم هم باورم نمی شد مال من باشند .چشم که باز کردم
دیدم دارم از بدبختی های خودم می گویم جالب اینکه حتی
داشتم می گفتم که راستش بارها به خودکشی فکر کرده ام
ولی از آنجا که جراتش را نداشته ام هنوز که هنوزه به این
اقدام دست نزده ام .به مرد گفتم که من روانکاو شکست خورده
ای هستم و اگر او خودش را پرت کند پایین انگار مرا پرت
کرده پایین و این قتل به حساب می آید و آدم شریفی مثل او
مطمئنا این کار را نخواهد کرد.
حس می کردم دارم از حربه ی خوبی استفاده می کنم می
دیدم که او با دقت و شفقت مرا نگاه می کند .مطمئن بودم او
مرا نومید نمی کند .پس بیشتر از بدبختیم می گفتم و از طبع
شاعرانه ام تا آنجا که می توانستم استفاده می کردم .خورشید
داشت طلوع می کرد .دیگر داشتم آخرین زورم را می زدم به
گریه افتاده بودم داشتم می گفتم  :تو منو نمی کشی نه تو
منو نمی کشی
اولین طلیعه های خورشید که بر صورت ما تابید گفت  :بیا بیا
با هم طلوعو تماشا کنیم این چیزا ارزششو نداره که این صحنه
رو از دست بدیم و چنان عاشقانه به بر آمدن آفتاب نگاه می
کرد که من مطمئن شدم که منصرف شده .خورشید هر لحظه
بیشتر و بیشتر خودش را بر جهان می گستراند و او همچنان
عاشقانه خورشید را تماشا می کرد
گفت  :از حربه ی خوبی استفاده کردی
گفتم  :خوشحالم واقعا با تو طلوعو تماشا کردن لذت بخشه
گفت  :من هم لذت بردم
بعد خودش را پرت کرد پایین .قبل از اینکه بپرد پایین گفت
 :تو موفق شدی منو تا این لحظه نجات بدی
ولی  .....واقعا باعث شرمساری بود.

ای

نه

خیابا

شو

كا

سرم
نى

حسي

ِ
ردیف موازی ماشینها ماشینها ماشینها
با
وقتی که خط عابر را رعایت نمیکنم و یادم میرود
این خطوط فقط برای بهتر مردن است
قدم میزنند خیابانهای زیادی در سرم
دست در دست شهرهای زیاد دیگری
شهرهای خوابم که اجساد تو را هر روز از الی خرابههایش
بیرون میکشیدم
من معشوق اجساد زیادی بودم در این خرابهها
اجساد زیادی عاشقم بودند در شهرهای زیادی که دست در
دست خیابانهای زیاد دیگری در سرم قدم میزدند
تو هر روز نشانه میشدی در کنج یکی از دیوارهای این شهرها
من هر روز شهید
درست پا به پای تو
فرقی نمیکرد کنج دیواری در هرات
یا غزه
در خرمشهر
یا الهور
یا در اندام پریوار دختری کوبانی
ِ
شگفت پسری محتلم در بغداد
یا در حافظهی
من بارها شهید شدم
شمارشم کنی میبینی

قدم میزنند
خیابانهای زیادی در سرم
با نیمکتهای خاکستری
با درختان صنوبر شبیه دلم که کجاست؟
با بابایِ کوچکی در خاطرم
ِ
عروسک غمگینی زیر پیراهنم در همراهی با بادی محزون
با
قدم میزنند خیابانهای زیادی در سرم
عابرانی دست تکان میدهند با پیراهنهای سفید از رخوتِ
آنچه در دوردست سوسو میزند؟
نه نمیزند
گلی قدمگاه عابران
با سنگفرشهایی گاهی افتاده بر
الواح ِ
ِ
سطر باال
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من حتی از تو
یک بار بیشتر شهید شدهام
یک بار ،تو پای دیواری در بیروت خوابت برد
ولی من شهید شده بودم
ای شبانههای خیابانهای سرم
ای انسداد اندوه در گلوی شرقی
ای مویهها برای پسران سینهام با حنجرهی مادران زیاد
شروع کنید
شروع کنید
از ضجههای نامتناهی به زبانهای بیشمار
از زخمهای ملتهب روی استخوان بیمرزی
شروع کنید
راه بروید
راه بروید
راه بروید
معشوق من در تمام زبانها گیر کردهاست
ِ
در گلوی تمام لهجهها مهاجر شدهاست
معشوق من
ای خیابانهای سرم
در میان ورقهای بیشماری آبستن شده
در چهرههای زیادی خمیازه کشیده ولی خوابش به چشم
نالهها حرام افتاده
ِ
با فانوسی در دست چپ و گیسویی در دست راست
معشوق من سینه به سینه ایستاده است در راهی میان
ِ
بادها میوزند؟
در میان چراغها
خاموش میشوند؟
در میان بارانها
سبز میبارند؟
معشوق من افتادهی هرجاییای شده برای تبسم کوتاهی روی
ساحل اقیانوس آرام
ای شبانههای خیابانهای سرم
دراز شوید روی گور استعارهها
قرن چندم هجری معشوق من درد میکند
رگ سیاه اندام نحیفش درد میکند
شیون بلند نگاهش
اعتصابهای زیادی کردهاست با پاهای آبله
معشوق من در خیابانهای سرم
ِ
هر جمعه با خودش ائتالف میکند برای یک مرگ جمعی
کوتاه در من
نیمی از من در او کاشته میشود ،نیم دیگرم پژمرده
در شنبههای ناپیوسته ،اما
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به سقوطهای مکرری اعتراف کردهاست
و در یک شنبههای خونین قندهار لبانش ،اعتراضش را از
خیابانهای سرم پیاده
معشوق من دختر دوازده سالهایست در بکارت اندوه آوازی
لولیوش
معشوق من پسر اربابیست مانده در دو راهی پادشاهی یا
غارهای نگارهای نخستین
معشوق من دشنام زیادیست در نامش در شناسنامهی کهنهی
جغرافیایش
خیابانهای زیادی در سرم قدم میزنند
دستم را میبرم الی خودخواهیهایم
تو را کنار خودم مینشانم
ِ
معشوق سال و ماه منی و از معشوق سال و ماه همهی
انگار که
ِ
آن دیگران تابانترت میتابانم به خودم
انگار که رگهایت رگهای سرخیست برای لبان من در
تابستان عقیق و ترمهی اشتیاقم
انگار که خاطرات من با تو
یگانه بودهاند فقط
هی معشوق سال و ماه من
ب َ َرت میدارم از تمام جغرافیای خاورمیانه
از زیر برقعههای زنی افغان تا دشداشهی عربی در حوالی خودم
و پناهت میدهم به آغوشم
به خیال سترگ بیمرز اندامم
معشوق سال و ماه من
آی
ِ
تو را در یک نهایتی کوتاه و فشرده
تبعید میکنم به گوشهی غریبی در ذهنم
این امنیت برای من اجباریست وقتی دستم به تو نمیرسد
و تو با زبانهای زیادی به لهجههای غریبی شهید میشوی
ای معشوق سال و ماه من
من به صورتهای زیادی خاکستر شدم
تو یادت نمانده
گاهی زیر گلویم تیغ خورد
گاهی در یک انتحا ِر دسته جمعی روی تو متالشی شدم
گاهی با گیسوان
و گاهی با نارهای سینهام آتشزده شدم
تو یادت نمانده
ای معشوق شبانههایِ خیابانهای سرم
جمعی زیادی برای تو بودم
من گورهای دسته
ِ
هی معشوق سال و ماه من
من گورهای دسته جمعی زیادی برای تو بودم
ای معشوق سال و ماه من
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ڕەوتی نوێکردنەوە لە شێعر و ئەدەبی
کرماشان و ئیالم دا
			

جەمیل مورادی

ڕەوتی نوێکردنەوە لە شێعر و ئەدەبی کرماشان و ئیالم دا ،ئەگەر
چی درەنگتر ھاتە پانتای ئەدەبی نوێخوازانەی کوردیەوە و
پێشتر لە ڕووی قاڵب و زیاتر لە باری ناوەڕۆکەوە ڕووی ھێنایە
گۆڕانکاری و تازەگەری ،بەاڵم بەمەیشەوە توانیویە لەم سااڵنەدا
بە یارمەتی چەن قەڵەمی نوێ تا ڕادەیەک لە دواھەناسەکانی
نەکەوێ و ئانتۆلۆژیا و بوونی خۆی لە بەستێنی کۆمەڵگای
ئەدەبی سەردەمدا ئاپدەیت بکاتەوە.
بەاڵم سەرەڕای ئەم ھەوڵ و تەقاال نوێخوازانەیە ،لە قەوارەی
چاپ و بەرھەم ھێنانی چەن دەقێک ،بەداخەوە ھێشتا نەیتوانیوە
وەک ڕەوت و جەرەیانێکی سەیال و زاڵی ئەدەبی لە حاندی
ئەدەبی کالسیکدا سەقامگیر ببێ ڕەنگە ئەمەش بەش بە حاڵی
خۆی ،بێ بەش نەبووبێ لەو غەدرە مێژووییە و ئەو کەلێن و
بۆشاییە نوێخوازانەیەی پاشخانی ئەدەبی ئەم دەڤەرە کە ئەگەر
چی سەرچاوەکەی لە کرماشان و لە سەر دەستی شاعیرێک
لە چەشنی (ئەبوولقاسم الھووتی) ئەو گۆڕانکارییە ڕوو ئەدا
بەاڵم لە باری زمانیەوە مەیلەو ئەدەبی فارسی دا ئەشکێتەوە و
دواتریش ئەم سوننەتە لە الیەن شاعیران و نووسەرانی کوردی
نووسی کرماشان ئەپارێزدرێ و تەنانەت زیاتریش پەرە ئەستێنێ!
لەم الیشەوە ئەگەر تاک و تراک دەنگێ لە ئەدەبی کوردی
ئەو سەردەمانەدا ئەبیستین ،بێگومان دەنگی ئەدەبی فۆلکلۆر
و کالسیک نووسانە زیاتر ،بۆیە لە ئاوەھا دۆخێکدا ئێمە ھیچ
چەشنە تازەگەرییەک سەر بە مێژووی زیاتر لە یەک یان یەک
و نیو دەیە لە ئەدەبی کوردی ئەم ناوچەیە نابینین بەداخەوە،
ئەگەریش ببێ بوونێکی کرچ و کاڵە کە ھەرگیز نەیتوانیوە لە
سەر ڕەوتی شیعر و ئەدەبی نوێدا بە گشتی کاریگەری خۆی
دابنێ و زۆربەی ئەو ھەوڵ و چاالکییانەش ھێشتا لە حاڵەتی
بەرزەخیدا تاقی ئەبێتەوە و چاوێک ،بگرە چاوو نیوێکیشی!
لە ئەدەبی کالسیک و سوننەتیە ئێستاکەیش.بۆیە بەڕای
من بەشێکی زۆری ئەم قەیرانە پاساو ھەڵنەگرە و سەر بە
سوننەتێکی شیعری و شعورییە کە ھێشتا مەشرووعیەتی خۆی
لە الیەن بەردەنگەوە(بە مانا گشتی و عەوامەکەی) ئەگرێ و
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ئەبینێتەوە و شیعرو ئەدەبی ئەم دەڤەرە لە حاڵەتێکی وەستان
و رکوود دا ئەھێنێتەوە .یەک خاڵی گرنگیتریش ئاماژەی
پێبدەین بێگومان چەمکی ڕەخنەیە کە ھێشتا جێگای خاڵی و
الوازی بەسەرڕۆخساری ئەدەبی نوێی کرماشان و ئیالم دا دیارە
و نەیتوانیوە پێ بە پێی دەقەکان ھەنگاوێک ھەڵگرێ و دیارە
کێشەی سەرەکیشی ھەڵئەگەڕێتەوە بۆ نەبوونی ڕەخنەگری بێ
الیەن و جیددی ئەدەبی کوردی بەداخەوە.
بەاڵم سەرەڕای ئەم کێشەو چەلەمە و دژوارییە کە بە ھەندێکیان
ئاماژە درا،حاشاھەڵنەگرە کە ھەندێ دەقی نوێ و تازەی ئەم
دەڤەرە لە بەرچاو نەگرین و بە دڵنیاییەوە ئەتوانم چەند ھەناسە
و دەنگی تازە و جیددی چینی نوێخوازو الوی ئەم جوغرافیایەی
زمانی کوردی بە گریمانە بگرم و وەک سەرەتاکانی سەرھەڵدانی
دەقی نوێخوازانەی ئەم زاراوەیە دەست چن کەم .مەخابن ئەو
ھەوو زەرف و پۆتانسیێلە زمانیە کە من وەک شاعیرێک چاوی
لێئەکەم و چێژیان لێ وەر ئەگرم ،لە دەقەکانا بە باشترین شێوە
بەکار ناگیردرێ .بۆ وێنە زمانی تەنز و ئایرۆنی لە زمانی محاورە
و ئاخافتندا ،کە بەراستی زمانێکی بە قووەت و پڕ دینامیزمە
لێرەدا و ...کە کاتی خۆی شاعیرێک لە چەشنی ،شامی
کرماشانی بەدەر لە باری شیعریەت و مێتافۆڕیک بوونی لەحن
و زمانی شیعرەکان،و دواتریش تاڕادەیەک لە شیعری پەرتەو و
الری کرماشانی و...ئەو زمانە لە ئەدەبی کالسیکدا کەڵکی لێوەر
گیراوە .دیارە من لەم یادداشتە کورتەدا نامھەوێ بە وردی ئاماژە
بدەم لە ڕەوتی نوێخوازی ئەدەبی کرماشان و ئیالم و ئاماژە بە
دەقەکان و نێوی شاعیران و نووسەرانیش دادەنێم بۆ مەجال و
دەرفەتێکیتر کە بتوانم ئاوڕێکی جیدی بدەمەوە لە دەقەکان و
تەنانەت خەسارناسیشیان دەست نیشان کەم و مەبەست تەنیا
ئاماژە بە چەن تێبینی گشتی بوو لەم نووسینەدا و ھیوادارم
لەم ژمارە بەدواوە بتوانین بۆ یەکەمجار بە شيوەیەکی جیددی،
ویترینێک لە شیعر و چیرۆک و بابەتی تیۆری سەردەمیانەی
کرماشان و ئیالم بە یارمەتی شاعیران و نووسەرانی ھێژای ئەم
دەڤەرە بە خوێنەرانی گۆڤاری (شی) بناسێنین.

مناڵی ئیمە لەیوا بؤ!
رەخنەیەک لەسەر کۆمەڵە چیرۆک”تەم و
گورگ” لە نۆسین”کیوومەرس بەڵەدە”
عەلی حاتەمی
گیچەڵ سەرەکی کتاو “گورگ و تەم” یەسە ک گشتێ
چیرۆکەگانێ لە یەی ئاست نیین .لە حاڵی ک “تام قوورە”
چیرۆک یەکم همێدار بخوەنەو کەی ک بەینبەس(بڕیار)ە
چیرۆکەیل وەهازێگ بخوەنێ و “عشقم تەیرانییە” چیرۆک
دووم فرە چیرۆک کاریگەر و دەرەقەتدارێگە و چاوەڕوانی
بخوەن فرەترەو کەی چوار چیرۆک دؤای ئەوە کارەیل
بێھازێگن و ھاڵیە لە ئاست وەن(تەرح) خامێگ بانتر نەچێنە
و ئەو حەز و خوەشی بخوەنە لە خوەنین دوان چیرۆک یەکم
کاڵەو کەن .ئمجا دوان چیرۆک دؤایین (“چەرخ و گورگ و
تەم” و “زیڕزیڕەک”) لەنوو کەمتاکوت ئەو ھاز و دەرەقەتە
پیا کەن.
ھەمیش تەنانەت ئەو چەن چیرۆک وەھازە گیچەڵەیلێگ
دێرن واوەورێز(وەتایبەت) لە باوەت پەلوەشانن(پرداخت)ەو.
لە “تام قوورە” فرە چشتەیل گرنگ لە چیرۆکەگە تەماوی
و نادیار مێنێ .گرنگترین تم چیرۆک “عشقم تەیرانییە”
گاھە یە بوود ک کەسایەتی سەرەکی باوەڕ دێرێ کەسێگ
خوەشی لە لێ نیەخوازێ و ھەر وەی بوونەوە چێیەسە
شوون کەفتەربازی وەاڵم لە ناو چیرۆکەگە ھیچ ئاماژەیگ
وە یە نیەکرێ ک ئڕا ئێ کەسایەتییە لەیوا ھؤرەو کەی،
ئەقەورەیشە ئاماژەیگ وە بەگرەوند ژیان و بنەماڵە و جەھان
دەوروەرێ نیەکریەێ .لە چیرۆک “چەرخ و گورگ و تەم”
دؤای کەمێگ وەنواچێن چیرۆکەگە ئیمە توخمەیل سەرەکی
چیرۆکەگە زانیمن ک ھەر ئەو سێ وشەنە ک بؤنەسە ناو
چیرۆکەگەیش وەاڵم دؤای ئەوە ھاڵیە ھەر ئەو زانیارییەیلە
ک لەبارەیان دریایەسە وەردەنگ دواژەیەو بوود و دواژەیەو
بوود و چیرۆکەگە وەجوورێگ نیەچوودە نوا و چشتێگ لە
تێ نیەقوومێ ،ئەوەیشە لە چیرۆکێگ ک پڕە لە جمجؤل و
زیقباڵ(ھەیەجان) و جی داشت ک لە ئێ زەرف و پتانسیەلە
فرە ئستفادە بکریەی.
وەاڵم چشتەیل ھاوبەشێگ لە گشتێ چیرۆکەگان ھەسە.
ئڕای وێنە کەسایەتی سەرەکی گشتێ چیرۆکەگان مناڵەیل

یا نووحاڵ(مێرمنداڵ)ەیلن و گشتێ چیرۆکەگان لە پارێزگای
کرماشان و واوەورێز شار “ئارونئاوا” و ئاواییەیل نزیکێ
قوومن .ھەرلەیوا کەسایەتی سەرەکی گشتێ چیرۆکەگان لە
چینەیل خوار و ژار کوومەڵگان .لەیواسە ک چیرۆکەگان
وە گشتی وێنەیگ لە ژیان مناڵێ چین ھەژار ئێ ناوچەی
جوگرافیاییە وە دەس دەن و نیشنەو شان فرە لە بەرھەمەیل
چیرۆکی تر لە نؤسەرەیل ناوچەی کرماشان ک ھەر ئێ الوە
کردنە لە ھەژاری مەردم و ژیان مەردم ھەژار ناوچەگە تم
سەرەکییانە ،جوورێگ ک تؤەنیمن بؤشیمن یە سەرەکیترین
تم و باوەت لە کار چیرۆکنؤسەیل ناوچەی کرماشان بؤە و
ھەر یەگ ئێ ناوەڕۆکە ئەقەورە لە کار ئێ چیرۆکنؤسەیلە
دواژەیەو بوود نیشان دەی ک ئێ گیچەڵە چەنێگ لە ژیان
مەردم ئێ ناوچە بەرجەستە و زەقە و بەشێگ بؤە لە ئەزموون
ژیان زوورم نؤسەرەیل ئێ ناوچەیشە ،ئەگەریش کارنامەی
چیرۆکنؤسان لە کرماشان وەک بەراوردێگ لە کوومەڵگاگە
بزانیمن تؤەنیمن بؤشیمن ک ھەژاری و کەمدەسی زاڵترین
و دیاریترین و زەقترین گیچەڵ ئێ کوومەڵگاسە .لەی ناوە
کەیوومەرس بەڵەدە کۆمەلە چیرۆکێگ باڵو کردێیە ک لە
گشتێ چیرۆکەگانی دەس ناسە بان مناڵەیل و تەقال کردێیە
نیشان بەی ک ئێ ھەژارییە لە بان مناڵەیل ئێ کۆمەڵگا چ
کاریگەریێگ دانەی ،ھەر ئەو مناڵەیلە ک دؤاتر گەورا بوون و
بوونە ئێ کوومەڵگا ،مناڵەیلێگ ک زوورم ھن پشتە(بەرە)ی
نؤسەر خوەین .زوورم چیرۆکەگان کتاوەگە لەبارەی حاڵرووژ
و رەوش ئاڵجەؤ و سەرسڕکەرێگە ک مناڵەیل ئێ ناوچە وە
بوون ھەژاری و نەبؤن ھەڵکەفتەیل سەرەتایی ژیان گیروودەی
بؤنە :لە “تام قوورە” باس لە کاریگەری جەنگ لە سەر ژیان
پشتەیگ کریەی ک مناڵییان وەل جەنگا چێیەو سەر؛ لە
“عشقم تەیرانییە” دؤنیمن ک ھەژاری چؤ لە بان گیان و
رووح مناڵەیل ئێ کوومەڵگا کاریگەری نەیدن و بوودە مدوو
یەگ وە چ چشتەیل ئاڵجەؤێگ دڵخوەش بکەن ک بەیدان
وەرەو دڵەگاوە(ھەست) کردن و ئەوڕەسین لە تەنیای فرە
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خەتەرناکێگ ک تەنانەت مەیل وە ژیانیش لە تیان کوشێ
(کەمتاکوت ھەر یە وە شێوەی فرە بێھازترێگ لە چیرۆک
“چلپووک”یش دؤنیمن)؛ سیان لە چیرۆکەگانیش ھەرەچ
وە پەروەردە(ئامووزش و پەروەرش) و سیستم پەروەردەی
فەشەل(معیوب) ،پڕگیچەڵ و سەرسڕکەرێگ دێرن ک لەی
ناوچە بؤنێ ھەسە :لە “کاریکاتۆر” سەرەتا دؤنیمن مەدرەسە
و فێرکاری ئڕای مناڵەیل چشتێگ بانتر لە تؤلەکی و یاری
نییە و ھەرسەی ئێ یارییە کەمتاکوت یاری ترسناکێگیشە
وەاڵم مناڵەگان سڕتر لە ئەوەنە ک تەنانەت الوە بکەن لە
یە وەاڵم دؤاتر ھاتن مامۆستای جیاوازێگ لە بان ھەر ئێ
کاریگەری
مناڵەیلە
تایبەتیێگ دانەی ،ئمجا
ھەر ئێ مامۆستا دیارە
لە ئێ سیستمە فرە
ھەر وەک وەتم جیاوازی
جیێگ نەیرێدن و تەنیا
ئاست چیرۆکەیل جیا و گیچەڵەیل
ھؤرەوەری جیاواز و
چیرۆکە کاریگەرەگان خوەی
خوەشێگ لە لێ ئڕای
بوودە مدوو ک وەردەنگ حاڵەت
مێنێدنەو
مناڵەگان
دوانی و دژوازێگ لە نوای کتاو
(ئەمان ئێ چیرۆکە تا
“گورگ و تەم” بیاشتوود ،لە الیگەو
رادەی فرەیگ شوعارییەو
گلەگلەیگ لە چیرۆکەکەگان
بوود و لە باوەت ئێ
کاریگەری فرەیگ لە بانێ
شوعاری بؤنەو وەل
بنەن و ئەنتریکێ بکەن وە
چیرۆکەگانا
ئەودؤای
ھؤرەوکردن لەبارەیان و لە
ئەقەورە
الی ترەو بڕێگ کارەیل تر
شاوپا(فەرق)ی ھەسە و
بێھاز و ھاڵیە سەرەتایین ک
ھەر یە بوودە مدوو ک
کارەیلێگ
بخوەن مقێیەو بەی چؤ
کاریگەری فرەیگ لە
نریانەسە
وە ئێ ئاست جیاوازەو
بان بخوەن نەنەی) .لە
ساردەو
ل
مەی
الی یەکەو و کەمێگ
چیرۆک “خەفیە” نیشان
بوود لە نوای کتاوەگە
دریەی ک پڕخەوشی
سیستم پەروەردە چؤ
ھەر لە ئێ لف(تەمەن)
ا کارێگ کەی ک
مناڵەگان بوونە دوو بڕەو :بڕێگ ک شێرەکە بوون وە سیخوڕی
و سڕ بؤنیان لە نوای ئازار کەسان تر و بڕ تر ک قردگقردگ
رەسنە ئاگەداری ژانەوجار و بێدەنگێگ لە ئێ بارە (وەاڵم
ئێ چیرۆکە وە سەر ئێ وەن پڕدەرەقەتەو وەداخەو ھاڵیە
ھەر لە ئاست وەنەگە مەنێیەسەو و لە بانێ کار نەکریایە) .لە
چیرۆک “چەرخ و گورگ و تەم”یش دؤنیمن ک چؤ تەنانەت
تا مەدرەسە چێن ئڕای مناڵەیل ئاوایێگ بوودە جەنگ مەرگ
و ژیان چ بڕەسێدە یەگ ئێ مناڵەیلە بتوان لە دەرس و
مەدرەسە ھؤرەو بکەن.
وەاڵم ئەگەر واورێز کلگ بنەیمنە بان چیرۆکە ھاڵیە
سەرکەفتێەگان “گورگ و تەم” ،بێگومان مدوو کاریگەری
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ئێ چیرۆکەیلە تەنیا ناوەڕۆک نییە بەڵکم یەسە ک ئێ
ناوەڕۆکە وە چ دەرەقەتێگەو لە کار دراتێیە و لەیرە ھا وە
دەسەو ک باس بکەیمن لە بان یەگ چ چشتەیلێگ بؤەسە
مدوو ئێ دەرەقەت و کاریگەرییە:
 یەکم چشتێگ ک تؤەنیمن باس لە لێ بکەیمن زوانە.زوورم چیرۆکەگان کتاوەگە لە زوان مناڵەگان خوەیان و لە
گووشەنگای یەکم کەس نؤسیانە .ئمجا یە گرنگە ک نؤسەر
تؤەنسیە زوان ئێ مناڵەیلە فرە خاس بدرارێ ،ئەقەورە خاس
ک چمان ھەر نؤسەر بؤنێ نییە و ئیمە وەسەرھات مناڵەگان
راساماڵ لە زوان خوەیانەو شنەفیمن .لەیواسە ک لەناکاو ئێ
کەسایەتییەیلە لە وەر رؤ ئیمە لؤەتەو بوون و ئیمە راسی
ژیانیان بێ ھیچ مەودایگ دؤنیمن .نؤسەر دیارە زامەت
کیشایە ئڕای رەسین وە ئێ زوانە .زوورم کەسایەتییەگان
ھەر ئەو جوورە قسیە کەن ک لە ژیان رووژانە قسیە کەن و
نؤسەر ھؤردەو بؤە لە شێوەی قسیە کردن لەیوا کەسانێگ و
وشە و زاراوە و رستە و الناوەیلێگ ک بەنە کار .ئڕای وێنە لە
چیرۆک “عشقم تەیرانییە” بەگرەوند چیرۆکەگە کەفتەربازییە
و دیارە ک نؤسەر ئڕای ئەوڕەسین و دراوردن زاراوەیل
تایبەت کەفتەربازی وەخت نایە و پەیجوور و لێکؤلێنەوە
کردێیە یا لە چیرۆک “زیڕزێڕەک” کەیوومەرس بەڵەدە
تؤەنسییە زوان و زاراوەیل و الناوەیل و مەسەڵەتەیل تایبەت
وە ئایەمەیل مامەڵەچی و یەگ چؤ جنسیان وە بسێن قالب
کەن خاس بدرارێ .یەسە ک وە باوەڕ م زوان گرنگترین
الیەن چیرۆکەگان کتاو “گورگ و تەم” و مدوو سەرەکی
سەرکەفتن و کاریگەر بؤن ئەو چەن چیرۆک بەرجەستەسە.
لەی ناویشە ھەڵوژانن زوان کوردی وەک زوانێگ ک مەردم
ناوچەگە وە شێوەی خوەزایی(سرۆشتی) وە پێ قسیە کەن
دەور فرەیگ داشتییە لە ئێ سەرکەفتنە .یەکمین گیچەڵ
فرە لە کەسانێگ ک لەبارەی مەردم ھەژار ناوچەی کرماشان
چیرۆک نؤسانە نؤسان وە زوانێگە بێجگە لە زوان ئێ مەردمە
و یە ھەر یەکم مەودا لە ناوەین نؤسەر و بخوەن و سووژەیل
چیرۆکەگە بنیا نەی لە حاڵێ ک لەیرە دروو نییە ئەگەر
بؤشیمن کەیوومەرس بەڵەدە ئڕای یەکم جار فرەتر لە ھەر
نؤسەر کرماشانی تر وە ئێ چین ھەژارە نزیکەو بؤە ک ھەر
وەک وەتم مدوو سەرەکیێ وە باوەڕ م سەرکەفتن لە دراوردن
زوان ژیان رووژانەی ئەوان و لە ناو بردن یەکمین مەودای
ناوەین بخوەن و سووژەگانە لە ئێ رێیەو.
 فەزاسازی:نؤسەر تەنانەت لە کارەیل بێھاز ئێ کۆمەڵە چیرۆکە
سەرکەفتێ بؤە لە ئێ باوەتەو .نؤسەر لە زوورم چیرۆکەگان
لە بان یەی مەوقعیەت دیاری زووم کردیە و جوورێگ
ک بؤن کات و شوون لە کارەگان وە دی کریەی.
یە 
ئمجا لە ناو ئەو مەوقعیەت دیارییە ھؤردەو بؤە لە بان

ھؤردەبەشەگان(وردەکاری ،جزئیات) و لە ئێ رێیەو فەزایل
عەینی و دیاریێگ خوڵقانییە ک ھاوکات فرەیش واقعی و
ریالیستیین و دیارە ک نؤسەر فەزایلێگ ک چیرۆکەگانێ لە
تێ قوومن خاس ناسێدن و ھەر یە بوودە مدوو پەیوەنی گرتن
وەردەنگ وەل چیرۆکەگانا.
 الوە کردن لە الینەیل فورمی :دژ وە نؤسەرەیل قەدیمیترکرماشان (ئڕای وێنە کەسێگ چؤ عەلیئەشرەف دەرویشیان)
کەیوومەرس بەڵەدە وەرجە نؤسان چیرۆکەگان لە ئیدئۆلۆژی
تایبەتێگ ھؤرەو نەکردێیە ک ئمجا چیرۆکەگانی فرەتر لە
گشت چشت وەدەرخەر ئەو ئیدئۆلۆژییە بوود بەڵکم ھەر
ئەقەورە ک لە ناوەڕۆک و باوەت کارەگانێ ھؤرەو کردێیە
ھەر ئەقەورە لە الینەیل فورمی کارەگەیش الوە کردیە و
گاھە فرەتریش ،بێێەگ لە الی تریشەو تەنیا فورم ئڕای
گرنگ بوود و چیرۆکەگانێ ھەرەچ وە واقعیەت بؤن خوەی
و مەردم شوونلوور ژیانێ نیاشتوود .یە نؤسەر لە زوورم
کارەگان ناسە مەوقعیەت بێالیەنێگ و ھەر یە کارێگ کردیە
ک چیرۆکەگان و مەوقعیەتەگان باوەڕکریایەو بوون و جار تر
وەردەنگ وەلیانا پەیوەنی بگرێ.
ھەر وەک وەتم جیاوازی ئاست چیرۆکەیل جیا و گیچەڵەیل
چیرۆکە کاریگەرەگان خوەی بوودە مدوو ک وەردەنگ حاڵەت
دوانی و دژوازێگ لە نوای کتاو “گورگ و تەم” بیاشتوود،
لە الیگەو گلەگلەیگ لە چیرۆکەکەگان کاریگەری فرەیگ
لە بانێ بنەن و ئەنتریکێ بکەن وە ھؤرەوکردن لەبارەیان
و لە الی ترەو بڕێگ کارەیل تر ئەقەورە بێھاز و ھاڵیە

سەرەتایین ک بخوەن مقێیەو بەی چؤ کارەیلێگ وە ئێ
ئاست جیاوازەو نریانەسە الی یەکەو و کەمێگ مەیلساردەو
بوود لە نوای کتاوەگە .بایس چەوەڕێ بؤمن و بزانیمن ک
لەیەودؤا کەیوومەرس بەڵەدە چ بەرھەمەیلێگ پێشکەشمان
کەیدن و داخمە ئەو وشیارییە لە بان الینەیل جوورایجوور
چیرۆکەگانێ و گیچەڵەگانیان پیا کەی یا نە ،وەاڵم تا ئەو
وەختە تؤەنیمن ک چیرۆکە نزمەگان لە ھؤرەو بوەیمن و
فرەتر ھؤرەو بکەیمن لە چیرۆکێگ چؤ “عشقم تەیرانییە”
و یەک دوو جار تریش بخوەنیمنەی ،ئەوسا ھاتێ قاڵەگەی
“مامەد” کەسایەتی سەرەکی ئێ چیرۆکە لە ناو مێژگمان تا
قەتر فرەیگ دەنگەو بەیدن و دواژەیەو بوود:

“ وه دەس خوەم نییه ،هە له مناڵیەو خوەشم له کەفتەر هاتێیه و له
شوون ئێ کەفتەربازەیله دەویمه .ت زانید م وه دەس خوەم نییه ،مەردم
ئؤشن ئەێبه دی کەفتەربازی مەکه .بنووڕ ،هە ئڕاێ ت ئؤشم ،وه خودا
ئێ کەفتەرەیله ژن و مناڵمن! م دی کی دێرم دووسم داشتوود؟ هه ئێ
کەفتەرەیله دڵخوەشییەیل زنەیمن .هەرکه عشقێ دێرێد .یانه عشق منن،
ت بزان ،ت وه تەنیا”.

واوەورێز ئڕای کەسانێگ ک خوەیان لە ناوچەی کرماشان و
تؤەنیمن بؤشیمن گشتێ کوردستان ژیانە ک ئەو ھەژاری و
حاڵرووژ ئاڵجەؤ ژیانە ک لە ئێ چیرۆکەیلە وە دەر خریایە
وەسەرھات ھاوبەش ھاڵیە گشتێ مەردمەگەی بؤە .ئمجا وە
ھؤرەوکردن لە چیرۆک ئێ کەسایەتییەیلە ھاتێ تا قەیرێگ
مقمانەو بوەیدن و ناوشیار ھؤرەو بکەیمن ک “مناڵی ئیمە
لەیوا بؤ!”
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عهلی ئوڵفهتی
وه وا وهتم:
چ دهنگ دڵگیرێ دێرید
ههنای ک پهشتیهیده کهورهگان زاگرووسهوا
وهت :دهنگ؛ لهش منه
م ئهگهر دهمچهو بیاشتام
گهوراترین سهمفونی له کوردهواری وه رێیهو بردم
وههار
چهپێ سهوزی بۆ
ک پاکێ نهکردید و قیژێ بردهو
خاڵووهگانم
ل ه ژێرپای جنازهگان
ناوهیلیان نۆساۆد
له کهشاو سهردخانهگان
ڕێ کردن فهرهیگ رچگیاۆد
شهکهتی فهرهیگ خهفتۆد

مهیسهم خوڕانی
سەربازەیل
پا نان لە شار
خیاوانەیل داوڕین
کۆچەیل دانە قەپااڵ
وەر نان لە ماڵدان
ت دینەو و
من لە قەڵبد کوشتن

زههرا عهزیزی
تێویامهسهو
چۆ سقانهیل پاڵسکو
چۆ وهفر بان جنازهی باوگم
له سهردهشت
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حسهین شهکهربهیگی
ت بێشتر قەڵب منی
د بێشتر ،قهڵب منی
ت خاکمی
که ئهڵکهنینهسهی ده من
جهاد کهم
بارمهوێ
بارمهوێ
ده پێشت ئهو چراخ رووشنه
ده سینگم
ک ها شهستهپین
شارمهوێ
وه تۆره کیشیاگه ئێ لهشه
سهلیب را پیاگه ژان ژیان ده پا نیهخهیگ
زهمین فره سهین بۆه
ئهمانێ ئاسمان ده پا نیهخهیگ
ت ئاوم و ت خاکمی
ئهرا ت هامه فێر پهرچهمێ
سروود ملییگ
دهنگێ،
م هامه فێر پهرچهمێ ک شاد بوو ڕهنگێ
سهلیب تا وساگه ها وه پاوه
چراخێ ها دڵم
م قسیهڵ شرینێ ها دهمم
حهواریوون م فرهن
ئا م مهسیح ئبن خوهمم.

هایمه پاو

ت جوور شون زام خنجهرێ ک رهد بۆه ده سینگم
ت جوور ساعهتێ که ئۆشمه واڵت
هزارجار شکر ک زینگم
شرینی و
ڕهین
ئێ دڵه ده عشق ت پڕه
سینگم ده زوور عشق ت
سهین

بایەم
ئیحسان نەجەفی
ئەسر کۆیەگانە بایەم
تا ژن
یە گۆمەل لە لێ
لە گیفان دەر نەهاورد و خوڵکم نەکرد
نەزانستیام
ک ئەسر کپیەگانە بایەم
زام تا خۆن لە لێ نای خوشوە نابوو
ناو دەلیا هاورد و
چڕی لە قاوەچی و
خوڵک مێوان کرد و
چییە مێوانی؛
ژن
سااڵن ساڵ
وە هەر ئەو لێووە
ک لە سەرەتا شەق بردۆ و
خۆن لە لێ نەهاتۆ!
وێەرد
تا هەنار ئافراندە بی
خۆن رێ گرد لە لێو ژن
خۆن تەمام ساڵەیل وەر لە هەنار
خۆنێگ ک بایەس
ناو دەلیا و گونای مێوانەگان سۆروە بکردیاد
خۆنێگ ک بایەس
لە رۆ پیاڵەگان قاوەچی بماسیاد
لیو ژن خوەشوە بی و
گیفانەیلێ پڕ لە بایەم
بایەمەیل تەنیایی
هەمۆشە لفێگ ناوک دێرن!
ئیسە ژن رۆ لە خوەر دانیشتێە و
خەریکە تماشا کەی:
مایینەیل چەرمگ
لە سەر ئاگرا پەڕن و
دەنە ناو ئاگرا و
لە شوونێ
هەرچێگ لە لیان کەفێدوە

یاڵەگەی لە ئاگرە
گوڵەیل دەیشت
کیش خوەیان تیرن و
زوور کەن لە ریشە و
پژرنن
گوڵێگ ک ها لە سەر لۆتکە
ریشەی ها لە دەروەنەگەی ئەو دیم کۆیە و
توانستێە چەنە کۆیەگە بەرز بوود
جمیانە ستۆنەیل پرد سۆر
ک دگانەیل هوێهایگ قەدیمەن
...
لێو ژن دۆجارە شەق بردیە و
لە پەسا تک تک داڕشیەێدە بان بایەمەگان
ناو داوانێ
خۆن تەمام ساڵەیل پاش لە هەنار!
-٢
هەرکە مرد
لە بنەوا کەنین کەفت
بنەوا لە بان بنەوا
بنەوا لە ژێر بنەوا
دیوار کردن بنەوا کەنینە
بان ماڵ گرتن بنەوا کەنینە!
بنەوا کەنینە
پەنجەرە دامەزرانن
پەردە الدان
پەردە دادان
وەفر ماڵین
گەنم کاڵین
لە پا کەفتن و پا گرتن
گیس داپووشان و گیس داگرتن!
کەلیمە بنەوا کەنێ
گولە بنەوا کەنێ
بنەوا بنەوا کەنێ
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سورنگ ئێسەل
ئەمین خەلیلی
وە ال سورنگ هەووا زمسانیێکەێر
ئێسەل داندان بپشکنیمنەر ڤەر تۆلی کەمووتەرەلئو
هناسێ بکیشیم وەگەرد ڤەئەر
ێگ
وەگەرد بیماری ئۆڵێت 
چەنڕووژە وە ژێر پووسەێرێ
هەر کووە ماووئو
شۆڕشۆڕ ئەێ چەئەمە مەرشێتێرا،
ئاوو.
م ئو عاشقانە بۆمن وەگەرد مفئو دەسماڵ
مف ئهو بان کیشی 
ن ئو
وەگەرد پووزە ئسبەل زێهنی گ چووارناڵ سیفا مەکە 
بخوارە مەۆن
ئەسکە خێاڵ بکەیم گ هەیمن
گ هناسێە مەکیشیم هالی
کشمات کەریم بەعد ئەژ ئێ بیینە
یانێ،
دەرۆینیا بۆیمن ئو
کاربارمان تەعلیق چێەل بوو هەر
وە ڤرامەلێتر
منتۆ
ڕزگێ ڕوودە دەر هەم!
ئەر هەم
ئەر یەک
ڤراێڤەر یەک
هەرجوور سەر وە حساووکتاوو
نادیارێکەێر
دەممان ڤە یەکەێر تمام بوو ئو دەنگمان بپێچێەر یەک
“جووری باووش دە جوورێگ نەزانم کییم ،چەم”
سەرمان گێژ بچوو ئەژ کێاتی یەک ئو
گێژ بارێ
تا ئێسەل چۆکیا
تا گێژتر بووا،گێژ.
گێژ،
ێ گ تەعتیل بی
بچوو تا بیمارستان 
گ تەعتیالت ئیمە مەعنی کردێ
ب ئو پەڕشتەل پێڵە
گێژ بچوو تا پژاەل عەسە 
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گێژ وە پارکێکەێر پرئەژ ئاێم جووراێجوور جوور ێەک
گێژ
تا قەڵبێ گ وە ڕپەڕپ وۆژەێر بەهەسێ
گێژ گێژە مارێئو
گێژە مەچوو
ڕەگئەرڕەگە مەچوو
ئاجۆڕەلە مەۆنێ ئەژێر سیمانەێر
ن ئو
مدەڕەجە ماووا دێووار جها 
ڕەنگ سفێدیسیمانە مێە حرەکەت وۆژ،
گێژ.
سیمان ئەورگێردێئو گێژ سەێر کەرێ
سیمان وە سافا بچکوێ سەێر کەرێ
سیمان چۆکیا دەورەکەرێ دەوین چەئەمەل بیمار ئیمە
ئیمە گ ئعتراز دیریم
ئیمە فساد فێشترێ ئتیاج دیریم
ئیمە ئتیاج دیریم
ئۆ ئەڵبەتە ئزتراب دیریم
ئیمە نەگرن بەێرن ئستریل کەرن بووسێا ڕۆشت جهان
ئیمە گ چەئەمەل سوێر پژارەمان
وە کاسە بێئعتنا جهانەێر مەگێردنیم
ئۆ خاووەلمان ڤە خۆراک دنانەل سەێر یەکه مەکەریم
گ سەێر یەکە مەکەریم
گ سەێر سەێر یەکە مەکەریم
گ سەێر سەێر سەێر یەکە مەکەریم
گ سەێر سەێر سەێر سەێر یەکە مەکەریم.

شوون پاێگ له بان وهفر

			
		

کەیوومەرس بەڵەدە

له سهر واری ،ئاسمان تیهریک بۆ!!! ئهسڵهن لهێوای
وهفر 
ئاسمانیگ نهۆ وهفر ل ه لێ باێدهو خوار ،ئمجا وهفر واری .لهرز
وه کومتهکومت
چۆد ل ه گیانمو کلکهیل دهسم گڕهێان هات .
خوهم ڕهسانم ه دهر هسار .وه هۆرم مهنۆد شهوهکی تواسم
کهوش بکهمهو پا سهور هاتۆد .پا کوتام ه زهۆا خوهم لهرانمهو
هاوردمه سهرا ناو قهپاڵم خیس

وهفر بان شانم ڕزیاوه ،دهس
ڕاشه
بۆ ،ههرد دهس نامه بن بهخهڵم کهمێ گهرمهو بۆن .فه 
خسم ل ه دهر خڕێ دام بچمهو ناو واز نهۆ ،زورێ دام دهر
واز نهۆ!!! شان نام ه پێهو واز نهۆ .فڕاشهگ ه ل ه ناوێ کیشامهو،
وه قایم تر دام ل ه دهر .گڕێ وسام
له دهر ،فایده نهیاشت 
دام 
 ،ل ه نوو دام ل ه دهر .دێانم بان دێان نهگرد و چماێ سهرماێ
ی ڕشیاس ه ناوزگم .دهسهێلم گڕهێان هات.
ئێ دهیشته وه کول 
موبایلهگ ه ل ه گیرفان کوترهگهم دراوردمو زهنگ دام ،وهتم«:
هام ه پشت دهرهگه ،واز نیهود ».دهمم خاس قسی ه نهگرد.
وهت «:هاتم ،هاتم » دهقهێگه پێ چێ پشتهک دهرهگ ه چهکان
و دهر واز کرد .ڕهنگێ پهرۆد دهنگێ لهرزی.
بێ یهگ سالم بکهم وهتم« :جاده بهسیاۆد ،وهفر نوام گردۆد،
هاتمهسهو».
هۆچ نهوهت .ل ه وهر ڕێیهگ ه داو ال .چێمهو ناو .کهوشهگان
کهنیم .ل ه ناو هاڵهگ ه دیم سماوهرهگ ه کوڵێد و چای هازر بۆ،
له بان میز ئاشپهزخان ه دیار بۆ.
میوه 
نووڕسم ه پێ پاڕخ ه خسۆدهی .ئاڵجهۆ بێدهنگ بۆ.
وهتم «:چوهده؟»
وهت «:هۆچ ،هۆچ ،هۆچم نیێه!!!» دهنگێ کڕ خس.
نووڕسم ه بان سینییهگ ه د پیاڵ ه نریاۆده بانێیهو .خاستر
نووڕسم ه ناو ماڵهگ ه لهێواێ جاران نهۆ .بوو ئدکوڵن تنێ تێده
لۆتم .وهفر بان سهرم الچۆد .گهرماێ ناو ماڵهگ ه ڕشیا ملما
هێماێ سهردم بۆ ،چهنێگیش سهرد.
له پساێ وهفر وارێ ئێرنگ ه دی گڕهێ دهسهیلم
ل ه دهێشت 

خهفیاۆد.
دهنگ ئهۆ کڕ کرد .ئهقهره نزم بۆ ههرچێ وهت نهڕهسیمهو.
پایلم کهفتنهو ڕێ وهرهو ئهو دهر هاڵهگه ،وهرهو هسار پشتێ.
دهر هاڵ واز بۆ .نووڕسم .ل ه دهر هاڵ تا دهر هسار ،شوون
پاێگ کهفتۆد و وهفر وهملیانا واری.
له شوون شوون پاگان کهفتمهو
دهر هاڵ چهکانم وهپاێ پهتی 
ڕێ.دهر هسار قڵف نهیاشت .بێفهڕاشهیش واز بۆ ،وازی کردم
له پسای وه ملما وهفر واری ل ه ناو کۆچهیش شوون پاێگ،
وهفر چلکانۆده قهێ ئسفالتهگهوه ئاوێ سهنۆد و شوون خوهێ
یه ک بنووڕم ه ئاسمانهو زانسم ئاسمان
جی .بێ 
هیشتۆده 
ڕووشن نیی هو لهپساێ وهفر وارێد .ئهو وهفره ک نیشتهو ناو
شوون کهوشهگ ه زۆزی ئاو بۆ و ل ه ناوێ چێی ه زهۆا .ل ه شوون
شوون پاگان ل ه دهر هسار وهرهو کۆچه کهفتمهو شوونێیان
ک تا بان خیاوان کیشیاود ،تا پاێ ویسگهێ ئتوبووس چۆد و
گ و قهۆ ،پیایو
لهوریش ه قاتی شوون پایل تر بۆد .پایل بۆچ 
ژن ،ئا؛ شوون پاگ ه قاتی شوون پاێ ژنهیل بۆد .ل ه ناو شوون
پاگان بۆده تکێ ئاو و چۆده زهۆا.
لهپساێ گوم بۆم ل ه ناو ئێ شوون پایله ،چهنێگیش گوم!
ل ه بانا نووڕسم ه خوهم دهرپاێ شواڵهگهم فیسیاۆد .ل ه دۆر
م و بسک ه خهنێ کردن.
و نزیک چهن نهفهرێگ نووڕسنه پی 
نو
لهرز ئاڵجهۆێگ ل ه خوار تا بان لهرانهمهو پاێلم پهتی بۆ 
له ناو جووراو فیسیایهگان گرهێان هات .تواسم بامهو وهرهو

وه ک شوون پا ل ه ناوێ بۆ،
ماڵ ،پاێلم قلف بۆنه قهێ وهفرهگه 
ئهو شوون پا ک م ل ه شوون خوهێ تا ئێره کڕانێیه ،شوون
پاێ کهوش قنگ بهرز.
گله قهۆن! م فکر کهم دا دهقهێتر بوارێد
چهنێ وهفرهگان 
ههرچێ شوون پا ها ل ه بان زهۆ پاکهو کهێد و گشتێیان
ههڵمژێد و تمام پێسیهیل بان زهۆ شارێدهو و ل ه ناو خوهێ
گومێیان کهێد.
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خو هز ێهو
تر
سات
باتامهو ل ه ژێر ئێ وهفر نازاره ل ه چوار کۆچ ه خوارتر
بوسیام یا ل ه جانمێگ خڕ بخواردام ،وارین بێ
فاێدهس!!!
شوون پا ها ناو سهرم .دواره نۆسم .یهێ شوون
پاێگ ل ه ناو هسارهگ ه خوهێ کڕانیهو هاتیه ،ل ه
ژێر وهفر خوهێ کڕانێهو هاتی ه و ئمجا ه ه یهێ جایش
وه م
نهڵهرێاسهو .گهها هێن یهکی لهێ ئایهمهیل ه بوود ک 
بسک ه خهنێ کهن .یهکێ بۆد ک له تاوسان ،ل ه خوهر گهرم،
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له زهۆ وشکان هات چوو کردیهو شوون پاێ نهکهفتێیه.

وره ک وه
شک ل ه دل زهۆ و ئاسمان نهخسێه .تا ئه 
هۆرم تێد وه فهرهکهسهێل وهتمه :ل ه گووش گا
خهفتینه!
***
ل ه یهێ شهو وهفری ک کلک هێز بێاید سیهوه
بۆ پهردهێ دهروهچهگ ه دامهو ال ،جفتێ کهوش
سیهێ واکس دریای ل ه پاێ یهێ نهفهر دیم .ملێ
ل ه ناو کوترهگ ه شاریاسهو ،ل ه وهراێ وهر ماڵمان ه ه
وه ملێیا
ێ کهێد و چوود و تێد ،چماێ وهفر 
ڕ
نیهوارید و ههوا ههر سهرد نییه.
بنووڕه ئێ ئایهمه ،ت ئۆشێ شێت

وهتم« :بهو ،بهو
بۆه».
وهت« :لهێ زهمان ه شێت فهرهس ،زانێ
خوهمانی شێتیم ،ئیمه شێتهیل ناو
ماڵیم ئهۆ شێت دهیشت ماڵ»
وه
دواره نووڕسم ،چهوێ 
ناو دهروهچ پهرده ئهوال
دریای بۆ .پهردهگ ه

چ کاممان هۆچ نهوهتیم .فهره وهخت ه قسیهێ
خسم و هۆ 
یهک نیهفامیم .فهره وهخت ه مهنهێ ویانک ل ه یهک کهیم
 .فهره وهخت ه ...لهێ سات ه بێدهنگێ خاسه ،ههوسڵهێ جڕ
باس نهیاشتم .
لهو شهوه وهرهیال جارجار شهوان ه ه ه لهو شوون ه دیمهێ و
جارمهوق وه ڕووژی ل ه ناو خیاوان و تهنانهت ل ه کۆچهێ
خوهمان ل ه دهر ماڵیش تهقێام ه پێیا ،شان ه لیم ڕهێ کرد و
وشه
هۆچ وهخت نهنووڕس ه پیم و منی نهنووڕسم ه پێ .که 
سیهگان ل ه پاێ بۆ ،دایهم واکسێیان دریاۆد و خاس براقێیانهو
کریاۆد !!.جماێ چێ ئهڕاێ میهوانی یا ل ه میهوانیهو هات.
ێ کوڕه مناڵ ئێرهسه؟»
ل ه سوپری کۆچهمان پرسیم«:ئ 
ئهۆیش نهناسیهێ وهت« :گاجار ل ه لیم سیکار سێنێد ،کارهو
هۆچک ه نهێرید»
دی هۆچ نهوهت گهپ ل ه کهوشهگان نهیا!! نهوهت میوان کام
ماڵه و هات چوو کام ماڵ کهێد.

*****
وهر چهوم ڕمڵ خهێد .خودا خهریکم کردێیه .وهفرهگه جوور
قیل پایل یهخ بهسیاێم چلکانیهس ه قهێ قیل ئسفاڵتهگهوه،
ملم ڕهق بۆه .تهکانێ دهم ه خوهم .وه ههر د لهپهو لهێواێ
پایله
جنازه دهم ل ه ناو وهفرهگه ،دهم ل هبان ئێ ههمگ ه شوون 
ک ئێرنگ ه وه زگ تاڵنمهسهو.
بخوه م و تمام شوون پایل ه بسڕمهو بسک ه

خوهشم تێد پل
خهنێ یاروهیل بۆهس ه قاه قاه .یهک د نهفهر هاتن بن باڵم
ن و وه ناد ئهلی ڕاسمهو کردن ،وهتن« :چوهده ،چوهده،
گرد 
کهوشهگاند ها کوو؟ ماڵدان ها کوو؟!!!»
دهمم قسی ه نهگرد و ڕهق بۆم ه مل دهسیانا .ئهوانی چهوهرێ
وه سهر
وه چهو نووڕسم ه شوون پاگان و 
جواو دان م نهۆن 
پاگه ک تا
له بان شوون 
ن و ئهوانی کڕاننم 
له شوونێیا 
وهتم 
ئێره م کڕانۆن.
گل ه گل ه ئهو شوون پایل ه سریمهو .پا کڕانم ه ملێانا .فیسی
شواڵهگهم ل ه وژنیم ڕهێ ب ۆ و خوهێ وهرهو بان کڕانیا وهرهو
وهر زاێرم!
ی و کڕاننم ،پایلم شووڕا بۆن ل ه
د نهفهرهگ ه زورێیان نهڕهس 
م و م تهقهال که م و وه پا شوون پا کوشنمهو.
شوون 
وه مل دهسیانا شووڕا بووم
یارووهێل جارمهوق شهکهت بۆن ،
وه زگ شوون پا
وه ڕانو وه وهر زایر و 
ل ه بان شوون پاگان .
سریمهو .چهن جار سهر سم بردهێیانو نزیک بۆ وه سهرهو
گه
بیهنهم ل ه زهۆ .هناسهبڕهکی هات ئهراێیان ل ه دهر هساره 
له ناوێ بۆ .نانهم ه زهۆ .ئهوانێ ئێ کارسات من ه
ک شوون پا 
هیشتنمه جێ ،وهرجل ه چین

نو
دین ،چرچ چێ ل ه دڵێیا 
دو سێ دهس دان ل ه دهرهگه.
چووار گهاڵم داکیشام .ئێرنگ ه وهر زایرم فیسیاۆد و ئاوهگ ه
وهرهو بان زگم خوهێ کڕان ،وه الوه ئهاڵژیام.

شوون پاێگ له پشت دهر هسارهگ ه مهنۆده جێ ،وه دهس
ره
پاکێیهو کردم وه قایم دهس کڕانم ه بان سیمانهگهیا ،ئهقه 
ک سیمانهگ ه قرمزهو بۆ ل ه کهل ژێر دهرا نووڕسم ه شوون
پاگان ک ل ه ناو هسارهگ ه بۆن ،وهر چهوم ڕمڵ خس ،وهقایم
و قایم تر دام ل ه دهر .ل ه پساێ شوون پاێ ناو هسارهگ ه ک
نامه
ل ه منهو دیارۆ قرووژاێهم .تا دهر توواس واز بوود سهر 
له ڕۆ سینێیهو ،خوهێ داو ال .وه زگهخشی
پێیهو ،دهر دا 
خوهم ڕهسانم ه شوون پاگان ل ه ناو هسارهگه .ئاخرین شوون
پاگان بۆن ،مهنۆن ه جێ.
ئهوهل وهل دهسا شوون پاگان کڕانمهو تا بان مزایکهگ ه
ش وه پا ،پام و پۆز م و ڕانم ،کڕانم و کڕانم،
سریمهو ئێکه 
شواڵهگهم ،باڵ کوترهگهم تا بهلهمرک قرمزهو بۆن ،ئێ جار وه
وه زووان .خوهم کوتام ه مل مزایکا
دهم ،وه لهوس و دێیان ،
و ه ه مزایک کڕانم .وفر ناو هسارهگ ه قرمزهو بۆ جوور خهۆر
تلیاۆده ملیهکا .شوون پاێگ ل ه ناوێ دیار نهۆ.

ژنهم دا مل سهرا و هاوار کرد ،ئێرنگ ه دی خۆن دهممو لۆتم
تا ڕا ئاو ناو هسارهگ ه خوهێ کیشای ه و لهوریش ه چێیهسهو
خوار.
هڵم خۆن دڤناکم دهمهو ئاسمان بۆ .دهر هسار واز بۆ .مهردم
ڕشیان ه ملما نانهمه قنگهو ،خۆن گهرم ل ه بانا تا وهر زاێر
فیسانیهسهم .وه ههر د دهس چنگ کوتاۆم ل ه وهر زایرم
وه پێیهو ڕهق بۆن.
دهسهیلم 
سو هات ه مل ژنهما،
مهردم زیق وڵنگ کردن .چهوم ڕمڵ خ 
ن و ئرمێس
ماتیک قهێ لیوێ سرۆدهو .دهس دهمێ لهرزی 
ل ه چناوکهیهو خوڕه کرد .چهنێ دڵم ئهڕاێ سزێد ،بۆهس ه پڕ
واڵه لێ نیهپرسێد.ناو دهمێ
چنگی ،هاوار کهێد و هۆچک ه هه 
وه چهو نییهونێد.
سیه و زانم دی خوهر 
بۆهس ه قیل 
شوون پاگان ل ه ناو هسار تا ویسگهجی سریاۆنهو .پشتم دان ه
وه و مهردم وه ملما وسان هو م دهق ه
ل ه قهێ دیوار هسارهگه 
وه دهق ه بۆچکترهو بووم.
یهکێ وهت(( :ل ه شارستانی یهکی ئهو ههفت ه خوهێ کوشت)).
یهک تر وهت(( :لهو ههفت ه تا ئێرنگ ه دا نهفهر خوهێان
خاسه ک یهۆ خوهێ ئدام نهکردێیه)).

کوشتنه،
ێ و د نهفهرتر کوشتێیه)).
یهک تر وهت(( :یهکێ وه کارت خوه 
وه نزم هات ه گوشم وهت(( :چوه ئۆشین بیمارسان
دهنگێگ 
پڕه ،خودا ڕاس بارێد تاویلی بگرن خاسه)).
چهوهیلم بهسیان ه و هزاران شوون پا ل ه ناو وهفر تیهیده وهر
چهومو دهسهیلم گیریانه!.
نو
لهپساێ بوێێان کهم و قهپ دهم لهلێیان ،لهپساێ ڵسما 
ئهوان ه ه دریژهو بوون.
وهفر ل ه سهر وارێد .ئێرنگ ه دی ئاسمان تیهریکه ،جفتی
له وهر چهوم ئاوا بوود .جفتی
کهوش سیهێ واکس دریای 
کهوش سیهێ واکس دریای لهوهر چهوم ئاوا بۆ.
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وەرگێڕان
لەئینگلیزیەوە :عەتا میرەکی

ژنان کاتێ بەیانیان جلەکانیان لەبەر دەکەن
ریچارد براتیگان

سەرلەبەری مێژووی ئاڵمان و ژاپۆن
ریچارد براتیگان

ئەمە گۆڕینەوەیەکی جوانی بەهاکانە ،کاتێ ژنان بەیانیان
جلەکانیان لەبەر ئەکەن،ئەو ژنە زۆر تازە دەنوێنێ و تۆش
تاکوو ئێستا جل لەبەرکردنی ئەوت نەدیوە.
ئێوە دوو خۆشەویستن و پێکەوە خەوتوون و کارێک نەماوە
بیکەن،ئێستاش کاتی هاتووە جلەکانی لەبەرکا.
لەوانەیە ئێوە نانی بەیانیتان خواردبێ و ئەویش بڵووزەکەی
لەبەر کردبێ ونانی بەیانییەکی رووتت بۆ ساز کا،بە نەرمی
لەش و الری بجووڵێنێ و بە ناو چێشتخانەکەدا بێت و
بڕوا،پێکەوە بە چڕوپڕی لەسەر شیعری ریلکە بدوێن و تۆش
بەو هەموو زانیارییەی ئەو تووشی سەرسووڕمان بی.
بەالم ئێستا کاتی ئەوەیە جلەکانی لەبەر کا،هەردووکتان
قاوەیەکی زۆرتان خواردۆتەوە و چیتر ناتوانن بخۆنەوە و
کاتیەتی بڕواتەوە ماڵ و بڕواتەوە سەر کارەکەی و تۆش
لەوێ بە تەنیا بمێنیتەوە و خەریکی چەن ئیشێکی نێو ماڵ
بی و دەتانەوێ پێکەوە بۆ پیاسەیەکی خۆش برۆنە دەرێ و
وەختیەتی برۆیتەوە ماڵ و برۆیتەوە سەر کارەکەت و ئەویش
بە چەن ئیشێکی نێوماڵەوە خەریک بێ.
یان...لەوانەیە ئەمە خۆشەویستی بێ.
بەاڵم لەهەرحاڵدا :کاتی هاتووە جلەکانی لەبەر کا و زۆر جوانە
جل لەبەرکردنەکەی.وردە وردە لەش و الری بزر دەبێ و لەنێو
جلەکانیدا بە جوانی دەردەکەوێ.چەشنێک پاکیزەیی لەو کارە
دایە.جلەکانی لەبەر کردووە و دەسپێک کۆتایی هاتووە.

پێش چەند ساڵێ (شەڕی دووەمی جیهانی) لە مۆتێلێکدا
لە پاڵ کارخانەیەکی بەستەبەندی سویفت یان باشترە بڵێم
کوشتارگایەکدا دەژیام.
لەوێ بەرازیان کوشتار دەکرد ،سەعات بە سەعات،رۆژ لەدوای
رۆژ.مانگ لەدوای مانگ تا بەهار دەبووە هاوین و هاوین دەبووە
پایز ،کاتێ سەری بەرازەکانیان دەبڕێ دەنگی ناڵەیان بەرز
دەبۆوە ،رێک دەتکوت ئۆپێرایەکە و لە شوێنی زبڵەکاندا بەڕێوە
دەچێ.
وا بیرم دەکردەوە کە کوشتنی ئەو بەرازانە لەگەڵ سەرکەوتن
لە شەڕ دا پێوەندی هەیە .پێم وابێ ئەو بیرکردنەوەیە لەبەر
ئەوە بوو کە هەموو شتێک پێوەندی هەیە بە شەڕەوە.
حەفتەی یەکەم و دووەم کە لەو مۆتێلەدا بووین زۆر ئازاردەر
بوو.دەنگی ناڵەیان دەبووە هۆی بێزاری،بەاڵم دوایی لەگەڵی
راهاتم وەکوو هەر دەنگێکی تر :نەغمەی باڵندەیەک لەسەر
دارێک یان فیکەی بانگهێشت بۆ خواردنی نەهار یان دەنگی
رادیۆ یان دەنگی تێپەڕینی لۆرییەک یان دەنگی ئینسان یان
کاتی بۆ خواردنی شام بانگت دەکەن یان هەر دەنگێکی تر.
“!دوای شێوکردن کایە بکە”
هەرکاتێ دەنگی ناڵەی بەرازاەکان نەدەما،ئەو بێدەنگیە مانای
ئەوە بوو کە یەکێک لە ئامێرەکان پەکی کەوتووە.
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هەڤپەیڤین

وت و وێژ لە گەڵ هونەرمەندی سینەماکاری کورد “هیوا ئەمین نژاد” | ١٥٠
وتووێژ لەگەڵ د.ئەحمەدی مەال /عادڵ قادری | ١٦٧
ئێمە هەمیشە ژیاننامەی خۆمان دەنووسینەوە /کەریم پەڕەنگ | ١٨٤
مصاحبه با دکتر بهزاد خواجات /بابک صحرانورد | ١٨٨
مصاحبه اختصاصی مجله شی با هنرمند مشهور کرد ،جوان حاجو | ١٩٠
حمد عدالت اومویی میالن

ئەگەر هونەر نەبوایە ،دنیا گەلێک
تاریکتر و ترسناکتر دەبوو
وت و وێژی سەرنووسەری گۆڤاری “شی” لە گەڵ هونەرمەندی سینەماکاری کورد
“هیوا ئەمین نژاد”
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سەرەتا پرسیارێکی ساده و ساکار :دەمانهەوێ بزانینهونەر لە ڕوانگەی هیوا ئەمیننژادەوە چییە و دەبێ
چۆن بێت؟
ئەم باسە دەتوانێ باسێکی زۆر فەلسەفی و مەعریفەتی بێت
بەاڵم من جیا له الیەنی فەلسەفی و مەعریفەتییەکەی ،وەکوو
کەسایەتی ئەگەر بمهەوێ تماشای مەسەلەی هونەر بکەم،
هونەر به ئەو دەالقەیە دەزانم که لەوێدا دەتوانم خەونەکانی
خۆم بهێنمە دی و تەنیاییەکانی خۆم پڕ بکەمەوە .گەورەترین
چێژێک کە مرۆڤ دەتوانێ له ژیانیدا ،پێی بگات :ئافراندنە.
هونەر لە الی من ئافراندە ،بۆ وەدیهێنانی خەونەکانی تاکەکەسی
و دەروونی خۆم ،تواناییەک بووە بۆ ئەوەی مانای چیستی خۆم
لەم دنیایە پەیدا بکەم .جۆرێک بوون ،بوونی تاکه ئینسانێک که
چی دەتوانێ ببێته مایەی هەبوونی لەم جیهانەدا ،تەنها یەک
بەرهەمی هونەرییه کە تۆ خەڵقی دەکەی.
هیوا ئەمیننژاد کوڕێکی تەنیایه بەاڵم ئەم تەنیاییەنەبووەتە هۆی ئەوە کە لە خوڵقاندنەکانیدا ،لە ئافراندنی
–بۆ نموونه -فیلمێکی  ٣٠دەقیقەیی یان  ١٠دەقیقەیی
یان فیلمێکی بڵیند ،رەنگدانەوەیەکی وەهای هەبێ
که ئینسانەکان هان بدات بۆ تەنیایی سووچنشینی.
بە پێچەوانەوە ،که بمانهەوێ به وردی سەرنج بدەین،
باسی هەنێک تەعامول دێتە ئاراوە که مرۆڤی ئاسایی له
ژیانی ڕۆژانەیدا ،سەیری ئەو تەعاموالنه ناکات .سەیری
پێوەندی مرۆڤێک که دوور کەوتووەتەوە له کۆمەڵگەکەی
خۆی و ئەو مرۆڤەی که خەریکه له شوێنێکی دیکەوە
دەور له کۆمەڵگە دەداتەوە ،ناکا– .بۆ نموونە -سەرنجی
هیوا له سەر کەسایەتییەکی وەکوو سەید محەممەدی
سەفایی ،وەهایە کە هەموو فۆڕموولەکانی کۆمەڵگە
تێکدەشکێنێ که ڕەنگه تا ئیستا وەکوو کەسێکی لەوده
سەیری کرابێت .بەاڵم هیوا ئەمیننژاد دێ بە پێی ئەو
تەنیاییە کە خۆی بوویەتی ،واقعی ئەو کەسایەتییە
دەنوێنێت کە سەید محەممەدی سەفایی هەیەتی ،و
قارەمانێکی وەکوو زۆربای یۆنانی لێ دەر دێنێ و زۆر
بە حاسانی ئەو الیەنە قارەمانانەی سەید محەممەدی
سەفایی دەخاته بەر چاو که تا ئیستا چکام لە ئێمە
وا سەرنجەمان نەداوە .ئافراندنی تۆ تا ئیسته له
کارەکانتدا بەم شێوە بووە .ئەم تەنیاییه تا ئیستە وەها
ڕەنگدانەوەیەکی هەبووە .ئایا ئەمە بە بیرۆکه فکرەوەیە
و وەک سەبک و ئیستیلێکه الی تۆ ،یان باشتره بڵێم
ڕەهەندێکی دیاریکراوی هزرییه له کارە هۆنەرییەکانی
تۆدا؟ یان نا ،بە پێی نەستێکی ناوشیار و ناخۆدئاگا ئەم
شێوازه لە کارەکانی تۆدا دروست بووه؟

من پێم جالب بوو کە تۆ ئەمەت وت ،چونکە تۆ یەکەمین
کەس نیت که ئەم شتە بە من دەڵێیت و هەموو جارێکیش بۆ
خۆم ئەم پرسیاره دروست ئەبێ کە ئایا من بە ڕاستی تەنیام؟
له فستیڤاڵی وان بووین کە فیلمی “مااڵوا ئانالۆگ” نەمایش
کرا ،پاش تواو بوونی فیلمەکە ،کۆڕێکی لێدوان داندرا بۆ وەاڵم
و پرسیار لە سەر “ماڵئاوا ئانالۆگ” ،فیلمسازێکی تورک دەستی
بەرز کردەوە و پرسیارێکی کرد .ڕێک باسی ئەم شتەی کرد و
وتی“ :من چوار رۆژه تۆ ئەبینم و ئاگام له هەڵسوکەوتەکانته لە
ناو فێستیڤاڵدا و ...به گشتی وام هەست دەکرد که ئینسانێکی
زۆر ئارام و تەنیا و گۆشەگیری ،بەاڵم که فیلمەکەتم بینی،
فیلمێکی پڕ له ئێنێڕژی ،پڕ له ژیان و پڕ له ڕیتمم بینی و من
ئەم دژوازییە بۆم سەرنجڕاکێش بوو”.
پێشم سەیره که ئیستە تۆش وا دەڵێیت .ڕەنگه تەنیایی له نێو
کارەکانی مندا ،جۆرێک خووخدەی تاکەکەسی خۆم بێت که
تۆ -که بە من نزیکی -ئەمە دەرک بکەی .یا ڕەنگه ئەوەش بم
که دەور و بەرییەکان دەیڵێن .زۆر کەسی دیکهش پێیان وتووم
“تۆ بۆ ئەوەندە گۆشه گیری ،بۆ ئەوەنده حەزت لێیه بێ خەبەر
و نادیاربی و ...ئەگەر مەبەست ئەوە بێ کە بۆچی گۆشەگیرم،
بۆ من هونەر هەمیشه چەشنێ له پیرۆزی و پاکی بووە ،پێم
خۆش نییه بڵێم ئەمە شتێکی باشه یان خراپه ،یان بیکەم
بە دروشم و شوعارێک .من پێم خۆش بووه که ئەو پاکی و
بێگەردییەی هونەر ،سینەما ،روحی خۆم و پاکی بیرکردنەوە
و ئیدەکانم ،هەمیشه له الی خۆم بمێنێتەوە .لە بەر خاتری
ئەوە گۆشەگیری ئێختیار ئەکەم ،بێگومانیش گۆشەگیری
تەنیایی دێنێ .چونکه هەرچی تا ئیستا دیومه ،هەمیشه هەر
بێزار بووم لەو هونەرمەندانەی که مقۆ مقۆ و هەرا و زەنا و
جەنجاڵ دروست ئەکەن و هەر به پەڕاوێزەوە خەریکن ،که
هەر پڕن له قیژه و هاوار و هیچیتر .بێ ئەوەی سانتیمترێک
قوواڵیی لە کارەکانیاندا ببێ .ڕەنگه بۆ ڕاگرتنی دنیای خۆم و
بەرهەمەکانم ،پێم خۆشه له گۆشەیەک ،لە سووچیک بژیم و
ئەم گۆشەیە ،ئەم سووچەم خۆش بوێت .چونکه بە چەشنێک
ڕێز و خۆشەویستی هونەر له الی من دەهێڵێتەوە و نایکا به
دووکان و بازاڕ .هەمیشەش داهاتی ئەم تەنیاییە کار بووه تا
دوروشم و ئالووده بوون به هزری گشتی و شوێن ڕەوت کەوتن
و ...من ئەو کاتانە تەنیام که له نێو ئەو جۆرە کۆبوونەوانەدا
دەبم .ئەو کاته بە ڕاستی هەست به تەنهایی و غەرینیەکی
سەیر دەکەم .بەاڵم وەک وتم ،خۆم قەت هەست ناکەم تەنیام.
چونکه بەردەوام ئیدەم هەیه ،بەردەوام دەنووسم ،بەردەوام
عەکاسی دەکەم ،بەردەوام فیلم دروست دەکەم و هەستیش
دەکەم زۆر زۆر سەرحاڵم و خۆش خۆش دەژیم.
له دڵی کارەکتەرەکانتدا ژیان دەکەی ،واته ئەمەشتێکه که من زۆر جار له تۆدا دەیبینم .چونکه جاری
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وایه له شوێنێکدا بیری شتێک دەکەویتەوە ،باسی
کارەکتەرێکت دەکەی .من رۆژێک له ڕۆژان شێعرم به
بۆنەی تۆوه خۆش ویستووە ،دوای ئەوە داستانم به بۆنەی
تۆوە خۆشتر ویستووە .ئیستەش لەگەڵ داستان ژیان
دەکەم و هەرگیز له خۆمی ون ناکەم .هەمیشه هەرچەن
کەم داستانیشم له تۆ خوێندبێتەوە بەاڵم داستانەکانت
بۆ من بوونە هۆی ئەوە که خۆشەویستییەک بۆ داستان
و مەتن و دواجاریش هونەر ،لە دەروونمدا دروست
بکەم .ئایا داستان ئیستاش له تۆدا ئەو خۆشەویستییەی
ماوە؟ ئایا داستان لە گەڵ ئەو خۆشەویستییەیدا ،هیچ
کاریگەرییەک و هیچ تەئسیرێکی له سەر سینەمای
تۆ هەیه؟ ئەم پرسیارە هەمیشه دەغدەغەی من بووه
و چەن جاری دیکەش که پێکەوە تەنیا بووین لێم
پرسیوی .ئایا داستان توانیوێتی یارمەتیی سینەمای تۆ
بدات؟
بێگومان زۆر یارمەتیی داوم و بەالی منەوە ژیان به بێ داستان
نابێ .چونکه هەموو شتێک داستانه .داستان ،ئەوەندە له سەر
ژیانی ئینسان تەئسیری هەیه که تۆ لە هەرشتێک ،حەتتا لە
ی ڕووبەڕوو دەبیتەوە ،دەبینی
سادەترین شتەکاندا ،که لەگەڵ 
ڕەوایەت وجوودی هەیه ،گێڕانەوە وجوودی هەیە ،داستان
وجوودی هەیه .بەاڵم وەک چیرۆکنووس ،پێویستە بیڵێم
که من له دنیای واقیعدا ،هێشتاش چیرۆکنووسیم بە جێ
نەهێشتووه .ڕەنگه دەرکەوتنی کاره سینەماییەکانم بووبێتە
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هۆی ئەوە کە من وەک کەسێکی فیلمساز بناسن نە وەک
کەسێک که داستان دەنووسێ .تەنانەت ڕەنگه کەم کەس
بزانێت که من کتێبێکی چیرۆکم چاپ کردووه یا له سەر
چیرۆک کارم کردووە .به بڕوای زۆر کەس لە دۆستان و نزیکانم،
که پێیان وایه سینەمای من جیاوازه ،هۆکارەکەی ئەوەیە کە
من دگمەن فیلمسازێکی کوردم کە ئەدەبیات دەناسم و له
سەر ئەدەبیات کارم کردووه .خۆی ئەم ئەدەبیاتە هۆکارێک
بوو کە سینەمای من ،سینەمایەکی جیاواز بکات .نەک ئەوە
له فیلمەکانمدا داستان و گێڕانەوە ڕۆڵێکی زۆر بنەڕەتی بێت.
ڕێک پێچەوانەی ئەوەیە ،چونکه من زۆرتر حەزم له سینەمای
بەڵگەیی –موستەنەد -کردووه و زۆربەی فیلمەکانیشم
موستەنەدن .بەاڵم ئەمە زۆر بۆم سەرنجڕاکێش بووه کە کاتێ
ڕییەکشێنەکانی(پەرچەکردار) بینەرەکانم دەبینم ،دەڵێن
موستەنەدەکانت پڕن له داستان و فیلمە داستانییەکانیشت
بەڵگەییئاسان .ئەمە له ژیانی مندا داهاتی دوو شتن .من
سەرەتا بە ئەدەبیات و داستانەوە دەستم پێ کرد و دوایی
دەستم کرد به وێنەگری و هەمیشه ڕوحیەیەکی وێنەگرانه له
کارەکانمدا بووه کە لە گەڵ ئەوە کە فێری ڕەوایەت دەبووم،
منی وەک موستەنەدسازێکیش ڕاهێناوە .بێگومان سینەما
ئەم دوو شتەیه .جوانیناسیی وێنە و جوانیناسیی گێڕانەوە
و ڕەوایەت و ساختار .ئەوەیه من هێشتاش بەردەوام لەگەڵ
داستاندا دەژیم ،داستان دەخوێنمەوە و داستانیش دەنووسم.
بەاڵم هەندێ هۆی تاکەکەسی هەیه کە ڕەنگه جارێکه حەز
نەکەم داستانەکانم زۆر باڵو ببنەوە.

باسی جوانیناسیت کرد .جوانیناسی تۆ،جوانیناسییەکی تایبەت و جیاوازه له کارهکانتدا .تۆ
خەریکی بە پێناسەیەکی نوێوە فیلم به ئێمه نیشان
دەدەی .ئاماژەت بە خاڵێکی زۆر گرینگ کرد .وتت ئەو
کەسانە کە فیلمەکانی من دەبینن ،دەڵێن پڕه لە داستان،
بێ ئەوەی داستانێکت گێڕابێتەوە .ئەمە خاڵێکی زۆر
گرینگه له جوانیناسی هونەردا .یانی تۆ لە زێهنی
بەردەنگەکانتدا به جۆرێک له جۆرەکا ن �Defamil
 iarizationیا ئاشناییسڕینەوە بکەیت .ئاوا هەمیشه
بینەری فیلمەکانت بە خۆت قەرزار دەکەی ،بە تایبەت
ئەگەر ئەو بینەرە مرۆڤێکی کورد بێ .ڕەنگه ئەوانەی کە
کورد نین لە سووچێکی دیکەوە تماشای فیلمەکانی تۆ
بکەن ،بەاڵم کوردێک که فیلمی تۆ دەبینێ ،بە خۆیدا
دێتەوە که بۆچی من تا ئیستا ئەم شتەم نەدیوە؛ بۆچی
من تا ئیستا -بۆ نموونە -سەید موحەممەدی سەفاییم
ئاوا نەدیوە و نەناسیوه .یان کاتێک که تماشای فیلمی
مااڵوا ئانالۆگ دەکەین ،دەبینین تۆ کەسایەتییەک
دەهێنیە بەر دووربین و گێڕانەوە که ڕەنگه –ئێغراق
نەبێ ئەگەر بڵێم -له ناو هەموو دێهاتێکی کوردەواریدا،
یەک دانه لەو کەسایەتییه بوونی هەیه و تا ئیستا ئێمە
سەرنجمان نەداوە و کەس تا ئیستا بۆ داستانی ئەو
کەسایەتییانه نەگەڕاوه که دەبێ داستانی چی بێ؟
بەاڵم تۆ و دووربینی تۆ بێ ئەوەی –جاری وایه -هیچ
داستانێکی لێ بڵێت بۆ داستانی ئەو کەسایەتییانە
دەگەڕێن ،بێ ئەوەی کەسێکی لێ بێ باسی هیچ
داستانێک بکات .چونکه داستان هەروا کە خۆت زۆر
باشتر دەزانی ،سەرەتایەکی هەیه و ئەنجامێکی هەیه،
بەاڵم لێره بێ هیچ سەرئەنجامێک دەست پێ دەکا و
دەبینین سەرەتای داستانی ماڵئاوا ئانالۆگ ،ئەو پیاوە
کە بێدەنگه و –لە واقیعدا -بێدەنگیی پێکراوە ،لەوێ
نییە .دەڵێی داستانەکەی تۆ باسی کەسێکی دیکەیە،
باسی کوڕێکە که دەیهەوێ بە دووربینێک که فڕۆشتنی
زێری ژنەکەی و قەرز و قۆڵە کڕیوێتی ،بژیوی خۆی و
ماڵ و منداڵی پەیدا بکات و ئەم داستانەش –بەوەدا
کە کوڕە ناتوانێ زۆر سەرکەوتوو بێت لە کارەکەیدا-
به نێوی فیلمەکە و مۆتیڤێک که تۆ بۆت لە بەرچاو
گرتووە ،نزیکتره .بەاڵم ئەوجی داستانەکە هەموو
موعادڵەکانی بینەر –ی چاالک -دەگۆڕێت و لەوێوە
حەیرانبێژێک –کە بە ڕای من بەوەدا کە فۆڕمووڵی
حەیران به گێڕانەوە پێکهاتووە ،ئەم کەسایەتییە
دەتوانێ نمادی ڕاوی یان بگێڕەوەرێک بێت و تۆ ئەم
نماده -دەکەی به داڵغهیەک لە زێهنی منی بەردەنگدا
و کارێک دەکەی بیر لەوە بکەمەوە که ئەمە ئیتر کێیه

لێرەدا دەرکەوت و بگەڕێم بۆ داستانەکەی .ئەوەی وەک
شگردێکی تۆ جێی سەرنجه ئەوەیە کە تۆ هەڵبژاردن
و وەرگرتنی باری مانایی داستانەکەت دەهێڵیتەوە بۆ
بەردەنگ خۆی و کارێک دەکەی که ئەو خۆی داستانی
بۆ دروست بکات .بۆیە تا ئەو جێگەی کە من سەرنجەم
داوە ،هەر زێهنێک –یان بەردەنگێک -داستانێکی
بۆ ئەو داستانە دروست کردووه .جا ئەو تێبینییانەی
که تۆ لە فیلمەکەتدا ،لە بەرچاوی دەگری -که من
لە چەندایەتی و چۆنیەتییان دڵنیام ،بەاڵم پێم خۆشه
خۆت وەاڵمی ئەمە بدەیتەوە -ئایا زانستێکی له پشتەوە
هەیه؟ زانست یان پێکهاتەیەکی جوانیناسییانەی له
پشتە؟ ئاخۆ وەک فیلمسازێک چەنده هەوڵت داوه بۆ
ئەوەی که دانیشی ئەم پێکهاتە جوانیناسییانە بە پێی
ڕۆژ و بەرە جیاوازەکان ئاپدەیت –یان بەڕۆژ -بکەیتەوە
که لە گەڵ مروڤی ئیستای کورد بیگونجێنی .هەروا که
ماڵئاوا ئانالۆگ –بێ ئەوەی هەوڵی تۆ بۆ ئەوە بووبێ-
خۆی پەیامێکه بە چەندین بەرە و دەتوانم بڵێم جێی
بە خۆدا چوونەوەی ئەو نەسلەیە کە نەیانزانی چییان بە
سەر هات .ئەوەی جێی باسه ئەوەیە کە نێوی فیلمەکە
خۆی پەیامێک ،ئاماژەیەکە که له جیهانێکدا که تەواو
دوور کەوتووینەوە لە ئانالۆگ و خەریکین بە تەواوی
و بە هەموو هێزمانەوە نوقمی دیجیتاڵ دەبین ،بەاڵم
ئێمە هێشتا هەموو –یان هیچێک -لە داستانەکانمان
بۆ بەرەکانی دوای خۆمان نەگێڕاوەتەوە .ئایا پێکهاتەی
جوانیناسانەی هیوا ئەمیننژاد هەوڵی داوه بۆ ئەوەی که
له ناخیشدا ئەو باسه –و ئەو ڕوانگهیە -بۆ بەردەنگ
دروست بکات؟
ئەزانی چۆنه؟ من پاش ئەوەی زیاتر لەگەڵ هۆنەردا ئاشنا
بووم -بە تایبەت ئەدەبیات -هەوڵم دا تا ئەو جێگەی بتوانم
شاکارە ئەدەبییەکانی دنیا بخوێنمەوە و بیانناسم و ئەو
ڕەخنە و شیکارییانەی که لە سەرییان نووسراوە بخوێنمەوە
و لێکۆڵینەوەی خۆم هەبێ لە سەرییان .ئەم هەوڵەم له
هۆنەرەکانیدیکەش -بە تایبەت له نەقاشی و وێنەگری و
سینەما -دا ،بەڕێوە برد .من بۆشاییەکی زۆر گەورەم دی له
هونەری کوردی یان باشتر وایە بڵێم لە هونەری کورددا .ئەویش
ئەوە بوو که هونەرمەندی کورد کەم بیر له خۆی دەکاتەوە و
زۆر ئاسایی کەسانێکی چاولێکەرن .بۆ نموونه فیلمسازەکانمان
هەوڵ دەدەن وەکوو فیلمسازێکی خەڵکی فەڕانسە فیلم دروست
بکەن ،چیرۆکنووسەکانمان وەکوو گوڵشیری داستان بنووسن
و چووزانم شاعیرەکانمان –ئەگەر زۆر باش و جیاواز و دەگمەن
بن -لە ژێر کاریگەرێتی شاملوو و یەدوڵاڵ ڕۆئیایی و شتی وا
شێعر بنووسن .گەرچی ئاساییه که هەموو هونەرمەندانی دنیا
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له یەکتر تەسیر وەرئەگرن .بەاڵم نەک ئەوەی دەقاودەق به
زمانی ئەوان ،به گۆشە نیگای ئەوان و بە سەبک و شێوازی
ئەوان بەرهەم دروست بکرێتەوە .من بە پرسیارێک گەیشتم،
که ئەسڵەن ئێمه شتێک بە نێوی هونەری کوردیمان هەیه؟
ئەمە داڵغەیەکی زۆر گەورە بوو بۆ من .تەنانەت  ،دیم به
داخەوە لە هونەری هاوچەرخماندا هۆوییەتی ئێمه خەریکه
دەچێتە ژێر پرسیار و کاتێک به ناخی بەکگراوندی هونەری
خۆماندا گەڕام ،هەندێک شتی زۆر مەزنم بینی کە جێی
سەرسووڕمانی هەر کەسێکە کە هۆگری هونەرە .وەکوو حەیران
که ئەو کارەکتەرەی وا تۆ باسی دەکەی ،مام خدر ،حەیران
بێژێکه که ئیتر حەیران ناڵێت و به خاڵێکی دروست ئیشارەت
کرد .لە بنەڕەتدا ئەو فیلمە داستانی مام خدره بەاڵم من به
دژە قارەمانێک که بۆی دەتاشم ،ئەو پەراوێز بوونەی ،ئەو تەنیا
بوونەی ،دووچەندان دەکەمەوە.
من فکر دەکەمەوە هونەرمەندی کورد کەم بیر له خۆی ئەکاتەوە.
زۆر کەم کۆمەڵگەی خۆی دەناسێ .زۆر کەم کاری کردووه بە
تایبەتی له شێوەی ڕەوایەت کردندا .دەتوانم بڵێم چەن هەزار
ساڵ لەوە پێش ڕەوایەتێکمان بووه که لە شێوازی خۆیدا شاکار
بووە .ئەو گێڕانەوە و ڕەوایەتە ،گەرچی موئەلفەکانی دیار نین،
گەرچی توێژینەوەیەکی وەهای له سەر نەکراوه ،گەرچی زۆر
زۆر غەریزین بەاڵم وەها له زمانی سروشت و به زمانی سروشت
قسه دەکا که جێی سەرسووڕمانه .بەاڵم ئیستا من له هونەری
هاوچەرخدا ،شتێک به ناوی ئینسانی کورد نابینم که پێناسه
کرابێ .ئەمە دەغدەغەیەکی زۆر گەورە و گران بوو بۆ من،
بۆ نموونه کەسایەتییەک وەکوو سەید موحەممەدی سەفایی،
هەموو کۆمەڵگە بە گشتی وەک ئینسانێکی موتریب تماشایان
دەکرد و تەواو .بەاڵم من لەو ئینسانەدا هەنێک جوانیناسیم
بەدی دەکرد که دەتوانم بڵێم گەلێک هونەرمەند بەو موئەلفانەوە
که سەید موحەممەدی سەفایی نزیک به  ٣۰-٤۰ساڵ لەوە
پێش بوویەتی ،ئیمڕۆ بە نێوی هونەرمەندانی ئاوانگاڕد له ئێران
و دنیا نێویان دەبەن .بەاڵم چونکه سەید موحەممەدی سەفایی
بێساحەب بووە؛ چونکە کورد خوێندەواری و خوێندنەوەی لە
سەر هونەر نەبووە؛ چونکه کەس بەو شێوه نیگایه نەیڕوانیوەتە
هونەر .بۆ نموونە ئەوە بڵێم ،سەید موحەممەدی سەفایی یەکێکە
لە داهێنەرانی مووسیقی ئێجرایی یان پێڕفۆڕمێنس ،بەاڵم هیچ
کەس ئەم شتەی نەزانیوە و بیری لەم الیەنە بەهێزانەی ئەو
هونەرمەنده مەزنەی نەکردوە .من خۆم تەنانەت بە شێعری
ئاوازەکانیشی رادەچڵەکێم .ئەوەندەی که له بیرم دێ هەر
کاتێک سیدییەکانی ئەم هونەرمەندەم له جێیەک دەبینیی
خەڵک قاقا پێ دەکەنین ،بەاڵم من خەمێکی قورس و دەروونی
دایدەگرتم .دوایی که ویستم فیلمێکی لێ دروست بکەم و
توێژینەوەم لە سەر کرد ،گەیشتمە ئەو قەناعەتە کە ئەم ئینسانه
لەوپەڕی تەنیاییدا بووە .فیلمی “دایرەی شادی ڕەنجەکان”
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باس له ئینسانێک دەکا کە هەموو هەوڵی ئەوە بووە که خەڵکی
شاد بکات  ،ئەو زۆر داهێنەرانە بەزمە عارفانەکان و فولکلۆری
ئاوێتەی یەک کردووە نوێکارییەکەشی لەوەدایە که ئەم کابرایه
زکر دەکا کاتێک گۆرانی دەڵێت و گۆرانی دەڵێت کاتێک زکر
دەکا .وەهاش دەچێتە نەستی مرۆڤەوە و وەها زیندوو ئەم بەزمە
دەگێڕێت که من پێم وایە زۆر کەم هونەرمەندێکی کورد پەیدا
دەبێ ئەم موئەلفەی هەبێ .واته هەر گۆرانیبێژێکی خاڵی نییە
و دەتوانم بڵێم وەک خوڵقێنەرێک (مولف) دەر دەکەوێت کە
مووسیقایەکی زۆر جیاواز دەخوڵقێنێت به سەبک و شێوازی
سەربەخۆی خۆی .من پێم وایە ئێمه لەو پتانسیێالنەمان
زۆر هەیە ،بە مەرجێک کە بگێڕەوەری ڕاستەقینەی دەروون
و کۆمەڵگەی خۆمان بین .من پێم وایە کۆمەڵگەی کوردی
ئەوەندە سووژەی ئەفیوونی و جوانیناسی زێهنی و ئابسترەی
تێدایە که زۆر زیاتر له ئامریکای التین دەتوانین لە سەر ئەم
بنەمایانە خەریکی خوڵقاندن بین .دەبینین له ئامریکای التین،
مارکز ،خوان رۆڵفۆ ،شاعیران و سینەماکارانی لە سەر ئەم
جوانیناسی و فانتازییایەی خۆیان بە جددی کار دەکەن ،ڕێزی
لێدەگرن و جیهانی دەکەنەوە و جیهانیش لە ئاستیان سەر
دادەنەوێنێ .بەاڵم به داخەوە هونەرمەندی هاوچەرخی کورد،
لە خۆی هەڵدێت ،وەکوو خەڵکی کاری هونەری دەکا نەک
وەک خۆی.
باسی ئافراندنت کرد .بە ڕستەیەکی ساکار بڵێ ئافراندن چۆندەبینی؟ تۆ ئافراندن به چی دەزانیت؟ بە چی دەڵێی ئافراندن؟
بە ڕستەیەکی ساده و ساکار پێت بڵێم :ئافراندن تەنها الیەنی
هاوبەشی نێوان خودا و مرۆڤە .تەنها کاتێک ئینسانێک شتێک
خەڵق دەکا ،ئافراندنێک دەکا ،لە خوا دەچێ .تەنیا لەو کاتەدایە
کە پێوەندییەکی مەزن لە نێوان ئینسان و خودا دروست دەبێت.
مەبەستم لە خودا لە باره دینییەکەیەوە نییه ،مەبەستم خالەق
و داهێنەره  ،کەسێکه که ئافراندن دەکات ،خەڵق دەکات .تەنیا
ئەو هونەرمەندانە که ئافراندن له کارەکانیاندایه ،بەم پلە له
هەست دەگەن و ئەمەش چێژێکە که بە هیچ لەزەتێکی دیکه
ناگۆڕدرێتەوە.
ئیستا بچینه سەر باسی سینەما .پێم خۆشه یەکەمینبروسکەکانی سینەما له خۆتدا باس بکەی .له کەیەوە
بروسکەی سینەما لە تۆ درا .کەی بڕیارت دا- ،گەرچی
دەزانم بە هۆی زۆر شتەوە هەر له سەرەتای منداڵیتەوە
لەگەڵ شێعر و ئەدەبیاتدا تێکەڵ بووی ،بەاڵم -چۆن بوو
که بیرت له سینەما کردەوە و لە چ بڕگەیەک له ژیانتدا
ئەم شتە ڕووی دا و بڕیارت دا کە دەبێ شوێن سینەما
بکەوی؟
پێم وابێ ساڵی  ٦۹بوو ،شەوێک تەلەڤیزیۆنی ئێران فیلمی

ڕێگای یەڵماز گۆنەی نیشان دا .گەرچی زۆریشی لێ سانسۆڕ
کرابوو ،بەاڵم لەو ئانوساتەدا ،ڕێک خەریک بوو به جۆرێک ژیانی
ئێمەی دەگێڕایەوە و ئەو هەڵسوکەوتەی نیشان دەداینەوە که
ئەو کات ،.بە جۆرێک بنەماڵەی ئێمەی تێدا بوو .له “ڕێگا”دا
چەند زیندانیەک مەجال درابوون کە چەن ڕۆژێک بچنەوە نێو
بنەماڵەکەیان و ئەو کارانەی کە پێویست بوو ،ئەنجامی بدەن و
بگەڕێنەوە بەرەو زیندان .ئەو فیلمه وەها تەئسیری لە سەر دانام
که بە بێ ئەوەی تەنانەت بزانم دەرهێنەرەکەی کێیە و نێوی
چییه و تەنانەت بزانم کوردە ،به بێ ئەوەی بزانم که ئەم فیلمه
زۆر سەرکەوتنی گەورەی جیهانی بە دەست هێناوە ،هەمیشە
لە زێهنمدا مایەوە .سااڵنێک دوای ئەو شەوە بوو چوومە خولی
فێرکاری فیلمسازی له سەر سینەمای یەڵماز گۆنای قسە کرا
و حەتتا که وتیان فیلمی یۆڵ ،من ناوی فیلمەکەم لە بیر
کردبوو ،که بۆیان نمایش کردین و بینیم ئەم فیلمه فیلمی
فیلمسازێکی کورد بووه ،بە تەواوەتی منی خسته ژێر تەئسیری
خۆی ،بە تەواوەتی عاشقی سینەمای کردم و زانیم که سینەما
چەند دەتوانێ تەئسیرێکی مەزن له سەر ئینسان دانێت و چەند
دەتوانێ له گێڕانەوەی کێشەکاندا یارمەتی مرۆڤ بدات...
پرسیارێکی کەمێک کلیشەیی :سینەمای کوردیهەیه؟
ئەم پرسیاره زۆردووپات کراوەتەوە ،من پێم وابێ هەتا شتێک
نەبێ ،باسی ناکەن .بەاڵم ناشمەوێ له خۆوە ،خۆمان بخەڵەتێنین
و بە خۆمان بڵێین ئێمه خاوەنی ژانڕێکی سینەمایین له دنیای
ئیستەدا.
تۆ وەک خۆت ،کێ به سەردەمداری ئەم سینەمایهدەزانی؟
بێگومان یەڵماز گۆنەی تەئسیرێکی زۆری بووه و جیا لە ئەو،
کاک تەیفووری بەتحایی که یەکێک له یەکەمین دەرهێنەرە
کوردەکان بووە لە بواری فیلمی بەڵگەییدا ،که بەداخەوە زۆر
کەم ناسراوه و فیلمی نان و ئازادی ئەو لە ساڵی ١٣٥٨ی
کۆچیدا له دەورانی شەڕی سێ مانگەی کوردستان ،دیسان
یەکێکی دیکە لەو فیلمانه بوو که زۆر کاریگەریی له سەر من
هەبوو .فیلمێکی دیکۆمێنتاری که توانی زۆر تەئسیری بێ له
سەرناساندنی کێشەکانی کوردستان بۆ کومەڵگای جیهانی ئەو
دەم.

بە بڕوای تۆ ،لە دوای ئەو کەسانەوە ،وێستێک بە سەرسینەمادا نەهاتووە؟
ئەگەر بێتوو مێژوونووسەکان لە سەر ئەم بابەتە ڕاست ببنەوە؛
سینەمای کوردی زۆر پێشتر له یەڵماز گۆنەی وجوودی بووه.
بێگومان بە هۆی هەنێک بابەتی سیاسی ،ئەم سینەمایه،
سینەمایەک بووە کە هەمیشه لە هەر واڵتێکدا ،چ له تورکیه
چ لە ئێران- ،که رۆژهەاڵت و باکوور خاوەنی سینەمایەکی
پێناسەدارن ،-لە ژێر کاریگەرێتی سینەمای ئەو واڵتانەدا بووە.
واته لە هەر جێگەیەک که سینەما له هەرکام لەو واڵتانە گەشەی
کردووە ،سینەمای کوردیش پێ بە پێی ئەوان گەشەی کردووە.
بەاڵم نازانم بڵێم خۆشبەختانه یان بە داخەوە ،سینەمای کوردی
هەمیشه دوای سینەمای موئەلف کەوتووە .هەمیشه بە دوای
سینەمای هاوچەرخ و هونەرمەندانی ئاوانگاڕدی ئەو واڵتەوە
بووە .گەرچی زۆرجار بە خۆم دەڵێم خۆزگە وا نەبوایه .واته
کاتێک دەتوانین بڵێین سینەمای کوردی ،که خاوەنی هەمووی
الیەنە سینەماییەکان بێ .سینەمای کوری نەوەد له سەدی،
شوێن سینەمای موئەلف کەوتووه و هێشتا سینەمای بەدەنەی
ی دیکەی نییه .بۆیه
نییه ،ئەکتەری کارای نییه و زۆر شت 
دەڵێن سینەمای ئێران ،چونکه زۆر بە ئاسایی هەموو قۆناغانی
خۆی بڕیوە .له سینەمای کالسیکەوە ،هەر له سەرەتاوە کە
فیلمی (کچی لوڕ) دروست ئەکرێ تا ئەڕوا بۆ سینەمایەکی
کارا ،بەدەنەی بووە ،فیلمی گیشەی بووە ،سینەمای بەڵگەیی و
داکیۆمێنتاری بە جیاواز بووە ،بەاڵم فیلمسازی کورد و سینەمای
کوردی هەر له سەرەتای بوونیەوە تا ئیسته هەموو هەوڵی
ئەوە بووە که لهگەڵ سینەمای موئەلف بێ ،لەگەڵ سینەمای
ئاڵتێڕناتیڤی ئەو واڵتانهی بێت کە ئاماژەم پێکرد و ئەمە خۆی
جێگەی لێکۆڵینەوەیه .بەاڵم لە گەڵ هەموو ئەو قسانە ،من پێم
وایە کە سینەمای کوردی ،سینەمایەکی سەرکەوتوو بووە و
تەنانەت ئەگەر زۆر جار وێستێک کەوتبێتە کاریەوە ،چەشنێک
پێست دڕاندن بووە .کە دوای ئەوە ،خۆی سەر لە نوێ دروست
کردۆتەوە .واته ڕەنگه هەر له دەورەی هاوچەرخەوە پێتی بڵێم،
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ئێمه هەتا  ۷-٦ساڵ لەمەوپێش زۆر زیاتر فیلمسازەکانمان
لە فستیڤاڵە گەورەکان دەرکەوتوون ،فیلمی زیاتر بەرهەم
دەهات ،که هەندێک کەس پێیان وا بوو تاو و تەبە .بەاڵم
من پێم وا نەبوو .گەرچی ئەو سینەمایه ،سینەمایەکی ئێجگار
ناوەرۆکخواز و زۆر دوور بوو لە تکنیک و زۆر کەم له کاری
فیلمسازەکاندا تکنیک بەدیدەکرا .وێستێکی تێ کەوت و ئیستا
دەبینین که سینەماکارانی کورد هاوکات که هەم بابەتی باش
هەڵدەبژێرن ،لە باری تکنیکیشدا گەشەیان کردووه .واته زۆر
جار ئەم وێستانە یارمەتی داوین ،ئەم پشووە بووەتە هۆی ئەوە
که پێستە کۆنەکانمان بدڕێنین و خۆمان ئاپدەیت بکەینەوە تا
بە هێز و توانایەکی باشتر بێینە نێو مەیدان.
تۆ لەو کەسانەی که فۆڕمت بە بێ ناوەرۆک ناوێ؟ناوەرۆکیشت به بێ تکنیک یاخود فۆڕم ،هەر قەبووڵ
نییه .ئایا ئەم شتە من باش بۆی چووم یان نا وا نییە؟
چەنێک لە کارەکانتدا گرینگی به تکنیک و فۆڕم
دەدەیت؟
تا ڕادەیەک ،مەبەستم لە تکنیک لەو وەاڵمەی پێشوودا ،ئەو
تکنیکه نمایشییانە .بەاڵم ئەگەر باسی فۆڕم بکەین ،قسەکەی
تۆ تا ڕادەیەک وایه .من پێم وایه که فۆرم و ناوەرۆک دەبێ
هاوهەنگاوی یەکتر بن .فۆرم و ناوەرۆک دوو دووانەن که دەبێ
یەکتر کەشف کەن و هەر کات ناوەرۆک بە فۆڕمێکی باشی
خۆی گەیشتووە ،شاکارێک خەڵق بووە و هەروەها هەرکاتیش
فۆڕمێکی تایبەت توانیوێتی ناوەرۆکێکی دیاریکراو بێنێتە بەر
چاو ،دیسان ئەو بەرهەمە سەرکەوتوو بووە .من پێم وایە ئەم
دووانەیە ،له یەک جیا ناکرێنەوە و هیچ کامێکیان سەرتر
لەوەی دیکه نییه .ڕەنگه زۆر بەرهەممان دیتبێ که ناوەرۆکێکی
زۆر سەرنجڕاکێشی بووه بەاڵم چونکه فۆڕمی نیشان دان و
فۆڕمی پێکهاتەکەی ،فۆڕمێکی کالسیکی کۆن بووە ،نەیتوانیوە
سەرکەوتوو بێت و پێچەوانەی ئەوەش :ڕەنگه هەندێک بەرهەمی
هونەریمان هەبێ که فۆڕمێکی نوێی لە گێڕانەوە و ساختاردا
هەبووه ،بەاڵم بابەتێکی شیاوی ئەو فۆرمەی پەیدا نەکردووە و
هەر وەک فۆرمێک ماوەتەوە ،نەک وەک بەرهەمێکی هونەری.
من جار و بارێک بە ئەنقەست پرسیاری کلیشەییئەپرسم ،لە بەر ئەوەی تۆ ئەو کلیشانه بدڕێنی .چەنده
لەگەڵ ئەم قسە هەیت کە دەشێ هونەرمەند رۆڵەی
زەمانەی خۆی بێت؟ زۆر جار ئەم پرسیارە کلیشەییه
لە هونەرمەندێک دەکەن و ئەگەر ڕاست بین لەگەڵ
خۆماندا ،دەبینین ئەم باسه چەنێک لە هونەر دووری
کردوونەتەوە و پێملی خواستەکانی کۆمەڵگەی کردوون.
ڕای تۆ سەبارەت بەم خاڵه گرینگە چییە؟
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پێم وایه ئەم بابەتە بۆ هونەرمەندی کورد جیاوازه .چونکه
هونەرمەندی کورد کاتێک لە سووچێکەوە دەکەوێتە ژێر باری
هەنێک بەرپرسایەتییەوە زۆر بێچارە دەنوێنێت .واته خاوەنی
مێژوویەکە که هەرگیز ڕەوایەت نەکراوە .خاوەنی هونەرێکه
که قەت نەهاتووەتە گۆ .ئەبێ بگەڕێینەوە بەرەو ئەو هەموو
کاره که نەکراوه :لە سەر مێژوومان ،لە سەر کەسایەتییەکان،
لە سەر جوانیناسیمان ،لە سەر ساختاری کۆمەڵگە و لەسەر
کێشەکانی .من پێم وایه هونەرمەندانی کورد لە سەر ئەو
دووڕیانەن کە ئایا ئەو بەرپرسیارەتیەی وا پێشینیانیان نەیانبووە
و گوێیان نەداوەتێ ،ئەم لە ئەستۆی بگرێت یاخود رەوایەتگەری
زەمانەی خۆی بێت  .که لێرەدا ئەم دوو ڕوانگەیە دروست دەبێ
کە ئایا من دەبێ ڕەوایەتی خۆم بکەم؟ ڕەوایەتی هاوچەرخی
خۆم بکەم؟ ڕەوایەتی دەغدەغەکانی ئینسانی هاوچەرخی کورد
بکەم یا ڕەوایەتی ئەو مێژووه ونبووە بکەم؟ من پێم وایە
ئەگەر هونەرمەندێک ئەوەندە سەرکەوتوو بێ بتوانێ له نێوان
ئەو دوانەیه ،پردێک دروست بکات و له هەر هەمووی زیاتر،
باسی ئەم بێچارە بوونەی خۆی بکات که له نێوان ڕابردوو
و ئیستای خۆیدا ماوەتەوە ،دەتوانێ بۆی ببێتە پێوەرێک تا
کاریگەرێتییەک دروست بکات که شایانی ئەم بابەتە بێ .بەاڵم
خۆم وەک بەردەنگێک و بینەرێک ،ئەو هونەرمەندانەم خۆش
دەوێ که زمان حاڵی ئێستای خۆیانن.
باسی کۆمەڵە چیرۆکێکت کرد ،ئەو کۆمەڵە چیرۆکەناوی (ئێمه گوناهین)ـه .ئەم کتێبەی تۆ ،پەیامێک نییه
بۆ ئەم شتەی ئیستە باست کرد؟ واته بە خاتر ئەو بەشه
ونبووە نییە وا ئێمه گوناهین؟
ڕەنگه له ناخودئاگاهم ئەو شتە کە تۆ دەڵێی بووبێت و ئیستا که
خۆم باسم لێکرد ،دەبینم بە دڵنییاییەوە ئەمە کەڵکەڵەی زێهنی
منه .له بەینی چیرۆکەکانمدا بە شوێن الیەنێکی هاوبەشیان
دەگەڕام که بیکەم بە ناوێک بۆ کۆمەڵە چیرۆکەکەم .کە بیرم
کردەوە ئەو شتەی کە خاڵی سەرەکی هەموو کارەکتەرەکان
له هەموو داستانەکاندایە ،ئەوەیە کە هەموویان به جۆرێک
گوناهن و من له زمانی هەموویانەوە وتوومه که ئێمه گوناهین.
ئەم گوناهه ڕەنگه خۆم بم ،تۆ بی ،و هەموو هونەرمەندانی
کوردیش بن :هەموومان گوناهین .جاری وایه کەوتووینە
بارودۆخێکەوە که بارودۆخی ئێمه نیە .جاری وایه کەوتووینە
ناو هەلومەرجێکەوە کە هەلومەرجی ئێمه نین و هەر ئەوەی
کە وتم :ئێمە زۆر بە ناچاری ماوینەتەوە لە بەینی رابردوو و
ئیستاماندا و لەو بەینەدا خەریکین پەلەقاژه دەکەین.
-له نێو بیر و هزری هیوادا ،چی زیاتر دەور دەبینێ؟

ئینسانی کورد بووه که تا ئیستا بە داخەوە کەمتر بەو شوناسەوە
پێناسه کراوه وهەمیشه به شتە الوەکییەکانەوە ناسراوە ،ئێمە
بە پێی بەدشانسییەکی مێژووییەوە کەوتینە ناو جوغرافیایەکی
سیاسی و دەرگیری بابەتێک بووین که ڕەنگه ئینسانی کوردی
بە الڕێدا بردووە و لە ڕاستیدا نەیهێشتووە به دنیا ڕاگەیەنین
ئینسانی کورد چ ئینسانێکە.

ناسیونالیزم؟ کوردایەتییەکی ئێحساسی دەور دەبینێ
یا نە ئەو هۆویەت و شوناسە ونبووەی ئینسانی کورد
کە خۆت له چەن جێگە لەم وتووێژهدا باست کرد.
هەمووشمان له کارەکانتدا به جۆرێک شاهدی ئەم
شێوازه نیشاندانەی شوناسی ئینسانی کورد هەین .ئەم
شوناسە ون بووە دەور دەبینێ یان ئەو ناسیونالیزمه
پەتییەی کە سااڵنێکە بە نێو چاوی هونەرمەندانی ئێمەوە
دیاره؟چونکه زۆر کەس ئەم دوو شتە لێک ناکەنەوە و -باسێکی سەرنجڕاکێشه .رۆژێک له کارگای داستاندا
من دەزانم ئەم دوو الیەنە ،دوو پێوەری جیاوازه الی لێیان پرسیم داستانی کوردی به تایبەت له رۆژهەاڵتدا
تۆ .دەمهەوێ لە سەر ئەم باسه بدوێی :ئایا ناسیونالیزم له حەسەن قزڵجیەوە دەست پێ دەکات و کاتێک
پێوەندیی بەو شوناسەوە هەیه کە تۆ بە فیلمەکانت داستانەکانی شی دەکەیتەوە دەبینی ئەوەنده شتێکی
گەورهی پێ نەبووە بۆ وتن و چیرۆکەکانی له فۆرمێکی
شەڕی بۆ دەکەیت؟
ئەوەنده گەورەدا نین .دوای ئەوە کەسانێکی دیکە دێن.
ناسیۆنالیزم ،چەن خوێندنەوەی جیاوازی لێ دەکرێ .ئەگەر بە دیسان هەر کەسێک بەشێکی رێگا رۆشن دەکاتەوە.
خوێندنەوە سیاسییەکەی بێت ،من بە دڵنیاییەوە پێت دەڵێم من نە دەڵێم خراپە و نەش دەڵێم چاکه .بەاڵم تەنیا
کە من ناسیۆنالیزم نیم .بەاڵم ئەگەر بە مەعنای خۆشویستنی داستانیان تاقی کردووەتەوە و ئێمه چی بکەین بۆ
واڵت و کلتووری نەتەوەکەم بێت ،ئەوا پێت دەڵێم :بەڵێ ئەو بەشه پێشووەی کە بۆ نموونە ئیستە لە ئەدەبی
من ئەوم .من پێم وایە ،خۆم بەو قەناعەتە گەیشتووم کە فارسیدا کەسێکی وەک مەحموود دەوڵەت ئابادی هەیه
دەغدەغەی سەرەکی من شوناسە و هەمیشه پێم خۆش بووە و ئەو بۆشاییە کە بووە ،پڕی کردووتەوە و ئیتر لەو
شوناس بگەڕێتەوە بۆ ئینسانی کورد .هەموو گەالنی دنیا به بۆشاییە گەڕاوە کە کەسێکی وەک گوڵشیری دەبوو پڕی
شوناسییانەوە پێناسە دەکرێن .ئێمه ئەگەر شوناسمان ببێت،
تەنانەت ڕەنگه پێویستیشمان به واڵت نەبێت و له ڕاستیدا ئەم
شوناسه پێش ئەوەی که له جوغرافیایەکدا شکڵ بگرێت ،له
زەین و هزر و دواجاریش لە هونەری ئینسانی کورددا دروست
دەبێت .ئەگەر شوناس بە مانای گەڕانەوەی مرۆڤ بەرەو بنەڕەت،
کلتوور و ڕابردووی خۆیەتی ،بێگومان ڕاگرتن و هێشتنەوەی
ئەم شوناسەیە که تاریفێکی نوێ له بوونی مرۆڤ دروست
دەکات .واته پێویستە ئێمە ئەو کڵیشانەی کە بە سەرماندا،
داسەپاوە بۆناسینەوەمان بسڕینەوە .ڕەنگه له هەنێک کۆمەڵگە
کاتێک دەوتری “کورد” ،ئینسانێکیان بێتە بەرچاو ،و لە هەنێک
کۆمەڵگەی دیکە ،ئینسانێکیتر بێتە بەرچاویان .به داخەوە ئێمه
خۆمان پێناسەی خۆمانمان نەکردووه .من پێم وایە ئینسانی
کورد ئەو ئینسانە نییه که له دنیادا دەیناسن و هەمیشه وەک
کەسێکی موبارز و جەنگاوەرێک سەیری دەکرێ .بە پێچەوانەوە
من پێم وایە ئینسانی کورد ،ئینسانێکی زۆر ناسک و هەستیارە
کە زۆر شاعیرانە دەژیەت و خاوەنی فانتازیای خۆیەتی .دەبێ
ئێمه بگێڕەوەری ئەم فانتزیایە بین ،چونکه هەموو ئینسانەکانی
دنیا له فانتازیادا هاوبەشن و هەموویان به جۆرێک له فانتازیا
چێژ وەردەگرن .ئێمە هەر ئەوەندە کە گوێ لە مووسیقای
سوورپێستەکان بگرین خێرا بۆمان دەردەکەوێ کە چ
فانتازییایەکیان هەیە ،به ڕیتم و مێلۆدیا و دەقی گۆرانیەکەوە
پێناسەیان دەناسینەوە .من ئەوەندەی که بە شوێن شوناسدا
گەڕاوم ،هەمیشه مەبەستم شوناسی جوانیناسانه و ئیستاتیکایی
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بکاتەوە .باش یا خراپ کارم نییه .بەاڵم کەسێک
که چیرۆکی دوور و درێژ دەنووسێ ،رۆمانی ده
جڵدی دەنووسێ ،وەکوو داستایۆڤسکی که چ
دەسکەوتێکی –سەرەتا -بۆ ئەدەبی جیهانی و –
دواییش -بۆ ئەدەبی ڕووسی بووە؛ ئەویش ئەو
دەسکەوتەی بووە؟ من لەوێدا پێم وابوو –ئیستاش
لە سەر ئەو باوەڕە هەم -که بۆ پڕ کردنەوەی
بۆشاییەکانی ئەدەبیات ،پێویست ناکا تەنیا
ئەدەبیاتی کەسانێک بخوێنیتەوە کە لە نێو میللەتی
خۆتدان ،بەڵکوو ئەدەبیات خۆی میللەتێکە و ئێمە
بە هەر نووسەرێکی جیهانی دەتوانین بۆشاییەکان
پڕ بکەینەوە و چیتر پیویست ناکا بۆ ئەو پڕکارییە
پەنا بۆ چیرۆکنووسان و شاعیرانی الوازی نەتەوە
ببەین .ئیستا با ئەم ڕوانگەیە پێوەست بکەینەوە بە
سینەما .سینەمای ئێمەش له کۆتاییەکانی سەدەی
ڕابردووەوە دەستی پێ کردووه ،واته تەمەنی
 ٤۰تا  ٥۰ساڵ دەبێ .دەبینین لە زۆر شوێندا له
سینەماکارانێکی وەکوو ئانجێلۆ پڵۆس و ئەمیر
کاستاریکا و ...کاریگەرێتیمان لە سەر بووە .جاری
وایە ئەم تەئسیرانە دەقاودەق بوونەوە و کاتێک
ئەو فیلمه دەبینین ،ئەگەر نێوی فاڵنە سینەماکاری
کورد لە تیتراژ بسڕینەوە و نێوی کاستاریکا
دابنێین ،چشتێک ڕووی نەدەدا .ئەمە بۆ چەند
سینەماکارێکی ناودارە و ئەوانی دیکە کە تا ئەو
ئاستەش نەچوون .ئیستا پرسیار ئەوەیە :یەکەم،
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ئاخۆ دەتوانین بڵێین ئەم باسه وایه؟ دووهەم،
ئاخۆ ئێمه دەتوانین پشت ببەسین به سینەمای
جیهانییەوە بۆ پڕ کردنەوەی بۆشاییەکانی سینەمای
خۆمان؟ وەکوو چۆن ئەتوانین پشت ببەسین به
رۆمانێکی جیهانی کەسانێکی وەک ئالبێر کامۆ و
ماڕکێز و یووسا و ...بۆ پڕ کردنەوەی بۆشاییەکانی
ئەدەبی ڕۆمان یان هەر شتێکی دیکە ،کە دەزانین
ڕۆماننووسە ناودارەکانی ئێمە زۆرینەیان خەریکی
ئەو جۆرە ئەزموونەن لە ئیستەی ئەدەب و هونەری
کورددا و بە ئاشکرا پشت ئەبەستن بەو ئێلێمانە
جیهانیانەی کە ڕەنگە سەردەمێک باو بووە لە
ئەدبی ئاڵمانی یان ئیتالیایی و ئامریکای التیندا و
بەو ئێلێمانانەوە خەریکە شوناسێک بۆ ئینسانێکی
کورد دادەڕێژێتەوە کە زۆر جار هەست بە نزیکی
لەو شوناسە و لە کارەکتەری هەڵگری ئەو شوناسە
ناکەین و دەڵێی خەریکی خوێندنەوەی وەرگێڕانی
ڕۆمان یان شێعرێکی ئەورووپی یان ئامریکای
التینین .ئایا ئەم کاره له سینەماشدا دەکرێ؟
کراوه؟
بە شتێکی سەرنجڕاکێش ئاماژەت کرد که هەمیشه
دەغدەغەی من بووە و شتێکی زۆر گرینگه کە زۆر جار
ئازاری داوم .من ئازار لەوە دەبینم که بە داخەوە هونەر و
ئەدەبیاتی کوردی ،ئیسته بە هەموو الیەنەکانیەوە ،سینەما،
نەقاشی ،رۆمان ،داستان ،شێعر ...هەمیشه هونەرێکی

شوێنکەوتە بووه .واته من هەر له نالی و مەحوییەوە دەبینم،
لە ژێر کاریگەرێتی حافز و سەعدی بوون ،خەمی لێ دەخۆم
تا دەگاتە نووسەرانی هاوچەرخمان ،کە دەتوانین بڵێین زۆر
جار سنووری کاریگەرێتیشیان بەزاندووە و کەوتوونە السایی
کردنەوە ،واته هیچ شتێکی نوێیان بە هونەر و ئەدەبیاتی ئێمە
زیاد نەکردووە .لە راستیدا موئەلف نەبوون ،داهێنەر نەبوون .بە
دڵنییاییەوە لە سینەماشدا ،دەبینین سینەمای ئێمه بە گشتی
لە ژێر تەئسیری ڕەوتی ئەو سەردەمە له سینەما و هەندێک
لەو فیلمانە بووە کە دەنگدانەوەیان هەبووە .ئێمه چون بیرمان
لەو خۆ بوونەی خۆمان نەکردوە ،وەکوو ئەوان کارمان کردووە،
شتێکمان بەم دنیایە زیاد نەکردووە کە بتوانین جوانی ناسیەکی
نوێی تاقینەکراوە بخەینە ڕوو .له سینەمادا -وەک تۆ وتت-
هەوڵیان ئەوە بووە کە وەک کاستاریکا و کیاڕۆستەمی و ...فیلم
دروست بکەن و یان له ئەدەبیاتدا وەک گوڵشیری و ماڕکێز
داستان بنووسن ،دەغدەغەکانی ئەوان ئەبێتە دەغدەغەیان و
چیتر وەک خۆیان شتێک ئێزافه ناکەن .به داخەوە جاری
وایە دەبینین ئێمه تازه  ۱٥ساڵ ٢٠ ،ساڵ لە دوای ئەوان،
هاتووین الساییمان کردوونەوە .شێعری پۆست مۆدێڕن دێت
و به شێوەیەکی زۆر زۆر غەڵەت کۆپیپەیستی کەسانێک دەکا
کە خۆیان هێشتا تێیدا ماونەتەوە ،ئامانە کۆپییەکی پلە سێ
و چواری هاوسێکانمانن .پێم خۆشە ئەوە بڵێم :کاتێک کە
ئورجیناڵەکانی ئەو شێعر و نووسراوانەم بینی ،یەئسێک گرتمی
که ئاخۆئەسڵەن ئێمە شتێک بە ناوی ئەدەبیات و هونەرمان
هەیه؟ ئێمه نووسەرمان هەیه؟ یا ئێمه تەنها شوێنکەوتە و
پەیڕەوی ئەوانین .ئەمه یەکێکە له دەرده بنەڕەتییەکانی من
کە هەمیشه پێوەی دەتلێمەوە و تەواوی دەغدەغەشم ئەوەیه
کە خۆم وا نەبم .تەنانەت ئەگەر ئەم وا نەبوونە بە جۆرێک
گۆشەگیرترم بکات ،پێم خۆشترە لەوەی لە نێویاندا بم و
پەیڕەو بم .هەموو هەوڵی من ئەوەیە لە جێگەیەکدا ئەم
هۆنەرە پەیڕەوە بوێسێنین و دەس بکەین به کاری هونەری
داهێنەرانەی خۆمان .من پێم وایە هەر ئەوەشه کە دەقەکانی
ئێمه زۆر هەڵگری وەرگێڕان نین .ئێمه خەریکی وەرگێڕان
هەین بەاڵم خۆمان وەرناگێڕدرێینەوە ،چونکە قابلی وەرگێڕان
نین .دەقەکانی ئێمە چەندین ساڵ لەوە پێش بە زمانەکانی
دیکە نووسراون ،چییان بۆ وەردەگێڕیتەوە؟
جا ئیستا لێرەدا جێی یەک پرسیاره :ئیمڕۆ هەمووماندەزانین هیوا ئەمیننژاد بە پێی پیویستی ماڵی نییه
کە خەریکە وانە سینەماییەکان دەڵێتەوە .ئاخۆ ئەم
بڕوای وانەبێژییە یا ئەم بڕوای کاری کارگەیی کردنە،
دەتوانێ یارمەتیمان بدات بۆ زانستی کردنەوەی
هونەر؟ تیۆرییەکی قووڵ دروست کردن ،نەک هێنانی
تیۆرییەکی دەرەکی ،بۆ نموونە دەبینین لە نێو کالسێکی

 ٤٠کەسیدا ،تیۆرییەکی بنەڕەتی لە سەر سینەما
دادەڕێژرێت و ئەو چل کەسە بە بنەمای ئەو تیۆرییەوە،
ورده ورده و بڕگە بە بڕگە دەچنە پێش و دوای ماوەیەک
بە شێوەیەکی زانستی لە گەڵ فۆڕمووڵەکانی سینەما و
تیۆری فیلم دروست کردن ئاشنا دەبن و دەتوانن کار
بکەن .وەکوو خۆت ،چەنێک بوونی ئەم شتە لە هەموو
ژانڕەکانی دیکەی هونەردا به پێویست دەزانی؟ ئایا
کاتی ئەوە هاتووە کە هونەرمەندانی ئێمەش ،ئەوانەی
کە به دڵنییاییەوە شتێکیان پێیه بۆ وتن ،ئەوانەی کە
ڕوانگه و هزریان هەمیشه داهێنەرانە بووە ،ئایا ئەم
شێوە کارگەیی کار کردنه ،ئەم وانەبێژییە بە یەکێک
له رێگەکانی دەرباز بوون لەو پەیڕەوی و الساییکارییە
دەزانی؟
بێگۆمان وایه .دەبێ بە جۆرێک ،هونەر و ئەدەبیاتمان تیۆریزه
بکەین و یەکێک لە بۆشاییەکانی ئێمە و ئەو هۆکارانەی کە
بوونە هۆی پەیڕەو بوون و شوێنکەوتەیی ئێمە ،ئەوەیە کە
ئێمە هەرگیز به تیۆری کارمان نەکردووە .نیما یووشیج که
شێعری نوێ دەهێنێ ،لە چەندین نامە بۆ دۆستانی شاعری ئەم
شێوە شێعرەی خۆی تیۆریزه دەکا .بەاڵم گۆڕان یەک دێڕیشی
نییه کە وتبێتی بۆچی ئەم کارەی کردووە؟ له داستانیشدا
هووشەنگ گوڵشیری تیۆرییەکان و شێوە کارە کارگەییەکانی
لە سەر داستان زۆر زیادتره له بەرهەمەکانی .خۆشبەختانه
ئیستە له زۆر شارەکاندا دەغدەغەی ئەمە هەیه کە زۆربەی
ی دیکەدا خەریکن بە
دۆستان چ له ئەدەبیات و چ له هونەرەکان 
ڕێخستنی کارگە و سیمینار ،تەنانەت ئەگەر خۆشیان نەتوانن،
ئەو دەغدەغه ئەگەیەنن بە بەرەکانی دوای خۆیان .دەبێ فێر بین
هونەر جدیتر بگرین و زانستیتر تماشای هونەر بکەین .کاتێک
وامان کرد بێگۆمان ئەو الیەنی شوێنکەوتەییەی کە باسمان
لێکرد ،دەنێینە الوە و ئەمە دەبێتە هۆی ئەوەی کە خۆمان و
کۆمەڵگەمان زیاتر وەهۆش بێینەوە .کەسانێک پەروەردە بکەین
که بتوانن به وشیارییەوە تەعامول لەگەڵ هونەر و هونەرمەندان
بکەن .نەک تەنیا گوێگرێکی سادە بن و ئیجازە بەن هەر کەس
هەرچی ویستی بیکات و بینووسێ ،کەس دەنگی لێ دەرنەیات.
نایشارمەوە کە سینەمای کوردی پڕه له فیلمسازی بێسەواد.
ئەزانی بۆ؟ چونکه دڵنییایە لەوەی کە کۆمەڵگەکەی هیچی پێ
ناڵێت .له دوو جێگا بەرانبەری دوو پرسیار نەبووەتەوە.هەر باسی
خەاڵتمان بۆ دەکەن و چەندەش منەتبارمان دەکەن! بەاڵم
خۆ ئەو فیلمانە تەنیا توانیویه هەستێکی بێخود دروست بکا بۆ
ئەوەی بڵەین ئێمە سەرکەوتووین و بەس .بەرهەمێکی هونەری
دەبێ یەکەم تەئسیری له سەر کۆمەڵگەی خۆی دابنێ .بەاڵم
ئیستا بەرهەمەکان دەچنە فستیواڵە جیهانییەکان خەاڵت
وەردەگرن کەچی هیچ تەئسیرێک له سەر کۆمەڵگەی خۆیان
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دانانێن .ئەمە دیارە تەعاموڵێکی ئاسایی لەگەڵ کۆمەڵگەی خۆیدا نێگاتیوی دەبێ یان پۆزێتیو؟
نەبووە .لە حاڵێکدا دەبینین له سینەمای ئێراندا وا نییه .دیالۆگی
فیلمسازەکان ،بەیانی ئەچێتە ناو کۆمەڵگەوە و کارەکتەرێک کە پێم وابێ ئەم بابەتە شتێکی گشتگیرە و لە هەموو جیهاندا
ئەو فیلمسازه وێنای کردووە ئەبێتە نموونەیەکی کارەکتەر لە تێکنۆلۆژیا ،خەریکە ژیانی ئینسانەکان بە گشتی دەخاتە ژێر
نێو کۆمەڵگەدا و قسەکانی دەڵێنەوە .وەها دەچێتە نێو ناخی ڕکێفی خۆی .لە الیەکی دیکەشەوە هەر کاتێک ئامڕازێکی
کۆمەڵگەی خۆی کە بە زووترین کات تەئسیری خۆی دادەنێت مۆدێڕن چووە ناو کۆمەڵگەیەکی سوننەتییەوە ،کارەساتێک
و زایەڵەی ئەو شتە دەبێتە هۆی دڵگەرمی فیلمسازەکەی .ڕووی داوە .بۆچی؟ چونکه ئێمە تەنیا دەتوانین مەسرەف بکەین
نموونە زۆرن لە دیالۆگەکانی عەلی حاتەمییەوە بگرە تا و بەس .بە دڵنییاییشەوە هەتا وا بین ناتوانین بە شێوەیەکی
کەسایەتییە تایبەتەکانی روک قەیسەرو ...بە داخەوە ئێمە ئەم باش ،ئەو تێکنۆلۆژییە بە کار بهێنین .من وەکوو خۆم پێم وایە
پڕۆسە ئاساییەمان تێنەپەڕاندووە کە بەرهەمە هۆنەرییەکانمان ،هەر بەم هۆیە ناتوانم پێشبینی بەرەکانی دوای خۆم بکەم،
پێش هەمووشوێنێکدەبێ بۆ کۆمەڵگەی خۆمان بێ،نەک بۆ چونکه ئەم تێکنۆلۆژییە هەم باری پۆزێتیوی هەیە و هەمیش
ت باری نێگاتیو .بەاڵم الی ئێمه باری نێگاتیوەکەی زیاترە وەک
فستیواڵەکان.بۆیە هێشتاش نەمانتوانیوە وەها فیلم دروس 
بکەین کە تەعاموڵێک لەگەڵ کۆمەڵگە ساز بکەین .من پێم وتم ئێمە هەمیشە کەسانێکی بەکارهێنەر بووین و بەس .چون
وایە زۆربەی فیلمسازەکانی کورد فیلم بۆ کۆمەڵگەی خۆیان لە خەڵق کردنی ئەو دنیا دیجیتاڵییەحزورمان نەبوە ،هەر بەو
دروست ناکەن .بۆیە تەنانەت کارەکتەرەکانیشیان لە ئێمە هۆیەش ماهییەتە بنەڕەتییەکەی نازانین  ،بۆیە ناتوانین بە
غەریبن .هەموومان باش دەزانین هەنێک دیالۆگ له زۆرێک الیەنی پۆزێتیوی ئەو بابەتە بگەین.
لە فیلمەکانی ئێمەدا هەن که بە ڕاستی قێزەوەنن ،من له
هیچ ئینسانێکی کورد ئەو دیالۆگانە نابیسم و کەسایەتییەکم -ئیستا با بچینە سەر باسی حەز و خولیاکانی خۆت بە
نەبینیوە کە ئەمە شیوە و ڕیتمی قسە کردنی بێت .ئەوەی دیارە چەن بابەت .ئەویش موختاری وەاڵم بدەیتەوە یان نا.
ئەوەیە کە فیلمسازەکانمان بە گشتی دەیانهەوێ هەیەجانێکی سەرەتا وەکوو حەزی خۆت له دەرەوەی بازنەی
بێخود بۆ فستیواڵە جیهانییەکان دروست بکەن لە بەر هەندێک نووسەرانی کورددا و لە بازنەیەکی جەهانیدا ،حەزت
سەرکەوتوویی تاکەکەسی خۆیان .ئەم ڕوانگەیە کۆمەڵگەی لە چ جۆر رۆمانێکە و کاری کام رۆماننووس تا ئیسته
نەخوێندەوار پەروەردە دەکات ،کۆمەڵگەیەک کە پێی وایە نابێ بەالتەوە سەرسووڕهێنەر بووە؟
کاری بە سەر هونەرمەندەکەیەوە بێت .بۆیە له هەر جێگەیەک
هونەرمەند و کۆمەڵگە بەیەکەوە تەعاموڵیان هەبووە ،لە گەڵ پێم وا نەبێ هیچ نووسەرێک بە قەدەر خوان ڕۆڵفۆ لە سەر
یەک دوواون و ڕەخنەیان لە یەکتر گرتووە ،بە دڵنییاییەوە هەم من کاریگەری و تەئسیری هەبووبێت و شتی لێ فێر بووبم.
ش به
خوان ڕۆڵفۆ چاوەڕوانی منی له ئەدەبیات ،برده سەر .ئەوی 
هونەر و هەم کۆمەڵگا زیندووتر و بەرۆژتر بوون.
هۆی ئەوەی کە ئەو گۆشەنیگای جیاواز و فۆڕم و پێکهاتەی
مەترسییەکی زۆر جدی بە نێوی دنیای مەجازی یان جیاوازی بۆ کارەکانی دابین کردووە .ئەو شێوە گێڕانەوەیئامڕازە دیجیتاڵییەکان کە زۆربەی واڵتانی دنیا بە باشترین ڕۆڵفۆ چێژێکی دووئەوەندەی لە ئەدەبیات بۆ من دروست کرد.
شێوە بە کاری دەهێنن ،ئیمڕۆ له کەمینی کۆمەڵگەی هەرکات چیرۆکەکانیم دەخوێندەوە وشیارتری دەکردم و چێژم
ئێمەدایه .ئەمە ئامڕازێکی مۆدێڕنیتەیە کە بە بڕوای من وەردەگرت لەوەی کە نووسەرێک خەریکە من باهۆشتر دەکات
لە نێو ئێمەدا هێشتا –تەنانەت -ڕۆشنبیرەکانیشمان و هەرگیز خوێنەری تەممەڵی ناوێت .هەر بەو هۆیە هەم
بەو ڕەوشتە کە پێویستە نەیانتوانیوە بە کاری بهێنن .کۆمەڵە چیرۆکەکەی و هەمیش ڕۆمانی پێدرۆ پارامۆم چەنین
ئیستاش لە نێو کۆمەڵگەی ڕۆشنبیری ئێمهدا –ئەگەر جارخوێندۆتەوە و هەمیشه چێژبەخش بووە بۆم.
ببێت -تیراژی کتێبەکانمان  ۳۰۰-٤۰۰دانەیە و زۆریەک
لە نووسەرانمان بەو قەناعەتە گەیشتوون کە  ٥۰دانە و -ئەی سینەما؟
 ١٠٠دانە چاپ کەن کە هەر ڕێزۆمەیەک بۆ خۆیان دروست
بکەن و تەواو .خوێندەواری زۆر بووە و خوێندنەوە کەم .لە ڕاستیدا له چەندین تەیف و شێوازی جیاواز چێژ وەردەگرم،
ئەمه مەترسییەکی زۆر جددییه بۆ کۆمەڵگەی ئێمه .بەم واته بە پێی تەمەنم و بوارە کارییەکانم ،هەتا هاتوومەتە پێش،
مەترسییەوە که هەیه ،تۆ وەکوو خۆت کە بە شێوەیەکی چاوەڕوانی و دەغدەغەکانم ئاڵوگۆڕییان بە سەردا هاتووە .هەنێک
زۆر جددیش خەریکی وانەبێژیت ،چەندەت ئومێد بە فیلمساز هەمیشە الی من جیاواز بوون و هەمیشە به جدییەتەوە
بەرەکانی دوای خۆت هەیه؟ پێت وایه ئەم ڕەوەندە هەوڵم داوە فیلمەکانیان ببینم .نامەوێ تەنیا باسی کەسێک
دیجیتاڵییە لە سەر هونەرێکی وەک سینەما ،تەئسیری یان کەسانێکیان بکەم ،چونکه له بواری فیلم و سینەمادا،
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زۆر جددیتر دەبمەوە و وەک خولیایەکی هەڵبژاردەی خۆم،
ناتوانم ناوی فیلمسازێکی تایبەت ببەم ،بەاڵم چەند دەستە لە
فیلمسازەکان هەن کەهەمیشە کارەکانیان دەبینم.
وەکوو بینەر زیاتر فیلمی بەڵگەییت ال گرینگترە یانفیلمە داستانییەکان؟
من زیاتر فیلمە بەڵگەییەکان دەبینم تا فیلمی داستانی بەاڵم
هەنێک فیلمی زۆر باشی داستانیشم بینیوه و چێژیشم لێ
وەرگرتووه.
ئەی له کاردا چی؟ئەگەرچی من ئەندامی ئەنجومەنی دەرهێنەری فیلمه
بەڵگەییەکانم ،واته وەکوو فیلمسازێکی فیلمی بەڵگەیی
( )Documentaryدەمناسن .بەاڵم کاری داستانی و
ئێکسپریمێنتاڵیشم کردووه .ڕەنگه رۆژێکیش ئەنیمەیشێنێک
دروست بکەم! هیچ دوور نییه .من هەمیشه پێم وابووە بۆ هەر
ئیدەیەک کە هەمه ،ئەو ئیدەیە فۆرم و قاڵبی خۆی دەدۆزێتەوە.
بەاڵم به هۆی ئەوەی کە فیلمسازی بەڵگەیی لە نێو کورددا
زۆر کەم بوون و من زیاتر له زۆربەیان کاری بەڵگەییم دەکرد،
وەکوو دەرهێنەرێکی فیلمی بەڵگەیی ناسراوم .بەاڵم خۆم،
ناتوانم پێناسەیەکی تایبەت لە جۆرەکانی فیلمسازی بۆخۆم
دیاری بکەم .ئەوە ئیدەیە کە بە من دەڵێ من بڕیاره فیلمێکی
بەڵگەیی دروست بکەم یان فیلمێکی داستانی .من تەنیا وەک
فیلمساز خۆم پێناسه دەکەم.

بەوپەڕی ڕاستییەوە پێت بڵێم پێم وا نییە ئەو گرینگی دانە
بە دیالۆگ شتێکی ئەنقەست بووبێت لە کارەکانمدا .بەاڵم زۆر
جار ئینسان ناوشیارانە هەنێک کار دەکا ،ئەمە ڕاستییەکەیەتی.
بەاڵم بێگۆمانم لەوەی کە دیالۆگ وشیارییەکی زۆری دەوێ.
هۆنەری دەوێ کە تۆ لە نێو بەرهەمەکانتدا ،چ ئەدەبیات و چ
سینەما ،دیالۆگ نووسێکی باش بیت و دیالۆگ دروست بکەیت.
چ دیالۆگی نێوان دوو کارەکتەر بێ ،چ دیالۆگی نێوان تۆ و
بەردەنگەکانت .یان دیالۆگی نێوان بەرهەم و خۆت و خوێنەر
یان بینەری بەرهەمەکە بێت .زۆر فیلمی کوردی دەبینم که
دیالۆگی هوشیارانەو و دروستی کەمە دەڵێی بە زۆرئەو دیالۆگانە
خراوەتە دەمی کاراکترەکان ،یان فیلمساز ناتوانێ بە وێنە قسه
بکات و دیالۆگێکی فەلسەفی لە نێوان دوو کارەکتەردا ساز
دەکات کە لە ڕاستیدا خەریکه بیر و ڕای خۆی بۆ بەردەنگ
باس دەکات .من پێم وایە ئەمە شێوازێکی باشی دیالۆگ دانان
نییە .هیوادارم رۆژێک بتوانین هونەرێکی پڕ دیالۆگی جوانمان
هەبێت و ئەم خاڵە بنەڕەتییەی نێوان مرۆڤەکان ،هەم لە گەڵ
خۆماندا ،هەم لە گەڵ بەرهەمەکانماندا و هەمیش لە گەڵ
کۆمەڵگەماندا ،ببێتە دەغدەغەی ڕاستەقینەمان.
له ناو هۆنەری ئێمەدا شتێک زۆر دەور دەبینێت :دروشمو شوعار .له هونەرماندا ،له ئەدەبیاتماندا و تەنانەت لە
ژیانی ڕۆژانەشماندا .ئیستاش ئەو شاعیرانە لە الئ

باسی خوان ڕۆڵفۆت کرد .خوانڕۆڵفۆ زیاتر ئەدەبیاتیسەییال زەین کار دەکات و ئەو ئەدەبیاتە سەییال زەینە
یەکێکە لە دیاردە سەرەکییەکانی نڤیساری مۆنۆلۆگ.
لە نێو ئەدەبیاتی ئێم هشدا ئەم حاڵەتی مۆنۆلۆگییه
زیاتره تا دیالۆگ .له نێو داستانی کوردیدا ،یەک
داستان نابینی کە کۆمەڵێک دیالۆگی تێدا بێ .که
من بە ئەو بڕوایه گێشتم کە ئەمە ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو
حسه ناخۆدئاگاهی ئێمه که خۆد بە خۆد بە فره دەنگی
باوەڕمان نییه .بەاڵم تۆ با لە گەڵ ئەوە کە ئەم مۆنۆلۆگە
ستایش دەکەی ،فیلمەکانت جۆرە دیالۆگێکیش لە خۆ
دەگرن .جا ئەو دیالۆگه بە شیوەی گوفت و وشە بێ
یان بۆ نموونە بادی لەنگویج بێ و بزوتنەوەی ئەندامی
بێ ،یان بە ڕێکەوت ڕووی دابێت و وەک پێویستەیەک
هاتبێتە ئاراوە ،گرینگ ئەوەیە بوونی هەیە و گرینگی
پێدراوە .تۆ لە حەینی کاردا چەنێک گرینگی بە دیالۆگ
دەدەیت و بە دیالۆگێک کە بنەمای گوفتمانێک بێت لە
نێو کۆمەڵگەدا ،داستانەکانت دەگێڕیتەوە؟
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خەڵکی ئێمە خۆشەویستن کە خەریکی پیاهەڵگوتنن
بە سەر خاک و جەنگاوەران و شەڕ و شاخ و داخدا
و دواجاریش به سەر خەڵکدا .واته ئیستەش ئەو
شێعرانە شێعرترن کە شێعری شاخن تا شێعری شار،
شێعری سەر ڕێی کانی و شتی وان تا شێعری سەر ڕێی
مەدرەسەی کچان .چەن ساڵ لەمەوبەر گۆرانیبێژێکی
فارس شتێکی وت ،ئەوەی هونەرمەند و نووسەری
کورد بوو بەرهەڵستی بۆوە و دژ بەم کابرا مانیفێستی
دەرپەڕاند و مەحکوومی کرد .وتی :کورد بۆ ئەوەندە
چەسپاوە بە شاخ و مین و قاچاخ و شتی وادا؟ ئایا کورد
ئاپاڕتمانی نییە وا لە نێو ئاپارتمانەکانیاندا کێشەیان
نییه؟ شاری نییە وا لە نێو شارەکانیاندا کێشەیان نییه؟
کێشەی شارنشینی و ئاپارتماننشینییان نییه وا هەر بە
دووربینێکەوە ،دێهاتەو دێهات و سنوورەو سنوور ،بە
شوێن ئێسترێک و قاچاخچییەک و بەدبەختێکەوەن؟
تا ئەو جێیەی من ڕەچاوی دەگرم ،زۆرێک لە فستیواڵە
فیلمەکان ئیستاش سەرنجیان لە سەر ئەو تەوەرەیە.
تەقینەوەی مینێک و کوژرانی قاچاخچییەک و
بەدبەختیی منداڵێکی کار و...
وایە .ئەمە یەکێکە لەو بەشە تاریکەی کە ناکرێ
نادیدەی بگرین .بابەتی کۆڵبەری ناکرێ نادیده بگیرێت.
گرفتێکی زۆر گەورە و ناحەزی کوردە کە بە چ هۆکارێکە
ئیستەش ،ئێنسانێک لەم بەشەی دنیا ،خەریکن وەکوو
حەیوانێک کاری لێ دەکێشنەوە؟ بەاڵم ئەوەش کە
هەموو فیلمسازەکان و چیرۆکنووس و شاعیرەکان،
تێکڕا زووم بکەنە سەر ئەوە ،خۆی گرفتێکی دیکەیە.
بابەتەکانی شار وێڵ بکەن ،بابەتە دەروونییەکان وێڵ
بکەن و زۆر بابەتی تاکەکەسی و شوناسخوازانەی
ئینسان وێڵ بکەن و بچەسپێن بەم بابەتەدا ،کەمێک زیا
لە حەد ناحەزیی نییە؟ تۆ وەک کەسێک کە لە ئیستای
ئینسانی کورددا لە نێو دڵی هونەر و ئافراندندای،
چەنێک هاوڕای ڕێبازێکی وەهای؟ خۆت وتت من کورد
بە جەنگاوەرێک نابینم کە لە دەرەوەی خۆیدا و لە
دەور و بەرییەکانییەوە ،نازناوی قارەمان و پارێزەر و
شتی وای بە سەردا داسەپابێت .ئینسانی کورد خاوەنی
جوانی و ڕوانینی ئاشتی خوازانە و مرۆڤدۆستانەیە.
بەاڵم نکووڵی لەم گرفتەش ناکرێ ،جا چ لە سینەمادا
و چ لە هەر هونەرێکی دیکەشدا .بۆ نموونە بیر لەوە
بکەینەوە ئەگەر هەموو گۆڤار و ڕۆژنامەکانی ئێمە هەموو
بابەتەکانییان هەر باسی بەدبەختی کۆڵبەر و مینەکانی
کوردستان بێت ،چی ڕوو دەدات؟ بە بڕوای تۆ ڕێگەی
چارەسەریی ئەم گرفتە چییە؟
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با ڕووڕاست بین لە گەڵ خۆمان :ئێمە هێشتا ژیانی شاریمان
تەجروبە نەکردووە .گەرچی له نێو ئاپارتمانەکاندا دەژین بەاڵم
هەڵسوکەوتمان تا سەر ئێسقان سوننەتییە .شارەکانمان هەنێک
دێهاتی گەورەن ،ناچێتە نێو خانەی کلتووری شارنشینییەوە
و ناتوانین وەکوو ئینسانێکی شارستانی باسی دەغدەغەکانی
خۆمان بکەین .ئەمە الیەنێکی .الیەنی دووهەمی وەک پێم وتی
ئێمه سینەماکەمان سینەمایەکی بابەتخواز بووە و کاتێک هونەر
بابەتخواز دەبێت ،بیر لەو بابەتانە دەکاتەوە که بۆ جێگەکانی
دیکەی دنیا نامۆن و دەتوانێ مانۆڕی لە سەر بدات .بەاڵم لە
گەڵ هەموو ئەوانەشدا –وتم -که وێستێک کەوتە هونەرمانەوە
و ئیستە سینەمای کوردی خەریکە جگە لە بابەت ،بیر لە
تەکنیک و فۆڕمیش دەکاتەوە و بە هەمان نسبەت ،ئیستە
زۆرینەی فیلمسازەکانمان خەریکی پێدا چوونەوەن بە خۆیاندا
و ئەم ڕوانگەی وا تۆ باست کرد ،باسی نێوان هەموومانە .تا
کەی مینیبووسێک و دێهاتێک و سەربازێک و رێگایهکی خاکی
و مین و قاچاخێک و...؟ ئەگەرچی ئەمانەش هەرلە دەغدەغە
بنەڕەتییەکانی ئێمەن .ئاساییە کاتێک کە تۆ له جۆغرافیایەکی
ئاوا سەیر و سەمەر دەژیت،مەوزوع و بابەتەکانت ئەمانە بن ،دەی
خۆزگە مین نەبوایە ،قاچاخ و کۆڵبەر نەبوایە ،ئەو هەموو سنوورە
و برسیەتی لە دەور و بەرم نەبوایە با منیش باسی نەکەم.
هەموو ئەم بابەتانە ئەوەندە گەورە و قورسن کە نە تەنها ئێمە،
بەڵکوو دنیاش دەهەژێنێت .ئەوانە هەرکام خۆیان دەردێکن و
تۆ ناتوانی هەر وا بە حاسانی لە کەنار ئەم دەردانەوە تێپەڕیت.
بەاڵم بڕیاریش نییه هەموو بەرهەمەکانمان ،باسی ئەمانە
بن .بەاڵم ئێمە بێ ئەوەی بمانهەوێ تووشی ئەو گورووشمە
دەروونییانە بووین و پێم وایە هونەری بەرخۆدان و خۆڕاگری،
هەرگیز لە الی ئێمه کۆتایی نایەت .هونەری بەرخۆدان ئەو
هونەرە نییه کە شوعار دەدات .کە تۆ بوونەوەرێک بیت و هیچ
ئاوڕدانەوەیەکت لەم شتانە نەبێ ،پێم وابێ دەبێ له زیندوو
بوونی خۆت گومانت هەبێت .سەرەڕای هەموو ئەو شتانەش،
ئیستا بە جوانی دەبینم که دووربینەکان هێواش هێواش له
دێهاتەوە خەریکن دەگەڕێنەوە بەرەو شارەکان.
منیش هاوڕای ئەو باسە هەم .واته بارودۆخی ئێمە ئەوەیهجگە لەوە ناتوانین زووم بکەینە سەر چشتێکیتر .بەاڵم
ئایا ئەم فیلمانە ،لە بەر هونەر دروست دەکرێن یان لە
بەر ئینسان؟ ئەگەر بۆ هونەر دروست دەکرێن ،چەنێک
توانیویانە هەرمان و گەورەیی لە خۆیدا ڕابگرێت؟ بۆ
نموونە زۆرێک لەو فیلمانەی کە سااڵنێک لەمەو بەر
جیهانی بوونەوە و لە فستیواڵە گەورەکاندا گەلێک
خەاڵت کران ،ئیسته ئەگەر بەرەی ئیمڕۆ دانیشێت
سەیریان بکات ،پێکەنینیان پێی نایات؟ چونکە بەرەی
ئیمڕۆ و بەرەکانی دوای ئیمڕۆ ئەو بەسەرهاتانەی نەبینیوە

و ئەمە دیوێکی ڕاستییەکانە .کەواتە ئەمە نەیتوانیوە هیچ
کارێک بۆ هونەر بکات .ئەچینه سەر ئەو الیەنەی کە بۆ
ئینسان چ کارێکی کردووە؟ ئایا ئەو فیلمانە هەرگیز بوون
بە هۆی ئەوە که ئیتر له سنوورەکانی ئێمە ئەو کارەساتانە
ڕوو نەدەن و قاچاخ لە نێو بچێت؟ ئایا ئینسانەکان بەو
فیلمانە بە هیچ مافێکی خۆیان گەیشتن؟ ئایا سەرەڕای
ئەو هەموو خەاڵتە ،کۆنوانسیۆنە نێونەتەوەییەکان هاتن
شوێن ئەو کارەساتانە بگرن و نەهێڵن چیتر شتی وا ڕوو
بداتەوە؟
چونکه بڕیار نییە هونەر ببێتە هۆی له نێوچوونی ئازارەکان .بەاڵم
زۆربەی ئەو فیلمانە توانییان پرسیارێکی گەوره لە سەردەمی
خۆیدا دروست بکەن .من جۆرێکیتر وەاڵم دەدەمەوە :ئەو
کەسانەی کە سەبارەت بە کارەسات فیلم دروست دەکەن،
لە راستیدا کارەساتێک دەخوڵقێنن .بۆ ئەوەی باسی کارەسات
بکەی پێوست ناکا کارەسات نیشان بدەی  .بەداخەوە نیگای
بەزەییهێنەربە کۆمەڵگا و کایە کردن بە هەستی بینەر کارێکی
کردوە کە ئێمە تەنیا نیشاندەری رووە زاهریەکەی کارەسات
بین نەک باسە دەروونی و فکریەکەی .گرینگ ئەوەیە کە تۆ
ئەو بەزەییە بێخوده درۆزنانە ،هەم لە خۆتدا و هەمیش له
بەرهەمەکەتدا ،بسڕیتەوە.
ئانجێلو پلۆس فیلمێکی هەیه بە نێوی بەرژەوەندی مژ .لهسێکانسێکی فیلمێکەدا ،شۆفیری کامیۆنێک منداڵەکان
هەڵدەگرێت و دەیانبا ،دەستدرێژی بە کچەکە دەکات.
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براکەی دەچێ کە پەردەی کامیۆنەکە الدەدات دەبینێ
خوشکەکەی کەوتووە و پیاوێک دێتە خوار ،براکەی
دەس ئەکا بە گریان .ئەم سەحنە ئەوەندە دەردئاوەر بووە
له سینەمادا کە کاتی ئێکرانی ئەم فیلمه ،تاقمێک بینەر
هەڵدەستن و ئانجێلۆ پلۆس بەر کەوش و بەرد ئەدەن
و وا دەزانن بە ڕاستی ئەم کاره کراوە لە ئەو فیلمەدا.
واتە ئەوەندە تەئسیری ئەو سێکانسه زاڵ بووە و لە
سەر کۆمەڵگەی ئەو رۆژەی یوونان ،یان فیلمی دەشتی
گرینۆک کە چەنێک له سەر ئەوە تەسیری بووە کە بۆ
دەبێ لە نێوان مرۆڤەکاندا سنوور هەبێت و تەنانەت له
سەر ڕەفتاری سەربازەکانیش تەئسیری بووە .بەاڵم ئایا
فیلمەکانی ئێمە ،توانیویانە لە سەر رەفتاری کاریگەرێتی
هەبێت که لەو ساتەدا کە تفنگەکەی هەڵدەگرێت تا
قاچاخچییەکی پێ بپێکێت ،بە خۆی بڵێت ئەوە باوکی
منداڵێکی زەلیلی وەک منداڵەکەی نێو فاڵن فیلمه و
نەیکووژێت؟ ئاخۆ سینەما دەتوانێ کاریگەرییەکی
وەهای لە سەر کۆمەڵگە هەبێت؟
بێ گومان سینەما دەتوانێ له سەر کۆمەڵگەی خۆی تەئسیر
دابنێت و ئەگەر ئەو فیلمانە دروست نەدەبوون ڕەنگه دنیا زۆر
تاریکتر و تاڵتر دەبوو .بەاڵم بڕیاریش نییه یەک دوو فیلم ڕق
و کین له نێوان ئینسانەکان بسڕێتەوە .دڵنیام لەوەی کە ئەگەر
هونەر نەبوایە ،دنیا گەلێک تاریکتر و ترسناکتر ئەبوو.
-چەنێک بە مووسیقی له سینەمادا باوەڕت هەیه؟

دەدات .دەڵێن لە سینەمادا ،فیلم خۆی فیلمێکە و پشت
سەحنەکەی دەیان فیلمە .تۆ چەنێک گرینگی بە بابەتی
پشت سەحنە دەدەیت و بەرپرسی ئەم خاڵە لە ئەستۆ
دەگریت؟ پێت وایە چەنێک ئەوانەی لە پشت سەحنە،
هاوکاریت دەکەن ،لە گەڵت مەچ بوون و دواجاریش لە
کار کردن لە گەڵ تۆ ڕازی بوون؟
من گرینگییەکی ئەوتۆ بەو الیەنەی سینەما دەدەم .له زەمانی
فیلمبەرداریدا ،زیاتر باوەڕم بە ڕێخستنی پێڕفۆرمێنسێک هەیە
چ بۆ خۆم ،چ بۆ گرووپ ،چ بۆ ئەو کەسانەی کە یاری ناکەن
و لە دەور و بەری کارەکە تەنیا خەریکی سەیر کردنن ،هەر
هەموومان ئەچینە ناو پرۆسەیەک .پرۆسەیەک کە پانتایەکی
فکری و رۆحی دروست دەکا و ،زۆر جار من دەتوانم هۆکاری
بم و ئەوان بخەمە نێو ئەو دۆخەوە .جاری وایه وەها باوەڕپێکراوە،
بۆ نموونە لە فیلمی ماڵئاوا ئانالۆگ دا ،هەمووی وایان دەزانی که
فیلمبەرداری ئەسڵی فیلمەکەی ئێمه هەر ئەو کاک سەعیدەیە
و ئەمە زۆریش یارمەتی دام .خەڵکی ئەو ناوچە هێشتاش بە
عەلی مەحموودیانی ئەکتەر ،هەر دەڵێن کاک سەعید .جیا
لەوەش ،نەتەوەی ئێمە بۆ باوەڕپێکراوی و هەمزادپنداری،
ئێستعدادێکی سەیر و سەمەریان هەیه .بیرەوەریم زۆەرە لەوەی
کە خەڵک چۆن لە نێوان فیلم و ڕاستیدا دەمانەوە و ئاوا
خەریک بوون لە گەڵ ئەو ساتەوەختانە دەژیان .ئەمە یادگارێکە
کە من لە سینەمای بەڵگەیی فێر بووم .لە فیلمی بەڵگەییدا
نابێ زۆر خۆمان دوور بگرین ،دەبێ نەزیک ببینەوە بە دڵی
ئەو ئینسانانەی کە خەریکن لەگەڵماندا کار دەکەن .من پێم
وایە وزه و ئێنێڕژی هەر فیلمێک ،ئەو وزه و ئێنێڕژییەیە کە لە
پشت سەحنەی ئەو فیلمە وەریدەگرین .بۆیە هەتا جەوی پشت
سەحنە دروستتر و هونەرمەندانەتر و یەکداڵنەتر بووبێت،
هەمان ئێنێڕژی به فیلمەکەمانەوە دیار دەبێت.

من باوەڕم وایه کە مووسیقا نابێ بە سەر فیلمدا زاڵ بێ .خۆم
زۆر کەم لە فیلمەکانمدا ،مووسیقا بە کار دەهێنم .پێم وایە
مووسیقی فیلم ،مووسیقی دەروونی فیلمەکەیە کە بە ڕیتم
وقەوارەی نماکان وکۆمپزیسیۆنی کادرەکان و ئەو دەنگ و
ئێفێکتانه که له خۆدی فیلمەکەدا هەیه ،دروست دەبێ .بەاڵم -تەدوین یان مونتاژ چەنێک لە سەر فیلمێک تەئسیری
ئەگەر دەبینی مێلۆدییەک بە سەر فیلمەکەتدا ،دادەسەپێندرێت ،هەیە؟ واته مونتاژی کۆتایی فیلمێک و خرووجی گرتن،
نیشانەی ئەوەیە کە فیلمەکەت اڵڵە واتە ناتوانێ قسەی خۆی بە قەد دەرهێنەری تەئسیری هەیە لە فیلمێکدا؟ ئایا
بکا و پەیامی خۆی بگەیەنێت  ،بۆیە بە مێلۆدییەک یان به تۆ ،خۆت له مونتاژی فیلمەکانتدا دەخاڵەت دەکەی؟
یا نە ئەو بەشە دەسپێری بە کەسێکی تایبەت؟ لە
ئاهەنگێک دەتەوێ بینەرەکەت ئێحساساتی بکەی.
ڕاستیدا دەرهێنەر دەبێ دەخاڵەت بکات یا نە ئەم
پشت سەحنەی فیلم یەکێکە لە سەرنجڕاکێشترین بەشە جیا دەکرێتەوە و دەسپێردرێ بە تیمێکی جیاواز؟بەشەکانی سینەما .واته هەمیشه پشت سەحنە هەم
بۆ بەردەنگ زۆر جالبه کە بزانێ لە پشت سەحنەی بۆ ئەم بابەتە ڕوانگەی جیاواز زۆرن .بەاڵم ئایزن اشتاین دەڵێ:
ئەو فیلمه چ باسه و بۆ نموونە فیلمه ئامریکاییەکان سینەما حەفتا دەرسەدی تەدوینە ،کە من خۆم باوەڕم وایه
کاناڵێکیان بۆ تەرخان کراوە کە تەنیا خەریکی پرۆسەی فیلم دروست کردن هەتا کاتی ئێکران بەردەوامە
باڵوکردنەوە و نیشاندانی پشت سەحنەی فیلمەکانە ،و لە یەک جێگادا تەواو نابێت .من لەو کەسانەم کە خۆم
واته سات به ساتی پشت سەحنەی فیلمەکان نیشان فیلمەکانی خۆم تەدوین دەکەم ،چونکە پێم وایه تەدوین
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مەیدانێکی بەرفراوانی دووباره ئافراندنەوەیە .تەنانەت من زۆر
جار سکانسەکانم و هێڵی گێڕانەوە ،لە تەدویندا دەگۆڕم .لە
ی دیکە ،بە فۆڕمێکیتر دەگەم .من پێم
تەدویندا به ساختارێک 
وایە کاتی مونتاژ ،هەلێکی زۆر زیاتری بۆ خوڵقاندن هەیە هەتا
کاتی وێنە گرتن و کارگێڕی فیلم .بەاڵم ڕوانگەی جیاواز زۆرە.
هەنێک کەس پێیان وایه دەرهێنەر دەبێ هەموو شتێک تەواو
بکات ،هەنێک دەڵێن ڕاشەکان تەواوی دەکات وتەدوینگەر
کەسێک نییه بێجگە ئەو کەسەی کە بە پێی دێکۆپاژ،
پالنەکانی دەرهێنەر پێکدا دەچەسپێنێت .بەاڵم من پێم وایە
مونتاژ مەیدانێکی بەرفراوانتر بۆ ئافراندن بە تۆ دەبەخشێ .بۆ
من دەورانی مونتاژ ،چێژبەخشترین دەورانی دروست بوونی
یەک فیلمه.
باسێک کە لە بیرم چوو لێت پرسم :سااڵنێک لەمەوبەرتاقە ژومارەی گۆڤارێک هاتە دەر بە نێوی “بەرهەم” بە
هاوکاری عەتا نەهایی ،کۆزاد و تۆ .ئیدەی بەرهەم لە
کوێوە هات؟ چۆن کارتان دەکرد و بۆ بەردەوام نەبوو .بە
بڕوای تۆ ،بەرهەم لە نێو کۆمەڵگەی هونەری-ئەدەبیدا،
دەنگدانەوەی نەبوو یا نە ،کاری گۆڤار و کۆ کردنەوەی

بەرهەم لە دەنگە جیاوازەکان ،کاری ئێوە نەبوو؟
زۆر جار زەروورەتەکان ،بەرەو چاالکییەکی وەهات دەبەن
کە ڕەنگە مەیدانی ئێمە نین .بەاڵم زەروورەت و بەرپرسێتی
پێمان دەڵێن کە دەبێ هەنێک کار بکرێ کە نەکراوە .له
ڕاستیدا گۆڤاری “بەرهەم” ،بەرهەمی دانیشتنی ئێوارانی من
بوو لە گەڵ دۆست و مامۆستای خۆشەویستم کاک “عەتا
نەهایی” و حەمەی مەحموودی “کۆزاد”  .ئێمه ئەو رۆژانە
کە لە دووکانی ئاومیوەگیری(شەربەت فرۆشی) کاک عەتا
دائەنیشتین ،باسی بۆشاییەکانی ئەدەبیاتی کوردیمان دەکرد.
بۆ نموونە ئەو ڕۆژانە هەنێک گۆڤارمان هەبوو کە زۆر سەتحی
و لە ئاستێکی نزمدا بوون .گۆڤارێکی جددیمان نەبوو کە باسی
تیۆری و ڕەخنەی ئەدەبی ،جوانیناسی و باسی جددی ئەدبیات
بکات و ئەدەبیاتێکی جدی بێنێتە ئاراوە .لە ڕاستیدا ئەم شتە
دەغدەغەی بنەڕەتی کاک عەتا بوو کە زۆر حەزی دەکرد
گۆڤارێک بە دڵی خۆی دروست بکات و ئێمەش یارمەتیماندا.
زۆر هەژارانە و بە سەرپەرەشتی سەرەکی کاک عەتا دەستمان
پێکرد .چونکە ئیده ئەسڵییەکەی هی ئەو بوو .هەوڵماندا
باشترن وتارەکان ،باشترین چیرۆکەکان و ئەدەبیاتێکی جیاواز،
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من له رۆژنامەشدا کارم کردووە ،وەرگێڕانم کردووە ،زۆر کارم
کردووە کە ئەو رۆژانە ئەو هەستەی بە من دەبەخشی کە
ئەمە بەرپرسێتییە .بەاڵم ئیمڕۆکە کە ئەبینم شوکر کەسانی
زۆر گەنج و پر ئێنێڕژی ،هاتوونە مەیدان ،بیر لەوە ناکەمەوە.
کەسانێکی زۆر باشتر له من خەریکن بە شێوەیەکی زۆر
حرفەییتر لەم بوارەدا کار دەکەن .من خۆم بە درێژایی ژیانم
هەموو هەوڵم ئەوە بووە کە چەند کار پێکەوە نەکەم و ئیستا لە
ڕاستیدا هەموو وزەی خۆم خستووەتە سەر سینەما و خەونی
سەرەکیشم سینەمایە .ئەگەر گۆڤارێکیش لە سەر سینەما پەیدا
ببێت ،بە دڵنییاییەوە من یارمەتی دەدەم ،بەاڵم خۆم ناتوانم و
نامهەوێ گۆڤارێک لە سەر سینەما دەربکەم.

له کۆی کتێبێکدا بە نێوی بەرهەم چاپ بکەین .هەموو
هەزینەوخەرجەکەشی کاک عەتا نەهایی لە ئەستۆی گرت .من
ئەو کاتە کوڕێکی گەنج بووم و کاک عەتاش بارودۆخێکی
ماڵی باشی نەبوو .لە دووکانێکی ئاومیوەگیری خەریک بوو
بژیوی بنەماڵەکەی پەیدا دەکرد .ئێمە بڕیاری وێستانمان نەدا،
بڕیاری ئەوەمان دا کە بزانین پەرچەکردارەکان چی دەبێ بە
نسبەتی بەرهەمەوە ،ئایا کۆمەڵگە هێندە بە زەرووری دەزانێ کە
بەردەوام بین؟ ئایا کارەکەمان وەها هەیە کە جێگەیەک پەیدا
ببێت بۆ پاڵپشتیمان؟ کە بە داخەوە ئێمە ئەو کاردانەوەمان
نەدی .دیمان کە پێیان گۆڤارێکی سەرکەوتووە و دوای ئەو ئیتر
هەنێک گۆڤاری زانستیتر له سەر ئەدەبیات له کوردستاندا
پەیدا بوو .کە وردە وردە ئەم رەوتە ئیدامەی پەیدا کرد و
گۆڤارەکانمان ئیتر لەو گۆڤاره عامە پەسەندە هەمە الیەنانە بێنە -وەکوو دواهەمین پرسیار ،دەخوازم لە ناخی دڵتەوە
دەرەوە و جدیتر کار بکرێ .بەاڵم بە داخەوە لەبەر نەبوونی وەاڵم بدەیتەوە :لە هەر بوارێکدا ،بواری ژیانت ،بواری
هونەری؛ لە خۆت ڕازیت؟ پێت وایە ئەو ئیدەئالەی کە
داهات و بە دەبگەوە نەهاتنمان نەمان توانی بەردەوام بین.
لە زێهنتدا بووە –ناڵێم لە سەدا سەد -هاتووەتە دی؟
بێتو ئیمڕۆکە بە زەروورەتی بزانی کارێکی وا بکەیتەوە ،پێت وایە لەو ئیدەئالە نزیک بوویتەوە؟پێت وایە دەتوانی دەست پێ بکەیت و گۆڤارێک
النی کەم لە بواری سینەمادا ڕێ بخەیت کە لە ژێر هەرگیز .یەکێک لەو کابووسانەی کە ژیانی له من تاڵ کردووە
چاوەدێری خۆتدا بێت و بتوانێ لە بواری تیۆرییەوە ئەوەیه کە قەت لە خۆم ڕازی نیم و هیچ کات له خۆم رازی
نابم .من دوای ماوەیەک بە شددەت بێزار دەبم له بەرهەمەکانم.
یارمەتی سینەمای کوردی بدات؟
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وتووێژ لەگەڵ د.ئەحمەدی مەال
عادڵ قادری

پێشەڕۆک :ئەحمەدی مەال یەکێک لەو ناوە دیارانەی ئەدەبی کوردییە کە لە  -خهونهکانی زولهیخا ،کتێبی ههنار ،2009 ،سلێمانی.
چەندین بوار و ژانێری ئەدەبی وەکوو شیعر ،رۆمان ،شانۆنامە کاری کردووە  -ههرمێیهکانی فیرعهون ،نووسهرانی کهرکووک.2011 ،
و هەم چەندین دەقی وەرگێڕانی لە زمانی فەرەنسی و ئیسپانی هەیە و  -کۆی شیعرەکان ،چاپخانەی رەنج ،سلێمانی.٢٠٠٦ ،
هەمیش بەشێک لە نووسینەکانی لەو بوارانە بە زمانی کوردی هاتوونەتە
نڤیساندن .کۆی شیعرەکانی ئەم قەڵەمە لە نێوان ساڵەکانی1974بۆ2006
و لەقەوارەی  7دەفتەر دا بە پێشەکی بەختیار عەلییەوە چاپ کراوە .جگە
لەمەش وەرگێڕانی سەدساڵ تەنهایی گارسیا مارکێز لە زمانی سەرەکی و
هەروەها دەقە شیعری پاز و بوودلێر و ریمبۆ هەمدیس لە زمانی سەرەکی
بەشێکی بچووک لە کارەکانی ئەون و تێزی دوکتۆراکەی لەسەر جیهانی
مەحوی بووە و کراوە بە زمانی فەرەنسی و هەروەها دەفتەرە شیعرێکی
لە الیەن ئیسماعیل دەروێشەوە کراوە بە فەرەنسی و چەندین لێکۆڵینەوە
و رۆمانیشی بەزمانی کوردی پێشکەشی کتێبخانەی ئێمە کردووە .لە
خوارەوەی کۆی کارەکانی وەکوو ناو دەخەینە ڕوو .لەم وتووێژە دیالۆگ
ئاسایە دا هەوڵدراوە لە سەر چەندین بابەت و تەوەری وەکوو ،سیاسەت،
جیهانی کورد ،زمان ،ئەدەب ،شیعر(جیهان و کوردستان-رۆژهەاڵت و
باشوور) ،شوناس ،رۆمان ،گێڕانەوە بەگشتی و چەندین وردە تەوەر و پرسیتر
قسە بکرێت و پرسیار لە توێی پرسیار و وەاڵم لە توێی پرسیار بخرێتە روو.
کلیل وشەکان :زمان ،شوناس ،ئەدەب ،سیاسەت ،بوون ،جیهان ،وەرگێڕان،
مێژوو.

چاپكراوهكانی نووسهر
شیعر
 باران ،ژنیڤ ،پۆیهزی ڤیڤان2.١٩٨٣ ، زهردك ،ژنیڤ ،ئاگرێ.١٩٨٨ ، كتێبی شیعر ،پاریس ،ئاپكف.١٩٩٦ ، ئاقیقی زڕ و زستانێكی زۆر ،بزهنسۆن.١٩٩٨ ، مانگ و ههڵپهڕین ،سیوداد ریال.٢٠٠٠ ، ئاسمانمان ل ه شهققهی باڵ بێزار كرد ،دهزگای گهاڵوێژ،سلێمانی.٢٠٠٧ ،

رۆمان
 زاكیرهی با ،سهردهم ،سلێمانی.٢٠٠١ ، بلوژستان ،ئاراس ،ههولێر.٢٠٠٤ ، پهناههنده ،رهنج ،سلێمانی.٢٠٠٦ ، زاكیرهی با ،سهردهم ،سلێمانی ،چاپی دووەم ،دەزگایموکریان.٢٠١٢ ،
وهرگێران
شیعر :
 ورزێك ل ه دۆژ و درهوشانهوه ،ئارتور رامبۆ ،ئاراس ،ههولێر،.٢٠٠١
 گوڵی خراپه ،شارل بۆدلێر ،ئاراس ،ههولێر.٢٠٠١ ، بهردی ههتاو ،ئۆکتاڤیۆ باس ،ئاراس ،ههولێر.٢٠٠١ ، ئهكسیۆن ئێستی ،ئیلیتیس ئیستی ،ئاراس ،ههولێر.٢٠٠٢ ،وهرگێڕان
شانۆ :
 بورژوای نهجیبزاده ،مۆلییهر. وان ه و ژنهگۆرانیبێژه کهچهڵهکه ،ئیۆنیسکۆ. ئەژدەها ،ئێڤگینی شوارتر .ئامادەیە بۆ چاپ.رۆمان :
 سهمهرقهند ،ئهمین مهعلووف ،ئاراس ،ههولێر.٢٠٠٢ ، خاتوون  ،Tمیالن كۆندێرا ،ئاراس ،ههولێر.٢٠٠٣ ، -سوارچاکی نەبوو ،ئیتالیۆ کالڤینۆم کتێبخانەی غەزەلنووس،
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.٢٠١٣
 ڤیسکۆنتی دوولەتبوو ،ئیتالیۆ کالڤینۆ ،سەردەم ،سلێمانی،.٢٠١٤
 باوکە گۆریۆ ،بەلزاک ،ئەندێشە.٢٠١٤ ، سەد ساڵ تەنیایی ،گارسییا مارکێز ،ئەندێشە٢٠١٥ ،لێکۆڵینهو ه :
 مهحوی ل ه نێوان زاهیرییهت و باتینییهت دا ،وێنهیمهعشووق و سهرچاوهكانی عهشق ،تێزی دكتورا ،ئاراس،
ههولێر.٢٠٠٢ ،
 شیعر تەنها بنەمایە ،دەزگای ئاراس.٢٠٠١ ، بنبەست لە شیعری شێرکۆ بێکەسدام دەزگای نما.٢٠١٢ ،ب ه زمانی فهرهنسی :
 دیوانی مهحوی ب ه زمانی فهرهنسی ،ئارمهتان ،پاریس.٢٠٠١ ، زاکیره با( ،ئامادهی ه بۆ چاپ). زهردک ،تهرجهمهی ئیسماعیل دهروێش ،دهزگای ئارمهتان،پاریس.1993 ،
پ:جیهان و بوونی کوردیی الی ئێوە چۆن پێناسە
دەکرێت؟ئایا تەنها قەوارەیەکی زمانییە کە لە ئەدەب
و زۆرتریش لە شیعر دا خۆی مانیفێست کردووە؟یان
خاوەنی رەگەز و الیەنی دیکەیە کە لەحاڵی چەکەرە و
گەشەکردن دان؟
و :ئێمە هەموو لە جیهانێکدا دەژین ،بەاڵم ئەم جیهانە کە ئەمڕۆ
پێی دەگوترێ جیهانی گلۆبال( ،)globalتاکو دوێنێ بەسەر
جیهانی یەکەم و دووەم و سێیەم دابەش ببوو .ئەم دابەشبوونە،
هەم سیاسیی بوو ،هەم پەیوەست بوو بە ئاستی ئابووریی
و کۆمەاڵیەتییەوە .لە نێو ئەم سێ بەشەش ،دابەشکردنی
بچووکتر هەبوو .لە مێژووی هاوچەرخدا کورد مامەڵەی لەگەڵ
جیهانی یەکەم و دووەم کردووە ،بەاڵم لەبەر ئەوەی خودی
کورد پێگەیەکی پتەوی نەبوو ،چ وەک دەوڵەت ،چ وەک
یەکەیەکی یەکگرتوو ،بۆیە هەندەی یاریی پێ دەکرا هەندە
خۆی وەکو بکەرێکی بەهێز لە نێو ئەو یارییانە نەبوو .ئەمەش
دەگەڕێتەوە بۆ پێگەی جیۆ-سیاسیی( )geo-politicکورد.
ئێستا جیهان لە گۆڕانکارییەکی دیکە دایە ،واتە ئیدی قبووڵی
یەک پۆڵ ،یا تاک پۆڵ ناکات ،بەڵکو دەچینە نێو قۆناغی
کۆ پۆڵەوە ،چین و روسیا وەکو یاریکەری چاالک هاتوونەتە
پێشەوە .ئێمە ،وەکو زۆرجاری دیکەش ،بە باشیی خۆمان تەیار
نەداوە ،بۆیە لە ئاستی ئەم گۆڕانکاریی و وەرچەخانە گەورەیەدا
نین .کورد لە سەرنەخشەی سیاسیی جیهانیی یەک یەکە
نییە ،بەڵکو لە دیدی جیاوازەوە سەیری ئەو نەخشەیە دەکرێ
کە کوردی لەسەردابەشکراوە ،وەکو ئەوەی کوردی باش و
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کوردی خراپ هەبێ .وەاڵمی بەشەکەی دیکەی پرسیارەکەش
ئەوەیە ئایا ئێمە تەنها زمان و خاکێکی دابەش بووین؟ ئایا
یەک زمانی کوردیمان هەیە یا چەند زمانێکە؟ ئەگەر وەکو
دیالێکت( )dialectسەیری ئەو زمانانە بکەین ،ئایا وەکو
یەک گەشەیان کردووە ،ئایا وەکو یەک بەرهەمی ئەدەبی و
هونەرییان هەیە؟ بێگومان دەبێ بە نەخێر وەاڵم بدەینەوە.
ئاسان نییە باسی کورد بە شێوەیەکی گشتیی بکرێ ،چونکە
باشوور زۆر جودایە لە باکوور و رۆژهەاڵتیش زۆر جودایە لە
رۆژئاوا .بەاڵم لە نێو نوخبەدا ،هەستێک هەیە کە هەموو بە
یەک چارەنووس دەبەستێتەوە .ئەم نوخبەیە لە کۆتایی جەنگی
یەکەمی جیهانییەوە لە هەوڵ دایە .کاتێک دێینە سەر باشوور،
دەبێ زۆر تایبەتیی تر قسەی لەسەر بکەین ،چونکە کورد بە
پێی دەستووری  ١٩٥٨وەکو شەریک دێتە مەیدانی جوگرافیای
سیاسیی .لە  ١٩٧٠بەیانی یانزەی ئازار ،پێداگرییەکی دیکەیە
بۆ ئەم شوناسە ،لە  ٩١بەدواوە ،پانتاییەکی ئازادتر دێتە گۆڕێ و
لە دەستووری نوێی عێراقیش وەکو هەرێمێکی فیدرال ناسراوە.
کەواتە لە ماوەی ئەم  ٧٠-٦٠ساڵە ،هەست دەکەین شتێک
هەیە گەشە دەکات ،بەاڵم ئەم گەشەکردنە هەمیشە دووچاری
قەیرانی جیاواز بۆتەوە .چ قەیرانی ناوەکی چ قەیرانی دەرەکی،
ئەوەی ناوەکی پەیوەستە بەبنەمای کۆمەاڵیەتی و مێژووی
ئەو حیزبە کوردییانە کە هەندەی لە دەرەوەی شارەکانی
کورستان چاالکییان نواندووە ،هەندە لە ناو شارەکان نەبوونە.
ئەم گۆڕانکارییانەی کە دەبینرێن ئەمڕۆ ئاماژە بۆ ئەمە دەکەن.
کورد و شار دوو نامۆن .دەتوانین بڵێین نەبوونی شار بە مانایەک
لە ماناکان ،هۆکار بووە بۆ ئەوەی حیزبی مەدەنی لە الی ئێمە
زۆر الواز بێ ،تاکو ئێستا یادەوەرییەکانی شاخ شارەکان بەڕێوە
دەبات.
پ:بێگومان لە نێوان کایە سیاسییەکانی جیهان و
ئامادەیی پاسیڤ و شەرمنۆکانەی کورد لە نێو کایەکە
دا و ئەو قەیرانەی کە ئەمڕۆ شوناسی کوردی خستۆتە
مەترسییەوە پێوەندییەکی توند و تۆڵ هەیە ،هەر
وەکوو لەقەوارەی ئەو پرسیارانەش لەبارەی زمان و
لەت لەت بوونی و رێچکە پێوانی ئەدەبی و هونەریی
جیاوازی دیالێکتەکان لەیەکدی باستان کرد ،سیاسەت
رۆڵێکی گرینگی لە پاراستن و گەشەپێدانی شوناس
و کایەکانی بوونی ئێمە دا هەیە بەاڵم کێشەی ئێمە
ئایا بکەران و کایەکەرانی سیاسی نییە لە ئێستە دا و
تەنانەت لەبەشێکی زۆری مێژووشمان؟کە هەر وەکوو
دەڵێن “ :هێشتاش یادەوەرییەکانی شاخ شار بەڕێوە
دەبەن” ،من وا لەم رستەیە تێدەگەم کە بە هۆی
نەبوونی حیزبێکی مەدەنی راستەقینە و نیشتمانی کە
لە دەرەوەی بەرژەوەندییە گرووپی و خێڵەکییەکان بێت

(زۆرتر مەبەست باشوورە لێرە دا) ئەو یادەوەرییانەی
شاخ لە هەموو توخم و رەگەزیتری وجوودی نەتەوە
دەتەکێندرێن جگە لە ئایدۆلۆژی حیزبە سیاسییەکان.
ئایا ئەمە قەیرانی سیاسەتی جیهانییە و بەپێی ئەوەش
سیاسەتی کوردی یان نەبوون و داڕمانی عەقڵییەت و
ویژدانی سیاسیکارانی کورد؟
و:راستە ،کورد بۆ ئەوەی هەنگاوی مەدەنی گەورە بنێ ،دەبێ
لە شارەوە دەست پێ بکات ،چونکە تەنها لە شاردا بناغەکانی
دەوڵەت بەدەردەکەون ،لە شاردا زمان گەشە دەکات ،ئەدەبی
زیندوو لە دایکدەبێ ،هونەر و شانۆ چاالک دەبن ،کەلتوورێکی
پشت ئەستور بە خەڵکی مەدەنی پەیدا دەبێ .ئەم کەلێنە لە
مێژووی ئێمەوە دێ ،واتە نەبوونی شار لە مێژووماندا وایکردووە
کە ئێمە بە پێی پێویست ،گەشە نەکەین .تاکو سەرەتای سەدەی
نۆزدە ،هەموو ئەدەبییاتی ئێمە سەر بە مەعریفەی حوجرەیە،
واتە سەر بە مەعریفەی چاخەکانی ناوەندە .مەعریفەیەکی دابڕاو،
هیچ پەیوەندییەکی نەبوو لەگەڵ سەرجەم ئەو پێشکەوتن و
گرەوانەی کە لە رۆژئاوا ٤٠٠ ،ساڵ لەوەوە بەر روویاندا بوو .ئەم
مەعریفە دەم داخراوە ،ئەدەبێکی دەمداخراو بەرهەم دەهێنی،
سەرباری رووە ئێستاتیکییەکان ( )aestheticsی ،لە دەوری

بەهاگەلێک دەخولێنەوە کە هی سەردەمی خۆی نییە .ئەمە
مانای ئەوە نییە کە شیعرمان بەرهەم نەهێناوە ،بەڵکو بەومانایە
کە ئەو شیعرە لە یەک سەرچاوە توێشووەکانی وەرگرتوون،
ئەویش حوجرەیە .سەرهەڵنەدانی پەخشان دەگەڕێتەوە بۆ
نەبوونی سەنتەرەکانی شار .ئەگەر گوند گۆرانییەکی بێگەرد
بێ ،لە شاردا رامان و بیرکردنەوە بەجۆرێکی دیکە دەخەمڵێ
کە پەخشانێک بەرهەمبهێنێ هاوتەریب بێ لەگەڵ پێشکەوتنە
هەمەجۆرەکانی کۆمەڵگە .لە نێو ئەم البۆرەدا ،حیزبی مەدەنی
لە دایکدەبێ کە لەسەرووی خێڵ و ئایین و شارچێتی دا
بێ ،چونکە ئەو سێ رەگەزە دەکەونە خوارەوەی نەتەوەوە.
ئەگەر بە وردیی سەرنج بدەین ،دەبینین ،ئێمە تاکو ئێستا
لە ئاستی خێڵ و شارچێتیدا گەشەمان کردووە ،کاتێک
دەڵێین شارچێتی ،بە مانای گوندێکی گەورە دێ زیاتر وەک
شار .بۆیە دەبینین لە جیاتی ئەوەی ئەم دیاردەیە ئیفرازی
ئەنسیکلۆپیدیای کوردستانی بکات ،ئەنسیکلۆپێدی بۆ شارەکان
دەهێنێتە بەرهەم ،ئەمە یەکێکە لە ئاماژەکانی شارچێتی کە
دەکەوێتە خوارەوەی شار/نەتەوەوەوە.
پ:سەرەڕای ئەوەی کە ئەو کێشە جیۆ-پۆلیتیکەی کە
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هەموو شوناسی کوردی کردۆتە ئامانج و لەهەر بەشێک
لە کوردوستان فۆرمێک لە روخسار و دەرکەوتەکانی
پیشان داوە ،هەمدیس هاوبەشێتییەکی زۆر(نەک
تەواو) لە ئەو “ناشار”ی بوونە دا هەیە واتە شکڵێک
لە شارچێتییەکی فراوان کە ئەگەر عەقڵییەتێکی
مەدەنی الوازیش بیەوێت گەشە بکات لە گێژەنی دا
دەخنکێت ،لە رۆژهەاڵتی کوردستانیش سەرەڕای
هەموو ئیدەعا و بانگەشەکان شکڵێک لە شارچێتی
و خانەبەندیکردنی بان و خوار و پابەندبوون بە نۆرمە
گوندەکییەکان شەپۆالن دەدات و ئەم هاوکێشەیە لە
چاالکییە سیاسییەکانی کوردیش بە زەقی خۆی پیشان
دەدات واتە هەمان یەکانگیرنەبوونی راجیاوازەکان
و کۆک نەبوونی الیەنەکان لە سەر کەمترین خاڵی
هاوبەش و ئارەزوویەکی توندئاژۆ و ترادیسیۆن پەرەست
بۆ زەق کردنەوەی خاڵە جیاوازەکان لە هەمبەر “خود”،
نەک “ئەوید”ی ،ئایا هۆکاری دواکەوتنی ئەم تێراونینە
مەدەنیە یان ئەم حیزب و ئین جی ئۆ( )NGOمەدەنییە
ئازادانە بۆ دەرچوون لەم قۆناغە زۆر درێژەی سەردەمی
ئینتیقالی و تێپەڕان چییە؟ ئایا بەدرەنگ کەوتنی
زەنگی مەترسییەکی گەورە بە گوێمان دا نادەن؟
و:پێموایە ،تاکو جۆرە هێمنییەک و ئاسوودەییەک لە شارەکاندا
دروست نەبن ،کە ئەویش پێویستیی بە ماوەیەکی زۆر دەبێ
تاکو شار قسەی خۆی بکات ،گوزارشتی نوێ لە هەلومەرجێکی
نوێ نایەتە ئاراوە .بۆ نموونە ،بزووتنەوەی گۆڕان ویستی
گوزارشتکردنێکی نوێ بێ و بتوانێ هەنگاوێک زیاتر لەم رووەوە
بچێتە پێشەوە ،بەاڵم دیسانەوە ،ئەویش لە سنووری ئەو شارە
مایەوە کە تیای سەریهەڵدا .رەنگە یەکێک لە هۆکارەکانی
ئەوە بووبێ کە ئەکتەرەکانی ئەم بزووتنەوە ،ئەکتەری تەواو
نوێ نەبوون ،دەرهاویشتەیەکی دیکە نەبوو کە بە تەواویی
کەلەپووری شاخ لە دوای خۆی جێبهێڵێ و خۆی بۆ قۆناغێکی
نێو ئامادە بکا .بۆیە ،زۆر بە ئاسانیی باس لە زۆنی( )zoneزەرد
و سەوز و وەنەوشەیی دەکرێ ،ئەم زۆنانە خاوەن حەرەکییەت
و دینامیکییەتێکی نوێ نین .وەالئەکان چەق بەستوون .ئێمە،
هەر چییەک بکەین ،هەر درەنگمان بەسەردا هاتووە ،بەاڵم
درەنگ کارکردن لە هیچ نەکردن باشترە .ئێمە تاکو ئێستا
قەیرانی گوتار و خیتابمان هەیە ،ئەم گوتارە هەر وا بە ئاسانیی
لەدایکنابێ ،پێویستی بە هەلومەرج و خوێندنەوەی تازەیە.
هێشتا ،الیەنێک پەیدا نەبوو ،بە الیەن کەم ،لە باشوور کە
خاوەن گوتارێکی یەکدیگری نوێ بێ کە بتوانێ بۆ ماوەیەکی
زۆر بەرگریی لە خۆی بکا .راستە ،گوتارێکی زاڵمان هەیە کە
بانگەشە بۆ دروستبوونی دەوڵەتی سەربەخۆ دەکات ،بەاڵم ئەم
گوتارە تەنها لە شێوەی دروشمدا ماوەتەوە و بە تەواویی خورد
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نەکراوەتەوە .دەوڵەتی سەربەخۆ دەبێ خاوەن پێگەی خۆی
بێ ،چ لە رووی بوونی خاکێکەوە ،چ لە بوونی هێزێک کە
بتوانێ بەرگریی لێ بکا ،چ لە بوونی گوتارێکەوە .بۆیە کاتێک
دەوڵەتی سەربەخۆشمان ببێ ،شتکی ئەوتۆ ناگۆڕێ ،تەنانەت
قەیرانەکانمان زیاتر دەکا.راستییەکەی ،ئەم قەیرانە ،تەنها
قەیرانی کورد نییە وەکو میللەت ،بەلکو قەیرانی فارس و تورک
و عەرەبیشە .ئەوان خاوەن ئەزموونی هەزار ساڵەن ،دەبوو،
دەسپێشخەرییەکی مێژوویی لە نێو منداڵدانی ئەو دەوڵەتانەوە
سەریهەڵدابا بۆ ئەوەی بیچمێکی نوێ بدەنە ئەو ناوچەیە و
بە شێوەیەکی نوێ پێناسەی شوناسەکان کرابان و سەرلەنوێ
خۆیان بۆ قۆناغێکی نوی ئامادە کردبا بۆ ئەوەی شتێکیان لە
سەرەوەی ئێتا/ناسیۆن 1دروستکردبا ،وەکو یەکێتی ئەورووپا،
بۆ نموونە.
پ:من پێم وایە بە بێ خەسارناسیی ورد و خوێندنەوەی
نائامادەیی یان باشترە بڵێم “غیابی” ئێمە لە مێژوو دا
ئەستەمە رێدەرچوونێکی باش بەدی بکرێت ،راستە
ئەو قەیرانەی کە شوناس و بوونی ئێمەی گرتۆتەوە بە
فۆرم و مودێلیتر فارس و عەرەب و تورکیشی لەباوەش
گرتووە بەاڵم بێگومان جیاوازییەکی زۆر لە نێوان ئەم
مۆدێالنەی قەیران هەیە ،پێم وابێت زۆرینەی زۆری
شوناسەکان یان با بڵێم ئەو سیستەمانەی کە خەریکی
درووستکردنی شوناسن لە رۆژهەاڵتی ناوین لەو حاڵەتە
قەیراناوییە دەژین ،سیستەمێکی وەکوو تورکیا بە
خەونی ئیمپراتۆرییەتی عوسمانییەوە تووشی شێوازێک
لە هیستریا و مالیخولیا بووە؛ دژبەرایەتی هەموو هێز و
وردە هێز/شوناس و وردە شوناسێک دەکات ،سیستەمی
کۆماریی ئیسالمی کە لە بن و پەراوێزی خۆی دا ئاوسە
بە ئارەزوویی ئێرانی کۆن و کووروش پاشا و رەمزەکانی
تەختی جەمشید ،تووشی نارسیزمێکی شێتانە بووە و
هەموو جیهان لە دژی جوانییەکانی خۆی دەبینێتەوە
و...ئەمانە زۆرتر روخسار و الیەنی سیاسی زەقکراوی
شوناسن بەاڵم وەک دەزانن الیەنی زۆرتری هەیە وەکوو
الیەنە زمانی ،ئەدەبی ،هونەری و فیکرییەکان ،واتە من
لەگەڵ ئەوەی کە دەزانم سیستەمی زاڵی ئێران چ
روانگەیەکی بۆ وردەشوناسەکانیتر هەیە بەاڵم دەشزانم
فارسی زمانێکی نێزیکە لە کوردی ،سادیقی هیدایەت
و ئەحمەدی شاملوو و خەیام و حافز نێزیکە لە دونیام،
کورد نە تەنها لە رووە سیاسییەکەی دەسکەوتێکی
شایستەی وای نییە بەڵکوو لە رووەکانیتریش دا
دەناڵێنێ ،ئێوە ئەم باسەتان چەندە قبووڵە و هۆکارکانی
بۆچی دەگەڕێننەوە؟کوا ئەو ئامادەییە کەونینەیی و

حەماسییەی کە هەندێ مێژوونووس لەبارەی کوردەوە
بە گوێمان دا دەدەن؟
و:قەیرانەکان ،دەبێ هەمیشە بە کۆ بخوێندرێنەوە ،چونکە
چەندین ئاست و بیچمیان هەیە .ناوچەکەی ئێمە زۆر دوورە
لەوەی کە رێگاچارەیەک بدۆزێتەوە کە بتوانێ چاالکییەکانی
مێژوو لە خزمەتی خەڵک کۆتایی پێبهێنێ .رەنگە لە ئێران
دیدێک هەبێ کە شتێک دروست بکرێ لەسەرەوەی سنووری
ئێرانی هاوچەرخ بێ ،بەاڵم بەو مەرجەی ئەو قەڵەمڕەویی بکا،
بۆ تورکیاش راستە ،بەاڵم سەردەمی ئیپمراتۆرییەت کۆتایی
هاتووە و مەحاڵە جارێکی دیکە ئەمە روو بدا ،بە پێچەوانەوە
ئەم تەماحکارییانە هەندەی دیکە قوڕاوی قەیرانەکان خەستتر
دەکەن.
یەکێک لە بیچمەکانی ئەم قەیرانە ،لەدەورەی بەرژەوەندخوازیی
و دەسەاڵتی رووتە ،خاوەن هیچ باگراوندێکی فیکریی هاوچەرخ
نییە ،توانای نییە دەرهاوێشتە هەنووکەییەکان بخوێنێتەوە و
هەمیشە خۆی لە بەرامبەری نەیاری خۆیدا رێکدەخات .ئەمە
بۆ بچووکترین هێزی سیاسییش راستە .لەم هاوکێشەیەدا،
دەبێ هەمیشە رۆژئاوا وەکو نەیاری ئێران دەرکەوێ ،چونکە
ئایدیۆلۆژییەتەکە بەوجۆرە نەبێ ناتوانی بەردەوامی هەبێ.
ئەگەر وردتر بکرێتەوە ،بزووتنەوەی گۆران لە دژایەتی یەکێتیی
دروست دەبێ بۆ ئەوەی خۆی بۆ دژایەتی پارتی ئامادە بکات و
پارتیش لە یەک ژێ دەدا .هیچ الیەنێک بە بوێرییەوە نایەوێ
بلێ ئێمە دەمانەوێ حوکمڕانییەکی مەدەنی بنیات بنێین،
و هاواڵتی بوون مەرج بێ .تورکیای هاوچەرخ کاری لەسەر
ئەمە کرد ،بەاڵم هاواڵتیبوون بۆ کۆماری تورکیا لە تورکبووندا
خۆی دەبینییەوە .ئێمە پێویستمان بە دیدێکی دیکە هەیە
لە بنمیچەکە بەرزتر بێ و بتوانێ گوڕێک بداتە رۆژهەاڵتی
ناوین .بۆ نموونە دەبێ زەمینە خۆش بکرێ بۆ دروستکردنی
یەکێتییەک لە نێوان تورکیا و ئێران و عێراق و سوریا و لوبناندا.
ئەمەی کە پێشنیاری دەکەم رەنگە زیاتر لە خەونەوە نزیک بێ،
بەاڵم کاتێک دەیخەینە نێو پێرسپێکتیڤێکی مێژووییەوە ،ئەو
دەم لەم پێداویستییە تێدەگەین.
پ :کە لەسەر ئەم پرسیار و وەاڵمانە بیر دەکەمەوە،
سەرەڕای ئەوەی کە زۆر وتووێژی بەپێزیشم بینیوە
سەبارەت بە رووداوەکانی ناو دونیای خۆمان بەاڵم
هەست دەکەم یەک شت کە هەمیشە غایبە غەیبەتی
شیکارییەکی سایکۆلۆژیی بۆ هەموو ئەو شتانەیە لە
دونیای ئێمە دا روو دەدەن ،واتە ئەو ماتۆڕەی کە لەسەر
بکەرەکانی دونیای ئێمە ئیش دەکات.
و:سایکلۆژییەت بە گشتیی ،بە پێی بۆچوونی من ،پیکهاتەیەکی
جێگیر نییە ،واتە دروست دەکرێ..دەشێ ئیش لەسەر ئەم
چەمکە بکرێ و دەسکاریی سایکلۆژییەتی بکرێ .سایکلۆژییەتی

فەڕەنسییەک و کوردێک لە چیدا یەک دەگرنەوە و لە چیدا
دوور دەکەونەوە؟ ئایا فەرەنسیی سەدەی حەڤدە و هەژدە و
ئێستا وەکو یەکن؟ ئەگەر وەکو یەک نین ،هۆکارەکانی چین؟
شتێکی بەڵگە نەویستە ،کە کارەکتەری مرۆڤی الی ئێمە،
بارستایی ئایین  :حەرام و حەاڵڵ ،بارستایی کۆمەاڵیەتی
 :عەیبە و نابێ ،رۆڵیان لە داتاشینی پێکهاتەی سایکلۆژی
هەیە .سایکلۆژییەتی ئێمە ئاڵۆزە ،تێکچڕژاوە ،روون نییە.
ئەگەر بوار بۆ پەروەردە خۆش بکەین ،کاریگەریی پۆزەتیڤی
دەبێ لەم بوارە زۆر هەستیارە .رەنگە بەشێکی بۆ حیرمان/
فروستراسیۆن )Frustration(2بگەڕێتەوە ،ئەم حیرمانە
وەکو کرمێک لە ناو ویژدانی ئێمە جێگای خۆی کردۆتەوە..
حیرمان تەنانەت کار لەسەر جیانتیش دەکات .بۆیە کاتی
زۆری دەوێ تاکو هۆشیارییەکی کراوە ،جێگەی ئەو هۆشیارە
دەمداخراوە دەگرێ .هۆشیارییەکی کراوە بەرامبەر بە
هۆشیارییەک کە غەریزەکان بەڕێوەی دەبەن.
پ:بێگومان سایکۆلۆژییەت پێکهاتەیەکی جێگیری نییە،
بەاڵم من وا هەست دەکەم مانای جێگیر بوون لە دوو
کەلتووری وەکوو رۆژئاوا و رۆژهەاڵت زۆر لێک دوورن،
سایکۆلۆژییەتێک کە هەر وەکوو دەڵێن لێوانلێوە بە
فەتاوا و ئەحکام لە پێکهاتە قودسی و بڤەتەوەرەکان
و لەو الوەش سایکۆلۆژییەتێک کە چەندخودایی و
فرەدەنگی هەمیشە هەبووە ئەگەرچی لە سەدەکانی
ناوەڕاست مەسیحییەت ویستی هەمووی بخەسێنێت
بەاڵم لە رینیسانس دیسانەوە گەڕایەوە و بووژایەوە...
نازانم هەمیشە لە تەندرووستی دەروونی خۆم وەکوو
کوردێک(لە پلەی بوونێکی کۆیی) گومانم هەبووە...
ئەو باسە کورتانەی جەنابت لەسەر بۆ نموونە ڤاالنتاین،
لەبیرچوونەوەی ئەو هەموو کارەساتە ،و بەچەق بوونی
گەندەڵی ،داڕمانی پێوەندییەکان ،و دەیان فایلیتر...
بەراستی هیچ نەتەوەیەک دۆخی وەهای هەبووە؟
و:ئێمە ،لە دوای کەوتنی خەالفەتی عەباسیی 1258 ،لە بەغدا،
خۆمان دووبارە دووپات دەکەینەوە .پەیوەندییمان لەگەڵ
رۆشنگەریی رۆژئاوا ،لە قوواڵییەوە نەبوو ،بەڵکو رووکەشانە
بوو .ئێمە تاکو ئێستا ئایین جیهانمان بەڕێوە دەبات ،ئایینش
سایکلۆژییەتێکی زۆر تایبەت دروست دەکات .پێیەکمان
لەسەرئەم جیهانەیە و پێیەکەی دیکەشمان لە لێوارەکانی
بەهەشت و دۆزەخدایە .تێڕوانینەکانمان لە الیەن ئەو هێزە
غەیبییەوە پیادە دەکرێ .دەیان پرسیاری سادە و ئاساییمان لە
خۆمان قەدەغە کردووە.بە کورتی سایکلۆژییەتی ئێمە مرۆڤی
دوو روو بەرهەمهێناوە .ئەم دوو رووییە لە هەموو کایەکانی
ژیانمان رەنگی داوەتەوە.
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پ :الت وایە ئێستەش واتە لەم بارودۆخەی جیهان
کە خەڵکی خۆمان خەریکە جۆرێک لە بەئامێربوون
تەجرەبە دەکات و ئەوەندەی پێبەستی خواستە
غەریزی و ناوشیارەکانێتی ،وشیاری پێگەیەکی ئەوتۆ
وەربگرێتەوە؟ئەگەرچی هیوام هەیە وابێت و هەندێ
وردە نیشانەشی لێ دەبینم بەاڵم پرسیارم لەسەر
ماهییەتی جیاوازی وشیارییە لە فەزا جۆراوجۆرەکانی
بوون و ژیانی مرۆڤی ئێمە.
و:کۆمەڵگەی رۆژئاوا لەو دەمەوەی کە شۆڕشی پیشەسازیی
تیایدا روویدا ،دوو ئاراستە تێیدا گەشە دەکەن ،یەکێکیان
ستایشی ئەم شۆڕشە نوێیە دەکەن کە بە قازانج و سوودی
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میللەتان کۆتایی دێ ،ئەوەی دیکەشیان رەخنە دەگرێت.
رێبازی رۆمانسیی یەکێک بوو لەو الیەنانەی کە بە چاوی
گومانەوە سەیری ئەم شۆڕشەی دەکرد ،مارکس بە وردیی
تیۆرییەک لەو رووەوە گەاڵڵە دەکات و باسی تەغریبوونی
پرۆلیتاریا دەکا ،فلیمە بە ناوبانگەکەی شاپلن/یش هەمان
بیرۆکەی هەلگرتووە .مەبەست لە “سەردەمی نوێ”یە .ئەوەی
ئەم باالنسەی کەمێک راگرتووە ،سیستەمی دیموکراسییە
کە هاواڵتی ئازاد دەکا لە نێو بژاردەکانی ،بەاڵم لە ناوەڕۆکی
ئەم جموجووڵە زۆرجار مرۆڤ هەست دەکات کە بوونی ئەو
هەندە خاوەن ئیعتیبار نییە .لە کۆمەڵگاکانی ئێمە ،مرۆڤەکان
نەک تووشی تەغریب دێن ،بەڵکو خۆیان بەرهەمهێنەری ئەو

کااڵیانە نین کە لە پڕێکدا دنیای زەینیان داگیر دەکات .ئەم خەڵک سەرچاوەی دەسەاڵتن .الی ئێمە خەڵک دەبنە پاشکۆی
دیاردەیە پێش قەیرانی دارایی لە کوردستان گەیشتە ترۆپکی دەسەاڵت ،دیموکراسیی لە پێناو تەندروستی حیزبدا کۆتایی
خۆی .تاکەکان لە دنیایەک دەجواڵنەوە کە هیچ کۆنترۆڵێکیان پێهێنراوە.
بەسەریدا نەبوو .کۆمەڵگەی کوردی بوو بە کۆمەڵگەیەکی
ئیستیهالکی بە ئیمتیاز ،ئەمە زۆر بە نەرێنی بەسەر کۆمەڵگە پ:پێم وابێت ئەمە دەرهاوێشتەی بەریەککەوتنی دوو
شکایەوە .مرۆڤی کورد فشاری چەندی تەغریبوونی لەسەرە ...جیهانی جیاواز و ناهاوئاستن لەگەڵ یەک ،جیهانێک کە
ئەمە خۆی بابەتێکی فرە الیەنە و رەنگە هەر لێرە جێگای لەسەدەی بیست و یەک و فەزای هەنووکە دا دەژی(بە
پێوەری رۆژئاوا خۆی) و جیهانێک کە لە سەدەگەلی
نەبێتەوە.
باوەڕ بە شانازییەکان و فەتح و ئیمپراتۆرییەت و
پ:من وا تێدەگەم کە دیموکراسی لە فۆرمە رەسەن رابردووە مەعنەوی و ئاسمانییەکان دا نوقمە...
و ئۆرژیناڵەکەی دا دەرهاوێشتەی ئەو ملمالنێیە کە بە جیهانێک لە دونیای کەشفی بەردەوام و زانست و
درێژایی چەندین سەدە لە کەلتوور و فیکری رۆژئاوا جیهانێک لە ناو بونیادە کۆنەکان و بەرهەمهێنانەوەی
دا هاتۆتە ئاراوە ،و ئەمەشم لەبەرچاوە دەشێت کە شەریعەتە ئاسمانییەکان بە فۆرمی جیا جیا ،هەموو
مۆدێلێکی جیهانگیری شێوەژیان و پێکەوەژیان و ئەمانە بەرهەمهێنەری ئەو شتەن لە مێژووی ئێمە دا
ئازادی بۆ مرۆڤ و کۆمەڵگاکان و...بێت بەاڵم هەر کە من پێی دەڵێم”کارەسات” ،کارەسات بەو واتایەی کە
وەکوو لەسەرەوەش باسمان کرد دیموکراسی (ج وەک لە جیهانی کورد دا ئەم بەریەک کەوتنەی دوو چاخی
تێز و ئایدیایەک بێت چ وەکوو نەزمێکی نوێی جیهانی) جیا و دوورلەیەک کە تا ئێستە هۆکاری کوژرانی چەند
بە عەقڵییەتی “ئێرەیی” و خۆمانی دەخوێنێتەوە ،چ سەد هەزار نەفەر کورد لەسەرەتای سەدەی بیست بە
ئیشکالییەت یان ناکۆکیگەلێکی فیکری زەق بۆ فام و دەستی ئەو هێز و سیستەمانە(سیاسی-ئایینی)ی کە
کورد لەناوی دا دەژی و پێیان گەمارۆ دراوە،بووگە.
خوێندنەوەی دیموکراسی الی ئێمە هەیە؟
و:ئەو جۆرە دیموکراسییەی کە ئەمەریکییەکان دەیانەوێ لە فۆرمێک لە لەجێی خۆکوتان و نەگۆڕان بەسەر جیهان
دەرەوەوە بیسەپێنن ،ئەنجامێکی ئەرێنیی نابێ ،بەڵکو دەبوو و مرۆڤی ئێمە دا زاڵ بووە ،شکڵێک لە خەمۆکی
خۆمان لە ماوەی ئەم  ٢٥ساڵەدا ،خۆمان لەسەر ئەم مەشقە هەست پێدەکرێت(،گیران و کوژرانی سەرۆک و رێبەرە
رابهێنابا .بۆ ئەوەی بۆ نەوەکانی داهاتوو زەمینە سازییەک سیاسی-ئایینییەکانی کورد لە سەرەتای شۆڕشە
بکەین تاکو ئەم سیستەمە رەگ دادەکوتێ و میللەت پێی نوێکانی رۆژهەاڵتی ناوین تاکوو گیران و بەندکردنی
رادێ .تەمەنی دیموکراسیی دوای جەنەرال فرانکۆ ،لە ئیسپانیا رێبەریتری سیاسی کورد لە دوا ساڵەکانی سەدەی
چل ساڵێکە ،پێشتر چل ساڵی دیکتاتۆرمان هەیە ،ئەمڕۆ ئەم بیست ،هەڵبەت ئەمە تەنها الیەنی سیاسی بابەتەکەیە
سیستەمە لە ئیسپانیا شوێنی خۆی زۆر بە باشی کردۆتەوە .و دەبێ الیەنەکانیتریش بخوێنینەوە) ئایا کارەسات
ئەمە بە مانای ئەوە نییە کە دیموکراسییەت بێ کەموکوڕی رۆح و زەینی مرۆڤی ئێمەی تێک نەداوە؟لەکام رووەوە
نەبێ ،بەڵکو سیستەمێکە کە هەمیشە دەشێ دەسکاریی بکرێت پێوەندی کورد و کارەسات بخوێنینەوە؟
و زیاتر وەاڵمی داخوازییەکانی تاکەکانی کۆمەڵ بداتەوە .الی و:ئێمە نە تەنها لە سەدەی بیستویەکەم ناژین ،بەڵکو
ئێمە نە دیموکراسییمان هەیە ،نە سیستەمێکی دیکتاتۆریشمان پاشکۆیەکمان پێوەیە کە هی سەدەکانی ناوەندە ،هەڵگری
هەیە ،تێکەڵەیەکی ئەو دوو سیستەمەیە ،ئەمە وایکردووە کە هەمان بەهان .بە تایبەتی بەها کۆمەاڵیەتییەکان پەیوەستن
قفڵ لە دامودەزگا دیموکراسییەکان بدات .تاکەکان بۆیان بەو بەهاگەالنەی کە لەو چاخانە برەویان هەبوو .ئەوەی ئەم
هەیە بە ئازادی گوزارشت لە خۆیان بکەن ،کەچی پەرلەمان دیاردەیەی زەق کردۆتەوە ،بەشێکی زۆر دەگەڕێتەوە بۆ
وەک نمایەندەی ئەو تاکانە ئیفلیجکراوە ،تاک لە کاتی سیستەمی گلۆبالیزە ،تەکنەلۆژیای نوێ ،ماس مێدیا ،ساتەالیت
هەڵبژاردن بۆی هەیە ئازادانە دەنگ بدا ،کەچی هەمان فیگەر و فایسبووک و تویتەر کە لە چەند ئاستێکدا وامان لێدەکا وەکو
و روخسارەکان دووبارە دەبنەوە .بە شێوەیەکی دیکە ،حیزب ئاوێنەیەک سەیری خۆمان بکەین .دەبێ بە چاوی رەخنەوە
ئەم جۆرە دیموکراسییە بە شێوەیەک هەڵدەسووڕێنێ کە لە سەیری جیهان بکەین ،نە ببینە پاشکۆیەکی کوێرانەی رۆژئاوا،
خزمەتی حیزب کۆتایی بێ .هەر لە هاوپەیمانێتی ستراتیژیی نە لە ناوەوەی خۆمان کرۆشک بدەین و بڵیین ئەوەی لە
رابردوومان بەدەستمان هێناوە ،بەهای ئەزەلین .کارەساتی
تا بنکەی فراوان...
چونکە لە الی ئێمە هەندەی حیزب گرنگە ،نیوەی ئەوە دەنگدەر راستەقینە لەوەدایە کە ئێمە بە چاوی رەخنەوە سەیری
گرنگ نییە ،ئەمە تەواو بە پێچەوانەی بنەمای دیموکراسییە کە دەرەوە و خۆمان ناکەین .زانکۆ و کایە پەروەردەییەکانمان
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لەسەر رەەخنە قوتابی راناهێنن ،بەڵکو ئەوانیش وەکو مینەری
مزگەوتان بابەتەکانیان دەڵێنەوە .زانست بە بێ رەخنە دەبێتە
ئایین .ئەمە تەنها کێشەی ئێمەی کورد نییە ،بەڵکو کێشەی
جیهانی عەرەبی/ئیسالمییە کە ناتوانێ لەنێو خۆڵەمێشەکانی
هەڵسێتەوە .دەرهاویشتە کارەساتئامێزەکانی لە شێوەی
پێکداناندا هەموو سووچێکی تەنییەوە.
پ:با بێینە سەر ئەدەب و الیەنی مێژووی ئەدەب ،ئێوە
لە نووسینێکی کورت دا باسی شیعری کوردی لە تاک
سەرچاوەییەوە بۆ فرە سەرچاوەیی دەکەن ،گۆڕان لە
سەرچاوەی مەعریفی ئەدیبانی ئێمە لە حوجرەوە بۆ
چەندین شوێن و فەزایتر کە دیارە ئەمەش بەزۆری لە
کۆتاییەکانی سەدەی نۆزدەهەم بەمالوە دێتە ئاراوە،
کەشفی سەرچاوەکانی دیکە وەکوو جیهانی رۆژئاوا
ئەگەر بەو کەشفەی کۆڵومبس بچێت کە ئەمریکای
دۆزییەوە ،چەندە ئـێمە لە کەشفی ئەم سەرچاوانە دا
بکەر و ئەکتیڤ بووین؟
و:پەیوەندی ئێمە لە گەڵ رۆژئاوا ،هەمیشە پەیوەندییەکی ئاڵۆز
بووە ،چونکە ئێمە ،بە تایبەتی لە باشوور رۆژئاوامان لەگەڵ
داگیرکردنی عێراق لە الیەن ئینگلیزەکانەوە ناسیی .ئینگلیز
وەک هێزێکی کۆلۆنیالی و مەسیحی دەناسین .ئەم هێزە
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داگیرکەرە ،دیدێکی نوێ دەهێنێتە کوردستان ،ئەم دیدە نوێیە،
دامودەزگای نوێش لەگەڵ خۆی دەهێنێ .بۆ نموونە،یەکەم جار
پەرلەمان لە عێراقدا لەو سەردەمە دروست دەبێ .جوگرافیا
بەرینتر دەبێ ،تاکو کۆتاییەکانی سەدەی نۆزدەهەم کورد تەنها
مەککە و ئەستەمبول بە دوورترین شوێن دەزانێ .ئەم فەزا
جوگرافییە ،هەڵگری فەزای زیهنیشە ،بۆیە ئیدی لەو قۆناغە
بەسەرەوە ،کورد بە سەرچاوەی دیکە ئاشنا دەبێ .بیر لە زانست
بە شێوەیەکی هاوچەرخ دەکاتەوە ،شاعیرانی ئەو سەردەمە زۆر
بە روونی پێشوازیی لەو قۆناغە نوێیە دەکەن .بەاڵم ئێمە بە
پێی پێویست ئەکتیف نەبووین ،چونکە کورد وەکو یەکەیەک
سەربەخۆ نەبووە ،لە الیەکی دیکەشەوە ،بە سڵەمینەوە سەیری
ئەوی دیکەی “ئەورووپی” کردووە .تاکو ئەم دواییەش کاتێک
گێچەڵێک رووی دابا ،دەیانگوت دەستی ئینگلیزی لە پشتەوە
بووە .هۆکارێکی دیکەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە لە عێراق
شۆڕش دژی بە مەلەکییەت رووی دا و سیستەمی کۆمار
بەرقەرار بوو .ئەم سیستەمە نوێیە دژی بە کۆنەپەرستیی و
داگیرکار پرۆپاگەندەی دەکرد .لە الیەکی دیکەشەوە ،هێزە
کۆنخوازەکان هەمیشە بە چاوی گومانەوە سەیری رۆژئاوای
مەسیحییان کردووە .بە بێ سەرنجی ورد ،هەموو بەرهەمێکی
ئەوان دراوەتە پاڵ ماسۆنییەت .ئێمە تاکو ئێستا بە پێی
پێویست نەماتوانییەوە سوود لە رۆژئاوا وەکو پێویست بکەین.

هەمیشە دیدی ئەخالقی زاڵبووە بەسەرمان ،هەمیشە بارستایی
ئایین خۆی فەرزکردووە .بەاڵم هەیمەنەی رۆژئاوا برەی خۆی
ستاندووە و هەرێم بووەتە بازاڕێک بۆ ساغکردنەوەی کااڵکانیان،
بە بێ ئەوەی لە ئاستەکانی دیکە سوودیان لێ ببینین:
سیستەمی پەروەردە ،پەیڕەوکردنی دیموکراسیی ،گەشەپێدانی
کۆمەڵگەی مەدەنی ،هتد..ئێمە لەم هاوکێشەیەدا تاکو ئێستا
زەرەمەند بووینە ،چونکە خاوەن دیدێکی روون نیین .هێشتا بە
وردی خۆمان و ئەوی دیکەمان نەخوێندۆتەوە .بەاڵم دەبێ ئەو
رۆژە بێ کە ئێمەش پێداگریی لە شوناسی خۆمان بکەین و
سوود لە سەرچاوە مەعریفییەکانی رۆژئاوا وەرگرین .نابێ رۆژئاوا
وەکو بلۆکێک سەیر بکەین ،نابێ بە ئەوان بڵێن رەش و خۆمان
بە سپی ببینین ،یا بە پێچەوانەوە .چونکە رۆژئاوا لە چەندین
ئاست پێکهاتووە .راستە خاوەن مێژووەیەکی کۆلۆنیالییە،
بەاڵم شوێنی سەرهەڵدانی شۆڕشە مرۆیی و تەکنەلۆژییەکانە،
سەرمایەداریی برەوی هەیە ،بەاڵم لێکۆڵینەوە زانستییەکانیش
جێگای بایەخە ،کارگەی چەک و تەقەمەنییان هەیە ،بەاڵم
سەرچاوەی مافەکانی مرۆڤن .دەبێ زۆر وردتر ئەوی دیکە
بخوێنینەوە و ئێمەش خۆمان بە ئەندامی ئەم جیهانە بزانین.
ئێمە لە سەرەتاین.

و:ئەگەر مێژوو ،لە سەرجەم ئەو چاالکییانە پێکبێ کە میللەتێکی
دیارییکراو ،بۆ خۆی دەینووسێتەوە ،ئەوە ئێمە مێژوومان نییە.
تاکو هاتنی ئیسالمی شتێکی زۆر ورد و روون نییە ،دوای
هاتنی ئیسالمیش ،مێژووی ئێمە لە رووداوی الپەڕ و التەریک
و ناتەواو پێکهاتووە .ئەوەی گومانی تێدا نییە ،ئێمە میللەتێکی
کۆن و دێرینین لەو ناوچەیە ،بەاڵم دوای ئیسالم شتێک نییە
بە ناوی کوردەوە وەکو میللەت ،وەکو میللەتێک بەو مانایەی
کە خاوەن سنوور و سیاسەتی خۆی بووبێ .کاتیک کتێبی
“کورد لە سەدەی حەوتی زایینی”(نووسینی فرسەر مەرعی)
دەخوێنیەوە ،بە زەحمەت دەتوانین وێنەیەکی یەکدیگرمان
چنگ کەوێ .ئیسالم دێت ،وەکو ئاینێکی نوێ ،میللەتانی
میزۆپۆتامیا بە زۆر دەکاتە موسڵمان  :یا بوون بە موسڵمان،
یا جزیە دان ،یا شەڕکردن..کورد دەبنە موسڵمان و ئیدی
مێژووی ئێمە لە مێژووی موسڵمانان جودا ناکرێتەوە .تەنانەت
لە سەردەمی میرنشینەکانیشدا ،ئێمە خاوەن سنوورین ،بەاڵم
خاوەن سیاسەت نین ،میرنشینی بابان تاکو سەدەی نۆزدەهەم
لە ئارادا بوو ،کەچی خاوەن دیوان و تۆمارگە و ئەرشیڤ
نین .ئەمە لە حاڵەتێکدا کە سەدەی نۆزدە بە گوێرەی مێژوو
دوێنێیە .هەروەها پەیوەندی نەتەویی لە نێوان میرنشینەکان
نەبوو ،لە یەکەی پەرت و باڵو پێکهاتبوون .زۆرجار باسی نیمچە
سەربەخۆییان دەکرێ ،کەچی ئەم نیمچە سەربەخۆییە لە
تێگەیشتنێکی سەربازیی زیاتر نەبووە ،ئەم نیچمە سەربەخۆییە
لە سیاسەتی ئەو میرنشینانە رەنگی نەداوەتەوە .حوجرە
ئاینییەکان تاقە سەرچاوەی مەعریفیی بوونە ،کەچی هیچ
برەوەیەک بە پەخشان نەدراوە ،بۆ نموونە هیچ کتێبکمان لەسەر
رەوانبێژیی عەرەبی بە زمانی کوردی نییە ،هیچ شتێکمان
لەسەر مێژووی موسڵمانان بە زمانی کوردی نەنووسییەوە ،هیچ
کتێبێکی گرنگمان لە عەرەبییەوە وەرنەگێراوە ،هەبێ و نەبێ
شیعری حوجرەمان هەیە ،لێرە و لەوێ هەندێ پەخشان کە
پێگەیەکیان لە ئاستی هەستی نەتەوەیی دا نییە .ئێمە بە
پێچەوانەوەی تورک و فارسەکان ،کە ئەوانیش وەکو ئێمە بە زۆر
کرانە موسڵمان ،بەاڵم هۆشیارییەک الی ئەوان سەرهەڵدەدا،
ئیسالم لە خزمەتی خۆیان بەکاردێنن .ئێمە دەبینە خزمەکاری
ئیسالم ،تەنانەت تاکو ئێستا ئەم تێگەیشتنە لە نێو کوردە
موسڵمانەکان بەدی دەکرێ .ئێمە خاوەن مێژوویەک نین کە
بەشدار بووبێ لە قووڵکردنی هۆشیاریی نەتەوەیی .دەکرێ
بڵێین ئێمە لە پەراوێزی مێژووی ئەوانی دیکەدا ژیاوین.

پ:هەموو ئەم خااڵنەی کە ئێوە باسی دەکان بەشێکن لەو
راستیانەی کە ئەمڕۆی ئێمەیان درووست کردووە!راستە
ئێمە خاوەنی ئەو هێزە بکەر و روانینە ئەکتیڤە نەبووین کە
“ئەویدی” بخوێنینەوە و کۆلۆنیالیزم و چەوساندنەوەیش
بەشێک لە مێژووی ئێمەی خستۆتە ژێر کاریگەری
خۆیەوە بەاڵم ئێمە ئێستەش لە خوێندنەوەی مێژووی
خۆمان وەکوو بەشێک لە مێژووی جیهان و بەوپێیەش
ناسینی”خود” خاوەن روانگەیەکی پێویست و شایستە
نین ،واتە وەکوو بەختیار عەلی لە وتارێک دا دەڵێ :ئێمە
لە هەر بابەتێکەوە خاوەنی مێژوویەکی درۆزنین ،ئەمە
بەنیسبەت خوێندنەوەی دیدی “خود”ی بۆ مێژوومان و
لەوالشەوە توانستێکی شایستەی ئەوتۆ نییە کە مێژووی
ئێمە لە ناو هاوکێشەکانی مێژووی جیهان و رووداوەکانی
بخوێنێتەوە ،وەکوو ئەو وتارەی کە دیسان بەختیار لە
رەخنەی دیدی مێژووناسانەی ئیدوارد سەعید لە ژێر
ناوی “ئیدوارد سەعید و مەسەلەی ویژدان”دەینووسێ،
ئیدواردێک کە خۆی لەناو مێژوویەکی کۆلۆنیالکراو دا
ژیاوە ناتوانێ لە کۆلۆنیالبینی مێژووی نەتەوەیەک بەناوی
کورد کە لە چوارچێوەی واڵتێکی عەرەبی(باشووری پ:ئەم وەاڵمەتان بەرەو ئەم باسە راکێشم دەکات کە
کوردستان)دایە خۆی رزگار بکات و کارەساتی هەڵەبجە بڵێم کاتێک ئیسالم هاتە ئێران زۆر کتێب لە سەر هونەر
دەخاتە دەرەوەی ئەو هاوکێشانەی کە جیهانی عەرەبی و زمان و فیکری ئیسالمی لە الیەن نەتەوەی فارس
لەپشتەوە بێت ،ئێستە پرسیار ئەمەیە کە مێژووی ئێمە نووسرا کە هەم کەلتووری فارسیان دەوڵەمەند کرد و
هەمیش عەرەب ،با بیخەینەوە بیری خۆمان ناوگەلێکی
چەندە بوونی هەیە؟
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وەکوو فارابی ،ئیبنی سینا ،سەدرولموتئەلیهینی
شیرازی(موال سەدرا) و تەنانەت شەیخی ئیشراق یان
هەمان شێخ شەهابەدینی سۆرەوەردی(کە وەک دەڵێن
بە رەچەڵەکیش کوردە) چۆناوچۆن لە مێژووی کەالم و
فیکری ئیسالمی دا دیارن ،ئەگەر ئەم وشیارییەی فارس
بگەڕێنینەوە بۆ”جۆرێک” لە ئامادەبوونیان لە ناو مێژوو
و خاوەندارێتی مێژوویەک کە ئێمەی کورد نیمانە و لە
پەراوێزی مێژووی ئەوان دابووین ،ئەگەری سەرهەڵدانی
وشیارییەکی کارا لە هاوکێشەیەکی وەها دا بۆ “کورد”
چەندە؟وشیاریی بەرهەمی ئامادەبوونە لە پانتای مێژوو،
ئێمە گەر لە پەراوێزی مێژوو دابین تا ئێستەش،
ئایا هەر وشیاری بەدی دێت؟دیارە وشیاریش لە ناو
زەمان(مێژوو) دا درووست بووە واتە فارس کاتێک وەها
پەرچەکردارێکی وشیارانەی هەبووە ئەم ئامادەیی یان
پێش وشیارییەی لە کاتی پێداهەڵشاخانە کەلتووری و
ئایینییە گەورەکانی مێژوو دا خستۆتەڕوو ،هەر چەند
کەس ناتوانێ نکووڵی لە رەوتێکی درۆسازیی مێژوویی
و جەعلی مێژوویی لەناو نەتەوەگەلی وەک فارس بکات
بەاڵم باسەکە شتیترە لێرە دا.
و:دەبێ ئاماژە بۆ ئەوەی بکرێ کە ئیسالمی سەرەتایی هیچ
فیکرێکی تێدا نییە جگە لەو تەعالیمانە بترازێ کە موتوربەکردنی
نێوانی ئایینی جولەکان و یاسا و رێسا نەنووسراوەکانی ئەهلی
بادیەیە .وەکو مێژوونووسانیش دەڵێن کە بەڵگەی زۆر ،یا
هیچ بەڵگەیەکمان بە دەستەوە نییە کە چۆن ئایینی ئیسالم
سەریهەڵداوە ،هەمووی ئەو بەڵگانە زارەکین .بەاڵم دواتر ،کاتێک
ئیسالم دێتە میزۆپۆتامیا ،ئێران داگیر دەکرێ ،واڵتی شام داگیر
دەکرێ ،ئیدی ئیسالم دەچێتە پەیوەندیی لەگەڵ دەرەوەی
خۆی ~ کەلەپووری یۆنانی ،فارسئ ،هیندی ،سریانی..لێرەوە
ئیسالم وەکو فیکر چەکەرە دەکات .دەتوانین بڵێین ئیسالم
لە رێگەی ئەدواتی دەرەوەی خۆی لە خۆی ورد دەبێتەوە.
تەنانەت فیکری تەسەووفیش ،رێزمان و نەحو ،زانستی کەالم
و هتد.لەم نێوەندە باسی کورد ناکرێ ،چونکە کاتێک دەڵێین
مێژوو ،دەبێ باسی سیاسەت و دەسەاڵت بکەین .کورد لەو
قۆناغە ،دواتریش خاوەن سەنتەرێکی سیاسیی دەسەاڵتدار نییە.
هەندەی باسی ساسانییەکان دەکرێ باسی کورد ناکرێ ،هەندە
باسی کەلەپووری سریانی دەکرێ باسی کورد ناکرێ .ئێمە لە
پێریفریکی(ئەوەی وا بە دەوری سەنتەر دا دەخولێتەوە) ئەو
سەنتەرانە ژیاویین .ئەگەر سەالحەدینێک ،یا سەهرەوەردییەک
سەرهەڵدەدا ،وەکو کورد سەرهەڵنادەن ،بەڵکو وەکو تاکێکی
نێو ئیمپراتۆرییەتی ئیسالمی و بە عەرەبی دەنووسن و بیر
دەکەنەوە .لێرە کوردبوون هیچ گرنگییەکی نامێنێ .وەکو
سەلمان روشدییەک کە بە ئینگلیزیی دەنووسێ ،تایەر بین
جەلوونێک یا ئەمین مەعلووفێک بە فەڕەنسی دەنووسێ ،یا
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یەشار کەمالێک بە تورکی دەنووسێ .هیندیی بوون و عەرەب
بوون و کورد بوونی ئەو ناوانەی سەرەوە شتێک نییە شایانی
باس بێ ،چونکە ئێمە کاتێک باسی نەتەوەیەک دەکەین
باسی شتێکی موجەڕەد ناکەین ،بەڵکو باسی چاالکی فیکر و
بیرکردنەوە و نووسین دەبێ بکەینەوە.
پ:بێگومان لە فەزایەک دا کە گوتاری ئومەی ئیسالمی
زاڵ بووە چەمکی نەتەوە مانای نەبووە ،یان کاتێک
ئیمپراتۆرییەتی ئیسالمی زاڵ کراوە سیستەمی سیاسی
دابڕاو و جیاواز لەوەش بوونی نەبووە ،کەچی لە ئێران
پاش سەپاندنی ئیسالم چەشنێک بەرگری و بەرخۆدان
هەبووە نموونەی شۆڕشی بەرمەکییەکان و ئەبوموسلیم
خوراسانی بوو کە ئەمانە سەرەڕای ئەوەی خزمەتی
زۆریان بە زمانی عەرەبی و ئیسالم کرد و پێگەی
تایبەت و تۆکمەیان لە خەالفەتی عەباسی بەدەست
هێنا دژی خەالفەت شۆڕشیان کرد ،بەهەرحاڵ باسی
من ئەوەیە ئەو وشیارییە بەو شێوەیە الی ئەوان ئامادە
بووە تا کاتێک کە فارسەکان دەسەاڵتی تایبەتی ئایینی-
قەومیی خۆیان لە زەمانی سەفەوی رۆدەنێن و تا
ئێستەش ئێمەی کورد بەشێوەیەک لە ناو هاوکێشەیەکی
کۆن دا دەژین کە بوونی ئێمەی تا ئاستی هەڕەشە بۆ
سەر زمانیش خستۆتە ژێر گوشارەوە ،داکۆکی من لە
سەر “زمان”ە کە بوونی ئینسان و بەپێی ئەوەش بوونی
نەتەوەیە ،ئێمە لە رۆژهەاڵتی کوردستان ئیبراهیم
یوونسیمان هەبووە کە دەیان کتێبی پێشکەشی زمانی
فارسی و کتێبخانەکەی کردووە”هەرچەندە ناوەرۆکی
زۆرینەی کتێبەکانیش کۆمەڵگا و مێژوو و کێشەکانی
کوردە بەاڵم بە زمانی فارسییە”(،لە کاتێکدا عەتا
نەهاییشمان هەیە کە هەر لەو فەزایە دا نووسیویە کە
ئیبراهیمی یوونسی هاوشاری نووسیویەتی کەچی بە
کوردی نووسیویەتی و خۆیشی بابەتی هەیە لە سەر
ئەمە کە بۆچی بە زمانی دایکیم دەنووسم؟) موحەمەد
قازی کەڵە وەرگێڕمان هەیە کە ئەویش هەر بەو
شێوەی یوونسی ئیشی کردووە(ئەدەبی فەرەنسی بە
بوونی ئەو لە ئێران و زمانی فارسی مانا وەردەگرێت)
لە باکووریش ئەوە یاشارکەماڵ و ...بەشێوەیەک
هاوتەریبی و هاوشکڵییەک لەم دابڕانە زمانییە دا
لە پارچە جیاجیاکانی کوردستان هەیە ،من پێموایە
مەترسییە گەورەکە لێرە دا خۆی پیشان دەدات،ئایا
نووسین بە زمانی نەتەوەی خۆت مۆرکی بنەمایی ئێمە
نییە لە دواجار دا وەکوو شوناس؟ئایا نەبوونی وشیاریی
زمانی سەرچاوەی هەموو ناوشیارییەکان نییە؟
و:وەک دەزانین ئیسالم ناوچەکەمان دەتەنێ .فارس و

تورکەکان ،زوو دێنەوە ئاگا ،واتە جۆرە موتروبەبوونێک لە نێوان
ئایین و نەتەوە دروست دەکەن .ئەم حالەتە ،لە ئەرووپاش بە
جۆرێک لە جۆرەکان رووی دا ،لە ناو جەرگەی زمانی التینیی
کە زمانی ئایینی مەسیحییە ،ریفۆرمی نەتەوەیی چێ دەبێ،
بە واتایەکی دی ،فەڕەنسییەکان ئایینی مەسیحی دەپارێزن،
بەاڵم دەیفەڕەنسێنن ،واتە سنووری نەتەوەیی دروست دەکەن
و ئیدی ئینجیل بە فەڕەنسی دەخوێننەوە ،نوێژ بە فەڕەنسی
دەکەن و گوتاری یەکشەموانیان بە زمانی فەڕەنسی ئەنجام
دەدەن .گەڕانەوە لە ئایین زۆر زەحمەتە ،بەاڵم پێداگرییکردن
لەوەی ئەو ئایینە بۆ فەرەنسییان بێ ،یا بۆ کوردان بێ ،یا
بۆ تورک و فارسان بێ ،ئاسانترە .شیعەگەرایی لە ناواخنیدا،
فارسییگەرایی هەیە ،ئەمە لە الی ئێمە رووی نەدا ،رەنگە
پەیوەندیی بە قەوارەی نەتەوەییمانەوە هەبێ ،پەیوەندیی بە
بنەمای دەوڵەتەوە هەبووبێ کە نەمانبووە .هەست بە ئامادەیی
بوونی فارس و رۆم لە گوتاری ئایینی ئیسالمی سەرەتایی
دەکرێ ،چونکە ئەمە پەیوەندیی بە خودی فارس و رۆمەوە
نەبووە ،بەڵکو پەیوەست بووە بەو دەسەاڵتەی کە هەیانبووە.
رەنگە بنەمای کشتوکاڵیی و کۆمەڵگەی خێڵەکی و گەڕۆک
بوار ناڕەخسێنێ بۆ نیشتەجێبوون ،بۆ مێژوو دروستکردن.
عەرەب لە بەداوەتەوە دەبن بە کۆمەڵگەی نیشتەجێ ،ئەویش
لە رێگای ئایین/دەسەاڵتەوە .راستە ئێمەی کورد دوو بنەمای
گرنگمان هەیە ،یەکەمیان زمانە ،ئەوەی دیکەیان خاکە ،ئەگەر
ئەم دووەمان بوژاندەوە ،ئەوە میللەتێک دەبوژێتەوە کە لە
داهاتوودا دەتوانێ لەسەر پێی خۆی بوەستێت و ئایندەی خۆی
دروست بکا.
پ:ئێوە یەکێک لەو کەسانەن کە لە چەندین زمان و
لەبواری جیاجیای ئەدەب دا وەرگێڕانتان کردووە بۆ سەر
زمانی کوردی ،یەکێک لەو وەرگێڕانانە کە کتێبخانەی
کوردی لێی بێ بەری بوو”سەد ساڵ تەنیایی”گارسیا
مارکێز بوو کە لەزمانی سەرەکییەوە وەرگێڕدرابێت ،و ئەو
وەرگێڕانەی ئێوە لە سەدساڵ تەنیایی بێگومان جێگەی
تایبەتی خۆی لە کتێبخانەی کوردی هەیە ،خوێندنەوەی
سەدساڵ تەنیایی بە زمانە سەرەکی و ئۆرژیناڵەکەی
چەندە جیاوازە لەو وەرگێڕانانەی کە لە زمانی دووهەم
یان سێهەمەوە کراون بە کوردی؟مەبەستم ئەوەیە
فامی دەقێکی وەها گەورە بە زمانە ئۆرژیناڵەکەی بۆ
کوردزمانێکی وەکوو ئێوە چ ئەزموونێکی رۆحی و
فیکری و ئەدەبی بوو؟
و:من دەمێکە تەرجەمە دەکەم ،بەاڵم ئیشی تەرجەمە یەکێکە
لەو ئیشانەی کە هەرگیز تەواو نابێ .هەندێجار هەست
دەکەم وەکو تەوقێکە کە خۆم هەڵیدەبژێرم .ئێمە ،کەسمان
لە قوتابخانەی وەرگێڕزانی نەمانخوێندووە ،بەڵکو بەرهەمی

حەز و ئارەزووە .رەنگە حەزێکی زۆر شاراوە بێ ،رەنگە جۆرە
شکستێکیش بێ .وەکو ئەوەی لە ناخی ناخمان بە خۆمان
بڵێین ،بۆچی ئەو شاکارە جوانە من نووسەرەکەی نیم! سەد
ساڵ تەنیایی ،کارێکی پڕ گرێ بوو ،ئاسان نەبوو .چونکە
گێڕانەوەی مارکێز زۆر تێکچڕژاوە ،بە تایبەتی ناوەکان دووپات
دەبوونەوە .خوێنەر دەبێ قەڵەمێ بگرێتە دەست ئینجا دەست
بە خوێندنەوەی بکا تاکو سەری لێ نەشێوێ .هەندێجار بە
خۆم دەڵێم ،بە راست من هیچ زمانێک بە باشی دەزانم؟ رەنگە
وەاڵمەکەی بە “نەخێر” بێ .ئەدەب جۆرە خولیابوونێکە ،جۆرە
شێوازێکە بۆ ئەوەی بەردەوامیی بە ژیان بدەین .بەاڵم تەرجەمە
بۆ ئێمەی کورد زۆر زەروورییە ،دەبێ کتێبخانەی کوردیی پڕ
کرێن لە نووسین و بەرهەمی ناوازە ،چونکە خۆمان خاوەن
بەرهەمی زۆر نین.
پ:دەکرێ زۆرتر باسی تێم و ناوەرۆکی سەد ساڵ
تەنیایی بکەن لە روانگەی وەرگێڕی ئەو شاکارەوە؟وەکوو
لە وتووێژێک دا باستان کردووە ئەم رۆمانەتان لە دوو
زمان واتە”فەرەنسی” و “ئیسپانی”ەوە وەرگێراوە .بۆچی
بە دوو زمان؟
و:بۆ ئەوەی کورتەیەک لەسەر “سەد ساڵ تەنیایی” بخوێنینەوە،
دەشێ پەنا بۆ هەر الپەڕەیەکی “نێت”بەرین ،بەزمانی جیا،
کورتەیەکمان لەسەر ئەو رۆمانە دەداتێ .سەرباری ئەوەی ئەم
رۆمانە براوەی خەاڵتی نۆبلە ،کە بە نیسبەت منەوە ،گرنگیی
ئەم رۆمانە لەوێوە سەرچاوەی نەگرتووە ،بەڵکو ئەم رۆمانە
“حەکایەتی داڕشتنە” ،حەکایەتی داڕشتن بۆ من ،ناوەڕۆکی
ئەم نووسینە دانسقەیە .راستە ،دەچینە گوندێکی التەریکی
کۆلۆمبیا و رۆمانووس بۆ نێو تەقلید و ئەقڵییەتی کۆمەڵگایە
شۆڕمان دەکاتەوە .دەچینە دنیایەک کە لەوەو پێش نەمانبینیوە،
راستە لەهەندێ شوێن ئاماژە بۆ مێژووی ئەو واڵتە دەکات،
وەکو کۆلۆنیالیزم ،هاتنی شەمەنەفەر ،کارگەی مۆز و هتد،
بەاڵم بە گێڕانەوەیەکی زۆر پەدیدەئامێز ،لێرەوە رەنگە چەمکی
جادووگەریی واقیعی پێ رەوا ببینرێ ،لەمەش زیاتر ،بەڵکو
مارکێز داهێنەری ئەم رەوتە ئەدەبییەیە .کەسایەتییەکانمان
لە ال نزیک دەکا ،لە کاتی خوێندنەوە وا هەست دەکەین،
دەمێکە ئێمە مێلکییادیس و سەرهەنگ ئاورۆلیانۆ دەناسین..
هیچ الپەڕەیەک نییە کە بە بێ موفاجەئە تەواو بێ ،حەکایەت
لە ناو حەکایەتە ،وەکو گێڕانەوەکانی “هەزار و یەک شەوە”
راستە ،سەرەتا بە ئەستەم رۆ دەچینە نێو ئەم گێرانەوەیە ،بەاڵم
تا زیاتر بخوێنیەوە ،هەندە دڵگیرتر خۆی نیشان دەدا .لە کاتی
وەرگێڕان ،سەیری دەقە ئیسپانیی و فەڕەنسییەکەم دەکرد تاکو
بە گوێرەی توانا وەرگێڕانەکەم ورد بێ ،بەاڵم گومانی تێدا نییە،
هەموو بەرهەمێکیش بە بێ هەڵەوپەڵە نابێ
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پ :لە جیهانی ئارتور رێمبۆ و شارل بوودلێر چیتان
هەڵگۆست کە شێلگیرانە کەوتنە وەرگێڕانیان؟گوڵی
خراپە چی دەبەخشێ بە دونیای شیعریی ئێمە؟
و”:گوڵی خراپە” شاکارێکی جیهانییە ،ئەمڕۆ ،ئەدەبدۆست نییە
لە سەر گۆی زەمین گوێی لەم دەنگە ناوازەیە نەبووبێ کە لە
سەدەی نۆزدەهەمی فەڕەنسیی سەریهەڵدا .بۆدلێر پشت لە
رەتابەت 3ی رۆمانسییەت دەکات و باوش بۆ نوێ دەکاتەوە،
نوێ ،تەنانەت ئەگەر لەودیوی ژیانیش بووبێ .بۆدلێر دەنگی
شارە ،پاریسی نوێ ،پاریسێک کە ئیدی پشت لە سەدەکانی
ناوەند دەکات و شاشەقام و بااڵخانە و تەالرەکان موژدەی
سەدەی بیستیان پێیە .بۆدلێر ئەو دەنگە عاسییەیە کە لە
نێوان ئاسمانە بێگەردەکان و چڵپاوی ئەم سەر زەمینە بە
هەڵواسراویی دەمینێتەوە .دەنگێکی شیعرییە بە ئیمتیاز کە
دواتر رامبۆ بە یەکێک لە خوداوەندەکانی لەقەڵەم دەدا ،ئەو
رامبۆیەی کە بێزی لە هەموو ئەدەبیاتی پێش خۆی دەکرد،
ئەگەر بێت و راسین و ئۆڤید بەهەند وەرنەگرین.
رامبۆ قارەمانێکی نوێیە...ئەو شیعر و شێوەکانی ژیان لەیەک مارە
دەکات .سەفەری جوگرافیی و سەفەری شیعری بەیەکەوەن.
یەمەن و حەرار و هۆڵەندا و جاڤا و ئەلمانیا ئاماژە بۆ ئەمە
دەکەن ،بە تایبەت لە سەدەی نۆزدەهەم کە سەفەرکردن
وەکو ئەمڕۆ ئاسان نەبوو .رامبۆ زۆر زوو دەست دەکات بە
شیعرنووسین و زۆر خێراش وازی لێدەهێنێ ،ئەم نهێنییە
دەچێتە دوو تۆی شیعرەکانی.
پ :خاڵە هەستیار و ئاڵۆزەکانی تێگەیشتن لە جیهانی
شیعریی ئەم دوو شاعیرە و هەروەها وەرگێڕانی جیهانی
شیعرییان بۆ سەر زمانی کوردی کامانەن؟
و:بۆدلێر و رامبۆ ،زۆر لە شاعیرانی ئێمە جودان .هەر بۆ نموونە،
تێرمی “جوانیی” وەرگرین ،بڕوا ناکەم لە تەواویی ئەدەبیاتی
رۆژهەاڵت بەو جۆرە سەیری جوانیی کرابێ .جوانیی الی
بۆدلێر ئاڵۆزە ،سەرنجڕاکێشە ،کەچی پەلوپۆی مرۆڤ بۆ دۆزەخ
رادەکێشێ .سەرچاوەی جوانیی ئاسمانیی نییە بە تەنها ،بەڵکو
عەرزیشە ،تەنات لە نێو گەندەڵییشدا بەدی دەکرێ .کەچی
هەمان تێرم الی رامبۆ ،تەواو جودایە ،لە شوێنێک دەڵێ
“جوانییم لەسەر ئەژنۆم دانا ،تاڵ بوو” .دنیای ئەم دوو شاعیرە بۆ
من ،جێی رامان بوو .وێنەی شیعریی سرکن ،زۆرجار زەحمەتە
هەمان مورادیف بە زمانی کوردیی بدۆزینەوە .هەر بۆ نموونە
بۆدلێر باسی “ئۆرژی” دەکات لە شوێنێ ،ئۆرژی بەو ئاهەنگ و
جەژنانە دەوترا کە لە یۆنانی دێرین پیادە دەکرا ،ژنان و پیاوان،
پێکەوە بە بێ دەمامک و سانسۆری کۆمەاڵیەتی ئاهەنگیان
ساز دەکرد .ئەم تێرمە بە ئاسانی ناگاتە الی خوێنەری ئێمە
ئەگەر ئاشناییەتی لەگەڵ کەلتووری ئەورووپی نەبێ .یا کاتێک
رامبۆ دەڵێ “من یەکێکی دیکەیە” ئەم دەستەواژەیە بە ئاسانیی
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ناگاتە الی خوێنەری کورد.دەشێ ئاڵۆزییەکان بکرێتە لیستێک
و ئیشی زۆری لەسەر بکرێ...
هەروەها رەمزە ئاینییەکان ،مەبەست لە ئایینیی مەسیحییە،
ئەم لەکسیکەش بەربەست درووست دەکات .دەیان رەمز،
تەنانەت زیاتریش دەقی ئەم دوو شاعیرەی ئاخنییە .دەبێ
کەمێ شارەزاییمان لە ئاینیی مەسیحییەت هەبێ بۆ ئەوەی
ئەم دەقانە دەخوێنینەوە.
پ:ئەدەبیاتی کوردی تا چەندە توانیویە خۆی لە ژێر
ئایدیا ئایینی و شەریعەت تەوەرەکان و هەروەها
ئایدۆلۆژیاکان(چەپ بەتایبەتی و هەروەها ناسیونالیزم)
رزگار بکات؟مەبەست لە ئایین و ئایدۆلۆژیا هەموو ئەو
تێڕوانینانەیە کە ئەدەب بە ئەحکام و باوەڕەکان ئاوس
دەکەن.
و:ئێمە ،ئێستا لە قۆناغی گواستنەوە داین ،گواستنەوەی
ئەقڵییەتێکی ئایینیی بۆ ئەقڵییەتێکی راسیۆنال .ئەم
گواستنەوەیە دەمێکە دەستی پێکردووە ،تەنانەت لە سەرەتای
سەدەی بیستەمەوە ،واتە دوای تێکشکانی ئێمپراتۆرییەتی
عوسمانی ،بەو پێیەی کە کورد گەرای هەستی نەتەوایەتیی تیا
دەبزوێ .لە دوای جەنگی جیهانی دووەمیشە رێبازی چەپگەرا
هەژموونی خۆی ،بە تایبەت لە نێو توێژی خوێندکاران و
چەپی سیاسیی دا زاڵ کرد ،ئەمەش لە نێو کایە ئەدەبییەکاندا
رەنگدانەوەی دەبێ .لەم سی ساڵەی دوایی ،کرانەوەیەکی
بەرچاو بەدی دەکرێ و رەخنەگرتن لە ئەقڵی ئاینیی و تەنانەت
لە گوتاری ئاینیی برەو دەستێنێ .هاوتەریبیش ،ئەدەبییاتی
ئێمە کرانەوەی زیاتر بەخۆوە دەبینێ .تا رادیەک ،بارستایی
ئایدیۆلۆژیی ئاینیی و ناسیۆنالیست بە شێوەیەک لە شێوەیەکان
بەرەو کاڵبوونەوەی زیاتر دەڕوا .بەاڵم هێشتا رەمزی شیعریی
هەن وابەستەی خەونی نەتەوایەتیین و ئەم خەون و ئاوات
و ئومێدە لە نێو دەقەکانیان رەنگی داوەتەوە .بەاڵم لە دوای
راپەڕینەوە ،نەوەیەکی نوێ ،هەوڵی ئەوە دەدەن “من”ی
خۆیان بنووسنەوە ،بەاڵم خود نووسینەوە هێشتا لە بەربەستە
کۆمەاڵیەتییەکان رزگاری نەبووە ،چونکە شۆڕشی فیکر
هاوتەریب لەگەڵ شۆڕشی کۆمەاڵیەتی لە رەوتدا نییە .ئەمەش
دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە دەمێکە کۆمەڵگای کوردستانی لە نێو
جوغزێکی داخراوە هەلومەرجی بەسەردا سەپێنرا بووە .هەروەها،
هەلومەرجی ناوچەیی هێشتا لەبار نییە تاکو ئەم شۆڕشە لە
کوردستاندا سەرهەڵبدا ،چونکە هەژموونیی ئیسالمی سیاسیی
برەوی زیاترە ،دەوڵەتە ئیقلیمییەکان هێشتا ،مۆدێلی حوکمی
مەدەنییان تیا سەقامگیر نەبوو تاکو کاریگەریی ئەرێنی بەسەر
کوردستاندا هەبێ.
پ:ئەدەبی کوردی لە ئاستی جیهان دا تا چەندە

ناسراوە؟ئایا ئەو ئایدۆلۆژی زەدەگییە دوورودرێژە کە
بەسەر ئەدەبیاتمان زاڵ بووە ،رێگر نەبووە لەم پرۆسەیە
دا؟
و:ئەدەبی کورد هەر هەندەی خودی کورد ناسراوە .لە سەرەتای
هەشتاکان ،لە ئەرووپا ،زۆر کەم بوون ئەوانەی کە کوردیان
دەناسی ،لە نێو خەڵکی ئاساییدا ،رەنگە لە نێوان ١٠٠٠
کەس ،یەکێک کوردی نەناسیبا .لە  ،١٩٨٨دوای ئەوەی
رژێمی سەدام ،گازی کیمایی دژ بە دانیشتوانی هەڵەبجەی
بەکارهێنا ،ئیدی کورد لە میدیاکان و رۆژنامە و تەلەڤزیۆن
زۆر باس کرا .دەشێ بڵێین ،لەو کاتەوە کورد وەکو میللەتێکی
ستەمدیدە لە رۆژئاوا ناسرا .من باسی ،ئەو بازنە تەسکە ناکەم
کە هەمیشە کوردیان ناسیوە ،لە رێگای چەندین مەڵبەند و
زانکۆ و سەنتەرگەلێک کە ئیشیان لەسەر مێژوو و ئەدەبییات
و میدیا کردووە .چەندی کەسایەتی ناوداری کورد لەو مەیدانە
هەبوون کە ئەم کارەیان ئەنجام داوە ،وەکو کامەران بەدرخان،
زازا ،جەمال نەبەز و چەندینی دیکە .ئەدەب پشکێکی زۆر
کەمی بەرکەتووە  :هەوڵەکانی ژابا ،جوێس بلۆ ،کریس کۆچەرا،
ئۆسکارمان و کەسانی دیکە لەم بوارەدا دیارن ،دیسانەوە ئەم
هەواڵنە بەس نەبوون بۆ ئەوەی ئەدەبییاتی ئێمە روخسارێکی
یۆنیڤێرساڵی هەبێ ،ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ چەند هۆکارێکی
مێژوویی .کورد دەوڵەت نەبوو تاکو ببێتە خاوەن زمانێکی
یەکگرتوو ،وەکو ئێران و تورک و عەرەب .دەمێکە فیردەوسی و

خەیام سیمایەکی جیهانیان وەرگرتووە ،هەزار و یەک شەوەی
عەرەبان ،قورئان ،زۆر زوو تەرجەمەی التینی فەڕەنسی کران.
بە یونیڤێراسال بوون پرۆسەیەکی زۆر سستە بە نیسبەت
ئەدەبییاتی ئێمەوە ،چونکە کادیری وەرگێری بیانییمان نییە،
ئەوەی هەیە ،هەر خۆمان ئەنجامی دەدەین ،بە واتایەکی دیکە،
هەر خۆمانین دەق لە کوردییەوە دەکەینە ئەڵمانی و فەڕەنسی
و ئینگلیزیی و دانیمارکی ،هەر خۆشمانین ئەدەبیاتی بیانیی
دەکەینە کوردیی .ئەمە هۆکارێکی گرنگە ،چونکە کاتێک
رۆژئاواییەکی کوردیزان ،بەرهەمێک لە کوردییەوە دەکاتە
ئینگلیزیی بۆ نموونە ،پێشوازیی زیاتری لێدەکرێ تا کوردەکە
خۆی .بەاڵم لەم دە پانزە ساڵەی دوایی بەرهەمگەلێکی زیاتر
دەبنیرێ کە تەرجەمەی زمانی بیانیی کراون .لە ئایندەدا ،کاری
زیاتر دەکرێ ،من هەندەی گرەو لەسەر ئایندە دەکەم ،هەندە
گرەو لەسەر مێژوو وەکوو رابردوو ناکەم
پ:ئێوە دیوانی مەحویتان کردووە بە فەرەنسی و
 2001چاپ بووە ،هەرچەندە زۆر پرسیارە بۆم کە ئێمە
لەرووی دەروونی و زەینی و رۆحییەوە چی ئەزموون
دەکەین کاتێک شیعر یان بابەتێک بە زمانگەلی سەر
بە التین بەتایبەتی ئاڵمانی و فەرەنسی وەردەگێڕین
یان دەنووسین؟بەاڵم ئەمەش پرسیارێکی زەقە بۆم کە
مەحوی بۆ مرۆڤی ئەورووپی و بە تایبەتی فەرەنسی لە چ
روویەکەوە دەشێت شتی پێ بێت؟کەلتووری فەرەنسی

ساڵی دووهەم  ،ژماره ی  ٤پووشپەڕی ٢٧١٧ی کوردی

179

حەدیس و ئایەتانە ورد دەبینەوە کە مەحوی بۆ دروستکردنی
فەزای شیعرەکانی کەڵکی لێ وەرگرتوون ،گەلێک بارگاویین
بە ئیسالمی زاهیریی .ئیسالمی زاهیریی سەرجەم ئەو یاسا و
ئەحکامە دەگرێتەوە کە دەبێ موسڵمان پەیڕەویی بکا تاکو لە
نێو ئوممە جێگای بێتەوە .هەروەها لە کاتی بەسەرکردنەوەی
شیعرەکانی مەحوی ،لە هەڵوێستی ئەو شاعیرە تێدەگەین
سەبارەت بە یەکێکی وەکو حەالج ،یا هەڵوێستی سەبارەت
بە چەمکی “وەحدەتی وجوود” .گرینگیی مەحوی لەوەدایە،
کە بە کوردیی ناوەند ،زمانی سۆفیگەریی دێنێتە ئاراوە ،بەاڵم
ئەم هێنانەکایە ،لە سەردەمێکدایە کە سیستەمی خەالفەت
بەرەو ئاوابوون دەچێت و فیکری نەتەوایەتی خەریکی چەکەرە
کردنە ،بە تایبەتی لە ناو تورکان .لەم رووەوە ،ئەگەر سەیری
مەحوی بکەین ،دەبینین کە شاعیر سەر بە وەچەیەکە دەمێک
بوو باروبارگەی خۆیان لەو رۆژهەاڵتە پێچیببووەوە ،ئەو بەو
کەشتیوانە دەکات ،کە بە سەوڵ لێدان خۆی دەگەیەنێتە
کەنارەکانی وشکایی لە جیهان ،بە تایبەت ئەو ناوچەیە لە
گۆڕانکاریی قووڵ دایە .مەحوی ئاوڕ لە رابردوویەکی بێگەرد
دەداتەوە ،رابردوویەک ئیدی مەحاڵە بە دەستی یەکێکی وەکو
عەبدولحەمیدی دووەمی عوسمانی ،جارێکی دیکە ببوژێتەوە.

چەندە مەحوی خوێندەوە پاش ئەم وەرگێڕانە؟
و:بەشێکی زۆری ئەو کارە ئەکادیمیانەی کە لەسەر کورد و
ئەدەبییات و مێژووی کورد ئەنجام دەدرێت ،وەکو سەرچاوەیەکی
زانستیی ،لە ئەرشیڤی زانکۆکاندا دەمێننەوە -تێزەکەی من
لەسەر مەحوی دوو بەشی لەخۆ دەگرت ،بەشی خودی تێزەکە،
و بەشەکەی دیکەشی وەرگێڕانی هەموو شیعرە کوردییەکانی
مەحوی بوو .دواجار بیرم لەوە کردەوە کە بە جیا دەقە
شیعرییەکان چاپ بکەم .چاپکردن ئاسان نییە ،کاری ئیداریی
زۆری دەوێ ،منیش یەکێکم لەو کەسانە زۆر دڵم بە کاری
ئیداریی خۆش نییە .ئەو دەمەی وەاڵمی فەرمییان دامەوە ،من
فەڕەنسام جێهێشتبوو و لە ئیسپانیا جێگیر بوو ،داوەتنامەیەکم
لە دەزگای ئارمەتانەوە بەدەست گەیشت بۆ ئەوەی رۆژێک
تەرخان بکەن تاکو لەسەر مەحوی ئەدەبییاتی سۆفیگەریی
قسە بکەم ،من نەچووم .دواتریش زۆر دوای نەکەوتم .چاپ
بوو و باڵوبووەوە .هەروەها چەند ساڵێک پێشتریش ،یەکەم
دیوانی شیعرییم هەر لە هەمان دەزگا ،ئیسماعیل دەروێش
تەرجەمەی کردبوو ،باڵبووەوە ،وەکو بیستم خوێنەری هەبوو.
بەاڵم وەکو خۆت دەزانی ،ئەوانەی مەحوی دەخوێننەوە،
هەڵبەتە خوێنەری ئاسایی نیین ،بەڵکو خوێنەری دانسقەن کە
ئارەزووی ئەدەبییاتی سۆفیگەریی و رۆژهەاڵت دەکەن .ئەمە
بۆ بەشێکی زۆری ئەدەبییاتی رۆژهەاڵتیش راستە .ئایا تا چ پ:سەرەڕای ئەم باسانە لەسەر جیهانی مەحوی،
رادەیەک فیردەوسیی و خەیام لە ناو فەڕەنسییەکان ناسراون_ ئایا لەڕووی وجوودییەوە(النیکەم باڵە ئایینییەکەی
وجوودگەراکان) کەڵکەڵە و دڵەڕاوکێیەک لە مەحوی دا
ئەمە بۆ مەحویش راستە.
نابینن؟بۆ نموونە شیعری “لە ناکەس کارییا خاکم بەسەر
پ:خاڵێکی گرینگ کە ئاماژەتان پێ داوە ئەمەیە رۆی بە با عومرم/خوایە بمژێنی تا لەبەرقاپی کەسێکا
کە مەحوی خوێنەری تایبەتی خۆی دەوێ ،راستە ئەمرم”...یان هەر بەیتێکیتری ئەم غەزەلەی کە دەڵێ:
مەحوی شیعری وای هەیە دەاللەتە لە هەڵوێستێکی خەیاڵی پووچی دنیا وا دەماغ و دڵمی پێچاوە /قیامەت،
ئایینی-سیاسی و زۆر حەیفە کە ئەو کارەی کردووە هەر مەگەر رۆژی قیامەت بێتەوە فکرم...ئەم دەربڕینانە
بەاڵم لەهەمان کاتیشدا جیهانی مەحوی جیهانێکی ئایا تیشکێک لە دڵەڕاوکێیەکی وجوودی کە ملمالنێی
فرەرەهەند و ئاڵۆزە و من هەندێ لە ناوەرۆک و تێمی بوونی خۆی دەکات لە ناو ئەو سێ کوچکەیەی کە ئێوە
کەالمی و فیکری(با بڵێم هەندێ کەڵکەڵەی وجوودی) باستان کرد ،ناخاتە ڕوو؟لە شوێنێک دا مەریوان وریا
کە لە جیهانی مەحوی دا دیتوومە الی زۆرێک لە قانع باس لە نیهیلیزمی مەحوی دەکات لەم شیعرەی
شاعیرانی نوێی ئەمڕۆش نەمبینیوە و لە وتارێکی کورت دا.
بەناوی “جیهانی پارچەپارچە و فرەرەهەندی مەحوی” و:زۆر راستە ،مەحوی لە دوا پێناسەدا ،شاعیرێکی وجودییە،
هەوڵم داوە ئەم باسە بخەمە روو ،روانگەی ئەحمەدی بەاڵم نەک ئەو وجودییەتەی کە ژان پۆل سارتەر بانگەشەی
مەال وەکوو کەسێک کە هەم تێزەکەی لەسەر ئەم بۆ دەکرد .بەڵکو لە رووی ئەنتۆلۆژییەوە ،واتە بوونی مەحوی
شاعیرە بووە و هەمیش تێڕوانینی تایبەتی بۆ شیعر لە نێو بوونێکی گەورەتر دا دەبێ چۆن بێ .بوونی گەورە ،وەکو
بوونی بچووکی “مرۆڤ” بوونێکی کاتییە ،فانیە ،کورتخایەنە،
هەیە چۆناوچۆنە؟
و:تێزەکەی من لە سەر سێکوچکەی شەریعەت و حەقیقەت و بۆیە مرۆڤی کامیل ئەو کەسەیە کە پشت لەم جیهانەی دەکات
تەریقەت دەکۆڵێتەوە ،واتە شیعری مەحوی لە کوێی ئەم سێ کە زۆرجار بە سۆزانیی و بێ وەفا نێوزەد کراوە .بردنەوەی
کوچکەیەدایە .لە کاتی خوێندنەوەی دەقەکانی لەوە تێدەگەین ئەم گرەوە ئاسان نییە ،چونکە مەرجەکانی ئەم تەبایی بوونە،
کە مەحوی لە نێو بگرەوبەردەی نێوان ئیسالمی زاهیریی ( جودا بوونەوەیە ،تەرک کردنی ئەم جیهانە بێ ناوەڕۆکەیە ،ئەم
شەریعەت) و ئیسالمی باتینیی ( حەقیقەت)دایە .کاتێ لەو جیهانەی کە هەموو بە ئاوی دەچوێنین کەچی جەوهەری
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چۆن دەقە شیعرییەکانی خۆی رێکخستووە .لە رۆژهەاڵت
چەند دەنگێک هەیە بە بۆچوونی من لە نێو ئەزموونگەراییەکی
جواندا دەنووسن .ساڵەح سووزەنی ،سوریالیی ئامێزێکی تایبەتە،
عەلی پوور ،دەیەوێ گەمەکانی زمان تا دوا سنوورەکانی ببات..
دوا سنوورە ،ئەمە پرسیارێکە .لە باشوور ،چەندین دەنگی جوان
و بە پیت هەن .بەاڵم هەندێجار هەست دەکرێ ،دوای شێرکۆ
بێکەس هەست بە هەتیوبوون دەکرێ ،ئەمە نابێ وا بێ..چونکە
شاعیر هەمیشە هەتیو بووە و هەتیوە -دالوەر قەراداغی و
هیوا قادر و هاشم سەراج و لە نێو الوەکاندا ،پێشەوا و بۆلی
و چەندین دەنگی دیکە هەن..ئەمڕۆ شیعر نووسین تا بڵێی
سەختە ،چونکە بنمیچێک نییە شاعیر داڵدە بدا.

ئەم بوونە ،تراوێلکەیی و سەرابە .لەم دیدەوە ،مەحوی
دەچێتە خانەی رێبازی سۆفیگەریی کە جەوهەری بوون رەت
دەکاتەوە و باوەش بە جەوهەری موتڵەق دەکا کە وێنەیەک
وەکو الیتمپتئڤ 4هەمیشە دووبارە دەبێتەوە .ئەم وێنەیە لە
شێوە ژنێکی رۆژهەاڵتییدایە ،بێگومان کەرەسە ئەدەبییەکانی
لە ئەدەبییاتی پێشخۆیەوە دەقۆزێتەوە .وێنەیەک ،هەندەی
روخسارە مانگییەکەی دەردەکەوێ ،هەندە لەش و جەستەی
ئەو “ژنە” دەرناکەوێ .روخسارێکی خڕ ،وەکو مانگ خاوەن
دەاللەتی زۆرە .تاکو ئێستا ناوی “مەنوچەری” لە ناو فارساندا،
ئاماژەیەکی روونە بۆ ئەو مانگە خڕەی کە شەوی رۆژهەاڵت
دەادەگیرسێنێ ،هەڵبەتە بێ بەش نییە ،لە بەهای پیرۆز.
مەحوی روو لەو روخسارە دەکات و پشت لە دنیا دەکات .لەم
رووەوە ،مەحوی بوونی خۆی دیاریی دەکات ،بوونێکە ئاوڕ لە پ:رەخنە بە گشتی و رەخنەی ئەدەبی لە ئاستی
جیهانی دا چ ماهییەت و پێگەیەکی هەیە؟و فەزای
رابردووی بێگەرد و ئایندەیەکی خەیاڵی دەداتەوە.
رەخنەی ئەدەبی کوردی چۆناوچۆنە؟
پ:دۆخی گشتی ئێستای شیعری کوردی لە باشوور و:هاوکێشەیەکی باو هەیە لە نێو کەلتووری کوردییدا،
و پاشان لە رۆژهەاڵت چۆن دەبینن؟دەکرێ ئاماژە بە دەڵێ ،لەبەر ئەوەی دەقی کۆک نییە ،رەخنەشمان نییە،
ئەم تێبینییە ،هەڵەیە ،چونکە سەرهەڵدانی شیعر وەکو دەق
ئەزموونە سەرکەوتووەکان بدەن.
و:شیعری کوردیی وەکو شیعری جیهانییە ،ئیدی شتێک نییە و سەرهەڵدانی رەخنە وەکو گوتارێکی جودا لەسەر دەقی
بە ناوی “شاعیر” وەکو جاران ؛ بۆدلێر ،رامبۆ ،هۆڵدرلن ،رینییە شیعریی ،دوو دەرکەوتەی جودان .ئەگەر گێلگامیش وەکو
شار ،ئەالن پۆ ،ئەلیەت ،گوتە ،حافز ،نالی ،شاملو ،موتەنەبی ،دەقێکی هونەری/ئەدەبی/شیعری/فەلسەفیی سەیر بکەین
هتد..ئەمڕۆ جێگا و پێگەی شاعیر لە کۆمەڵگەی مۆدێرندا ،تەنها کە مێژووی دەگەڕێتەوە بۆ  ٥هەزار ساڵ ،کەچی رەخنەی
شیعر نووسین نییە ،بەڵکو چاالکییەکی فراوانترە و بواری شیعر زانستی لە شوێنێکی دیکە ،لە فەزایەکی کەلتووری دیکە
تێدەپەڕێنێ .شاعیر لە ناو شاردا چاالکە ،نەک وەکو شاعیر سەرهەڵدەدا ،ئەمە مانای وایە ،کە دوو بواری زۆر جودان.
بەڵکو وەکو هاونیشتیمانییەک کە هەست بە لێپراسراویی و ئێمە ،بە گشتی ،سەر بە کۆمەڵگەیەکی تەقلیدیین ،رەنگە،
ئەرک دەکا ،ئەویش وەکو سیاسیی کار دەکا ،بەاڵم بە ئەدوات و ئەگەر وردتر بڵێین ،ئێمە لە قۆناغی گواستنەوەداین کە هێشتا
کەرەسەی دیکە .بۆیە ،بڕوا ناکەم ،ئیدی شاعیر وەکو پێغەمبەر سنوورەکانی دیار نین .لە کۆمەڵگە سوننەتییەکان ،رەخنەی
خاوەن دەزووە پەنهانەکانی پەیوەندیی نێوان مرۆڤ و دەرەوە زانستیی سەرهەڵنادا ،بەڵکو وەسف و ستایش و زەم هەن ،ئەم
بێ ،بەڵکو ئەویش وەکو مرۆڤێکی دیکە ،بەشداریی لە کۆمەڵگە رەگەزانە پەیوەندییان بە گوتاری رەخنەی زانستییەوە نییە.
دەکا .شاعیر غەیببینیش بێ ،غەیبیبینێکی مێتافیزیکیی نییە ،ئێمە ،بە شێوەیەکی گشتیی ،خاوەنی ئەقڵییەتێکی راسیۆنال
بەڵکو لە ناو زماندا ئیش دەکا ،لە نهێنییەکانی زمان ورد نین تاکو رەخنە بە مانا فراوانەکەی سەرهەڵبدا .لە رۆژئاوا ،لە
دەبێتەوە و رەهەندی دیکە دەبەخشێتە زمان ،لێرەوە ،جیهان چەرخی راپەڕینەوە ،رەخنە وەکو بەرهەمی ئەقڵی راسیۆنال
بە شێوەیەکی دیکە دەردەکەوێ ،ژیان بە جۆرێکی دیکە خۆی چەکەرە دەکا ،رەخنە لە دەقی پیرۆز دەگیرێ ،نەک بۆ ئەوەی
ئاشکرا دەکات .شاعیری زمانحاڵ کۆتایی هات ،لە کوردستان ،رەتی بداتەوە ،بەڵکو بۆ ئەوەی لێیبکۆڵێتەوە ؛ کاتێکیش ئەم
شێرکۆ بێکەس ،دوا شاعیر بوو ،وەکو شاعیری میللەت ،شاعیری تەورە پەیدا دەبێ ،دەچێتە بازنەیەکی فراوانتر  :رەخنە لە
میللی ،شاعیری دەنگی ئەوانی دی .ئەم هاوکێشەیە ،بە بڕوای کایەکانی کۆمەڵگە  :ئایین ،سیاسەت ،هونەر ،شیعر ،ئەدەب،
من کۆتایی هات ،بە واتایەکی دیکە ،شاعیر لە دوای دەنگی مێژوو هتد .گوتاری باوی ئێمە ،رەخنەیی نییە ،بەڵکو گەڕانە
خۆی دەگەڕێ و نایەوێ دەنگی ئەو ببێتە دەنگی ئەوانی دی ،بە دوای سەرچاوەیەک کە شەرعییەتمان بدانێ ،شوناسمان
واتە ئەرکە سیاسیی و کۆمەاڵیەتیی و ئاینییەکانی لەسەر ال دیاریی بکات ،خۆمان لە جیهاندا دیاریی بکەین .بۆیە هێشتا
ئەچێ ،شاعیر لەو رووەوە بار سووک دەبێ ،بەاڵم کارەکەی بە رای من پێگەیەک نییە ،نەک بۆ رەخنەی ئەدەبی ،تەنانەت
سەختتر دەبێ ،واتە دەبێ بە شێوەیەکی شاقووڵی رۆ بچێتە بۆ رەخنە بە شێوەیەکی گشتیی ،ئەمە لە کایەکانی سیاسەتدا
نێو دەنگی خۆی و لەوێ نەوتراو بدۆزێتەوە .بۆیە کاتێک باسی زۆر بە جوانیی دەرکەوتووە ،بە تایبەتی لە باشوور .رەخنە
شاعیرێک دەکەین ،دەبێ لێی وردبینەوە و بزانین بۆچی و و جوێن دەبنە هاوتەریبی یەکتر .ئەمەش مانای ئەوە نییە
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کە خوێندنەوەی رەخنەئامێزمان نەبێ ،لە حەفتاکان ،لە ژێر
کاریگەریی ئایدیۆلۆژیای مارکسی دەق دەخوێندرایەوە ،دواجار
هەندێ کار هەن لە دیدی دیاردەگەرایی ،یا بنەماگەرایی
کارەکانیان ئەنجام داوە .بەاڵم ،هێشتا ئێمە دوورین لە
ئەقڵییەتێک کە لە ناوەڕۆک وجەوهەری کاری رەخنە تێبگات.
پ:ئەزموونی شیعری ئەحمەدی مەال لە “زەردەک”ەوە
تاکوو “سەرەتاکان” کە کۆی ئەو شیعرانەیە لە نێوان
سااڵنی 1974بۆ  2006نووسراون و بەختیار عەلی
پێشەکی لەسەر نووسیوە تا گەڕانەوەی زەردەشتیش لە
خۆگری چەند جومگەیە کە بەگشتی من ئاوای دەبینم.
جومگەیەک کە بەردەوام خەونی تازەگەری و دابڕانی
لە رەوتی خۆی دا هەڵگرتووە ،جومگەیەک کە خەون
و کەڵکەڵەی گەڕان و بوونی بەمانای تاکییەتی شاعیر
پێکەوە گرێ داوە(بوون و هەبوون )/bee-becomeو
جومگەیەکی ئازادی زمانی یان وەکوو بارت دەڵێ بێ
زمانی کە لە فۆرمە زمانییەکانی شیعری ئێوە بە تایبەتی
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گەڕانەوەی زەردەشت بەدی دەکرێت ،وەکوو دیارە
هەموو ئەم جومگە سەیال و دینامیکانە ئەزموونی تۆیان
تەنیوە ،خۆت وەکوو خوێنەری ئەزموونی خۆت چۆن
دێیتە گۆ لەسەری؟(هەر چەند روانینێکی تەقلیدی و
باو هەبووە و هەیە کە دەڵێ شاعیر نابێ لەسەر دەقی
خۆی قسە بکات بەاڵم ئەمە روانینێکی تاک رەهەندە
و ناتوانێت گریمانەی ئەوە بکات کە دانەر(مٶلف) تەنها
روویەکی کەسایەتییەکەی شاعیرە و دواجار خۆشی
یەکێکە لە خوێنەران).
و:ئەگەر باسی شیعری خۆم بکەم ،دەبێ بە قسەیەکی بەختیار
عەلی دەست پێبکەم کە لە دوو توێی پێشەکییەکەدا هاتووە،
دەڵێ “ شیعری من سەنتەری نییە” راستییەکەی تاکو ئێستا
کەس وەکو ئەو ،هەند بە وردیی باسی ئەو شیعرانەی نەکردووە،
تەنانەت ،خۆمیش ،هەستم بەمە نەکردبوو ،بەاڵم کاتێک
وردبوومەوە ،هەست بەمە دەکرێ .نەبوونی سەنتەر مانای چییە؟
سەنتەر لە ناواخنی هزری ئاینییەوە پەیدا دەبێ ،مێرسیا ئێلیاد
لەم رووەوە زۆر قسەی کردووە .هەر نەبوونی ئەم سەنتەرەیە کە
وایکردووە دەقی شیعریی من میتافیزیک نەبن ،بەڵکو فیزیک
بن .بە واتایەکی دیکە ،دنیای هەستەکان ئامادەگییان هەیە ،لەو
هەستانەوە ئاودیوی دنیایەکی دیکە دەبین .کاتێک “زەردک”
دەخوێنینەوە ،هەست دەکەین ئێمە بەرامبەر بە تابلۆیەکین کە
بە کۆالژ دروستکراوە ،پارچە پارچەی وێنەگەلێک کە پاشماوەی
زاکیرەیەکن کە لە گەشەسەندن دایە .ئەمە زاکیرەی تاراوگە
نشینە ،زاکیرە شتێکی وەستاو نییە ،بەڵکو گەشە دەکات و
دنیای ناوەوەی خۆی رێکدەخات“ .زەردک” وێنەگەلێکی
دنیایەکی وێرانکراو بوو ،هەوڵم دا لە رێگەی شیعرەوە دروستی
بکەمەوە .ئەوەی یارمەتیی دام کە ئەم شیعرانە ،لە چاو ئەو
دەقانەی کە لە کوردستان دەنووسران ،جودا بن ،ئەوە بوو،
ماوەیەک بوو هیچی ئەوێم نەدەخوێندەوە ،هەروەها هەوڵم دا،
شتێکی خۆم بلێم لە دەرەوەی ئەو کاریگەرییە ئەدەبییانەی
ئەوێ .دەنگێکی ناوەکییە ،دەنگی تاراوگەنشینیەکی تەواوە،
چونکە ئەو دەم ،سەرەتاکانی  ١٩٨٠وەکو ئێستا نەبوو ،کاتێک
دابڕاین لە کوردستان ،دابڕانێکی کۆمپلێت بوو ،دەبوو ،خۆمان،
بە تەنها ژینگەی خۆمان دروست بکەینەوە .هەر لەو دەقانە،
خودا لە شیکلی جودا دا دەردەکەوێ ،هەمان ئەو خودایە نییە
کە قورئان باسی کردووە ،هەر لەوێ سوودم لە چەند ئایەتێکی
قورئان بینی ،نەک وەکو کالسیکەکان ،بەڵکو بە شێوەیەکی
دیکە ،تێکهەڵکێشی شیعرەکانی بکەم“ .زەردک” لە  ٩دەق
پێکهاتووە ؛ بە “لەدایکبوون” دەست پێدەکات و بە “شەهوەتی
رەفز” کۆتایی دێ .ئەم دوو ناونیشانە تێکرای ئەو پرۆژەیەمان
بۆ روون دەکاتەوە .ئیدی لەو دەمەوە ،حەز دەکەم خۆ دووبارە
نەکەمەوە ،نەنووسینم زۆر لە ال گرنگترە وەک لە خۆ دووبارە
کردنەوە ،چونکە شیعر نووسین پیشە نییە ،بەڵکو خولیایەکە،

خولیایەک نییە بۆ ئەوەی وەکو شاعیر بمێنینەوە ،بەڵکو لەو
هەودایە بگەڕێین کە ئێمە بە دنیادا گرێ دەدا .ئەم هەودایە
لە گۆڕان دایە ،چونکە پەیوەندییەکانمان لەگەڵ دنیا شتێکی
وەستاو نییە ،گرنگە ئەم دنیا خوێندنەوەیە وەکو ئەزموون لە
دەقدا رەنگ بداتەوە .ئەزموون و سەنتەر دوو شتی دژ بە
یەکن ،ئەوانەی سەنتەریان هەیە ،زۆر بە کەمیی ئەزموونیان
هەیە ،چونکە سەنتەر لەگەڵ شیکلی جێگیر هاوتەبایە ،با ئەو
شیعرەش ،شیعری سەربەست و ئازاد بێ ،چونکە شیعری ئازاد،
تەنها شیکلێک نییە کە ستوونی نەبێ ،بەڵکو زۆر لەمە بزێو تر
و عەجوول ترە“ .گەڕانەوەی زەردەشت” دوا ئەزموونمە ،هەوڵم
داوە ،سەرجەم بارستاییە ئاینیی و ئایدیۆلۆژیی و کۆمەاڵیەتیی
و هتد وەالوە خەم ،تەنانەت خودی وێنەی “زەردەشت” لە
کەسایەتییە مێژووییەکە داماڵم و بیکەم بەو وێنەیەی کە
خۆمی تیا دەبینم ،بۆیە خوێندنەوەی ئەم دەقە نابێ لە دیدی
زەردشتی مێژووییەوە بخوێندرێتەوە ،چونکە لە دوا پێناسەدا،
زەردەشت لەو دەقە تۆی مرۆڤی/تۆی یەزدانی.

ئەورووپای هاوچەرخ ،مەبەستم لە سەردەمی رێنسانسەوە ،ئاوڕ
لە کەلەپووری یۆنان و رۆمای دێرین دەداتەوە زیاتر وەکو
لە قۆناغی دەرەبەگایەتی سەدەکانی ناوەند .ئەم خوێندنەوەیە
تا ئەمڕۆ بەردەوامە .رەنگە ئێمە بتوانین لە ئەفسانەی کاوەی
ئاسنگەر هەندێ رەمز هەڵهێنجێنین بۆ ئەوەی تێکهەڵکێشی
بکەین لەگەڵ بۆچوونە نوێیەکانمان.کاتی خۆی بێکەس،
شانۆنامەیەکی لەو رووەوە نووسی .بەاڵم حەکایەتەکانی الس
و خەزال و شیرین و فەرهاد و زەمبیل فرۆش و هتد ،نازانم
تا چ رادەیەک دەشێ کاری هاوچەرخیان لەسەر بنیات بنرێ..
یەشار کەمال لەو رووەوە ،جێپەنجەی دیارە ،بەاڵم ئەو سوود
لە حەکایەتەکانی داپیرەی وەرگرتووە وەکو بزانم .لە کۆتاییدا،
هەموو شتێ دەشێ و دەگونجێ،ئەمەش پێویستیی بە سەلیقە
هەیە ،پێش سەلقیەش پێویستیی بە دنیابینیێکی نوێ هەیە،
بۆ ئەوەی نەفەسێکی نوێ ببەخشێتە ئەو کەلەپوورە..کارێکی
ئاسانە بۆ لێزان.
پ :وەکوو دوا وتەتان لەم وتووێژە چیتان هەیە بیڵێن؟
سەرەتا سوپاس بۆ ئێوە ،ئەمە یەکەمین جارە ،پیاوێکی
ئاگا ،چاوپێکەوتنم لەگەڵ دەکا .هەڵبەتە سنووری
زانیارییەکانی من زۆر لە پرسیارەکانی ئێوە بەرتەسکترە.
و :زۆر سوپاس بۆ لوتف و سینگفراوانی ئێوەش.

پ:بەشێک لەکارەکانی ئێوە تایبەتە بە رۆمان و ئەدەبی
چیرۆکی(چ وەکوو نووسین و چ وەکوو وەرگێڕان)،
پێگەی رۆمان و گێڕانەوەی چیرۆکی لە ئێستای ئەدەبی
جیهانی دا چۆنە و الی خۆمان(رۆژهەاڵت و باشوور) لە
چ فەزایەک دایە؟
و:راستییەکەی زەحمەتە وەاڵمی ئەم پرسیارە بدەمەوە ،چونکە پەراوێزەکان:
ئەمە پێویستیی بە لێکۆڵینەوەیە و هەروەها من ئاگاداریی  Etat-Nation 1-فۆرمی خۆماڵی دەوڵەت -نەتەوە .واتە مەبەست لە
هەموو بەرهەمەکان نیم .بەاڵم رۆمانی کوردیی لەم بیست شکڵێک لە دەوڵەتیی نەتەوەییە ،دەوڵەتێک کە بۆ رەگەزی فارس و تورک
ساڵەی دوایی هەنگاوی جوان دەنێ ،کوردیش بە نووسینی و عەربە بە بێ گوێدانە رەگەز و زمان و کەلتووری دیکە کە لە ناو ئەو
رۆمان ئاشنا دەبێ .لێرە جێگای ئاماژە پێکردنەوە کە ئێمە سنوورە دەژین.
هەموو ئەم ژەنرانە( )Genreلە رۆژاوا وەردەگرین ،تەنیا
شیعر نەبێ کە هەڵقواڵوی کەلتووری خۆمانە ،بۆیە ئاساییە  2-frustrerلە رووی سایکلۆژییەوە مانای ئەوەیە کە سوبژێکتێک شتێکی
کاریگەریی هونەریی رۆمان بەسەر نووسەرانی ئێمەوە دیار بێ .لێ حەرام دەکرێ یا شتێک لە خۆی حەرام دەکات ،بۆ نموونە کاتێک
منداڵ دزیی دەکا ،ئەمە نیشانەی ئەو حیرمانی خۆشەویستیەیە.
نامەوێ شتی گشتی بڵێم.
پ:حەکایەت و راز(چیرۆکە کۆنەکان)ە کوردییەکان تا
چەندە توانیویانە لەگەڵ ژانێرێکی هاوردە و دەرەکی
وەکوو رۆمان بکەونە دیالیکتیک و دانوستانەوە،
واتە ئەو رۆمانە کوردیانەی(ئەوانەی سەرنجی ئێوەی
راکێشاوە و ئاگاداریان هەن) کە بەرهەم هاتوون تا
چەندە لە ئاسەواری گێڕانەوەیی زمانی کوردی کەڵکیان
وەرگرتووە؟
و:کەلەپووری زارەکی ئێمە هی قۆناغی “دەرەبەگایەتی”یە ،وەکو
گۆرانی ژێستی فەڕەنسییان ،5زۆر زەحمەتە بتوانین چەمکی
فەلسەفی قووڵی لێهەڵهێنجین ،مەگەر چیرۆکەکانی عەشق و
فیداکاریی و جەوامێریی نەبێ.

 3رەتابەت monotonie :واتە یەک رەنگ ،شتێک بە شێوەیەکیبێزارکەرانە دووپات ببێتەوە .شتێک تامی خۆی لەدەست بدات ،بۆ نموونە
کاتێک دەگوترێ رۆژگارێکی بێ تامە مەبەست حاڵەتی رەتابەتە.
 4الیتمۆتیڤ؛تێمەیەک کە لە دەقێک دووبارە دەبێتەوە و بنەمای دەقدروست دەکات یا تێرمێکە دووبارە دەبێتەوە.
 (5گۆرانی ژێستی)  chanson de gesteداستانی جوامێریی وپاڵەوانێتی سەدەکانی ناوەندە ،بە تایبەت هی سەردەمی شەڕی خاچپەرستان
کە ستایشی سوارچاکەکانی دەکرد .وەکو بەیتی الی خۆمان .دەهۆنرانەوە
و دەنگبێژەکانیان لە مەیدانی گشتی و لە بازاڕی هەفتانەو لە سەر رێگای
حەج بۆ خەڵكییان دەگوت.
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ئێمە هەمیشە ژیاننامەی خۆمان
دەنووسینەوە

گفتوگۆ لە نێوان ئیان مەکئیوان و میالن کوندێرا
لە ئەڵمانییەوە:
کەریم پەڕەنگ

 مەکئیوان :بۆ من بە بایەخ بوو لە دوا بەشی ڕۆمانی (سووکییبەرگەنەگیراوی بوون)دا تێڕوانینێکی زۆر نوێتان بەرامبەر بە
بەهەشت بەدی دەکرێت .تێرێزای ژنەپاڵەوان لەگەڵ تۆماسی
مێردی و سەگەکەیدا کە ناوی کارێنینە لە الدێ خۆیان تەریک
کردووە .ئێوە دەنووسن“ :بەراورد لە نێوان کارێنین و ئادەمدا
ئەوەم بە بیردا دێنێت ،کە مرۆڤ لە بەهەشتدا هێشتا مرۆڤ
نەبووە .باشتر بڵێین :مرۆڤ هێشتا تووڕ هەڵ نەدراوەتە سەر
ڕێگەی مرۆڤبوون .بەاڵم ئێمە لە مێژەوە لە سەر ئەم ڕێگەیەین و
بە ناو خاڵێتی کاتدا دەفڕین ،کە لە سەر هێڵێکی ڕاست دەڕوات”.
لە دوای چەند دێڕێک لە بارەی ئەو مەترسییەوەی ،مرۆڤ وەکو
مەکینەی بێڕۆح مامەڵەی ئاژەڵ بکات“ :بەم شێوەیە مرۆڤ ئەو
پەتە دەبڕێت ،کە بە بەهەشتەوەی دەبەستێت و لەم فڕینەدا بە
ناو خاڵێتی کاتدا هیچ شتێک ناتوانێت ڕێی لێ بگرێت ،هیچ
شتێک ناتوانێت دڵنەوایی بکات ”.واتە ئەم بەهەشتە شایستەی
ئەوەیە مرۆڤ دەستی پێوە بگرێت .ئەمە چی پەیوەندییەکی بەو
بەهەشتە بێڕۆحەوە هەیە ،بەو یوتۆپیا سیاسییەوە ،کە ئێوە لە
شوێنێکی دیدا بە ڕقەوە وەسفی دەکەن؟
 کوندێرا :تێرێزا تاسەی بەهەشت دەکات .لە کۆتاییدا ئەمەداواکاریی مرۆڤ نەبوونە.
 مەکئیوان :بەاڵم ئەو پیاوەی بە جۆش و خرۆشەوە لە بازنەیەکداسەما دەکا ،لەم بەهەشتە بێڕۆحەدا لە بازنەدا دەسووڕێتەوە –ئایا
دەستی لەوە هەڵ نەگرتووە ،مرۆڤ بێت؟
 کوندێرا :توندڕەوەکان دەست لەوە هەڵ ناگرن مرۆڤ بن.تووندڕەویی شتێکی مرۆڤانەیە .کۆمۆنیزم مرۆڤانەیە .کوشتن
مرۆڤانەیە .خراپ مرۆڤانەیە .هەر لە بەر ئەوەشە تێرێزا تاسەی بار
و دۆخێک دەکات ،کە مرۆڤ ،مرۆڤ نییە .بەهەشتی ئوتوپیای
سیاسی لە بڕوابوون بە مرۆڤەوە سەرچاوە دەگرێت .هەر لە
بەر ئەوەشە لە قەسابخانەدا کۆتایی دێت .بەهەشتی تێرێزا لە
بڕوابوونی بە مرۆڤەوە سەرچاوە ناگرێت.
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 مەکئیوان :لە کۆتایی ڕۆمانەکەدا بیرۆکەی خۆتان بۆ کیچ پەرەپێ دەدەن .واتە بۆ ئێوە کیچ لە زەوقی خراپ زیاترە؟
 کوندێرا :بەڵێ ،زۆر زیاترە .من وشەی کیچ بە مانا ئەسڵییەکەیوشەکە بەکار دەهێنم ،کە یەکەم جار لە سەدەی ١٩دا لە
میونخن بەکار هێنراوە .ئەڵمانیا و ئەوروپای ناوین لە سەدەی
بیستەمدا ڕۆمانتیکی بوون – زیاتر ڕۆمانتیکی بوون وەکو لەوەی
واقیعی بن .ڕێژەیەکی وێنانەکراو کیچ بەرهەم هێنرا .سەدەی
نۆزدە یەکەم سەدەیە بە بێ ئەوەی شێوازێکی خۆی هەبێت.
هەموو جۆرەکانی شێواز السایی کرانەوە ،پێش هەموو شتێک
لە بیناسازیدا :ڕێنێسانس ،بارۆک ،گۆتیک ،هەمووی هاوکات.
هێرمان برۆخ وتارێکی نایابی بە ناونیشانی“ :هەندێ سەرنج
لە بارەی کێشەی کیچەوە” نووسی ،کە تیایدا پرسیار دەکات:
ئایا سەدەی  ١٩زیاتر سەدەی کیچ نەبوو وەکو لەوەی سەدەی
ڕۆمانتیک بێت؟ برۆخ وەکو شێوەیەکی هەلپەرستیی ڕەهای
هونەریی لە کیچ تێ دەگات ،کە هەموو هۆکارێک بە باش
دەزانێت ،بۆ ئەوەی جەماوەر بووروژێنێت .کیچ وەکو ڕاکێشەرێک،
بە تەنیا دەستوورێکەوە :دەبێ بە دڵی خەڵک بێت .بە گوێرەی
قسەکانی برۆخ ڕۆمانتیکییە گەورەکان ڕیزپەڕ بوون لە دەریایەک
کیچدا .بۆ برۆخ بۆ نموونە ڤاگنەر و چایکۆڤسکی کیچن.
 مەکئیوان :ئێوە نووسیوتانە ”:کیچ ئیدیالی ئستاتیکی هەمووسیاسییەکان ،هەموو پارتە سیاسییەکان و بزووتنەوەکانە ”.بۆ
ئێوە وەزیفەی کیچ لەوەدایە ،مەرگ بشارێتەوە .ئایا ئەمە ئەوە
دەگەیەنێت ،کە سیاسەت بە بێ کیچ مەحاڵە؟
 کوندێرا“ :بە بۆچوونی من –لە ئاستی پارتە سیاسییەکان،هەڵبژاردنەکان ،واتە سیاسەتی هاوچەرخ -بە بێ کیچ وێنا
ناکرێت .ناتوانرێ خۆ لە کیچ ال بدرێت .ئەرکی سەر شانی
سیاسییەکی سەرکەوتوو لەوەدایە دڵخواز بێت ،هەتا دەکرێت
بە دڵی ژمارەیەکی زۆری خەڵک بێت .بۆ ئەوەی بەمە بگات،
دەبێت دەست بۆ ئەو کلێشانە ببات ،کە خەڵکی دەیانەوێت

گوێیان لێی بێت.
 مەکئیوان :ڕووسەکان دەیانەوێت بە دڵی خەڵک بن؟ کوندێرا :ڕاست دەکەن ،ڕووسەکان دەستەاڵتیان هەیە و بۆئەوەی لە دەستەاڵت بمێننەوە پشت بەوە نابەستن ،بە دڵی
خەڵک بن .بریجنێڤ پێویستی بە کەس نییە بە دڵی بێت.
بەاڵم دروشمەکانی حیزب ،دیماگۆگیەتیان بە هەموو شتێکەوە
کە هاوبەستێتی :ئەوە دەبێ بە دڵی خەڵک بێت ،ئەمە کیچە بە
شێوەیەکی گشتی.
 مەکئیوان :ئۆرتێگا ئی گاسێت دەڵێت ،لە ڕوانگەیئیستاتیکییەوە فرمێسک و پێکەنین هەڵخەڵەتێنەرن.
 کوندێرا :لەگەڵ ئەوەشدا من ئەو سیتات (ئیقتباس)ەمنەخوێندووەتەوە ،بەاڵم ڕاستە .پێش ماوەیەک نامەیەکم لە
خوێنەرێکی سوێدییەوە بۆ هات ،لە نامەکەدا نووسرابوو“ :بەاڵم
ئێوە خۆتان هۆشیاریتان لەو بارەیەوە هەیە ،ئەگەر ئێمە قبووڵتان
بکەین ،بە ڕاستی ئەوە دەخەینە الوە ،کە وەڕسمان دەکات
و بەمەش دەقەکانتان دەکەنە کیچ؟ کاتێ کتێبی پێکەنین و
لەبیرچوونەوە دەرچوو ،ڕەخنەگران لە بارەی ژنەپاڵەوانەکە ،لە
بارەی تامینایانەوە نووسی .ئەمە بەشێکی گرنگی کتێبەکەیە،
لە بەشەکانی دی خراپتر نییە ،بەاڵم لەوێدا پاڵنەرێکی عاتیفی
هەیە ،کە دەتوانێت زۆر ئاسان وەکو کیچ کاریگەریی هەبێت:
پەیوەندی نێوان ژنێک و مێردە مردووەکەیەتی ،کە هێشتا
خۆشی دەوێت .هیچ کەسێک ئاماژەی بۆ دوا بەشی کتێبەکەتان
نەکردووە! هۆکارەکەشی ئەوەیە ،کە ویستوویانە بە کیچی بکەن.
 مەکئیوان :بابچینە سەر الیەنێکی دی .ئێوە لەو بڕوایەدان،کە کلیلی هەموو پەیوەندییەکی نێوان مرۆڤەکان لە پەیوەندی
زایەنددایە؟ ئایا ئەمە ئەو شتەیە کە لە نێوان پیاو و ژندا ڕوو
دەدات ،نموونەیەکە بۆ هەموو پەیوەندییەکی نێوان مرۆڤەکان؟
 کوندێرا :نازانم .بارودوخێکی زۆر ڕوونە ،بەاڵم نامەوێتبانگەشەی ئەوە بکەم ،کە پەیوەندی لە نێوان مرۆڤەکاندا لە
دەرەوەی ئەوەدا نییە.
 مەکئیوان :خاڵی دەستپێکتان هەمیشە زەماوەندێکە یانزایەندێکە .بەوە دەچێت جۆرە خولیایەکی ئەڤینی هەمیشەیی
هەبێت.
 کوندێرا :بەڵێ ،بەاڵم یان دیمەنێکی زایەند پەردە لە سەرشتگەلی گەوهەری هەڵ دەداتەوە ،یان لە ڕۆمانەکەدا جیی
نابێتەوە .کاتێ کاراکتەرەکانم سەرجێی دەکەن ،زۆر کتوپڕ ڕاستیی
بە سەر ژیانیانەوە ،بە سەر پەیوەندییەکەیانەوە دەبینن .لە (ڤاڵسی
ماڵئاوایی)دا یاکۆب و ئۆلگا هەمیشە لە پەیوەندییەکەیان دڵنیا
بوون .لە پڕ سەرجێی دەکەن و ئیتر بەرگەی پەیوەندییەکەیان
ناگرن ،لە بەر ئەوە بەرگەی ناگرن ،کە لە کاتی سەرجێیدا
هەستی بەزەیی دێتە ئاراوە و ئەمەش بنەمایەکی مەحاڵە بۆ
خۆشەویستی .لە (گەمە)دا لە کاتی دیمەنی سەرجێی لودڤیگ
و هێلینادا لە پڕ دەبینین ،نەک تەنیا زایەندگەرایی لودڤیک،

بەڵکو ژیانیشی لە هەستێکی تۆڵەکردنەوە سەرچاوە دەگرێت.
هەموو کتێبەکە لە سەر بنەمای ئەم دیمەنەی سەرجێی بینا
کراوە .کاتێ سابینا لە (سووکیی بەرگەنەگیراوی بوون)دا لە گەڵ
فرانتسدا سەرجێی دەکات ،سابینا فرانتس وەکو تووتکەسەگ
دەبینێت ،کە مەمکی دەمژێت و شیر دەخوات .لە فرانتسدا
ئاژەڵێکی بچووك دەبینێت ،کە وابەستەی ئەم بووە و کاتێک
لە ناکاو ئەمە دەزانێت قێزەونییەکە دای دەگرێت .چرکەساتێک
ڕاستیی بە سەر پەیوەندییەکەیانەوە دەبینێت.
 مەکئیوان :شوناسنامەی فیگورەکانتان لە زایەندگەرییاندادەردەکەوێت ...
 کوندێرا :بۆ نموونە ئێوە لە تێرێزا لە (سووکیی بەرگەنەگیراویبوون)دا بڕوانن .کێشەکەی شوناسنامەکەیەتی ،پەیوەندی لە
نێوان جەستە و ڕۆحدایە؛ ڕۆحی لە جەستەیدا ناڕەحەتە .ئەمە
زۆر بە ئاشکرا لە دیمەنی سەرجێی تێرێزا لەگەڵ ئەندازیارەکەدا
دەردەکەوێت .لەپڕ هەست دەکات ،کە ڕۆحی لە کاتی
سەرجێیدا زۆر دوورە و لە کاتی گەمەی زایەنددا لە جەستەی
ورد دەبێتەوە .ئەم میانەیە دەی خرۆشێنێت .کێشەکەی
(ئەو بابەتەی کە بەرجەستەی دەکات) لە ناکاو لە دیمەنی
زایەندەکەدا دەردەکەوێت .بەم مانایە دیمەنە ئیرۆتیکییەکان
کاراکتەر و بارودۆخەکان ڕووناک دەکەنەوە.
 مەکئیوان :ئەو ڕۆمان و فلیمانەی کە دەتوانرێت تیایاندا تایبەتیو سیاسی لە بارودۆخێکدا ڕاڤە بکرێن هەمیشە سەرنجکێشن.
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 کوندێرا :هەمان ئەو شتانەی لە سیاسەتی بەرزدا ڕوو دەدەن،لە ژیانی تایبەتیشدا ڕوو دەدەن .جۆرج ئۆروێل وەسفی دنیایەکی
کردووە کە دەستەاڵتی سیاسی مێژوو دەنووسێتەوە ،بڕیار
دەدات ،ڕاستیی چییە ،دەبێت چی بیری مرۆڤ بکەوێتەوە و
چی فەرامۆش بکرێت .بەاڵم بۆ من وەکو ڕۆماننووس شتی دی
بایەخیان هەیە .بۆ من ئەو حەقیقەتە زۆر گرنگترە ،کە هەموو
کەسێک لە ئێمە ،چ ئاگا چ نائاگا ،مێژووی خۆی بنووسێتەوە.
ئێمە هەمیشە ژیاننامەی خۆمان دەنووسین ،هەمیشە مانایەکی
دی بە شتەکان دەبەخشین –بە ژیانی خۆمان ئەو مانایە
دەبەخشین کە بۆمان دەگونجێت .ئێمە هەڵ دەبژێرین و
دادەڕێژین -ئەو شتانە دەردەهێنین ،کە هێورمان دەکەنەوە و
مەراییمان بۆ دەکەن و هەموو ئەو شتانە دەسڕینەوە کە ڕەنگە
بچووکمان بکەنەوە –واتە بەم مانایە مێژوونووسینەوە –تەنانەت
بە تێگەیشتنی ئۆروێلیش -کارێکی نامرۆڤانە نییە .بە پێچەوانەوە،
زۆر مرۆڤانەیە .خەڵکی شتی سیاسی و شتی کەسی هەمیشە
وەکو دوو جیهانی جیاواز دەبینن ،وەکو هەر یەکە و لۆژیکی
خۆی و ڕێسای خۆی هەبێت .لەگەڵ ئەوەشدا ترسەکان لە سەر
شانۆی گەورەی سیاسەت –زۆر سەرسووڕهێنەر -بە شێوەیەکی
سەرسەخت هاوشێوەی ترسە بچووکەکانی ژیانی تایبەتیمانن.
 مەکئیوان ... :جارێکیان گوتتان ،کە بە بۆچوونی ئێوە ئەرکیڕۆمان لەوەدایە ،کە پەردە لە سەر “ڕیسوایی ئەنترۆپۆلۆژی”
هەڵ بداتەوە .مەبەستتان لەمە چی بوو؟
 کوندێرا :من باسی بار و دۆخم لە دەوڵەتە دیکتاتۆرەکانداکرد .من گوتم ،کە هەموو ئەو شتانەی لەوێ ڕوو دەدەن
ڕیسوایی سیاسی نییە ،بەڵکو ڕیسوایی ئەنترۆپۆلۆژییە .واتە من
لە شتەکان وەکو پەیوەندی بە ڕژێمی سیاسییەوە ناڕوانم ،بەڵکو
لە پەیوەندی بەو پرسیارەوە ،ئایا چی لە توانای مرۆڤدایە؟
مەکئیوان :بەاڵم بۆچی ڕیسوایی؟
 کوندێرا :ڕیسوایی شتێکە کە تووشی خورپەمان دەکات،هەموو کەسێک باسی میتۆدە خورپەهێنەرەکانی بیروکراتی
و سیستەمە کۆمۆنیستییەکان دەکات ،کە گوالگ ،دادگایی
سیاسی و کاری پاککردنەوەی ستالینی هێنایە ئاراوە .هەموو
ئەمانە وەکو ڕیسوایی سیاسی ناودێر دەکرێن .بەاڵم مرۆڤ ئەو
حەقیقەتە ئاشکرایە لە بیر دەکات ،کە سیستەمێکی سیاسی
هەرگیز ناتوانێت لەوە زیاتر ئەنجام بدات لەو مرۆڤانەی کە
تێیدا دەژین .ئەگەر مرۆڤەکان لە توانایاندا نەبێت کوشت و بڕ
بکەن ،سیستەمێکی سیاسی ناتوانێت جەنگ بکات .سیستەم لە
نزیکی ئەو مەرزانەدا بوونی هەیە ،کە مرۆڤەکان دەتوانن بیکەن.
بۆ نموونە هیچ کەسێک ناتوانێت چوار مەتر تف هەڵ بدات،
تەنانەت ئەو کاتەش ناتوانێت کە ڕژێم داوای لێ بکات .زیاتر
لە نیو مەتر شیاو نییە .یان زۆر دوور میز بکات! تەنانەت ئەگەر
ستالینیش فەرمانی پێ بکات ،مرۆڤ ناتوانێت بیکات .بەاڵم
مرۆڤ دەتوانێت بکوژێت .لە بەر ئەوە پرسیاری ئەنترۆپۆلۆژی بە
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دوای ئەو پرسیارەدا دێت ،چی لە توانای مرۆڤدایە هەمیشە لە
دوای پرسیاری سیاسییەوە دێت.
 مەکئیوان :من وا هەست دەکەم ،کە ئەو متمانەیەتان بەڕۆمان هەیە ،تێگەیشتنێکی ۆزر تایبەتی جیهانمان پێ بدات،
بە بۆچوونی ئێوە ڕێگە بە تێڕوانینگەلێک دەدا ،کە شێوەی دی
بەرجەستەکردن نای کات.
 کوندێرا :بەڵێ ،من لەو بڕوایەدام ڕۆمان شتێک دەگەیەنێت ،کەناتوانرێت بە شێوەیەکی دی بگوترێت .بەاڵم زۆر زەحمەتە دیاری
بکرێت ڕێک ئەو شتە چییە ،ڕەنگە مرۆڤ بتوانێت لە الیەکی
دییەوە سەیری کێشەکە بکات ،بەوەی مرۆڤ بۆ نموونە بڵێت:
مەرامی ڕۆمان نییە ،وەسفی کۆمەڵگە بکات ،لە بەر ئەوەی بە
دڵنیاییەوە ئەگەری باشتر هەیە ،ئەمە بکرێت .ڕۆمان ناشیەوێت
وەسفی مێژوو بکات ،چوونکە ئەمە ئەرکی مێژوونووسییە،
نووسەرانی ڕۆمان بۆ ئەوە ڕۆمان نانووسن ستالین ڕیسوا بکەن:
سۆلشەنیزین لە بەیاننامەکانیدا مشووری ئەمە دەخوات .بەاڵم
ڕۆمان تاقە ئەگەرە ،بوونی مرۆڤ لە هەموو ڕەهەندەکاندا وەسف
بکات ،پیشانی بدات ،ڕاڤەی بکات ،توێکڵەکەی لێ بکاتەوە .من
هیچ هەوڵێکی ڕۆشنبیری نازانم کە شان لە شانی دەستکەوتی
ڕۆمان بدات .تەنانەت فەلسەفەی بوونگەراییش ناتوانێت ئەمە
بکات .خەسڵەتی تایبەتمەندی ڕۆمان بەدگومانییەکەیەتی ،کە
لە بنەمادا دژی هەموو سیستەمەکانی بیرکردنەوە بایەخی پێ
دەدات .ڕۆمان ئەو بەڵگەنەویستە دەکاتە پێشمەرج کە مەحاڵە
بوونی مرۆڤ لە هەر شێوەیەکی سیستەمدا بگونجێنرێت.
 مەکئیوان ... :الیەنێکی خەسڵەتگەرای پەخشانەکانتئامادەبوونی نووسەرە ،وەکو کۆراڵ دەردەکەوێت ،کە پرسیار
لە بارەی ڕەفتار و پاڵنەرەکانی کاراکتەرەکانەوە دەکات و
لێکیان دەداتەوە .ئەم دەنگە لە (گەمە)دا دەردەکەوێت ،لە دوو
ڕۆمانەکەی دیشدا زۆر ئامادەیە .ئایا تەکنیکی ڕۆمانی نەریتیی
بە نووسەری نادیارەوە بۆ مەرامەکانتان بەس نین؟
 کوندێرا :وەکو پێشووتر گوتم ،بۆ من بەهای ڕۆمان لەوشێوەیەدا نییە ،چۆن درک بە دۆخێکی جەوهەری دەکات.
ڕۆمان تەنیا وەسفی بار و دۆخ ناکات –با بڵێن ئیرەیی یان نەرم
و نیانیی ،یان کۆشش بۆ گەیشتن بە دەستەاڵت –درک بەم بار
و دۆخانەش دەکات ،دەبێت ئیست بکات ،زۆر باش چاودێریی
دەکات ،بیری لێ دەکاتەوە ،پرسیاریان لێ دەکات ،پرسوجویان
لەگەڵ دەکات و وەکو مەتەڵ لێیان تێ دەگات .کاتێ هەندێ
بار و دۆخی دیاریکراو دەبنە مەتەڵ ،مرۆڤ دەبێت دەست بەوە
بکات ،بیریان لێ بکاتەوە .با بۆ نموونە ئیرەیی وەرگرین .ئیرەیی
شتێکی هێندە ڕۆژانەیە هەموو ڕوونکردنەوەیەک زیادەیە .بەاڵم
ئەمە ناگۆڕێت ئەگەر مرۆڤ دەست بەوە بکات بیری لێ بکاتەوە.
بۆچی بووردەباریی ئەوە ناکرێت ،کە مرۆڤ سەیر بکات ژنێک
لەگەڵ پیاوێکی دیدا سەرجێی دەکات؟ لەپڕ شتە ڕۆژانەکە
سەخت دەبێت ،سەرلێشێونەر ،مەتەڵئامێز دەبێت .تەنانەت من

هێندە پێی لێ ڕادەکێشم بانگەشەی ئەوە بکەی ،کە ڕۆماننووس
ئەوە بە ئامانج دەگرێت ،دوو واتایی بخاتە ڕوو ،لە بەر ئەوەی
لە ژیانی ڕۆژانەدا زۆر شت بێایەخ و ساکار بووە .من دەبێت
لە ڕۆماندا دەنگێک ببستم کە بیر بکاتەوە ،بەاڵم نەک دەنگی
فەیلەسوفێ .میتۆدی ڕۆماننووس لەوە پێک هاتووە ،هەمیشە
زیاتر ڕۆ بچێت ،هەتا دەگاتە کاکڵی گرفتەکە ،بە بێ ئەوەی
چارەسەرێک بخاتە ڕوو.
 مەکئیوان :ئێوە زۆر هەوڵ دەدەن“ ،دەروونناسیی” بەکاراکتەرەکانتان نەدەن –بە ڕاستیش کارەکانتان زۆر بە
پێچەوانەی ڕۆمانی دەروونییەوەن .ئێوە ئەوە بەجێ دەگەیەنن ،بۆ
ئەوەی بە بیرمانی بهێننەوە ،کە کاراکتەرەکانت تەنیا داهێنراون.
لەگەڵ ئەوەشدا بە شێوەیەکی ناچیزە دەتوانن زۆر واقیعی بە
دەریان بخەن .من لەو بڕوایەدام ،ئێوە لە بەر ئەوە ئەوەتان
بۆ دەلوێت ،کە گێڕەرەوە خۆسەپێنەکەتان بە جۆرێک لە
بارەی کاراکتەرەکانەوە قسە دەکات ،وەکو چۆن خەڵکی وشیار
باسی هاوڕێیەکی باش دەکەن .سەرنجەکانی نێوان وەکو بڵێی
کیچی بەرزن .ئەمەش ئەو هەستەمان لە ال بێدار دەکاتەوە ،کە
کاراکتەرەکان بە ڕاستی لە ئارادان.
 کوندێرا :بەڵێ ،ئەوە ڕاستە .من داوای ئەوە لە خۆم ناکەم،هەموو شتێک لە بارەی کاراکتەرەکانمەوە بزانم .من ئەمە ناتوانم،
بە هەمان شێوە ناتوانم داوای ئەوە بکەم ،هەموو شتێک لە بارەی
هاوڕێیەکەوە بزانم .من لە ئاستێکی زۆر گریمانەییدا دەنووسم.
شتێکی هاوشێوەیشە لەگەڵ هاوڕێیەکدا .تەنانەت کاتێ مرۆڤ
لەگەڵ باشترین هاوڕێیەکیشدا قسە دەکات –هەموو شتێکیشی
بۆ دەگەڕێتەوە ،کە بتوانرێ بگێڕدرێتەوە ،-چاودێریی گریمانە
دەمێنێتەوە.
 مەکئیوان :سەرسامیتان بۆ کافکا پاڵی نان بۆ ئەوەی ئەوسەرنجە دەر ببڕن ،کە ڕۆمان لە ژیان لە تەڵەدا دەکۆڵیتەوە و
جیهان بووەتە تەڵە؟
 کوندێرا :بەڵێ ،ڕۆمانی مۆدێرن لەو تەڵەیە دەکۆڵێتەوە .جیهانبووەتە تەڵە .مێژووی ڕۆمان ئاوێنەی مێژووی مرۆڤە ،بەاڵم کاتێ
کافکا هات ،شتێک ڕووی دا- ،شتێک ،کە هێشتا بە تەواویی
نەناسراوەتەوە .زۆربەی جارەکان سێ ئەستێرەکە نوێنەرایەتی
ڕۆمانی مۆدێرن دەکەن ،جۆیس ،پرۆست و کافکا .بەاڵم من
هەمیشە وا هاتووەتە بەرچاوم وەکو پرۆست و جۆیس پڕکەرەوە
بن ،کۆتاییهاتنی پرۆسێسێکی درێژی گەشەکردن بێت ،هەتا
فلۆبێر دەگەڕێتەوە .لەگەڵ کافکا و ڕەنگە لەگەڵ برۆخ و موزیل
شتێکی زۆر جیاواز دەست پێ بکات .هەتا کافکا مرۆڤ دژی
دڕەندەکەی ناخی دەجەنگا ،دژی ئەو دڕندەیەی ،کە بە سەر
ژیانی ناوەوەی ،ڕابردووی ،منداڵیی و گرێ دەروونییەکانیدا
سەروەر بوو .لەگەڵ کافکادا بۆ یەکەم جار ئەم دڕندەیە لە
دەرەوە دێت :جیهان وەکو تەڵە هەستی پێ دەکرێت .مرۆڤ لە
الیەن جیهانی دەرەوە :لە الیەن دەستەاڵتەوە لە “کۆشک”دا ،لە

الیەن دەستەاڵتی نادیارەوە لە “بڕیاری دادگا”دا ،لە کتێبەکانمدا
مێژووە کە مرۆڤی ئەوروپی جڵەوگیر دەکات .چی ئەگەرێک لە
ئارادایە بۆ ئێمە لە جیهانێکدا کە بووە بە تەڵە؟ دەتوانێن چی
هەڵ بژێرێن؟ چی شێوەیەکی ژیان هەیە؟ سەرەنجام جیاوازیی
نییە ،ئایا (ک ).گرێی ئۆدیبی هەیە یان باوکی لە بەرچاو گرتووە،
بە کەمترین شێوە چارەنووسی ناگۆڕێت .بەاڵم لە ڕێی ئەمەوە
کاراکتەرێکی پرۆست بە تەواویی دەگۆڕێت .جیهانی پرۆست
یان فلۆبێر کراوە بوو .مێژوو دیار نەبوو .تەنانەت کەمێک درکی
پێ نەدەکرا .بۆ ئێمە مێژوو بەرجەستەیە ،دیارە .مێژوو جەنگە.
مێژوو سیستەمێکی سیاسییە .مێژوو کۆتایی ئەوروپایە .مێژوو
ڕەها ماقووڵە – و دیارە ،-و ئێمە لە ناوجەرگەیداین :دیلین .لە
بەر ئەوەیە کە تەڵەیە.
 مەکئیوان ... :ئێوە جارێکیان باسی تەنیاییتان کرد ،کە لەکاراکتەرەکانی کافکادا وێران دەکرێت.
 کوندێرا :بەڵێ .مرۆڤ بە جڤات دەورە دراوە – ئەمەشدێوەزمەی کافکایە ،-کە تەنیایی تێیدا دەڕووخێنرێت و تەخت
دەکرێت .هەموو کەسێک دەتوانێت کەسێکی دی ببینێت.
مرۆڤ هەرگیز بە تەنیا نییە .کافکا هێشتا بە هەمان پێوەر ڕاڤە
دەکرێت ،وەکو وەچەکەی پێش ئەو .ئەمە بە جۆرێکە وەکو
مرۆڤ وەکو هایدن هەمان پێوەر بەکار بهێنێت .هێشتا هەمان
کلێشەی ڕۆمانتیکی تەنیایی بۆ کافکا بەکار دەهێنێت :تەنیایی
هەڕەشە لە مرۆڤ دەکات ،تەنیایی تەنیا نەرێنییە ،تراژیدیای
ڕۆشنبیر لەوەدایە ،کە ڕەگی لە ناو خەڵکدا نییە ،بەو جۆرە
کافکا خۆی دەبێتە نووسەر ،کە بە ئازاری تەنیاییەوە دەتلێتەوە،
کە بە دوای جڤاتدا دەگەڕێت ،بە دوای برایەتیدا دەگەڕێت ،کە
دەیەوێت جێگای خۆی لە جیهاندا بدۆزێتەوە – ئەمەش هەموو
شتێکە ،لەگەڵ ئەوەشدا ڕێک ئەم کلێشەیەی بەراوەژوو کردەوە.
بە ڕاستی جیهانی کافکا بە تەواویی جیاوازە .زەویپێوەکەی
“کۆشک” وەڕسە و کوونەلووتی لە ژینگە پڕ بووە .ئەو بە دوای
برایەتیدا ناگەڕێت ،بەڵکو بە دوای کارێکدا دەگەڕێت .بەاڵم
تەنیا هەراسان دەکرێت .هەموو کەسێک هەراسانی دەکات.
چاودێریش دەکرێت .جێخەوەکەی لەگەڵ خەلفەکانیدا بەش
دەکات و لە بەر ئەوەی هەمیشە بە دەوروبەرییەوەن ،ناتوانێت
لەگەڵ فرێدادا بخەوێت .لە الی کافکا تەنیا ئەو کەسانە دەتوانن
جێگەی خۆیان لە کۆمەڵگەدا بدۆزنەوە ،کە دەستبەرداری
تەنیاییان دەبن و بەمەش بۆ ماوەیەکی درێژ دەستبەرداری
کەسایەتییان دەبن.
بەاڵم برایەتی مانای چییە؟ کافکا ئەم چەمکە بەراوەژوو
دەکاتەوە .برایەتی دەبێتە شتێکی قێزەون ،ترسناک ،مەترسیدار.
کافکا یەکێک لە بیرۆکە بێچەندوچوونەکانی کۆمەڵگە دەخاتە
ژێر گومانەوە .ڕێک ئەمە ئەرکی سەر شانی ڕۆماننووسە :هەمیشە
گومان لە بەها بنچینەییەکان بکات ،کە ژیانی ڕاستەقینەمانی
لە سەر بینا کراوە.
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مصاحبه با دکتر بهزاد خواجات

		
		
		

پیرامون شعر امروز
بابک صحرانورد

درآمد:

چند سال قبل شاعر عزیز آفای جلیل صفربیگی که در سایت آنات مدتی با
هم همکار بودیم ،از بنده درخواست کرد تا با دو شاعر و منتقد فرهیخته،
آقایان دکتر محمود فلکی و دکتر بهزاد خواجات پیرامون شعر امروز
مصاحبه کنم .بر همین اساس ایشان سواالتی را که از پیش آماده کرده
بود برایم ارسال کرد تا من نیز آنها را برای این دو شاعر بفرستم .آنچه در
زیر می خوانید گفتگو با دکتر بهزاد خواجات است و در شماره بعد گفتگو
با دکتر محمود فلکی را نیز خواهیم خواند.

ب .صحرانورد :آقای دکتر خواجات ،با تشکر فراوان از
شما برای قبول این گفتگو .لطف ًا برای شروع این مصاحبه
بفرمایید اصوالً شعر كوتاه كجاي جريان پست مدرن قرار
دارد؟
ب.خواجات :بهتر است که ما مولفه های پست مدرن را یک
امکان زبانی و معنایی برای شعر تلقی کنیم و نه یک چارچوب
مسلط در آفرینش های شاعرانه  .یعنی شعر پست مدرن لزوماً
یک قرارداد ادبی نیست که تخطی از آرمان های آن ،شعر را
از مملکت پست مدرن نفی بلد کند ،بلکه یک منظر نسبتاً نو
برای تماشا و فهم جهان است که می تواند با دیدگاه های دیگر
تلفیق هم بشود .بنابر این وقتی شما می پرسید که شعر کوتاه
در کجای پست مدرنیسم قرار می گیرد من می گویم همه جا
و هیچ جا .شعر کوتاه با آرای پست مدرنیسم نه توازی دارد و
نه تالقی .مثل این که بگوییم رباعی در جریان رمانتیسم ایرانی
چه جایگاهی دارد .حتا ساختار شکنی یا “ فرم باز “ که در
آرای پست مدرنیست ها مطرح می شود (و بالطبع در شعر بلند
بیشتر قابل طرح است ) ،در شعرکوتاه بالکل تعطیل نمی ماند
 .به هر حال من التزامی در تأثیر این دو مقوله بر هم احساس
نمی کنم.
ب .صحرانورد :آيا ميتوان گفت گسترش مينيماليسم
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عرصه را بر شعر بلند تنگ كرده است و آیا اینکه ابزارهاي
دنياي ديجيتال در اين امر سهيم بوده؟
ب.خواجات :مسئله این است که عرصه بر شعر بلند به هیچ
وجه تنگ نشده و من نمی دانم این نتیجه گیری زاده ی کدام
تحقیق علمی است ؟ زمانی که رمان “ کلیدر “ نوشته می شد
بیژن جاللی هم بود با شعرهای کوتاهش و خواننده هم داشت.
در ثانی مالک شما برای شعر کوتاه و بلند به راستی چیست
؟ اتفاقا ابزارهای دنیای دیجیتال حتی شاید به گسترش شعر
بلند هم کمک کند چون در آن جا محدودیت صفحه و مشکل
افزایش هزینه نشر وجود ندارد و چون بین خلق اثر و ارائه ی
آن چندان فاصله ای هم نیست  ،ویرایش و تامل بر شعر خلق
شده -گاه -چندان جدی گرفته نمی شود.
ب .صحرانورد :ارزيابي شما از رويكرد دوباره نسل جوان
به رباعي در دهه هشتاد چيست؟
ب.خواجات :رباعی در شعر امروز در مقطع انقالب و سپس
جنگ است که احیا می شود و انبوهی از شاعران این قالب را به
واسطه ی تهییجی بودن و کوتاه بودن (و در نتیجه تسریع در
خلق اثر و خوانش آن) به قالبی کاریزماتیک و پر طرفدار بدل
می کنند اما در دهه ی هشتاد من جریان یا اقبال ویژه ای در
این خصوص شناسایی نکرده ام.
ب .صحرانورد :مسئله ساختار در شعر كوتاه چه جايگاهي
دارد؟ و فرارفتن ازين ساختار چگونه ميسر است؟
ب.خواجات :البته شعر کوتاه هم می تواند حائز ساختار باشد اما
به قدر وسع خود و نه بیش تر  .ساختار می تواند از یک سطر به
شکلی آغازین شروع شود و با روند رو به تزاید شعر به گسترش
برسد و حتا خصایص ترکیبی پیدا کند  .خوب بدیهی است که
هنر شاعر در چنین شرایطی بیش تر نمود پیدا می کند  .مثل
رانندگی که در مسافت صد متر و در یک جاده ی هموار راحت
تر است تا در جاده های پیچ در پیچ و طوالنی  .شعر کوتاه غالبا

نتیجه ی یک کشف منتزع زبانی و معنایی است که از خود آن
کشف آغاز و بدان تمام می شود و هنر شاعر معماری این کشف
است .
ب .صحرانورد :آيا رباعي فارسي را ميتوان نظير مناسبي
بر هايكوي ژاپني دانست و اگر نه ،چرا؟
ب.خواجات :من دلیلی برای این مقایسه نمی بینم  .شعر هایکو
سر جای خود است و رباعی هم سر جای خود  .المپیکی هم قرار
نیست برگزار شود برای قالب ها و فرم های شعری در جهان .
پس این مقایسه به چه درد می خورد ؟
ب.صحرانورد :آيا تعبير «هايكوي فارسي» را تعبير
مناسبي ميدانيد؟ و اصوالً تحقق هايكو با همه الزاماتش
در زبان فارسي (و ساير زبانها جز زبان و فرهنگ ژاپني)
امكانپذير است؟
ب.خواجات :من به شعر کوتاه می گویم شعر کوتاه و هر کس
هم که از کلمه ی هایکو استفاده کند ناراحت نمی شوم .اگر
منظور شما از هایکو شعر کوتاه باشد خوب در تمام فرهنگ ها
قابل اجراست.
ب .صحرانورد :ميل به سادهنويسي در تعدادي از شاعران
دو سه سال اخير بويژه در حوزه شعر كوتاه ،آيا واكنشي
به شعر دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد (نحلههاي مختلف
شعر پست مدرن) است كه نتوانست انتظاراتمخاطبان
را بر آورده كند؟ يا از سر راحتطلبي است؟
ب.خواجات :این سوال بر دو فرض غلط استوار است .اول این که
شعر کوتاه لزوماً ساده نیست .گاه ساده خوانی با ساده نویسی
خلط می شود .فرض خطای دوم این است که شعر دهه ی
هفتاد یا هشتاد نتوانست انتظار مخاطبان را پاسخ بگوید .مسئله
ی سومی هم هست که مخاطبان در این سوال ظاهرا تمام
خوانندگان شعر امروز در نظر گرفته شده اند در حالی که هر
شعر یا مخاطبی مسائل و سطح فکری و سلیقه خود را دارد .این
آمار واقعاً از کدام پژوهش نتیجه شده است؟ من گمان می کنم
که حتا شعرهای ساده ی این سال ها از کوره ی بازی های زبانی
و معنایی شاعران دهه ی هفتاد و حتا پیش تر از آن سربرآورده
اند چرا که این مولفه ها کشف این شاعران نبود بلکه احیا و
اعتالی این رفتارها و دینامیک کردن آن ها بود .البته منظور من
شعر ساده انگار نیست بلکه شعری است که رفتارهای تجربی را
بدون انقطاع از فرهنگ شعری (سنت شعری) به درون می کشد
و زندگی می کند.
ب .صحرانورد :آيا ميتوان تعريفي براي شعر كوتاه ارائه
كرد كه قابل اطالق به تمامي جريانهاي موجود شعر
كوتاه باشد؟
ب.خواجات :نه نمی شود .اگر بحث ما در حیطه ی شعر سنتی
بود چون در آنجا محدوده ی کلی قوالب مشخص است این
امکان وجود داشت اما شعر امروز برای طول شعر حکمی نداده

که با تکیه بر آن شعر کوتاه و بلند را تعریف کنیم.
ب .صحرانورد :جايگاه نيما در شعر كوتاه امروز فارسي
كجاست؟
ب.خواجات :نیما بانی شعر امروز و معمار این ساختمان است
اما درباره ی نقش او در شعر کوتاه نمی دانم چه بگویم .گمان
نمی کنم نیما به طور اخص در این مسئله جای پایی داشته
باشد منتها شکستن تقید تساوی مصرع ها و توصیه به عینی
کردن یافته های شاعرانه با تکیه بر سمبل شاید به کوتاه نویسی
کمکی کرده باشد.
ب .صحرانورد :آیا تصور نمی کنید که امروزه شاعران
تمایل بیشتری به شعر کوتاه بیش از جریان های دیگر
نشان داده اند و این قضیه ،اصوالً آیا یک مسله ی جهانی
ست یا منطقه ای؟
ب .خواجات :نه گمان نمی کنم  .شعر کوتاه مثل شعر بلند است
از نظر ارزش شاعرانه و اص ً
ال موجبیتی برای توجه خاص ندارد.
در ضمن شعر کوتاه جریان نیست پس مولفه یافتن و مولفه
گذاری در آن ک ً
ال باطل است.
ب.صحرانورد :با نهایت تشکر از شما.
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مصاحبه اختصاصی مجله شی با
هنرمند مشهور کرد ،جوان حاجو
حمد عدالت اومویی میالن

آقای حاجو اندکی از خودتان،زندگیتان ،محل تولد،کودکی و نوجوانیتان برایمان بگویید.
جوان حاجو خندیده و شروع به صحبت می کند :آری بنده
در سال  1335هجری شمسی در روستای تربسپی منطقه
قامشلوی کردستان سوریه به دنیا آمده ،دوران کودکی خوبی
داشته ام ،بازی با بچه ها ،درس ،فوتبال و خاطرات بسیار
خوب .در روستای ما به غیر از کردها ،سریانی ها نیز زندگی
می کردند و ما زندگی و خاطرات خوشی داشتیم .روستای
ما ،روستای کوچک و بسیار زیبایی بود .دوران کودکی من
نیز مانند هر کودک کرد دیگر گذشت .پس از آن در سال
 1358بعد از گرفتن لیسانس به آلمان رفته و شروع به خواندن
موسیقی کردم ولی آنرا به اتمام نرسانده و شروع به کار در
زمینه موسیقی کردم وتقریبأ از سال  1360موسیقی ،کار اصلی
بنده گردید.
 از کی به موسیقی عالقه مند شدید؟ چگونه مرزهایموسیقی سنتی را شکسته و به سبک های مدرن روی
آوردید؟
در واقع بنده هیچ طرح ،فکر و برنامه ای در این مورد نداشتم.
وقتی در روستای تربسپی بودم ،ترانه های کردی علوی رادیوی
آمد را گوش داده و می خواندم ،ساز می زدم و اشعاری را که
خواهرم دلبر می نوشت را می خواندم .وقتی که به آلمان رفتم
با  3موسیقی دان آلمانی آشنا شدم که به بنده بسیار کمک
کردند و بدون اینکه قصد ایجاد چنین سبکی را داشته باشم،
بطور اتفاقی وارد این سبک از موسیقی شدم .در اصل زندگی
در غربت و محیط جدید ،تأثیر زیادی بر انسان می گذارد.
موسیقی غربی در من تأثیر گذاشت و من شروع به گوش دادن
موسیقی پاپ ،جاز و راک اروپایی و آمریکایی کردم .بدون اینکه
قصد ساختن آهنگ کردی پاپ ،راک و جاز را داشته باشم،
چیزی مخلوط از آنها را درست کردم .از آالت موسیقی مثل
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گیتار ،درامز وباس گیتار در آهنگ هایم استفاده کردم ولی
در آغاز انتقادهای بسیار شدیدی از چنین سبکی ،شباهنگ
ها و آهنگ های جدید کردی بنده کردند .کردها آنرا دوست
نداشتند و برایشان بسیار عجیب بود و می گفتند که شما به
موسیقی کردی ضربه می زنید .برایشان چیز جدیدی بود .ولی
بعدأ جوانان کرد به آن عالقه مند شدند .مسأله اصلی این است
که در وهله اول و از همه مهمتر ،خود هنرمند نیزباید از کار
خود راضی باشد که من راضی بودم البته در آن زمان ،چراکه
در آن سن و سال ،در  20سالی ام ،من آنطور فکر می کردم و
درست هم بود ،ولی اگر اآلن بگویم که از آن سبک خوشم می
آید فکر می کنم که درست نباشد .اما بعد از گذشت چندین
سال ،خدا را شکر ،کردها به این سبک عالقه مند شدند .کردها
نیز در حال پیشرفت در عرصه های مختلف هستند .با پیشرفت
تکنولوژی جوانان کرد از آن سود جسته و در موسیقی کردی
نیزاز آن استفاده کردند .موزیک دارای حد و مرز نبوده و نمی
توان آنرا در مرزهای ملی محصور کرد .موسیقی مسأله ای بین
المللی و بدون مرز می باشد .در نهایت چیز جالبی از آب درآمد
که بنده از آن راضی می باشم.
 خیلی ها معتقدند که کارهای جوان حاجو در ایناواخر ،بیشتر از آنکه کردی باشد ،بین المللی هستند،
مثأل آلبوم اوف را به عنوان کاری جهانی نام می برند.
آیا این مسأله را می پذیرید؟ نگاه شما به این قضیه
چگونه است؟
بله درست است ،زمانی که ما شروع به درست کردن آلبوم اوف
کردیم ،به این فکر بودیم که همسایگان ما نیز اعم از فارس،
ترک ،عرب و آذری نیز به آن گوش بدهند و تنها محدود به
کردها نباشد .چطور که ما به موسیقی آنها گوش می دهیم،
آنها نیز به موسیقی ما گوش دهند .بعد از آن نیز گفتیم که
اروپاییان نیز بتوانند از آن استفاده کنند و بدین صورت سبکی

مختلط و جالب ایجاد شد که در آن تنوع خوبی وجود داشت.
 آقای حاجو ،در ایران شما را بیشتر با آهنگ دلکتمیمی شناسند ،اندکی درمورد فضای این کار و آلبوم آن
برایمان بگویید.
بله ،آهنگ دلکتمی مخصوصأ در میان کردها شهرت خوبی
یافت و کار خوبی از آب درآمد .البته بیشتر درمیان جوانان
کرد .بنده نیز خود را  10سال پیش جوان حساب می کردم
و فکر نمی کنم ،اآلن بتوانم دوباره کاری بدان سبک را درست
کنم .هم اکنون نیز نمی دانم که چه آهنگی را ایجاد خواهم
کرد ،فکر می کنم این مسأله بیشتر به حالت روحی و روانی،
وضعیت و روحیه ای که در آن قرار دارم ،مرتبط است .در آن
زمان ،آنطور بود .بعدأ ما آلبوم وگر یعنی بازگشت را ساختیم
که بطور کالسیک بود و تنها آلت موسیقی آن ،ساز بود چراکه
من دوست داشتم به آهنگ های قدیمی که خاطرات کودکی،
جوانی ،دوستانم ،قامشلو و روستایمان را تداعی می کرد
برگردم .بنده بیشتر براساس روحیه و حالتی که در آن قرار
دارم ،سی دی بیرون میدهم .از اینکه بعد از این چه سبک و
شیوه ای پیش بیاید را نیز نمی دانم.
 اگر  4شاخه اصلی زبان کردی را کرمانجی ،سورانی،هورامی و زازاکی در نظر بگیریم ،به نظر شما چرا
موسیقی کرمانجی در سطح پیشرفته تری از لهجه
های دیگر عمل می کند ،ما می بینیم که آثار موسیقی
سورانی و هورامی یا بیشتر سنتی هستند و یا نهایتأ
به سبک پاپ ختم می شوند ،اما در کرمانجی شاهد
ظهور هنرمندان بزرگی هستیم که راک ،جاز و بسیاری
از سبک های مدرن غربی را به خوبی عرضه می کنند.
دلیل این پیشرفت کرمانجی چیست؟
چه بگویم ،از دید بنده همه سبک های موسیقی لهجه های
کردی اعم از کرمانجی ،سورانی ،هورامی و زازاکی جالب،
دلنشین و قشنگ بوده و همگی آنها کردی می باشند .هر یک
از آنها دارای ویژگی های خاص خود می باشند .به نظر بنده
باید موسیقی دارای سبک های مختلف و متنوع باشد .مثأل در
موسیقی ترکی ما شاهد تنوع جالبی اعم از سنتی ،پاپ ،جاز و
راک هستیم که جلوه خاصی به آن داده است .موسیقی کردی
نیز باید دارای همین خصوصیت باشد و تنها محدود به آهنگ
های کالسیک نگردد .باید آثار جدید تولید گردند .کردها نیز
باید به موسیقی همسایگان خود گوش دهند چراکه ما نیز
جزیی از این دنیا هستیم .ما شاهد این هستیم که موسیقی
کردی با وجود همه محدودیت و ممنوعیت های مختلف و با
توجه به امکانات بسیار محدودش ،توانسته است جایی برای
خود در دنیا باز کرده و به سطح بسیار خوبی برسد .هرچند که
زمانی موسیقی کردی در کردستان غدغن بوده ،زبان کردی
غدغن شده و ظلم و ستم وسیعی به  40میلیون کرد ،بدون

اینکه مرتکب هیچ گناهی شده باشند ،شده و زبانی به این
قدمت را در خاورمیانه غدغن نموده اند ،بازهم نتوانستند با
قتل و عام ،انکار و ستم ،آنرا از بین ببرند و بالعکس موسیقی
کردی توانست در میان همسایگان و دنیا جایگاه ویژه ای یابد.
بنده بسیار خوشحال هستم که ترک ،عرب و فارس ها نیز
موسیقی کردی را گوش می دهند .مثأل گاهی اوقات که بنده
به استانبول می روم و می بینم که حتی ترک ها نیز به بنده
ابراز عالقه کرده ،خوش آمدگویی کرده و می گویند که سبک
شما بسیار جالب است ،خوشنود گشته و در واقع این امر باعث
خرسندی بنده است .از نظر من همه هنرمندان کرد به ویژه
زنان کرد خوش صدا ،خدمت بزرگی به موسیقی کردی نموده
اند .هر کسی به اندازه خود کار کرده و بنده از همه آنها تشکر و
قدردانی می کنم که به اندازه توانایی خود تالش کرده اند .هزار
بار خانه شان آباد و زنده باشند.
 به جز خودتان در میان کرمانج ها ،کار کدام هنرمندرا بیشتر می پسندید؟
بنده از تمامی سبک و شیوه های موسیقی کردی خوشم آمده
و به آنها گوش می دهم .هر سی دی جدیدی که به بازار می
آید را گوش داده و تعقیب می کنم .بنده آهنگ های قدیمی
و جدید را بررسی کرده و شیوه اجرای آنها را تجزیه و تحلیل
می کنم .همه آنها زحمت کشیده و به موسیقی کردی خدمت
کرده اند .اسامی هنرمندان خوب بسیار زیاد بوده وبنده احترام
خاصی برای همه آنها قائل هستم .مثأل کاراپت خاچو که بسیار
جالب و جذاب در زمینه موسیقی کالسیک ،خدمت بزرگی
کرده است .البته موسیقی کردی بسیار وسیع تر و گسترده تر
از آن می باشد که بتوان تنها به ذکر چند هنرمند بسنده کرد.
 از میان هنرمندان سورانی در اقلیم کردستان عراقو کردستان ایران کدامیک را بیشتر می پسندید؟
بنده اکثرهنرمندان جوان عصر جدید که کارهای جالبی را ارائه
داده اند ،را دوست دارم و کارهایشان را با لذت گوش می دهم.
(چوپی ،هانی و لیال فریقی)
 شما در ایران طرفداران زیادی دارید ،آیا برنامه ایبرای اجرای کار در کردستان ایران ندارید و در این
زمینه اقدامی کرده اید؟
البته آمدن به کردستان ایران و اجرای کنسرت در مهاباد،
سنندج ،کرمانشاه و حتی در تهران برای ایرانی ها ،برای
بنده خواب و خیالی دیرین است .ولی تابحال کسی به بنده
پیشنهادی دراین مورد نداده است و نمی دانم که آیا دولت
ایران اجازه چنین کاری را به بنده می دهد یا نه ،بنده از
وضعیت ایران خیلی آگاه نبوده و فکر نمی کنم که آمدن
بنده به ایران خیلی راحت باشد .ولی اجرای کنسرت بنده در
کردستان ایران ،برای بنده شرف بزرگی است .کسی نیز از
بنده چنین درخواستی نکرده است .ولی بنده بسیار امیدوار
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هستم که چنین فرصتی برایم پیش بیاید .همانطور که بنده
به شهرهای باتمان و آمد کردستان ترکیه برای اجرای کنسرت
رفتم ،همانطور هم دوست دارم که به میان مردم خود در
کردستان ایران نیز رفته و به آنها نیز خدمت کنم.
 چند سؤال سیاسی بپرسم ،با وضعیت کنونی کهسوریه دارد ،آیا فکر می کنید که روزی بتوانید به
سوریه برگردید و به روستایتان تربسپی سفر کنید؟
حتمأ ،چطور نمی خواهم ،این نیزیکی دیگراز آرزوهای بنده
است که همیشه در فکرشان هستم .من نیز مانند  40میلیون
کرد دیگر خواستار حق و حقوقی مساوی با ملت فارس ،عرب
و ترک هستم نه کمترو نه بیشتر .امیدوارم که چنین وضعیتی
پیش بیاید و بنده نیز به وطنم بازگردم .ما دیدیم که در قرن
اخیر ظلم و ستم فراوانی به ملت کرد گردید ولی این مسأله
باعث ازبین رفتن کردها نشد .امیدوارم که حق کردها به آنها
داده شود مانند همه ملت های دیگر در دنیا .ما می بینیم که
کردها جنگ و درگیری نمی خواهند وبه کسی حمله نمی
کنند بلکه این گروه تکفیری داعش است که به کردها در
کوبانی ،شنگال و اقلیم کردستان حمله کرده و قتل عام کرده و
کردها را مجبور به دفاع از سرزمین خود کرده است .کردها به
هیج وجه جنگ و خونریزی را نمی خواهند .امروز ما می بینیم
که در کردستان عراق با پارلمان و حکومت خود و در رأس آنها
بارزانی مانند یک دولت عمل کرده و برعلیه داعش موفقیت
های بسیاری به دست آورده اند .ما در کردستان سوریه نیز
شاهدیم که بیشتر مناطق کردنشین به دست کردها افتاده و
در کوبانی نیز ما شاهد دفاع بی نظیری هستیم .هردو کردستان
عراق و سوریه می توانند حکومت تشکیل بدهند .بنده امیدوارم
که کردها در برابر داعش متحد شده و حکومت را در آنجا
بدست بگیرند.
 روابط شما با احزاب کردی چگونه است؟ با پ.ک.کو یا پ.ی.د و دیگر احزاب کردی.....
بنده به همه احزاب کردی احترام گذاشته و با همه آنها در
ارتیاط هستم ولی بنده عضو یا طرفدار صرف هیچ حزب خاصی
نمی باشم .بنده کرد هستم ،هنرمند ملت خود بوده و تنها برای
یک حزب کار نمی کنم .بنده برای همه کردها کار می کنم.
مسأله ما ملی است و باید براین اساس نیز حل شود .احزاب
کردی باید با هم کار کنند چراکه خاورمیانه در حال تغییر و
تحول اساسی است .ما نیز باید بر اساس این تحوالت عمل
کنیم.
 به نظر شما چرا هنرمندان کرد را مجبور می کنندکه در دایره احزاب فعالیت کنند .چرا هنرمند حزبی،
محبوب می شود و هنرمندی که زیر بار افکار احزاب
نرود را سعی در منفور شدنش می کنند؟ آنچه که بر
سر شوان پرور آمد را چگونه ارزیابی می کنید؟

 192شیـ

به نظر من این کار درستی نبوده و احزاب نباید اینگونه عمل
کنند و باید خود را از این تفکر دور نگه دارند .هنرمند نباید
مختص به حزب خاصی باشد بلکه باید در خدمت مردم باشد.
به نظر من نه اینکه فقط به هنرمند خاصی ظلم و ستم شده
است ،بلکه به همه هنرمندان ظلم شده است .هنرمند باید
آزاد و کردستانی بوده و برای همه احزاب کار نماید .حقیقت
این است که احزاب بعد از  40-50سال ،دیگر نخواهند ماند،
خواهند رفت و فقط ملت خواهد ماند .مهاباد خواهد ماند،
قامشلو ،سلیمانی ،آمد ،دجله و فرات ،جودی و آگری ،ترانه
های ما ،آداب و رسوم ما ،اشعار ما و میهن دوستی ما خواهند
ماند .هنرمند باید دوستدار ملت ،سرزمین و آزادی مردم
خویش باشد نه اینکه حزب خاصی.
 جگر خون ،قدری جان ،دلبر حاجو و بطور کلی زنچه نقشی را در کارهای شما ایفا می کنند؟
بله همه شخصیت های فوق در بنده تأثیر گذاشته و هم اکنون
نیز اثرگذارند .در ابتدا بنده با اشعار خواهرم دلبرسپس اشعار
استاد جگرخوین و قدری جان شروع به کار کرده و از آنها
بسیار زیاد سود جستم .پسر عمویم گوران حاجو نیز که در
اسلو زندگی می کند تأثیر زیادی در کارهایم داشته و همگی
آنها به بنده کمک خیلی زیادی کرده اند و بنده از همه آنها
تشکر و قدردانی می کنم.
 آینده موسیقی کرمانجی را چطور می بینید؟ آیاکسی را می شناسید که به شکل خوب سبک کاری
شما را ادامه بدهد؟
صد در صد کسانی خواهند بود که این کار را به خوبی انجام
دهند .همانطورکه ما از گذشتگان خود بهتر کار کردیم ،کسانی
نیز خواهند آمد و این سبک موسیقی را بهتر از ما ارائه خواهند
داد.
 و در آخراینکه ،ماموستا هژار در خاطراتش نوشتهکه در دوران آوارگی به منزل حاجو آغا در روستای
تربسپی رفته و مهمان آنها شده ،آیا شما وی را به
خاطر می آورید؟
درست است شاعر مشهورما کردها ،ماموستا هژار به روستای ما
تربسپی آمده ولی بنده در آن زمان نمی دانم به دنیا آمده بودم
یا نه .پدر و عمویم در مورد ایشان برایمان صحبت می کردند.
بنده یکی از شعرهای بسیار جالب وی را نیز با نام درد دوری
خوانده ام .بنده احترام بسیار خاصی برای ایشان قائل هستم.
بنده از کردپرس بسیار تشکر می کنم که این فرصت را به بنده
دادند که نظراتم را به زبان بیاورم .از طرفداران خود نیز تشکر
و قدردانی می کنم و امیدوارم که فرصتی پیش بیاید که بتوانم
در کردستان ایران در مهاباد ،سنندج و کرمانشاه نیز در خدمت
آنها باشم.

 دیمەنی، الیەکت بەفر دەیگرێAliyeki te berf digre, bergeha
 موڵکی عەجەمە، الیەکی سەججادە، قەتقاسەQetqase aliyeki le siccade, milkê eceme
 لە سەرەوە گەوەنی بەستووەLi seri gusiyên cemedê
 لە سەر ئاوان کۆتری فیراریLi ser avan kevokên revok
 گەلەی کارمامزانKeriyê xezalan.
... و پۆلی خاسە کەوû refên kewên gozel…
 نکۆڵی لە مێرخاسی ناکرێMêrxasi nayê inkarkirin
 هیچ کامیان لە هەزار پێشەوە هەرگیزDi serê yeke-yek de ew qet ne
 پیاوانی ئەم واڵتە، بن نەکەوتنKetin binji hezar salan virve zilamên vê derê
 ئاگاداری هات لە کوێوە لێیان بدەینAgahdarîya hatinê em ji ku der-hi bidin
 خۆ نە پۆلە قوڵینگن وNerefê qulingane, ev
 نە کاڵوی ئەستێرانی ئاسمانNe koma stêrane li ezman
 دڵێک بە سی و سێ گولـلهDilê bi si û sê gule
 سی و سێ کانیی خوێنSi û sê kaniyên xwinê
 ناجمێNa herike
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6-Welatê Min
واڵتی من واڵتی من
هاتنی من لە خۆشەویستیی تۆ بوو
بینینی ئێوە خەمی من بوو
هیچ شتێک لە شادی ئێوە مەزنتر نەبوو
لە چاوی ئێوەدا راستیم دیت
لە هاواری ئێوەدا هیوام دیت
لە فرمێسکتاندا ئازادیم دیت
واڵتی من واڵتی من
واڵتی من واڵتی من
بینینی تۆ تووڕەی کردم
حەسرەتت بووە برینم
تۆ گۆرانی و تەمبووری منی
ێ ئینساف
 هێی مێژووی ب
فەلەکی زاڵم ئیدی بەسە دەی
واڵتی من
تۆی تاجی سەری گەلی من
گۆرانی و ئاوازی من
دەرمانی برینی من
واڵتەکەم خۆشمدەوێی

Welatê min, welatê min
Hatina min ji hezkirina we bû
Dîtina we derdê min bû
Sahiya we jê mestir nebû
Di çavê we de min rastî dît
Di havara we de min hêvî dît
Di hêstirên we de min azadî dît
Welatê min welatê min
Welatê min welatê min
Dîtina te hêrs dane min
Hesreta te birîna min
Tu stran û tenbûra min
Hey dîroka bê bext
Feleka zalim de bes e êdî lo
Welatê min
Tu taca serê miletê min
Stran û awaza min
Tu dermanê birîna min
Welatê min ez ji te hez dikim

7-Gotin Sar Dibin
وشه ساردەوە دەبێ کاتێک پەسنی تۆ بدەم
وشە دەسوڕمێ کاتێک وەسفی تۆ بکەم
 لێوت سوور مەکە،کله لە چاو مەکە
 جوانییەکەت تێک مەدە،خۆ تۆ پێویستت پێی نییە
من دەمرم لە ناو گەاڵی داراندا
ون دەبم لە ناو گەاڵی داراندا
!هەی لێ لێ وەی لێ لێ هەی واخ
تۆ شۆخی تۆ جوانی و من ئەسیری ناوەکەتم
 بەردەوام چاوەڕێی بۆنی تۆ بووم،تۆ گوڵی تۆ سۆسنی
 لە سەرە خۆ بووم،من گەنج بووم جوان بووم
کاتێک لێم دوور کەوتیتەوە موحتاجی تۆ بووم

Gotin sar dibin wexta pesnê bidim
Gotin sas dibin wexta wesfê te bidim
Çavê xwe kil neke, lêvên xwe sor neke
Tu ne muhtac î lê cemala xwe xera neke
Ez dimirim nav pelên daran da
Ez winda dibûm nav pelên daran da
Hey lê lê wey lê lê hey wax!
Tu rind î tu bedew î, wéz hêsîrê navê te bûm
Tu gul î tu sosin î, her tim ber bêhna te bûm
Ez xort bûm ciwan bûm, li ser xwe bûm
Tu dûrî min bû wexta ez muhtacî te bûm

8-Sî û sê Gule
ئەو چیایە چیای مەنگەنەیە
کاتێک لە وان ڕۆژ هەڵدێ
ئەو چیا منداڵە
نەمروودە کاتێک لە بەرانبەر نەمروود تیشک داوێ

Ev çiya çiyayê mengeneyê
Dema li wanê roj davê
Ev çiya zarokê
Nemrûde dema li hember nemrûd roj davê
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 سەرپۆشی بەردینی شاخەکان وKolosên çiyan ên gewr
 هەورە سوور و زەردەکانیÛ hewraniyên wan ên sor û zêrîn
 چوونBûne çûn;
 و شەپۆالنی ئاوی ڕەشی شەوÛ pêlên ava sevê yên res
 کەوتە دەشت و دۆاڵنKetine dest û newalan,
 تا بەر گرد و شاخانHeta rûyê gir û kepezan.
 لە بەدەاڵنداDi qweaca de
 بەرد پێی شەوگەڕان دەخڵەتێنن وKevir piyê sevgera dixapînin,
 لە بێدەنگیی شەوداÛ bêdengiya sevê de
 دەنگی پێی مێرخاسان دێPêjna lingên mêrxasan tên
 بلوێرەکەمBilûra min,
! دەنگ هەڵێنەDengê xwe berde!
 دونیا وەک منداڵێکی بەرمەمکانDinya, mîna zarokekî bersir,
 چووە نێو بێشکەکەی خۆیKet dergûsa xwe;
 بلوێرەکەم دەنگ هەڵێنە وDengê xwe berde, bilûra min,
، بیالوێنەوەÛ jê re bilorîne,
 خەمەکانی بڕەوێنەوەXema wê birevîne,
 بلوێری من تۆیBilûra min tu î.
 خەمڕەوێنی پڕخەمانی دونیاXemrevîna terkeserên dinyayê;
 لە ڕۆژهەاڵتیÛ li rojhelatî
 کاتێک دونیا بە خەبەر دێتDema ko dinya hisyar dibe
 لە خەو هەڵدەستێتJi xwe radibe
 بۆ ئێمەJi me re
 سروودی ئازادی و سەربەستییStrana azadî û serbestiya
 کوردستانKurdistanê
 بهۆنەوە وBinehwirîne
 با دەنگی ئەم سروودەÛ dengê wê stranê, bila,
 وەک تیرێژی ڕۆژی پاک و زێڕینMîna tîrêjên rojê yên pak û zêrîn
 بگاتە دڵ و گوێی ئێمەBikeve nav dil û guhên me.
 هۆ بلوێری منBilûra min
 تۆی خەمڕەوێنی ئاشقانی واڵتTu î xemrevîna dilketîyên welêt.

5-Zilan
ساڵوی گەرمت لێ بێ
هۆ هەڤاڵ زیالن
تۆ گیانی ئەمڕۆت هەڵوەشاند
بۆ کوردستان
دەنگی تۆ گەیشتە
ئاسمانی حەوتەم
نەک هەر لە نێو گەلی کوردستان
بەڵکوو لە نێو هەموو گەالنی جیهان
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Silavên germ li te
ey hevala Zilan
te canê îro hilweşand
ji bo kurdistan
dengê te gihişta
ezmanê heftan
ne tenê li nav gelên kurdistan
belê li nav hemû gelên cihan

4-Bilûra Min
 هۆ بلوێرە باکوورییەکەمBilûra min a serîn
 ئەی تۆ لە کازیوەی بەیانانTu di sariya sibehê
 و لە بوولێڵی ئێوارانداÛ hingûra êvarê de
 یاری بێ یارانHevalê bêhevalan.
 دەستە برای شوان و ئاشقانیDestbrayê sivan û dilketiyan î.
 دەنگی تۆDengê te
 ئەسرینی دڵی خەمگینانHestirên dilên xemgîran,
 ساڵو لێک دابڕانSilava ji hev-veqetiyan,
 دێنێتەوە یادمGirîn û zarîna diketiyan
 تۆی، بلوێری منTîne bîra min
! خەمڕەوێنی پڕخەمانی دونیاBilûra min, tu î,
 دەنگی بلوێری منXemrevîna têrkeserên dinyayê!
 چیا و زۆزانی بڵیندDengê Bilûra min,
 کانیی به گوڵ و ڕێحان دەور گیراوÇiya û zozanên bilind,
 گوێی ئەشکەوت و سەری شاخانKaniyên bi gul û rîhan dorgirtî,
! گوێگری تۆنGuhê sikeft û serê zinaran
 و شنەی باGuhdarên te ne!
 تۆ لە نێو گەاڵی داراندا دەگەڕێنێÛ sura bayê xerbi,
 بلوێری من ورە با پێکەوەTe di nav pelê darê de digerîne.
 لەگەڵ ئەم شاخە بەرزەBilûra min, were em ê
 بەرز ببینەوە وBi wî çiyayê bilind re
 ببینە جیرانی ڕەشەبا وBi hewa Kevin,
 هاوڕێیەکی چیا بە تەم و مژەکانÛ bibin cîranê bayên xurt
 و دەنگی خۆمانی تێدا بەربدەینەوە وÛ hevalê kim tên wan
ناڵەی دەنگمان
بکەوێتە نێو دۆڵ و خەرەند و
بێگیانیی زەویی ژێرین
،بهەژێنێ
و شەپۆالنی ئاوی حەوت ڕەنگی غەمزەباز
ناڵەی ئێمە
بگەیەنێتە
دەشتی سرووج و دیاربەکر و
الی مێرخاسانی بەرازان و
بالەی بەرخان لەگەڵ
هیرینی ئەسپان
بۆ ئێمە بگەڕێنێتەوە
!بلوێری من بڕوانە و ببیسە
ڕۆژ ئاوا بوو
ئەستێرەی ئێوارە گەشایەوە

Yên bi mij û dûman,
Û tê de dengê xwe berdin,
Û zarîna dengê me
Bikeve nav kortal û geliyan
Û bêcaniya erdên jêrîn
Bihejîne;
Û pêlên ava heftreng
Ên xemzebaz
Nalîna me bigehîne
Desta sirûç û Diyarbekirê;
Û beriya mêrxasên berazan;
Û kalîna berxan,
Tev sehîna hespan
Li me vegerînin.
Bilûra min, binêre û bibihîse!
Roj çû ava,
Stêra êvarê bû ges,
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Ew gula ku av dabû bijîn
Îro ketiye destê bêbext û derewîn
S bibin hero lêvên hingivîn
Zînê zanibî ez bebext im
Zînê rewsa tu tê de serwext im
Zînê, Zînê ez jî wekî te bindest im
Zînê tac û seray, eywan û text im.
Gulê zanibî tenê tu yar î
Soza min be li vê dinyaye
Heke ez bimrim li vê gora tarî
Dîsa dibêjim gulê tu yar î.
Zînê zanaibî ez bêbext im
Zînê rewsa tu tê de serwext im
Zînê, Zînê ez jî wekî te bindest im
Zînê tac û seray, eywan û text im.

دابوون ،بژیێنەوە
ئەمڕۆ کەوتووە دەستی بێویژدان و درۆزنان
هەموو ڕۆژێک لێوی هەنگوین دەڕوێ
زینێ بزانە من بێویژدانم
زینێ تێدەگەم لەو دۆخەی تۆی تێدای
زینێ ،زینێ منیش وەک تۆ بندەستم
زینێ تاج و کۆشک ،ئەیوان و تەختم.
گوڵەکەم بزانە تەنیا تۆم یاری
ئەوینی من بە لەم دونیایەدا
ئەگەر بشمرم لە گۆڕی تاریکدا
دیسان دەڵێم گوڵێ تۆ یارمی
زینێ بزانە من بێویژدانم
زینێ تێدەگەم لەو دۆخەی تۆی تێدای
زینێ ،زینێ منیش وەک تۆ بندەستم
زینێ تاج و کۆشک ،ئەیوان و تەختم.

3-Hêy Hêy
Hêy Hêy kêfa min gelekî ji te re tê
Gava baran hêdî hêdî dibare.
Agir di dilê min de sar dibe
Havîn di dilê min ges dibe.
Hêy Hêy kêfa min gelekî ji te re tê
Gava baran hêdî hêdî dibare.
Agir di dilê min de ges dibe
Havîn di dilê min ges dibe.
Dikim nakim nêzîkî te nabim
Ez bi te difkirim
Wexta ku ez siyar bim.
Ma ev hal e êdî bi te re
Ma ne bes e êdî ji me re
Me ne bes e, ma ne bes e.
Dikim nakim nêzîkî te nabim
Ez bi te difkirim
Wexta ku ez siyar bim.
Hêy Hêy kêfa min gelekî ji te re tê
Gava baran hêdî hêdî dibare.
Agir di dilê min de sar dibe
Havîn di dilê min ges dibe.

هێی هێی زۆر حەزم لێتە
کاتێک باران نم نم دەبارێ
ئاگر لە دڵی مندا سارد دەبێتەوە
هاوین لە دڵی مندا دەگەشێتەوە
هێی هێی زۆر حەزم لێتە
کاتێک باران نم نم دەبارێ
ئاگر لە دڵی مندا گەش دەبێ
هاوین لە دڵی مندا دەگەشێتەوە
هەرچی دەکەم ناتوانم لێت نزیک ببمەوە
بیر لە تۆ دەکەمەوە
کاتێک بەخەبەر دێم
مەگەر ئەمە حاڵە لەگەڵ تۆ هەمە
مەگەر ئیدی بەسم نییە
هەرچی دەکەم ناتوانم لێت نزیک ببمەوە
بیر لە تۆ دەکەمەوە
کاتێک بە خەر دێم.
ئاگر لە دڵی مندا سارد دەبێتەوە
هاوین لە دڵی مندا دەگەشێتەوە.
کاتێک باران نم نم دەبارێ
ئاگر لە دڵی مندا سارد دەبێتەوە
هاوین لە دڵی مندا دەگەشێتەوە
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Musik Kurdi
Ciwan Haco

1-Xatûn
 تۆ خاتوونی سەرتەختیTu xatûna li ser textî
 تۆ گوڵێکی هەمیشەییتTu çiçeka her wextî.
 تۆ ئەو یارەی من خۆشم ویتTu yî yara min hezkir
 جەژن و سەیران و بەهەشتیCejin û seryan, bihusitî
 بیلال لە بیر ناکرێ، وەاڵ لە بیر ناکرێJi bîr nabe, wele, bile ji bîr nabe.
 لەو هەموو پرسیارەی تۆJi wan pirsên te yên gelek
 دەهری بوومە، سەرم سووڕماوەSas mam ji xwe re evdal mame.
 بیرم کردەوە چ بڵیمKûr fikirîm çi bêjim
 هۆ فەلەکی زاڵم، هۆ فەلەکی خائینEy xayîn zalim felek.
 داوای دڵ لە من مەکەDawa dil li min neke
. زۆر پرسیار لە من ناکاPirsan gelek ji min nake.
 مەڵێ ئەمە چ خەاڵتێکەNe bê ev çi xelet e
 هیوای دوورت بە ئەو نەبێJi vê hêviyê dûr neke
 لە بیر ناکرێ، لە بیر ناکریJi bîr nabe, ji bir nabe
 وەاڵ بیلال لە بیر ناکرێWele bile ji bir nabe.

2-Zînê
هاتیتە خەوم
ئەو گوڵەی خۆشم ویت
چاو بە ئەسرین بوو
گلەیی لە من کرد
بۆچی دڵی منت بریندار کرد
بە تاریکە شەو الی من باری کرد
زینێ بزانه من بێ ویژدانم
 تێدەگەم لەو دۆخەی تۆی تێدای،زینێ
 زینێ منیش وەک تۆ بندەستم،زینێ
ئەو گواڵنەی ئاوت. ئەیوان و تەختم،زینێ تاج و کۆشک

Hatî xewena min
Gula min hezkir
Çav bi hêstir bû
Ji min gazin kir
Ev dilê min te çima birîn kir
Sevatarî ji ba min bar kir.
Zînê zanaibî ez bêbext im
Zînê rewsa tu tê de serwext im
Zînê, Zînê ez jî wekî te bindest im
Zînê tac û seray, eywan û text im.
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Dîtina we liser pêşeroja mûzîka Kurmanciyê
da çi ye. Gelo tu kesekî-ê nas dikî ku karibe
şêwaza te bi başî bidomîne?

wî ji me ra dikirin. Min helbesteke wî ya balkêş
ya bi navê Derdê Dûrî xwendiye ku pir kêfa min
pê ra tê. Ez rêz û hurmeteke taybet ji mamoste
Hejar ra qayîlim.

Sedîsed dê hin kes hebin ku berhemên pir baş
biafirînin. Çawa ku em ji pêşiyên xwe baştir xe- Di dawiyê da jî eger gotin, şîret û daxwazeke
bitîn her wiha jî dê kesên wisa werin ku şêwaz û we ji alîgir û hezkiyên we, hebe, kerem bikin
berhemên pir ji yên me baştir bixuliqînin.
û bînin zimên?

Dibêjin ku Mamoste Hejar, di dema koçberî Ez spasiya Kurdpress’ê dikim ku ev derfet dan
û awarebûnê da çuye gundê we û buye mê- min ku ez dîtinên xwe bînim zimên. Ez spasiya
vanê kalkê te, gelo ev yek tê bîra te?
alîgirên xwe jî dikim û hêvîdarim ku firsendek
bikeve destê min ku bikarim li Kurdistana Îranê
Belê raste, helbestvanê binav û dengê me li Mehabad, Sine, Kirmanşah û Têhranê, di
Kurdan, mamoste Hejar hatiye gundê me Tirbe- xizmeta wan da bibim.
spiyê lê tiştek naye bîra min û nizanim ka ez
hingî hebûm yan nebûm. Bav û apê min behsa
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û ihtirama min ji wan ra heye. Mînak ez behsa
hunermendê Ermenî, Karapêtê Xaço bikim ku
bi rastî xizmeteke pir mezin ji mûzîka Kurdî
ra kiriye, bi dîtina min dengê wî jî pir xweş û
balkêşe. Helbet mûzîka Kurdî pir mezintir û berfirehtir ji vê ye ku em bi hildana tenê çend navan
bixwazin behsa wê bikin.
Ji stranbêjên Soran yên Kurdistana Iraq û
Kurdistana Îranê, hûn ji kîjanî zêdetir hez
dikin?
Ez ji piraniya hunermendên ciwan yên dema
niha ku berhemên balkêş çêkirine, hez dikim û
jidilocan guhê xwe didime aheng û starnên wan.
Gelek kes li Îranê hene ku ji şêwaza we ya
mûzîkê pir hez dikin û kêfa wan ji kesayetiya
we ra tê. Gelo bernameyeke we ya taybet jibo
pêkanîna konserta Kurdî li Îranê da heye.
Gelo we dest bi amadekariyekê kiriye yan na?
Helbet ku hatina min ya bi Kurdistana Îranê û lidarxistina konsert li Mehabad, Kirmanşah, Sine
û Têhranê jî xewn û xeyaleke kevn e. Lê heta
niha tu kes di vî warî da pêşniyareke wiha nedaye min û ez nizanim ka dewleta Îranê jî dê
destûrê bide min yan na, çimku ez pir zêde liser
rewşa Îranê agahdar nînim û fikir nakim ku hatina min ya Îranê jî evqas hêsan be. Lêbelê lidarxistina konserta mûzîka Kurdî li Kurdistana Îranê
jibo min şerefeke pir mezin e. Lê hê tu kes ji
min daxwaza vê yekê nekiriye. Ez hêvîdarim ku
firsendeke wiha ji min ra bikeve dêst. Her wiha
ku min di bajarên Kurdistana Turkiyeyê yên
wek Batman û Amedê da konsert lidarxistine,
hema wisa jî hez dikim werim nava gelê xwe yê
li Kurdistana Îranê da jî konsertan lidarbixim û
jê ra xizmetê bikim.

ku hûn karibin vegerin warê xwe yê bav û kalan yanê Tirbespiyê?
Ez çawa naxwazim, ev xewn, xeyal û mirazeke min a ji mêj va ye ku ez timotim liser wê
difkirim. Ez jî wek çil-pêncî milyon Kurdên din,
daxwaza mafên wekhev yên ku dane Ereb, Tirk
û Farisan, dikim ne kêmtir û ne jî zêdetir. Ez
hêvîdarim ku rewşeke wiha pêkwere û ez karibim vegerim welatê xwe. Me dît ku di sedsala
derbasbuyî da zilm û zordariyeke mezin li gelê
me Kurdan hate kirin lê ev yek nebû sedema jiholêrabûna Kurdan. Hêvîdarim ku mafê Kurdan
jî wek gelên din yên dinyayê bidin wan. Vaye
em dibînin ku Kurd, şer û pevçûnan naxwazin û
êrîşî ser tu kesî nakin lê girûpa terorîsta DAİŞ’ê
li Kobanî, Şingal û Herêma Kurdistanê êrîşî
Kurdan dikin, komkujiyan pêktînin û Kurdan
neçar dikin ku axa xwe biparêzin. Kurdan tu car
şerxwaz nebûne û li pey rijandina xwîna kesekî
jî nebûne. Îro em dibînin ku li Kurdistana Iraqê,
Kurd bi parlaman, hukmet û serokê xwe Barzanî wek dewletek tevdigerin û li dijî DAİŞ’ê
serketinên mezin bidestxistine. Li Kurdistana
Sûriyeyê jî vaye piraniya navçeyên Kurdnişînên
ketine destê Kurdan û em li Kobaniyê jî parastineke bêhempa dibînin. Her du Kurdistana
Iraq û Sûriyeyê dikarin hukmet ava bikin. Ez
hêvîdarim ku Kurd bibin yek û li dijî DAİŞ’ê şer
bikin û hukmeta wir têxin destê xwe.
Cegerxwîn, Qedrî Can, Dîlbera Haco û bi
gîştî jin di berhemên we da rola çi dilîzin?

Belê, hemû kesayetiyên han, liser min tesîr
kirine û hê jî bandorê li min dikin. Di despêkê
da min bi helbestên Dîlbera xûşka xwe paşê helbestên Cegerxwîn û piştî wî jî yên Qedrî Can,
stran û aheng derxistin. Min ji berhemên wan
pir istifade kirin. Kurapê min, Goran Haco jî ku
Çend pirsên siyasî jî em ji we bikin. Bi ber- aniha li Osloyê dijî pir alî min kir. Hemû kesên
çavgirtina rewşa niha ya Sûriye û Kurdistana navbirî alî min kirine û ez pirpir spasiya wan
Sûriyeyê, gelo hûn texmîn dikin rojek were dikim.
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xwesteka neyarên zimanê Kurdî, mûzîka Kurdî
karî di nava cîranên xwe û dinyayê da ciheke
taybet ji xwe ra peyda bike. Ez pir kêfxweş im
ku cîranên me yên Ereb, Tirk û Faris jî guhê xwe
didne mûzîka Kurdiyê. Hinek caran ku ez diçim
Stenbolê, ez dibînim hin Tirk jî tên û kêfwxeşiya
xwe tînin zimên û dibêjin: em ji şêwaz û stayla
we ya mûzîka Kurdî pir hez dikin. Ev yek pir
başe û min kêfxweş dike. Bi dîtina min hemû
hunermendên Kurd bi taybet jî jinên hunermend
yên Kurd ku dengê wan xweş û balkêş e, xizmeteke mezin bi mûzîka Kurdî kirine. Her kes bi
qasê xwe xebitiye û ez spasiya wan gişa dikim
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ku bi qasê karîna xwe hewl dane. Mala wan ava
û her hebin.
Ji bilî we xwe, hûn ji berhemên kîjan stranbêjên Kurmanc, hez dikin. Dîtina we liser
Xêro Ebas, Nizamedîn Arinc û Reşo çi ye?
Ez ji hemû şêwaz û staylên mûzîka Kurdî
hez dikim û guhê xwe jî didime wan gişa.
Her CD’yeke nû ku derdikeve dişopînim. Ez
ahengên berê û yên nû didm ber çavan û wan
analîz dikim. Keda hemûka di mûzîka Kurdî da
heye. Navên hunermendên baş pir zêde ne û rêz

fikra minî wê demê wisa bû ku bi dîtina min rast
jî bû. Lê eger ez nika rabim û bêjim ez ji wê
şêwazê hez dikim, dibe ku ne rast be û şaş be
jî. Werhesil piştî derbasbûna çend salan, şukur ji
xudê ra ku Kurdan jê hez kirin. Kurd jî di warên
cihê da pêşda dikevin. Bi pêşketina teknolojiyê
ra, ciwanên Kurd jî di mûzîka Kurdî da jê istifade kirin. Tu sînor û hudûdên mûzîkê tune ne û
meriv nikare mûzîkê di sînorên netewî da sînordar bike. Mûzîk tişteke navnetewî û bêsînor e.
Di dawiyê da berhem û şêwazeke balkêş derket
holê ku ez bixwe jî jê razî me.

ku tenê amûra Sazê tê da hatibû bikaranîn çimku
min hez dikir bi wan ahengên kevn, ez vegerim
bîranînên zaroktiya xwe, hevalên xwe, Qamişlo
û gundê me Tirbespiyê. Ez li gor hal û rewşa ku
tê da me, CD’yan derdixim. Ez nizanim ka dê
vir şûnda jî çi şêwaz û metodekê nû pêkwere.

Eger em her çar şaxên sereke yên zimanê
Kurdî yanê Kurmancî, Soranî, Hewramî û
Zazakiyê di warê mûzîkê da bidin ber hev,
gelo çima mûzîka Kurmancî di asteke pêşketî
û baştir da ye ji şaxên din. Em dibînin ku
mûzîka Soranî û Hewramî, yan piranî folkuGelek kesan dibêjin ku xebatên te yên vê lor in yan jî di asta herî jor da dibin POP. Lê di
dawiyê zêdetir navnetewî ne, nek tenê Kurdî, mûzîka Kurmancî da em gelek hunermendên
bi taybet alboma we ya bi navê OFF. Gelo tu mezin yên ku Rak û Cazê yan jî şêwazên
vê yekê qebûl dikî û dîtina te liser vê yekê çi modern yên Rojavayî pir baş nas dikin û di
ye?
albomên xwe da ji wan sûdê digirin dibînin,
bi dîtina we sedema vê yekê çi ye?
Belê, raste, dema ku min destbi çêkirina alboma
OFF kirin, ez di vê fikrê da bûm ku cîranên me Çi bêjim, hemû şêwazên mûzîkê yên zarawyanê Ereb, Tirk û Faris jî guhê xwe bidinê da eyên Kurdî ji Kurmancî bigirin heta Soranî,
nek tenê Kurdan. Çawa ku em guhê xwe didine Hewramî û Zazakiyê, balkêş, şêrîn û xweşik in
mûzîka wan, bila ew jî li stran û ahengên me û giş Kurdî ne. Her yek ji wan taybetmendiyeke
guhdarî bikin. Paşê me got: bila Ewrûpî jî guhê wan ya balkêş heye. Bi dîtina min, mûzîk divê ji
xwe bidinê da. Wisa bû ku em gihîştin vê metod şêwazên cihêreng pêkwere. Mînak, em di mûzîû şêwaza baş û balkêşa tevlihev û têkel.
ka Tirkî da cihêtiyeke balkêş dibînin çimku tê
da şêwazên wek kilasîk, Pop, Caz û Rak hene.
Hûn li Îranê, piranî bi strana Dilketmê tên Mûzîka Kurdî jî divê wisa be û tenê bi ahengên
naskirin, ji kerema xwe hinek derbarê at- kilasîk sînordar nebe. Divê berhemên nû çêbimosfera vê stranê û alboma wê ji me ra xeber bin. Kurd jî gerek guhê xwe bidine mûzîkên
bidin?
cîranên xwe çimku em jî beşek ji vê dinyayê ne.
Em dibînin ku mûzîka Kurdî bi hemû qedexe û
Belê, wisa ye, strana Dilketmê bi taybet di nav înkarên cihê û bi îmkanên xwe yên pir sînordar jî
Kurdan da pir deng veda û berhemek baş jê der- kariye di dinyayê da ciyeke baş ji xwe ra peyda
ket. Helbet zêdetir di nava ciwanên Kurdan da. bike û bigihîje asteke pir baş. Her çiqas ku berê
Min jî 10 salan beriya niha, xwe ciwan hesab zimanê Kurdî û stranên Kurdî qedexe bûn û zilm
dikir û bawer nakim ku aniha bikaribim dîsa û zordariyeke mezin liser 40 milyon Kurdên bê
tişteke wek wê çêbikim. Niha jî nizanim ka ezê sûc û bê guneh dihate kirin û zimanekî evqas
di rojên bê da çi çêbikim. Bi dîtina min xuliqan- kevnare ku bi sedan sale di Rojhilata Navîn da
dina her tiştî vedigere ser rewş û hesta merivan û tê xeberdan, dihat qedexe û înkarkirin jî lê dîsa
halê ku ew tê da ne. Hingî jî hal û rewşa min wisa jî bi komkujî, înkar û zilm û zordariyan nekarîn
bû. Paşê me alboma Vegerê ku kilasîk bû çêkirin zimanê Kurdî jiholê rakin. Berewajî armanc û
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Hevpeyvîna taybet a Kurdpress’ê bi
hunermendê binav û dengê Kurdan,
Ciwan Haco ra
Edo Makûyî

Di despêkê da ez ji aliyê xwe û malpera ajansa şêwazên modern?
nûçeyan ya navnetewî ya Kurdpressê va spasiya
we dikim ku hûn amade bûn bi me ra hevpey- Helbet tu fikr û bernameyeke min di vî warî da
vînê bikin. Mala we ava û her hebin.
tune bûn. Gava ez di gundê Tirbespiyê da bûm,
min stranên Kurdî yên Elewiyan yên radiyoya
Kekê Ciwan, ji kerema xwe hinek ji me ra Amedê guhdarî dikirin û min wan distiran, min
behsa xwe, ciyê ku hûn lê hatine dinê, zaroktî, li saza xwe dixist û helbestên ku Dîlbera xûşka
cihaltiya xwe bikin, gelo jiyana we çawa der- min dihûnandin, distiran. Dema ku ez çûme
bas bû?
Almanyayê, ez bi 3 mûzîkzanên Almanî ra bûm
nas û ew pir alî min kirin. Tu fikreke min ya
Ciwan Haco, dikene û dest bi xeberdanê dike: çêkirina şêwazeke nû tune bû lê ji nîşka va min
Erê, ez di sala 1957’an di gundê Tirbespiya xwe di nava vê sebk û şêwaza nû da dîtin. Helser bi Qamişloyê li Kurdistana Sûriyeyê da ha- bet jiyana xerîbiyê û rewşa welata biyanî û nû,
time dinyayê û zaroktiya min pir baş derbas bû. bandora xwe liser merivan dêdide. Mûzîka RoZaroktiyeke xweş bi lîstina bi zarokan ra, bi lîs- javayî, bandora xwe liser min danî û min destbi
tina goga pê û bîranînên pir xweş. Di gundê me guhdarîkirina mûzîka Pop, Caz û Raka Ewrûpî
da jibilî Kurdan, Asûrî jî hebûn, nifûsa gund nîvî û Amerîkî kirin. Min nedixwest mûzîkeke Kurdî
Kurd û nîvî Asûrî bû û me jiyaneke xweş bi hev ya Pop, Caz yan jî Rak çêbikira lê min dît ku
ra derbas dikir û bîranînên xweş ji bihevrejiyana tişteke nêzîkî wan û tevlihev jê çêbuye. Min di
me û wan ra, ji me ra mane yadîgar. Gundê me, stranên xwe da ji amûrên mûzîkê yên mîna Gîtar,
gunedkî biçûk û xweş bû. Zaroktiya min jî wek Diramz û Basgîtarê, istifade kirin lê di despêkê
zaroktiya her zarokeke Kurd derbas bû. Piştî wê da rexneyên pir tund û tûj arasteyê min kirin, ew
ez di sala 1979’an da piştî qedandina Bekaliry- jî jiber çêkirina vê şêwaza mûzîkê, şevên mûzîk
osa xwe çûme Almaniyayê û min li wir destbi û stranên nû yên Kurdî ku ji aliyê min va dihatin
xwendina mûzîkê kir lê min wê neqedand û min pêşkêşkirin. Kurdan jê hez nedikirin û ji wan ra
destbi xebata xwe ya di warê mûzîkê kir û di pir ecêb û sosret bû. Ew digotin ku tu mûzîka
derdora sala 1981’an da bû ku min bi awayeke Kurdî xira dikî. Ne ku ev yek jê ra nû bû loma.
fermî destbi karê xwe yê mûzîkê kir.
Lê paşê dilê ciwanan kete wan stranan û hêdîhêdî
jê hezkirin. Tiştê sereke eve ku serêser da divê
Ji kengê va tu bi mûzîkê va hatî girêdan û kêfa hunermend bixwe ji stran û ahengên wî ra
te çawa sînorên mûzîka Kurdî ya kilasîk û were û jê razî be. Ez ku ji karê xwe razî bûm,
folkulor şikandin û te berê xwe da sebk û helbet wê demê yanê di 20 saliya xwe da çimku
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Ciwan Haco di sala 1957an de li Sûriyê bajarê
Qamişlo hate dinyayê.Piştî xwendina xwe ya lîseyê çû Elmanya û li wir ketê ûnîversîta Bochum.
Ciwan li Bochumê sê sal tahsîla mûzîkê çêkir.
Piştre jî bi şiklekî profesyonel dest bi qaset û cd
yan kir.Li Tirkiyê “Sî û sê gule”,”Durî”,”Blûra
min”,”Gula sor”,”Destana egideki” û “Leyla”
çap bu. bû.”Peşmerge”,”serîhildan”,”Diarbek
îr”, “Girtîyê azadî yê” jî li ewrupa derketin.
Ciwan Haco,muzîka otantîk a kurdî bi formên
folk-rock ji nu va serastkir.Hunermend bi avayî
stranên kurd bi dinê nasand û stranên kevneşapî
di nav gelek baskên mûzîkê di cîh danî.
“Destana egîdekî”,destana-şiîra romannivîsêkurd
a bi nav û bi deng Mehmed uzun e.Nivîskar di
wê destanê de behsa çîroka pênç xortên kurd
dike.Ciwan Haco ew destana Mehmed Uzun bi
aranjeyek nûyen,bi formên etno-caz dixwîne.
Me vî berhemê nû pêşkeşîyê Guhdarên xweyê
delal kir.
Turkish:
Şeyh Sait isyanından sonra, Midyat’tan Suriye’ye
göç etmek zorunda kalan büyük bir ailenin ferdidir Ciwan… Ailenin atası, Haco Ağa olarak
bilinir. Şeyh Sait isyanının bastırılmasında, devlete destek verirse eğer birtakım “imtiyazlar”
vaat edilir kendisine, ama her vaat gibi yerine
getirilmez, Suriye’nin yolları görünür Haco
Ağa’ya mecburi. Suriye hükümeti toprak verir
kendisine, geniş aşiretiyle buraya yerleşir, ancak Kürtlüğü başına beladır, topraklar elinden
alınır sonra, aile göçe zorlanır, dünyanın her

yerine dağılır aile fertleri… Yazar çıkar aileden,
şair, ressam, müzisyen çıkar, akademisyen çıkar.
İşte Ciwan Haco, bu aileden çıkmış sanatçılardan
biridir.
1980′li yıllarda korsan kasetleri kaçak yollardan
Türkiye, İran, Irak ve Suriye’ye girdiğinde,
müzik serüveni çoktan başlamış ve Almanya’da
Bochum Üniversitesi’nde müzik eğitimi görüyordu Ciwan Haco. Kendine has bir tarzı vardı;
Kürt müziğinde o zamana kadar alışık olmayan
bir “ses” olarak girdi. Pop, rock ve etno-caz
türünü, bir daha çıkmamacasına Kürt müziğine
sokarken, kocaman bir coğrafyada çok büyük
bir hayran kitlesini yaratıyordu. Arkasından
gelecek bir sürü müzisyene “örnek” oluyor ve
Avrupa’nın önemli caz kulüplerinde sahneye
çıkıyor, dünyanın çeşitli yerlerinde verdiği konserleri hıncahınç doluyordu.
Ciwan Haco, 1957 yılında Suriyenin Kamışlo
kentinde doğdu. Lise öğreniminden sonra
Almanyanın Bochum Üniversitesi’nin müzik
fakültesinde 3 yıl öğrenim gördü. Avrupalı müzik
gruplarıyla çalışmalar da yapan Ciwan Haco’nun
Türkiye’de, ‘Sî û sê Gule’,’Durî’,”Bilura
mîn’,’Gula sor’,’Leyla’ isimleri albümleri çıktı.
Ayrıca sanatçının Avrupada da ‘Peşmerge’, ‘Serhildan’, ‘Diyarbekîr’, ‘Girtîyên Azadîyê’ isimli
albümleri yayınlandı.
Otantik kürt müziği özelliklerini Pop-Folk ve
Rock ağırlıklı kalıplar içerisinde düzenleyerek, bu ezgilerin dünyaya açılmasını sağlayan
sanatçı, geleneksel olanı popülerleştirdi
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Kirivo
halê min eyni weha binîwise
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ber pênan. Diranên wî zimanê wî gez dikirin.
Tiliyên wî hişk bi porê wî digirtin. Çîmên wî
li hev dihatin pêçan. Her du piyan, bi dorê, li
hevdu dixistin. Bi hêz şiqam li xwe dixistin.
Destê wî li sînga wî diket. Serê wî li her du
çokên wî diket. Şerê di navbera dest û ling
û serî û sînga wî de, xwe berdida hinavê wî.
Damarên wî disincirîn û li hevdu digeriyan.
Rehên wî, ji dêvla xwînê ava germ di wan
re diherikî. Kezebê li her du gurçikan dixist. Rovî li dil dihatin pêçan, dihatin ku wî
bixeniqînin. Mêjî di serê solê de ye. Nenûk
di qaf de kom dibûn. Gewdeyê wî şerekî giran bi xwe re dimeşand. Hilm bi hilm zerbûna wî zêdetir dibû û baskên kûçikê wî jî
biçûçiktir dibûn. Hetanî bask bi gewdeyê wî
yê werimî ve neman. Bûbû kûçikekî qelew,
mezin û xwe ji odê bernedida. Tamara nêzîk
bi çavin bêdeng dinêrî. Krîstîna piştî ku wî
nema xuya kir du şevên dirêj xew nedidît.
Wê rojê Selîm giriyekî giran kir, xwe tazî kir,
bazda xwaringehê, gewdeyê xwe yê tazî bi
wî kirasê efsaneyî yê riziyayî nixumand. Ji
bo razanê kete bin mitêlê. Û nema pêjna tu
kesî dihat ku Krîstîna xatir jê bixwaze. Tu
carî jî nediket bala Selîm ku Tamara bêdeng
wê hêstirên germ li ser nexuyakirina wî
bibarîne.
Azmûn qediyan. Xwediyê malê hat. Kilîta
odeya biçûçik ya li ser banê fireh bi wî tenê
re hebû. Derbas bû hundir. Mitêl hilda. Ji
bilî komek pîne ku mîna laşekî bi ser hev
de kom bûbûn tiştek nedît. Berî ku bizîvire
kûçikekî mezin ji bin text derket. Xwe di
pencerê re avête ser ban û ji jor de ji qata
pêncan û bi hemû giraniya xwe hate xwarê.
Xwîna kûçikê xwekuştî pijiqî ser dîwarên
dikan û cil û malên xelkên ku hayê wan ji
derdora wan hîç tunebû. Vê dawiyê ev nûçe
di nav wan de belav bûbû. Ew xwendevanê
zanîngehê yê bi tenê û biyanî yê ku odeyek
li qata pêncan kirêkiribû, kûçikekî mezin ew
xwar.
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Gava li wan guhdarî dikir, xweşiya giyan a kenîsê
dihat bîra wî. Pê dihisiya ku hezkirinê konê xwe
li vî cihî vegirtiye. Li kenîsê, gava keçên bêdeng
û xortên bêpêjin sirûdan dibêjin, kenê Marîna tê
bîra wî. Sirûd di giyanê wî de dibûn stran û li
gotina wan germ dibû. Wekî ku ji Marîna re bistirê, beşdarî gotina wan sirûdên olî dibû. Êêêh...
Marîna.... Bêhna kenîseyan ji te tê. Di rûyê te de
wêneyê diya pêxember Îsa xwe nîşan dide.
Rojekê, li kenîsê li filmê Hz. Îsa dinêrî. Filmê ku ji
Incîla “Lûqa” hatibû girtin. Ji destpêka filim heta
dawiyê, wêneyê Marîna ji ber çavên wî nediçû.
Pêxember dema bi xaç ve daleqandiye, bi ken û
rihên, „ferîsiyan“ yên pan ve hatiye dorpêçkirin.
Hêy... Xwedêyo, li vê cîhanê, wê çend kes xwe di
pêxember Îsa re bibînin?
Dema ku pêxember ji nav miriyan rabû ji xwe
pirsî:
-Û çend kes, wê rabûneke wekî vê rabûna ji mirinê, ji wan re bibe xewn?
Kevirên pirsan rê di sendoqa serê wî de nehiştin.
Berê xwe da kirasê ku li xwaringehê daleqandî bû.
Derzî derxist û dest bi dirûtina kirasê çiryayî kir,
hetanî ku westiya. Pê dihisiya ku gewdeyê xwe
yê qetiyayî didirû. Cewrik xwe avêt nav pêlên
ramanên wî. Roj bi roj gewdeyê cewrik mezintir dibû. Bi baskên xwe yên pan kêfxweş bûbû.
Xwe didît ku bûye kûçik û dikare bê alîkariya
xwediyê xwe, gelek tiştan bike. Ne Tamar tenê
ev rewşa tevlihev didît. Xwendekarekî zanîngehê
û kûçikekî firiyayî di odeyekê de dijîn. Ji çavên
xwe bawer nedikir. Jê we ye ku leylan e lê piştre
bûbû rewşeke normal. Serê xwe sipartibû qurmê
dara temenê xwe, ya ku qelşan ji jor û jêr de ew
dabûn ber hev. Di nav xeman de mabû. Xilmaşiyê
zora wî bir û ew bi xwe re bir. Marîna ne wekî
berê bû. Sala xwendinê ber bi dawiyê ve diçû.
Bi hatina azmûnan re Marîna bûbû yeke din. Bi
çi awayî be, hema dixwest hilkişe sala diduyan.
Selîm didît her ku Marîna diçe malê û vedigere,
sarbûna wê zêdetir dibe. Nema ew bê hêsirên
germ û rûyê zuha û zer didît:
-Marîna... rewşa me ne tu rewş e.
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-Gelek tişt li cem te hatine guhertin.
Ji pişt ve zendên xwe li qirika wî pêçan. Serê xwe
danî ser milê wî. Giriyekî bi şewat ew girtibû:
-Selîm, ez ê li xwe mukir bêm ku heta bi hestî,
min ji te hez kiriye lê ez ê vî agirê di hundirê xwe
de vemirînim. Hew.
-Çawa?
-Ez nema karim. Her ku ez bi te re bim, diya min
tê bîra min, bavê min, malbat, ez nikarim dev ji
wan berdim.
-Li gor min hezkirin xurttir e.
-Bawer bike ev gotinin, lê... na.. ez nikarim.
Pişta xwe dayê, bi ingilîzî li ser bergê pirtûka wî
nîvisand:
Roj bi roj min bi bîra xwe bîne
Ji ber ku ez tu carî te ji bîr nakim
Yara te.
Rahişt çenteyê xwe. Marîna bi bez derket, ew jî
bi ser text de hate xwarê. Li ser teq reqa temenekî
sax ku bi hemû şewatên xwe yên dojehî ji xeweke
stewr şiyar dibe, giriyekî xemgîn ew da ber xwe.
Wey li vî agirê te yê ku nayê vemirandin Marîna.
Roja din ji azmûnê kişiya. Li rûpelê pirsan dinêrî,
dizanîbû ku bersivan dizane û zêdeyî carekê
xwendine lê nikarîbû peyvek tenê jî binîvisanda. Mamosteyê ku çavdêriya xwendekarên di
azmûnê de dikir, ew vegerand cihê wî:
-Berî qedandina nîv saetê, çênabe tu derkevî.
Ew nîv saet di nav pêlên porê Marîna de winda
kir. Wêneyê wê, bîr û baweriyên wî dagîr kiribûn. Rûpelên xwe vala sipartibû mamoste. Rûzer
vegeriya odeya xwe. Di hundir vê tenêtiya xiniz
û bi êş de tazî mabû. Krîstîna rojê carekê dest jê
re dihejand. Xatir dixwest û diçû radiza. Nema
çîmên Ranya yên tazî ew germ dikirin. Her du
ranên wê yên sipî, dema li ber pencereya vêketî
bilind dibûn, nema wekî berê xew ji çavên wî
difirandin. Tev li hezkirina wî ya dojehî, dîsa
jî ji Marîna re dihat xuyakirin ku ew jî êdî dibe
bîranîn. Di gewdeyê wî de liv û tevgereke xerîb
peyde bûbû. Destekî wî bilind dibû, bi ser yê din
ve dihat xwarê. Geh li rûyê wî û geh li serê wî
diket. Lingê rastê carinan hişk dibû û yê çepê dida

avêt hembêza wî. Maç bi ser de barandin. Serê
xwe hilneda. Bi fedî xwe dida alî. Nema dizanîbû
kîjan gulên destê wî ne û kîjan dêmên wê ne:
-Bi rê de, ji min,... xwîn daket.
Kenekî ji dil ew dabû ber xwe. Bi fedî û liv û beza
wê ya bi alî serşokê ve û bi rahiştina desmalkên
spî dikeniya. Li ser text li benda wê rûnişt, nas kir
ku ev cara yekeme ewqasî jidil dikene.Ji kêlîka
ku ji nav tariya malzarokê derketiye û ew car cara
yekem û ya dawî bû ku bi xemilandina xwe ya bi
van cilan kêfeke germ li çaraliyên dilê wî belav
kiribû:
-Û... pişt re?
Wê wî bitenê bihêle. Wê ew jî hîn jê hez bike.
Wê here û wê perçeyekî mezin ji gewde û canê
wî yê westiyayî bi xwe re bibe. Wê li ser gula
wî ya dawî binîvisîne “Neçilmise... da ku Xwedê
nexeyide,” lê...wê biçilmise û wê Xwedê bixeyide. Wê dilê wî, weke kêlîka ku bav lawê xwe
winda dike, wê ew jî bixeyide. Wê serê xwe têxe
nav her du destên xwe û wê ji bahozê re li ser
wê bipeyive. Ji tirsa ku zarok keviran lê bibarînin,
li dora xwe dinêrî. Wê di xewnên xwe de bibîne
ku wê rahiştiye xaçekî bi diran û di sînga wî de
diçikîne. Pêla xwîna wî di nav destên wê yên
nazik de dipijiqe û bi tîq tîqa mêyekê ku biryara
şewitandina cîhanê dabe, xwîna wî bi her alî ve
belav dibe.
Vegeriya hêlîna tenêtiya xwe. Cewrik li hêviya wî,
li jora avahiyê, difiriya. Gava pencere vekir, cewrik mîna balindeyekî efsaneyî bi du baskên pan
derbas bû hundir û xwe di bin textê wî de veşart.
Ew jî derket ser ban. Keça pencereya bi ronî li
bendê bû. Bi keçikê re, ya ku saet pênc hatibû
ser soza xwe, keniya. Ew vexwendibû odeya xwe.
Keçikê digot:
- Ez nikarim.

Dipeyivî, wekî ku bixwaze gotinên xwe yên ku
amadekiribûn tev de bi hev re bibêje û here:
-Ez Krîstîna me. Ez ermenî me. Ji bilî dema çûna
kenîsê, ez tu carî ji mal dernakevim. Ji mêj ve
min dev ji dibistanê berdaye û tu... çima tu xwe
bi min nadî naskirin?
-Ez Selîm im... Xwendekar im û di xaniyê bikirê
de me.
-Xwişka min Ranya jî silavan li te dike, belkî
tu me bi hev re dibînî. Textê me du qat e, li ber
pencerê ye, ew li jor e, ez li jêr im û ez tiştekî jê
venaşêrim.
-Fermo!
-Na... berî her tiştî... tu fille yî an na?
-Ev pirs ji bo çi ye?
-Na, ango... ji bo ku ez çawa karibim bi te re têkevim têkiliyê.
-Û ferq çi ye?
-Yaaa... xwîna te çi sar e, ferqek mezin heye.
-Eger em hertim hevdu bibînin tê ji ber xwe ve her
tiştî li ser min zanibî.
Min ji te re got, ji bilî kenîsê ez naçim tu deverê.
Naxwe... Em ê li wir hevdu bibînin.
Ooooh... min berî niha tu li wir dîtiyî ne?
Belkî... ez yekşemê tenê diçim kenîsê.
Piştî derketina ji kenîsê ji Selîm re got; ku bavê
wê li derve kar dike û piştî çend mehan, wê bi
tirimpêla xwe bê û ew zêde ji bavê xwe hez dike.
Tev ku wê bavê wê gelek gazinan jê bike, ji ber
ku dest ji dibistanê berdaye. Ew bi xwişka xwe
Ranya, ya ku dişibiya Marîna, da naskirin. Bang
diya xwe kir:
-Dayê... (êgûr) were... (êgûr) were.
Piştî ku dê silav lê kir, axavtina xwe ya bi jineke
qelew re berdewam kir. Hevdîtinên wan li ber
derî pirr dibûn. Her carê diyariyeke biçûçik jê
re tanî. Pirtûka pîroz (Incîl), kasetên sirûdên olî.

sala 2-hejmara 4/ tîrmeh 2717

208

bi tiştekî din nayê.
Gelo tu nabînî ku em hinekî bi lez in û hîn zû ye.
Belkî.
Xemgîniyeke bêreng ode zeft kiribû. Bi kenekî
xemgîn wê li cilên xwe yên belavbûyî dinêrî.
Çerşef li gewdeyê xwe gerand:
Çavê xwe bigir, ji bo Hz. Îsa, ez ne henekan dikim.
Bi tiliyên xwe çavên xwe girtin lê rê di nav wan
re hiştibû, ji bo gewdeyê lihevhatî û sor û spî
bibîne. Bêdeng cilên xwe li xwe kirin. Bi sorê
vekirî lêvên xwe sor kirin, wî jî di rastkirina porê
lihevgeriyayî de alî wê dikir. Li ber derî ew maç
kir û wê gihand bajarokê xwendekaran. Heta
saet deh pê re mabû ku deriyê avahiyên keçikan
hemû tên girtin. Bi dengekî nizim û bi xemgîniyeke tenik lê vê carê giran bi hev re dipeyivîn.
Ava cihoka kulên Marîna ji ava cihoka kulên wî
bileztir diherikî:
-Ji roja ku min bîr biriye, min dixwest ez hezkirinê
nas bikim.
-Xewna min bi cih hat lê tu... çê nabe.
Û giriya.
-Çê nabe, ez nikarim ji dê û bavê xwe re jî bêjim.
Çê nabe Selîm, çê nabe, ez ketime nav du agiran.
Ez tika dikim tu alî min bikî.
Divê em ji hev re bin û bila qiyamet rabe.
Bi tirs dipirsî:
Gelo wê mesele bigihê kuştinê... jî?
Na... lê heta hetayê xudanê min nema bi min re
daxivin. Eger ez... û tu?
Tu problem li cem min tune ne.
Ez bawer nakim.
Giriyê xwe yê bêdeng didomand. Selîm jî pê re
giriya.
Dengê teq teqa nobedarê avahiya çaran hat. Dem
qediya. Axxx, dem çi xayîne. Deh kêm du xulek.
Berî xatirxwestinê, xwest wê maç bike. Nedîti-
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na Selîm ji van keç û xortên derdora wan re ew
mat hiştibû. Di nav wê tariya sivik de ya li ezman cewrikekî firyayî dît. Ew nas kir. Lê deng
nekir. Destê xwe, ne ji bo xatirxwestinê, belê ji
bo guvaştina tiliyên nazik dirêj kir. Li dora xwe
nêrî. Ziq li çavên wê dinêrî. Bi lêvên xwe, li ser
bayê, jê re maçek resim kir û li bende ma. Wê jî
maçeke tenik jê re bi rê kir û bi çavên tijî mêbûn
û di paş berçavkê re kûr li her du çavên wî nêrî.
Pişt re...
Herdem wê bê odeya wî. Radihêje gulek sor, her
ku derî vedike, xwe davêje hembêza wî, ew berçavka wî ji ser çavên wî dide alî. Wan maç dike.
Li ser her tiştî dipeyivin. Bi hatina şevê re mûman
vêdixin. Wê rojê mûmek bi dîwar ve daleqand,
agir bi têlên û kablên elektirîkê ve hilkişiya lê
di kêlîka dawî de tişt nebû. Hîn dewsa şewatê
li ser dîwarên odeya wî xuya ye. Lê şewata herî
mezin li ser dîwarê dilê wî ye ku tu kes nikare
wî agirî di bin ariyê de vemirîne. Wê şekir bi
du lêvên xwe didayê. Wî jî didayê. Wî şekir di
devê xwe de vedişart. Bi zimanê xwe derdixist.
Bi dorê şekir didan hevdu. Zimanê wî gez dikir.
Diranên keroşkan di zimanê wî de diçikandin, lê
nediêşiya. Ev tolhildan bû, çimkî wî jî deqên sor
û şîn li ser çermê spî belav kiribûn. Dixwest bi
zorê şûna lêvên xwe li ser qirik û milên wî şîn
bike. Gava li şûna diranên xwe dinêrî dikeniya û
diqevazt. Bi kêfeke zarotî li çepikan dixist.
Bi hemû cilên xwe dest pêkirin.
Tazî... xelas dikirin.
Ji ber ku nikarîbû bentelonê “cênz”ê teng ji ser
sipîbûna du ranên dagirtî daxista, jê xwest ku
fîstanekî li xwe bike. Cara yekem gava fîstanekî
keskê vekirî li xwe kir, ji hemû caran sipehîtir
xuya dikir. Wekî her tim rahiştibû gul û xaça xwe
ya zêrîn. Nû derî jê re vekir, bi fedî û ken xwe

erdê nema, şahê min.
Û tu... Selîmo.
Te di zarotiya xwe de sed dewlet dixistin bêrîka
xwe. Ew zarotiya temenqurmiçî ya ku te li ber
siya birçîbûneke nedîtî û giriyê ber dîwaran
qedandibû. Carinan li benda nanê tenûra dê ku tim
dereng derdiket û carinan jî li benda balindeyekî
basikgerm ku bê û te di bin baskê xwe de veşêre
û bi xwe re bibe welatin din ku dibe dewlet li wir
rûliken bin. Lê, tu jî nizanî çawa komek dewlet
li te hatin hev û giyanê te di nav pencên xwe de
asê kirin. Artêşên wan ketin cihên xewnên te yên
mezin û veşartî. Kêfa te ya mayî jî bi teqandina
roketên wan ji hevdu belawela bû. Û tu, mîna
kurmekî ku pirtûkan bikertîne, di hundirê xwe de
hatî guvaştin. Perîşan berî maldaran henekê xwe
bi pirtûkên te dikin; hîna tu dixwazî bi baskên
mirinê bifirî. Ev mirina delal, ya ku hemû ramanên te dorpêçkirine. Wey li mezinbûna mirinê
û li sihirbaziya wê. Wey li kêfxweşiya cendek û
laşan û seyrbûna wan, gava ku êşên xwe di bin
erdê de belav dikin û piştre jibîr dikin.
Wey li vê windabûna ku cîhanê di nav cilên xwe
de vedişêre. Mij, çûk, jin, bavên ku li ser piştên
zarokên xwe siwar tên. Kevir tên xwarê. Ezman,
reşayî, bask, seriyên ku li ser riyan digindirin.
Gul, stran, destên ku berra dû pişta zendên xwediyên xwe didin. Lingên jêkirî yên ku ji kêfan re
govendê digerînin. Zayîn, bi sedan dizên. Bi sedan dimirin. Mirin, Marîna mirin. Vaye ez di nav
êşa hezkirina te ya xweş de dimirim. Devê xwe
ber bi qirika hevrîşimî de daxist. Ew da ber gezan.
Bi serê zimanê xwe xaç da alî. Lêvên wî li serê
memikên xweş hatibûn hev. Serê memikê mabû
di navbera zengelork û zimanê wî de. Bi keftelefta mêrekî li ber xeniqandinê aveke xweş dimijt.
Her du hinarên mermerî diguvaştin. Bi devê xwe
ji hinarekê diçû ya din. Ahîna wê bilindtir dibû.
Nalîn xurttir dibû. Text dinaliya. Ezman dinaliya.
Cîhan dinaliya. Gorên belavbûyî li ser girên dûr
dinaliyan. Nalîn sirûdên firişteyan in, yên li ber
dengê têlên giyanekî birîndar. Lê nû lêvên xwe
gihandin milê wê yê tazî, bi hemû hêza mêbûna

xwe kir hewar. Nedihişt milên wê bibin cihê talana lêvên wî:
Ji bo pêxember Îsa... ji bo xaç.
Vê keftelefta ji bo milê wê Selîm veciniqand.
Hema lêvên wî dûrî milên xwe dixistin. Gewdeyê wê dihat guvaştin lê bi her du destan ew dûrî
milên xwe dixist. Gava ku bi hev re germ dibûn,
dîsa wê bi her du destan pişta wî zeft digirt û
dixwest gewdeyê wî derbasî hundir gewdeyê xwe
bike. Bi şewata mêbûneke tî, dixwest ku bibin
yekgewde. Jê pirsî:
-Ev çi mesela milê te ye?
-Nizanim.
Li kêleka wê pal da. Nihêrî ku her du tazî ne.
Bêyî ku ji xwe haydar be, çerşef kişand ser xwe.
Gewdeyê xwe heta jora memikan nixumand. Wî
jî zenda xwe ji serê xwe re kir balîf û bi çavên tijî
xweşiyeke seyr lê nêrî. Libên avê yên biçûçik li
ser dêmên gulgulî herikîn:
-Tu li ser text xweşiktirî. Li kolanan û li derve tu
ewqasî xweşik nexuyayî.
Hêsir di çavên fireh de civiyan. Her du destan
çavên wê veşartin û kete nav giriyekî tal û xemgîn.
Selîm mat mabû û ji sipehîbûna wê ditirsiya:
-Ev çi ye Marîna?... Tu çima digrî?
-Wilo, ez tika dikim ku tu wêneyê pêxember Îsa ji
ser dîwar hilînî.
-Ez dibêm qey li min dinêre, gazinan ji min dike.
Rabû ser xwe, ji ber ku tazî bû, xwest bêceme
bilez li xwe ke. Wî jî rahişt wêne, danî ser masê
û dîsa vegeriya û li ber serê wê rûnişt. Bi awayê
bavekî destê xwe di ser porê wê re bir. Hêsirên
wê zuha kirin. Serê xwe danî ser her du memikên westiyayî:
-Ez ji te hez dikim Selîm... Ev bi xwe jî bobelat e.
-Bobelat e? Tiştek nikare bibe kelem li ber hezkirina me.
-Lê heta kengî û çawa?
Gava dît ku bersiv zor e, xwest xwîna xwe sivik
bike:
Ne tiştek e, ez li cem malbata te fille me û tu li
cem malbata min misilmanî... û hew.
Lê baweriya min ji bilî „Bav û law û giyanê pîroz“
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dinêrî:
-Odeya te xweşik e.
-Ew jî di bêrîkirina te de miriye, ne ew tenê, belê
text, dîwar. Tew hîn rûniştevanê odê...
Bi tiliyên nazik devê wî girt. Wî jî rahişt destê
wê û maç kir. Her du lêvên xwe di ser zenda wê
ya tazî re birin. Biskên belavbûyî ji ser dêmên
gulgulî dan alî. Bi bêdengiyeke vêketî her du
lêvên xwe li her du lêvên qurmizî siwar kirin.
Xwe winda kir. Devê wan bi hev ve bûn, gava
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ku paldan. Her du gewde tev li cilan nêzîkî hev
dibûn. Ji nişkê ve û bi sivikayî û bi ken serê wî ji
xwe dûr xist:
Yaaaa... boyaxa sor.
Wê her du lêvên wî bi tiliyên xwe paqij kirin.
Wî nedihişt. Dîsa bi bêdengî cenga xweşiyê li
darket. Bi tiliyên “pûç” bişkokên gomlekê wî
yê sor vedikirin. Bi xweşkayî gomlekê wê dûr
avêt. Zanebûna wî di vekirina sutyenan de bêyî
ku her çar lêvên birçî ji hev dûr bikevin ew veciniqand. Wê gavê tilî dîn bûn.
Di nav tîna sipîbûnê de diçûn
xwarê. Du memikên nûgihiştî
û teze hinekî ber bi jor de
bilind dibûn. Derya sipîbûnê
mîna çiyayekî ji berfê bilind
dibû, sorekî ji rengê xwînê pê
ve hildikişiya û li jora jor seriyekî qehwe yê tarî, xwe davêt
hembêza ezmanan. Wî devê
xwe ber bi jêr ve daxist û ahîna
wê digihîşt ezmanê heftan:
Ayyyyy... mamaaaaaa.
Tiliyên wê yên nazik di navbera
porê Selîm û her du milên
wî de û di valahiya germbûna
xweşiyê de diçûn û dihatin.
Û tu... Selîm.
Tu Selîmoyê biçûçik bûyî.
Xwediyê lingên werimî, ji
ber pêxwasî û bazdana di nav
çol û çiyayên kurdayetiya
xwe ya hişk de. Xewna te ev
bû, gihiştina dar û balinde û
çeman û rûniştina li ser textê şahînşahekî ku fermanê
dide berdestkên xwe, da ku
di kêlîkekê de mal li hemû
perîşanên dinyayê belav bikin.
Piştî kurtedemekê wezîr tev
de sertewiyayî bêne cem te û
bêjin:
- Yekî perîşan tenê li ser rûyê

ji xwe re kirin destik.. Mesele ev bû, ne zêde.
Ji roja roj ve hûn destikên ber destê Xelkê ne.
Guh mede van gotinan. Hinek hene di nav me û
we de tiştan mezin dikin, ji bo em girr û kînê bi
hev re bikşînin.
Erê... erê... her tişt xuya bûye.
Erê Marîna, ez ji te û ji gelê ermenî û gelên
cîranên we û gelên necîranên we jî hez dikim.
Bi awayekî bêken lê vegerand:
Tu dizanî pirsgirêka me ne di vir de ye.
Mîna tayekî li pişt deriyekî girtî jibîrbûyî, nema
deng ji wê hat. Vegeriya odeya xwe. Her du çavên
cewrik yên gazinokî li bendê bûn. Pişta xwe da
qurmê dara temenê xwe, ya ku jê hatiye xwarin.
Salên di bin tozê de hatine veşartin, ji nû ve şax
didan:
Berê...
Ji cewrikan ditirsiya. Ji wan hez dikir. Kurtêlên
hişk ji wan re hiltanîn. Xwas dibeziya ber bir
cihên wan ve. Cewrik diciviyan. Dêlika diya wan
dema ev zorakên qenc ku ne wekî zarokên mirovan xerab bûn, didît, bi kêfxweşî teriya xwe dihejand. Bûyerên devlêkirin û gezên xerab yên van
cewrikan zêde bûbûn. Dor vê carê ya hevalê wî
yê biçûk “Cano” bû, yê ku kevirek avêt û li serê
yekî ji wan ket. Cewrik tev de li ser gewdeyê wî
yê biçûçik civiyan:
Ez jî nema zanim Cano çawa ji gez û xwarina
kûçikan filitî.
îro kûçikekî ranê cîranê me gez kir.
Piştî sê rojan mir. Jina cîranê wî şerwalê mêrê
xwe yê ku bi diranê kûçikan hatibû çirandin, li ber
diya Selîm ya bêdeng û qutifî raxistibû, çirandinê
û gotinên diya wî tirs xistibûn nava Selîm:
- Lawo Selîm, bela hayê te ji kûçikan hebe.
Hat bîra wî, ew kûçikê ku ro li nîvro berra dû
pişta wî dabû. Piştî ku kevir avêtibûyê. Wê çaxê
biçûçik bû. Xwas bazdida, hema hema difiriya lê
zîvirandina wî ya bi paş ve û bazdana kûçik bi dû
de, hişt ku li erdê keve. Kûçik xwe di ser re avêt.
Beza xwe ya efsaneyî berdewam kir. Beziya ... Û
Selîm di nav xwêdan û toz û tirsê de hiştibû. Tirsa
zarokekî ku dijminahiya bi kêzik û berxik û kûçik

û çandinî û bizin û keran re dikir lê niha kûçikekî
har xwe davêje ser zarotiya wî ya jar. Kaz kaza
cewrik, kuxika wî ya sivik, ew şiyar kir. Xwarin
jê re anî. her du yan xwar. Tiştekî bala wî kişand.
Li şûna pirça çerm, perîk li ser gewdeyê cewrik
şîn dihatin. Dema destê xwe dida periyan, mat
dima. Li xwaringehê kirasê qetiyayî pîne dikir.
Tiliyên wî alîkariya wî nedikirin. Pîrika wî hate
bîra wî. Wî digo qey tabûta wê aniye û daniye ser
vî banê fireh. Ev çi bi vê keçikê hatiye ku wisa bi
vê seyrbûnê dinêre?
Wa Xwedaaayê mezin! Bi tiliya xwe ya spî min
nîşan dide.
Çi kenê wê xweş e, çi qasî tep repa dilê min bilind
e û çi qasî agir, agir…
Bi hejandina destê xwe bersiva hejandina destê
min dide. Bi mebesta dana sozekê, destê xwe ber
bi saetê ve bir. Wê bazda hundir. Tirsekê bi nava
wî girt ‚Dibe ku çûbe bang li bavê xwe bike‘ ji
nişkê ve hat ber çavê wî ku mêrekî qelew û dirêj,
li ber xelkên taxê, rûyê wî dide ber kulmên hişk.
Xirecira hatina polîsan, tev li teqereqa lingên
xelkê û dengê zencîrên girtîgehan bû.
Wey!.. Çûbû saeta xwe bîne.
Her pênc tiliyên xwe hildan. Sibe, lê li ku derê?
Bi destan jê re digot; ku were odê. Wê jî serê xwe
bi nîşana nabûnê dihejand. Wê bi destê xwe jê re
wêneyê deriyê wî çêkir. Ew têgihişt û bi kêfxweşî
serê xwe hejand. Bê gotin, soz dabûn hev. Ber
êvarê her tişt ji Marîna re got. Geh gazin jê dikirin û geh jî guhê wî yê çepê dikişand. Soza lêxistinê dayê, eger vê lîstikê bi vê keçikê re berdewam bike:
-Min ji Xwedê navê eger tu vê lîstikê bibî serî.
Xîreta wê kêfa wî anî. Bêyî yek peyv bê gotin,
xwe li taxa “Meydan” dîtin. Li ser pêpelûkên
avahiyê ji xwe re digot: “Ka ez ê jê re çi bêjim,
eger Marîna vî cewrikê biçûçik di odeya min de
bibîne?”
Her du derbas bûn. Ode biçûçik û xweşik bû. Bi
du çavên matmayî Marîna li derdora xwe nêrî. Li
ser textê bi tenê hêdî û bêdeng rûnişt. Weke ku
cara yekem be ku derbas dibe odê, wisa bi baldarî
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Serê xwe hinekî daxist. Bi du çavên tijî gazin cewrikekî lê dinêrî. Rabû, sênîkek biçûk jê re mişt
xwarin kir û xist bin text. Cewrik bilez ji sênîka
biçûk dixwar û gul li rûyê wî diketin. Serê xwe
nexist xeleka wan pirsên bêbersiv, ew ên ku li ser
hatina cewrik û çûn û hatina wî, derdiketin holê.
Dostanî bi her tiştî re danîbû. Wisa guman dikir
ku her tişt dibe ku bibe. Roja din, heyştê êvarî,
berî ku li zengilê odeya Marîna bide, nobedarê
avahiya “çaran” pirsa nasnameya wî jê kir. Di cih
de jê re got:
Ez li vir bi cih bûme.
Her xwendekarê ku cihê wî ji derveyî malên ku bi
navê bajarokê xwendekaran dihat naskirin ba, û
bihata serdana keçikekê, divabû navê xwe tomar
bike. Ji ber vê, ew bersiv da. Keçên mîna tawûsan
derbas dibûn, bi payebûn ji odeyên xwe derdiketin. Di nav vê pîkoliya xweş de û ji nav rûyan
çavên xwe li rûyê Marîna yê geş digerandin. Bi
hatina wê ya xweşik, veciniqî. Ji sipehîbûna wê
tirs dibariya. “Cênz”ê teng, porê reş ê tarî yê ku
mîna pêlan xwe berdidan ser her du milên wê,
ew ên di nav sorê tarî yê gomlekê milkin de, hişê
wî dikirin kevokek ku ber bi perrê ezmên ve difiriya:
-Merheba.
Tirs û hewar li wê derûdorê belav bû. Tirs kete
nava yê nobedar û pêlên wê derî, telefona li salonê daleqandî, rûniştok, dar, ezman, dil û hestiyên miriyan, tev de bi hev re matmayî dan ber
xwe û hemuyan bi yek dengî silava wê vegerandin:
-Serçavan.
-Tu çawayî?
-Min bêriya te kiriye.
Bi bêdengiya mêrekî mirî bi hev re meşiyan.
Li derûdora avahiya çaran herdem keskayî
hebû. Hinek pêpelûk ji wir dadiketin jêr. Li jêr
jî rûniştokên vala, yên li benda mêvanên ku tim
hene, di bin siya daran de cih girtibûn. Wê dixwest di qorzîka herî dûr de rûnê, wî jî bi ya wê
dikir. Li cem hev rûniştin.
Bi liveke zarotî dest pê kir:
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Duh, li vê derê min dît du heban maçî hev dikirin.
-Û tu?
Min ew di pencereya odeya xwe re dîtin.
Her du keniyan.
Wî gewdeyê xwe hinekî tewand. Çavên wî hember çavên wê yên xilmaş û hênik, mîna du jinên li
beyabanekî raketî bin, diçirisandin. Agirekî sivik
di sînga wî de bilind dibû. Digo qey kirî gomlekê wî bişewite. Bi mêbûneke germ ku hiş pûç
dike, wê çavên xwe digirtin lê wî her du çavên
xwe yên birçî nedigirtin. Li jina ku naşibe tu jinan
dinêrî. Sola sipî, şalê reş, gomlekê sor, wêneyê
pilingekî bazdayî li ser bû, xaçê zêrîn ê biçûk li
ser sîngê. Du zendên spî bi berfa çiyê pêçayîne.
Bi bazinên zêrîn xemilandîne. Saeta wê neditebitî.
Sipîbûna qirikê. Sipîbûna dêmên ku bi sor û pemba pêçayîne. Du lêvên tenik û teze. Bêvil biçûçik.
Di navbera reşayiya her du çavan û reşayiya
porê mîna pêlan ku êrîşî her du milan dikirin de,
lihevhatineke bêmînak serê xwe hildida de.
Bi du lêvên xwe çîroka tevlihev ya milê wê nas
kir.
Wey tu li vî Xwedayî
Çi qasî ji te hez kiriye Marîna
Çi qasî zor û reşî bi ser min de barandiye.
Ramanekê mîna pêkenokekê xwe avêt hişê wî.
Xwedê evqas spehîbûn daye Marîna ji bo ku heyf
û tola wan ji wî û ji tirkên ku tevkujiyên ermenan
çêkirin hilîne û tola vê têkçûnê li erdê nehêle;
Tu çima wisa li min dinêrî?
Ji ber ku ez...
Ez ketime... Marîna
-Çi?
Ez ji te hez dikim û... ji te hez dikim.
Ez ji te hez dikim û ji te hez dikim.
Peyva wî bi awayê wî lê vegerand. Devê xwe
dikir wek ê wî û her du keniyan.
Gava ku ramanên xwe yên berî kêlîkekê li ber
raxistin, bi sivikayiya xwe ya her carê digot:
Hûn jî bi wan re beşdar bûn... Şêrîno!
Kî?
Kurd.
Haaa... wan gemarokan hinek pîsik û mîsikên me

wî kesê ku zirar gihandiye te, tu hinekî ji vî kirasî
biçirînî û li êvarê tu wî cihê çiriyayî bidrû. Bi vî
awayî wê Xwedê birînên te derman bike.”
Ji ber ku pêlên xeman ew li ber xwe birin û ev
cara dehane ku wî dajo ber bi xwekuştinê ve, vê
carê û piştî bêhêvîbûna ji zindiyan, berê xwe da
miriyên ku di bîra wî de mabûn û ew şiyar kirin:
Ez ê çi bikim ji ewqas şîn?
Laşê pîrika wî yê hejhijî ketibû binê bîra ramanên
wî yên zuha û sitewr. Laş derman bi xwe re anîn.
Hemû pirtûkên ku xwendibûn nikarîbûn ev laş ji
bîra qafê wî yê gêj derxistibana. Lê, ka qey çi
qewimiye?
Îro evqas êş ne ji valahiyekê hatibûn, belê hejandineke xurt bû ku avahiyên hinavê wî ji binî
ve hilweşandibûn. Bi hezarên kuştiyan di bin
kavilên hundirê wî de mabûn. Ber bi darbena
xwaringehê û kirasê kevnik de bazda. Bêyî ku
zanibe çi dike, kiras çirandibû. Çirandineke ku
nayê dirûtin. Tirsiya. Bi hatina êvarê re, destê wî
nikarîbû derzî hilgirta. Dema pêçiyên xwe yên
lerizî gihandin tayên reş, dûman jê çû:
Xwedêyooo... Ta dişewitin, na. Tiliyên min
dişewitin, na!
Û giriya.
Giriyekî bênavber ew girtibû.
Nizanîbû ku rojekê ji rojan, ji bo windabûna
jinekê, ewqas êşên giran ku nayên hilgirtin, di-

karin li ser serê mêrekî bibin bar. Nexasim ku
ev mêrê têkçûyî ew bixwe ye. Selîm, yê ku berê
mîna gomlekan jin diguhertin û serê xwe bi dilê
xwe bilind dikir ku mîna mêşa hingiv e, ji ser
gulekê diçe ser guleke din. Erê, îro tenê hezar
mêr di hundirê wî de hildiweşin û pêre jî hezkirin, di kêlîka dawî de xwe tazî dike û bi mirinê re dibe yek. Li ser pelekî biçûçik, li odeyeke
biçûçik, gotinên biçûçik nivîsandin:
Marîna, ez ji te hez dikim. Bi hemû zimanan, ez
ji te hez dikim.
Dema wê bi du çavên xilmaş gotinên wî dixwendin, bala xwe dida guhertinên ku di rûyê wê
de çêdibin. Yekser li her du çavên wî dinêrî. Her
du diheliyan. Keniya:
Tu bi ermenî dizanî Selîm?
Na.
Naxwe
Wateya van gotinan çi ye?
Nizanim, bipirse.
Ez dibêm qey ez têgihiştim.
Ez bawer nakim.
Peyvên wê yên nerm serê wî li nav hev xis. Bi
tiliyên xwe yên lerizî tiliyên wê yên nazik û spî
guvaştin. Bi lez û bêdeng ji her du lêvên wê yên
tenik maçek dizî. Berî ku bipeyive, libên hêsiran
li ser du dêmên xweşik gindirîn. Mat mabû. Pirsan hinavê wê yê xav dibiraştin: “Gelo ev çi hate
bîra wê? Yarekî jibîrbûyî? Yarekî ku hîn li bendê
ye? An?...” Keçikê rahişte çenteyê xwe yê reş. Pê
re giha ber derî û keçikê xwest ku here: “Emê
hevdu bibînin” lê wî ew gihand ber deriyê avahiya çaran ji bajarokê xwendekarên zanîngehê.
Peyvek ji devê wê derneket. Mîna ku zimanê wî
hatibe girêdan. Ber bi odeya xortekî ermenî
ve bazda. Bi kefteleft jê pirsî:
Wateya
Wateya wê “Ez ji te hez dikim,” çima?
Lê venegerand.
Bi bazdan vegeriya odeya xwe ya teng. Vê carê
jê wêye pêpelûk bi gulan xemilandîne. Difiriya.
Bi kêf xwe avêt ser textê li ber pencereya tim
vekirî. Nalînek hate guhê wî. Kazîniyeke sivik.
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GEWDEYEKÎ BI XWE RE DI
ŞER DE
Beşek ji romaneke windabûyî
Helîm yûsif

Her sibe, dereng şiyar dibû.
Xwendevanekî zanîngehê, biyanî, bitenê û
xemgîn bû. Li taxa “Meydan”ê di odeyeke teng
de, li qata pêncan bi cih bûbû. Odeyek li ser
banekî fireh. Ode bi wêneyên Mihemed Şêxo, Hz.
îsa, Mezlûm Doxan û nivîsandinên Selîm Berekat,
Lautreamont, Dante û Rimbaud, hatibû xemilandin. Tembûrek şikestî, tabloyên rengînî, tomakereke kevn ku hemû kasêtên ji cem hevalan tanîn
diqetandin. Gava xwediyên kasêtan aciz dibûn,
bi dilsariyeke lal li wan dinêrî. Heta derengî şevê
şiyar dima. Bûbû hevalê derî û pencereyên vêketî.
Heta dawiya şevê, piştî fîlmê televizyonê diqediya, ew derî û pencereyên vêketî bi hev re vedimirîn. Wê gavê pencereyên di gewdeyê wî yê jar
de nû vêdikevin. Herdem bi kes û cîranên “paqij”
û bê xirecir doprêçkirîbû. Dilpakiya wan sînor
derbas kiribû. Guhlênekirina wan jê re, bêhtir
valahiya xurbetê di hundirê wî yê hilweşiyayî de
kûr dikir. Ev kes û cîran Ermenî bûn û bi hemû
bêdengiya xwe ya xiristiyanî, bi civaka xwe ya
girtî û bi zimanê xwe yê şêrîn, bi qenciyên xwe,
ew dorpêçkiribûn. Hetanî vir û her tişt normal
bû. Lê gava ku pencere li ber banê fîreh vekir û
nêrî, dît ku darek di banê ji çemento de şîn hatiye. Qurmê darê riya xwe di çemento re vekiribû.
Weke ku çemento lastîk be û lê hatibe hev. Xwe
di pencerê re avêt ber darê û her du destên xwe
yên lerizî pelandin. Wî li malê cîranan dinêrî, bi
hêviya ku hinek hebin bi wî re mat bimînin lê
tu kes nedît. Cîranê wî yê serzelût derket. Rûtirş
û ji xwe re li lerizandina wî nêrî. Keça wî ya
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xweşik “Tamar” derket, ya ku yan di bin çavan
re lê dinêre, yan jî hîç nanêre. Têgihişt ku ew
tenê vê dara şaxşikestî ya ku tirs xistiye nava wî,
dibîne. Daket qata çaran. Li derî xist. Cîranê wî
wisa texmîn kir ku ew dîsa hatiye”qeşa”yê ji cem
bibe. Lê tirsa wî xew ji çavên cîranê wî firandibû.
Li pey wî bilez bi pêpelûkan ve hilkişiya. Ji bilî
qerebalixa Selîm û hinek liv û gotinên bêwate û
peyvên li ser dar û payîzê tiştek nedît. Vegeriya,
bi dilekî şikestî ji jina xwe re got: .
-Xuya ye ev lawikê xwendevan yê li jora me dîn
bûye. Xwedê wî biparêze.
Selîm şaxên wê darê hejmartin. Bîst û pênc şaxên
zuha û şikestî bûn. Çend pelên zer li jor ber bi
banî ve difirehiyan. Wê çaxê nas kir ku ev dara
temenê wî yê zuha ye. Pîrika wî pirê caran behsa
vê rewşê dikir. Bi ser qurmê wê yê jê xwarî ve
hat xwarê. Dîwaran stranên ku li ser miriyan tên
gotin, digotin:
-Ey temenê bênirx, yê mîna kirakesî kevn.
Ji kirinên wî yên veşartî...
Kirasekî kevn û riziyayî bi darbena xwaringehê
ve daleqandîbû. Li kêleka wî derziyek û gilokek
tayê reş jî hebû. Her ku birînek nû di canê wî de
vedibû, berê xwe bi hêrs dida xwaringehê. Kirasê qetiyayî pîne dikir. Bêhna wî vedibû. Wekî
ku bijîşkekî şareza birîna wî ya vekirî dirûtibe.
Heta ku pîneyan nîvê wî kirasî girtin. Ev efsane
ji pîrika xwe girtibû. Jê re bûbû bawerî ku giyanê
Xwedê di vî kirasî de cih girtiye:
“Her ku tu li xinizî an jî xiyantê, şikestinê û
têkçûnê rast hatî, pêwist e tu serê sibehê, ji dêvla

dewrêşa, heyata devra temam li hevdu top bûne .
Navê wî danî Mîrê mezin Mîrê şirîn ez bi qurban navê wî danîne Memê Alan . Lo lo birawo
rebê alîya qedera Qeretajdîn kirîye serê qîza şahê
perîyane .. navê wê hermetê Zilêxane kor be bi
her du çavane, seqet be bi her du destane, topal
be bi her du nigane. Rebê alîya li terya xwe da
daye ber devê wê hermetê hemleke pir girane.
wextê sietê wê temame, daye ewladekî lawane ,
binêre qîrînê dengbêja li serda şalûl û bilbila, di
dîwana Qeretajdîn da, bajarê Mixurbîya jî xelkêda nemaye bêxweyî, bêxudane, îşev daye heyran
ewladekî lawane. Ew şev navê wî danîne Mîrê
şirîn Memê Alane, heyran seyr bike bi şevan
Memo ji nisla Siltan Silêmane, xelk mezin dibe
bi rojane Memo mezin dibe bi sietan û sanyan û
deqîqane. Lê karê wî zelamê kitêb û edebê zemane, çavê wî mexluqatê alemê neketîye li xêncê
aliman û şêxan û melane bavê Memê rabû jêra
qesrekî girêda li ser serê 48 behrane .
24 dîrekê wê na welleh koşe binê behrane ,24
dîrekê wê dîrekê roj nîye te mal Mîrat şax berdane binê behrane textek jêra girêdaye 24 nigane.
Temam aqût û zêr û zîvê têda li hev civyane ,ew
dunya derewîn qîmetê wê pir girane, ne tê kirînê,
ne tê firotanê, qîrînê şalûl û bilbilane, kêf dikin li
binê dîwana Memê Alane. Lebê masê bilx davêje
binê behrane, heyran got temam, sedem xatirê
Memê Alane, li vê bajarê Mixurbîya hene sê birane her sê jî feqîr in îdara xwe bi torê dikin heyra
gelo torê avîte behrê, jê derxistin Bozê Rehvan
kurê behrane . bi desgira wê heyvanê girtin birin
serê kuçe suqaq û çarşiyane, ji wan sê birana, bi-

rayê mezin gazî kir got ewa layiqê filan sê cimcimane, birayê tewrê ortê got; ewa layiqê lawê
siltane, birayê tewerê biçûk got; eva ne layiqê
tu kesane, wisa nekirîye rebê alemê daye Qeretajdînê ewladekî lawane . Emê bi destgira Boz
bigrin beherin derê Mîr Tajdîne apê Memo biçûk
jêra nekirîye hedyek girane, îro rebê alemê rûyê
me dide kenandinê emê beramberê Bozê Rehvan
kurê behra, bikşînin xurcê zêrane, heyran girtin
destgira Bozê Rehvan kurê behrane heyran bala
xwe bide bînê derê Mîr Tajdîne. Lo lo birawo ez
bi qurbana te me, mi dît şirîn kete wê heyvana
hane . Heyran welleh mi dî lez ketîye bajarê Mixurbîyane cam nema li berê pencerane, temam ketin erdê bûne 24 qetane, ji ber dengê wê heywanê
hane, tu bala xwe bide Mîr Tajdan derketî derê
dîwana pir girane, got rebê alemê daye birayê me
ewladekî lawane mi jî birazê xwe ra nekirye îhsan û keremek pir girane. Ezê jêra Bozê Rehvanê
kurê behrane, bikşînim beramberê wê zêrane, îro
destgîra wê heywanê girtin kişandin binê qesra
Memê Alane. Lolo birawo ez bi qurbana te me,
xelk mezin dibe bi şevan û rojane, Memê mezin
dibe bi seet û sanyan û deqîqane, îro tu binêre
li keyfa Memê Alane. Hemû Mîran pêşîya xwe
daye derê dîwana pir girane, hene sê hev qîzê
şahê peryane, xûşka mezin, navê wê Esmerxane,
xûşka ortê navê wê Gul e, lê xûşka tewrê biçûk
navê wê Rihane . Her sêk ji nisla Siltan Silêmane,
gava dixwedin ismê minecim li xwe dikirin postê
kebokane
firdida berê xwe dane Xas baxçê
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Memê Alan û Zîna Zêdan
Nivîsîna kilama han ber şirîtê ji
Edo Makûyî
Min di sala 1997 an da şirîtek ku kilama Memê . Kesek naye ditîna me her sê birane. Lolo bira ez
Alan û Zîna Zêdan li ser bû, guhdarî kir û min bi qurbana te me .
destbi nivîsîna kilamê kir û piştî 3-4 salan jî, min Her sê bira bûne qûre qûrê wane liser hev da girywê da çapkirinê.
ane.
Birayê mezin navê wî Qeretajdîne, emrê wî ketye
Memê Alan û Zîna Zêdan
110ane. Birayê orte navê wî Mîr Ebdulrehmane
Beşik li istrana çîroka Mem û Zîn
emrê wî ketye 78ane. Birayê biçûk navê wî Mîr
Lo lo xerîbo, rê dûre ez bi qurbana Memo . Lo lo Tajdîne. Emrê wî ketye 65 ane. Qeretajdîn, gazî
Memo dilê mi helyane, ez bi qurbana te me dilê kir her du birane, mi dî her sê bi hevra meşyane,
mi helyane. Serê dilê mi girtî jane, nava dilê mi li devê hewzane, lolo qûre qûrê wane, li ser hevgirtî mij û dûmane, mi jî xwe daye tebeqa hef- da giryane .
tane, bajarê me bajarê Mixurbîyane, heyran seyr Lo birawo eyda hecyane îdî kesek naye dîtina me
bike bajarekî pir girane, çêkirina wê bajarê, pir her sê birane, em her sê jî bextreşin rebî nedaye
girane . Heyran seyr bike koşe li ser koşane. Ji me yeke ewladekî lawane. Vê bajarê me jî maye
bona rewşa dinyayê Zîncîrê zîv û zêrê dane. Ba- bê xweyî bêxudane. Qeretajdîn gazî kire Mîr Ebjarê me ser çar mehelane. Her meheleklî, ser çar dul rehman û Mîr Tajdîne, go rabe kilîda lêxe
mehelane, her mehelek li ser çar hev camîyane. devê xezînan û defînane, belabikin feqîr û fuqerHer camîyek li ser çar hemî navane .
ane belkî rebê alemê bide xatira mezinaya şahê
Şerefa mi nava zêrê zîvê hildane. Pencerê zerê merda kana kerema heyra bide xatira navê mezidavêje ji malê xwe dane. Lolo Memo ez bi qur- naya navê xwe belkî bide me ewladekî lawane,
bana te me. Serê dixwîne bang û selane . Behrê bajarê me jî li nava xelkêda nemîne bêxweyî û
beleke behrê Ûrmîyane, 500 hev malê Yehûdîya bêxudane. Lolo birawo rebê alîya ew şev qasidê
têda xizmetê dibîne ji bona Memê Alane. Lolo ser li heyra wê sibekê xocê Xizir kalê nûranî
felekê xwe bide yane. Lo lo birawo li wê bajarê peryayê sibê qasidê şevan û rojan kirîye şandîye
hene sê birane lolo birwo, li wê bajarê hene sê mîvanîya her sê birane. Çû mîvanîya Qeretajdîn,
birane em her sê jî bextreşin ûrtê me jî xelkê ra hate li xewnê da go Qeretajdîn, sefera xwe bîne
mane, rebê rûyê me nedaye kenandinê, nedaye gelo neke wan gotin û kale kalê hane. Rebê alîya
ewladekî lawane. Îro li welatê, eyd û eyda hacîy- qedera te kirîye serê qîza şahê paryane. Ew herane, zeriya dergûşê xwe ber pesîrê xwe dane, meta kore bi her du çavane, seqete bi her du desçûne malê bavane, xarzî diçûne malê xalane.
tane, topale bi her du nigane. Rebê alemê bide bi
Bilind dikirin destê xale, diçûne destê xalane. Xal der deva hemleke pir girane, veqtê siet û sanyê
diçûne rûyê mi dî destê xarzane, ap diçûne destê wê temam bibe wê bide ewladekî lawane. Ew şev
wê sibekê birazyane. Biraz jî diçûne destê wê heyata de temam bira li hevdu top bibe, bi dengê
apane, her sê birane, bûne qûre qûrê wane, liser şalûl û bilbila, qîrînê dengbêja heyran tu bala
hevda giryane, lolo li me ra hatîye eyda hecîyane xwe bide, dengê bizirxanê na welleh lêxî li defê
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zimanê wî û ji ber teknîkên xwe yên vegotinê, bi
taybetî jî ev hersê roman dê demeke pirr dirêj di
rojeva wêjeya kurdî de bimînin û xatirê Mehmed
Uzun bilindtir bikin.
Bîbliyografya
ARISTOTE.- Poétique.- Paris : Le livre de Poche,
2003.- 216 p.
AHMEDZADE Haşim (2004).- Ulus ve roman :
fars ve kürt anlatisal söylemi üzerine bir çalişma.Istanbul : Pêrî.- 396 p..
ALAN Remezan (1998).- « Rommannivisiya Mehmed Uzun » in War, n° 5-6, pp. 135-154.
ALAN Remezan (2002).- « Bir Roman ve Masumiyetin Yitirilişi » in War.
AYDOGAN Ibrahim (2004).- « Derfetên zimên
û vegotina wêjeyî » in Peyama Kurd, n° 3, p. 14.
AYDOGAN Ibrahim (2008).- « Roman û Vegotin
» in çirûsk, h.3.
BAKHTINE Mikhaïl (1978).- Esthétique et théorie du roman (traduit du russe par OLIVIER
Daria).- Paris : Gallimard, 488 p..
BARTHES Roland (1972).- Le degré zéro de
l’écriture : suivi de Nouveaux essais critiques.Paris: Seuil.- 179 p.
BARTHES Roland (1972).- Plaisir du texte.- Paris : Seuil.- 89 p.
BRES Jacques (1994).- La Narrativité.- Louvainla-Neuve : Duculot.- 201 p.
ECO Umberto (1978/1993).- De Superman au
Surhomme.- Paris : Le livre de poche.- 217 p.
ECO Umberto (2003).- De la littérature.- Paris :
Le livre de poche.- 439 p.
GENETTE Gerard (1966).- « Frontières du récit
» in Communication, n° 8, pp. 158-169.- réédité
en 1981 par éditions du Seuil dans la collection «
Points – Essais ».
GENETTE Gerard (1972).- Figures III.- Paris :
Seuil.- 282 p.
HAMBURGER Käte (1957 / 1986).- Logique
des genres littéraires. - Paris : Seuil.- 312 p.
JACOBEE Eric (1998).- « Le style de Proust » pp.
53-59 in Etudes sur Marcel Proust : Un amour de

Swann.- Paris : Ellipses.- 95 p.
JEMO Mamed (1989).- Le roman kurde : 19351987, (dialecte Kurmandji du Nord), séminaire
de DEA de l’Université de la Sorbonne Nouvelle
(Paris III).
KRISTEVA Julia (1970).- Le texte du roman : approche sémiologique d’une structure discursive
transformationnelle.- The Hague (Netherlands),
Paris : Mouton.- 209 p.
MILLY Jean (1974).- La phrase de Proust dans «
A la recherche du temps perdu » : Etude de style.Thèse présentée devant l’Université de Paris III
le 9 décembre 1972.- Lille: Service de Reproduction des thèses de l’Université de Lille.- 334p.
NABOKOV (1983).- Proust, Kafka, Joyce.- Paris: Stock.
PARLA Jale (2000).- Don Kişot’tan bugüne roman.- Istanbul : Iletişim.- 389 p..
RICOEUR Paul (1985).- Temps et récit, t. III : Le
temps raconté.- Paris : Seuil.- 533 p.
ROBBE-GRILLET Alain (1963).- Pour un nouveau roman.- Paris : Gallimard.- 183 p.
ROSIER Laurence (1999).- Le discours rapporté
: histoire, théories, pratiques.- Gilly : Duculot.325 p.
SARTRE Jean-Paul (1948).- Qu’est-ce que la littérature.- Paris : Gallimard, 307 p.
SPITZER Leo (1970).- « Le style de Marcel
Proust » pp. 397-473 in Etudes de style : précédé de leo spitzer et la lecture stylistique de Jean
Starobinski.- Paris : Gallimard.- 531 p.
STANZEL Franz Karl (1964 / 1997).- Roman
biçimleri.- Istanbul : çizgi kitabevi yayinlari.105 p.
TIGRIS Amed (1998).- « Bîra Qederê » in Azadiya Welat, n° 98.
TODOROV Tzvetan (1966).- « Les catégories du
récit littéraire » pp. 131-157 in Communication,
n° 8.
VUILLAUME Marcel (1990).- Grammaire temporelle des récits.- Paris : Minuit.- 122 p.

sala 2-hejmara 4/ tîrmeh 2717

218

hatiye qebûlkirin. Herçî Mehmed Uzun e, wî bi
tenê hin şexsiyetên dîrokî hildibijartine û ji bo ku
ji jiyana wan şexsiyetan pê ve li ser tiştekî din
nesekiniye, heta ku jê hatiye xwe ji derdora lehengên xwe bi dûr nexistiye. Di Bîra Qederê de
bi xêra bikaranîna fotografan, di serî de ev kêmanî hatiye telafîkirin, lê bi dû re dîsa şibiyaye
Siya Evînê. Di Ronî Mîna Evînê Tarî Mîna Mirinê de rewşa civata welatê mezin baş û bi zelalî
hatiye dayin ku biserketineke din temsîl dike. Ev
jî ji ber dema bûyerên wê tê. Mehmed Uzun heta
niha di romanên xwe de behsa bûyer û şexsiyetên
dîrokî kiribû. Lê ji ber ku li ser civatên berê bi
qasî ku pêwîst e nekolabû, di romanên xwe de
nikarîbû behsa civatekê bikiraya. Di vê romanê
de, îmkanên Mehmed Uzun hebû ku ew civat bi
rehetî bidîtaya û beyî ku sere xwe zêde biêşîne,
nimûneyên li ser wê civatê bi dest bixistana. Ew
jî ji xwe di vê romana xwe de vê awantajê xweş
bi kar tîne. Ji ber ku di dema bûyerên romana
xwe de dijî, xwe ji handîkapên romanên xwe
yên dîrokî bi vî awayî xelas dike û di ravekirina
hêlên sosyolojîk yê civata romana xwe de ji yên
din bêhtir bi ser dikeve.
Têkîliya Bazî û jina wî û bavê wî û malbata wî
û derdora wî, herçend ji bo ravekirina rewşa wî
baş bin jî, di heman katê de ji bo ravekirina rewşa
civata wan jî nimûne nin. Lê belê balkêş e, ku em
civata romanên Mehmed Uzun bi tenê ji têkîliyên
lehengên wî dinasin.
Fotografê dawîn: Mehmed Uzun
Nivîsandina di pey mirina nivîskarekî re ku mirov jê hez dikir ne hêsan e. Gava ku mirov nivîsa
heft sal berê ji nû ve sererast dike jî, tim dema
nexweşiya wî û mirina wî tê bîra mirov.
Bûyer û nîqaşên ku di saxiya wî de
li derdora navê wî gerriyan jî, bivê
nevê di nava xwe de rastiyek vedihewand. Lê belê, weke ku me got,
van nîqaşan nehişt were dîtin ku
Mehmed Uzun di romana kurdî
de bû yekem kes ku romannivîsî
ji xwe re kir kar û ji teknîkên vegotina ewropî
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îstifade kir.
Ew qelemeke weha bû
ku nemaze di van hersê
romanan de mirov zewqa
xwendina kurdî jê werdigirt. Wî, mixabin ev kar
nebir serî. Me di nava
vê nivîsê de behsa
sedemên
vê
yekê kir. Mehmed Uzun
dixwast
romanek li gora
standardên ewropî
binivîsandaya. Wî

çirûskên wê
zevt kiribûn û me bi
mînakan behsa wan jî kir, lê belkî wî tim ecele
dikir, belkî wexta wî nemabû, belkî nivîskarên
kurd tim bi lez û bezê dinivîsînin, ew çirûsk nebûn agir. Gava ku îroj mirov bi giştî li romanên wî
difikire, mirov baş pê derdixe ku ji ber melodiya

dide destpêkirin. Ev jî ji bo romana kurdî fikreke
nû bû û em dizanin ku bi kêmanî di du romanan de
ev teknîka bikaranîna fotografan hatiye bikaranîn.
Yek jê romana Ferît Edgu “Eylülün gölgesinde bir
yazdi” ye û ya din jî romaneke fransî ya Patrick
Modianoyî “Chien de Printemps” e ku herdu jî
gellek salan berî ya Mehmed Uzun hatine çapkirin. Em dizanin ku Mehmed Uzun bi turkî dizane
û demekê li Fransayê jî maye û dibe ku di bin
bandora wan de mabe. Lê belê di wan romanan
de, heke hûn fotografan jê derxin, tiştek di destê
nivîskêr de namîne, lewre roman li ser wan hatiye avakirin û di derheqê lehengên ku behsa wan
dibe de ji wan fotografan pê ve tiştekî din tuneye, lê di Bîra Qederê de beyî fotografan jî dibû.
Heger mirov bibêje “beyî wê jî dibû”, hingê baş
nehatine bicihkirin.
Di Bîra Qederê de, ji bo beşên serî, ew fotograf
mirov dibin wê dema ku dê behsa wê bibe û mirov dibêje qey ew fotograf ji bo şayesandin an
jî ravekirina atmosfera bûyer û lehengan dê bibin derî. Weke ku mirov difikire jî dibe û rengekî
bêhempa dide romana Bîra Qederê, lê gava mirov
di serê her beşê de fotografekî bibîne û fotografên
ku behsa wan hatiye kirin ne xwedî xusûsiyetên
fotografên ewil bin û bo heman armancê û bi heman fonksiyonê ve nehatibin bikaranîn, êdî mirov
li sebeba vê teknîkê difikire. Lê gava sebebeke
xurt jê re nebîne, tê wê mahneyê ku ji bilî çend
beşên ku gelekî ji hev bi dûr in, fotograf belasebeb hatine bikaranîn û piştî deverekê êdî tu
tahma vê teknîkê nemaye û monotoniyeke giran
daye romanê. Mehmed Uzun bi xwe jî bi vêya
hesiyaye û di beşên ber bi dawiyê de êdî ew qasî
behsa fotografan nake, lê nema tişt ji dest hatiye.
Weke diyalogên leheng û nivîskêr, Mehmed Uzun
di vira de jî ji tevna ku di serî de fikirîbû bi dûr
ketiye; lê dîsa jî xusûsiyetên tevna Bîra Qederê
yên herî giring ev in û heke weke ku di serî de
hatiye fikirîn dewam bikiraya, dê ji aliyê teknîkî
ve şaheserek derketaya holê ku me ê bikariya
daniya cem romanên dunyayê yên herî mezin.
Weke ku me li jorê jî gotibû: di romanan de hertişt

sedema xwe heye, yan mirov li gora wê sedemê
teknîkekê an jî detayekê bi kar tîne, yan jî mirov
ji wê teknîkê û wê detayê re sedemekê peyda dike.
Fotograf 10: Civat û derdor
Di romanên Mehmed Uzun de civateke weha
ku bi dorfirehî hatiye behskirin nîne, lê nuansên
wan hene. Di romanên wî de gelek aliyên civata
kurdan hene, lê ji hev cuda, belawela û beyî ku bi
dorfirehî behsa wan bibe û li nav bûyerên romanê
bêne pêçan. Xusûsiyetên civata dema ku bûyerên
romanên wî tê de derbas dibin, ji bilî romana Bîra
Qederê (nemaze jî bi alîkariya wêneyan), baş nehatine diyarkirin. Mirovên ku civatê temsîl dikin
kêm û ne zelal in. Di Bîra Qederê de bi tenê civata dema zarokatiya Celadet Bedirxanî baş hatiye
ravekirin ku mirov dikare bibêje “ev civata Stembolê ya wê demê ye.” Lê Celadet diçe li Ewropayê jî dijî û bi dû re tê li Şamê bi cih dibe. Civata
ewropî di romanê de nexuyaye, wek xumamekê
ye. Li Şamê jî kamereya Mehmed Uzun bi tenê li
derdora arîstokratan digere. Dîsa jî şayesên xurt
û bi dorfirehî di vê romanê de nînin. Ji ber wê ye
ku cîranên Memduh Selîmî giş behsa wî dikin, lê
belê ne Memduh Selîm û ne jî Mehmed Uzun qet
behsa cîranên wî nakin. Di romanên bi vî rengî
de mirov dizane ku di destê nivîskêr de têra xwe
agahî nînin ku behsa hêlên civakî bikiraya, lewre
lêkolîna civakî nekiriye. Di Siya Evînê de jî û
di Bîra Qederê de jî, lêkolîn bi tenê li ser Memduh Selîmî û Celadet Bedirxanî hatiye kirin. Ji
ber wê ye ku ji wan pê ve behsa tiştekî din nabe
û bûyerên dora wan ji bo romanan gellekî zêde
ne. Ji bo romanên dîrokî lêkolîna dîrokî divê û
civata wê demê divê. Wek mînak mirov dikare
behsa Notre-Dame de Parisa Victor Hugo bike.
Hugo berî ku wê romana ku bûyerên wê di sedsala 15’an de derbas dibe binivîsîne, sê mehan
lêkolîn li ser civata frensî ya sedsala 15’an kiriye.
Îroj gava ku mirov li çavkaniyên dîrokî yên li
ser wê demê dinihere, mirov dibîne ku di gelek
çavkaniyan de Victor Hugo jî wek dîroknivîsekî,
û romana wî jî wek referanseke civata wê demê

sala 2-hejmara 4/ tîrmeh 2717

220

eşkere nabêjin?
Ji aliyê teknîkê ve, di nava romanên wî de cihê
Bîra Qederê cuda ye. Di vê romanê de, êdî ew jî
teknîkên vegotinê yên ewropî bi kar tîne û bûyerên romanê ji devê du kesên ku dor bi dor dipeyivin dide ku ew jî nivîskar û lehengê romanê ye.
Vê teknîka ku êdî kevn bûye, bi heyama modernizmê bi pêş ve ketiye û di dawiya sedsala bîstan
de hê nû bi romana Mehmed Uzun dikeve edebiyata kurdî jî. Lê Mehmed Uzun vê teknîkê bi kar
bîne jî, baş bi cîh nake. Em ê çend mînakan bidin.
Weke mînak, ev teknîk di romana James Joyce ya
bi navê Ullyses û romana Faulner ya bi navê Li
ber sikratê de ewqasî bi hosteyî hatiye bikaranîn
û ewqasî rûniştiye ku, mirov heke bala xwe baş
nediyê lê hay jî nabe. Ev herdu roman bûn destpêka şikandina vegotina klasîk. Herçend di dema
romantîk de êdî vebêjeran ji dêleva lehengan pirs
ji xwe dikirin jî û me ji vê teknîkê re got
“vegotina endîrekt”, dîsa jî vegotin yekalî bû.
Joyce û Faulkner qalibên vegotinê şikandin, lê
wan ev ji xwe re nekir armanc. Ya ku ev yek bi
wan da kirin ew e ku têgihîştina wan ya lehengan
û herweha ya vegotinê ev şikandina qalibên kevn
li ser wan pêwîst dikir. Ferqa wan ya bi Mehmed
Uzun re jî ev e.
Mînakeke din jî ew e ku di romana Gabriel Garcia Marquez ya bi navê çîroka kuştineke saloxdayî (bi turkî, Kirmizi Pazartesi) de jî roman bi
tiştên ku ji rojnamegerekî re tê gotin, bi xêra
hevpeyvînan hatiye nivîsîn. Heke mirov bala xwe
baş bide sebebên vê hilbijartina van nivîskaran,
zagoneke xurt derdikeve pêşberî mirovî: Di romanan de tutişt bê sebeb nayên kirin. Di pêvajoya avakirina romanê de, awayê ravekirinê (an
jî teknîk) berî mijarê nayê, lê mijar dive nivîskêr
mecbûrî dîtina awayekî ravekirinê bike. Heke
ne weha be, hemû awayên ku ji aliyê nivîskarên
mezin hatine bikaranîn dê weke pîneyan bihatana
xuyanê.
Di Ullysesê de mirov dibêje qey heke carinan Mr
Bloom ji dêleva James Joyce nepeyive, dê tiştin
ji wê romanê kêm bimînin. Lewre ew roman li ser
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“hiş” û “binhişî”yê hatiye nivîsandin û “bîr” tê de
ye. Biserketina Joyce ya di Ullysesê de, ji xwe
ji vira dest pê dike ku “bîr” û “hiş”ê lehengên
xwe vekiriye. Di çîroka kuştineke saloxdayî de jî,
heke Marquez ew hevpeyvîn bi wî rojnamegerî
nedana kirin, dê nikarîbûya romaneke xweş binivîsandaya, lewre kuştin pêk hatiye û roman bi
miraqa wê kuştinê dest pê dike û bi tenê bi pirs
û bersivan, yanî bi teknîka rojnamegeriyê ve dikare were nivîsandin. Mixabin, di Bîra Qederê’ya
Mehmed Uzun de hîseke weha bi mirov re peyda
nabe. Di sere romanê de nivîskêr xwastiye ku
em bibêjin qey Celadet Bedirxanî jî romaneke bi
navê Bîra Qederê nivîsandiye û ji ber wê jî ew
carê hin beşên ji wê romana Celadet Bedirxanî
datîne ber xwendevanan. Bi wî awayî formule
dike ku ew ê lehengê romanê jî carê tev li axaftina nivîskêr bibe. Ev bi xwe tevneke xurt û xweş
e û bi awayekî ecêb biserketî ye. Cara yekem di
romana kurdî de teknîkeke ewropî ya nû tê bikaranîn. Ya ku vê romanê bi mirovî dide hezkirin jî ev e. Lê belê Celadet Bedirxanê lehengê
romanê di gellek deverên romanê de belasebeb
dor ji nivîskêr stendiye û bi vî awayî jî Mehmed
Uzun ji vê tevna xweş ku di serî de fikiriye bi dûr
ketiye.
Di vê fikra peyivandina lehengê romanê de pirsgirêkeke din jî heye. Li jorê me gotibû ku Celadet
Bedirxanî jî romanek bi heman navî nivîsandiye û Mehmed Uzun dê dawiya vê romanê bîne
û carê dê bûyer ji dengê Celadetî jî bêne gotin
(bi kêmanî nivîskar weha dide hîskirin). Lê Celadet gava bûyerê vedibêje an jî fikirên xwe yên
li ser bûyeran rave dike, rasterast bi nivîskêr re
dipeyive ku fikra romanê dîsa dişikê, lewre heger
Celadetî romanek nivîsandibe û em ê carê wê jî
bibînin, çawa çêdibe ku Celadet xîtabî Mehmed
Uzun dike? Lewre, Mehmed Uzun çil sal bi şûn
de romana xwe nivîsiye.
Fotograf 9: Teknîka fotografan
Di Bîra Qederê de xusûsiyeteke din ya balkêş
heye ku Mehmed Uzun beşên xwe bi fotografan

vebêjerê ku nivîskar bi xwe ye dide xwendevanan. Bi tenê di Tu û Mirina Kalekî Rind de
bûyer ji devê lehengê romanê yê sereke tê vegotin. Lê ev guherîna rêya vegotinê nirxandina me
naguherîne. Di wan herdu romanan de lehengê
sereke, nivîskarê romanê ye û bûyer li dora wî
digerin. Ji bo çi digel ku şêweyê vegotina wan romanan cuda ye jî, em dibêjin ku di romanên wî de
vebêjer tim nivîskar bi xwe ye? Ev pirs bi çend
hevokan be jî zelalkirinekê pêwîst dike.
Di Siya Evînê û Bîra Qederê de, nivîskar bi
awayekî eşkere nîşan dide ku ew bi xwe çûye
lêkolîna agahiyên li ser jiyana Memduh Selîm
û Celadet Bedirxanî û xwe jî dixe nava bûyeran.
Di Ronî Mîna Evînê de jî, digel ku cihê nivîskêr
di romanê de nîne jî, lewre welatekî postmodern
ava kiriye, dîsa xwe dixe nava romanê û diçe bi
Kevokê re dikeve nîqaşekê jî. Ma gelo rastiya
rastî û rastiya fîktîv di vira de tev li hev nabin?
Bersiv eşkere ye û herweha xetere ye jî, lewre
dikare teknîka romanê têk bibe.

Weke ku me got, li cem Mehmed Uzun gellek
fikrên nuh hene, lê ew di bicîhkirina wan fikran
de lê dilukume. Di vê romanê de jî dîsa weha
kiriye. Heke mirov welatekî xeyalî ava bike, ji
xwe ew welat dê bi hin referansên xwe ve bişibe
welatine din. Di Ronî Mîna Evînê, Tarî mîna mirinê de, ev welat Turkiye ye, ji ber ku gerîllayên
welatê piçûk bi artêşa welatê mezin re şerr dikin;
di nava
welatê mezin de welatekî piçûk heye ku hebûna
milletê wî û zimanê wî hatiye redkirin û qedexekirin. Heta vira baş e. Lê belê heger nivîskar
kete nava romanê, hemû referans êdî tam eşkere
dibin ku mirov ji xwe dipirse ka gelo ji bo çi
navê welatê mezin di romanê de ne Turkiye, nave
welatê piçûk jî çima ne Kurdistan e. Lewre bajarê ku nivîskar û Kevok lê hevdu dibînin dişibe
Stenbolê û bajarê ku Kevok bi Baz re lê dimîne jî
yan Mêrsîn e yan jî Antalya ye. Nivîskar bi xwe
di romanê de li Rojavayê, yanî li Ewropayê dijî.
Hingê, ji bo çi em ewqasî xwe diwestînin û tiştan
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dîmena giştî dest pê dike û ber bi detayan ve diçe, “Herkes dimire; bira û birazî, yar û evîndar, heyan jî dijberê wê dike. Lê Mehmed Uzun hemû val û dost, hogir û rêger, nêz û nas... hemû weagahiyan beyî rêkûpêkiyê li pey hev zelal dike.
fat dikin. Dora min jî hatiye, niha jî dora min e.”
(Bîra Qederê. r.7 û r.250)
“Fotograf reş û spî ye. Reş û spî û kîtekîtên van
herdu rengên bira û neyar. Fotografek ku berge- Gava ku dor tê ser Ronî Mîna Evînê Tarî Mîna
hek e, bi rêyekê dest pê dike. Ne rê, lê ji rê zêdetir Mirinê, zimanê Mehmed Uzun yê nivîskariyê
ew şiveriyek e. Şiveriyek fireh, bi fetlok û dirêj. bêtir dikemile, lê hê jî dewsa zimanê ku di roMeriv dikare bibêje ku ew navenda wênê ye. Rê, manên berê de hatiye bikaranîn, hê xwe di rûpela
riya mirinê ye; ew di navenda wênê re derbas yekem de dide hîskirin.
dibe û wêne dike du bir. Birê aliyê rastê û yê çepê.
Di aliyê rastê de du gund dixuyin. Yek li pêşî, yek “Baz.
jî li pey wî. Gundê pêşiyê mezin e û xanî tê de pir Kevok.
in. Yê paşîn biçûk e, bi tenê
Em ê ji yekî re bibêjin Baz, ji ya din re jî Kevok.
çend xanî ne. Li aliyê din ê şiverê bi tenê zevî Baz û Kevok. Du nav, du însan; zilamekî navsal û
ne. Lê di dawiya zeviyan de, li berpala çiyan kon jineke ciwan. (...)” (r.9)
dixuyin. Belê di dawiya wênê e zncîreçiyayên
asê dixuyin. Tiştên ku bergeha fotografê tînin Lê di heman rûpelê de nivîskar işaretên zimanekî
pê, kêm-zêde, ev in. Yanê tiştên ku meriv dikare nû dide.
di hemû fotografan de bibîne. Bergehek ku zêde
tiştekî îfade nake.” (Bîra Qederê. r.75)
“Em li welatekî mezin û fireh in ku ji çend welatên
biçûktir hatiye pê, ku aliyekî wî deryayên kesk û
Di dubarekirinên Mehmed Uzun de taybetmendi- şîn, aliyekî wî zinar û çiyayên serî di esmanan
yeke din jî heye ku dubarekirina peyvên hev- de, aliyekî wî jî çolên germ ên bêdawîn e.” (Ronî
mahne weke dersa ferhengê bin, yan ji navan Mîna Evînê Tarî Mîna Mirinê. r.9)
dest pê dike û dike lêker û yan jî sînonîman li pey
hev rêz dike. Bêguman, xema nivîskariya kurdî Ev hevok nûbûna zimanê Mehmed Uzun ye. Ledi vira de bandora xwe dike û divê hesabê wê wre, dîtina peywendiya tiştan di vê hevokê de
were kirin. Lewre pirraniya nivîskarên kurd di kompleks e ku mirov fahm dike ku Mehmed
nava wê hewlê de ne ku peyvên kurdî hemûyan Uzun êdî ketiye nava lêgerîneke zimanî ya nû. Lê
bi kar bînin ku gava ku mirov li rewşa zimanê dîsa jî hingî hevokên kurt û dubarekirina peyvan
kurdî dinere, mirov vê xema wan fahm dike, lê bi bûne taybetmendiyên romanên wî yên bingehîn,
vî awayê bikaranîna wan ya mîna romanên Me- di her devera romanê de derdikevin pêşberî mihmed Uzun romanê ji romanbûnê derdixe. Ji ber rov.
vê sedemê, Mehmed Uzun û gellek nivîskarên
kurd bi tenê nivîskarên zimanê kurdî bûn, lê mix- “Jîr ê here. Jîr ê here serê çiyan, here şer û
abin nebûbûn “wêjevan”.
têkoşînê. Li Welatê Çiyan, di kûrahiya zixûr, gelî
û newalan, di quntar, çeper û lûtkeyên çiyan de
“... bilûra dirêj, zirav û narîn tê ziman, evîn û (...)” (r.97)
evîndariyê, hez û hezkirinê, veqetîn û hesretê,
derd û keserê tine zimên... dijîtî û berberî, dexesî Fotograf 8: Teknîka wî ya vegotinê
û hesûdî, dek û dolab, fîtne û fesadî di navbera Mehmed Uzun di romanên xwe de, ji bo vegotinê,
qulikan de derin û tên.” (Bîra Qederê. r.182)
bêhtir kesê sêyem hildibijêre û bûyeran ji devê
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bûna hevokên wî weke encama nebûna nebûna
vê peywendiya navbera tiştan bihesibîne.
Dubarekirina fikir û tiştan ku di mînaka jorê de
vegotinê diwestînê jî dîsa nemaze di Siya Evînê
de roman bi temamî xistiye bin desthilatdariya
xwe.
“Lê belê, tiştê herî balkêş bêdengî ye. Hawîrdor
bi bêdengiyê hatiye vegirtin. Perda bêdengiyê bi
ser her tiştî re hatiye kişandin.” (Siya Evînê. r.8)
Di vê mînakê de ji bo heman fikrê sê hevok
hatine nivîsandin. Ev awayê bikaranîna zimên
bêtir li cem nivîskarên xeşîm diyar dibe, lê mirov
şaş dibe ku Mehmed Uzun, digel ku ne romana
wî ya yekem e jî, hê jî hevokên qelemeke xeşîm
ava dike.
Dubarekirina peyvan û hêmayan li cem wî êdî
bûye fenomenek. Heger em bala xwe bidin herdu
mînakên jêrê, em ê vê dubarekirinê baştir bibînin.
“Êvar. Agirekî xurt. Şewata êzingan. Agirê şeva
Agiriyê... Pêtên êgir; ber bi jor, ber bi asmên.
Govenda pêtên êgir. Û bê guman, strana dengbêj.
Giran giran. Siya sor ya pêtên êgir li rûyê Memduh selîm Begê. Di bin ronahiya sor de rûyekî sor.
Dest li ber germiya êgir. Çav vekirî. Li ser çavan
çirûsk...” (Siya Evînê. r.136)
“Avdayek. Avdayekî dirêj wekî têlekî hewreşîm.
Avdayeke zer. Avdayeke dirêj, xweş û zêrîn. Avdayek ji rojên jibîrbûyî û wextên kevnare. Lê belê,
nî,andaneka bibîranînê. Avdayek ji porekî dirêj û
spehî wekî lehiyên boş.” (Siya Evînê. r.219)

mirina Celadet Alî Bedirxan, westiyayî dikeve
xewê. Şeva giran û westiyayî rûniştevanên bajarê
kevn û navdar Şamê dixe nav hêlekana xewê û
dilorîne. Xalîçeya ji stêrikan pêkhatî, li jor, li asmanan, bi rengên xwe yên xas ên welatê rohelatê,
li xewa şeva Şamê nobedarî dike.” (Bîra Qederê.
r.7.)
Lê belê, di vê nimûneya “şev”ê de, pirsgirêk ne
bi di dubarekirna peyvan û fikiran de ye. Heger
mirov bala xwe baş bide hêmayên ku li derdora
vê peyvê hatine bikaranîn jî, mirov dê bibîne ku
“bajarek westiyayî dikeve xewê” û “şeva giran
rûniştevanên bajêr dixe xewê” û “xalîçeya stêrikan bi rengê xwe yên xas ên welatê rohelatê” diyar dibin. Hersê hêma jî bi serê xwe dubareya heman fikrê ne, lê hevoka sêyem bi hêmayeke naîf
hatiye sazkirin. Lewre, mirov ji xwe dipirse “ka
gelo rengê xalîçeya stêrikan yên xas li welatên
rohelatê çawa ye?” Ev îmaja “xalîçeya stêrikan”
û navê “rohelatê” du sembolên weha ne ku rasterast çîrokên “hezar û şevekê” tînin bîra mirov.
Naîfbûna vê hêmayê jî ji ber heman sedemê ye,
lewre xalîçeya stêrikan li Rojhilatê jî û li Rojavayê jî yek e. Ji vê nimûneyê, mirov bi tenê
dikare behsa oryantalîzmeke weha bike ku pişta
xwe spartiye çîrokên rojhilatî.
Hêmayên Mehmed Uzun bi vî awayê naîf bivê
nevê qelsiyekê li zimanê romanê bar dikin, lê
ev naîfiya wî jî ne bi tenê di hêmayan de ye.
Dubarekirina ku carinan ji adetê derdikeve jî dîsa
heman naîfiyê tîne bîra mirov.

“Celadet lal bûye, nikare bipeyive, ker bûye, hew
Heman taybetmendî di Bira Qederê de jî heye. dengan dibihîse, mîna ku yek dilê wî diguvişîne.”
Di vê mînakê de, di heft hevokan de pênc caran (Bîra Qederê. r.70)
peyva “şev” hatiye bikaranîn.
Di vê mînakê de mirov fahm nake bê çima
“Şev e. Îşev 22’ê tîrmehê ya 1951’an e. Şev, şeva nivîskêr pêdivî pê dîtiye ku “lal” û “nikare biku dora romana Bîra qederê rapêçaye, bi giranî peyive” û “ker bûye” û “hew dengan dibihîse” li
daketiye.
pey hev binivîsîne.
Dinya germ e. Şam, bajarê sirgunê, warê derd û Herweha hin şayesên wî yên ecêb jî hene. Ji xwe,
keseran, goristana malbata Bedirxanan, şahîdê dora agahiyan di şayesê de giring e. Mirov yan ji
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pêşniyarî wê dike
jî, yanî nivîskariya wê, dibe sedema hin pirsên
din. Çima nivîskêr xwastiye ku leheng bidin ser
rêya wî? Em ê nikaribin bersiva vê yekê bidin.

difirin. Lê çiya jî hêdî hêdî lipey wan dimînin.
Golekê. Yan jî deryayekê. Piştî çiyan goleke stûr
dixuye. Gol pir mezin e.” (Siya Evînê. r.66.)

Ji Siya Evînê û bi şûn de mirov dibîne ku ev ziFotograf 7: Ziman
man êdî bûye zimanê romanên wî û nivîskariya
Zimanê Mehmed Uzun ew qas hêsan û rehet e wî. Ji ber ku di hevpeyvînên xwe de jî û nivîsên
ku herkes dikare jê fahm bike. Li hevokên gelekî xwe yên kovar û rojnameyan de jî heman şêwe
kompleks û dirêj nagerre; peyvên ku fahmkirina û zimanî bi kar tîne. Lê belê di vira de jî probwan ji bo herkesî ne hêsan e, zêde bi kar nayne. lemeke din dest pê dike. Mehmed Uzun di berDi hemû romanên wî de jî heman ziman hatiye hemên xwe de peyvan, bi awayekî ecêb, gellekî
bikaranîn. Ev taybetmendiya nivîskariya wî jî dubare dike. Hevokên wî yên herî dirêj ji navên
dîsa weke yên din dualî ye. Gava mirov dixwîne, tiştan yên
mirov di berhemên wî de li melodiyeke xwerû ya ku yekmahne ne yan jî bi hevdu ve girêdayî ne û
gotinan rast tê. Şêwaza wî bêtir helbestkî ye. Ji li pey hev rêz bûne pêk tên; yên kurt jî bi piranî
ber wê jî, ev melodiya Mehmed Uzun tim kurt e. kurtkirina hevokên wî yên dirêj in.
Kesên ku digot ku şêwaza dengbêjiyê tê de heye Mînak:
ne xelet in, lê di vegotina pexşanî ya romanesk
de mirov nikare tim xwe bispêre hevokên kurt “Ew di nav xewnekê de koç dike. Ew bi xwe, li ser
û melodîk. Helbest tiştek e û roman tiştekî din cîhê xwe dirêj bûye û bi cîhekî nare. Lê tişt, cîh
e Hevokên sade û kurt ku bêtir bi hîsan hatine û wextên têkel bi ser wî re tên. Ew di nav tişt, cîh
nivîsandin.
û wextên têkel de koç dike. Rabirdû û niha keZimanê vegotina Mehmed Uzun ewqas nêzîkî tine nav hev; deşt, çiya, zozan, newal, daristan bi
zimanê devkî ye ku mirov dibêje qey li civatekê hev re bûne yek; derya û asman gihîştine hevûdu,
rûniştiye û berhema xwe beyî ku binîvîsîne, ji meriv, heywan, lawir û celeb bi celeb mexlûqat
wan re dixwîne. Ev yek êdî di romannivîsiya wî reng û rûçik diguherînin, dikevin dewsa hev. Lê
de bûye xusûsiyeteke bingehîn û ji ber wê mirov tirs tune, sarî û germî tune, heyecan tune, hîs û
dikare wek şêweyeke romanên wî jî bi nav bike. pejn tune. Deng jê dernakeve, nefes lê naçike,
Di vê şêwazê de xaleke balkêş heye ku, weke ku qîrîn jê ranabe, pîqîn pê nakeve.
di mînaka jêrê de jî diyar e, agahî ji hev cuda tên Ew dere.
vegotin û tişt û tevger gav bi gav tên şayesandin. Deverekî rengîn. Heye ku daristaneke xweş yan
Mînak:
jî zozaneke hûnik e. Memduh selîm Beg li ser deverê rengîn. Der û dorên wî tijî kew û kevok. Ew
“Du kevok. Du kevokên spî wekî berfê. Kevok ji di nav kew û kevokan de li jêr, li deverê rengîn
deverekî dûr, ji pencereyeke nenas bi fire dikevin. dinihêre.Du kewên spî li herdu aliyên wî difirin.
Şev e, heyveron e. Stêrk bi hev re dipeyivin û dilî- Kew hergav nêzîkî wî ne. Reng, bask, perwaz, nizin. Kevok berz, pir berz difirin. Stêrk dest li wan kul û çavên kewan baş dixuyin. Çavên wan weke
dikin...
dilopên avê zelal û xweş. Ew bêdeng difirin...”
Ew niha gihîştine rêzeke çiyayên asê. Di bin wan (Siya Evînê. r.8)
de zinar û kortal dixuyin. Serê çiyan di nava mij
û dûmanê de ye. Û berf. Niha jî çiyayên nas. Cîh Dîtina tiştan li cem Mehmed Uzun ne kompleks e.
û warê bav û kalan. Kevok niha di deverên nas Tişt bi serê xwe ve hene û ji peywendiya bi tiştên
de ne. Ew nizmahî li çiyan dikin, nizm, pir nizm din re bêpar in. Ji ber wê jî, mirov dikare kurt-
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nedikir
bê çi dibû, lê
hîs dikir ku di wan de
guhertinek çêdibe. Stranê her dom
kir. Gêrîk, weke ku ji xeweke giran, tarî û
xewneke kabûsî şiyar dibûn….”
Divê di cih de peywendiya romana Mehmed
Uzun û ya Yaşar Kemal jî bala me bikişîne. Di
eslê xwe de herdu roman jî behsa heman bûyerê
dikin. Herduyan jî navê Turkiye û Kurdistanê
veşartine û navine din li wan kirine. Yaşar Kemal ji bo parastina xwe nav diguhertin û lawir ji
xwe re dikirin leheng. Lê Mehmed Uzun çima
ew nav vedişartin gelo? Lewre Mehmed Uzun
di romanên xwe yên berê de ji navê Kurdistanê
neditirsiya, lê piştî Bîra Qederê, mirov dibêje qey
bi zanebûnî ew nav wenda kiriye. Di vê romanê
de jê re dibêje “welatê piçûk” an jî “welatê çiyan” digel ku tiştekî ku ji mahkemeyan veşartaya
nemabû.
Wê şevê, berî ku Baz vegere malê û li wê stranê
guhdariyê bike, amîrên wî jê dixwazin ku ew Kevokê teslîmî wan bike, lê piştî wê şevê Baz bi Kevokê ve tê girêdan û bi dû re jî wê direvîne. Digel
ku Kevok weke lehengeke çalak xuya dibe jî, mirov fahm dike ku ji alîkariya guherîna Bazî û dayina hin bîr û baweriyên siyasî bi wê de rola wê nîne.
Hemû bûyerên ku tên serê wê û şertên ku ew tê
re dibihure, yên weke şerrê gerîllayî û îşkenceya

piştî girtinê,
ji bo wê kubariya ku behsa wê dibe zêde
giran xuya dibin ku ev jî navkokiyeke lehengsaziya vê romanê ye. Lewre, piştî
îşkence û gerîllatiyê jî, heger mirov bêdengbûna
wê nehesibîne, Kevok her weke xwe dimîne. Mirov dibêje qey li ser sahneyê rolekê dike, lê belê
rola xwe pirr xerab dilîze û qet baweriya mirov
pê nayê. Di romanê de, jiyana Kevokê, pênc
caran diguhere:
a. Di pey hezkiriyê xwe yê bi navê Jîr re derdikeve çiyê.
b. Tê girtin. İşkenceyan dibîne.
c. Baz wê direvîne.
d. Dîsa tê girtin.
e. Tê kuştin.
Ew qas bûyer di serê Kevokê re derbas dibin jî,
Kevok di nav van bûyeran de mîna kesayetiyekê
naxuye, tuneye. Mirov dibêje qey ev hemû tişt
nehatine serê wê. Bi tenê em dibînin ku kamiltir
bûye û dest bi nivîskariyê dike, lê ev pêşketin bi
xwe jî têra xelaskirina Kevokê nake. Dîsa jî wek
lehengeke “jin”, Kevok ji Ferîhayê û Cananê
bêtir bi hêlên însanî ve hatiye xurtkirin. Ew jî
qey ji ber ku ew yek ji serlehengên romanê ye
û roman li dora wê jî digerre. Lewre Ferîha û
Canan ji bilî têkîliya bi Memduh Selîmî û Celadetî, di romanê de xuya nedibûn. Heke mirov
bi awayekî din bibêje, li gora lehengên romanên
Mehmed Uzun yên jin, Kevok bi temamî aktîf e
û ji ber vê hêla xwe, nivîskar nexwaze jî mecbûr
e ku bi awayekî hîn zelaltir teva hûrgiliyên
wê behsa hin hêlên jiyana wê û kesayetiya wê
bike. Lê belê, rêya rizgariya ku Mehmed Uzun
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leheng “guherî”. Lê belê, guherîna bi stranekê ve
bi tenê di fablan de û di destanan de dikare pêk
were.
Ev nirxandin dê beşekî romaneke Yaşar Kemal jî
bîne bîra me ku navê wê Siltanê Fîlan e. Di wê
Bazê ku li vî dengê Kevokê û strana wê guhdarî romanê de jî gêrîkên ku welatê wan ji aliyê fîlan
dike, pirsan ji xwe dike û guherînên wî dest pê ve hatiye dagirkirin û êdî bûne fîl, bi stranekê
dikin. Mehmed Uzun dîsa bi hîsên lehengên xwe têne guhertin, bi stranekê li koka xwe vedigerin
ve dinivîsîne. Ev hevokên kurt yên weke dema û şiyar dibin. Di romana Siltanê Fîlan de Yaşar
hevdîtina Celadetî û Cananê ya piştî salan, her- Kemal weha behsa vê stranê dike.
weha li heyecana lehengan jî dike. Ewqas pirs
di sere Bazî de peyda dibin ku “diviya serê wî “Vê stranê tiştek anî bîra wan. Di dil û hinavên
gêj bibûya”, lê belê ew bi tenê “pê dihise ku ew wan de tiştin dilivandin. Û stran qut nebû.
westiyaye”.
Ecêbiyek, xelûbelek, xulxulek û
Gelo ev westan ji ber wan pirsan e an na, ne di- tevgerekê dest pê kiribû...
yar e. Em guherînê nabînin, em bi tenê destpêka çi dibû? Gêrîkan
wê û encama wê dibînin. Yanî, em dizanin ku jî fahm
guherînek heye û hew. Nivîskêr got “biguhere” û

Deng dilorîne û Baz çavgirtî lê guhdarî dike.(...)
Dengê ku hîsên nû di hindur û ruhê westiyayî yê
Baz de pêlên nû tîne pê: Pêlên hîsên çi? (...) Baz pê
nizane lê pê dihese ku ew westiyaye.”(r.270-271)
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Avakirina lehengan û tevna
vegotinê
di romanên Mehmed Uzun de
Fotograf 6: Baz û Kevok
Di Ronî mîna evînê Tarî mîna mirinê de, lehengên Mehmed Uzun digel ku bi tecrubeya salan hebekî guherîne jî wek yên romanên wî yên
din nixumandî ne, lê bi tenê Baz bi hin hêlên xwe
ve ji Memduh Selîmî û Celadetî hebekî cudatir
derdikeve pêşberî mirov.
Baz zalimek e di romana Mehmed Uzun de, temsîla kontrgerîllayan e, bi eslê xwe ve kurd e, lê wî
hay ji veya nîne. Gava ku li xwe hay dibe, meraq dike, dipirse û li xwe vedigere; ji bo ku baştir
fahm bike jî radibe û Kevoka ku ji bo parastinê
li mala xwe digire, direvîne. Çima vê rêyê tercîh
dike, ne diyar e; ji ber ku di vira de hebekî din
tahlîl û kolan divên, û ji ber ku ev tahlîl di romanê de xuya nabin, sedema hilbijartina vê rêyê
baş nehatiye zelalkirin. Em wan nakokiyên nava
wî, bi qasî ku ji romanekê re divê, teva hûrgiliyan
nabînin; lewre heger guherînek hebe, divê behsa
wê bibe; lê lehengê romannivîsiya Mehmed
Uzun yê herî xurt jî ew e û behsa hûrgiliyên vê
guherînê nabe. Ji ber ku bi tenê di Bazî de em dikarin behsa guherînên rewşa hundurîn û tevgeran
bikin ku di romanên Mehmed Uzun de guherîn
ne xisûsiyeteke weha ye ku tim hebe. Weke ku
me got, nivîskar dibêje “biguhere” û leheng
jî “diguhere”. Lê belê, afirandina wêjeyî ne afirandineke xwedayî ye. Xwedê qederê jî saz dike
û hertiştî berî ku mirov bike dinivîsîne. Dibêje
“bibe” û mirov “dibe”. Herçî roman e, dipirse û
nîşan dide ka gelo Xwedê ji bo çi xwast însanan
ava bike û însan ji bo çi xuliqîn.

Baz, şevekê gava vedigere malê, li ber deriyî
dengê Kevoka ku distirê tê wî.
“(...) ji hindur dengek tê. Dengekî xweşik. Dengekî
stranê.
Dengê Kevokê.
Belê, Kevok li hindur li vê malê ye. Kevok hê ranezaye. Kevok distrê, bi zimanê xwe, bi dengekî zîz,
hêdîka, dibêje.
Baz li holê radiweste, xwe dide ber koşa holê û
oda razanê û ji wir li deng, li zimanê biyanî û
xerîb ku Baz ji bilî çend gotinan jê fahm nake,
guhdarî dike. Ev deng, ev ziman, ev gotinên ecêb
ku Baz tênagihê, car bi car wext bi wext, dibihîze
û lê guhdarî dike. Dengê zimanê van însanan, vî
welatê lanetkirî. Ev çend sal in ku Baz vî dengî
dibihîze? Deh sal? Bîst sal? Bîst û pênc sal? Ji
roja yekemîn a wezîfa zabitiyê heta îro. Ji bîst salan zêde. Ev deng çi dibêje, çêla çi dike?
(...) Ev stran, a kê ye, ya çi ye, behsa çi dike? (...)
Stran behsa hiznê dike? Ew behsa mirin û kuştinê,
agir û şewatê dike? (...)
Baz pişta xwe dide dîwêr, serê xwe bilind dike,
çavên xwe digire û guhdarî dike. Roja Baz dest
bi zabitiyê kiribû, wî ev zîzî, ev nermahî, ev hîsa
xerîbî û dûrbûnê ku bi wasita dengê stranên van
însanan belav dibû, bihîstibû. Li sere çiyan, di
nav gelî û newalan, di şevên tarî û şevgura destê
sibehan de, li vir, li wir, wî ev bihîstibû. Lê niha li
mala wî, li lojmanên zabitan, li garnîzona leşkerî
jî ew vî dengê kambax ku hîseke ecêb û xerîb tîne
pê, dibihîze. Belê, li mala wî. (...)
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