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به پاس آن همه حمایت قاطع
حرفاول: چه دیر توانستیم برگردیم. چه دیر آن همه دست و دیده عاشق را 
دریافتیم و توانستیم حالوت آن همه أنسی را که با مجله ای به کم سن وسالی “شی”،  
به وجود آمده بود، دوباره بازگردانیم و مبنای ساده این زندگی مغلوب هنری را، در 
چارچوب سرزمینی دردگرفته از این خاورمیانەی مفلوک، دوباره بازیابی کنیم و به آن 
همه سردی و شقاوتی که هر روز با هویت مان، می شود، تازیانە زده و به همراهی شان 
بر گرده های زخمگین مان، “نه” بگوییم. بیش از ٧ ماه از چاپ آخرین شماره “شی” 
گذشته و در این مدت همیشه در حیرت بوده ام که این چند ورق کاغد و این تعداد 
کلمه بی خانمان، چه کار کرده اند که هر روز به تعداد دوست داران اش افزوده و حلقه 
وسیع تری از نویسندگان و منتقدان ادبی-هنری را به دور خود شکل داده است؟ آیا 
همان “شدن”ـی که از سطور اولیه “شی”، وعده اش به جویندگان حقیقت راستین 
ادبیات و هنر، داده شد، روی داده بود؟ کجای این تاریخ دردگرفته را بیدار کرده ایم که 
هر روز بیش از پیش، نخبگان زاویه گزین این دیار با حضورشان به زیر این چتر ملون 
ملول، حمایت قاطعشان را از مجله نه، که از حکمت هوشیار ِخَرد و انگیزه بسیار کلمه 
اعالم می کنند؟ قاطعیتی که بایست اعتراف کرد اگر پدیدار نشده بود و پیرامونمان 
نمی ماند، هرگز به شمارگان باال نخواهیم رسید و اکنون که اینگونه حضور این حمایت 
قاطع، متعهدمان می کند به بودن در کنار دوستداران ادبیات و هنر، مسئولیت مان 
دوچندان شده و باید بیش ازپیش هوشیار باشیم که بی گدار به آب نزنیم و پی ریزی 
ادبیات آوانگاردی را -که ادعایش را کرده ایم- بیش از این به تأخیر و تعلیق نیاندازیم. 
و این میّسر نیست مگر با حمایت های مادی و معنوی یکایک کسانی که دلسوختگان 
فرهنگ این سرزمین هستند و با هر گامی که برمی دارند، سعی در جهت یابی درست 
و ریشه درا در طول مسیر حرکت شان دارند. به راستی که باید در این برهه زمانی، از 
همه شما دوستداران فرهنگ، هنر و ادبیات تقاضای کمک کرد، اگرچه این تقاضا بار 
مسئولیت مان را سنگین تر از بیش می کند، اما شانه هایمان آماده پذیرش این سنگینی 
تحمل پذیر هستند و در این زمان، هیچ چیزی جز این نمی تواند خوشحالمان کند. 
بدون شک ادامه “شی: ممکن نیست مگر با ادامه این حمایات قاطع از شما و این 
مسئولیت پذیری از ما؛ پس آنچه تنها تقاضای ما در جهت دریافت حمایت های مادی 
و معنوی شماست، همین است: با ما بمانید و ماندنتان را پشتوانه عمر “شی” کنید.
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لەدرێژەیپێکهێنانیئاکادیمیایموازیدا:

)١( 
جاری وایە پێم خۆشە -پڕبەدڵ- ڕوو بکەمە ئەو هونەرمەندانەی   
و  دەور  لە  کەسایەتی  چی  و  ئاسمان  بووەتە  لێ  خۆیان  یەگجار  کە 
بەریانە و تەنانەت تاقبەتاقی کۆمەڵگاش، بە گا دەزانن و پێیان وایە ئەگەر 
بە  و  نەبێت  پیوە  ئەوانی  ڕوانگەیەکی  دنیایە  ئەم  شتێکی  هەر  سەر  لە 
شوێنێکی  نەکەنەوە؛  ڕوون  خامۆش،  و  بێ هزر  خەڵکی  فەرمایشتەکانیان، 
ئەم جیهانە شتێکی کەمە و نابێ لەوە زیاتر و بەو چەشنە سەقەتەی کە 
وا ئیستا هەیە و هەموومان دەیبینین، چیتر درێژە بدەین؛ بنەڕێنم: وسط! 

 
وا دیارە کاکم شاعیرە و سوور دەزانێ لە دنیای مەنتق خوازی   
ئیمڕۆ و -تەنانەت دوێکەش-دا، تەکلیفی شاعیران دیار و ئاشکرا بووە و کەس 
حسێبی بۆ هیچ قسەیەکیان نەکردووەتەوە؛ لە نێو کوردا نەبێت! الی ئێمە، 
ئەو بابەتە پێچەوانەیە و لێرە، شاعیران تەنیا شتێک تێیدا زانستیان نییە و لێی 
بەرپرس نین، شێعرە و جگە لە شێعر لە هەموو باس وخواستێکی ئەم دنیا، 
وەکوو سیاسەت، وەرزش، دەروون ناسی، کۆمەڵناسی و... بەرپرس و سەرپرسن. 
هەڵبەت لێرەدا بە پیویستی دەزانم بۆ ئەوەی هیچ دڕدۆنگییەک لە تێگەیشن دا 
بۆ کەس، ساز نەبێ، ئەم خاڵە ڕاست بکەمەوە کە لە دنیای زانست خوازی 
ئیمڕۆدا، ئەدەبیاتیش وەکوو هەموو دەسکەوتێکی دێرین و بەهەندی مرۆڤ، 
بە  بەرەو  بڕوا  کە  هەڵگرتووە  خۆی  هەنگاوەکانی  گران ترین  و  گەورەترین 
زانستی بوون و ئاستێکی وەها ستاتیک خوازانە بگرێتە بەر کە چیدی خۆی 
تێکەڵ بە دووپات بوونەوەی سامناک و تاقەت بەزێن نەکات. بۆ ئەم مەبەستەش 
چەن خاڵی جددی لە زانکۆ گەورەکانی دنیادا، ڕەچاو کراوە کە بێ گومان هەموو 
هەوڵییان، گەیشتن و گەیاندنە بە زانستێکی ئەوتۆ لە نێو شاعیران و چیرۆک-
ڕۆمان نووسانی الودا. لە سەر ئەم خاڵە گرینگەش، هەموو جۆرە ڕەوتێک لە 
بوارەکانی کۆمەڵناسی، دەروون ناسی، سیاسی و تەنانەت بیۆلۆژیش دا، فەراهەم 
کراوە و ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لە ڕێگەی گۆڤار و ڕۆژنامە و کتێبەوە، خەریکی 
پاڵنانی بەگوڕتری شاعیران و نووسەران و هونەرمەندانن بەرەو بە دەست هێنانی 
زانستە بەهەندەکان لە ڕێگەی میدیا و سیمینار و کارگە فێرکارییەکانەوە. بۆیە 
لە چکام لە دەقەکانی شاعیران و نووسەران و هونەرمەندانییان دا، باسێکی 
نازانستییانە نابینین و لە ڕاستی دا نووسەر، یان هەر هونەرمەندێکی ئەوان لە 

هیچ شوێنێک دا قسەیەک ناکات کە دوایی بە جۆرێک نالەبار لە سەری بکەوێت 
و ببێتە مۆرێکی ناحەز بە نێوچەوانی مێژووی چاالکییە هونەرییەکانییەوە. 
وت ووێژەکانیان تەژییە لە باسی زانستی لە سەر فەلسەفەی جوانی ناسی لە 
هونەر و ئەدەبیات دا و وتارەکانییان لێوانلێوە لە هەموو ئەو زانستە مەعریفییانەی 
کە مرۆڤ دەبەن بەرەو کرانەوە بە ڕووی دنیای ڕووناکی مرۆڤانەی خۆی دا و 
لە یەکەم خوێندنەوەیان دا، بە ئاشکرا فێری تەکنیکە بەهەندەکانی هێرمنۆتیک 
دەبین کە الی ئەوان وەکوو بنەمای هونەر و داهێنان، پێناسە کراوە و هەرگیز بە 
نێوی ماناخوازی و ڕەچاوکردنی پەیامێک بۆ دەق یان کارێکی هونەری، بەرهەم 
ناکووژن. کەم نووسەر یان هونەرمەندییان هەیە کە ڕۆژێک لە ڕۆژان دێڕێکی 
بێ ئاماژە و ئامانجی نووسیبێت و تەنیا بە مەبەستی خۆنواندن -خۆبە زل نواندن- 
باسێک بکاتەوە کە هیچ زانیارییەکی ئەوتۆی لە سەری نەبێت و جگە لەوەش 
بەو باسە یارمەتی بە پێکهێنانێک، به داهێنانێکی دیکە لە دوای دەق یان هەر 
کارێکی دیکەی هونەریی خۆی، بە دەست بەرەی دوای خۆیەوە، نەدابێت. ئەوان 
هەستیارانەتر لەوە لە گەڵ مانا، مامەڵە دەکەن کە ئێمە بیری لێ دەکەینەوە. 

 
ڕەنگە ئیستا زۆرێک لەو نووسەر و هونەرمەندانەی کە کەوتوونە بەر   
پالری ئەم دەقە -یان بەم زووانە دەکەون- دەیان پاساویان پێ بێ بۆ دەرچوون 
لە ژێر باری ئەم باسە و حەتمەنە یەکیان ئەوەیە کە ئەوان پێشینەیان هەیە 
و ئەوان زمانەکەیان -زمانەکانییان- زمانی دەسەاڵتە و خەریکن سیاسەت و 
دیپلۆماسی و زانست و سەنعەت و شتی وای پێوە دەکەن و ئەوان هەزاران زانکۆ 
و کۆمەڵگەی زانستییان لە سەر هەر باس و خواستێک کردووەتەوە و ئەوان 
هتد... ئەم پاساوانە لە سەر زۆرێک لە دەنگەکانی جددی ڕەخنەگران و شیکاران 
گران دەکەوێت و پێدەچێ بە ورد بوونەوە لە هەر یەک لەو پاساوانە، وردە وردە 
پێمل بین بە خواستەکانییان کە بێدەنگ کردنی بی بەزەییانەی ئێمە وەکوو 
چینی داهێنەر و پێکهاتەخوازە. بەاڵم لە ڕاستی دا مەبەستی ئەم دەقە هەر لە 
سەرەتاوە زۆر بە حاسانی خۆی بە دەستەوە دەدات و دەتوانین بە شێنەیی، ڕووی 
هەڵماڵدراوی یەکە بە یەکەی ئەو وشانە ببینین کە لەم دەقەدا لە پاڵ یەک، 
لەنگەریان گرتووە و وشیارانە لە دووی دۆزینەوەی خاڵێکن بۆ چارەسەری ئەم 
کێشە ڕیشەدارەی نێو کۆمەڵگەی نووسەران و هونەرمەندان و ڕۆشنبیرانی ئێمە. 

سەر  لە  نییە  ئێمە  لە  چکام  مقۆمقۆی  و  دەمەقاڵە  جێگەی   
کردنەوەی ئەم باسە و هەرگیزیش نامانەوێ بەو ڕەوشتە بگەین کە لە زۆرێک 
لە دەستەوشەکانی دیکەی ژیانی ڕۆژانەمان دا، دابینمان کردووە. واتە چۆن لە 
سیاسەت و شارستانێتی و خەباتمان دا، جگە لە بەرەنگار بوونەوە و شەڕەنگێزی 

مانیفێستی:
وسسط
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و دواجاریش کوشت وبڕی یەکترین، هیچ ڕێگەیەکی دیکە لە بەر دەم خۆمان دا 
نابینین، لە کلتوور و ڕۆشنبیریش دا، هەمان ڕەوشت و شێوەمان گرتبێتە بەر. 
ناحەز  ئەنجامی  ناسکەی ڕۆشنبیریش-دا هەمان  لێرەش –لەم ڕەوتە  بۆیە 
چاوەڕێمان دەکات. بەاڵم ئەمە نابێتە هۆی ئەوەش کە چیتر لە ئاست ئەو 
جۆرە نووسەر و هونەرمەندانەدا کە لە سەر هەر باسێک -بێ ئەوەی زانستێکیان 
لە سەری هەبێت- قسەیەکیان بۆ وتن پێیە؛ بێدەنگ، یا نە، بێڕەنگ بین. کا 
نووسەر، کا هونەرمەند، یان کا ڕۆشنبیری ئێمە، وەها بە الیکێکی ناچیزەی تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان، دەسخەرۆ بووە کە پێی وایە ئەو هەموو الیک و کامێنتەی 
لە سەر فەرمایشتێکی نابەرپرسانەی ئەو، قەتارەیان کردووە و جێی دەرزی 
هەڵخستن نییە لە قوتیلە مەجازییەکەی دا، دەلیلێکی گونجاوە بۆ پێمل بوونی 
گشتیی جەماوەر بە هەر توڕەهاتێکی. پێی وایە ئەمە چییە چیرۆکنووسە، 
شاعیره، یان هەر کارەیەکی دیکەیە، ئیتر هەموو کۆمەڵگای گا -لە چاوی 
ئەوەوە- ناچارن سەری ڕێزی بۆ دانەوێنن و “بەڵێ-قوربان”ــی بۆ بکەن و 
ئەوەندە هەر خوزەعبەالتێکی ١٥٠٠ الیک و ٦٥٠ کامێنت و ٧٠ شەیری 
خواردووە، وا دەزانێ ڕاستە، کەوا خۆی دەباتە ئاستی بولگاگۆڤ و فۆئنتیس 
و کۆندرا و پێی وایە ئەوەی دەریپەڕاندووە، ئایەتێکی نەبیندراوی خودایە و 
دەبێ بە دەست نوێژەوە، هەڵگیردرێ. هەفتەیەک نابێ بە وەرگێڕانی شێعری 
رەاڵ بەراهەنی و یەدەی ڕۆئیایی فێری السایی کردنەوەی کایەکانی ئەوان بە 
هەمان ڕێنووس و ڕێزمانی ئەوان لە ڕێنووس و ڕێزمانی خۆیدا بووە، دائەنیشێ 
ڕەوت و شتی وا دروست ئەکات، بۆ ئەوەی کە دوای خۆی –ڕەنگە دوای 
ئەوەی کە نەخوازە، خۆی کوشت- چەندین بەرەی پانی شاعیری بە جێ 
هێشتبێت و هەر بەو هەفتە، هەفت چینی شێعریی دروست کردووە، کە 
کەس ناڵێ یەک دانەشییان چینییە و هەمووی پێیان وایە ئەسڵە. دوانزە 
ڕۆژ لە هەفتەنامەیەک دا، سێ چوار هەواڵی نووسیوە، پێی وایە دەبێ لە سەر 
هەموو گۆڤارەکانی دنیا نەزەر بدات و بدات بە تۆقە سەریان دا و گێچەڵیان 
بۆ ساز بکات و لە سەر ئەوەی کە سەرنووسەری فاڵنە گۆڤار نەدەبوو وا بکات 
و بێ دڵی ئەو بنووسێ، ئیتر ئەو کارەی دوور بووە لە پڕەنسیبی ڕۆژنامەوانی 
و پڕۆڤێشناڵ نەبووە و وتار بە وتار دەڵێ جێم بکەوە، نۆبەی منە. پانزە ڕۆژ 
لە ماڵەوە نەهاتووەتە دەر و تماشای زنجیرە دراماکانی جێم و فارسی وان و 
کەناڵە ئێرانییەکانی کردووە، لە سەر تارکۆڤسکی و بێرگمەن فەرمایشت دەکات 
و حەڤدە ڕۆژ بەردەستی نەققاشێکی ساختمان بووە، لە شەڕی گوگێن و 
وان گۆگ دا، حەق بە هیچیان نادات و بەو پەڕی ڕاشەکاوییەوە دەڵێ: هەر 
چەن من دەو حەددەدا نیم ئەو باسە بورووژێنم -یانی هەم، ها، جوان گوێی 
بۆ بگرن- بەاڵم پێم وابێ هەمووی لە ژێر سەری پیکاسۆدا بووە و هەر بە 
ئەنقەست، شەڕی ئەو جووتەی خۆش تر کردووە کە خۆی... کە پێشی دەڵێی 
بابە پیکاسۆ زۆر دوای ئەوان بووە، بێ ئەوەی بشەمزێ، خۆی تووڕە دەکات و 
دەڵێ یانی من نازانم؟ بۆچی ڕشتەی باسەکەم لێ دەپچڕێنی؟ من باسی ژیانی 
مووازییان دەکەم و... بیست و سێ ڕۆژیش حەزی لە ژنێکی مێرد دار کردووە و 
دائەنیشێ لە سەر ئانا کارنینا قسە دەکات و لە باری سایکۆلۆژییەوە دەست دەکا 
بە شی کردنەوە و هەڵسەنگاندنی سایکۆلۆژیکی دەقی ڕۆمانەکە کە پوختەیەکی 
بیست و سێ چوار دێڕیی لە گۆشەی ڕۆژنامەیەکدا لێ خوێندووەتەوە و هەزار 
و یەک داستانی قەڵب و بێ بنەما، دەداتە پاڵ نووسەرێکی وەک تۆلستۆی.
شاعیران،  نووسەران،  لە  دەستە  ئەم  بکاتە  ڕوو  نییە  کەس  تومەز 
ئەرێ  بنەڕێنێ:  و  نەتەوە  بەڕێزی  و  ناسراو  هونەرمەندانی  و  ڕۆشنبیران 
فڵتەفڵت!  دە  دەمری؟  نەکەی  قسە  ئەگەر  وایە  پێت  بۆ  وست بە،  دە 
ماقووڵ تری...  گەلێک  بی.  بێدەنگ  مەزن،  عەڕشی  خودانی  بە  کەم بڵێ! 

دەوسط!
)٢( 

سەرەڕای ئەو باسە وردە نادیارانەی لەم ژاوەژاوی ڕۆشنبیرییەی   

بە  زۆر  کە  ڕێژەیەک  پێی  بە  کە  ئەوەیە  بنەڕەتی تر  هەیە، کێشەی  کوردا 
حاسانی هەرکام لە ئێمە دەتوانین پێی بگەین، ئەو باسە دێتە گۆڕێ کە ئێمە 
تەنانەت نووسەرەکانیشمان خوێندەوار نین و کا نووسەری کا هەزار و یەک 
سەر دەناسم باسی یازدە نووسەرم لە الی کردووە بێ ئەوەی خۆی بشەمزێنێ 
وتوویەتی: نایناسم! کەچی باوکی شێعر و چیرۆک و شتی وای کوردییە. ئەم 
نابەرپرسیارێتییە تەنها لە نێو گەالنی لە زەمان بەجێماوی ڕۆژهەاڵتی ناوین دا 
دەبیندرێت و هەر وا کە وتم، پاساویان بۆ ئەو هەموو نابەرپرسیارێتییەیان ئەوەیە 
کە دەستێکی زەبەالحی فاشیستی، لە پشت هەموو ئاڵۆزییە کلتوورییەکانی 
قسەکانیان  سەرنجی  باشی  بە  ئەگەر  و  هەیە  کوردەوە  وەکوو  گەلێکی 
بدەین و بمانەوێ لە گەڵ ڕەوتێکی بیست، سی ساڵەی بوونیان لە دنیای 
هونەر و ئەدەبدا، ڕێکیان بخەین و هاوتەریبییان بکەین، تێدەگەین بۆچی 
نووسەر یان هونەرمەندی کورد، لە هەر شوێنێکدا باسی زانست و فۆڕم یان 
پێکهاتەخوازی هاتووەتە ئاراوە، خێرا بەرەنگاری باسەکان دەبێتەوە و بە پاساوی 
نیشتمان پەروەری و واڵت پارێزی و شوناسی پڕ لە هەڵپەڕکێ و کەواوپانتۆڵ و 
بەزم و ڕەزمی کوردەوارییانە، دەکاتە لەمپەرێک بۆ نەچوونە ژوورەوەی باس و 
خواسی گۆڕان و پێکهاتەخوازی و پێکهاتەهەڵوەشاندنەوەی مێژووی ئەدەبیات و 
هونەری. ئەمە باسێکی گرینگە و ڕەنگە تەنیا بە وتارێکی لەم چەشنە، نەتوانین 
خەسارناسیی بکەین و ڕێگەیەک بۆ چاکسازی و تەرمیمی ئەم ڕووخاوییە 
قووڵە لە بنەمای کلتووریمان دا، بدۆزینەوە و ڕەوتێکی نوێی بۆ بگرینە بەر. 
بەاڵم بە دڵنیاییەوە لە سەر هەر خاڵێکی نەگبەت کە بووەتە لەمپەری گەشە و 
پێگەیشتنی ئێمەی کورد، وەها پێداگری دەکەین کە نەهێڵین چیتر لەمەودوا 
ئەو جۆرە مامۆستایانە کە ئەوەندەیان نەماوە شکڵ و تەرحی مامۆستایانی ئایینی 
لە خۆ بگرن، -ئەویش لە کاتی چوونە پشت تریبوونەکانییان کە کتومت 
مینبەری مزگەوتە و خۆیان، یان نازانن، یان دەزانن و خۆی لێ نەبان دەکەن 
کە نەهێڵن ڕەوتی کار لە سەر کراوی پێشوویان، هەر وا بە حاسانی بڕووخێت- 
چیتر کاریگەری و دەسەاڵتییان بە سەر هزر و ڕەوتی نڤیساری و داهێنانی 
بەرەی دوای خۆیانەوە نەمێنێت؛ ئەگەر تەنانەت یازدە کەس بین لە نێو ئەم 
کۆمەڵگە بەرینە یازدەهەزار کەسییەی ئەدەب و هونەردا –کە بە شەرمەوە پێیان 
سەلماندووین، تەنانەت خۆشیان کتێب و بالڤۆکی خۆیان ناکڕن، دەنا تیراژی 
هیچ کتێب و باڵڤۆکێکمان لە پێنج هەزار کەمتر نەدەبوو- ئەم ئاکادیمییایە 
دامەزرێنەری  کە  پێدەکەین  دەست  خاڵێکەوە  لە  عاقبەت  و  پێکدێنین 
ڕەوتێکی نوێ و جددی لە داهێنان و ئافراندنی ئەدەبی-هونەری کورد بێت.

پێناسەیکەسایەتییەپانەکان:
 

چەن ساڵ لەمەوبەر و پێش دەسەاڵت گرتنی یەکسەریی دنیای   
دیجیتاڵ و سەراسەر هۆشمەند، ئەدەبیات و هونەر، لە نێو ئێمەدا، الیەنێکی 
سەربزێوەکانی  گەڕاوە  پانە  کەسایەتییە  لە  زۆرێک  کە  هەبوو  چێژبەخشی 
دوێنێی شاخ و دانیشتووانی سەربەزیری ئیمڕۆی شار، بە ڕۆنانی زمانێکی 
لە  نادەن،  و  نەدەدا  بە کەس  ئیجازەیان  پەتیی ژێرخاکییانە –کە هەرگیز 
بری ئەو هەموو وشە ڕەسەنە کوردییەی دووهەزار ساڵیشە کەس بەکاری 
و...  ئینگلیزی  و  فارسی  نوێی  یان وشەی  بکردرێت،  نەهێناوە، وشەتاشیی 
دابندرێت- نڤیسارێک هاتە ئاراوە کە زیاتر لە هەر شتێک خەمی لە شۆڕشێک 
دەخوارد کە لە هیچ شوێنێکدا، هیچ داهێنانێکی ئەدیبانە یا خود هونەرییانەی 
بۆ نەکردبوو و تەنها دەیوسیت بۆ خوتکردنەوەی دەروونی خۆی لەو گرێ 
و گوااڵنەی کە ببونە هۆی دۆڕانی هەڵوێستەکانی، هەڵبەست سازی بکات و 
چەپڵە کۆ بکاتەوە. ئەم ڕەوتە وەها لە شەوە شێعر و چیرۆکەکان دا، جێکەوتبوو 
کە سەداسەدی کۆمەڵگا، چێژی لێ وەردەگرت و تەنانەت ئیستاش هەروا 
ماوە و ئەو چێژە، ئەگەرچی بە هۆی دنیای دیجیتاڵی و شەیر و الیک و 
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کامێنتە هاکەزاییەکانی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوە، یەکسەر دابەزیوە؛ بەاڵم هەر 
ماوە و لە نێودڵی زۆرینەی شارەکانی ئێمە، هەناسە دەکێشێت و لە سەر 
ژیانی خۆی بەو جۆرە ڕوانگەیەوە، بەردەوامە. تا ئێرە کێشەیەکی ئەوتۆمان 
نییە و بە پێی یاسای باوی دیموکڕاسییانەی ئیمڕۆی مرۆڤ، هەر چینێک و 
فکرەیەک و بەرەیەک، دەتوانێ بەردەوام بێ لە سەر چۆنیەتی و چەندایەتی 
خۆی. بەاڵم مەترسیی گەورە لەوێدایە کە ئەو لەمپەر دروست کردنە لە ئاست 
زمان و ڕێنووس و شوناسە هونەری و ئەدەبییەکان، لە ڕاستی دا دوو شێوازی 
بەدەر، هیچ جۆرە هزر و  لەم دووشێوازە  ڕووخێنەری دروست کردووە کە 
ستایلێکی نوێ، ناتوانێ بێ ئیزنی گەورە پیاوان و مامۆستایانی ئەم ڕەوشتانە، 
هەناسە بکێشێت و سەر هەڵبهێنێت. یەکەم شێواز، شێوازێکی ئایینیی پەتییە 
کە بە حاسانی ڕەوتی ڕۆشنبیریی گرتووەتە خۆ و تەنها بە کاوێژ کردنەوەی 
هەنێک ڕستە و دەستەوشەی ئاوەکی و ئەزموون نەکراو که تێکەڵەیەکن لە 
لە  شانازییەکی حەکیمانەوە،  به  ڕۆژئاوا،  فەلسەفەی  و  ڕۆژهەاڵتی  عیرفانی 
دادەڕێژێتەوە  نوێ  ناسیۆنالیزمێکی  بنەمای  هەم  ئایینەوە،  و  دین  روانگەی 
لە سۆنگەی دین و مەزهەبەکەی خۆیەوە  تەنها  و هەمیش هەوڵ دەدات 
–کە گەڵکوو گەیشتنی بە بواری خۆی، ڕەحەت خۆی دەنوێنێت و ڕەش 
یان سپی بوونی قوونی بۆ هەموو کەسێک دەردەکەوێت- جوانی ناسییەکی 
مرۆڤانەی مودێڕن بخاتە بەر دەست و دیدەی بەردەنگەکانی. مەترسیی ئەم 
شێوازە لەوەدایە کە جگە له خۆی هیچ کەسێکی دیکەی قەبووڵ نییە و هیچ 
ڕەوت و ستایلێکی نوێ، بەهەند وەرناگرێت و بەڕێوبەرانی ئەم ڕەوتە، وەکوو 
مامۆستا ئایینییەکان، لە ڕوانگەی فرەزانی و هەرەفرەزانییەوە سەیری الوەکان 
و بەرەکانی دوای خۆیان دەکەن و لە کۆبوونەوەکان دا، یان دیان بە کەسی 
ڕەوتە نوێیەکان دا ناهێنن، یان زۆر بە فیز و دەماخ بەرزییەوە، ڕایدەگەیەنن: 
خراپ نییە، هەر ئەوەی کە کار دەکا، خۆی خاڵێکی گەورەیە! پێکەنینم دێ 
بەم ڕستە بێ بنەمایانە. واتە ئەگەر فاڵن نووسەر یان هونەرمەندی پێشەنگ، تۆ 
دیان بە کار کردنی دا نەنێی، ئیتر پەکی کەوتووە و چیتر داهێنانی بۆ ناکرێ؟ 
بۆیە دەڵێم دەبێ تا زووە ئەو کەسە پانانە -پانی دینی و پانی نەتەوایەتی- تا 
زووە وەالبنرێن لە الپەڕەی بەرەو نوێبوونەوەی ڕەوتی هونەری و ئەدەبیمان. 
دەتوانێ  که  ه  :وستـ! وشەی  دیسانەوە  ڕایدەگەیەنم:  دڵنیاییەوە  بە  بۆیە 
نەقشێکی ئەوتۆی هەبێت لە دروست کردنی ڕەوتێکی نوێ و بەرەیەکی تازەدا. 

شێوازی دووهەم، شێوازێکی چەپی ڕادیکاڵن کە ئەوانیش هەر   
بە باری پانی دا، وەدیهاتوون: پان لە بیروڕای چەپی ماڕکسیستی دا و لە بیر 
و باوەڕی ناسیۆنالیستیش دا. هەڵبەت ئەمان نەک تەنیا شێوازی یەکەمیان 
قەبووڵ نییە، بەڵکوو دارودەستەکانی ئەو شێوازە بە تەنیا هۆکارەکانی دواکەوتنی 
دەزانن  هونەرییەکان  و  ڕۆشنبیری  فکری،  سیاسی،  بوارە  هەموو  لە  گەل، 
و بە دڵنیاییەوە، چاوەڕوانی بە دەست گرتنەوەی دەسەاڵتێکن کە قەت بە 
دەستییانەوە نەبووە و تەنیا بە پێی وەهمێکی قوڕمساغ، وەدەزانن ستوونێکی 
گەورە و بنەڕەتی دەسەاڵتی نەداشتەی کورد لە دەیە پێشووەکان دا، ئەوان بوون 
و گەڵکوو وەرگرتنەوەی ئەو دەسەاڵتە، یەکەم ئەرکییان، سڕینەوەی کۆمەڵگەی 
کلتووری نەتەوەکەمانە لە شێوازی یەکەم. دیاردەکانی ئەم شێوازەش هەمان 
دیاردەکانی شێوازی پێشوون؛ واتە ئەستەمە بتوانین لە کۆڕ و کۆبوونەوەیەکی 
لێکیان  نێو وەاڵتدان-  لە  ناوخۆی وەاڵتدا –کە شێوازی دووهەم کەمییان 
جیا بکەینەوە و بە حاسانی بیانناسینەوە: هەمان عەقڵییەتی ناسیۆنالیستی، 
یەکەم خاڵی جێی پێداگری ئەوانیشە لە سەر گەیشتن بە ئامانجە گەورەکانی 
نەتەوە. بەو جیاوازییەوە که بەرەی دووهەم، بێ پێمل بوون بە خواستەکانی 
کۆمەڵگا، هەموو هەوڵی ئەوەیە کە کۆمەڵگا بخاتە نێو دەستی خۆی و چی 
هەوڵی  هەموو  یەکەم،  بەرەی  بەاڵم  دەربهێنێت.  لێی  خۆشە  پێی  خۆی 
ئەوەیە کە هاوتەریبی کۆمەڵگا بچێتە پێش و لە هیچ شوێنێکدا سەنگەری 

پێشینییانی خۆی –چ لە بواری ئایینی و چ لە بواری ناسیۆنالیستی و چ لە 
بوارە کۆمەاڵیەتییەکانی دیکەدا- چۆڵ نەکات و وێڕای پاراستنی دابونەریتی 
باو و باپیرانی خۆی، کلتووروانی بکات. کە ئەم جیاوازییە لەوێدا کە ڕوانگەی 
پۆپۆلیستی کۆیان دەکاتەوە، تەواو کەمڕەنگ دەبێتەوە و لە ڕاستی دا هەروەک 
ئاماژەمان پێکرد، زۆر ئەستەمە ئەم دوو شێوازە لە یەک هەڵوەژێر بکەین، 
مەگین لەوێدا کە شێوازێکیان، زۆرینەیان لە ژوورەوەن و ئەوی دیکە، زۆرینەیان 
لە دەرێن. هیچ زەمانەتێکیش نییە کە ئەگەر جێگۆڕکێیان پێبکەین، واتە 
شێوازی ناوەوە ناچار بکەین بچنە دەر و شێوازی دەرەوە، بە ڕێکەوت بگەڕێنەوە، 
پێنەدەن.  پەرە  یەکتر  باوەڕی  و  بیر  هەمان  و  بەر  نەگرنە  یەکتر،  ڕەوتی 
لێرەدا دەگەڕێمەوە بۆ باش تر پێناسەکردنی خەسارە گەورەکەی ئەم دوو شێوازە 
کە بە تەواوەتی لێکمان نەدایەوە و خالە خەسارهێنەکانیمان بەرچاو نەخست: 
هەروا کە باسمان لێکرد گرینگترین خاڵێکی کە خەساری گەورە و جوبران 
نەکراوەی دروست کردووە، باسی زمانەوانییە کە بێ ئەوەی چکام لە الیەنگرانی 
ئەو دووشێوازە هیچ پسپۆڕایەتییەکیان لە سەر زمان و خاڵە پیوەندی دارەکانی 
بە کلتوور و کۆمەڵگە و سایکۆلۆژی و دێمۆگرافی و زۆر پیویستەی دیکە 
هەبێت، بە حاسانی بڕیار لە سەر داڕشتن و دانەڕشتنی زمان دەدەن و یەکەم 
بۆ نموونە لە مام هەژارەوە  پاراستنی زمانێکە کە  ئاخر هەوڵییان  هەوڵ و 
بۆمان پێناسە کراوە و بە پێی هەنبانە بۆرینە یان فەرهەنگی خاڵ و لە زۆر 
جێگەی دیکەش دا بە پێی زمانی پێشینییانی وەک پیرەمێرد و قانع و ئەو 
تاقمە لە شاعیران و نووسەران کە زیاتر هەوڵی زیندوو کردنەوەی ڕووەکی 
ژێرخاکی زمان و نەریتی کوردییان هەبووە؛ دەنووسن و لەوە مەترسی دارتر 
بە  و  بوون  ڕۆژهەاڵت  لە دەرەوەی  نووسەرانە کە  لەو  تاقمێک  ئەوەیە، کە 
پێی زەروورەت لە باشوور یان هەندەران ژیاون، زمانی کوردی وەکوو زمانێک 
پێناسە دەکەن کە لە باشوور یان لە نێو باشوورییەکانی هەندەران قسەی 
پێدەکەن و بە هیچ جۆرێک مل نادەن کە بەو شتەی وا لە ئاشپەزخانەی مااڵن، 
شتومەکی خواردن سارد ڕادەگرێت،  بڵێین یەخچاڵ و دەبێ حەتمەنە پێی 
بڵێین سەالجە. تەنانەت ئیستا ئەم دەقە الی ئەوان جۆرێک گاڵتەجاڕییە کە 
تێیدا بە مەتبەخ وتراوە ئاشپەزخانە و یەکسەر نڤیساری ئەو جۆرە دەقانە الی 
ئەوان مەحکوومە بە ناشارەزایی لە زمانی زگماکی  خۆی. هەر لەم وردبینییەوە 
دەتوانین ڕێگەیەک لێبدەین بۆ بازنەیەکی گەورەتر لە سەر پێناسە کردنی 
گشتی ئەم دوو بەرە پانە و مەترسییە گەورەکەیان بگوێزینەوە سەر زۆرێک لە 
الیەنە جۆراوجۆرەکانی هونەر و ئەدەبی کوردی. بۆ نموونە هەر دوو بەرەکە، 
ئەگەرچی چاوی بینینی یەکتریان نییە و هەریەک ئەوەی دیکە بە خائین 
و دۆڕاو و... دەزانێ، بەاڵم لە هەموو ڕوانگەیەکدا پێکەوە کۆکن و مەترسییە 
گەورەکەش ڕێک لێرەوە دروست دەبێت و خۆ دەخزێنێتە بازنە گەورەترەکانەوە. 
واتە چکام لەو دووبەرە، ڕۆژێک لە ڕۆژان ڕووبەڕووی یەکتر نەبوونەوە لە سەر 
ئەوەی کە بۆ نموونە الیەکیان یەڵماز گۆنەی بە کورد نەزانێت و الیەکی دیکە 
ئیبراهیم یوونسی بە فارس بزانێت. هەر دووال لە سەر ئەم خااڵنە کۆن، یان 
باشترە بڵێم کۆک بوون. چونکە ئیستا بە هۆی پێوەندی خێرا و دەنگدانەوەی 
بیر و ڕاکان، کەمێک بە بڤەی زیاترەوە لەو ئەتک کردنی ئەو جۆرە کەسایەتییانە 
خۆ نزیک دەکەنەوە. ئەویش بە هۆی ئەوەیە کە ئەو کەسایەتییە مەزنانەی 
کە بە زمانی بێگانە، دەرد و کێشەکانی کوردییان بەرباس داوەتەوە، لە الیەن 
کۆمەڵگەیەکی پسپۆڕی جیهانییەوە، بەڕێزێکی زانستییانەوە الیان لێکراوەتەوە و 
هەر ئەم ڕووداوە گرینگە بووەتە هۆی بێدەنگی زیاتری هەر دوو ال، لە سەر ئەم 
تەوەرە. بەاڵم به کردەوە و لە کۆڕە بچووکە خۆمانەکانییان دا، هێشتاش پێداگرن 
لە سەر ئەو خااڵنەی کە کەسایەتییە گەورەکانی هونەر و ئەدەبی کوردی بە 
خائین و شتی دیکەی لەو چەشنە، پێناسە بکەن. ئەوەی وەکوو نوکتەیەک بە 
بااڵی هەردووالیاندا خۆ دەنوێنێت، ئەوەیە کە هەر دوو شێوازەکە، سەرەڕای 
پان بوون لە بیر و باوەڕ و کردەوەدا، لە بااڵ و جەستەی مرۆڤانەشیاندا، پانن!!!



5 ژماره ی٥، گۆڤاری ئەدەبی-هونەری شی، ساڵی ٢٧١٨ کوردی

چۆنییەتیعبوورلەهەردووبەرەکە:

یەکەم ڕێگە بۆ دەرپەڕین لە بازنەی تەنگی ئەو دووبەرە یازدەهەزار   
کەسییە، ئەوەیە کە ئەگەر تەنانەت یازدە کەسیش بین، پێکەوە ڕووبەڕوویان 
ببینەوە و پڕ بە خۆمان نا، بەڵکوو پڕ بەوان، بنەڕێنین: وسط! و چیتر بواری 
ڕادەربڕینتان نەبێ و تەنیا لە سەر ئەو شتەی کە شارەزایەتییان هەیە، بتوانن 
کە  نەدات  پێ  ئەوەیان  بواری  ئەگینا چکەس  هیچە.  ئەویش  بکەن،  قسە 
هەموو فوڕمووڵەکانی هونەر و ئەدەبیات، بە باری دڵخوازی خۆیاندا، بشێوێنن 
و جوابگۆی هیچ نەبن. ڕێگای دیکەی دوای ئەو نەڕاندنە ئەوەیە کە لە هیچ 
شیکاری و خوێندنەوەیەکدا، ئاماژە تەنانەت بە کارە باشەکانی ئەو دوو بەرەیەش 
-کە به دڵنیاییەوە ڕۆژێک لە ڕۆژان، لە پلەیان تسیوە- نەکەین. چونکوو هەر 
ئەمە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە خێرا کەسایەتی ئاماژەپێکراو، خۆیمان لێ نزیک 
بخاتەوە و بەوپەڕی ڕوودارییەوە، رایگەیەنێت: منیش لەوانم. واتە لە ئێمە، 
بەرەی بێ بەری یازدە و بەڕێوبەرانی ئاکادیمییای موازی. دەشزانین کە ئەم 
بڕیارانە، دەتوانێ کێشەی قورسمان بۆ ساز بکات و بەو پەڕی دوژمن سازییەوە، 
و  نابەجێ  ناونوتکەی  چی  ڕەنگە  و  دەگرێتەوە  خۆمان  ئەوکی  یەکەمڕا، 
قسەی بێ بنەمایە، پارسەنگمان بنێن و بە حاسانی لە بەر چاوی خەواڵووی 
کۆمەڵگادا، تڕۆمان بکەن. بۆ نموونە چەندین خاڵی ئەم دەقە زل بکەنەوە و 
بڵێن: “ئەها!  لە خۆوە نییە بەرەنگاری بووینەتەوە...” بەاڵم هەرگیز ئەم کردەوە 
پڕ لە خشوونەتە نابێ ببێتە هۆی ساردبوونەوەی ئێمە لە خۆنەبان کردنمان لە 
مێژووی داگیرکەر وخۆسەپێنی ئەوان بە سەر چوارچێوەی کلتووری ئێمەوە. 
دەبێ بە زانستێکی قووڵ و بەهەند، کە بە دڵنیاییەوە لە چکام لە زانکۆکانماندا، 
دەست ناکەوێ، هەنگاو بنێینە نێو مەیدانی هزرمەندانەی ئەدەبیات و هونەری 
کوردییەوە و نەهێڵین هەرگیز وشەی فریودەری “ڕۆشنبیری” بەرمان بگرێت. 
لەم وتارەدا، تەنیا ئاماژە بە یازدە خاڵی سەرەکی بۆ عوبوور لە دووشێوازی 
پانی ڕەوتی ڕۆشنبیری کوردی دەکەین و لە وتارەکانی دیکەدا، ئەو خااڵنە 
پێناسەی  و  دکەینەوە  شی  مانفێستە-  بەم  دیکە  زیادکراوی  خاڵی  -و 
دەکەین بۆ پێکهێنانی ئاکادیمییای مووازیمان؛ کە “شی” کرانی هزرمەندان 
دەپێکێت، بە هەر دەقێکی دوژمن ساز و نامۆی لە پانتایی ئەدەبیات و هونەردا:

١- گەڕانەوەمان بۆ هــزری سـەراورد: ئەو سەردەمەی کە وجوود، تەنیا هۆرە 
بوو، هۆرەش خوداوەند بوو.

٢- پێداگری لە سەر زەمان بە تەوەری ڕیشتەر: تەنیا زەمان دەیتوانی نەهێڵێ 
ببین، ئیستا کە بووین، کە هەین، زەمان بە دەست ئێمەیە و چیتر. ئەمەش 

بەسە بۆ داڕووخانی بنەڕەتی بەرە پانەکان.

٣- هەمیشە خۆ بە قوتابی زانین؛ بەاڵم قوتابی چی؟ قوتابی کێ؟ مامۆستای 
ئێمە زەمانە و وانەی گەورەبوونمان لە نێو بچووکیمان دا، هزرە. باقییەکەی 

هەمووی توڕەهاتە و ئێمە بەرپەرچی دەبینەوە.

٤- “ڕوانـگـە” تاقـە شتێکە کە هەرگیـز فـەخـری پێـوە ناکەیـن و تەنـانەت 
ناشیدرکێنین. چونکە بێ گومان لە گەڵ ویرووسـی ئیدز، هیچ جیاوازییەکـی 
نییە و پەیتاپەیتا، خەریکە خۆیمان لـێ دەگۆڕێت و تووشمان دەکات. ڕوانگە، 

یەکەم شتێکە کە قوربانیی دەکەین بۆ سەربەستیی ئەدەبیات و هونەر.

٥- نووسینەوەی بنەماکانی بایەخدانانێکی نوێ: تا نووسەران و هــونەرمەندان، 
بێ “پێ” پێناسە بکرێن و بێ “دەست” دەسەاڵتییان هەبێت. دەکــرێ مرۆڤ 
کۆنترۆڵی زەمین بداتە دەست هونەرمەندان و شاعیران، بەاڵم یەک هونەرمەند 

و شاعیر پەیدا نابێت کە ئەو دەسەاڵتە بگرێتە دەست و بهێڵێت حکوومەت 
کردن بە سەر گوڵ و کەناردا، دەسخەرۆی بکەن و ببنە لەمپەری “وشە”. 

بنەماکانی بایەخە نوێیەکانی مرۆڤ: ژیاندنەوەی وشە بێ دەخاڵەتی ئادەمیزاد...

٦- توێژینەوە و شیکاری بە پێی پێوەرە نوێیەکانی جیهان و له سەر خاڵە 
بنەڕەتییەکانی هزر و عەقڵییەتی ئینسانی کورد: دەبێ لە کورت ترین کات دا، 
هەموو ئەو بایەخانە بگەڕێنینەوە بۆ ئینسانی کورد کە بە هەزاران ساڵ، بە دۆڕان 
دراوە و دەستێکی پەنامەگی، نەیهێشتووە جگە لە ڕق و شەڕەنگێزی، هیچ 
بایەخێکی دیکە لە دەروونی ئینسانی کورددا، پەروەردە ببێت. شیکاری. تەنیا 
هۆی بەردەوامبوون و درێژەدانە بە ڕێگەی فرە ڕێبواری هونەر و ئەدەبیات. کە 
ڕەچەڵەکی ڕاستەقینە، دەربکەوێت و بــێ هیچ داوەرییەکی کوشندە، دەق، یاخود 
بەرهەمی هونەری بدرێتە بەر شیرینی شیکاری. کە شی، شیکەرانی کەلیمە بات...

٧- پێشێل کردنی داوەری و هەموو ئەو “ئەنگـ”ــە دڵتەزێنانەی دەبنە هـۆی 
داڕووخانی دەقێکی داهێنەرانە و بەرهەمێکی مەزنی هونەرمەندانە.

٨- پێداگرییەکی ڕەها لە سەر “ئافراندن” و تەدوینی “کۆ”ترین فوڕموڵەکانــی 
پێکهاتەخوازی و ماناوەشێنی پەنـامـەگـی بۆ بەرەکانی داهاتووی ئاکـادیمییای 
لە  بوێـرانە  پێکهاتەهەڵوەشاندنەوەیەکــی  و  کات دا  زووتـرین  لە  مووازی، 
هیچکەس  ئاوا  پێکهاتەهەڵوەشێنەوە.  پێکهاتـەخـوازێکـی  هـەر  الیەن 
ئەوە  بەڵکوو  بکات.  بەرزەنشینی  و  بەرزەفڕی  ئیددعای  کە  نابێ  پەیدا 
بەرهەمە کە ئانوسات لە خۆی و لە زەمان دا، خەریکی پێکهاتەهەڵوەشێنی 
هۆگرانی. بۆ  دەکاتەوە  مانا  پێکهاتە  پێکهاتەسازییەک،  هیچ  بێ  و  دەبێت 

٩- وردبوونەوەیەکی زانستییانە لە سەر زانستە نوێیەکانی نێو مرۆڤ. وەکوو: 
کیمییای مودێڕن، بیۆلۆژی، فیزیۆلۆژی، سایکۆلۆژی و هەرچی “ژیـ”ـیەک 
کە دبێتە هۆی قووڵ تر بوونی زەریاکانی داهێنان و داهێنان و پتر داهێنانمان. 
بە دەست هێنانی زانست لە سەر هەرچی شتە، حەتتا زانست... چونکە تەنیا 
بۆ ڕووبەڕوو  بکەوێت  پاشەڕۆژی کورد  فریای مندااڵنی  زانستە کە دەتوانێ 
و  زەمین  کۆتایی  سەدەکانی  ڕووخێنەرەکانی  خەسارە  گەڵ  لە  بوونەوە 
نێوی مرۆڤ. بە  لەم کاکەشانەدا  ساتەکانی دەسپێکی هەسێرەیەکی دیکە 

١٠- تەمرینی تێڕامان لە خۆمان و جیهانی دەوروبەرمان. ئەمە جگە لە خوێندنەوە 
و زانست، پێویستی بە جۆرێک مێدیتەیشێنی جیاواز هەیە کە لە هەندێک لە 
تیرەکانی مرۆڤدا، بیندراوە و دەکرێ وەک ئەوان و بە شێوەیەکی کوردێندراو، 
جۆرێک “ون بینی” -بە مانای موڕاقبە- داڕێژین لە نێو کردەوەی الیەنگرانی 
ئاکادیمییادا، تەنها لە بەر تێڕامانی زیاتر لە خۆمان و جیهانی دەور و بەرمان.

بنەما  هەموو  داڕشتنەوەی  و  زمان  لە  خێرا  ئاوڕدانەوەیەکی   -١١
ئەوەی  بێ  دەتوانین  ئافراندن.  جددییەی  ئامرازە  ئەو  سەرەکییەکانی 
پۆزێتیڤەکانی  خاڵە  هەموو  بچینەوە،  بێ دەسەاڵتیمان دا  ڕابردووی  بەگژ 
ئەوان -پێشینییان- بەهەند وەربگرین و بیڕێژینە نێو خانووی ئەزموونێکی 
مودێڕنەوە لە دنیای زمانەوانی دا. ئەم خاڵە، هەرگیز پێویستی بە زمان ساز 
نییە  و دەتوانێ بە یارمەتی زمان بازەکانی زمانی کوردی، بکەوێتە گەڕێکی 
جددی تر لە هەمیشەی خۆی. بۆیە دەبێ لە ڕەچاو کردنی زمانەوانەکانمان دا، 
وشیار بین و نەهێڵین هەر کەس و ناکەسێک ئامبازی زمانەکەمان بێت.

لێرەدا لە گەڵ ئەم یـانـزە خـاڵە سەرەکییە دوژمـن سـازە، بەجێتان  دەهێڵم و 
بە جێتان ناهێڵم، چونکە دەزانم درێژەی دەبێت...



شیـ6

دەالقەی ئەدەبی گەالنی جیهان یەکجار خزم دۆستە، سنووری گشت گۆی 
زەوی دەبەزێنێت و سەر بە هەموو کتێبخانەکانی واڵتانی جیهان دا دەکا. 
مێژووی پڕ تەنگ و چەڵەمەی ئەدەبی جیهان نیشانی داوە کە بزاڤە ئەدەبی 
و هونەرییەکان پێشەنگی ئاڵ و گۆڕە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکان بوون. 
لە هەر کونجێکی ئەو جیهانە داوەشاوە نووسەرێک یان هونەرمەندێک، 
تڕێک یان تسێکی بەردابێ؛ دەنگ و بۆنی گەیشتووەتە سەر مێزی هەموو 
ناوبانگی جیهانی “بێرناردۆ  بارەوە، دەرهێنەری بە  نووسەرانی دونیا. لەو 

بێرتۆلۆچی” لە کتێبی “چیم بینی و چیم نەبینی”دا، دەڵێ:
“زۆر بە المەوە سەیر بوو کاتێک بیستم فیلمی “دوایین تانگۆ لە پاریس”ی 
من لە گوندی نییەری سەر بە شاری مەریوان ئێکران کراوە و تەنانەت لە 
کافە کتێبی “کێاڵنە”ی ناوچەی ژاوەرۆی سنە ڕەخنە و لێکۆڵینەوەیەکی 
یەکجار جددی، لە دەستدرێژی “ماڕڵۆن بڕاندۆ” ئەکتەری ناو فیلمەکە، 
و  حیرفەیی  و  تۆکمە  پالنێکی  ئەوە  داوە  بڕیاریان  ئاکامدا  لە  و  کراوە 
لەوەپێش داڕێژراو بووە بۆ باشتر کایە کردنی ئەکتەرەکە، کە واتە ناچێتە 

خانەی دەستدرێژییەوە. 
بێرتۆلۆچی لە درێژەدا دەڵێ: زانستی ترین رەخنەیەک کە لە  هەروەها 
رەخنەی  کۆڕی  ئاراوە،  هاتۆتە  فەڕانسە  سینەمای  نوێی  مەوجی  سەر 

دووکانی “عەینەدینی مام بایز” بوو لە گوندی کەرجۆی ناوچەی سنە. 
ئێمە و  بە  لە سەر وتەکەی سەرترێ دەگرمەوە هەتاکوو  لەنگەر  لێرەدا 
یەک  لە  دەتوانێ  هونەری  بەرهەمی  کە  بسەلمێ  خوێنەران  هەموو  بە 

کەلێنێکی جیهان. هیچ سەیر  و  بگاتە هەموو کون  دا  سانیە  سەدومی 
نییە ئەگەر ئێستا لە کافە “بودلێر”ی پاریس، یان کافە “بڕێشتی” بێرلین، 
یانەکوو کافە “کالوینۆی” رۆمی ئیتالیا و هتد، “بەرەی چوار”ی شاعیرانی 

رۆژهەاڵت نەچووبێتە ژێر تیغی ڕەخنەی ئەجنەبییەکان.
و  شێست  لە  زیاتر  کە  بوو  شێعری  مەزنی  شۆڕشێکی  چوار”  “بەرەی 
شێش مانیفێستی بۆ نووسراو و هەر مانیفێستێک چیها سڕوتڕێ شاراوەی 
وەکوو  و  کرد  کەالنە چەور  وێنەی  بە  چواری  بەرەی  شێعری  مێژووی 

قاوڵتوون لە سەر سفرەی ئەدەبیاتی کۆڵنەدەری کوردی دانا! 
هەڵبەت پێویستە لێرەدا لە بیر خۆمانی نەبەینەوە کە جیهانبینی فەلسەفی 
و مێتافیزیکی “بەرەی چوار” بەردی بناغەی بەرەیەکی چەورتری دانا بە 
و  فەلسەفی  و  زانستی  لێژنەیەکی  پێویستە  که  خوار”،  “بەرەی  ناوی 
هونەری لە هەر چوار قوڕنی جیهان پێک بێ هەتا جیهانبینی “بەرەی 
چوار” تاوتوێ بکەن، بەشکەم کۆمەڵێک بەرەی  دیکەی تێدا کەشف بکەن 
و ببێتە هۆی دەوڵەمەند بوونی زمان و ئەدەب و کلتووری گەلی کورد، 
لە  لووییس”  “مادۆنا  ئامریکایی  ناوداری  موزیسیەنی  دا  پەیوەندییە  لەو 
کتێبی “ سەمای رێوییەکانی شەختان” دا لە الپەڕەی 832ی ئەو کتێبە 

نووسیویەتی: 
“ڕیچارد واگنر” رێبەری ئۆرکێستێر و مووزیسیەنی ناوداری ئاڵمانی کاتی 
خۆی لە دەفتەری بیرەوەرییەکانی دا، ئاماژەی بە خاڵێکی گرینگ کردووە 
حەڤدەی  سەدەی  لە  کە  ئاڵمانی  ناوداری  موزیسیەنی  “بتهۆڤێن”  کە 

بەرەی

کۆمەڵتاشییسیاسیلەشێعریبەرەیئەواندا
شێخشیکار

خوار
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زایینی دا ژیاوە، لە شاری بێڕلین لە قاوەخانەیەک بە دەم خواردنەوەی 
ئێسپێڕسۆ و کوولەکەوە گوتوویەتی: لە پاش من “ریچارد واگنێر” دێتە 
گۆڕەپانی موزیکەوە و ئەویش دەبێتە هۆی ئەوەی فەیلەسووفێک سااڵنێکی 

دواتر بە ناوی ئەندێشەی “بەرزە پیاو”ی نیچەی لێ لە دایک بێ”.
لەو بەشە لە کتێبی مادۆنا بۆمان دەردەکەوێ کە “بەرەی چوار” رێک بە 
جۆرێک دەتوانێ نەقشی بێتهۆڤینی ئەو کات بگێڕێ و “بەرەی خوار”یش 
هەمان ڕیچارد واگنێرە و رەنگە لە داهاتوو دا واتە سااڵنێکی تر بەرەیەکی 
تری لێ شین بێ بە ناوی “بەرەی سواو” کە دەاللەت دەکا بە هەمان 

نیچەکەی خۆمان!
بوونی  شین  خوار”  “بەرەی  گرینگەکانی  هەرە  پتانسیەلە  لە  یەکێک 
لە  ئاوڕێک  ئەگەر  بووە.  شۆڕشگێڕی  و  ئازادیخوازی  بیری  چەکەرەی 
مێژووی ئەو بزاڤە بدەینەوە دەبینین کە چینی کرێکار و هەژار و زگ برسی 
و گون برسی کۆمەڵگای کوردستان وەشوێن ئەو بزاڤە کەوتوون و ئێستا 
لە زۆرینەی دیواری کۆاڵنی شارەکانی کوردستان بە ئیسپری رەنگی زەرد 
بڵێن  ڕاشکاوییەوە  بە  دەتوانین  ئێمە  واتە  کە  خوار”  “بەرەی  نووسراوە: 

بەرەی “خوار” ئاوسە بە “شۆڕشی زەردوویی”.
و  “نسکۆ  کتێبی  لە  کووبایی  ناوداری  شۆڕشگێڕی  کاستڕۆ”  “فیدێل 

یەکگرتنەوە دا” لە الپەڕەی 986ی ئەو کتێبە نووسیویەتی:
“ بە هەر رەنگێک لە سەر دیواری ماڵەکانتان دروشمی شۆڕشگێڕی نووسرا، 
ئەو رەنگە دەبێتە هەوێنی رزگاری و سەرکەوتن، کە واتە بەربینگی ئەو 
رەنگە بگرن و بەری نەدەن تا بەربینگتان بەردەدا و بەو جۆرە مافی رەوای 

گەلی بندەست و چەوساوەتان دێتە دی”.
مێژوونووسان لەو باوەڕە دا بوون کە ئەدەبیاتی بەر لە مێژووی فەرهەنگی 
گەالن تەنیا “سروودە مەزهەبییەکان و وتە جادووییەکان” بوون کە بە 
شێوە و فۆڕمی نەگۆڕ ماونەتەوە، چونکه لەو باوەڕە دابوون ئەوانە وەکوو 
وەحی لە ئاسمانەوە هاتوون و پیرۆزن و نابێ دەسکاری بکرێن و الیان 
لە  خۆیان  جادوویی  هێزی  بێنن  سەردا  بە  گۆڕی  و  ئاڵ  ئەگەر  وابوو 
دەست دەدەن. ڕەخنەگران و بیرمەندان لەو باوەڕەدا بوون لەبەر ئەوەی 
و  گۆریویانە  بەردەوام  نەبووە،  دەق  پیرۆزبوونی  بە  بڕوایان  یوونانییەکان 
جوانکاریی تریان تێدا بەدی هێناوە، بەو هۆکارە ئەدەبیاتی یوونان بە دوو 
کە  دان  باوەڕە  لەو  لێکۆڵەران  پێدەکا.  دەست  هومێڕ  ناوازەی  بەرهەمی 
ژیانەوەی  و  فیکر  پەرەسەندنی  پرۆسەی  کات  هیچ  یوونان  ئەدەبیاتی 
دەست  بە  دەست  بۆتەوە.  نۆژەن  بەردەوام  و  نەوەستاوە  ئەدەبیاتەکەیان 
و سینگ بە سینگ دەهات و تەکمیل دەبوو و هەتا ئەوەی کە وەکوو 

ماسییەکی گەورە هاتە ناو ئۆقیانووسی رێنێسانسەوە. 
دەچێتە  چوار”  “بەرەی  کە  بکەین  ئەوە  ئیدعای  دەتوانین  رێک  ئێمە 
خانەی ئەدەبیاتی بەر لە مێژووی فەرهەنگی گەلی کورد، واتە سەردەمی 
ئەشکەوت نشینی و...، “بەرەی خوار”یش ڕێک دەچێتە خانەی ئەدەبیاتی 
“بەرەی  ناوازەکانی  بەرهەمە  کە  یوونانەوە  گەشەی  لە  ڕوو  و  زیندوو 
خوار”  وەکوو بەرهەمەکەی هومێر وایە و بوو بە جڵەودار و بەو زووانە 
بەرهەمەکانیان دەبنە نەقەیەکی گەورە و دەگەنە کەنارەکانی ئوقیانووسی 

رێنێسانسی گەلی کوردان.
و  فەلسەفییە  و  فیکری  گەورەی  پاشخانێکی  خاوەنی  خوار”  “بەرەی   
جێگای هەموو نووسەرانی شەیدای ئەو بەرەیە دەبێتەوە و هەر کەسە و بە 
ئاسانی تەشتێکی لەو فیکر و فەلسەفەیە بەر دەکەوێ و دەتوانێ مێشکی 

خۆی تێدا غوسڵی تەعمید بدا و ببێتە تازە بڕواداری “بەرەی خوارەوە”.
نووسەری ناوداری پۆرتەقاڵی “کریستییەن رۆناڵدۆ” لە کتێبی “دەروازە بێ 

دەروازەبانەکان” دا لە الپەڕەی 738دا نووسیویەتی:
“سیستمی چوار، چوار، دوو، یەک، هیچ کات نەیتوانیوە خاوەنی فۆڕمی نوێ 

و دەربڕینی جیاواز بێ لە ناو کێبەرکێی نووسەران دا بەاڵم سیستمەکانی 
تریش تا ئێستا پووڵە سووتاوێکیان نەهێناوە و سیستمی ناوبراو، لەوانی 
دی باشتر بووە. کەواتە ئەگەر سیستمی چوار، چووار، دوو، یەک، بڕیک 
بە الڕێدا بەرین، واتە تۆزقاڵێک خواری کەینەوە، بە دڵنیاییەوە سوودی 
دەبێ و دەتوانێ لە داهاتوو دا نۆبێلی ساڵی 3017ی زایینی بەرێتەوە”. 
ئێستا  پێش  سەدەیک  کە  رۆناڵدۆ”  “کریستییەن  کتێبی  لە  بەشە  لەو 
ژیاوە پێشبینییەکی زۆر ورد و ژیرانە کراوە و دڵنیام پەیوەندی راستەوخۆ 
ناراستەوخۆی بە “بەرەی خوار” هەیە. کەواتە “بەرەی خوار” هەمان  یا 
سیستمەکەی چوار، چووار، دوو، یەک،ی رۆناڵدۆیە وا لە کتێبەکەی باسی 

کردووە.
هەرچەند بۆچوونی جیاوازیش لە سەر بۆچوونەکەی “کریستییەن رۆناڵدۆ” 
هەیە، هەر لەو سەردەمە دا نووسەری ناوداری ئاڕژانتینی “لیونێل مێسی” 
ناوی  بە  کتێبێکدا  لە  زایینی،  2025ی  ساڵی  نۆبێلی  خەاڵتی  براوەی 

“دەروازەبانە بێ دەروازەکان”، نووسیویەتی:
و  نەبردۆتەوە  خەاڵتیان  کە  سەگباب  نووسەری  کۆمەڵێک  “بۆچوونی 
هاتوون باسی سیستمی چوار، چوار، دوو، یەک، دەکەن، باشتر وایە بچن 
لێدەن.  ناوداری جیهان “مارادۆنا” بگرن و زوڕنای پێ  گونی فیلسووفی 

یانەکوو سمتی “مادۆنا لوویس” بگرن و دەهۆڵی پێ بژەنن”.
ناتوانین  ئێمە  پێیە  بەو  و  جیاوازن  لێک  ڕوانینەکان  و  ئاماژەکان  دیارە 
لەنگەر لە سەر هیچ کامیان بگرین، بەڵکوو تەنیا دەرەتانمان ئەوەیە هەموو 
بڕیاری  خۆمان  مەنتقی  و  عەقڵ  پێێ  بە  و  هەڵسەنگێنین  بۆچوونەکان 

چارەنووس ساز لە سەر داهاتووی ئەدەبیاتی گەلی خۆمان بدەین.
لە کۆتاییدا رەنگە ئەو پرسیارە هەموو مێشکتانی وەخوروو خستبێ کە بۆ 
هیچ چەشنە دەقێک لە “بەرەی خوار” باڵو نەبۆتەوە و نەهاتۆتە بەر دیدی 
خوێنەرانی چاونەترس و قارەمانی گەلی کوردەوە. پرسیارێکی زۆر بەجێیە 
و وەاڵمەکە ئەوەیە: “بەرەی خوار” رۆژانە دوو تەغار و نیو شێعر دەنووسێ، 
لە  لەم ڕۆژانەدا  ئەوەی کە  نەدەکردۆتەوە هەتا  تا هەنووکە باڵویان  بەاڵم 
کۆنگرەی یەکەمی ئەو بەرەیە، بڕیار درا بەو زووانە لە ناو ئەو چەند ملوێن 
تەغارە شێعرەدا، کۆمەڵێک شێعر بە کۆدەنگی هەموو الیەک باڵو بکاتە. 
کەواتە بەو زووانە چاوەڕوانی شێعرە جیاڕۆکانی شاعیرانی “بەرەی خوار” 

بن.
ئەدەبیات، جیهانێکی یەکجار پان و بەرینە. بە باری پانایی بیپێوی سەر و 
بنی دیار نییە. جا ئەدەبیاتی کوردی بەشێکی هەرە زۆری ئەو جیهانەی 
لەبۆ خۆی داگیر کردووە. دەڵێن یەک تێخە و لێخەیەکە نووسەر دەقی 
خۆی ناناسێتەوە. شاعیر بە شاعیر دەڵێ جێم کە و شێعر بە شێعر دەڵێ 
بڕۆ یەکێک لە خۆت هەڵدە. جا لێرەدا، ئەوەی جێگای ئاماژە و تێڕامانە 
و  لێژی  کەوتۆتە  گڵۆڵەی  کە  چوارە”  پۆست مۆتێڕنی  “بەرەی  شاعیرانی 
بەرەی دوای ئەو، واتە “شاعیرانی بەرەی خوار”  جێێ پێ تەنگ کردوون و 
بۆتە رۆژەڤی هەموو کۆڕ و کۆبوونەوەکانی نووسەران و بیرمەندانی جیهان. 
لەو پەیوەندییە دا لە دوایین وتوێژێک کە بەندەی حەقیری سەراپا تەقسیر 
ناسراوی جیهانی،  بیرمەندی  و  فیلسووف  لە گەڵ  الرمارتین  واتە شێخ 

“ئیسالڤۆی ژیژەک” کردوومە، ناوبراو ئاوەها باسی بەرەی خوار دەکا:
مەجلیسەی  ئەو  دول لەڕووی  بێ  قایم  پەرژینێکی  بێ   راست  “ئەوەی 
هەرچی دەیهێنم و دەیبەم، هەرچی لەو جیهانە توڕەهاتە خورد دەبمەوە، 
لێ  سەردەم  مرۆڤی  بۆ  وای  چی  و  فشەیە  هەمووی  بەغەوس  دەبینم 
شین نابی مەگەر ئەوەی کە بەرەی خوار بەردێک لە سەر بەردێک دانێ. 
پڕ  لە  دانیشتبووم،  پاریس  لە  بێڕتۆن  کتێبی  کافە  لە  پێشوو  حەوتووی 
نوام چامسکی وژوور کەوت و گوتی: ئیسالڤۆی! بیستوومە بەرەی چواری 
شڵەقاندووە،  جیهانیان  ئەدەبی  گۆمی  کوردستان  رۆژهەاڵتی  شاعیرانی 
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ئەرێ تۆ هیچی وات لێ خویندوونەتەوە؟ منیش گوتم نوام گیان وەرە 
ئەوان  دوای  لە  بەرەیەک  هەتیم  بەوە،  چوار  بەرەی  کۆڵ  لە  دانیشە، 
زووانە  بەو  وایە  بەڵێن  موهیمن.  ئەوان  خوار،  بەرەی  ناوی  بە  هاتوون 
چاوەڕوانم  تامەزرۆییەوە  بە  منیش  ئەوە  و  دەرەوە  بدەنە  شێعرەکانیان 
بیانخوێنمەوە. وەکی باسی دەکەن بەرەی خوار دوا بە دوای بەرەی چوار 
خۆی خزاندۆتەوە ناو رۆژەڤی ئەدەبیاتی جیهانەو. بەاڵم من هەست دەکەم 
سێنتێزی ئەو دوو بەرەیە لەوانەیە وەرچەرخانێک بێ لە مێژووی ئەدەبی 
گەالنی جیهان دا، وەکی باسی دەکەن لەوانەیە ناوی “بەرەی سواو” لە 

خۆیان بنێ.
تەغارە  ملوێن  چەند  لەو  وابوو  بەڵێن  کردبوو،  پێ  ئاماژەم  وەکی  هەر 
چەند  دەنگی  کۆ  بە  نووسیویانە،  خوار  بەرەی  شاعیرانی  شێعرەی 
نموونەیەکیان لێ باڵو کەینەوە. لە یەکەم پلۆنۆمی یەکەم کۆنگرەیان لە 
بڕیارەکەمان پاشگەز بووینەوە و لە سەر ئەوە ساغ بووینەوە مەگەر دەبێ 
بەر لەوەی مانیفێست بنووسین شێعرەکان باڵو کەینەوە؟! هەر بۆیە دوای 
لێکۆڵینەوە و توێژینەوە و تێ تڕینەوە و تێ تسینەوەیەکی زۆر و هەروەها 
تاوتوێ کردنی هەموو مژارەکانی کۆمەڵگای کوردستان، مانیفێستی بەرەی 

خواریان لە پێنج بەند دا نووسی و ئەوە لێرە دا دەتوانن بیخوێنەوە:

مانیفێستی بەرەی خوار:
“لە کالبود شیکافی رۆحی تسکەناوی شاعیرەوە بۆ جیهانی فرە ڕەهەندی 

هێرمۆنۆتیکی هەرمێ”!
ڕاست  چوار  بەرەی  خواری  و  خێچ  شێعری  خوار  بەرەی  شێعری   -١
دەکاتەوە و بە بێ ئەوەی خێسە لە بەردەنگی خۆی بکات، زۆر بە جوانی 
شەڕڤانی  وەکوو  شەوانە  خوار  بەرەی  مێشکییەوە.  کوولەکەی  دەچێتە 
ئەنجومەنەکان  و  کافەکان  ناو  دێتە  پڕتاو  لە  “زۆرۆ”،  کاک  ئەفسانەیی، 

بە  کۆبوونەوەکان،  و  کۆڕ  و 
و  پاک  خۆی  ڕخنەی  شمشێری 
پیس و چاک و خراپی شاعیرانی 
و  دەکا  تەممێ  چوار  بەرەی 
دیکە  “یەکجاری  دەڵێ:  پێێان 
هەڕەشە لە بەردەنگی قوڕبەسەری 
مانیتسکەنێکی تر  و  بکەن  کورد 
خودا  شاهیدە،  خودا  بنووسن، 
بە  سوێند  دوو،  بە  نابێ  و  یەکە 
تایبەتی  گۆرانیبێژی  سەری 
“جێنیفێڕ  جەنابی  خوار  بەرەی 
بە  هەمووتان  هەر  جووت سمت” 
دەدەمە  تووڕ  پیس  پەڕۆیەکی 
تاالری پذیرایی سەدەفی تەنیشت 

ترمیناڵی فەیزاوای سنە، ها! 
خوار  بەرەی  شێعری   -٢
ناسانەیە  مەعرەفەت  شۆڕشێکی 
بڕوا  و فەردینی زەمانی خۆیەتی. 
بکەن لووتی و داش مەشدی وەکی 
کوردستان دا،  هەموو  لە  ئەوان 
بەدی ناکەن. لەوەتا شێعری بەرەی 
گۆڕەپانەوە،  ئەم  هاتۆتە  خوار 
ڕوو  کوردستان  ئابووری  دۆخی 
ناسراوی  بەزازی  و  گەشەیە  لە 

لۆنگ  و  “فۆتە  بازاڕی  ڕایگەیاندووە  مشارزادە”  بورخێسی  “وەستا  کورد 
و دەسماڵ یەزدی” بە تەواوی بووژاوەتەوە و ئێستا کوردستان بۆخۆی، 
بەوپەڕی سەربەخۆیی، دەسماڵ یەزدی و فۆتە و لۆنگ هەناردە دەکا بۆ 
هەموو جیهان و تەنانەت نوێنەرایەتییەکی لە کتێبخانەی میللی پاریس 
کە  مەعرەفەتن  با  و  مەرام  با  هێندە  خوار  بەرەی  شاعیرانی  کردۆتەوە. 
هەموو کات لە کافە کتێبەکان، شەڕیانە لە سەر ئەوەی پووڵی چایی و 

سیگاری یەک حیساب بکەن.
جوواڵنەوەیەکی  فکرییەوە  لەڕووی  خوار  بەرەی  شێعری   -٣
مەگەر  و  چەپە  خۆیەوە  هێزی  تەواوی  بە  “سۆسیال کولێرە چەوەرەیە”، 
قودرەتی خودا، ڕاستی کاتەوە، دەنا کاری هیچ بەنی بەشەرێکی سەر گۆی 
زەوی نییە، ئەوان هێندە چەپن خوداش وازی لێ هێناون و بێتو بڕیار 
بێ وەحییەکی دیکە بۆ بەشەر بنێرێتەوە، ئەوە بۆ بەرەی خواری هەناردە 
دەکات و تێیدا دەفەرمێ: “تازە کارم پێو نییە هەتا بۆخۆتان لە تڕی سەی 
عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی هەیە  بە  بڕوای  تەواوی  بە  بەرەی خوار  دەچن”. 
و سیستمێکی دژە بورژوازییە و بەڵێنی داوە هەر شاعیرێک کە کتێبی 
خۆی چاپ کرد، وێڕای کتێبەکەی دەدوازدە کولێرە چەورەش بە رۆنی 
خۆماڵی دەسکردی سەیزادە بەسێی کانی گوێز، زەمیمەی کتێبەکەی بکا 
هەتا چینی کریکار و هەژاری گەلی کورد لە گەڵ خوێندنەوەی شێعرەکان 

کولێرە چەورەش بخون.
بەرەی  لە گەڵ  بەرەی خوار  بنەڕەتی شێعری  ٤- جیاوازی و جیاڕۆیی 
چوار یەکجار مەلمووس و مەلووسە. گەورەترین کێشەی پەیوەندی دەق 
بەرەی خوار هەر  بەردەنگی چارەسەر کردووە. کوڕە میللەت شێعری  و 
یەکجار خزم دۆست و دڵ فراوانە. بەردەنگ لە شێعری بەرەی خوار دا لە 
بە  و  بکا  دەسکاری  شێعرەکان  دەتوانێ  خۆی  و  ئازادە  دەوڵەت  حەوت 
کەیفی خۆی جێگورکێ بە وشەکان بکا، یان وشە و دەستەواژەی تری 
پێ زێدە بکا بۆ ئەوەی بتوانێ بە باشترین 
شێوە پەیوەندی لە گەڵ بگرێت و چێژی 
لێ وەرگرێ، ئەو پڕۆسەیەش ئۆتۆماتیک 
پەسەند  شێعرەکەوە  شاعیری  الیەن  لە 
دەکرێ و هەر وەکی ئەوەی وایە خۆی 

نووسیبێتی.
دا  داهاتوو  ساڵی  لە  خوار  بەرەی   -٥
و  خەیار  “خەاڵتی  ناوەندی  وایە  بڕیار 
هەموو  پێیە  بەو  دابمەزرێنێ.  ترۆزی” 
ساڵ  شێعری  کۆمەڵە  باشترین  ساڵێک 
دیاری دەکا تا لە ڕێوڕەسمێکی خوار و 
خێچ دا، لەوحی زێوینی خەیار و ترۆزی 
نێاڵسێی  خدری  سۆفی  بێستانەکەی 

پێشکەش بکا. 
بەو پێیەی کە بەرەی چوار بەرەیەکە بە 
ئابدەیت  فکرییەوە  ڕووی  لە  بەردەوامی 
مانیفێستەی  ئەو  هەیە  بۆی  دەبێتەوە، 
واتە  بەسەردابێ.  گۆڕی  و  ئاڵ  ئێمەش 
ئایەی قورئان نییە و لەوانەشە بگۆڕدرێ 
خۆی  جێێ  لە  فەرمایشت  هەندێک  و 

کەینەوە و شتی تری پێ زێدە بێ. 
.
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عادڵقادری

خوێندنەوەیرەهەندەسایکۆلۆژییەکانیچیرۆکی:
“سێوبوویانهەنار؟”
لەنووسینیڤیداقادری

 ،)Archetype(کلیل وشەکان: خۆشاردنەوە، خۆحەشاردان، کۆنەچەشن
گەڕانەوە.  ،)desire(ئارەزوو  ،)the consciousness( ناوشیاریی 
و  سایکۆلۆژی  رەهەندەکانی  دەدرێت  هەوڵ  دا  نووسینە  لەم  پوختە: 
میکانیزمە ناوشیارییەکانی وەگێڕی)راوی( چیرۆک بە نموونەی چیرۆکێکی 
خانمانە شی بکرێتەوە و بەستێنێکی تیۆریک بۆ گەاڵڵەکردنی باسی شوێن 
و ناشوێن لە جیهانی گێڕانەوەیی وەگێڕانی ژنی کوردی لە قەوارەی دوو 
دواتر  و  روو.  بخرێتە  دا  “خۆحەشاردان”  و  “خۆشاردنەوە”  وشەی  کلیل 
هۆکاری دەرکەوتنی وەگێڕێک کە ئەوەندەی لە ناو “ناسیستەم” و تاریکی 
ژوور  دەرەوەی  لە  ئەوەندە  دەژێت  “ناوشیاریی”  ناوی  بە  سەردابێک  و 
دەکرێت. باس  وردی  بە  ناژێت،  “وشیاری”  رووبەری  و  کۆمەڵگا  ناو  و 

بۆ زیگمۆند فرۆید
لەناو سەوەتەکە، مۆزێک دەڵێی: سوڵتانە

 بە تەنیشت سێوە السوورەکانەوە
فەرهاد پیرباڵ)کۆڕێکی شیعر خوێندنەوە(

----
هەناری وەی هەناری، هەناری دنکە دنکە...)دێڕێکی فۆلکلۆر(

لەچاوەی شیعر  کوردی  گێڕانەوەی چیرۆکیی  حاشاهەڵنەگرە   
چیرۆکانەی  بەردەستی  دەقی  رێژەش  بەهەمان  و  کەمترە  پێشینەی  دا 
بە  شاعیران  چیرۆک  جیهانی  لەگەڵ  بەراورد  بە  حاڵەش  بەم  کەمترە، 
پیاوانەیی و ژنانەییانەوە خۆیان دەرخستووە و کەمتر خۆیان شاردۆتەوە!لە 
لە  “خۆنەشاردنەوە”  دا  ئایینی  ئێسقان  سەر  تا  و  نەریتی  کۆمەڵگایەکی 
لە  بە خەستی  و  النیکەم  دا  میتافۆڕیکی شیعر  و  پڕڕاز  زمانی  قەوارەی 
لە  واتە  بووە!  “خۆحەشاردان”  توخمی  هەڵگری  دا  رابردوو  دەیەی  دوو 
هاوکێشەی ناو کۆمەڵگایەکی نەریتی دا ئەگەر دەربڕین و مانیفێستێکی 
باوەکانی نەریت نەگەشاوەتەوە  رادیکاڵ و راستەوخۆ دژی نۆرم و فۆرمە 
ئەوا لە رێگەی “خۆمەاڵس دان” و “ خۆشاردنەوە” و پەناگرتنێکی زمانی 
دا خۆیان دەرخستووە و لە پوتانسییەلی زمانی سڕۆک و رازاوی شیعر بۆ 
دەرخستنی شاردراوەکان کەڵکیان وەرگرتووە واتە بە وتەی جۆرج ئاگامبێن 
سیاسەتێکی دەقیانەیان لەبەرچاو گرتووە ئەگەرچی دیارە زۆرتر هۆکارێکی 

ناوشیار لە پشت رەچاو کردنی ئەم سیاسەتە بووە. ئەم تایبەتمەندییە دژواز 
و پارادۆکس )paradox(ییە لەپێوەندی لەگەڵ سووچ و کەلێنە نادیار و 
بزۆزەکانی شیعردا یەک دێتەوە، واتە لە شیعر دا بە هۆی سەنعەتگەل و 
تەکنیکانی جۆراوجۆر، “خۆشاردنەوە” بە شێوەیەک خۆی “حەشار دەدا” 
کە لەنیگای یەکەم و بەرواڵەت ئەوەندە لە خۆشاردنەوە و هەاڵتن دەچوو 
مانیفێست  خۆ  و  دەرکەوتن  لە  فۆرمیتر  بەڵکوو  نەدەچوو،  دەرکەوتن  لە 
کردن بوو. بێگومان ئەم حاڵەتە دژواز و مانادارە بۆ شاعیرانی ژن و جیهانی 
تایبەت بە خەون و خولیا و ناوشیاریی )the consciousness(ان، 
ئەگەرچی ئەستەمتر بەاڵم جیاوازتر و لە هەمان کاتیش دا سەرنجڕاکێشتر 
ناو کۆمەڵێک دەق کە لە رێگەی ژنانەوە  بوو. هەڵبەت بەو مەرجەی لە 
بەرهەم هاتوون، تێمی زاڵی دیسکۆرس)Discourse( ی دونیای پیاویان 
بەرهەم نەهێنابێتەوە و جورئەتی مانیفێستی “خود” )self(یان لە پشت 
دێڕە شیعرییە پەڵەپەڵە و فرەدەاللەتەکان کردبێت. ئەم کەش و هەوایە 
ئەوەیە  ئەویش  و  هەیە  هاوکێشەیەکیتری  کوردییەوە  چیرۆکی  لەبارەی 
کە بەهۆی ئەو رچە گوندیی و حەکایەت تەوەرەی چیرۆکی کوردیی کە 
لە پێکەنینی گەدای حەسەنی قزڵجییەوە دەست پێدەکات و تا ئێستەش 
تازە لە هەندێ دەق دا بەرهەم دێتەوە، فەزایەکی  لە فۆرمی جوداواز و 
پەندئامێز  حەکایەتی  و  خێڵەکی  نۆرمی  هەندێ  بە  کۆتکراو  و  ناشاری 
کوردیی  چیرۆکی  و  بەگشتی  چیرۆک  هاتۆتەوە.  بەرهەم  دا  چیرۆک  لە 
بەتایبەتی بەهۆی پێبەست بوونی بەو هاوکێشەیە کەمتر دەرفەت و هەلی 
“خۆشاردنەوە”)بەو شکڵەی کە بۆ شیعر باسمان کرد(ی هەبووە بۆیە بە 
زۆری لەناو نۆرمێکی ئەخالقیی نەریتی و پێکهاتێکی ئایینی کۆمەڵگا دا 
خانمان بە کەمترین حاڵەت توانیویانە لە رووبەری چیرۆک دا دەربکەون، 
نۆرمە  کە  دەرکەوتنی هەندێ دەق1  لە  بەر  تا  رەوتی چیرۆکی کوردی 
ئەخالقی و کۆمەاڵیەتییەکانیان شکاند، رووبەرێک بوو کەمتر فۆرمی وای 
تێدا دەرکەوتبوو کە “خود” و جیهانە کەشف نەکراو و سەرکوتکراوەکەی 
تێیدا دەربکەوێت و تەنانەت نەشیدەتوانی وەکوو ئەو شتەی لە شیعر دا 
روو دەدات خۆی “بشارێتەوە”. وەها حاڵەتێکیش بێگومان تایبەتمەندیی 
ئایینی  و  ئەخالقی  نۆرمە  زاڵی  فەزای  بەڵکوو  نییە  چیرۆک  جەوهەری 
جیهانی  بۆ  هەناسەسوارییەیان  و  تەنگژە  ئەم  کۆمەاڵیەتییەکان  فۆبیا  و 
گێڕانەوەیی چیرۆکی کوردیی درووست دەکرد. رەنگە پێویست بوو چەندین 
بە  سنوورەکان  نەمانی  قەوارەی  لە  تەکنۆلۆژیایی  داسەپێنراوی  شۆڕشی 
هۆی ئینتەرنێت، هەر لە یاهوو مەسینجێرەوە تاکوو فەیسبووک و تیلیگرام 
و  کۆمەاڵیەتی  فۆبیا  و  ئایینی  نۆرمە  لەو  هەندێک  تاکوو  بدەن  و...روو 
ئەخالقییەی کە پێوەندییەکانی مرۆڤی ئێمەی قەتیس کرد بوو، بشکێت 
و گۆڕانی بەسەر دا بێت و دەنگێکیتر کە دەنگی پەراوێزکەوتە و دونیای 
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تەراکەوتەی “بوون”ی ئێمە بوو دەربکەون و لە مانیفێست کردنی”خود” 
ئەم  نەکەنەوە...ئەگەرچی  سڵ  دا  چیرۆکیی  گێڕانەوەی  رووبەری  لە 
رەتەش بێ هەزینە و تێچو نەبووە بەاڵم هەر دەنگانێک وەدەرکەوتن کە 
جیهانێک بگێڕنەوە بۆ منی پیاو، دەنگانێک کە “ناپیاوانەیە” و تایبەتە بە 
ناسکی و سڕۆکیی و ئاڵۆزیی ژنانە...میهرەبانی...قووڵیی تایبەتی خەون و 
سیحری پێناسەی وشە و ژیان...پێم وابێ شکڵگرتنی هەندێ گێڕانەوەی 
دا  چیرۆک  شیعر-   دەستەمالنێبوونی  هاوکێشەیەکی  لە  کە  چیرۆکیی 
دۆخێکی  تایبەتمەندی  دەژین،  هەنار؟(  یان  بوو  سێو  چیرۆکی  )لێرەدا 
لەم چەشنە و دەرهاوێشتەی دانوستانێکی دیالیکتیکی نێوان نۆرم و فۆبیا 
ژنانەییەکان  خواستە  و   )desire(ئارەزوو لەگەڵ  نەریتییەکان  فەتوا  و 
پێکهاتەیی شیعرئامێز دا  لە رووبەێکی فۆرمی و  بۆ رزگاریی و گێڕانەوە 
بوو. هەرچەند دەستنیشانکردن و شیکاریی دەقگەلێک کە هەڵگری ئەم 
تایبەتمەندییە بن کات و دەرفەتی زۆری دەوێت و ناکرێت لەئاستی ناویش 
باسانە کورتیلە چیرۆک بە هۆی  ئاماژەیان پێ بدەم، بەدەر لەم  لێرە  دا 
پێکهاتی کورت و وشەبژێریانەیەوە خۆی لە خۆی دا و بە پێی ماهییەتی 
تەکنیک و فۆرمەکانی دەتوانێت فیگۆر )figure(و بیچمێکی شیعرییانە و 
میتافۆریک وەربگرێت و لەم چیرۆکە دا لەپەرەگرافی حەفت دا دەیبینین:
من دەمنووسی ئورشەلیم لە ناو گڕ و هەڵمدا نوقم ببوو. مووەکانی سنگت 
نووسابوون بە پێستی پشتمەوە. گوتبووت بنووسە ئورشەلیم لە ناو ئاگر 
تەقیونەتەوە،  کانیاوەکان  باریوە،  باران  نووسیبووم  گەوزابوو.  خوێندا  و 
بووە. گوتبووت: هەی شەیتان! تێرئاو  و دۆڵیەوە  بە خۆی و گرد  باڤاریا 
ئورشەلیم  ئاسای2...”بنووسە  دیالۆگ  رستەی  دوو  بدەینە  سەرنج  ئەگەر 
ئاوێزانبوونی  لە  باشتر  بدەین  باریوە”  باران  ناو....نووسیبووم:  لە 
دەگەین. سەری  خستە  تیشکم  کە  چیرۆکی   _ شیعریی  فەزایەکی 
 پێم وایە ئەم فەزایەش ئەوەندە لە ژێر کاریگەری زەینی ناوشیار بووە، 
لەرێگەی وشیارییەوە نەهاتۆتە کایەوە، ئەم حاڵەتە بۆ زۆرینەی چیرۆکگەلی 
ئایینی و  ئەو هۆکارە  بە گشتی دەڵێم  بۆیە  لەم چەشنە راست دێنەوە، 
دا  چیرۆک  ناو  لە  فەزایەکی  کرد  باسم  کە  نەریتییەی  و  کۆمەاڵیەتی 
هێنایە کایەوە کە من پیی دەڵێم فەزای “ئازادکردنی پەنامەکی ناوشیار”. 
ئەم پێکهاتە نەریتی و فۆبیا کۆمەاڵیەتی و فۆرمە ئایینی و ئەخالقییە لە 
پێکهاتی  و  چیرۆک  رەوتی  بوونی  خێڵەکی  و  بوون  رووکەش  و  الیەک 
چیرۆکی کوردیی لەالیەکیتر وای کرد کە ئەو دەنگە نەفرەتکراو و قودسی! 
و “نەبێت”انە3، بگەڕێنەوە بۆ زمانێکی رەوایی و گێڕانەوەیی کە ئەوەندەی 
ژوور  لە  ناچێت!ئەوەندە  لە چیرۆک  ئەوەندە  دەچێت  وڕێنە  و  لە خەون 

ناوشیارییەوە سەرچاوەی  و  “نیوەوشیاریی!”  و سەردابەکانی  ژێرزەمین  و 
کە  ئازادیخوازیی  یەکەمینی  و  ئۆرژیناڵ  هەستێکی  لە  ئەوەندە  گرتووە 
دەرهاوێشتەی خواستێکی وشیارانە بێت، هەڵنەقواڵوە! جیهانی چیرۆکیی 
هێمایین  زمانێکی  بەرەوە  دا  تایبەت  سایکۆلۆژی  فەزایەکی  لە  خانمان 
دەربڕین  لە  شاعیرانە  فۆرمێکی  دا  حاڵەت  هەندێ  لە  و  سەمبوولیک  و 
رۆشتووە، لە کەلتوور و ئایینەکانی رۆژهەاڵت دا ئەوەندە ژن سەرچاوەی 
ئیلهام بووە ئەوەندە سەرچاوەی بەهاپێدان نەبووە واتە پێگەیەکی ئامێرییانە 
کراوە...بەاڵم  دابین  بۆ  بەردەوام  ئاسمانیی  و  میتافیزیکی  ئۆبژەکتیڤی  و 
عێکایەتەکە لەسەر زەمین بەرەو ئاقاریتر رۆیشتووە! ئۆبژەیەکی موقەدەس 
کە بەشێک لە شەڕەکان بە هۆی سووری دامەنەکەی4 ئەوەوە لە الیەن 
بڤەیەکی  و  قودسی  داوە...سوورێکی  روویان  لەشکرشکێنەوە  پیاوانی 
حاڵەتەی  کراو...ئەم  بێدەنگ  و  بووگ  تەراکەوتە  بەاڵم  ستایشکراو 
و  قۆناغ  هەندێ  لە  ئامێر)ئەگەرچی  ئاستی  بۆ  دابەزاندن  و  بەئۆبژەکردن 
سەردەمیش دا ئامێرێکی قودسی و ئاسمانی( هەموو الیەنی کارەساتەکە 
ناگێڕێتەوە...بەڵکوو کارەساتەکە لەم الوەیە...لە ناو دڵ و ناوکی داخستوو و 
وشیارییەکی سەرکووتکراوی ژنانە کە هەموو برینەکانی تووڕ داوەتە جیهانی 
ناوشیاریی  ناو جیهانی  وانوێنراوەکانی  ئارەزووە  خەون و خولیا و حەز و 
)the unconscious(...لە کەلتووری ئێمە دا و لە هەناوی ژنانی ئەم 
کە  ناوی”ناوشیار”...ناوشیارێک  بە  گرتووە  وەگێڕێک شکڵی  کەلتوورەمان 
و  وشیار  جیهانی  لەئاستی  کە  سەرکوتکردنەی  هەموو  ئەو  بۆ  خوازەیە 
بەرهەست و ژینەکی ژن دا رووی داوە...من باسی زوڵم و دەست درێژیی 
و پێشێلکردنی مافی ژیانی پێکەوەیی ژن و...ناکەم، باسی من لە رووبەریتر 
بواری دەرکەوتنی وشیارانەی پێ  بوونێکە کە  لە  ئاستیترە، باسی من  و 
کە  سەرکوتکراو،  ئۆبژەیەکی  بە  بکرێت  و  ببێ  لێهاتووە  وای  و  نەدراوە 
وشیاری خۆی لەبەرژەوەندی ناوشیاریی بدۆڕێنێت...ئەو جیهانە دەوڵەمەند 
و نەناسراو و پڕرەمز و زمانوێران و هێماتەوەرەی کە بە کەمترین حاڵەت 
دەبینێتەوە...ناوشیار....نەست... دا  تەئویلەکان  و  تەفسیر  لەژێر  خۆی 
نەستەوەری....خزۆک و نەگیراو وەک بۆنی عەتری ژنێکی جوانی نەناسراو 
لە کاتژمێرێک بەر لە نیوەشەو5....)هەڵبەت ئەمە دەنگی پیاوێکە بە ناوی 
من!پیاوێتییەک کە نازانم چەندەی هی خۆمە و چەندەی هی دایکم!(...
بۆیەش ئەو جیهانە شەقڵ نەشکاو و لەگۆخراوە لە قەوارەی چیرۆک دا و 
بەکۆمەڵێک رەمزی ژنانە و هێمای مێینانەی خۆی دەردەکەوێت...بەحەشار 
دان و خوازەوە...بە ئاشکرایەکی نهێنییەوە و بە چەمکێکی هایدگرییانەوە 
بیڵێین لە رێگەی ئەلسێئیاوە...نادیارییەکی دیار...حەشاردراوێکی بینراو...6
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فەزای  کە  ئەوەی  سەرەڕای  هەنار؟  یان  بوو  سێو  چیرۆکی  کورتیلە 
لە  دا  راستی  لە  هاتووچۆیە  لە  شوێن  چەند  نێوان  لە  گێڕانەوەییەکەی 
ناوی  بە  “ناشوێنێک  دەدات...لە  روو  دا  “ناوشیار”  ناوی  بە  شوێنێک 
نەستەوەری”...ئەگەرچی پەرەگرافی یەکەم هەندێ جار بەرەو ئەو گومانەمان 
دەبەن کە جیهانی وەگێڕ و راوی جیهانێکی نیوەوشیارییە و لەنێوان بێداری 
و خەو دایە بەاڵم کۆی گێڕانەوەکە بەگشتی لە ژێر تێمی زاڵی خەونێکی 
حەزێکی  و  نەگەیشتوو  دەستپێڕا  و  ناکام  ئارەزوویەکی  و  سەرکووتکراو 
ئیرزانەکراو دایە...خەونێکی ئاڵۆز و سەرکووتکراو و ناکام کە بۆتە مۆتەکە 
عاشقانەیە  گێڕانەوەیەکی  ئەوەندەی  عاشقانە...ئەم چیرۆکە  کابووسێکی  و 
ئەوەندە رەوایەتێکی ئیرۆتیکی نییە کە لە حیکایەتی حەزێکی پەنامەکیانەی 
کە  سەرهەڵدەدات  کاتێک  کردبێت...”خەون”  بەیان  خۆی  دا  سیکسی 
رووبەرووی  قوربانی(7  دا  چیرۆکە  پاڵەوان)لەم  یان  وەگێڕ  ئارەزووەکانی 
ناکامی دەبنەوە و کاتێک لەو رووبەڕووبوونەوەیە دا بەرەو تاریکایی و قوواڵیی 
ناوشیار تووڕ دەدرێن و دواتر 
سووڕانێکی  و  دەور  لە 
دەروونی دا دێنەوە و دەبن بە 
هەنار؟(  یان  سەمبوول)سێو 
مۆتەکە...کابووس... بە  دەبن 
خەوتنی  ژووری  دڵی  لەناو 
یان  “ئەویدی”  یان  “خود” 
یانتر  و  “خود-ئەویدی”8 
ناشوێن... ژوورەکانی  لە 
ژووری وەگێڕ و ژووری تۆ...
دەروونناسییەوە  رووی  لە 
تەواوی  بە  کات  هیچ  ئێمە 
و  نییە  بیر  لە  خەونەکانمان 
بە بیرمان دا نایەتەوە مەگەر 
دەسکرد  خەوی  لەرێگەی 
بۆیە  هیپنۆتیزمەوە.  یان 
بوونەوەرێکی  وەکوو  ئێمە 
سایکۆلۆژیک قەت سەرەتای 
خەونەکانمان بە بیر نایەتەوە 
و  ناوەڕاست  لە  هەمیشە  و 
خەونەکان  رووداوی  چەقی 
واتە  ناکام  خەونێکی  دەالقەی  لە  چیرۆکە  ئەم  ئەگەر  وتم  وەکوو  داین، 
مۆتەکەیەکەوە خۆی کردبێت بە ژوور دا ئەوا دەسپێکەکەی لە ناوەڕاستی 
خەونێکەوە دەست پێدەکات.لە ژوورێک و بە کۆمەڵێک وشە و سیمبولی 
و  دوو هێما  لە  وەرگرتن  پاراو کردووە. کەڵک  تایبەت کە چیرۆکەکەی 
ئارکی تایپ9 بە ناوی سێو یان هەنار کە لە زۆربەی کەلتوور و ئایین و 
ئەفسانە جۆراوجۆرەکان دا باسی هاتووە رەهەندی ناوشیارییانە و الیەنی 
زۆربەی  لە  هەنار  و  کردۆتەوە...سێو  زەق  چیرۆکەکەی  مۆتەکەئامێزی 
کەلتوورەکان دا مانای جیاواز و جۆراوجۆری پێدراوە...سێو هەر وەکوو زۆر 
بەناوبانگە میوەی گوناه و مەعریفەت و داکەوتن و داهێنان و ئەندێشە و 
توغیان و ئیبلیس و....هەروەها هەموو ئەو چەمک و وتەزایانەیە کە لە بن 
گێڕانەوەکانی ڤەداهاتنەوە)آفرینش( وەدیار دەکەون، هەناریش وەکوو نیشانە 
و هێمای دازایین و فراوانی و قودسییەت و بێگوناهی و...هەروەها زۆرێک 
لەو دەاللەت و مانایانەیە کە لێرەدا بەخێراییش ناکرێت باس بکرێت...سێو 
لەچاوەی هەنار دا هێمایەکی جیهانیتر و گشتگیرتری پەیدا کردووە و هەر 
لە ئەفسانەکانی یۆنان و ئینجیل و عەهدی عەتیقەوە هاتووە و بە ناوی 

نیۆتۆنی دا تێپەڕیوە تاکوو گەیشتۆتە کۆمپانی  کەشفی جازبە و فیکری 
ئەپڵ یان هەر هەمان سێو...بەاڵم هەنار هێمایەکی خۆماڵیتر و ئێرەیترە و 
لە کەلتوور و یادەوەری مرۆڤی کورد دا پێگەی تایبەتی خۆی هەیە...الی 
من وایە کاتێک دەڵێن: بارە سێو باری کردووە لە شارەکەی هەڵەبجە...ئەوە 
مەیدانی بۆ میوەیەکی رەسەنتر و لەمێژینەتر و ئوستوورەیتری تایبەت بە 
شوێنێکی دیاری سەر بە شوناسێکی تایبەت، چۆڵ کردووە...واتە هەنار...
بۆیە “ناسێو” دەبێتە هەنار...بۆیەتریش لە گێڕانەوەکانی ئایینی یارسان و 
ریچواڵ و رێوڕەسمە رازاوییەکانیان هەنار زۆر جێگایەکی تایبەتی هەیە...لە 
گێڕانەوەی دەفتەرەکانی یارسان دا وا هاتووە کە: جارێک پیر و موریدانی 
رۆشتنیان  پاش  دەبنەوە  کۆ  و  گرد  دا  شوێنێک  لە  هەموویان  ئایینی 
هەنارێک بە جێ دەمێنێت و کچێک لەو ناوە دا تێدەپەڕێت و دەیدۆزێتەوە 
ئێسک  لە  هەستێکی سەیر  خواردنی  ساتی  و  دەخوات...ئان  “هەنارە”  و 
سووکی و نازەمینی بوون دایدەگرێت، هێندە نازەمینی کە تیشکی خۆرەتاو 
بە تەواوی هەست پێدەکات و هەست دەکات ئەو تیشکە بە گەرووی دا و 
بە شێوەیەکی سەیر دەچێتە خوارەوە تا دەڕواتە ناو زگی...و کچەی باکیرە 
بە نوور ئاوس دەبێت. واتە پاش ماوەیەک کچی هەنار دووگیان دەبێت و 
بنەماڵەی دەڕۆن تاکوو کچەی باکیرە بکوژن و لەکاتی کوشتن دا منداڵ 
لە زگی دایک دا و لە زاری ئەوەوە دێتە گۆ و بێگوناهی دایک رادەگەینێت 
و هەر لەو ساتەش دا حەجمێکی ئاسمانی دادەبەزێت و منداڵەکە تێیدا 
وەدەردەکەوێت و زگی کچەش بەتاڵ دەبێت. وەکوو دیارە چەند توخمێکی 
تێدایە کە زەینمان بەرەو شێوازی لە دایک بوونی عیسای مەسیح دەبەن 
و ئەمەش شتێکی سەیر نییە. ئوستوورەکان بێ سەرزەمین و نیشتمانن 
دەڵێت:  یوونگ  وەکوو  مرۆڤەکان دا  جەمعی  ناوشیاری  و  کۆنەست  لە  و 
و  مانا  کەلتوورێک دەشێت  بۆ هەر  ئەگەرچی  زۆرە،  هاوبەشیان  توخمی 
دەاللەتی خۆی هەبێ. بەهەرحاڵ ناوی ئەم مەسیحئاسا و لەدایک بووەی 
و  هێما  ئەم  لەسەر  گێڕانەوەکان  دیارە  شاخۆشینە...وەکوو  هەنار  کچەی 
کۆنەچەشنانە زۆر و زەبەندن بەاڵم لێرە دا و لە کەلتووری میتافیزیکیی 
هەر  بێگەردییە  و  قودسییەت  و  پاکی  هێمای  ئەوەندە  هەنار  دا  کورد 
ئەوەندەش هێمای تۆمەتباربوون و بەرەو سەردابی مەرگچوون و کەوتنەژێر 
نییە.  شەهوەت  دەاللەتی  چیرۆکەدا  لەم  و  لێرە  هەنار  نەمانە.  مەترسی 
نۆرمە  دژبەری  و  تازە  خۆشەویستییەکی  لە  بەرگریی  بۆ  دەاللەتە  هێند 
لە  نە  چیرۆکە  ئەم  تازەی  و  سەرنجڕاکێش  خاڵی  بەاڵم  نەریتییەکان. 
هاوتای  جیاجیا  فۆرمگەلی  بە  کە  هەنار  و  سێو  هێمای  دوو  هێنانەوەی 
مەجازی و گرتاریی)مشتق-برگرفتە( بۆ دێنێتەوە. ئورشەلیم و....سەالحەدین 
و هیتلەر و...بەڵکوو لەو قەیرانەیە کە لە نێوان ملمالنێ و کێشمەکێشی 
سێو و هەنار...سەالحەدین و هیتلەر و...دێتە پێشێ و ئەم قەیرانەش وەکوو 
پرسیار خۆی دەخاتە روو...سێو بوو یان هەنار”؟” کەواتە ئەگەر ئەو نیشانە 
پرسیارەی سەردێڕی چیرۆکەکە البەین هەموو چیرۆکەکە هەڵدەوەشێتەوە 
و پتەوی و تەکووزیی پێکهاتی چیرۆکەکەش هەر لێرە دایە...بۆیە نیشانەی 
پرسیاری ئەم چیرۆکە کە لە بەردەم دوو هێمای کەونینە و کۆنەچەشن 
دا  مۆتەکەیەک  قەوارەی  لە  شوناس...کە  قەیرانێکە...قەیرانی  دانیشتووە 
دێتە ئاراوە و لە رەوتێکی شوناسمەندانەی زمانیی دا دەبێت بەم چیرۆکە. 
و  ناوشیار  لە  پێشینییە  زایەڵەیەکی  گەڕانەوەی  چیرۆکە  کورتیلە  ئەم 
وەکوو  داڕشتن...ئەگەر  و  وشە  و  وشیار  جیهانی  بۆ  فۆرمەکانی  و  فیگۆر 
ئەوا  دەبێتەوە،  ئامادە  بوونێک  و  گەڕانەوە  هەمیشە  دەڵێت:  دریدا10 
هاتوونەتەوە.  دا  چیرۆکە  کورتیلە  ئەم  پێکهاتی  لە  هێماکانی  و  ناوشیار 
کۆی ئەم فەزایە کە ناشێت لەمە زیاتر لەسەری بڕۆم لە دوو پەرەگرافی 
دەرکەوتووە: نیوەوشیار  یان  وشیار  فۆرمێکی  بە  دا  چیرۆکیش  ئاخری 
و  هێنابووم  لێ  وازت  ساتێک  چەند  بۆ  دیارە  وا  هاتبوومەوە.  ئاگا  بە 

ئوستوورەکانبێسەرزەمینونیشتماننو
لەکۆنەستوناوشیاریجەمعیمرۆڤەکاندا
هاوبەشیان توخمی دەڵێت: یوونگ وەکوو
زۆرە،ئەگەرچیبۆهەرکەلتوورێکدەشێت
ماناودەاللەتیخۆیهەبێ.بەهەرحاڵناوی
کچەی بووەی لەدایک و مەسیحئاسا ئەم
هەنارشاخۆشینە.وەکوودیارەگێڕانەوەکان
زۆر کۆنەچەشنانە و هێما ئەم لەسەر
کەلتووری لە و دا لێرە بەاڵم زەبەندن و
ئەوەندە هەنار دا کورد میتافیزیکیی
بێگەردییە و قودسییەت و پاکی هێمای
و تۆمەتباربوون هێمای ئەوەندەش هەر
کەوتنەژێر و مەرگچوون سەردابی بەرەو
لەم و لێرە هەنار نەمانە. مەترسی
هێند نییە. شەهوەت دەاللەتی چیرۆکەدا
دەاللەتەبۆبەرگرییلەخۆشەویستییەکی
نەریتییەکان. نۆرمە دژبەری و تازە
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شەاڵڵی  نەخەوتبووم.   و  خەوتبووم  تێر  تێر  نەهێنابووم.  لێ  وازت 
کەسێکی  هی  نەبووم.  باوەشتدا  لە  و  بووم  باوەشتدا  لە  ببووم.  عارەقە 
نەکەوتبوو.  و  لەشکرەکەت  چنگ  کەوتبووە  شار  نەبووم.  و  بووم  دی 
دەهات.  پرخەی  و  خەوتبوو  بەتاڵەکەیەوە  کااڵنە  و  خۆی  بە  دوژمن 
تێ  هیتلەر؟  یان  سەالحەالدین  سێو؟  یان  دەکرد  هەنارت  باسی 
گەیشتم...... تێ  لەشکرەکەت  سووتێنەری  هێزی  لە  تەنیا  نەگەیشتم 
یان؟....... ئورشەلیم  سێو؟  یان  کردبوو  دەستنیشان  هەنارت  باخی  ئەتۆ 
خودی  ناوی  بە  سەفەرکردن  بە  تێگەیشتن  و  فام  باشترین  بەهەرحاڵ 
دەق دا دێتە ئاراوە و ئەمەش بۆ خوێنەری چاالک و یاخی روو دەدات.

سەرچاوەوپەراوێزەکان:

1_من بۆ خۆ بواردن لە کردنەوەی هەر باسێکی نیوەچڵ و هەڵپەسێردراو 
لێرەدا ناوی هیچ دەق و نووسەرێک لەو گۆشەنیگایەی باسم کردووە ناهێنم و لە 
دەرفەتیتر و بەشێوەی جیا دەپەرژێمە سەری. مەبەست لە گێڕانەوەی چیرۆکیی 
لە کۆی ئەم نووسینە دا رەوت و فەزای چیرۆکانەی رۆژهەاڵتی کوردستانە.
ئەو  بەپێی  چوون  دیالۆگ،  ناڵێم  و  دیالۆگ”ئاسا”  دەڵێم  2_بۆیە 
کەسە  دوو  ئەو  نێوان  جیاوازیی  دایە  گێڕانەوەکە  پشت  لە  میکانیزمەی 
قەوارەی “هەنار”  لە  بوونیان  زاڵی چیرۆکەکە دا هێمایی  فەزای  لە  )کە 
و  مۆنۆلۆگێکە  دەڵێی  هەر  و  نییە  زەق  دەردەکەوێت(ئەوەندە  “سێو”  و 
کە  دەیکات....دەریایەک  خۆی  بەشێکیتری  گەڵ  لە  کەس  یەک 
بە  ئەمە....نووساوە  ئەو  یان  ئەوە  ئەم  نازانێ  و  باوەش  گرتۆتە  ئاسمانی 
هۆی  بە  فۆرمەش  نا...ئەم  یان  بۆتەوە  لێی  نییە  زگییەوە...دیار  پێستی 
میکانیزمی دەروونناسانەی مۆتەکە یان کابووسە کە ئاوەها دەردەکەوێت...
ئەخالقن  فەلسەفەی  جیهانی  ناو  چەمکی  دوو  نەبێتانە  و  3_دەبێتانە 
ئاماژەم  لێرەدا  وەردەگرن،  مانا  دا  ئەنجامدانی  و  “کردن”  لەگەڵ  کە  و 
ئایینی و ئوستوورەییە کۆنانەیە کە سڕینەوە و “نەبێت”یان  بەو پێکهاتە 
چاو  داوەتەوە.  پاساو  خۆیان  نۆرمەکانی  ئەخالقی  رەوایەتێکی  بە 
خشایار  ترجمە  کمبر،  ریچارد  نویسندە  کامۆ”  کتێبی”فلسفەی  لە 
ئەم  هەموو  باسە  شایانی  بکەن.  پرداز  اخالق  کاموی  فصل  دیهیمی، 
کتێبە لەالیەن نووسەری ئەم دەقە کراوە بە کوردی و لەژێر چاپ دایە.
و خوێنئامێزیی  بوونی سووریی  فرەالیەن  و  فرەرەهەند  لە  4_مەجازێکە 
جیهانی مێینە کە هەر لە کۆنەوە و لە قەوارەی جیاجیا دا قودسییەت 
و  دراوە  پاساو  بوون  سوورئاڵ  و  خوێن  بە  “دەبێت”ی  و  “نەبێت”ی  و 
مێژووی  یەکەمی  بەرگی  لە  کاپلستۆن  فریدریک  گێڕدراوەتەوە. 
پێم  و  شتە  بەم  دەبێ  تێپەڕی  و  نیوەچڵ  ئاماژەیەکی  دا  فەلسەفەکەی 
وا نییە خۆیشی باش ئاگای لێبێت کە پرسەکە ناشێت لە گێڕانەوەیەکی 
و  یونان  یەکەم،  بەرگی  پێشەکی  بکرێتەوە،  دا کپ  مێژوویی_فەلسەفی 
کاریگەری  و  ئیلیزابت  مەلەکە  دامەنەکەی  باسی  کە  شوێنەی  لەو  روم، 
فریدریک کاپلستون،  لە سەر سەرهەڵدان و وەستانی شەڕەکان دەکات. 
تاریخ فلسفە یونان و رم ترجمە سید جالل الدین مجبوی، سال 1380
Rich- دەرهێنەری  بە  رۆمانتیک  سەرنجڕاکێشی  فیلمێکی  5_ناوی 
کراوە. 2013درووست  ساڵی  کە  لینکالتۆر  ard Linklaterریچارد 
هاوواتای  کۆنه   یۆنانی  وشه یه کی  که    ”)aletheia(6_”ئه لێسێئیا
و  ده یپرشێنێته وه   وشه   ئه م  که   واتایانه ی  به و  دێت  به کار  حه قیقه ت 
لێیده وه شێته وه ، فه زا و زمانێکی شیعریمان بۆ مسۆگه ر ده کات. ئه لێسێئیا، 
بێجگه  له  حه قیقه ت به  واتای “ناپۆشراوه یی” ش دێت. که واته  ده رده که وێت 
یۆنانێکانی جیهانی که ونارا کاتێک بیریان له  حه قیقه ت ده کرده وه ، هاوکات 

ده رخستن  په رده هه ڵماڵین،  داماڵین،  “له سه ر  له باره ی  هاوته ریبیش  و 
لەم  زەبەندی  و  زۆر  بە  هایدیگەر  ده کرده وه .  بیریان  دۆزینه وه “  یان  و 
زاراوە فەلسەفییە دا و لە ئۆنتۆلۆژییەکەی خۆی دا کەڵکی وەرگرتووە و 
لە  ...دێت. چاو  نادیار...ئاشکرای شاراوە  واتای دیاری  ئەلێسێئیا  بەگشتی 
بکەن. کتێبی هایدگر- جف کالینز، هاوارد سلینا- ترجمه  صالح نجفی 
7_چوون من تەنها قایل بەوە نییم چیرۆک یان پاڵەوانی هەبێت یان دژە 
پاڵەوان بەڵکوو هەندێ جار کارئەکتەرێکی تێدایە کە نە پاڵەوانە و نە دژی 
پاڵەوانیش بەڵکوو قوربانییە و ئەو دەبێتە پاڵەوانی تراژیک و دژەباوی گێڕانەوەکە.
وەکوو  دێت  و  هاتووە  هویەت  یان  شوناس  واتای  بە  identityکە   _8
درووست  “ئەو”  dentityواتە  و  “من”  واتە   I لە  پێکهاتی وشە  و  وشە 
و  شوناس  هەمان  یان  “من-ئەوێتی”  دا  چیرۆکە  لەم  باشی  بە  و  کراوە 
و  “من”  کەسی  یەکەم  زمانی  لە  راستە  وەگێڕ  دەبینینەوە،  ئایدێنتیتی 
هەیە  زۆری  پێشینەی  دا  جیهانی  چیرۆکی  لە  کەسیش)کە  دووهەم 
بەاڵم  وەردەگرێت،  کەڵک  “تۆ”  واتە  کەم(  دا  کوردی  چیرۆکی  لە  و 
ئەوەندە  دەژیت  دا  “من-تۆیی”گێڕانەوە  هاوکێشەیەکی  ناو  لە  ئەوەندە 
ناکرێت. بەدی  وەگێڕە  دوو  ئەو  نێوان  لە  ناتێکەڵبوون  و  جیاکاری 
دەستەجەمعییەیە  و  کۆیی  هێما  ئەو  کۆنەچەشن  یان  تایپ  9_ئارکی 
ماوەی  لە  و  دا  کەلتوورێک  یان  کۆمەڵگە  هەر  ناوشیاری  زەینی  لە  کە 
سەدان ساڵ دا جێدەگرن و دەبن بە سیستەمێکی زمانیی جیهانیی لە 
هەموو کەلتوورەکان دا کە نوێنەرایەتی جیهانی خەون و ترس و مۆتەکە 
یونگ،  گوستاو  کارل  لە  چاو  زیاتر  زانیاری  بۆ  و....دەکەن،  ئارەزوو  و 
نشر 1390 ترجمە دکتر محمود سلطانیە، سال  و سمبولهایش،  انسان 
صحنەی  و  فروید  دریدا،  ژاک  کتێبی   لە  چاو  زیاتر  زانیاری  10_بۆ 
بکەن.   1393 نشر  سال  پارسا.  مهدی  ترجمە  نوشتار)مواجهات(، 
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بوونی هونەری یان ئەدەبی هۆكاری )وجوودێك( شتێك چ
بەرهەمێكە؟

لە پێناو وەاڵمی ئەم پرسیارە فۆڕمالیستە، ڕووسەكان لە سەرەتایی سەدەی 
بیستی زایین دا بە چەندێك چەمك و عیبارەتی تایبەتی ئەدەبی كە هەركامە 
و خاوەن پاڵپشتێكی ڕیشەداری نەزەرییە بنچینەیەكیان داڕشت كە تا ئێستاش 

خاوەن هزرانی بواری ئەدەبیات بە تایبەت و هونەر بە گشتی قەرزداریانن.
»ئاشنایی سڕینەوە« دیارترین و سەرەكیترین چەمكی فۆڕمالیستە ڕووسەكانە؛ 
كە وەكی پەیوەندێكی خوێنی لە تەك فۆڕمالیستەكاندا ببێ ئاوێتەیانە بەاڵم 
ئەم چەمكە بە تەنیا نییە كە فۆڕمالیسم دەكاتە فۆنداسیۆنی ئەدەبیاتی سەدەی 
بیستی زایین، بەڵكە ئەم چەمكە لەپاڵ چەند دەستەواژەی دیكەیە گرینگی 
ئێستای هەڵدەتۆقێ و لەوانەش ب تایبەت چەمك گەلێكی وەك»الیەنی بەرچاو«، 
»جەمسەرەكانی ئیستیعارە و مەجاز« و »شێعرشناسی« دەكرێ ناوبەرین. لێرەدا 
خۆ پاراستن لە سیلسیلەی سەرهەڵدانی ئەم باسانە و بەسەرهاتی مێژوویی 
هەركام لە ئەو چەمكانە هەرچەندە خۆی لە خۆی دا بەدەر لە دەسەاڵت و 
تاقەتی ئەم نوسراوەیە، لە الیەكی دیكەوە هەر مەبەستی ئەم وتارە نییە بەڵكە 
مەبەست لە ئم وتارە لە الیەكەوە بە دەستەوەدانی تاریفێك دەنا هیچ نەبێ 
چوارچێوەیەكە لە چەمكی »شێعرشناسی« وەك زانستێكی ئەدەبی و لە الیەكی 
دیكەوە ئاماژە بە ئەو جیاوازیانەیە كە شێعرشناسی لە بواری مانایی و كاركردی 
و ئامانج و...دا لە تەك چەمكەكانی وەك تەئویل، تەفسیر، تەشریح و تەحلیل 

و...دا هەیەتی.
بۆ پێكانی ئەم مەبەستانە نەك پێویستە بەڵكە باشترە شێوەیەكی سیلبی ڕەچاو 
بگیرێ، واتە لە رێی تاریفی هەركام لە چەمكەكانی هاوسەنگی تەئویل، بە مانای 

»شێعرناسی« بگەین.
جێی ئاماژەیە هەرچەند جیاوازی بنەڕەتی لە نێوان تەئویل، تەفسیر، تەشریح 
و تەحلیل دا هەیە بەاڵم بە گشتی ئاكامی هەرهەموویان گەیشتن بە مانا 
یان ماناكانی دەقە و هەر بۆیەش بە گشتی تۆدۆرۆڤ لەسەر ئەو باوەڕەیە 
دەكرێ هەموویان بە هاوسەنگی یەكتری بزانین و لە هەمان كات دا لە بەرامبەر 

»شێعرناسی«دا جێ بگرن.
لەو چەمكانە پێویست  تاریفی هەركام  ئەم وتەی تۆدۆرۆڤ  بۆ سەلماندنی 

دەنوێنێ:
تحلیل)Analysis(: شی کردنەوە و هەڵوەشاندنی شتێك بە سەر ئەو تاكانەی 
پێكی هێناوە لەڕێی موتااڵ، بۆ تێگەیشتن لە هەركام لە تاكەكان و دۆزینەوەی 
پەیوەندی نێوانیان بە مەبەستی حەل كردن یان دۆزینەوەی مانا یا ماناكانی 

ئەو شتە.)داد، ١٣٩٢: ١١٥(
تەفسیر)Exegesis(: بە مانایی هەڵێنجانی مانایەك یان چەند مانای شتێك 
یان چەمكێك لەسەر بنەما عیلمیەكان، واتە هەڵێنجانی مانا بە پێی تێئۆریە 

نەزەریەكانی عیلمێك. بە گشتی تەفسیر لە ئەدەبیات دا بە مانای فامی زمان 
بۆ فامی مانای دەقێك جا چ لە ڕێی ئانالیز یان هەر ڕێیەكی دیكەوە.)مكاریك، 

)١٣٩٣: ٩٧
تەشریح)Commentary(: واتە شەرح و شرۆڤەی چەمكێك چ لە ڕێی 
تەفسیر یان هەر ڕێیەكی دیكەوە بە مەبەستی گەیشتن بە مانا یان ماناكانی ئەو 
شتە. تەشریح دەتوانێ بە یارمەتی »تەوزیح« بە مانای ڕوون كردنەوە و پەردە 
الدان لە شتێك)ئەو جۆرەی لە ڕیشەی عەڕەبیەكەی ڕا دەكرێ تێیبگەین( و 
هەر وەها لە ڕێی »تەوسیف« واتە وەسف و بە بەژن و بااڵدا هەڵكوتنی شتێك 

ئەنجام بدرێ.
لە  بۆ سەرەتای شتێك)چ  گەڕانەوە  مانای  بە   :)Interpretation(تەئویل
بواری مێژوویی، مانایی و زمانەوانی و...( بە مەبەستی گەیشتن بە ڕیشەی مانا 

یان ماناكانی شتێك.
لە تاریفی هەركام لە ئەو چەمكانەدا خەسلەتێك بەدی دەكری كە لە هەموویان دا 
هەیە وهەر ئەو خەسلەتەش لە واتای»شێعرشناسی« دووریان دەخاتەوە، ئەویش 
ئەوەیە كە هەركام لە ئەو چەمكانە  وەك مێتۆد یان ڕەوشتێك دەنوێنن بۆ 
گەیشتن بە مانا. هەر بۆیە و لە ئەو جێیەی ڕا ئەو وشانە وەك چەمكێك بۆ فامی 
مانا خاوەن زاتی گەڕانەوەن بۆ ناوخۆ یان بە واتایەكی دیكە ڕێی گەڕانەوە بۆ 
ناوخۆ دەگرنە بەر بۆ بەدەستەوەدانی فامی هەر شتێك تۆدۆرۆڤ هەر هەموویان 
)لە بواری ئامانجەوە( بە یەكسان و هاومانایی تەئویل دەبینێ و دەڵێ: »ئەو 
چەمكانە بە هورمی ئامانجیان دێنە تاریف و ئامانجیان بە گشتی دیاریكردنی 
مانای ئەو دەقەیە كەوتۆتە بەر لێكۆڵینەوە«)تۆدۆرۆڤ، ١٣٩٢: ١٦( لە حاڵێك دا 
»شێعرشناسی« هەر بە وتەی تۆدۆرۆڤ  وێڵی دۆزینەوەی یاساگەلێكی گشتییە 

كە بەرهەمی ئەدەبی حاسڵی ئەو بێ.)سوسور و...، ١٣٩٤: ١٦٣(
دوا سەرەنجامی تەئویل بە ڕای تۆدۆرۆڤ نەك گەیشتنە بە هەرهەموو یان 
تەواوی مانای دەق بەلكە گەیشتنە بە ئەو بەشە لە مانای دەق كە ڕاژێری 
ئەگەرە و ئیحتیمالە مێژووییەكانە و هەر ئەوەش سەرەكی ترین و بنەڕەت ترین 

جیاوازی تەئویل وەك نوێنەری هەموو هاوسەنگەكانی و »شێعرشناسی«یە.
هەر وەك پێشتر ئاماژەی پێكرا »شێعرشناسی« وێڵی دیاریكردنی مانا نییە 
بەڵكە وەك زانستێك هەوڵی گەیشتنە بە كۆمەڵێك یاسای گشتی كە زاڵن 
بەسەر هەر بەرهەمێك دا و بۆ ئەو مەبەستەش »شێعرشناسی« نەك دەستی 
تكا بۆ باقی عیلمەكانی سەردەم درێژ بكا بەڵكە سەربەخۆ و بەس لە جیهانی 
ئەدەبیات دا ئەم هەوڵە دەدا. جێی ئاماژەیە بەرهەم یان دەقی ئەدەبی بابەتی 
»شێعرشناسی« نییە بەڵكە »شێعرشناسی« ئەو تایبەتمەندیانە تاوتوێ دەكا كە 
نەك هەر بەرهەمێكی ئەدەبی بەڵكە دیسكۆرسێكی ئەدەبی پێك دێنێ و ئەوە 
یانی وەاڵمێك بۆ پرسیاری سەرەكی فۆڕمالیستەكان و سەرەتای ئەم وتارە،  
واتە: ئەدەبییەتی دەقێك لە چی دایە؟ یان بە واتایەكی باشتر، چ وجوودێكی 

شێعرناسی
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تایبەت بەرهەمێك ئەدەبی دەكا؟
لە درێژەی ئەم باسەدا و بۆ سەڵماندنی ئەم دیعایەیە وتەی یاكوبسێن بەڵگەیە 
وا دەڵێ: »شێعرشناسی هەوڵێكی تایبەتە بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارە كە چ شتێك 

پەیامێكی كەالمی دەكا بە بەرهەمێكی هونەری؟«)پایەندە، ١٣٩٠: ٧١(
یان  ئەدەبیەكان  بەرهەمە  شرۆڤەی  »شێعرشناسی«  ئامانجی  وەلحاسڵ؛ 
گوڵبژێرێك لە وەسفی ماناكانی ئەوان نییە بەڵكە لە ئەم بوارە لە زانست دا 
داڕشتنی بنیانێك مەبەستە كە ڕوونی بكاتەوە چلۆن دەكرێ پێڕستێك لە ئەو 
ئامرازە ئەدەبیانە پێك بێنین بۆ ناسین و سازكردنی پێكهاتە و دیسكۆرسێكی 

ئەدەبی.
لە كۆتایی  ئەم وتارەدا )وەكوو بیدعەتێك بە پێچەوانەی باوی ڕۆژ كە زەروورەتی 
سەر  زەروورەتێك  وەك  ئەوەی  دەكا(  باس  سەرەتاڕا  لە  وتارێك  نووسینی 
هەڵدەدا جیاوازی قایل بوونە لە نێوان چەمكی »ڕەخنە«، »تەئویل«، »تەفسیر« و...، 
واتە هیچ كامێك لە ئەو چەمكانە نامانگەیەننە مەبەستی »شێعرشناسی« و هەر 

ئەوەش »شێعرشناسی« وەك بنەمایەكی نەزەری فۆڕمالیستەكان دەكاتە خاوەن 
خانەیەكی سەربەخۆ كە تا ئێرە ئەدەبیاتی كوردی كەمترین ئاوڕی لێداوەتەوە.

سەرچاوەكان:
تودوروف، تزوتان )١٣٩٢(. بوطیقای ساختگرا، محمد نبوی، چاپ   .1

سوم، تهران، نشر آگە
فاولر، راجر و دیگران )١٣٩٠(. زبانشناسی و نقد ادبی، مریم خوزان   .2

و حسین پایندە، چاپ چهارم، تهران، نشر نی
داد، سیما )١٣٩٢(. فرهنگ اصطالحات ادبی، چاپ ششم، تهران،   .3

نشر مروارید
سوسور، فردینان و دیگران )١٣٩٤(. ساختگرایی، پساساختگرایی   .4

و مطالعات ادبی، فرزان سجودی، چاپ سوم، تهران، نشر سورەی مهر
5.  مکاریک، ایرنا ریما )1393(. دانش نامەی نظریه های ادبی معاصر، 

مهران مهاجر و محمد نبوی، چاپ پنجم، تهران، نشر آگە
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)پ.ز(،  هەشتەم  سەدەی  یوونانی  شاعیری  هێزیۆد   
فەلسەفەی  مەڕ  لە  کە  شیعرێکدا  لە  خودایان”ی  “ڕەچەڵەکناسی 
ئاژاوە  دا  سەرەتا  لە  گوتی:  و  هۆنیەوە  بوو  جیهان  دامەزراندنی 
نرا. بنیات  شتێک  هەموو  و  هات  وەدی  جیهان  دوایی  و  کرا  ساز 
ئاژاوە )Chaos( ناو  هەندێ لە بیرمەندان سەدەی نوێ بە سەردەمی 
لە  شتەی  لەو  جیاواز  نوێ ێیەدا  بیرۆکە  لەم  “ئاژاوە”  هەڵبەت  دەبەن، 
تەکووزیی  هەڵگری  ئاڵوزی،  و  بشێوی  لە  جگە  هەیە  جەماوەردا  وێنای 
پۆزیتیۆیسمی  شێوازی  خۆیدایە،  دەروونی  لە  حەشاردراو  دامەزراویی  و 
ئەم  خۆشکرد،  زانستی  پێشکەوتنی  ڕێگەی  زۆر  ئاستێکی  تا  نەریتخواز 
وەکوو  بنەڕەتیی  ماکی  چوار  نیۆتۆنی،  سەرچەشنی  پاڵپشتی  بە  شێوازە 
ماکی  هەڵگرتبوو.  خۆیدا  لە  قەدەری  و  پێشبینی  دابەزاندن،  تەکووزی، 
لەسەر  شتێک  هەموو  کە  بوو  واتایە  بەو  بوو  تەکووزیی  کە  یەکەم 
شتێک  هەموو  ئەنجامی  و  نراوە  بنیات  دامەزراو  پێش  لە  تەکووزی 
وەک  ساکار،  و  ئاشکرا  بەرهۆ  و  هۆ  پێوەندی  و  مسۆگەرە  دا  پێش  لە 
دەتوانین  کە  واتایەی  بەو  دابەزاندن  یەکدان.  شوێن  بە  زەنجیرێک 
کردەوەی سیستەمەکان بە ناسینی چۆنییەتی کردەوەی کۆمەڵەیەک لە 
بە  ئەوەیە  مانای  پێشبینی  بکەین.  پێناسە  سیستەمە  ئەو  ئامرازەکانی 
پێشبینی  دەتوانین  دا  گشتی  ڕووکارێکی  لە  ڕووداوەکان  کردنی  ڕچاو 
و  رێک  بوارێکی  لە  کە  ڕەوتێک  واتە  قەدەر  دواییدا  لە  بکەین.  داهاتوو 
چاوەڕوانکراودا درێژەی دەبێ و بە شێوەیێکی لۆژیکی و ئاشکرا دوایی دێت. 
تێئۆری ئاژاوە بە تێپەڕاندنی ئەم سەرچەشنە نیۆتۆنی و پاڵپشتی فیزیکی 
بە  ناکرێ  ئالۆزدا  سیستەمی  لە  کە  دەکات  بنەمایە  لەو  باس  کوانتۆم، 
درووست  بەڵکوو  دەبێتەوە،  دووپات  دیسان  ڕووداوێک  بڵێین  ڕاشکاوانە 

ئەوەیە بڵێین لەم سیستەمانەدا تەکووزیی و ئالۆزی تەواوکەری یەکدین. 
و  بشێوی  مانای  بە  نەرێتی  شێوەی  بە   )Chaos( ئاژاوە  وشەی 
هیڵز  تەکووزیی ێێکە.  یان  پێکهاتە  چەشنە  هەر  نەبوونی  و  ئاڵۆزی 
ئاژاوە  و  بشێوی  دەکات:  پێناسە  ئاوا  بشێوی  یان  ئاژاوە  لە١٩٩٠ 
ئەو  ئەنجامی  ئەوەی  لەبەر  ئالۆزی  ئاڵۆزییە.  ناو  تەکووزیی  چەشنێ 
هۆیەوە  بەو  تەکووزیی ێیەکەی  و  ناکرێت  پێشبینی  ئاڵۆزییەدامەزراوە 
دەکاتەوە:  مانا  ئاوا  ئاژاوە  ئادامز  بەهرەمەندە.  لە چەشنێ مسۆگەری  کە 
سەرهەڵدێنێ. عادەت  تەکووزیی  لە  و  دەبێ  دایک  لە  ژیان  ئاژاوەدا  لە 
ئەم  مژاری  کە  ئاژاوە  تێئۆری  سەرەکیەکانی  گریمانە 
خوارەوەن: بەشەی  چوار  ئەم  خۆیەوە  بە  دەبەستن  وتارە 

 :)butterflyeffect(١-کاریگەرییپەپوولەیی 
هەر چەشنە گۆڕانێکی بچووک لە سەرەتادا، دەبێتە شڵەژانێکی گەورە لە کۆتایی 
دا. بۆ نموونە ئەگەر پەپوولەیێک لە چین بفڕێ، لە ئەمریکا گەردەلوولێک 
ساز دەبێ. یان خۆسووتاندنی دەستفرٶشێک لە توونێس بووە هۆی داڕمانێ 
عەرەبی. بەهاری  سەرهەڵدانی  و  عەرەبییەکان  واڵتە  لە  دیکتاتۆڕ  سێ 

self(٢-سەروشوێنیهۆلۆگرامی،یافرکتـاڵ 
 :)similarity

بەو واتایەی وێکچوویی ێیەک لە نێوان پاژ و گشت دا دەردەکەوێ، دیارە 
هەرکات هەرچەشنە ماکی هۆلۆگرامی کە بەردەوام ناڕێک و ئاڵۆزن، بیکەین 
بە چەند کەرتەوە هەر کەرتێک بۆخۆی وەک بەشێکی سەربەخۆ نموونەیێک 
لە ئۆرجیناڵە و وەک ئاوێنەیێک تا دوایین کەرت هەر ئاوێنە دەمێنێتەوە.

تێئۆریئاژاوە
پاڕادایمێکینوێیشیعرینوێترخواز

خوێندنەوەی“بهعینجهوفینجهوه...چشار”یساڵحسووزەنی

سۆرانمحەمەدی،سەقز
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 :)dinamycadabtaion(٣-هەڵکردنیدینامیکی 
خۆیاندا  دەورووبەری  لەگەڵ  پێوەندی  لە  ئاڵۆزەکان  سیستەمە 
و  بزۆز  هەڵکردنی  چەشنێ  و  دەکەن  کار  بوونەوەر  وەکوو 
هەیە. بەریاندا  و  دەور  دونیای  و  خۆیان  نێوان  لە  دینامیک 

 :)strengattractors(٤-راکێشانینامۆ 
هەموو ئەو شتانەی لە ڕوانگەی یەکەمدا پڕئاژاوڵە دەیبینین، لە درێژەدا 
بوونی  پڕئاژاوە  کورتی  بە  دەبینێت.  بەخۆیەوە  دامەزراو  سەرچەشنێکی 
ئەم ڕەوتە هەواڵی تەکوووزیی ێیەکی حەشاردراو و کەشف نەکراو ئەدات.
یەکێ لـە گرینگ ترین چەمکەکـانی پێکهـاتەهەڵوەشێنی، ناوەندسڕینەوە

کە  ئەوەیە  لەسەر  زێدەتر  خەڵکی  وێنای  بەاڵم  )دێکانستڕاکشن(ە، 
ناوەندسڕینەوە واتە لە ناوبردنی ناوەندەکان، لەحاڵێکدا مەبەستی دریدا لە 
ناوەندسڕینەوە لە ناوبردنی ناوەندەکان نییە، بەڵکوو گۆڕینی ناوەندەکانە، 
ناوەندەکان دیسانەوە سەرهەڵدەدەنەوە  بەم ڕاستییەی دەزانی کە  دریدا 
کەوایە دەبێ ناوندی زۆرینەمان)متکثر( ببێ )خبازی١٣٩٥( لە پێکهاتە 
و  روودەدات  دالەکاندا  زنجیرەی  لە  دواکەوت  و  جیاوازی  سڕینەوەدا 
ئەو  و  ئەمە  هەبێ،  بوونی  دەقدا  لە  واتایی  ناوەندی  چەندین  دەگونجێ 
چ  فینجەوە...  و  )بەعینجە  شیعری  دەقی  لە  بشێوییە  و  ئاڵۆزی  هەموو 
شار(ی ساڵح سووزەنی دێتە بەرچاو هەلی خوێندنەوی بە پێی “تێئۆری 
ئاژاوە” زەق دەکاتەوە و بۆمان دەردەکەوێ هەموو بزۆزییەکان لە خزمەتی 
هێمنی  بە  دوورەوە  لە  شار  چۆن  وەک  و  دان  دەق  گشتی  تەکووزیی 
و  جەنجاڵی  شارەکەوە  نێو  دەچینە  کە  بەاڵم  دیارە  پێکی  و  ڕێک  و 
پێشدا  لە  پێچەوانەوە  بە  شیعرە  ئەم  دەکرێ،  هەست  قەرەباڵغییەکەی 
پێ  هەست  تەکووزیی ێیەکەی  دەتوانین  پاشان  دەردەخات  شار  ئاڵۆزی 
بکەین. بە واتایێکی دیکە دەتوانین بڵێن ئەم بشێویە لە کەشی شارەوە 
بووەتە هۆی  ناو دەقی شیعرەوە و شار و شیعری شێواندووە و  هاتووتە 
ئاڵۆزی زمان و وشەکان و ڕێساکان و ڕستەکان. دەکرێ بڵێین وەک چۆن 
شارۆمەندان بەناو یەکدا دێن و دواییش سەقامگیر دەبن، لەم شیعرەیشدا 
هەموو ئاڵۆزی ێیەکان بە پێی “تێۆری ئاژاوە” لە پشت واتاکانەوە ڕێک و 
پێک دەبن. لێرەدا مەبەستی سەرەکی دەق، زۆرینە کردنی ناوەندەکانە.
بۆ چوونە ناو باسەکە ئەو تایبەتمەندیانەی لە شیعری )بەعینجە و فینجەوە... 
چ شار( دا کە دەمانباتەوە سەر “بیرۆکەی ئاژاوە” بە وردی دەیهێنمەوە:

یەک:کەڵکوەرگرتنلەتێکنیکیزمانئاڵۆزی: 
بێ  کردنی  تێکەڵ  لە   :)word salad( وشەکان  -ساالدی 

نموونە: بۆ  دێت.  پێک  دەستەوشەکان  و  ڕستە  و  وشە  سەرووبنی 
هه ر با ده رۆم و شارئه خۆمه وه .. نا  تینوو

سه ربه  هیچ و مل به  ته ریقه تی ئاوێنه  تا جیوه
.....

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

.....
تۆ بای بده یته وه  به  پشتا و من بکۆکم له تۆدا به  بارانه وه 

تا چۆڵه کانی پشت ئاوێنه  و سینگ و جیوه 

:)flightofideas(فڕکەیبیر- 
دەبێتە  کە  وشەکان  بە  گەمە  یان  وشە  خێرای  بەکارهێنانی 
و  هزر  دیکە،  بابەتێکی  بۆ  بابەتێکەوە  لە  لەپەستای  الدانی  هۆی 
نموونە: بۆ  دەکرێن.  دیاری  تەداعییەکان  خێرای  شەپۆلی  بە  بیر 
به  چاوان چی ده ڵێن ده تانکه م ده  وێڵم که ن “له  که ن و فستیواڵتان بم 

م م
.....

    سه ری شاخمان ده برده  شاخ و شوماخێر هه موو ساڵێ ده بوو به  
    یه ک دوو سێ چوارنا 5 و سێکس نا 6 و دوایی 4 تا پایان

........    
       قۆبچه ی ش ینه که م خراپه  ببوورن نایس به  توون و ته ته ری رێ 

بین کوڕێ باسه
 مێژوویه کی که ڕینه  که ره نا و  یان که ر ئه ترسم م م با بێ و بمبا یان 

نه م باااا ببم به گا وه ک تۆ و    شوما ترخێن..    باوکم         ده یگوت    
ترخێنه  و کایلۆژ ناخۆشترین بوو

 :)echolalia(دەنگدانەوەیئاخاوتە- 
چەندپات بوونەوەی وشە یان ئاخاوتەی کەسایەتی، ڕەنگە پچڕپچڕ بێت. بۆ نموونە:

هه تا هه تاو... هه تاو هه تا هه تا هه تا.. هه هه ..هه هه 
.....

      !   ئه ی نایکه ی   نایه ڵێ       ڵێ ڵێ ڵێ ڵێ ئاوم دێ ت
.....

ئێمه  چی بکه ین له  کوێریتان”تان تان تانه  مه ده ن و شا نه  له  زوڵفتان

 :)condensation(تێهەڵکێشان- 
تێکەڵکردن و کردنەیەکی چەند واتای جیاواز بە فۆڕمێکی یەکگرتوو، بۆ نموونە:
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 تۆیش برسێتی خه اڵتێکی ئه به دی بووناین.. و ئیسته  برسێتنائازا  دیت 
دێ به  گشتمانه وه

.....
        که رێکبه  ده وری سه ریه وه  .. ده فڕی )...( و منیش شیتترترینتر 

له  تر ساعیر)ش(
       ئه ترسای بتگرنبۆمنکه پێشترگیرابوومبۆتۆ

.....       
        ده جاران به ڵێننا مه مواژۆومۆرکردوه و به  چاوان چی ده ڵێن 

دهتانکه م ده  وێڵم که ن

:)clangassociation(تەداعیدەنگیی- 
مانایان  و  یەکە  وەکوو  دەنگیان  وشانەی  ئەو  بانگهێشتنی  و  تەداعی 
وەکوو  نییە،  یەکەوە  بە  لۆژیکییان  پێوەندی  هیچ  وشەکان  جیاوازە، 
ئەوەی بە بیستنی وشەی خیابان قسە لەسەر بیابان بکەین. بۆ نموونە:

     
چه ند هاره    به هاره    هاره که ی بکه  به  شێت   شێتانه  هارمکه  هاڕه  

هاڕ...
......

سه رهه نگ هه نگه کانی فڕاند؛
.....

- باسی که ڵت ده کرد و تیکه ڵبوویت
.....

- به  شێعره ساته وه  ده تر سام یان زاڵ و رۆسته می چی فه حه !... 
رووحمان ده دا تا بینووسه   سه رهه نگ هه نگی چی؟

دوو:هەبوونیسێدەنگیجیاوازبەشێوەیێکیئاژاوەگێڕانە!! 
تەعبیرە  بە  دەکرێ  ڕچاو  شیعرەدا  لەم  پۆلیفۆنییەی  چەشنە  ئەو 
بە  دەبیسترێ،  دەنگ  چەند  هاوکات  تێیدا  کە  باختینیەکەیەتی؛ 
و  دەدەنەوە  یەک  واڵمی  دەکەن،  قسە  پێکەوە  دەنگەکان  ئەوەدا  شوێن 
پاشخانی  ڕیی  لە  کام  هەر  نین،  زاڵ  دیکەدا  ئەوی  بەسەر  هیچکامیان 
فکری خۆیەوە دێتە ئاخافتن، بەبێ ئەوەی هەڵوێستی نووسەری بەرهەم 
کە  ئەوەیە  ئاژاوە،  بیرۆکەی  مەبەستی  بووتە  ئەوەی  بکرێت.  دیاری 
کردنەوەیان  جودا  و  بوون  یەکدی  تێکەڵی  دا  شوێن  زۆر  لە  دەنگەکان 
ئەستەمە، ئەمانەش هیچ کارێ ناکەن مەگەر لە بەرژەوەندی بشێویدا نەبێ:

تۆ به  نا ئه ژیت و به  تینوو
من بای ئه ده مه وه  به  له رزانه یی جیوه ته وه  خه ون ئه تۆرم 

ئه و ... به  شارانه  و بارانه  ئه کۆکێ بێ هوتێل نووستن له  تۆدا
ئەم سێ دەنگە لەم شیعرەدا هەرکامیان بە ئایدۆلۆژی خۆیانەوە بەردەوام 
و هەنێ  دەنووسن  بە التین  و  بوونیان هەیە، هەنێ جار چەت دەکەن 
حەیران  کورە  بۆ  حەیران،  کچە  جێی  بە  دەگۆرن  حەیران  زمانی  جار 
بەزاریاندا دێ  ناپارێزن و چی  زمانی خۆ  ئێرۆتیکی  لە  گۆرانی دەچڕن، 
بەڵکوو  ڕستەکانەوە  خاڵبەندی  ڕێسای  ڕووی  لە  نەک  خوێنەر  دەیڵێن. 
دەبێ بە بیستنی دەنگی دەروونی دەق پەی بە جیاوازی دەنگەکان ببات: 

دەنگی من: من نا خۆت و تینوو و جیوه ترین سینگ و ئه م ئاسنه  
ناخه وێ

دەنگی تۆ: به  ئاسنی خه وتووته وه.. به  به رده وه  که  بۆته  خیززز     نابێ 
به  زیخ نه  به رده  با به رده   تۆخوا به رۆکم به رده ... سه دجارم گۆت ئاوێنه !

دەنگی ئەو: ئه وه  چی ده لێن ئه و دوانه  دوانه دوان دوانیان کرد به     
جارێ ...

زمانی  دەبێ،  پەشۆکان  و  شڵەژان  تووشی  کە  “من”  “دەنگی  جار  زۆر 
قورس ئەبێ و پیتی “ش”ێی بۆ نایێ، واتە چەشنێ خودسانسۆڕی تێدا 
نموونە: بۆ  “من”،  دەنگی  ناسینەوەی  هێمای  دەبێتە  کە  دەردەکەوێ 

چ ماکه رێکه  ئاوس س س  ه  و سبه ینێ )جا..( ێکی ده بێ         
ده زێ        ده بێزی ده 

شه قامی شارمشارئه که م به  سین ده بێته  سارمسار سه قامی سار
به  سار سه رم سڕینی دێ سه ڕین به ماکه ر و سڕین له به ر ئاوێنه که ت

تۆ روومه تیت به  گوڵ ده گۆت؟
نموونە: بۆ  هەروەتر،  دەبێ  ورووژێنەر  وشەی  تووشی  کات  هەر  یان 

خۆسه  گانێن س نا ش و ێن نا ان به  سه د شوکر و سه ککه ر و 
)به ستێن( 

قۆبچه ی ش ینه که م خراپه  ببوورن
....

)ش( یان  ئاوێن(  )مست  ناساززززێن  سینی  به   شاررررڕڕڕڕڕ  یانی 
شار  چ  فینجه وه ...  و  عینجه   )به   ششەمی  و  پەنجۆم  بەشی  لە 
دەگۆڕدرێ  تەواوەتی  بە  دەنگەکان  ئاخافتنی  شێوەی  دیسان  دا( 
بۆ  “ش”ێێ  پیتی  کە  “من”  دەنگی  دەدوێن،  دیکە  جۆرێکی  و 
لەوەی  جگە  قەوماوە؟  چ  دێت،  بۆی  پاراو  زۆر  ئێستا  نەدەهات 
بگرێتەوە: ئاژاوە  جێی  تەکووزیی  دەیەوێ  و  ڕاهاتووە  بشێوییە  بەو 
منیش ش ش شینه  شین کچێ له ده وری قه دته وه  که ڵه شێر ده هات و 

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

بکەین: شیعر  یەکەمی  بەشی  لە  چاو  ئەگەر 
هه ر با ده رۆم و شارئه خۆمه وه .. نا  تینوو

سه ربه  هیچ و مل به  ته ریقه تی ئاوێنه  تا جیوه 
تۆ به  نا ئه ژیت و به  تینوو

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

تۆ که  به  شاره شاره وه ... ئه چیته  بانه بانی ئه و     
ئه وه  به م شه وه  ترشه وه ... که ر ده وه ڕێ به  هه رچی شار و ئاسنه .. هوتیل 

ئه نێ به  خه وته وه 
دەنگی “تۆ” کە بە “نا” ئەژیا و “نا تینوو بوو” لە بەشی پەنجومدا دەبینین 
ئاڵۆزی شار بووتە هۆی گۆڕانی چەمکەکان و واتای دەنگەکان بە پێی “تێئۆری 
ئاژاوە” گۆڕاوە، ئەمجار دەنگی “من” بە تینوو دەژی و “تۆ” بای ئەداتەوە 
و بە جێگەی وەڕینی کەر!، شار دەوەڕێ و کوڕانی دار ئێعدام دەکا...}بیر 
لەم ڕەستەیەی پەشێو بکەنەوە: لەگەڵمابە گەر پەتی سێدارە گوتی:کڕنۆش 
پیرۆزەکان  واتای چەمکە  دەبینین چۆن  نا!{.  قیژاندم:  ناتخنکێنم،  بەرە 
قۆڕی   قسه ی  و..  پێی چێوین  و  “ئستدالل  له   )باشتر  کراون:  سەرەوبن 
سه رسه ماوه ر و هه ڵه م کرد؛ یانی شێعر به  مێعری ئێوه  تاڵتر و مۆسیقااااایه (

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

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

تۆ بای بده یته وه  به  پشتا و من بکۆکم له تۆدا به  بارانه وه 
تۆ که  به  بانه بانه وه  ده چیته  شاره  شاری ئه و

به  هرچی له رزه  له رزی سێوته وه  ومم
شار ده وه ڕێ و هات و هووت به  زمان ده کا

کوڕانی دارئێعدام ده کا.. کچانی شار ئه دا به  هه رچی ئاسنه  و هوتێل و 
با ا ا
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“نا”  وشەی  بەرانبەری  دا  زمانی  گەمەیێکی  لە  “با”  وشەی  دەبینین 
ده رۆم  با  )هه ر  لە سەرەتادا  کە  “من”  دەنگی  و  هاتووە  بەڵێ  مانای  بە 
بەشە  لە  ئەتۆرا(  خەونیشدا  )لە  و  بوو  تینوو(  نا   شارئه خۆمه وه ..  و 
و  ده خۆم  با  )هه ر  دەخوات  “با”  کردنی  پەسەند  وشەی  کۆتاییەکاندا 
با  و  هوتێل  و  ئاسنه   هه رچی  به   ئه دا  شار  )کچانی  و  ئه ڵێمه وه (  شار 
هۆتێل  )هێمای  چێژ  بە  بەخشیوە  خۆی  شوێنی  شانازی  ئەمجار  ا(  ا 
تێکەڵ  شاعیر  خودی  دەنگی  بشێویەدا  لەم  ناکاو  پاشان  ئاسن(،  و 
دەبێتەوە!!: ئاڵۆز  کەشەکە  دیسانەوە  و  دەبێ  دەنگەکان  دیکەی  بە 
   که ره که ر که ڕه  که ره ی چی با بای بێ و نه یێ هه ر ده تکه م   به  شیر 

و شیربرینجی ماشی سه رمه وه  
.....

-تێکه تێکه  گه مه یه ک بوو بۆ تێهه ڵدانی هه موومان به  ده ست خۆمانخوارد 
ئیتر تا که ی؟

بەشی  سێ  نێوان  شەڕی  دەنگە  سێ  ئەم  بڵێی  وەک   
جار  و  ئاڵۆزە  خەونێکی  یان  ناوشیارە  و  وشیار  نیوە  و  وشیار 
هێما  لە  یەکێ  دیارە  مێشک.  دەرەوەی  دەکاتە  دزە  ناوشیار  جارە 
بەوەی  نەکردنە،  سانسۆر  زەین  ناوشیاری  بەشی  سەرەکیەکانی 
وەکوو: وابێت،  ڕەنگە  نەکراون  سانسۆڕ  ناحەزەکان  وشە  لە  زۆر  کە 
کوڕه حه یران میزم دێ.   _  کایه  کایه  به  گوو مه که ن له  هه ردووسه ره وه  
داره .  _  خۆسه  گانێن س نا ش و ێن نا ان.  _ باوکم بزانێ    ئه ت...ێ   
جاشێکت ده بێ  به  کێشی مایین. _  من به  شه رته وه  شار ئه گێم م م 
هاها ئه ڵێم  مه ستییه و کێده ڵێ راستی ی؟ _  دنیاتان خوارد و چی ماوه  
بیده ین جوێن نه بێ   جیهانتان )..( و چی ماوه  بیده ن ڤوون نه بێ )به  ق(

سێ:کەڵکوەرگرتنلەتایبەتمەندی)تەداعییان
بانگێشتنیدەنگییوواتایی(:

 لە تێکنیکەکانی شەپۆلی لێشاوی زەین: بەڕێز موراد ئەعزەمی لە وتاری 
بانگهێشتن  باسی  وردی  بە  زۆر  سەرەڕۆ”  بووتیقای  سەرەڕۆ  “دەقی 
دووپاتی  نامهەوێ  من  و  کردووە  شیعرەدا  لەم  نووسی  ئۆتووماتیک  و 
بکەمەوە، بەس ئەوەی پێ زیاد دەکەم کە فرۆید پێی وابوو دەتوانین بە 
تێکنیکی تەداعی ئازاد لە ناوشیاری مرۆڤەکان تێبگەین، شێوەی تەداعی 
ئازاد بەم چەشنە بوو کە کەسەکە ڕادەکشا و ئەوەی بە زەینیدا دەهات 
بە بێ سانسۆڕ و قرتاندن الی دەروونناس هەڵیدەڕشت، ئەمانە دەروازیێک 
بوون بۆ گەییشتن بە ناوشیار، لەم شیعرەدا کە لە تێکنیکی ئۆتووماتیک 
نووسی و تەداعی ئازاد کەڵک وەرگیراوە، لە چەن شوێندا ناوشیاری شاعیر 
دزەی کردووە و بووەتە هۆی ئاڵۆزی و ئافڕاندنی زمانی “تێئۆری ئاژاوە”:

دایکه که م! “ئاسۆ”ی زۆڵ ئه یگوت وابێژه .. که  دیت گرتی.. بیکه  به  
ئه وه ی خۆت..

بیکه  و ئا
حه مه ره سوول ئه ڵێ لێره  که  سارێکی شوئێده  ئه ڵێین موبیل... خۆت 

گه وجی ته ل به  موبایل نا ڵێم   
باوکم ده یگوت ترخێنه  و کایلۆژ ناخۆشترین بوو که شکئاوی ده کواڵند و 

ئه یداینێ..

چوار:تێپەڕاندنیشیعریمودێڕن: 
پۆست  پێوەرەکانی  و  فینجە  و  “عینجە  وتاری  لە  ئەحمەد چاک  بەڕێز 
مۆدیڕنیزم”بە چەند پێوەری پۆست مودیرن دەستی دایە خوێندنەوەی ئەم 
شیعرە، جیا لەو چەمکانەی لەو وتارە هاتبوون ئەوەی لێرەدا دەمەوێ باسی 

بکەم چەمکی “گەمەی زمانی”یە کە لە خوارەوە دێتە بەر باس و خواس:
شیعرەسات: لە  زمانی  گەمەی  نموونە  چەن  یەکەم: 

شێت بووم ئەم نیچان....
لە پەستا سووپەرمەن مان بۆ ئەتاشن سووپەر ژن...

وەک زستان کە برینج ئەباری/ ئێمە نەمانبوو
شەوانە تاڵ ڕۆژانە تیژ/ بیبار ناحەزترین ڕەنگە/

بە قژتا چەن سپی وەک برینج / نەمانبوو/ ئەم قژەم ڕەشی ڕەش وەک 
جاران

من – نە سەوز و نە تاڵ و نە ڕەشم نە برینج/ نەمانبوو/ من – بە 
کوڕی کە بەفری سپی بوو 

وەک برینج وەک میوە / نەمانبوو/ 
:١٦ شیعری  لە  زمانی  گەمەی  نموونە  چەن 

 Photoshop ئەتوانێ چەندین چاو لە سەر یەک هەڵچنێ 
Photoshop سەدان دڵ دەگۆڕێ/ بە هەر ڕەنگ بتهەوێ

لە کۆشکی خەیاڵی قەڵەمم ناترازێ... نافڕێ فڕفڕفڕ فڕفڕە    تۆ 
ئەتگوت):(

فڕفڕەی دەنگێکم لێت ئەوێ    کەس نەیبێ   تۆ لەگەڵ فڕفڕەی 
ساختی من وەرسوڕایت.

دوو: جیاوازی گەمە زمانیەکانی بەشی یەکەم لەگەڵ ئەم چەشنەی 
خوارەوە چییە؟

به رده   “وامم”  و بۆم نادرێته وه  گوڵێ قه رزار به رده وان و به ردانه   به  
شیر و شوور و شه ڕئاو    تا شه راب و یاقووتی     

.....
به  ئاسنی خه وتووته وه.. به  به رده وه  که  بۆته  خیززز     نابێ به  زیخ نه  

به رده  با به رده 
تۆخوا به رۆکم به رده ... سه دجارم گۆت ئاوێنه !

....
تۆ روومه تیت به  گوڵ ده گۆت؟ ئاوێنه یی به  مه ڕمه رت     مه ڕێ له  
دووره وه  فڕی          به  که و ده ڵێی؟   نا ئه مه  شێعره   هه ر مه ڕم 

کرده  به که ر  ببووره  که وم دێ.. 
....

به م تێکه ڵ پێکه ڵه ت زمانمان لێده که یته  ئاو و ئه ترسم بمانبێ  زۆڵه  
مه که !

ده که  به  میم و یین جیاوازن وه ک شار و سار  نا باسی تێکه ڵت ده کرد 
و بووی به كه ڵ

.....
بمانگرن هیچ و نه مانگرین هه ر هیچ و هیچ هیچێن  هه چه  له  باوکت 

گه  گه ووادان و گه ووادێن و گوودین یش هێچ نین با هیچن چ جیاوازه  
هه زار سف ریش هه ر ده بنه  هیچ و ئه مه  مه نته قی شاره  شۆڕه بی

....
-تۆ ده ترسای وه ک شێر و شیری چی به  مه مته وه  ده ڕژا.

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

lan- دەبینین ئەوانەی بەشی یەکەم بەڕوونی گەمەی زمانی   (
  game بە تەعبیر و دەربڕێنی ویتگێنشتاینە، جا )guage game
زمانیەکەنی   گەمە  هەیە؟  تایبەتمەندیێکی  چ  ویتگێنشتاین  الی  لە 
و  زمان  ئامێزی  لە  گەمەکان  ڕێسامەندن،  و  شێوازمەند  ویتگێنشتاین، 
یان  چاالکی  لە  چەشنێ  زمانییەکان  گەمە  زمانییەکاندان،  کردارە 
وشە  یەک  بەکارهێنانی  چۆنیەتی  پرسیاری  گەمە،  ژیانن.  لە  شێوەیێک 
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تایبەتمەندیێکی دیکەی گەمەی  جێنشینی پرسیار لە واتاکەی دەکات. 
ئەمەیە کە هەر گەمەیێک پێش گریمانەیێکی هەیە کە  ویتگێنشتاینی 
پەسەند دەکرێ بەاڵم ناسەلمێندرێ، بەو واتایەی کە هەر شتێ گەمەی 
واتایێکی دیکە، کە  و  بۆ شتێک  داناسەپێندرێت  زمانی خۆی هەیە کە 
ناتوانێ پێش گریمانەی گەمەیێک رەت یان پەسەند بکات،  وایە کەس 
نەبێت. بەشدار  گەمەدا  لەو  نەکردنی  قەبووڵ  بە  دەتوانێ  تەنیا  بەڵکوو 
بەاڵم لە گەمە زمانیەکانی بەشی دووهەمدا کە لە شیعری “بە عینجە و 
lan- )فینجەوە... چ شار”وە هێناومەتەوە، لەگەڵ تەعبیری گەمەی زمانی 
لە  یەکەم جارە  بۆ  دەبێنەوە، کە  ڕووبەڕوو  گادامێری   )guage play
 game و play شیعری کوردی دا کەڵکی لێوەرگیراوە، جیاوازی نێوان
چین؟ هەر وا کە لەو چەن نموونەدا هێناومە زۆر بەرچاوە کە ئەم چەشنە 
کە  دیارە،  پێوە  ناسانەی  بوون  هێرمۆنێتیکی  ڕۆڵێکی  زمانییە،  گەمەی 
پێویستی بە راڤە و خوێندنەوەی چەند ناوەندییە، )بەردەوامم _ بەردە _ 
وامم _ بۆم نادرێتەوە _ گولێ قەرزار _ بەردەوان و بەردانە _ بەردە _ تۆ 
خوا بەرۆکم بەردە...( یان بڕواننە جیاوازی گەمەی زمانی فڕفڕە: )تۆ لەگەڵ 
فڕفڕەی ساختی من وەرسوڕایت. شیعری ١٦ و مه ڕێ له  دووره وه  فڕی... 
به  که و ده ڵێی؟ بە عینجە و فینجەوە...چ شار(گادامێر لە کتێبی )حەقیقەت 
و شێوە( بە ئەزموونی “سەرسام”ی رووبەروو بوونەوە لەگەڵ دەق ئاماژە 
ئەوەی  بەر  لە  دەبین  نامۆ  دەق  واتای  لەگەڵ  ناکاو  لە  ئێمە  دەکات. 
هاروهاجترین  دەتوانین  وابوو  پێی  گادامێڕ  دیکەین،  شتێکی  چاوەڕوانی 
)بازیگوشانەترین playful( ڕەهەندی زمان لە شیعردا بیدۆزینەوە، ئەو 
پێی وابوو کە بزۆزی و گەمە یەک شت نین، بەتایبەت کاتێ بەرهەمەکانی 
بۆمان دەردەکەوێ کە گەمە  بەروارد دەکەین  گادامێڕ  و  ویتگێنێشتاین 
لە چاالکیێکی ڕێسامەند زیاتر نییە و لە الیێکی دیکەوە هاروهاجی یان 
تەنانەت  ڕادەوەستێ،  کۆکردنەوەدا  و  خستن  ڕێک  حاندی  لە  بزۆزی 
دەتوانین بڵێین ئەوەی کە بە شتێک ئاوەڵناوی بزۆزی دەدات بەرەنگاری 
 .)١٣٩١ الدن.  کۆکردنەوەدا)کریس  و  ڕێکخستن  ئاستی  لە  کردنە 
دەکات،  ئاسۆکان”  “تێکەڵبوونی  لە  باس  دا   play گەمەی  لە  گادامێڕ 
دڵەراوکێکان، بەشداربووەکان بە وت و وێژ ڕادەکێشی و لەم دانیشتنەدا، هەم 
زمان دەگۆڕدرێ و هەم ئاسۆکان، هەروەها “تێکەڵبوونی ئاسۆکان” کاتێک 
ڕوودەدات کە تاک نەزانراو و ناچار تووشی گەمەی زمانی ڕابردووی دەبێ، 
بە وتەی گادامێڕ، گەمەی زمانی ڕابردوو کارتێکردنیان بۆ سەر هەنووکە 
ڕاگرتووە، بە نەبوونی مانای ڕابردوو، ڕۆنانی مانای ئێستا ئەستەمە)کریس 
شیعری  دەقی  دا  شوێن  چەن  لە  دەبینین  وەک  هەر    .)١٣٩١ الن. 
ڕابردووی شاعیر لە )بە عینجە و فینجەوە... چ شار(دا کەڵکی لێوەرگیراوە:
گرینگ ئه وه  بوو بانمان ده برده تاران و گڕمان ده نارد بۆ شار به  باڵی په پووله وه  
پێشوو...  به وه ره قی  شێعر  هه ڵفڕه ...”  پێی  باڵه کانم  هانێ  ئاگر 
. . . . .
شێعره سات ده یگوت مێژووج جیڕه جیڕی له  شار به  عینجه وه  تره  له  فینجه ی 

تۆ نازێ
....

“بێ ئه وه ی خه به رم بێته وه  له  خه و هه ڵسام”
له  شێعری سااڵنی پێشوو...

....
ئه مه  منم و چۆن بڵێم ئیتر فه حه 

“کام راستیمان نه ده نایه  چاڵی مستتان ...
ده  چاو بکه نه وه  و بیبینن!

دەور  بە  هالەێیک  تاڵ،  قاوەی  شاسماییل،  شاعەباس،  بە  ئاماژە  یان 
سەرەوە، ماموورەکان تاهەتایە کەم بوون یان نەبوون کێشەکە ئەوەیە! و...

تایبەتی دەوێ(،  نێوان ێدەقیەتی )کە خۆی کاتیکی  باسی  کە جودا کە 
ئەم  دەکەن،   playگەمەی و  نەریت  دیرۆکی،  ئاگاهی  لە سەر  جەخت 
نێوان  لە  پڕنەکراوە  مێژوویی  مەودایەکی  کە  دەدەن  پیشان  فاکتانە 
زمانیەکانی هەنووکە  هەیە، گەمە  دا  و هەنووکە  ڕابردوو  زمانی  گەمەی 
بەشێک لە گشتێیەتی بەردەوام ڕوو لە زیادبوون یان بە واتایەیی دیکە 
باڵو  هەنووکەدا  لە  هەتاکوو  دەبێ  درێژەی  ڕابردوو  نەریتەن.  ئەو  هەر 
دیرۆکی  دەقی  دەروونی  لە  کە  ڕابردوو  زمانییەکانی  گەمە  ببێتەوە. 
ڕابردووەوە دێن و هەر لەو شوێنەشەوە پارێزراون، ئاسۆی خۆیان هەیە و 
دەکرێ لە هەنووکەدا بە شێوەیێکی داهێنەرانە مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێ.
زمانی  گەمەی  نێوان  سەرەکیەکانی  جیاوازی ێیە  بمانەوێ  ئەگەر 
زمانیەکانی  گەمە  و   )language game( ویتگێنێشتاین 
چەند  لەم  بکەینەوە،  کورت   )language play( گادامێڕ 
بکەین)جهرمی١٣٩١(: ڕیزیان  دەتوانین  خوارەوە  خاڵەی 

تایبەتمەندی گەمەی زمانی 
 language( ویتگێنێشتاین
)game

تایبەتمەندی گەمە زمانیەکانی 
)language play( گادامێڕ

ڕەهابوونشێوازمەندیی 

پەسەند کردنی هێرمۆنێتیک و ڕێسامەندیی
جوانی ناسی

جوواڵن و سرکی ێیەتینەگۆڕیی

 بوونی گاڵتە و بزۆزیخاوەن پالن بوون

هاوتەبایی و خۆڕێکخەرینەچەمین و نەرمی نەنواندن

پێشبینی نەکردنتوانایی پێشبینی

ئەوەی کە بووەتە هۆی ئاژاوەگێڕی لە تێئۆری ئاژاوەدا، ڕچاو کردنی ئەو 
تایبەتمەندیانەی گەمەزمانییەکانی گادامێڕی ێیە، کەوایە ئەمە گەمەیە کە 
لە ڕاستیدا یاری دەکات نە خۆدی یاریچی، ئەوەی کە کایەکە دەگەڕێنێ 
خودی یارییەکەیە و گەمە بەسەر یاریچێیەکاندا زاڵە، لەدواییدا گادامێر 
پێمان دەڵێ کە لە شێکردنەوە دا تووشی گەمە بووین. گەمەیێک کە لە نێویدا 
دەق لەگەڵ ئێمە قسە دەکات. گادامێڕ یەک چەشنە لێکدانەوە و تەفسیر 
رەت دەکاتەوە و ڕاڤەگەلی جیاواز بەرهەمی گەمەی تێگەییشتن دەزانێ.

دوایینوتە: 
}گڤه ی زمان به  تۆوه  خۆشتره  ناحاڵی{ 
لە دەقی بە عینجە و فینجەوە...چ شار

هەر وا کە لە دەسپێکی وتارەکەوە باسمان کرد تئۆری ئاژاوە   
پێی وایە لە هەر ئالۆزیێکدا تەکووزێک هەیە و چوار گریمانەی سەرەکی بۆ 
ئەم بشێوییە داناوە کە لە سەرەتادا قسەمان لەسەری کرد، بە شوێن ئەوەدا 
ئەو باروودۆخەی دەبووە هۆی ئاڵۆزی واڵتی ئاژاوە بە پێی دەقی شێعریی 
هێنرایەوە، ئێستا و لە کۆتاییدا چوار گریمانەی تئۆری ئاژاوە بە خوێندنەوی 
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شیعری )بە عینجە و فینجەوە... چ شار( دەبەستینەوە و درێژە بە وتارکە نادەم:

:)strengattractors(ڕاکێشانینامۆ- 
شتانەی  ئەو  هەموو  هاتووە،  بەشەدا  ئەم  ڕوونکردنەوەی  لە  کە  وا  هەر 
سەرچەشنێکی  درێژەدا  لە  دەیبینین،  پڕئاژاوڵە  یەکەمدا  ڕوانگەی  لە 
دامەزراو بەخۆیەوە دەبینێت، شاعیر بە هێنانی تێکنیکەکانی زمانئاڵۆزی 
دق  دا  ڕواڵەت  لە  ڕەنگە  پارادایمەکان  گۆڕانی  کە  بخات  دەری  توانی 
هەر  بەاڵم  بکات،  شڵەژان  تووشی  خوێنەر  یان  بدات  پیشان  شێواو 
سەقامگیربوونە. ئەجام  و  کراوە  تێکنیکێک  پێی  بە  ئاڵۆزییانە  لەم  کام 
گۆڕانێکی  چەشنە  هەر   :)butterfly effect(پەپوولەیی کاریگەری   -
شاعیر  دا.  کۆتایی  لە  گەورە  شڵەژانێکی  دەبێتە  سەرەتادا،  لە  بچووک 
ئارای نێوان دەقیەتی بەتایبەت باسی “تێکەڵبوونی ئاسۆکان”  بە هێنانە 
بەو واتاییەی کە گادامێر دەڵێ: بەشداربووەکان بە وت و وێژ ڕادەکێشی 
پیشانی  و  ئاسۆکان  هەم  و  دەگۆڕدرێ  زمان  هەم  دانیشتنەدا،  لەم  و 
دەدات کە گۆڕانێکی بچووک بووتە هۆی سەرهەڵدانی بزاڤێکی تازە، بۆ 
نیشاندەری  دەکرێن  شیعرەسات  بە  شیعرەدا  لەم  ئاماژانەی  ئەو  نموونە 
و  پێکرد  دەستی  شیعرەساتەوە  بە  شیعردا  بواری  لە  کە  گۆڕانەیە  ئەو 
هات.  وەدی  ئەودا  شوێن  بە  نوێترخواز  بەرەیێکی  بەخوڕی  لێشاوێکی 

selfsimi- -سەروشوێنیهۆلۆگرامییانفرکتاڵ (
:)larity

دەردەکەوێ،  دا  گشت  و  پاژ  نێوان  لە  وێکچوویی ێیەک  واتایەی  بەو 
شاعیر بە بەکارهێنانی گەمەزمانییەکانی گادامێڕی توانی بە خوێنەر ئەوە 
بگەیێنێت دەق بە گشتی مانای خۆی هەیە و هەر کەرت و پاژێکیش لە 
شوێنی خۆیدا دەتوانین خوێندنەوی جیاوازی خۆمانی پێشکەش بکەین.
- هەڵکردنی دینامیکی)dinamyc adabtation(: سیستەمە ئاڵۆزەکان 
لە پێوەندی لەگەڵ دەورووبەری خۆیاندا وەکوو بوونەوەر کار دەکەن. بوونی 
سێ دەنگی جیاوازی تیکەڵ بە یەک بوو بە هۆی ناجێگیری دەق، بەو واتایەی 
هەر دەنگێ سەربەخۆ لە دەنگەکانی دیکە ڕۆڵی جیاوازی خۆی هەیە و بە 
گشتی لە دەقیشدا پێوەندی پتەوی لەگەڵ دیکەی کۆمەڵە پاژەکانی تر هەیە.

بەم چەشنە دەبینین دەروازەی خوێندنەوەکان کراوەیە و ئێمە   
دەتوانین دەقە سەرکەوتووەکان بە چەندین گۆشەنیگاوە بخوێنینەوە، من 
لەم وتارەدا هەوڵمدا بە پێی تێۆری ئاژاوە کە زۆر لەگەڵ کەشی ناو دەقی 
شیعری )بە عینجە و فینجەوە... چ شار( دەگونجێ بیخوێنمەوە و بۆمان 
دەرکەوت کە بۆ یەکەم جار لە شیعری کوردیدا گەمەی زمانی گادامێڕی 
لەم شیعرەدا بەرجەستە کراوە و چۆنییەتی دەرخستنی مانا لە دەقدا و 
تەکووزیی و دامەزراوی ئەم هەموو بشێوییە، چلۆن پێکەوە بەستراونەتەوە.

سەرچاوەکان:
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   2.از difference تا Differance ، مهدی خبازی کناری، نشـر 

حکایت نوین قلم، چاپ اول 1394
   3.فلسفه زبان قاره ای و فرهنگی، محمدرعایت جهرمــی، پژوهشگاه 
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نشر کتاب پارسه، چاپ اول، 1391
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کورتە:
ته نز یه کێک له شێوازە کاریگه رەکانی ئاخاوتنی ئه دەبی و هونه رییه. ئه م شێوازه 
ئاخاوتنه یه کێک له لقەکانی ئه دەبیاتی ڕەخنه گرانه و کۆمەاڵیه تییانه  به ئه ژمار دێت. 
له ئه دەبیاتی کوردیدا تەنز خاوەن مێژوویه کی دوور و درێژه، به چەشنێک که 
له ئه دەبیاتی فۆلکلۆردا نه ک به ناوی تەنز بەڵکوو به ناوی جۆراوجۆر خۆ به 
دەسته وە دەدا و سنوورێکی زۆر دیاریکراویشی لەگە  ڵ ته وس و داشۆرین نییه، 
بەاڵم خەنده نوخته خاڵی هاوبەشی هەمووانه،  له تەنزدا ئه م خەنده یه له ڕووی 
بەر پرسایه تییه و هەڵقواڵوی بیرێکی قووڵه له ناخه وە. کەوابوو ته نز له کۆنەوە 
سرنجی چینه جۆراوجۆروکانی کۆمەڵگای کوردی بۆ الی خۆی ڕاکێشاوە و به 
که ڵك وەرگرتن له م زمانه  بەرامبەر به ناحه زییه کان، گرفتەکان و ناڕاستییەکان 
دواون. له کاریکاتێردا چۆن هونه رمه ند هه وڵ دەدا به بەرجسته کردنه وەی 
هێندێک الیه ن، بیری بینه ر به رەو واتایه کی تایبه ت ڕاکێشه بکات له شێعریشدا 
ڕۆڵێکی ستراتێژی هه یه و شاعیر به ردەوام له حەولدا سرنجی به ردەنگ بۆ الی 
مانا و واتای مه به ستی بگه یه نێت. ئه م لێکۆڵینه وەیه هەوڵێکه بۆ تاوتوێ کردنی 
ته نز له هۆنراوە کوردییەکانی مەال مارف کۆکەیی و له کۆتاییشدا دیاریکردنی 
کوردیدا. ئه دەبیاتی  و  ته نز  له  شاعیره  ئه م  ڕاسته قینه  ی  پێگه ی  و  جێگه 
ئامانج له م باسە نیشان دانی ئه وەیه که ڕەساڵه تی ته نز له شێعرەکانی مەال مارفدا 
وەک یه کێک له باشترین دەرفەتەکانی گونجاوه بۆ دەربڕینی ڕوانگه ی ڕەخنه گرانه به 
پاراستنی شوناسی هونه ری و ئه دەبی. شێوازی لێکۆڵینه وە لە م نووسراوەدا به ڵگه یی 
و کتێبیه که بۆ شرۆڤە کردن کەڵک له چەند وتار و کتێبی پێوەندیدار وەرگیراوە.
له دەرئه نجامی ئه م باسه دا دەردەکه وێ که شاعیر له باسی گیروگرفتەکانی 
خەڵکدا به زەق کردنه وەی دواکه وتوویی، نه خوێندەواری و السایی کردنه وە، 
یه کگرتوویی،  ئازادی،  خوێندەواری،  به  دان  بایخ  کاتیشدا  هەمان  له 
ئاراسته کردنی شێعری  به  نیشتمانپەروەری وەک شاعیرێکی “دەروەست” 
دەبێته وە. چەقبه ستوویی  به رەنگاری  ته نز،  چەمکی  به  ڕەخنه گرانه  

کلیلواژه:
مەال مارف کۆکەیی ـ ته نز ـ ئه دەبیاتی کوردی

پێشەکی:
له  تەنزی  زۆرترین  بیستەمدا  سەدەی  له  کوردی  ئه دەبی  مێژووی 
دوای جەنگی جیهانی  زۆرتری شێعری  به شێکی  تایبه ت  به  خۆگرتووه، 
یه که م و شاعیرانی وەکوو )بێکه س، قانع، ئه خۆل و شێخ ڕەزای تاڵەبانی( 
پڕیه تی له ته نز و هه جوو، ئه مه بێجگه لەوەی لەو سەردەمەشدا به دەر له 
به سەرهاته سەیر و سەمەرەکان وەکوو پەخشان  ته نز و  بەشێكی  شێعر 
ئه م  نووسراونه ته وە.  سەججادی(  عەالئه ددین  مرواری  رشته ی  وێنه  )بۆ 
سەدەیه سەدەی گوێزرانه وەی ئه دەبیاتی ته نز له مێژووی ئێمه دا له تەنزی 
زارەکییه وە بۆ ته نزی نووسراوه به ئه ژمار دێت. )ئارام سدیق ـ 2017 ـ 2(
مەال مارف کۆکه یی له شاعیرانی به رەی موکریان، لە هەل و مەرجێکی 
زۆر ئەستەم و لە نەداری و چەرمە سەریدا ژیاوە و هۆنراوەی هۆنیوەتەوە، 
و  دەداتەوە  ڕەنگ  بەرهەمەکانیدا  لە  ئاشکرا  بە  نەداریە  ئەو  تەنانەت 

کاریگەری کردۆتە سەر شێوازی نوسینی. مەال مارف قسە خۆش و نوکته 
باز بووه و مه جلیسی ئه م جۆره که سانه شی ال خۆش بووە. لەوەوە که له 
چەندین جێگا ناوی شێخ ڕەزای تاڵەبانی بردووە و ئاماژه ی به بیروڕای 
دیاره الی  به ستووە،  بۆچوونەکانی  به  پشتی  بەڵگه  و وەک  ئه و کردووە 
خۆشەویست و پەسند بووە. )سەمەدی/ دیوانی مەال مارفـ  2012ـ  28(
له م قۆناغه دا له موکریان سەیفولقوزات و مەال مارف کۆکه یی وەک دوو 
پێشەنگ و ئااڵ هەڵگری شێعری قوتابخانه ی موکریان سەریان هەڵداوە. 
خەڵک  جۆراوجۆرەکانی  چینه  لەگەڵ  دەتوانێ  باشتر  شێعر  ئه مجارەیان 
پێوەندی بگرێ، ئه گه رچی زمانی شێعر سادەتر و باشتر خۆ به دەسته وە 
دەدا و دەتوانین بڵێین ئه م زمانه پێویستییه کی حاشاهه ڵنەگره بۆ نووسینی 
نادا شێعر له چوارچێوەی  ئیزن  ئه دەبی  تەنز، بەاڵم عەرووز و سەنایعی 
دەسەاڵتی شاعیر بێته دەر، له و سەردەمه دا شێعری کوردی پەیڕەوی له 
شاعیرانی پێشوو دەکات و شێعر نه که وتۆته قۆناغی نوێ بوونه وە، ئه گه رچی 
له مانا و مەفهوومدا ئه م نوێ بوونه وەیه به رچاوە و مه ال مارفیش به دەکار 
کردنی وشە گه ل و که رەسته ی نوێ له شێعرەکانیدا دەستێکی بااڵی هه یه.
و  ژیاوه  تێیدا  مارف  مەال  کارەساته ی  پڕ  هە ل ومه رجه  لە م  
ناوخۆی  شەڕی  جیهانی،  گه ورەی  شەڕی  دوو  وەک  ڕووداوگه لێک 
دانانی  شوێن  ساباڵغ  خەڵکی  کوشتاری  و  مه شڕووته  شۆڕشی  ئێران، 
وای  و  دەئه زموێ  شاعیر  هه ژار،  خەڵکی  ژیانی  سەر  له  ڕووداوانه  ئه م 
زام  و  برین  له  باس  ته نزدا  زمانی  چوارچێوەی  له  جار  زۆر  لێدەکات 
)25 ـ   2012 ـ  )هەمان  بکات.  نه ته وەکه ی  و  کۆمەڵگا  ئازرەکانی  و 
له  به اڵم  نییه  ته نزنووس  شاعیرێکی  مارف  مەال  گشتی  به 
دەڵێ  پێمان  زمانه  به م  و  دەبینرێ  ته نز  شێعرەکانیدا  زۆربه ی 
عەداڵه تییه.  بێ  به  دژ  و  نابه رابه رییه کان  نوێنگه ی  زمانه  ئه م 
مارف  مەال  که  دەردەکەوێ  بۆمان  باسەدا  ئه م  دەرئه نجامی  له 
دەربڕینی  بۆ  گونجاو  دەرفەتەکانی  باشترین  له  یه کێک  وەک  ته نز 
ئه دەبی  و  هونه ری  شوناسی  پاراستنی  به  ڕەخنه گرانه  ڕوانگه ی 
خۆی. سەردەمی  کومەڵگای  چاکسازی  پێشەنگی  بۆته  و  هەڵبژاردووە 

تەنزچییه؟
ته شه ره   و  تانه   مانای  به   فه رهه نگ دا  له   عاڕه بیه ،  وشه یه كی  كه    ته نز 
كه   ده گوترێ،  مه به ست  ده ربڕینی  شێوازه كانی  له   یه كێك  به   و 
چاكسازی،  مه به ستی  به   بزاوی،  و  شیرین  زمانێكی  به   وێژه ر 
)1 ـ   2008 ـ  )قاسمی  ڕه خنه .  ده خاته به ر  بابه تێك  په رده دا  له  
تیژی  و  توند  ماناگەلی  دەربڕینی  بۆ  تایبه ته  شیوەیه کی  ته نز 
حەقیقەته  ئاشکراکردنی  و  ڕەخنه گرانه  ڕامیاری،  کۆمەاڵیه تی، 
له وانه  لێدوان  که  کۆمەڵ  و  کەس  تاکه  گەندەڵی  له  ڕق  و  تاڵه کان 
له حنێکی  به  هەڵبه ت  کراوە،  قەدەغه  جیدی  و  ئاسایی  شێوازێکی  به 
)1 ـ   1394 ـ  )قوڕەیشی  شۆخیدا”  دەڤری  له  و  ناڕاسته وخۆ 
له  ته نز وەک حاڵەتێک  ئه دەبیدا  زاراوەی ڕەخنه ی  ئینسایکلۆپیدیای  له 
چیرۆکدا  و  گێڕانه وە  جیاوازەکانی  شێوە  له  که  کراوە  پێناسە  دەربڕین 

ڕەساڵەتیتەنز
لهشێعری“مەالمارفکۆکەیی”دا

هەرمانوەتمانی
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له دوو توێی خۆیدا مانایه کی جیاواز و ته نانه ت هەندێک جار مانایه کی 
)1 ـ   2017 ـ  سدیق  )ئارام  دەگرێت.  خۆ  له  ڕواڵه تییه که  مانا  به  دژ 
هێندێک له خاوەن ڕایان ئاماژه به سێ جۆر ته نز له سەردمی هاوچەرخدا 
دەکه ن، ته نزی زمانی، نمایشی و بارودۆخی ته نزاوی. هێندێکی دیکه ش 
دەبێ  دابه ش  دیکه دا  دەسته ی  چەند  به سەر  ته نز  بڕوایه ن  ئه و  سەر  له 
وەک: ته نزی کۆمه اڵیه تی، ژورنالیستی، ڕامیاری، فەلسەفی، ڕەش و هتد. 

مەالمارفکێیه؟
مەال مارف کۆکەیی له دووەمین ڕۆژی بەفرانباری 1254ی هه تاوی له 
دوو  بووه.   دایک  له  مەهاباد  شاروێرانی  ناوچه ی  ئاوایی حاجی خۆشی 
و  دەخوێنێ  کوردستان  باشووری  له  مه حوی  خانەقای  له  نیو  و  ساڵ 
پاشان دەگه ڕێته وە موکریان و الی مامۆستایانی بنه ماڵه ی تورجانی زاده 
ساڵیدا   26 ته مه نی  له  دەدات.  خوێندن  به  درێژه  بۆکان  له  “قزڵجی” 
و  دەکات  زەماوەند  بانه یی  ڕەزای  مەال  کچی  خانمی  ئامینه  لەگەڵ 
پاشی 38 ساڵ ژیانی هاوبەش، خێزانی ساڵی 1318ی هەتاوی کۆچی 
و  کوڕ  چوار  مارف  مەال  ناهێنێته وە.  ژن  مارف  مەال  و  دەکات  دوایی 
دوو کچی به ناوەکانی “عەلی، مه عسوومە، عەبدوڵاڵ، محەممەد، تووبا و 
ئه حمه د” بووه. کوژران کوڕه گەورەکەی به ناوی عەلی دەبێته سەرەتای 
دەربه دەری و غەم و پەژارەی شاعیری هه ستیار و له ئاکامدا به نابینایی 
و  عەڕەبی  فارسی،  “کوردی،  زمانی  به چوار  مارف  مەال  دەنێته وە.  سەر 
ترکی” شێعری هۆنیوەته وە، ناسناوی شێعری “مارف/مەعرووف”، “کاکی 
کۆکی” و “کۆکەیی” بووە. )سەمەدی/ دیوانی مەال مارف ـ 2012 ـ 24(
زمانی شێعری مەال مارف ساده و ڕەوانه بەاڵم وەک تیغی بڕنده بێ پەروایانه 
دەدوێ. شێعرەکانی له سەر دڵ دەنیشن و به دەکار کردنی مەفاهیمی نوێ 
زانیاری دەدات به خوێنه ر ناڕاستەوخۆ به زمانێکی ته نز ڕەخنه دەگرێ.
مەال مارف به شاعیرێکی زانا و ئاگادار له ڕووداوەکانی سەردەمی خۆی 
ناسراوە، به چەشنێک که وەک شرۆڤەکارێک و به زمانی شێعر له سەر 
خوێنه ر. به  دەدات  زانیاری  و  دەدوێ  ناوچەییه کان  و  جیهانی  ڕووداوە 
ئه م کەسایه تییه سەرله به یانی ڕۆژی سێشەممۆ 6ی خەرمانانی 1324ی 
هەتاوی له گەڕەکی مزگه وتی سووری مەهاباد چاوی بۆ هەمیشه لێکنا 
)39 ـ   2012 ـ  )هەمان  نێژرا.  مەهاباد  مەالجامی  گۆڕستانی  له  و 

شیکاریتهنزلهشێعریمەالمارف:
١-لۆمهیشێخوخەلیفه:

له چەند شێعری مەال مارف کۆکەییدا شاعیر به تووندی ڕەخنه له شێخ، 
ناڕاست لەگەڵ خەڵک دەگرێ و  ئایینی ڕیاکار و  خەلیفه و کەسایه تی 
دەکات.  ڕوو  دەستیان  و  پێدەکا  گاڵته تان  شاعیرانه  و  پاراو  زمانێکی  به 
له شێعری “جەنابی سەیدی نوورانــی”دا به تووندی ڕەخنـه له خەلیفه 

عوبەیدیلالی ئیندرقاش دەگرێ: 
لهحەیفیئهوخـەلیفەیتوورەکــهیسەرپڕلهسندانه
کهکەسنازانێغوولهیالهفیرقــەیجیننـهیائینسی

***
لهژێرکورسیهەتاڕۆژئهحمهقەدەخواتولێیدەنوێ
کهڕۆژبۆوەدەڵێئهوشۆکهچوومهعەرشوتاکورسـی

مەال مارف تیری تانەش له شێخ دەگرێ که بەرپرسایه تی له سەرشانی 
ئه وە:

جەنــابیکاکهنوورانـــیدەبێتـــۆبۆچـیڕازیبی
بهئهمئەوزاعه،گهرچاکیئهگهرپیریئهگهرشەخســی
بڵـێبـهوقەومـهبێئهقڵهبڵێبــەوئههــلـهنـــادانه
هەتـاکەیدەبنـهیهخسیـرونهچیریتیریبێقەوسـی

یان له شێعـری “شــاهیدی شەرعی”دا گاڵته به شاهیدی مامۆستای تێر و پڕ دەکا:
تاسمێڵولێــویمامۆستابریقەیبێبهڕۆن
شافیعیکوانێقەبووڵهشاهیدیخۆیووەکیع

٢-ڕەخنهلهکۆنەپەرستی:
خەلیفه زاده “دا  ئاغای  به  “بێژن  شێعری  پارچه  له  مارف  مەال 
شێعرەکه ی  هه م  و  دەداته وە  زاده  خەلیفه  عەبدولقادری  مەال  واڵمی 
دەگرێ. فشه  به  ڕیش  تاشینی  سەر  له  بڕیارەکه ی  هەر  و 
مەال مارف تێنگه یشتوویی و نه خوێندەواری خەڵک، بێ هه ڵوێستی شێخی
زانا و بێ ئیدراکی عالم له قاو دەدات و زەرده خـه نه دەخاته سـەر لێوی 
خوێنه ر و به ته نزێکی تاڵ به ردەنگ ناچـــار به بیر کردنه وە و تێفکرین 

دەکات.
ئهوجــــاربهســـەرچوو،ئیتــرخـــۆتمـــەکـه
بـهینــولئــودەبــــا،سەخــــرهومــەزحــهکــه
ئــــــازادکـــردنــــیڕدێــــنمـهنــدووبـــه
حــــوســنوزینــهتـــه،فــــرهمهحبـــــووبه
تـــــۆئیشتچییــــهبـــــهڕیشــــیفەقیــر
تــهنقیــدیدەکـــهیبێـــفکــروتـــهدبیـــــر

ته زویر  به  به رامبه ر  شاعیر  بوێری  وەره  سۆفی  شێعری  له  هەروەها 
و به رچاوتره  سۆفییه وە  الیه ن  له  خەڵک  هەڵخەڵەتاندنی  و  ڕیا  و 
پێشکه وتنی ئاستی  له  بەاڵم  ناکات  دوژمنایه تی  که  ئه وە  سەرەڕای 

کۆمەڵگادا تیری توانج له دڵ مردووی و بیری چەقبه ستووانه دەگرێ.
بهمڕیشهههتــاکەیدەبڕیڕیشەیــیعومرت
ئــهمڕیشهمهگـــهرتیشەیهیاشــەققەمشاره
تێـــفکـرهتەمــاشـاکهلهکووچهولهخیاـان
سۆزینهیهنهشئــهیمهیـــهئــاوازهییتـاره
پۆلپۆلسەفیمەحبووبهلهگوڵزاروچـەمـهنـدا
تۆدێویمهگهرمــهنزڵـــیتۆهـەرلهمەغاره

مەال مارف ڕەچەشکێنی دەکات، چوون ئه و زمانه ی بەرامبەر به شێخ و 
سۆفی، ئاغا، زانا و شاعیر به کاری دێنێت بوێرانه یه. ئه و ناحەزییه کان به 
کردنه وەی  و السایی  ئاگایی  بێ  له  ڕەخنه  تووندی  به  و  دەگرێ  گاڵته 
کوێرانه به دوور له بیر کردنه وە دەگرێ. زمانی ته نزی مەال مارف پاراوە، 
تەنز  دەڵێن  وەک  دیکتاتۆرییه ته.  سەردەمی  هاتووی  به رهه م  ئه وەش 
و سەرەڕۆیی. زۆرداری  و  زوڵم  ته مه نی  درێژایی  به  ڕابردوویه که  خاوەن 

٣-وەسفیئازادیخوازیوبەرنگاربوونهوەلەگەڵ
زۆرداری

خەلیفه ی  زورداری  و  زوڵم  سەبا”  بادی  “ئه ی  شێعری  له  وێنه  بۆ 
دەشوپهێنێ  زولجوشەن  شمری  و  زیاد  ئیبنی  عوبه ید  به  ئیندرقاش 
ئێوە  دەڵێ  و  نیزامی  سوڵتانی  الی  دەباته  خۆی  سکااڵی  به مجوره  و 
لێمه که ن. پشتیوانی  چیتر  وان  عەبا  ئالی  وەک  ڕاستیدا  و  پاک  له  که 
شێعری تەنزی مەال مارف ئاوێنه ی حه قیقەته، شاعیری موکریان ئه م زمانه دەکاته 
چەکی خەبات و له هەمبەر ملهوڕانی دەسەاڵت و ئەربابانی زوڵم ڕادەوەستێ.
له شێعری “نسحەت و پەند”دا شاعیر وەسفی ئازادی و ڕزگاری خوازی 
دەکات و ئاماژه به هێندێک به سەرهات یان ئاماژه به چیرۆکەکانی فۆلکلۆر
و ئەفسانه یی وەک “غوولــی بیابان و “به یتی بله” دەکات له کۆتاییشدا 

دەڵێ:
ئهولەززەتیئازادیوحـوڕڕییەتـینهفسـی
سەدمهرتەبەشیرینترهلەمشەککەروقەنده

ڕووداوی  و  ژ.ک”  “کۆمەڵه ی  سەردەمی  به  ئاماژەیه که  که 
قەند  مردووەکانیش  سجیلی  به  دەدا  هه وڵیان  خەڵک  که  شارەبانی 
و  ئازادی  که  دێنێته وە  خەڵک  وەبیر  مارف  مەال  و  وەرگرن  شەکر  و 
شیرینتره. دەکوتن،  بۆ  خۆی  شەکرەی  و  قەند  لەم  بڵندی،  ته بع 
که  دەدا  هان  خەڵک  مه زلووم”  میلله تی  “ئه ی  شێعری  له  هەروەها 
واژه  دەسته  له و  هێندێک  بگرن.  یه ک  و  بووه  ته واو  جەهالەت  قۆناغی 
تێڕامانن. جێگای  دێنێ  کاریان  به  شێعرەدا  له م  شاعیر  وێنانه ی  و 
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یاسای  له  باس  که  مێزەر”یشدا  مەقامی  “قایم  به یتی  ته ک  له 
به دەکا،  پەهلەوی  شای  ڕەزا  سەردەمی  گۆڕینی  جلوبەرگ 

چەشنێک ناڕاستەوخۆ و به زمانی ته نز تەشەر به ڕەزا خان دادەدا:
ئهمکــاڵویپەهـلهویقــایـممقامــیمێزەره
بۆهەمووکەسباشهئهممابۆکەچەڵباسیسەره

٤-سەرزەنشتکردنیکردەوەوڕەفتارینادروستی
کۆمەڵگا

پایە ی  و  پله  به  گه یشتن  و  سەرکه وتن  بۆ  که  کۆمەڵگایه کدا  له 
داوێنی  به  دەست  خوێندەواریش  به رەی  و  زانایان  ته نانه ت  بااڵتر 
نه خۆشه،  کۆمەڵگایه   ئه م  دەگرن  یه کتر  کردنه وەی  بچووک  و  درۆ 

گه یشتووه  خۆی  سەردەمی  بارودۆخەی  له م  باش  مارف  مەال 
دەکات.  ڕەفتارانه  ئه م  سەرزەنشتی  شێعرەکانیدا  له  هێندێک  له  و  
بەرچاوە: نووسیوه  حوسەینی  مەال  بۆ  که  شێعرێکدا  له  ئه وە  وێنه  بۆ 

خـواهیشدەکهمبڵێنبهجەنـــابیمەالحوسەین
زۆرعەیبوحەیفهلهبۆمهکهبەعزێقسانبکەین
ئهوزەممیمنبکــاتوئهمــنمەدحیئهوبکهم
تێکیشبگهینکههەردووتەڕەفمـاندرۆدەکهین

هەروەها له بەشێک له شێعری “قەومــی شەوکه ت”دا به مجۆره ڕەخنه 
له شاعیران دەگرێ:

عادەتیئهشخاسیشاعیرمهسلەکوشەخسیئهدیب
یادرۆیهیاڕیـــایهیانهمـەکــرهیــافـەریب
یابهدەسهێنانــیدنیــایهلهبەرلۆمەیڕەقیب
هەڵدەبهستنشێعریشەرماوەربهئهلفازیغەریب

یان له شێعری “جەنـابــی سـەیــــدی نوورانــی”دا هــۆکــاری ڕەفتـار 
   و کردەوەی دزێوی خەلیفه ی ئیندرقاش دەگــه ڕێنێته وە بۆ بێ هەڵوێستی 

سەیدی نوورانی: 
گوناهـیئهمهەموومهخلووقهباریگەردنیتۆیه
ئهتۆگورگتبهمەڕبهمعالەمهسەلماندووهغەوسی
ئهگهربۆخۆتئهزانیئـهمخەلیفەتناقیسههێشتـا
عەبایبۆپێدەدەیبۆماڵیخەڵکیدادەدەیدەرسی

٥-هەژاریونەداری
کۆمەڵیک ڕووداوی ناخۆش و تاڵ وەک شەڕە جیهانییه کان، شەڕی ناوخۆی 
ئێران، سیاڵوی مەهاباد، کوشتاری خەڵکی ئه م شاره و قات و قڕی له 
ماوەی ژیانی مەال مارفدا که له سەر هەژاری و نەداری خەڵک شوێندانەر 
له  باز  نوکته  شاعیری  هه یه،  جیددیان  ڕەنگدانه وەی  شێعرکانی  له  بوو 
سەردەمی دیکتاتۆرییه تدا زۆر جار به زمانی ته نز لۆمه له م بارودۆخه دەگرێ.
به مشێوەیه هەبوو”  “عەبایێکم  شێعری  له  بەشێک  له 

گاڵته به وەزعی نالەبار و کۆنی عەباکه ی دەکات:

بهچاویپڕلهئهسرینوئهسەفئهوڕۆمتەماشـاکرد
وەکوونهسجولعهناکیبیانیئیسمیبێموسەممــابوو
بهنووکینهشتهریپیریوەکوومنجەرگیکونکونبوو
قەڵشتیئاشیــانهیعەقــرەبومــاروڕوتهیالبوو
لههەوریماتەمـــیئهربابـــیفوقدانیکەرەمدیتم
بهبهفریغەمهەمووگیانیبهوێنهییهددیبهیـزابوو

یان له شێعری “به هره و قیسمه تم”دا  دەڵێ:
لەشکریفەقروپەرێشانــیهوجوومـــیکردووە
دەوریانداومبهنێزهوخەنجەروشیـــروقەمـه
دەردیبێدەرمانوسەرباریهەموودەردیگـران
بــێوەفایــیدۆستــانوئینقالبـــیعـالەمه
ڕایهڵوپۆیتێکچووهماشێنهکهیچەرخیفەلەک
هەروەکووئهوزاعیمنئاڵۆزودەرههمبهرههمــه

ئه وەی له تەنزدا به رچاوە “ناسازگاری” نێوان عەناسوری جۆراوجۆره. به 
وته ی شۆپێنهاوێر: “هەر بەیانێک که خاوەنی ناسازگاری بێ. پێکه نیناویه”.
ئه ندێشه،  ئافراندنی  له  هونه رمه ندانه یه  زمانێکی  خاوەن  مارف  مەال 
له  وەرگرتن  کەلک  بۆ  و  پێشینیان  پەندی  دەستەواژه،  هێنانه وەی 
ناڕاستەوخۆ  ڕوانگه ی خۆی  و  هه یه  بااڵی  قورئان دەستێکی  ئایه تەکانی 
تووشی  بەردەنگ  بۆیه  هەر  دەگه یه نێت  شوێندارانه  و  گیرا  بەاڵم 
شێعرەکانیدا  زۆربەی  له  ئه و  دەبه خشێت.  زانیاری  و  دەکات  تێفکرین 
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یان  گرینگ  به سەرهاتێکی  و  مێژوویی  ڕەوایه تێکی  به  ئاماژه 
ناڕاسته وخۆ جۆرە  به م  و  دەکات  مه شهوور  دەستەواژ یه کی  و  شێعر 

ئاماژە به مانا و مه فهوومێکی تایبه ت دەکات و ڕەخنه دەگرێ.
مەشهوورهدەڵێن“سـوورەسمێـاڵنببزێــوە”
دەردتلهکەسانێکهدەکــهنبادەپەرستـی

**
“انبعضالظناثم”گهرکهسـێبێتوبڵــێ
“کاکیکۆکی”تالبیتهحسیلیپووڵوغازییه

و  جێگه  جنێو  و  سووک  قسەی  مارفدا  مەال  ته نزی  زمانی  له 
پاراستنی  وێڕای  مارف  مەال  ته نزی  که  چەشنێک  بە  نییه  پێگه یه کی 
وەک و  دەبێ  تێپەڕ  مەقولەکان  جددیترین  له  کەالم  عیفەتی 

نه شتەرگه رێک به ئامرازی تیغی ته نز حەول بۆ چاکسازی دەدات.
مەقامیتۆنییهوەعزونهسیحهتشاعیریسووتاو
وەکـــووپەروانهبۆدنیابڕۆلەمخەڵکهخۆتالده
شیعـارومەسلەکیئهشعاریتۆتهنقیدوتهمجیده
بهکـارتنایهئهممهیدانهئهسپیخۆتلهوێالده

**
ئهگهرچیئهمقەسیدهتووندوتاڵهزەهریقەتتاله
بەیانــیواقیعهتێیدانییههیـچئارەزووینهفسی

سەردەمــی  کۆمەڵگــای  پێداویستیەکانـــی  مــارف  مــەال 
و  سادە   زمانێکی  دەرئه نجامەکەشی  ناسیوە،  باش  خۆی 
نوێیه. مەفاهیمی  دەکارکردنی  کات دا  هەمان  لە   ســاکــار  
یان له شێعری “پاکه تێک چایی”دا ئه گه رچی داواکارییه کی تاکه کەسی هه یه بەاڵم 
بە زمانێکی تەنز ڕەخنه له خەالفی وەعدە و جێبه جێ نەبوونی بڕیارێک دەدات:

لـهالموابووعەزیزمقەدرووەزنیپاکەتێکچایــی
لـهمیزانوتهرازوویهیممهتــیتۆبۆتهخۆڕایــی
چالزمبـووبهتەفرهووەعدهجانا،بۆچینهتفەرموو
فاڵنکهسدوودەنکچاییبهکەسنادەمبهخۆڕایـی

هەروەها ئه مه له شێعری “وەعدەیێک دا” بەرچــاوتره و شــاعیــر به 
کەنایه و تەشەر گاڵته به قەول و بەڵێنی بێ عەمه ل دەکات:

وەعدەیێکتدابـهگۆشەیچاوودووئهبــرۆتهوە
تۆپەشیمــانبوویهوەیـاخــۆلهبیرتچۆتـهوە
مـنلهالموابـووکهئاغــایشافیعی،میرزاغەنی
بـۆکەرەمجێگاوموقامــیبابــیخۆیگرتۆتهوە
ئههلیئهنعامهدەگهڵهەرکەس،خسووسنیسبهتبهمن
مهزرەعهیلوتفــیبهسێسەدفەعلــهنادروێتهوە

ئامانجی شێعری ته نزی مەال مارف بزووتنی هه ستی خەڵک و گه ڕانه وە بۆ 
شوناسی نه ته وەییه هەر بۆیه شێعرەکانی خاوەن پله و پایه یه کی بەزرن له 
ئه دەبیاتی کوردییدا، شاعیر به ردەوام داکۆکی دەکات له سەر مافی ڕەوای 
خوڕافات  وەالنانی  و  کۆمەاڵیه تی  و  کەسی  تاکە  ئازادییه کانی  و  خەڵک 
و فیریودانی خەڵک، هەر بۆیه بوێرانه به رامبه ر به زۆرداران دەوەستێ و 
کردەوەی ناڕێک و هەڵس و که وتی به دوور له ئه ندێشەیان له قاو دەدات.

دەرئهنجام:
له م لێکۆڵینه وەیه دا شێعرە کوردییه کانی مەال مارف له ڕوانگه ی ته نزەوە 
له چەند به شی )لۆمه ی شێخ و خەلیفه، ڕەخنه له کۆنەپەرستی، وەسفی 
ئازادیخوازی و بەرنگاربوونه وە لەگەڵ زۆرداری، سەزەنشت کردنی کردەوە 
کراون. تاوتوێ  نەداری(  و  هەژاری  کۆمەڵگا،  نادروستی  ڕەفتاری  و 
ئه خالقیانه یه.  و  کۆمه اڵیه تی  ڕەخنه ی  له خۆگری  مارف  مەال  ته نزی 
ناهێنێ  کار  به  سووک  و  ناحەز  وشەی  دژەوەستانه  ئه م  بۆ  شاعیر 

چەقبه ستووییه ی  به م  گاڵته  بڕنده  زمانێکی  به  کاتدا  هەمان  لە 
جیاوازی  هۆی  بۆته  ئه وەش  هەر  دەکات،  خۆی  سەدەمی 
خۆی. پێش  شاعیرانی  نیسبه ت  به  مارف  مەال  شێعری  و  زمان 
کردنه وەی  زەق  به  خەڵکدا  گیروگرفتەکانی  باسی  له  شاعیر 
ته نز  زمانی  به  کردنه وە  السایی  و  نه خوێندەواری  دواکه وتوویی، 
دەبێته وە. ناحەزییه کان  به رەنگاری  و  دەکوتێ  بێداری  ته پڵی 

کوڕییه کان  و  که م  گشت  له  ڕەخنه  مارف  مه ال  بێ  ڕاستی  ئه وەی 
دەلەرزێنێ.  ستەمکاران  کۆشکی  ته نز  چەکی  به  بێالیه نانه  و  دەگرێ 
بەڵکوو  نییه،  پێکه نین  و  گه پ  و  گاڵته  مه به ستی  شێعرانه دا  له م 
شێوەیه  به م  شاعیر  کۆمەڵگایه،  ناو  نەرێنییەکانی  دیوی  دەرخستنی 
دەمامکی  ڕووی  له  دەکات  ئازارەکانی  و  ئێش  و  خەم  له  باس 
هەنگاو  جیددیه ت  قۆناغی  ئه وپەڕی  تا  به مجۆره   شانۆیه ک.  پێکەنیناوی 
دەکات. تێفکرین  تووشی  کۆمەڵگا  و  دەبه خشێت  زانیاری  و  دەنێت 
لێومان،  سەر  دێننه  زەردەخه  ئه گه رچی  مارف  مەال  ته نزەکانی  شێعرە 
دەدات  بایخ  شاعیر  دەکات.  دروست  خەمێك  ناخماندا  له  بەاڵم 
تەنزی  کەواتا  نیشتمانپەروەری،  یه کگرتوویی،  ئازادی،  خوێندەواری، 
مەال مارف “دەروەست”ه، هەر ئه و زمانه ڕەخنه گرانه یه جێگه  و پێگه ی 
و  کۆمەڵگا  چاکسازی  بۆ  پێشەنگێک  وەک  و  دەکات  دیاری  شاعیر 
دەدات. حەول  کورد  تاکی  کۆمەاڵیه تی  ـ  ڕامیاری  ژیانی  بوونی  باشتر 
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بۆکان، ئینتێرنێت.
3. قوڕەیشی، سەید یاسین، )1396(؛ ته نز له ئه دەبی کوردیدا، گۆڤـاری 

ئه لکترۆنیکی کۆڕی زانیاری ئه دیبانی کورد.
4.  سدیق، ئارام، )2017(؛ ته نز له  چیرۆكـی  نوێدا، ناوەنــدی ئه ندێشه، 

ئینتێرنێت.
5.حلبی، علی اصغر، )1377(؛ تاریخ طنز و شوخ طبعی. تهران انتشارات 

بهبهانی.
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       ئه ده بیات ئه و چه مکه یه  که  ته نیا گوزاریشت له  خۆی ده کات و 
له   ناتوانی  که   شێوه یه ک  به   ده گه ڕێته وه ،  خۆی  بۆ  ئیرجاعه کانی  هه موو 
ده ره وه  ئه ده بیات له  شته کان و ڕاستییه کانی بگه ڕێی. هه رچییه ک که  هه بێ 
له  نێو هه ناوی خۆی دا به رهه می ده هێنێت، ئه گه ر ئه و به رهه مه  له  سه ر 
ئاستی ڕووداوێکی ڕاسته قینه ی کۆمه ڵگاش بێت ناتوانی ڕاسته وخۆ ئیرجاعی 

بده یه وه  به و ڕووداوه .
شته کان ته نیا له  شێوه ی وشه  دا و به  نیشانه  خۆیان ده خه نه  بازنه ی زمانی 
ئه ده بی و حه قیقه ته کانیش ته نیا له  نێو ئه و جهانه  دا بوونی هه یه  و سه ر به  
واقع و ڕاسته قینه  نین. بۆ وێنه  نووسه رێک باسی شه قامی شارێک ده کات، 
له وانه یه  ئه و شاره  ڕاسته قینه  بێت به اڵم ئه و شه قامه  و ئه و خه ڵکه ی به  سه ر 

ئه و شه قامه  دا تێده په ڕن سه ر به  جهانی ئه ده بیاتن.
بۆ ده ره وه ی  ئیرجاعه کانی  ئه ده بیات  له  ڕوانگه ی زۆر خوێنه ره وه   له وانه یه  
خۆشی بگه ڕیته وه  هه ر بۆیه  ناتوانن جیاوازی دابنێن له  نێوان ڕاسته قینه  و 
حه قیقه تی به رهه م هاتووی ئه ده بیات. ئه وانه  به رهه می ئه ده بی به  ڕووداو و 

واقعه  کۆمه اڵیه تی و سیاسیه کانه وه  گرێ ده ده نه وه . 
بۆ نمونه  که سێک که  شێعری خه وه  به ردینه ی سواره  ده خوێنێته وه  گرێی 
ده داته وه  بۆ ڕووداوه کانی سه رده می ژیانی سواره ، یا که سێک که  دواهه مین 
بۆ سه رده می  ده یگه ڕێنێته وه   عه لی خوێندبێته وه   به ختیار  دنیای  هه ناری 
ئه و  عێراق.  کوردستانی  له   نێوخۆ  شه ڕی  کاتی  و  نێوخۆ  شه ڕی  پێش 
به رهه م  نێوان حه قیقه تی  پێک دێت که  جیاوازی  له و که سانه   ده سته یه  

هاتووی ئه ده ب و جهانی ڕاسته قینه  ناس ناکه ن.
قه ناعه ته   به و  به رده نگه کانی  که   دێنێت  کار  به   سێحرێک  چ  ئه ده بیات 
ده گه یه نێ له  جێی ڕاسته قینه  داده نیشێ؟ و ئێمه  زۆر جار هاوکات له  گه ڵ 
که سایه تییه کانی نێو چیرۆک و ڕۆمان و گێڕانه وه  تووشی ترس، دڵه ڕاوکێ و 
هه رواتر خۆشی ده بین. چ شتێکه  که  ده بێته  جێ گره وه ی ڕاستییه کان؟ تا 
ئێمه  که سایه تی چیرۆک نه ک وه ک سازکراوی زه ینی نووسه ر به ڵکه  وه ک 

هه بوویه ک له  جهانی ڕاسته قینه  سه یری بکه ین.
ئه ده بیات به  سازکردنه وه ی هه موو شتێک له  ڕێگه ی مه جاز و خوازه وه  به  
جۆرێکی دیکه  خۆی له  جێی ڕاستییه کان داده نێته وه . ئه و ڕاستییانه ی له  
ڕێگه ی ژیانی ڕۆژانه  و هه رواتر ڕاگه یه نراوه کان چاو و گوێی ئێمه ی پێ ئاشنا 
کراوه ، ته نیا ڕێگه  بۆ جیابوونه وه  له و جهانه  په نا بردنه  بۆ خه یاڵ و ئه و جهانه  
خوازه ییه ی که  ئه ده بیات به رهه می ده هێنێت، که واتا ئه ده بیات ئه و دیوی 
دا  کاتی هۆشیاریمان  له  گه شتی  ڕاسته قینه یه ی  ئه و  ژیانه ،  ڕاسته قینه ی 

به ڕیی ده که ین و ماوه یه کی زۆری کاته کانمانی تێدا ڕاده بوێرین.
بۆ  ڕاستی  و  حه قیقه ت  له   دیکه   جۆرێکی  ئه ده بیاته وه   ڕێگه ی  له   مرۆڤ 

ناتوانێ  کات  که   حه قیقه ته ی  ئه و  کردووه ،  تۆمار  خۆی  ڕۆژانه ی  ژیانی 
داوه ،  ئه نجام  گێڕانه وه   ڕێگه ی  له   کاره شی  ئه و  بکات،  تێپه ڕی  و  بیبڕێ 
گێڕانه وه یه ک که  له  ئه ساس دا سه ر به  ڕابروویه ، ئه و گێڕانه وه ی ڕابردوویه  
ده ڵێت:  پێی  ئه ده بی  به رهه می  مه نتقی  کتێبی  له   هاموبوگێر  که تێ  که  
تێپه ڕ   ،)epische prateritum روایتی()  گێڕانه وه یی)ماضی  تێپه ڕی 
له  به رهه می ئه ده بی له  هه ر کات و ساتی خوێندنه وه  دا خۆی ده کێشێنێته  

کاتی ئێستا. به اڵم چۆن؟
له  تێپه ڕی گێڕانه وه یی دا ئه گه رچی ڕووداوه که  له  کاتی ڕابردوو دا باس 
ده کات به اڵم بێبه رییه  له  کرداری تێپه ڕی، یانی له  گه ڵ به ره وپێش بردنی 
گێڕانه وه  له  هه مان کات دا خوێنه ر له  گه ڵ که سایه تیه کان و ڕووداوه کان 
بۆ  ده القه   ئه ویش  بردنی  پێش  گه ڵ  له   و  به ره   به   به ره   و  ده بێ  ئاشنا 

وه رگرتنه کانی ده کرێته وه . با به  چه ند نمونه  باسه که  زیاتر بکه ینه وه :
ئه گه ر ئه وانه  ڕسته یی نێو ڕۆمانێک بن:

1 - سبه ی جێژنی نه ورۆز بوو و ئه و جلی نوێی بۆ منداڵه کانی نه کڕیبوو.
لێره دا “سبه ی” ئاوه ڵکاری داهاتوویه  و “بوو” و “نه کڕیبوو” کاری تێپه ڕیو.

به و شێوه یه  ده رده خرێ که  له  تێپه ڕی گێڕانه وه یی دا ده کرێ ئاوه ڵکاری 
ئێستا و داهاتوو بێته  پاڵ کاری ڕابردوو.

2 - بڕیاری دابوو زووتر له  سه ر کار بگه ڕێته وه  و ئێستا گه ڕابوویه وه 
ئاوه ڵکاری “ئێستا” له  گه ڵ کاری ڕابردووی “گه ڕابوویه وه “ پێکه وه  هاتوون.

3 - له  گه ڵ خاوه ن کاره که ی ده مه قاڵه ی لێ په یدا ببوو له وه ی که  به  باشی 
له  به رابه ری دا نه وێستابوو خۆی ده خواته وه  و لێوی ده کرۆژێ.

لێره  دا ئه گه رچی ته واوی ڕووداوه که  له  کاتی ڕابردوو و تێپه ڕ دا بووه  به اڵم 
خۆ خواردنه وه  و لێوکرۆژتن کاری ئێستان.

له  گێڕانه وه  دا به رده نگ هه میشه  ئه کتیو و ئاماده  ده کرێ و ئه و له  به رابه ر 
فه زا و شوێنێک دا خۆی نابینێته وه  که  بزانێت ڕسته ی دوایی چ ڕووده دات، 
ئه و حزوور و ئاماده ییه  له  هه ر ساتێک دا ئه وه  ده خوازێ که  دایمه  ئه کتیو 

و به رکار بێت.
ئه و  تێکه ڵ کردنه وه ی  و  پێشبینی کردنی خوێنه ر  ڕێگه ی  له   گێڕانه وه    

پێشبینییه  له  الیه ن گێڕانه وه  ده ڕواته  پێش.
خوێنه ر به  پێی چ مکانیزمێک هاوبه شی گێڕانه وه  ده کات؟

خوێنه ر له  ڕێگه ی ئینزمام سازی به شداری له  گێڕانه وه  دا ده کات یانی تۆ 
ته نیا کاتێک باس له وه  ده که ی له  کتێبخانه یه ک دانیشتووی و ئه گه ر ئه وه  
سه ره تای به شێک له  چیرۆک  بێت، خوێنه ر به  پێی ئه وه  کۆمه ڵیک بابه ت له  
زه ینی دا ئاماده  ده کات وه ک ئه وه ی بگێڕه وه  له و کتێبخانه یه  دانیشتووه  که  
پڕه  له  کتێب و که سانێکی دیکه  که  خه ریکی  خوێندنه وه ن، میز و سه نده ڵی 

سێحریگێڕانهوهلهئهدهبیاتدا

جهاللپوورحهسهن
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تایبه ت به  دانیشتن و خوێندنه وه ی لێیه،  ڕووناکی به  ئه ندازه ی پێویست 
هه یه و فه زاکه  ئارام و بێده نگه . ئه و ئینزمام سازییه  به  بێ ئه وه ی بگێره وه  
ئاماژه ی پێدابێت به اڵم له  زه ینی خوێنه ر دا چێ ده بێت، خوێنه ر به و شێوه یه  
به شداری ده کات که  ڕه نگه  له وێ دا ڕوو بده ن و یا له وانه شه  له و پێشبینی 

و ئینزمام سازییه  به ده ر بێت.
به  شێوه یه کی گشتی ئه گه ر سه یری ژانره  جۆراوجۆره کانی ئه ده بیات بکه ین 
ده که ین)چیرۆک،  پێناسه یان  ئه ده بیات  وه ک  دا  ئێستا  سه رده می  له   که  
ڕۆمان، شێعر، سه ربوورده ، نامه نیگاری و نمایشنامه ( هه موویان گێڕانه وه  له  
خۆ ده گرن، یانی به  بێ ئه و  هیچکام له و ژانرانه  ناتوانن ڕه ساڵه تی خۆیان جێ 
به  جێ بکه ن، له وانه یه  ڕۆڵی گێڕانه وه  له  هه رکام له و ژانرانه  دا جیاواز بێت 

به اڵم به  دڵنیایه وه   حزوور و بوونی هه یه .
ئه گه ر له  جهانی ئۆستووره  و کالسیک دا گێڕانه وه  له  خزمه تی پاڵه وان و 
قاره مانێک بوو که  له  حه ماسه  و تراژێدیا و حه کایه ته کان دا هه بوو، زۆر 
ساکار هه موو ئیمکانه کان له  خزمه ت په روه رده  کردن و پێگه یاندنی ئه و 
قاره مانه  دابوو. بۆ ئه وه ی نیشان بدات ئه و که سه  ده سهه اڵت و تواناییه کانی 

له  سه رووی مرۆڤی ئاساییه .
پێچه وانه   به   کاره   ئه و  ڕاده یه ک  تا  مۆدێڕن  سه رده می  ده ستپێکردنی  به  
ئه نجام درا، ئیتر هێز و ده سهه اڵتی قاره مان و کاراکتێری سه ره کی گێرانه وه  
له  سه رووی ده سهه اڵت و توانسته کانی مرۆڤی ئاسایی نه بوو به ڵکه  ڕێک له و 
ئاسته  و بگره  له  خواره وه ی مرۆڤیش بوو. بۆ نمونه  گریگۆر سامسای کافکا 
که سێکه  هه موو توانسته کانی له  خوارووی مرۆڤی ئاساییش بوو. له  سه رده می 
مۆدێرن دا گێڕانه وه  به  شێوه یه کی جیاواز له  سه رده می ئۆستووره  و کالسیک 
کاری ده کا. شوالیه )دۆن کیشۆت(ی سێروانتس که سێکی پاڵه وان له  ده ره وه  
توانسته کانی مرۆڤ نه بوو به ڵکه  که سێکی گۆچکراو که  پاڵه وانێتێکه ی زیاتر 
خۆناسین و جۆرێک که شف و شهودی له  خۆ ده گرت بۆ گه شت له  جهانی 

ناوه وه ی خۆی دا.
به  ده ستپێکی سه رده می پۆست مۆدێڕن گێڕانه وه  له  شێوه  و پێکهاته ی باوی 
خۆی دوور ده که وێته وه ، ئه و دوور که وتنه وه یه ش له  ڕێگه ی تێکه ڵ کردن و 
یا له یه ک نزیک کردنه وه ی ژانره  ئه ده بییه کان ئه نجام درا. بۆ نمونه  “باریکه  

ڕێی مه زرایه “ی هایدگێر نه  شێعره  و نه  چیرۆک و نه  بابه تێکی فه لسه فی 
به ڵکه  تێکه ڵه یه که  له  هه رسێکیان.

که ڵک  زه ین  ڕه وه ندی سێاڵوی  له   چیرۆک  پۆست مۆدێڕن  سه رده می  له  
وه رده گرێ بۆ ئه وه ی گێڕانه وه ی باو یا هێڵی له  بار ببات، له و شێوه یه  دا به  
نزیک بوونه وه  له  شێعر که  به  باشی له  سێاڵوی زه ین بۆ به ره وپێش بردنی 
ڕه وتی شێعرکه ڵک وه رده گرێ و هه ر ئه وه ش ڕاگوازی جهانی خۆی ده کات، 
سێاڵوی زه ین له  دۆخی شپرزه یی زه ین که  هاوکات ده کرێ چه ندین بیر له  
ساتێک دا حزووریان ببێت و هاوته ریب یا به شێوه ی یه ک دابڕ بڕۆنه  پێشێ 
ساز ده بێت. له  سێاڵوی زه ین دا گێڕانه وه  گێڕانه وه یه کی ئیسکیزۆفێڕنیاییه . 
ڕه هه ند،  چه ند  و  نیگاییه   سووچه   چه ند  گێڕانه وه   هاوکات  سه رده مه   له و 
ئیتر بگێڕه وه  ته نیا که سێک نییه  که  له  سه ره تاوه  تا کۆتایی ئه رکی ئه وه ی 
له   فالشبه که کان  ده گۆڕیت  سووچه نیگاکان  دایمه   به ڵکه   بێت  ئه ستۆ  له  
ده ستپێک تا کۆتایی بوونیان هه یه  ، به و شێوه یه  گێڕانه وه  چه ند ڕه هه ندییه ، 
یانی ده کرێ له  چیرۆکێک دا هاوکات سێ چیرۆک باس بکرێ یا ده کرێ 
هه ر کام له و چێرۆکانه  ئه وه ی تر بڕ بدات، ئیتر گێڕانه وه  به  شێوه ی هێڵی و 
خه تی نییه  به ڵکه  له  هه ر ساتێک له  ژیانی ئێمه  و زه ینی ئێمه  دا به رده وام 
چه ندین جۆری هه یه  که  زه ین له  نێو ئه و هه موو باس و خواستانه  دا یه ک 
یا چه ند جۆڕیان له  ئه وانی تر جیا ده کاته وه  و به  پێی پێویست و حه ز 
به رجه سته ی ده کاته وه ، زه ین به  شێوه یه کی تۆکمه  له  قاڵ و قیلی ڕۆژانه  

ده ست ده کات به  پاکیزه  کردنه وه ی گێڕانه وه کان.
نییه  که  ڕووداو له  سه نته ری  جهانی گێڕانه وه  له و سه رده مه  دا جهانێک 
ته نیا  و  په راوێز  باش ده که وێته   ئاستێکی  تا  به ڵکه  ڕووداویش  مابێت  ئه و 
له   مانه وه یه   و  یه کانگیره کان  واتا  له   که وتنه وه یه   دوور  به یان  که ڵکه ڵه ی 

ڕووبه ری زمان دا.
هه ڵکه وتوویی  وه ک  زمان  به   به خشینه   ڕه وایی  پۆست مۆدێڕن  گێڕانه وه ی 
و واقع بوونی مرۆڤ له و جهانه  زمانییه ، چیدیکه  ئێمه  بکه ری ناسکار نین 
ئێمه   ئه وێین،  و  ئێره   له   کراوه ی  په رت  و  هه ڵکه وتوو  هه بوویه کی  به ڵکه  

دازاینی جهانی نووسینه کانی خۆمان و زمانه که مانین.
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قوتابخانهیفۆتۆریسمومایاكۆڤسكی:
)ئیمیلیۆ فیلیپۆ مارینێتتی( هونه رمه ند و بیرۆكه وانی ئیتالیایی، بیرداڕیژی 
ئه م شه پۆله  هونه ری و ئه ده بییه  به  به یاننامه یه ك كه  ساڵی١٩٠٩باڵوی 
رابڕدووی  هونه ری   كۆتایی  ئازایانه   زۆر  وشه گه لێكی  به   و  كرده وه  
راگه یاند و مزگێنیی بۆ له  دایكبوون و سه رهه ڵدانی هونه ری داهاتوویدا. 
ئیمرۆ  و هونه ری  وێژه   قه ڵه مڕه وی  بۆ   بوو كه   بڕوایه   و  بیر  له و  ناوبراو 
بێته ئاراوه .  ئه بێ شێواز و زمانێكی به  پێز و هێز و چڕوپڕ و زۆر كاراتر 
به   به رامبه ر  ملپێچی  و  شۆڕش  له  بنه ڕه ته وه   فۆتۆریسم  قوتابخانه ی 
گرژی،  شه ڕ،  ماشین،  له چاخی  ته واوی  به   و  بوو  په یمانییه كان  شێوازه  
فۆتۆریسم  پێشكه وتووخوازه كانی  ئه كرد.  و هه ڵچوویی الیه نگری  خێرایی 
به   پیشه سازی  و  نوێ  ژیانی  هوریای   و  هه را  و  جه خت  ئه یانوویست 
بزاڤ  له  باره ی  له  ئاخاوتن  به ر  و  بنوێنن  هاوچه رخ  مرۆڤی  و  كۆمه ڵگه  
و  ئۆتۆمبیل  چه رخی  سووڕاندنی  و  نوێ  ژیانی  ده روونی  بزووتنه وه ی  و 
گوڕڕه ی فڕۆكه )ماشینیزم( باس له  چ شتێكی دی نه كه ن. ئه ندامانی ئه م 
ئه و سه رده مه یان  نووسینی شاعیرانی  دژوار  و  ره ق  ته واوی  قوتابخانه یه ، 
و  ئه ڤینداری  شێعری  جۆر  له هه موو  خویان  و  ده گرت  گاڵته جاری  به  
جێی  به   ئاسایان  په خشان  شێوازێكی  و  ئه خسته وه   دوور  رۆمانتیكیی 
شێعر دابین ئه كرد. به  ته واوی ئه م شتانه ، فۆتۆریسم له گه ڵ  ئه مرازه كانی 
و  ئه كرد  تامه زرۆ  مرۆڤی  كه   وشه یه ك  جۆر  هه ر  ده ربڕینی  و  هه ست  
هه روا به  گشتی دژ به  پاراستنی هه مه  الیه نه ی  رێنووسی زمانه وانی بوون. 
به جۆرێ داخوازی سه ربه ستیی له  كه ڵك وه رگرتنی وشه گه لی نائاسایی و 
دژ به  شێعر بوون و بۆ ئه وه ی كه  وته كانی خۆیان به  ئاسایییه وه  ده رببڕن 
وه رئه گرت. كه ڵكیان  بڕشت  بڕشت  و  كورت  كورت  ده سته واژه گه لی  له  
له  ئه ده بییه   و  هونه ری  قوتابخانه   ئه م  گه وره كه ی  نوێنه ره   و  رۆنراو   
به   قوتابخانه ی  ئه م  ناوبراو  بووه .  مایاكۆڤسكی(  )ڤالدیمیر  ته نیا   ڕووسیا 
ده ربڕین و ئه مرازێكی زۆر به جێ و باش بۆ بانگه شه كردن و ڕاگه یێنیی 
شێوه یه   ئه م  كه   بوو  بڕوایه دا  له و  و  ئه زانی  شۆڕشگێڕییه كان  ئه ندێشه  
زه وق  له   شێعر  خستنه وه ی  نزیك  خۆ  شێوه ی  گونجاوترین  واقیعدا  له  
بنه واشه   و  شێوه زار  وشه ،  وه زن،  مایاكۆڤسكی  عه وامه .  په سه ندی  و  
ده سته واژه   و  كرد  رووسی  شێعری  ئاڕاسته ی  نوێی  ده سته واژه ی  و 
ئاسایی  شێوازی  و  بەرینه   گۆڕه پانه   ئه م  نێو  خسته   هه رڕۆژه ییه كانی 
و  تازه   كێشی  كۆمه ڵێك  ڕووسی  له  شێعری  داڕماند.  تێكڕا  ئه وچاخه ی 
وشه  و ده سته واژه ی نوێی داهێنا. وشه  باو و ده سته واژه  رۆژنامه ییه كانی 
هێنایه  نێو قه ڵه مڕه وی شێعر و له والیشه وه  ڕستەڕیسی و ڕێزمانی زمانی 
شێوه   ئه م  باسه   شایانی  تێشكاند.  سه رجه م  سه رده مه ی  ئه م  ئه ده بیی 
هونه ریی و ئه ده بییه  له  ئۆرووپا پێش ساڵی ١٩٢١ به  ته واوه تی له ناوچوو 
له  ڕووسیا دوابه دوای  و  نه ما  به جێ  له پاش  ئیدی هیچ شوێنه وارێكی  و 
فه رامۆشكرا. به یه كجاری   ١٩٣٠ له ساڵی  مایاكۆڤسكی  تاڵه كه ی  مه رگه  

:ژیانیمناڵێك:
مایاكۆڤسكی، شاعیر، شانۆنامه نووس و هونه رمه ندی شێوه كاری ئاژاوه گێر 
و فۆتۆریست، له ٧ی ژووییه ی ساڵی ١٨٩٤ی زایینی له گوندێك به  ناوی 
دایكبووه . له   رووسیا  له   كووتائیسی  پارێزگای  قه فقاز،  به   )به گداد( سه ر 
به اڵم دایكی له و بڕوایه دابوو كه  ڤالدێمیر له ساڵی ١٨٩٣ هاتۆته  دوونیا.
زوو  هه ر  پێكردووه ،  ئاماژه ی  بیره وه رییه كانی  له   كه   هێنده   ڤالدیمیر 
له گه ڵ نیگاركێشی، شێعر و به گشتی له گه ڵ جیهانی هونه ر ئاشنا ئه بێت. 
شێعر  جه ژنه كاندا  له هه موو  ئه كا  ناچاری  باوكی  ته نانه ت  كه   جۆره   به و 
بخوێنێته وه  و ڤالدێمیر مه جبوور ئه بێت هه ر جار چه ن دێڕه  شێعر  له  
سه ره تایی  فێركاری  ڤالدیمیر  بخوێنێته وه .  خێزانه كه ی  بۆ  و  كات  به ر 
قوتابخانه ی  هه وه ڵین  كه واته   بووه .  فێر  كچه پووره كانی  و  دایك  له  الی 
ڤالدیمیر، ماڵه كه یان و یه كه م فێرگه ی زمانی زگماگی و ئه ده بی رووسیی 
بوونه ته   ئه وان  و  فێربووه   كه سوكاره كه ی  و  خزم  له   زاره كی  شێوه ی  به  
یه كه م مامۆستایانی ئه م منداڵه  سه یروسه مه ره یه . هه وه ڵین په رتووكێك كه  
زۆری لێ ورد ئه بێته وه  و پێیداده چێته وه  و بۆ هه میشه  له بیریدا ئه مێنێته  
)كوالنه ی ئاگات( به  پێنووسی )كالوێدیا لووكاشێوویچ(، نووسه ری مندااڵن 
بێ: هیالك  و  بێزار  به رهه مه   له م  كه   ئه كا  له مایاكۆڤسكی  وا  كه   بووه  
“ئه گـه ر دیسـان له م جۆر كتێبانه  ئه گه یشته  ده ستم، بێگوومان بۆ هه میشه  

ده سم له خوێندن ئه شت.”
و  ئه كا  خۆشحاڵ  زۆری  خوێندویه تی،  كه   كتێبێك  دووهه مین  به اڵم 
بۆ  و الیه نێكی شیاو  هانبدرێت  ئه كته ربوون  به الی  ئه وه ی  ده بێته  هۆی 
خۆی بگرێته  ڕێ  و هۆگرایه تیی به  شانۆ له م  تافه دا رێشه ی داكوتاوه :
“به  به خته وه رییەوە دووهه مین  به رهه مێك كه  خوێندمه وه  “دۆنكیخۆته ی 
سێرڤانتس” بوو. ئا به مه  ئه ڵێن  به رهه م. بۆ خۆم به  دار و چیلكه   زرێ  و 
شه مشێرم دروسكرد و كه سوكاری خۆمم  پێ ئه تۆقاند.” ڤالدیمیر له گه ڵ 
دایكی بۆ پارێزگای كووتائیسی ئه چێ و له وێدا نیشته جێ ئه بن.ئیتر له دایك 
ناوی  ڕه سمی  قوتابخانه ی  له    و  فێرنابێت  خوێندن  پووره كانی  كچه   و 
ئه نووسن. قۆناغی سه ره تایی به  نمره ی باش  تێئه په ڕێنێ. به رهه مه كانی 
“جول  ڤێرن” به  حه زه وه  ئه خوێنێت و له  كتێبی فانتازیایی چێژی زۆر 
تامه زرۆیی  به   هه ست  بابایه ك   كه   بووه   تافه دا  له م  هه ر  وه رئه گرێت. 
مایاكۆفسكیی له  شێوه كاریدا ئه كا و  بڕیارئه دا هه وه ڵین وانه ی شێوه كاریی 
-به بێ وه رگرتنی پاره-  فێری بكات. ساڵی ١٩٠٤ له گه ڵ شه ڕدا به  گشتی 
هه موو  ده سیپێكردووه .خێزان  جاپۆن  له گه ڵ  چونكا شه ڕ   ، ئه بێت  ئاشنا 
ئه و  ئه یانخوێنێ.  به رزه وه   به ده نگی  ڤالدیمیر  و  ئه كرن  ڕۆژنامه   رۆژێك 
ئێستا ده  ساڵی تێنه په ڕاندووه  كه  له گه ڵ راپه ڕین و شێعر به  شێوه یه كی 
جیددی ئاشنا ئه بێ: “دوای ئه م مه سه له  بوو كه  چه مكی شێعر و راپه ڕین 
خۆشحاڵی  له خۆپیشاندانه كاندا  مایاكۆڤسكی  بوون.”  یه كانگیر  زه ینم  له 
خۆی ده رئه بڕێ و روانگه  شۆڕشگێڕییه كانی خۆی به  وێنه كێشان نیشان 

فۆتۆریسمومایاكۆڤسكی
بابهكسهحرانهوهرد
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ده كێشێ،  ڕه ش  ڕه نگی  به  “بشێوه خوازه كان”  ئانارشیزمه كان  ده دات. 
سۆشیالیزمه كان  به  سوور، سۆسیال دیمۆكراته كان به  شین و فیدڕاڵه كان 
به  ره نگی تر و دائیمه  خه ریكی خوێندنه وه  و الیه نگری له  سۆشیالیزمه  و 
په رتووكی)چی بخوێنین؟(ی رووباكین  به  ده ست ئه گرێ و پرسیاره كانی 
ئه پرسێ و ئه بێ به  یه كێك له  ئه ندامانی حیزبی ماركسیزم. ساڵی ١٩٠٦، 
دوایی  كۆچی  كێم  برینی  به هۆی  بوو  هه ژار  نزاره وانێكی  كه   باوكی 
ئه پێچنه وه .  كه لوپه لیان  مسكۆ  بۆ  خێزانه كه ی  له گه ڵ  ڤالدیمیر  و  ئه كا 
زۆر  باكۆ  شاری  دیمه نه كانی  تایبه ت  به   سه فه ره   ئه م  بیره وه رییه كانی 

ئه كات.  په شۆكاوی  و  زوێر 
شار  جوانترین  من  “به ڕای 
ده كه ڵ  له گه ڵ  باكۆیه . 
به   نه وته كانی،  هه ماره   و 
بۆنی  عه تره وه :  خۆشترین 
سارایه .” ئه والتریش  نه وت. 
له بار  دۆخێكی  مسكۆ  له  
ڤالدیمیر  نییه .  باشیان  و 
نانی  بێ  و  برسییه تی  له  
تووشی  ده سكورتی  و 
دوو  له گه ڵ  دێت.  ئازار 
قوتابخانه   بۆ  خوشكه كه ی 
نه داری  به   هه ست  ئه چێ. 
له به ر  به رده وام  خێزانه كه ی 
چاویه تی. دایكی ناچار ئه بێت 
گه نج  به  چه ند خوێندكاری 
هه ژارن  و  سۆشیالیست  كه  
خانوو كرێ بدا و چێشتیان 
مایاكۆفسكی  كات.  ساز  بۆ 
سۆشیالیستێ  له گه ڵ 
ێالكی”  “ڤاسیاكاند  به ناوی 
حه زی  و  ئه بێت  ئاشنا 
رۆمان  خوێندنه وه ی  به  
زۆرتر  و  ده دا  له  ده ست 
)هیگڵ١(  له فه لسه فه ی 
سرووشتی  )زانستی  و 
به رهه مه كانی  داروین(و 
ئاوڕ  )ماركسیزم٢( 
له   ماوه یه ك  دوا  ئه داته وه . 

ئه بێته وه .  باڵو  و  چاپ  قه ده غه كراو  یه كی  نامیلكه   قوتابییان،  الیه ن 
ئیشیش  له زۆر  و  مه اڵسه   شتدا  له  زۆر  ئه كا  هه ست  وا  مایاكۆڤسكی 
ئه وتۆ  و  شیاو  ره هه ندێكی  ئه ویش  ئه بێت  و  ده سه وه ستانه   گه نجێكی 
بگرێته ڕێ و میناكی هاوڕێكانی خۆی سه رقاڵی ئیشێكی بایه خدار بكات. 

یهكهمنامیلكهشێعر:
له ساڵی ١٩٠٨دا، ڤالدیمیر، جاحێڵێكی چوارده  پازده  ساڵه  بۆ یه كه مجار 
ئه بێ به  ئه ندامی حیزب و ئه چێته  نێو پارتی سۆسیال دیموكڕاته وه  و ئه ركی 
بانگه شه كردن به و راده سپێرن. ئه چێ بۆ الی نانه واكان، بۆیاخچییه كان و 
له گه ڵ  و  ئه كا  بۆ  قسه یان  دیمۆكڕاته وه   سۆسیال  له مه ڕ  و  پیتچنه كان 
حیزبدا،  گشتی  له كونفڕانسی  ئاخافتن.  ده كه وێته   هه ژاره كان  كرێكاره  
به ئه ندامه تی كومیته ی حیزبی مسكۆ ده ردێت. به  ڤالدیمیر نازناوی )هاوڕێ 
تاوانی  به   له )گوروسینی(  كه   تێناپه ڕێ  ماوه یه ك  ئه ده ن.  كۆنستانتین( 

ئاگادارنامه نووسین ده سبه سه ر ئه كرێت. ئه كه وێته  به ندیخانه  و دائیمه  له م 
جێ بۆ ئه و جێگه  ده یگوازنه وه . له كۆتاییشدا حاكم به و خه یاڵه  كه  فریوی 
ئه دا، ناچاری ئه كا ده قێكی كورت بنووسێ. ڤالدیمیر به  ئه نقه ست هه ڵه ی 
زۆر به  جێ ئه هێڵێت  و له ئه نجامدا به  ده سته به ر دانان له به ندیخانه  قوتار 
بڕیارئه ده ن  مایاكۆڤسكیی  دایكی  له  كرێنشینه كانی  ئه بێت. چه ن كه س 
بن.  هه ڵكه ندن  چاڵ  خه ریكی  به ندكراوه كان  له   ژنه   كردنی  رزگار  بۆ 
ڤالدیمیریش یارمه تیان ئه دات. له سه ره تا زۆر سه ركه وتووانه  ئه ڕۆنه  پێش، 
جار  دووهه مین  بۆ  كڵۆڵ  مایاكۆڤسكی  هه میسان  و  ئه زانن  پێیان  به اڵم 
ڕه وانه ی  و  ئه كرێ  قۆڵبه ست 
له   ئه كه ن.  به ندیخانه ی 
و  ده مانچه یه ك  ماڵه كه یاندا، 
كه مێك ئه ده بیی قه ده غه  په یدا 
پێشتر  كه   ڤالدیمیر  ده كه ن. 
به ندیخانه ی  چێژی  و  تام 
كا  ئه   جوان چێشتووه ، ده س 
به  قیژەوهه را. نایه وێ بیبه ن بۆ 
هه راوهوریا  هێنده   به ندیخانه . 
به ندیخانه یه كەوە  له   كه   ئه كا 
بۆ جێگه یه كی تر ئه یبه ن. ئه م 
ڤالدیمیردا،   له ژیانی  چاخه  
له   هه یه .  زۆری  بایه خێكی 
خوێندنه وه    ساڵ  سێ  دوا 
ئەکا  ده ست   تێكۆشان،  و 
له  رۆمان.  به خوێندنه وه ی 
سیمبۆلیسته كان   به رهه می 
ئه با.  چێژ  )باڵمۆن(  وه كوو 
السایی  ئه كا   زۆر  جه ختی 
وه ك  هه ر  و  بكاته وه   ئه وان 
ئه وان بنووسێ، به اڵم دیاره  له م 
ئیشه دا لێزان نییه   و نووسین و 
شێعره كانی به  باشی ده رناچن. 
نامیلكه یه ك  له  ئه نجامدا 
كۆئه كاته وه   شێعره كانی  له  
له   رزگاربوون  كاتی  له   كه  
ئێشكچییه كان  به ندیخانه  
ئه م  شاعیری  وه رئه گرن.  لێی 
نامیلكه ، واته ) ڤالدیمیر(، له م 
ڕووداوه  شادی خۆی ده رئه بڕێت. وائه زانێ كه  شێعره كانی ئه م كتێبه  زۆر 
به  سۆز و ئادان بووه  و باشتر كه  هه ر زوو فه وتان. مایاكۆڤسكی به  حه زێكی 
قووڵه وه  ئه خوێنێ. به رهه مگه لی هاوچه رخه كان ته واوئه كا و ئه چێته  سه ر 
بایڕۆن،  به رهه مگه لی  به  خوێندنی  ئه كا  ده س  كالسیكه كان.  كتێبه  
)ئاناكارنینا٣(ی  رۆمانی  خوێندنه وه ی  خه ریكی  تۆڵستۆی.  و  شه كسپیه ر 
چ  چه شنه ،  به م  بووه .  رزگار  به ندیخانه   له   ئه ڵێن   پێی  كه   تۆڵستۆیه  
كاتێ نازانێ )ئانا( تووشی چ كاره ساتێ ئه بێ. “به  خۆشحاڵییه وه  له زیندان 
ده وت  به وانیان  كه   خوێندبووه وه   نووسه رانێكم  به رهه مگه لی  رزگاربووم. 
نووسه ره  مه زنه كان، به اڵم نووسین به  شێوازی ئه وان هێنده  سه خڵه ت و 
دژوار نییه .” تا ئه م ئاسته ، ڤالدیمیر، روانگه یه كی نێونه ته وه یی بۆ خۆی 
دابین كردووه ، به اڵم چ ئه زموونێكی ئه وتۆی له  هونه ردا به ده س نه هێناوه ، 
نایه وێت وه ك گه نجێكی هۆپیاال و به  بێ ئه زموون ته ماشای  ئه گه رچی 
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ئاشكرایی  به   له  خۆیدا  راده یه كیش جۆره  كه مایه تییه ك  تا  به اڵم  كه ن، 
هه ست ئه كا. له  قوتابخانه كان كه  له  كاتی خۆیدا قوتابی ئه و جێگانه  بووه ، 
به   پێویستیی  پارتدا،  له   بوون  ئه ندام  كه   ئه زانێ  .له  الیكه وه   ده ركراوه  
ژیانێكی نه هێنییه . ناچار ئه بێت قۆل هه ڵماڵێ بۆ نووسینی ئاگادارنامه  و 
هه ڵبژاردن و پۆلێنكردن و بژاركردنی هه ڵوێست و روانگه ی كه سایه تییه  
لێی  خوێندوویه تی  كه   شتانه   ئه و  ئه گه ر  ئه كا  هه ست  ناوبانگه كان.  به  
وه رگرن، چ شتێكی به ر له  ره وشت و مێتۆدی )ماركسیزمی( بۆ نامێنێته وه . 
بۆیه  بڕیار ده دا له  حیزب و قوتابخانه  و زانستگا ده ست بشوا و خۆی به  
خوێندنه وه  و فێركاریی له  ئاقاری ئه ده ب و هونه ردا سه رقاڵ بكا. واهه ست 
ئه كا له بواری نووسین نوشوستی هێناوه  و ناتوانێ شێعر بهۆنێته وه . له  الی 
ئه بێت.  شێوه كاری  فێری  به ناوی)جۆكۆفسكی(  شێوه كار  هونه رمه ندێكی 
وێنه كێشانی  جێگه ی  به   ئه بێت  ئاشكرا  بۆی  ساڵ  یه ك  دوا  تازه   به اڵم 
جیددی، وه ختی خۆی به  كێشانی ژنی ژیكه ڵه  و قه ڵه ویچكه  له  تابلۆگه لی 
جۆراوجۆر زه وتكردووه . له الی ئه م مامۆستایه  نامێنێته وه  و ئه چێ بۆ الی 
هونه رمه ندێ به ناوی)كلین(و له الی ئه و فێری هونه ری ڕێئال و شێوه كاری 
ئه بێت. به ڕای ڤالدیمیر، )كلین( مامۆستایه كی باش، لێزان و ده ره وه سته . 
مامۆستا  وشه ی  و  پته وه   هونه رمه ندێكی  مایاكۆڤسكیدا  له چاوی  كلین 
به خۆی  تایبه تی  كه سێتییه كی  لێ  به  پێسته ،  پڕ  وشه یه كی  )كلین(  بۆ 
هه یه  و به  سه ر هونه ره كه یدا گه لێك زاڵه . ئینجا هه ست ئه كا له م بوارەدا 
لێزان. بۆ قوتابخانه ی بااڵی هونه ره  جوانه كانی مسكۆ له  به شی  بووه  به  
نیگاركێشی ئه چێت. ته نیا جێگه یه ك كه  ئه ویان به  بێ لێوه شاوی سیاسی 
وه رگرتووه . له وێدا بۆی ئاشكرا ئه بێ مامۆستاكان، ڕێز له و قوتابییانه  ئەگرن 
كه  السایی ئه وان ئه كه نه وه   و ئه وانه ی كه  به  روانگه یه كی جیاواز و تاكه وه  
خه ریكی داهێنان و ئافراندنن، ئازار ئه ده ن و به  چاوێكی سووك ته ماشایان 
)الریونۆڤ  به ناوی  شێوه كار  گه نجی  هونه رمه ندی  دوو  له  گه ڵ  ئه كه ن. 
سه ربه خۆن،  و  زانیار  كه    ئه وه   به  هۆی  و  ئه بێت  )ماژكۆف(ئاشنا  و   )
له الیه ن مامۆستاكانی ئه و قوتابخانه یه   زۆر ئازار ئه بینن. به اڵم مایاكۆڤسكی 
دووانه .  ئه م  هاوڕێ  به   ئه بێ  و  ئه كاته وه   نزیك  كه سه   دوو  به م  خۆی 

تووخمیفۆتۆریسمیڕووس
شه وێك كه  بۆ كونسیرتی )راخمانینۆڤ( به  ناوی )دووڕگه ی مردووه كان( 
ئه و  دوابه دوای  دێته  ده ر.  هۆڵه كه   له   و  ئه بێت  بێتاقه ت  لێی  ئه چێ، 
)بورلیۆك(یش كه   یه كێك له  هه ڤاڵه  نزیكه كانی بوو، له  هۆڵه كه  دێته  ده ر. 
هه ر دووكیان كونسیرته كه  به  گاڵته  ئه گرن و له  شه قامه كاندا پیاسه  ئه كه ن 
و ئه كه ونه  ئاخافتن. باسی ناحه زبوونی كونسیرته كه  ئه كه ن هه تا ئه گه نه  
وێژه  و هونه ری كالسیك. بورلیۆك تووڕه یی مامۆستایه كی تێدا دیاره  كه  
هاوڕێكانی ناتوانن لێی تێبگه ن و مایاكۆفسكی بیر و بڕوای سۆشیالیستێكی 
كوێری هه یه  كه  به  الی مه رگ و كۆنه په رستییه وه  ئه ڕوات. به م چه شنه  
فۆتۆریسمی رووس له دایك ئه بێت. شه وی دوایی چه ن دێڕ له شێعرێكی 
تازه  بۆ  بورلیۆك ئه خوێنێته وه . بورلیۆك هاوار ئه كا: ئێوه  ئه م هونراوه تان 
هۆنیوه ته وه ؟ كه واته  ئێوه  زۆر بلیمه تن. به كارهێنانی بلیمه ت بۆ ڤالدیمیر 
تووشی هه ستێكی نامۆ و سه یری ئه كا: “ئه و شه وه  كتووپڕ بوومه  شاعیر.”
سه ر له  به یانی ئه و شه وه ، بورلیۆك، ڤالدیمیر وه ك شاعیرێكی پڕۆفشناڵ 
ده رده سه ری  تووش  مایاكۆفسكی  ئه وه ی  بۆ  و  ئه ناسێنێ  هاوڕێكانی  به  
بنووسێ. ڤالدیمیر هه وه ڵین شێعری  ته نیا  و  ته نیا  ئه ڵێ كه   پێی  نه بێ، 
خۆی ئه نووسێ . شێعرێ كه  چاپی ئه كا به ناوی )سوور و سپی( ده ناسرێ 
باڵوئه بێته وه .مایاكۆفسكی  لێ  دیكه ی  شێعری  چه ن  دوا  به   دوا  و 
به   “هه میشه   نووسیوه :  ئاوای  بورلیۆك  له مه ڕ  بیره وه رییه كانی  له  
خۆشه ویستییه كی قووڵه وه   بیری بورلیۆك ئه كه وم . بورلیۆك له  واقیعدا 
هاوڕێی زۆر باش و مامۆستای ڕاسته قینه ی من بوو. ئه و بوو كه  منی كرد 

به  شاعیر. بۆ من له  شاعیرانی فه ڕه نسی و ئاڵمانیا شێعری ئه خوێنده وه . 
هه میشه  خه رمانێ كتێبی تازه ی بۆ ئه كڕیم و پێكه وه  پیاسه مان ئه كرد و 
له گه ڵمدا ئه كه وته  ئاخافتن. هه موو رۆژێك په نجا كۆپێك پاره ی پێده دام 
هه تا له  برسییه تی نه مرم و ته نیا و ته نیا بخوێنمه وه. بۆ جه ژنی ساڵی نوێ 
بنوووسم.” تازه   توانیم چه ن شێعری  له وێ  و  بۆ واڵتی خۆی  برد  منی 
باوه ڕه   و  بیر  هێشتا  ئه گه ڕێته وه .  )الیاچكا(  له   مایاكۆڤسكی  ڤالدیمیر 
ئه ده بی و سیاسییه كانی پۆلێن نه كراون، به اڵم ئه زانێ كه  ئه بێ چی بكا. 
شه و  چه ن  له  دوا  و  ده بینێ  )كڕوچیونیچ(  و  )خه لبینكوف(  مسكۆ  له  
به دواچوونه وه   ئیشی  بورلیۆك  و  ده نووسن  به یاننامه یه ك  گروپه ،  ئه م 
دوا  و  دائه نێن  بۆ  ناوێكی  هه روه ها  و  ئه ستۆ  ئه گرێته   به یاننامه یه   به م 
فۆتۆریسم  یه كجاری  به   ئه بێته وه .  باڵو  به یاننامه كه یان  كورت  ماوه یه كی 
و  مایاكۆڤسكی  له مه ڕ  رۆژنامه كان  خه ڵكان.  سه رزاری  ئه كه وێته  
ئه ندامانی دیكه ی فۆتۆریسم وتار و ڕه خنه  ئاڕاسته  ئه كه ن. له  پیشانگای 
به   و  چڕوپڕ  باسگه لێكی  مووزاییك(  )خزمه تكاره كانی  به ناوی  هونه ر 
ده ست پێئه كا.  مایاكۆڤسكی  و  بورلیۆك  له الیه ن  گشتی  شێوه یه كی 
بڕشتێ  خوشكه كه ی  له   دائه نێن.  مایاكۆڤسكی  بۆ  )سه گباب(  نازناوی 
چه ند  له   ئه دا.  گرێی  خۆی  ملی  ده وری  وبه   وه رئه گرێ  زه رد  قه یتانی 
الوه  هونه رمه ندان كۆ ئه بنه وه  و به بێ هیچ به ڵگه یه ك،خۆیان به نوێنه ری 
شاعیران و نووسه ران پێناسه  ئه كه ن. تاقه ت ناهێنن و ڕه خنه  له حكومه تیش 
له   ده س  كه   ئه كا  پێشنیار  بۆڵه بۆڵ  به   پاسه وانه كان  سه رۆك  ئه گرن. 
دژایه تی  بورلیۆك  و  مایاكۆڤسكی  هه ڵگرن.  حكومه ت  له   ره خنه گرتن 
بورلیۆك و  ناحه زه   ده رئه بڕن. مایاكۆڤسكی و  ئه م دۆخه   له مه ڕ  خۆیان 
چه ن كه سی دیكه  ئه م شار و ئه و شار ئه كه ن و بۆ خه ڵك قسه  ئه كه ن. له  
الیه ن سه رۆكی پاسه وانه كان هه میسان پێشنیار ئه كرێ كه  به  كه سێتییه  
به رزه كان وه كوو) پۆشكین( هیچ نه ڵێن. )ڤاسیا كامێنسكی(كه  فۆتۆریسته ، 
دێته  نێو گرووپی مایاكۆڤسكییه وه . مایاكۆڤسكی له سه ر فوڕم و پێكهاته  و 
لێزانین له  وشه دا خه ریكی كار و توێژینه وه  ئه بێ. ده زگا چاپه مه نییه كان 
و  ناهێنن  واز  ئه وان  به اڵم  ناكه نه وه .  باڵو  ده قه كانیان  و  ئه كه ن  جوابیان 
له  شه قامه كانی  ئه گه ڕێته وه  و  بۆ مسكۆ  مایاكۆڤسكی  زۆرتر   تێدەکۆشن. 
مسكۆ ژیان ئه كا. ئه م چاخه  له  ژیانی ئه و كه  خۆی ناوی ناوه  “تراجێدیای 
 ١٩١٤ له ساڵی  پێدێت.  كوتایی  )لۆناپارك(  باخچه ی  له   مایاكۆڤسكی” 
نرخ  به   مامۆستاییه كی  و  زانایی  به   له ناخی خۆیدا هه ست  مایاكۆڤسكی 
ئه كا. ئه توانێ به  سه ر ناوه ڕۆكی شێعره كانی زاڵ بێ و وه ك دیلێ ته ماشایان 
شێعری  نووسینی  زار.  سه ر  ئه خاته   شێعردا  له   ناوه ڕۆك  باسی  بكات. 
به   و  دائه ڕژێت. شه ر ده سیپێكردووه   زه ینیدا  له   له به ر”  پانتۆل  “هه وری 
خۆشحالییه وه  ئه چێته  ریزی خه باتگێڕان. شێعری “شه ر ده سیپێكردووه” 
سیاسی  ده سته به رنامه ی  چون  به اڵم  شه ڕكردنه ،  خوازیاری  ئه نووسێت. 
له ناخیدا  ئاورێ  وه ك  له شه ڕ  ڕقی  ریزی شۆڕشگێڕان.  نێو  نایخه نه   نییه  
هه ڵده گرسێت و ئه م ڕقه ی به  السارییه كی هونه رمه ندانه  به  هۆنینه وه ی 
ده رئه بڕێت.  چاپه مه نییه كان”  چاوی  دایخه ن  دایخه ن،  “ئاخ،  شێعری 
بۆ  ئه چێ  پاره یه   به و  و  ئه كه وێ  ده س  رووبلی   ٦٥ پاسووڕ  كایه ی  له  
كاره وه   چه ن  به   خۆی  كیشوه ره   ئه م  له  شارێكی  فه نالند.  سه فه رێكی 
ئه خوێنێ.  )چووكوسكی(  به رهه مگه لی  شه ممانه   یه ك  ئه كا.  سه رقاڵ 
)مێرگزاری  به خوێندوه وه ی  ئه كا  ده س  هتد.  و  )ئۆڕینۆف(  دووشه ممانه  
كورت(ی ریپین و هه ست ئه كا ئه م جۆر ده قانه  بۆ فوتوریستێ له  ئاستی 
ناله باره . شه وانه  له   ئه و به  چه ند كیلۆمیتر قه د و بااڵ، خوارده مه نییه كی 
كه نار ده ریا پیاسه  ئه كا و “هه وری پانتۆڵ له به ر” ئه نووسێت. راپه ڕین بۆ 
بۆ  ئه چێ  گوركی٤(  )ماكسیم  دیداری  بۆ  مسۆگه ربووه .  به ته واوه تی  ئه و 
)مووستامیاكی( و چه ند به ش له م شێعره  درێژه ی بۆ ئه خوێنێته وه . ئه م 
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به رهه مه  ته واونه بووه ، ته ئسیرێكی هه ره  قورس له سه ر گوركی دائه نێنێت، 
ئه ونه  كه  وه ك مناڵێكی ساوا هۆنه هۆن ده سئه كا به  گریان. ڤالدیمیر به 
 بینینی ئه م دیمه نه  له  ناخی دڵیه وه  هه ست به  به رزی و بلیمه تی ئه كات. 
و  شانۆنامەنووس  شاعیر،  مایاكۆڤسكیی  زایینی،  ی   ١٩١٥ ساڵی 
به   شه ڕ.  بۆ  بیبه ن  نایه وێت  دێته وه .  سه ربازی  بۆ  ناوی  نیگاركێش 
مایاكۆڤسكی  شێعره كانی  )بریك(،  ئه ندازه یاره .  كه   ئه ڵێت  هه مووان 
“شمشال  كتێبی  ئه كڕێ.  به یت  هه ر  بۆ  ئه ویش  كووپێك،   ٥٠ به  
هه ڵبه ت  ئه كاته وه .  باڵو  له به ر”  پانتۆڵ  “هه وری  و  داره كاره باكان”  و 
ئه بێت. چاپ  سانسۆره وه   به   له به ر”  پانتۆڵ  “هه وری  هۆنراوه ی 
له  ساڵی ١٩١٦دا “شه ڕ و جیهان” و “مرۆڤ” باڵو ئه كاته وه . ئیدی ناگه ڕێته وه  
به  ئه بن.  ده سه اڵتدار  سۆشیالیسته كان  زوویی  به   ئه زانێت  سه ربازی.  بۆ 
چه ن  له   ئه دا.  درێژه   “راپه ڕین”  به  ناوی  مێژوویی  شێعرێكی   نووسینی 
گوتاربێژی به ناوی “بلشوویكه كان و هونه ر” و “نه هێنییه  پێكه نینداره كان” 
به شداری ئه كات. فۆتۆریسته كان بڕیار ده ده ن كه  نه چنه  نێو ریزی هیچ 
بۆ  مایاكۆڤسكی  ئه زانن.  به ماڤی خۆیان  راپه ڕین  له  واقیعدا  و  پارتێكه وه  
شاری)سمۆلینی( ئه چێ و له وێ بۆ په یداكردنی كار عه وداڵ ئه بێ. له وێوه  
به ره و مسكۆ ئه ڕوات. له نێو خه ڵكدا خۆی نیشان ئه دا و شه وانه  ئه چێ بۆ 
“كافه ی شاعیران” و له وێ فیلمنامه  ئه نووسێت و ته نانه ت له  چه ن فیلمیش 
رۆڵ ئه گێڕێ . له  ساڵی ١٩١٨ ته واوی فیكر و زه ینی له  ئاقاری هونه ردایه . 
ئه گه ر ببێ به  ئه ندامی حیزب دیاره  كه  ئه ینێرن بۆ به نده رێكی زۆر دوور و 
ناخۆش. شانۆی “بۆ ماسی گیر” ته واو ده كا و بۆ زۆر كه س ده یخوێنێته وه  
ئه چێته  سه ر  ئه م شانۆیه   ئه كه ن.  به رهه مه   ئه م  باسی  له  هه موو كوێ   .
ته خته ی شانۆ و خه ڵكێكی زۆر له  ده وری كۆ ئه بێته وه . به اڵم دوا ماوه یه ك 
ئه م شانۆیه  قه ده غه  ئه كرێت. ساڵی ١٩١٩ به  كتێبی “بۆ ماسی گیر” و 
چه ن به رهه می دیكه ی خۆی و هاوڕێكانی ئه چن بۆ كارخانه كان  و له  
پیریه وه .  به   دێن  سه ربه رزییه وه   و  شادی  به   خه ڵك  جێگایه ك  هه موو 
“هونه ری كۆمۆن” ده نووسێ و باڵوی ئه كاته وه . مایاكۆڤسكی له و بڕوایه دایه  
كه  به رهه می) ١٥٠٠٠٠٠٠( بنووسێ. ساڵی١٩٢٠ ئه م ده قه  ته واو ده كا 
زوو هه مووان  زۆر  ئه گه رچی  ئه بێته وه .  باڵو  نووسه ر  به ناوی  ئاماژه   بێ  و 
شانۆی                قڕەیەک  بێ  به هه ر  كێیه .  نووسه ره كه ی  كه   ده رئه كه وێ  بۆیان 
ئه وبێته وه . باڵو  ناوه كه ی  و  شانۆ  ته خته ی  سه ر  دێته    »Mystere  «

لێف،بهیاننامهیفۆتۆریسم:
كتێب(  په خشی  و  )چاپ  چاپه مه نی  له ساڵی١٩٢٢رێخراوه یه كی   
دائه مزرێنێ و ناوی )كفم(ی بۆ دابین ئه كا، واته  )كۆی فۆتۆریسته كانی 
دووره وه   له  رۆژهه اڵتی  ئه بنه وه .  كۆ  فۆتۆریسته كان  ته واوی  مسكۆ(. 
خه ریكی  ئه بنه وه .  كۆ  ده وری  له   دیكه   كه سێتیی  چه ن  و  )ئاسدیف( 
ئه م  به نووسینی  ساڵ   سێ  كه   ئه بێ  پێنجه م(  )نێونه ته وه یی  نووسینی 
ده قه  وه ختی زه وت بووه . ئه م تێكسته ، یۆتۆپیا و ئارمانشارێكه  كه  به وته ی 
ڤالدیمیر  ئه گرێته وه .  داهاتوو  ساڵی   ٥٠٠ هونه ری  ته واوی  مایاكۆڤسكی 
ناوی )لێف( رێ ئه خا.  به   نه وه ی هونه ری چه پ  له ساڵی ١٩٢٣ گۆڤاری 
وه ر  كه ڵك  فۆتۆریسم  شێوازه كانی  ته واوی  له   كه   گۆڤارێكه   له راستیدا 
ئه گرێ. كتێبی )ئا له مه ( ئه نووسێ كه  به  شێوه یه كی تایبه ت و دیاریكراو 
له   یه كێك  ده رئه بڕێ.  ئاسایی  و  ساكار  ژیانی  له مه ڕ  خۆی  دژیایه تی 
هونه ره   جوانیناسیی  جیاوازی،  وێڕای  به یاننامه یه   ئه م  ده سكه وته كانی 
تایبه تییه كان به  چه شنێكی نائاساییه . شێوازێك كه  له  سه ره تای سه ده ی 
بیسته م سه ری هه ڵداوه  و پتر له  هه ر شتێكی دیكه  تیشك ئه خاته  سه ر 
ژیاری  و  ئه مڕۆیی  و  نوێ  تكنۆڵۆجیای  دیارده كانی  و  فه زا  و  بارستایی 
باڵو   ١٩٢٤ ساڵی  له   كۆرسك(  كرێكارانی  )بیره وه ری  شارستانییه ت.  و 
ده كاته وه  و وتار بێژی له  سه رانسه ری سۆڤیه ت له مه ڕ )لێف( ساز ئه كا. 

ئه نووسێت.  دیكه ی  شێعره كانی  و  پۆشكین(  )ساڵیادی  درێژی  شێعری 
شێعری )لێنین( ته واو ده كا و له چه ند كۆڕی كرێكارانه  به شداری ده كات 
و ئه م ده قه  شێعرییه ی به ده نگی به رز ئه خوێنێته وه . له م ماوه یه دا چه نها 
مایاكۆفسكی  یه كه می  ئامانجی  ئه كات.  بیانییه كان سه فه ر  واڵته   بۆ  جار 
و فۆتۆریسته كانی دیكه ، ته كنیكی ئورووپی و پیشه سازی و تێكۆشان و 
له  خۆ گرتنی رووسیای خاك و خۆلی و كۆنه . گۆڤاری)لێف( به  تیراژی 
كه مه وه ، به اڵم به  زه حمه تێكی زۆر و به  شێوه یه كی نائاسایی، به رده وامه .
دیكه   بانگه شه یی  و كۆشێعرێكی  باڵنده”  “كرێكاری  بانگه شه یی  شێعری 
خۆی  و  ئه كاته وه   باڵو  بده ”  سووڕێك  ئاسمانه كان  له   “خۆت  ناوی  به  
په خشان  به ره و  وتن  له  شێعر  ده دا  بڕیار  ئه كا.  كردن  سه فه ر  ئاماده ی 
باڵوی   ١٩٢٥ ساڵی  و  بنووسێ  رۆمانێك  ئه یه وێت  بڕوات.  نووسین 
له سه فه ر كردن  لێئه دزن.  پاره كه ی  له وێ  و  پاریس  بۆ  ئه چێ   . بكاته وه  
له   سانفڕانسیسكۆ  له   لێده كه ن  داوای  ده گه ڕێته وه .  جیهان  ده وری  به  
وتاربێژیی كه  پێشتر  له مه ڕ هونه ر و ئه ده بی نوێ رێكخراوه ، به شداری 
بۆ مسكۆ بگه ڕێته وه . ده سكه وتی  ئه بێ  ناچار  پاره یی  بكات. به  هۆی بێ 
شێعره كانی  و  بینیم  من  كه   ”ئه مریكا یه ك  باڵوده كاته وه :  سه فه ره كه ی 
سپانیا، ئۆقیانووسی ئه تڵه س، هاوانا، میكزیك و ئه مریكا.” نووسینی رۆمان 
به  زه ینیدا  ختووره  ئه كا و درێژه ی پێده دا و هه تا ساڵی ١٩٢٧ته واوی 
نێو  ئه چێته   وه ربگرێ.  كه ڵك  زه ینی  و  هۆش  له   نایه وێت  ناكات. 
ئه نووسێت: یاده وه رییه كانیدا  له    ١٩٢٦ ساڵی  رۆژنامه وانییه وه .  مه یدانی 
هیچ  به اڵم  هه ران.  و  قیژە  و  كردن  هاوار  خه ریكی  شاعیران  “ته واوی 
دابین  خۆی  بۆ  ده سه اڵتدار  و  تایبه ت  ڕوانگه یه كی  ناتوانێت  كه س 
ئاسایی  گۆڤاری  چه ن  له   زۆرتر  شاعیرانه   جۆر  ئه م  به رهه مه كانی  كات. 
ئه مجۆرە  وتنی  دێ.  پێكه نینم  قۆڕانه   قسه   به م  ئه من  ئه بنه وه .  باڵو 
لێئه به ن.” چێژی  شاعیرانه   ئه م  ژنی  ته نیا  كه   سه یره   هێنده   شتانه  
ساڵی ١٩٢٧ مایاكۆڤسكی جارێكی دیكه ، لێف به  ناوی )لێفی نوێ( باڵو 
ئه كاته وه  و كاتژمێرێكی زۆر خۆی به م به رهه مه  هیالك ئه كات و ته نانه ت 
چركه ساتێكیش له  ئه ڤین و دڵداری خافڵ نابێ. نزیكه ی ٢٠٠٠ نامه ی له  چوار 
ده وری واڵته وه  بۆ دێت. له ساڵی ١٩٢٨ شێعری “باشه ”، شانۆی “كێبه ركێی 
قارمانی چینی جیهانی كرێكار” و “ژیاننامه ی ئه ده بی خۆم” ئه نووسێت. 
هه روه ها له ساڵی ١٩٢٩ دوو شێعر به  ناوی “چیرۆكی كارگه كان و پیاوانی 
كوزێنتسك”، “په ساپۆڕتی یه كیه تی سۆڤیه ت” و شانۆی “ساس” ته واو ئه كا 
و هه روه تر له ساڵی ١٩٣٠ چه ن شێعری تازه  و شانۆی “حه مام” ئه نووسێت.

مهرگیكتووپڕی:
ڤالدیمیر مایاكۆڤسكی له  رۆژی ١٤ی ئاوریلی ١٩٣٠ به  ده مانچه یه ك  كه  
به  دڵییه وه  نا، خۆی كوشت و به م چه شنه  به  ژیانه  خه مناكه كه ی كۆتایی 
هێنا و وه ك گڤه ی )با( زۆر به خێرایی له گه ڵ جیهانی هونه ر ماڵئاوایی 
كرد. چه ن كه س له  هاوڕێ نزیكه كانی ڤالدیمیر سه باره ت به  مه رگه ساتی 
هۆی  به   مایاكۆفسكی  خۆكوژی  كه   بیروبڕوایه دان  له و  هاوڕێكه یان 
شكه ست  و حه ژمه ت له  ئه ڤین و هه روه ها دڵساردبوون و به خۆداشكاوی 
بێ  جه سته   بووه .  سۆڤیه ت  قه یراناویی  و  پچڕكراو  پچڕ  بارودۆخی  له  
گیانه كه ی له گۆڕستانی )ناڤدارانی ڕاپه ڕین( ته سلیم به  خاك ئه كه ن. به  
بایه خی  ئه ونه ی پێنه چوو كه   مه رگی كتووپڕی مایاكۆڤسكی، فۆتۆریسم 
هه ڤاڵه   له  فه ڕه نسه   به اڵم  بوو.  خامۆش  هه میشه   بۆ  به یه كجاری  و  نه ما 
هه ره   زمانناسێكی  یاكوبسه ن(كه   )رۆمه ن  به ناوی  ڤالدیمیر  نزیكه كه ی 
گه وره یه  به  تێڕوانین و پێداچوونه وه  به  ده قه  شێعرییه كانی مایاكۆڤسكی دا، 
ناوی ئه م رۆشنبیره  جوانه مه رگەی  بۆ جارێكیتر خسته  سه رزاری ئه ده ب 
په یدایان  گیانه كه ی  بێ  جه سته   ته نیشت  له   كه   له نامه یه ك  دۆستان. 
كرد، ئاوای نووسیبوو: “به  قوربانی هه مووان بم. هیچ كه س تاوانبار نییه  
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خوشكانم،  دایه ،  له ده نگۆیه .  ڕقم  مردووم،  كه   منێك  مه كه ن.  ده نگۆ  و 
شیاو  شێوه یه كی  ئه مه   ده كه م.  هه مووتان  له   لێبوردن  داوای  هه ڤااڵنم، 
نییه  و له  كه س داوا ناكه م  به م ڕێگه یه  )خۆكوژی(، درێژه  بدات، به اڵم 
من چ چاره یه كم بۆ نه مابوو. )لیلیا٥( منت خۆش بوێت. هه ڤاڵ ده وڵه ت، 
خێزانی من بریتین له : لیلی بریك، دایكم، خوشكه كانم، وڕۆنیكا و تیولدۆنا 
پوولۆنسكایا، ئه گه ر بتوانی ژیانی ئه وان چاوه دێری بكه ی، سپاست ئه كه م . 
شێعره   ناته واوه كانم بده ن  به  بنه ماڵه ی بریك، ئه وان ده زانن چی لێبكه ن.” 
دوایین هۆنراوه ی ڤالدیمیر مایاكۆڤسكی چه ن چركه سات به ر له  خۆكوژی:

“هه روا كه  ده ڵێن
دۆسیه  داخرا

و به له می ئه ڤین
به سه ر گاشه به ردی  ژیانی رۆژانه دا  ورد و خاش بوو،

له گه ڵ  ژیان بێ حسێب  بووم
به  بێ هۆ 
ده رده كان

كاره ساته كان 
یان ئازاره كان

دووپات مه كه نه وه .    
هه ر شاد بن.”  

مایاكۆڤسكی،هونهرمهندیخهباتگێڕ:
به جێماوه   شانۆدا  و  شێعر  بواری  له   به رهه م  سیانزه   مایاكۆڤسكی  له  
ئه ده ب  دوونیای  ئاڕاسته ی  تاڵه كه ی  تراجێدیا  پێش  زۆربه یان  كه  
له   به رهه می  حه وت  ته نیا  ئێستا  تا  به رهه مه   خه رمانه   له م  و  كران 
بوون. فارسی  كتێبخانه ی  ئاڕاسته ی  زانا  وه رگێڕی  چه ن  رێچكه ی 
خاڵی  چه ند  لێره دا  پێویسته   وتاره   زنجیره   ئه م  هاتنی  كۆتایی  پاش 
تاكه كه سیی  له جۆران هه لێنجانێكی  به  جۆرێك  سه ره كی و گرینگ كه  
جێگه ی  به رده وام  ئه ده بدا  و  هونه ر  ئاقاری  له   و  وتاره یه   ئه م  نووسه ری 
ئه بنه وه : چڕ  شێوه یه   به م  كه   بێنه گۆڕێ  لێكۆڵینه وه یه   و  پرسیار 
رووسیای  خه ڵكی  ته واوی   ١٩١٧ ساڵی  ئۆكتۆبری  شۆڕشی  هه رچه ند 
ورووژاند و شااڵوی خه ڵك، ئااڵی تیزاره  ڕووسه كانی پچڕپچڕ كرد و ته نانه ت 
هه موو هونه رمه ندان له م شۆڕشه  له گه ڵ جه ماوه ری عه وام هاوده نگ بوون، 
به سه ر  دیكتاتۆڕی  سیسته مێكی  هه میسان  ماوه یه ك،  دوا  چون  به اڵم 
خه ڵكی رووسیا زاڵ بوو، هونه رمه ندان و رووناكبیران له  ڕیزی یه كه می 
له م  ملپێچی  به   هه ركام  و  ڕاوه ستان  سیسته مه   ئه م  له گه ڵ  دژیایه تی 
دۆخه  ناله باره  هه ڵویستی شه خسی خۆیان خسته ڕوو. مایاكۆڤسكی وه ك 
سه رپه لی قوتابخانه  هونه ری فۆتۆریسم، ئه گه رچی چاالكی سیاسی زۆری 
ئه م سیسته مه ش- ئه وه  بۆی ده ركه وتبوو  به اڵم دوای  ئه ستۆ گرتبوو  له  
له چاالكیگه لی  و  ساردبوو  لێ  زۆری  لێنینیسم-دیكتاتۆرییه ،  ماركسیزم 
سیاسی بۆ هه میشه  خۆی ڕزگار كرد و ته واوی ژیانی بۆ هونه ر و نووسین 
ته رخان كرد. بۆ ئه و ده ركه وتبوو كه  سیاسه ت هیچ كاتێك له گه ڵ هونه ر 
نابێ، به  هۆی ئه وه ی كه  سیاسه ت به  جیهان و مرۆڤ  وه ك  هاوشان 
ئامڕازێ بۆ سه قامگیربوونی خۆی ئه ڕوانێت، به اڵم له  ڕوانگه ی ئه ده ب و 
و سه یر  نه هێنی  له   پڕ  دوونیایه كی  مرۆڤه كان  یه كی  به   یه ك  هونه ردا، 
و سه مه ره ن و هه ر لێره وه یه  كه  ئێمه  له گه ڵ دیارده كانی ئه م دوو بواره  
و  شانۆكار  شاعیر،  وه ك  مایاكۆڤسكی  ده بینه وه .  به رامبه ر  به رفراوانه  
به   ده رفه تێك  له   ده ره كراو  نێوبه د  و  ئاژاوه گێڕ  خه باتگێڕ،  بیرۆكه وانێكی 
ناوی)ژیان( هه لومه رجێكی تایبه تی له  وێژه  و هونه ری سه ره تای سه ده ی 
بیسته م بۆ ئێمه  ڕخساند و به م كاره  به  سانایی نیشانیدا كه  هونه ر گه ر 

به رفراوان  ئاسۆگه لێكی  ئه توانێ  ئه گه ر پێشكه وێ  ئه كا و  بۆن  بوێستێت، 
و فره ڕه هه نده  و جۆراوجۆر له  خۆییه وه  بۆ ئێمه  و ئه م جیهانه  سامناكه  
ئاڕاسته  بكات. به رهه مه كانی مایاكۆڤسكی جگه  له  نوێكردنه وه ی وشه گه لی 
ئاسایی، فه زایه كی ئێستاتیكی به  وێناكردنێكی ڕه سه ن له هه موو الیه نه كانی 
ده رئه خات كه  ئه ڵێی ڕیشه و ڕه گه زی ڕاسته وخۆی ته واوی ئه و هه ست و 
تازه  فێر ده بین  ئاقاری ئێمه دان، به اڵم ئێمه   نه ست و شتگه له ن كه  له  
كه  چۆن له وانه  ڕامێنین و لێیان ورد ببینه وه . ئه مه  وه ك جه وهه رێكی 
سه ره كی له  شێعره كانی مایاكۆڤسكیی فۆتۆریسته  كه  بۆمان ده ركه وتووه . 
و  ئه زمووندا  له   ژیانیان  كه   رۆشنبیرانه یه   ئه و  له ڕیزی  مایاكۆڤسكی 
له   رۆشنبیرێك  ئێمه   ده گمه ن  به   كه وتن.  ژیانیش  ئه وپه ڕی  ته نانه ت 
كه   ئه بینین  هیدایه ت(  )سادق  )هه مینگوای(و  ئاستی)مایاكۆڤسكی(، 
بتوانێ به م چه شنه  كه  ئه وان ژیانیان به  گاڵته  گرتبوو، ژیان به  گاڵته  بگرن 
هونه رمه ند  دیدگایه ،  ئه م  پێناو  له   لێكبه نه وه .  قوژبنی  و  كونج  هه موو  و 
و  بڕوات  مرۆڤناسی  پله ی  تڕۆپكی  تا  ئه وه ی هه یه  كه   ماڤی  و  ده توانێ 
هه میشه   مایاكۆڤسكی  نه داته وه .  لێكۆڵه رێك  و  سیاسه تكار  هیچ  بۆ  ئاوڕ 
ئاوێته ی ژیان بێ، یاخود هیچی لێ نه مێنێته وه .”  ئه یوت: “هونه ر ده بێ 
 به  ته واوی ئه م وتانه ، بۆ مایاكۆڤسكی ده ركه وتبوو كه  ژیان، ئه ڤین و هونه ر 
سێ ڕه هه ندی دیاریكراون كه  گرینگترین بایه خیان له  گۆڕپانی ئه ندێشه  
به   له مه رگی  به ر  بوو  ئه وچانسه ی  مایاكۆڤسكی  بووه .  ئه و  ئارمانخوازانه ی 
هۆی ئه و هه مووه  چاالكییه  سیاسی و ئه ده بییه ، ناوی بكه وێته  نێو نێوان. 
هه ر هونه رمه ندێك پێیخۆشه  خوێنه ران به  خوێندنی كتێب و هۆنراوه كه ی 
نیگایان  و  زه ین  و  بێت  هه ناویاندا  به   خورپه یه كیش  و  بگرن  بزه یه ك 
له ده ق ورد بێته وه . به رهه مه كانی ئه م رووناكبیره  به جۆرێك وه ك پێوه رێكه  
بردووه .  به سه ر  ژیانی  تێیدا  مایاكۆڤسكی  كه   كۆمه ڵگه   ئه و  ڕوانینی  بۆ 
هزروبیر،  و  ئه ندێشه   قه ده غه بوونی  و  دژواری  هۆی  به   كه   به رهه مگه لێ 
ناچار ده كات كه  زۆر جار به زمانێكی ڕه مزی وته كانی ده ربڕێت  نووسه ر 
ئه م جۆر  له مه ڕ  بۆچوونی خۆی  و  بیر  بتوانێ  ئافراندن  ڕه وتی  له   تاكوو 
كۆمه ڵگایانه دا به  جیهان و مرۆڤ  نیشان بدات و به رجه سته ی بكاته وه . 
و  داهێنه ری  له   به ر  دیاره   شاعیرێک،  و  نووسه ر  هه ر  ئامانجی  یه كه م 
ئافراندن، ماڤێكی مرۆڤانه یه  كه  له  هه موو ده وران و سه رده مێكدا خوازیاری 
مه رجه   به م  هونه ر  و  ئه ده ب  بزووتنه وه ی  پێناو  له   تێدەکۆشێ  و  بووه  
ئاماژه  به م پرسه   سه ره كیی و گرینگه  بگات و به  ده ستی بێنێت. ده بێ 
كه   شانۆ  و  شێعر  نووسینی  به   مایاكۆڤسكی  كه   بده ین  په یوندی داره ش 
ژیانی  به رهه مانه   ئه و  یه كی  به   یه ك  له  گەڵ  و  بووه   داڵغه ی  یه كه مین 
ئامانجی  ئاخۆ  كه   سه ره كییه   پرسه   ئه م  خسته  سه ر  تیشكی  كردووه ، 
مرۆڤ  له  پێناو ئه ده ب و هونه ر ته نیا وه خت كوژییه  و ئه بێ بۆ وه ستان و 
كۆنه په رستی مل شۆڕ كات و ملكه چی قه ده ر بێ و خۆی بخاته به ر زلله ی 
سرووشتێكی بێبه زه یی و دڵڕه ق كه  هه تاهه تایه  گیانی مرۆڤی به  شتێكی 
سووك زانیوه  و وه ك گه اڵی پاییز له  ژێر پێ  ورد و خاشی كردووه  و 
ئافراندن  بردووەتەوە، یاخود پڕۆسێسی داهێنان و  یادیشی  له   ده ره نجام 
یه كێكه  له  مه رجه  هه ره  دژواره كه ی مرۆڤی هاوچه رخ كه  چاره نووسێكی 
نه حس و گه نده ڵیان له  سه ره وه   بۆ ته رخان كردووه  و یان ئه وه ی كه  ده بێت 
بێت؟  سه قامگیر  چاكه  مرۆڤانه كه ی  هه ڵوێسته   له گۆڕه پانی  هه وڵبدات 

پهراوێزهكان:
١-)هیگڵ(:

بایه خداری  ئاڵمانی كه  به رهه می زۆر گرینگ و  به ناوبانگی  فه یله سووفی 
دوایین  به   فه لسه فه   مێژووی  له   واقیعدا  له   هیگڵ  به جێماوه .  لێ 
فه یله سووفی هه ره گه وره  پێناسه  ئه كرێ كه  به  مه رگی ئه م فه یله سووفه ، 
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سه ره كییترین  له   یه كێك  هاتووه .  دوایی  مه زنه كان  فه یله سووفه   چاخی 
كاریگه رییه كانی ئه م فه یله سووفه   ئه مه  بوو كه  پێگه یه كی به  هێز له نێوان 
قوتابخانه  فه لسه فییه كانی دوا خۆی دانا. به و جۆره  كه  له  كۆتایی سه ده ی 
ئه ندێشه ی  له   فه لسه فی  لقی  سێ  بیسته م  سه ده ی  سه ره تای  و  نۆزده  
هه ره   فه یله سووفه   نیچه ،  فه لسه فه ی   -١ له :  بریتین  كه   جیابووته وه  
وت  »وه های  وه ك  گرینگ  و  تایبه ت  به رهه می  به   ئاڵمان  گه وره كه ی 
ئه م  بیرداڕێژی  كه   ماركسیزم  فه لسه فیی  قوتابخانه ی   -٢ زه ردوشت«. 
فه لسه فه،  ماركس و ئه نگڵس بوون. ٣- فه لسه فه ی بوونیانه  یا قوتابخانه ی 
) ئه گزیستانسیالیزم(كه  چه ن فه یله سووفی گه وره ی ئاڵمانیا و فه ڕه نسه  له 
 بیرداڕێژانی ئه م قوتابخانه  فه لسه فییه  بوون و له  فه یله سووفه كانی ئه كرێ 
به  )سورێن كێركگارد(، )هایدگه ر( و )سارته ر(  وه ك ناوازه ترین ئه ندامانی 
ئه م قوتابخانه یه  ئاماژه  بكه ین. فه لسه فه ی) ئه گزیستانسیالیزم( له  سه ده ی 
بیسته م ته ئسیرێكی زۆر قووڵ و دیاریكراوی  لە سه ر كولتوور و مێژووی 
كاریگه ری  هه روه ها  و  دانا  دیكه   واڵتانی  و  ئورووپییه كان  واڵته   هزری 

هاوچه رخ  ئه ده بی  سه ر  لە  خۆی 
پووچی  ئه ده بی  به  تایبه ت 
داناوه .  پووچییەوە  شانۆی  یا 

٢-)ماركسیزم(:
له مه ڕ  بوو  تیورییه ك  له  واقیعدا 
كۆمه اڵیه تی  گۆڕانی  چۆنییه تی 
الیه ن  له   كه   مرۆڤ  مێژوویی  و 
و  فه یله سووف  ماركس«  »كارڵ 
فه ردریخ  و  گه وره   كومه ڵناسی 
ئه نگڵس )هاوڕێی ماركس( كه  هه ر 
له م  دانرابوو.  بوون،  ئاڵمانی  دوو 
لقی  چه ن  فه لسه فیییه ،  قوتابخانه  
فه لسه فی – سیاسی لێبووه ته وه  كه  
له  سه ره كیترینه كه یان »ماركسیزم 
ستالینیسم  ماركسیزم  لێنێنیسم، 
و ماركسیزمی نوێ یا ماركسیزمی 
لقانه   له م  كام  هه ر  كه   چه پ«ـه  
هه لومه رجێكی ڕامیاری، فه لسه فی، 
سه ده ی  له   جیاوازیان  مێژوویی 
كاریگه ریی  ڕەخساندووه و  بیسته م 
مه عریفی  چه مكه   به  سه ر  خۆیان 
كولتوورییه كاندا  سەپاندووه . و 

٣-)ئاناكارنینا(:
ناوی ژنه  پاڵه وانه كه ی رۆمانی )تۆڵستۆی(، رۆماننووس و بیرۆكه وانی هه ره  
گه وره ی ڕووسه . تۆڵستۆی به ر له م رۆمانه  چه ن شاكاری دیكه  كه  بوونه ته  
به رهه م  ئه ده بی ڕووسه كان  بۆ  تایبه ت  به   و  ئه ده بی جیهانی  بۆ  شانازی 
هێناوه  كه  به ناوبانگترینه كه یان رۆمانی) شه ڕ و ئاشتی(یه . تۆڵستۆی وه ك 
پڕبایه خی  به رهه می  چه ن  بیرۆكه وانی  گۆڕه پانی  له   مه زن  بیرداڕێژێكی 
نووسیوه  كه  سه ره كیترین كتێب له م ڕیزه  كتێبانه ، كتێبی)مانای هونه ر(
ـه  كه  له م به رهه مه  كه  زنجیره  وتاری ره خنه یییه ، زۆرتر له  مه ڕ روانگه  و 
هه ڵوێسته  تاكه كه سییه كانی خۆی وه ك نووسه رێكی مه سیحی و ئایینی 
ئه په یڤێت و به  ته واوی خۆی له م شێوه  ڕوانگه یه  سه قامگیر كردووه   و پتر 
له وه یش به  ئازایه تی و سانایی بیروبڕوا هونه رییه كه ی بۆ خوێنه ران ئاشكرا 
كردووه . ئه م به رهه مه  له  چاخی خۆی سه رنجی زۆر ڕوناكبیر و نووسه ری به  
خۆییه وه  راكێشا و هه ندێ كه س وه كوو) ئانتوان چیخۆف( كه  له  تافی الوی، 

خۆی به  قوتابی ئه م كه سایه تییه  ده زانی و رێزی زۆری لێده گرت، دژایه تی 
خۆی به  نیسبه ت ئه م كتێبه  و بیروبڕوا ئایینییه كه ی تۆڵستۆی ده ربڕی.

٤-)ماكسیمگوركی(:
و  رۆمان  سی  له   زیاتر  كه   رووسه    گه وره ی   هه ره    نووسه ره    ناوی 
نووسانی  رۆمان  كه ڵه   ئاستی  له   به رهه مه كانی  و  نووسیوه    شانۆی 
چه ند  بوون.  )تۆرگێنیڤ(  و  )تۆڵستۆی(  )ده ستۆیفسكی(،  وه ك  رووس 
ساڵ دوا مه رگی مایاكۆڤسكی، واته  له  ساڵی ١٩٣٦ گوركی  كه  دژ به  
بیروبۆچوونی ستالین دیكتاتۆڕی سۆڤیه ت بوو، له  الیه ن ئه م دیكتاتۆڕه ، 
له   كرد.  دوایی  كۆچی  روژ  چه ن  دوا  و  كرا  ده رمانخۆر  به نه هێنی  زۆر 
به رهه مه  ناوازه كانی ئه م رۆماننووسه  بلیمه ته  رۆمانی)دایك(، )سێ هاوڕێ(
به رهه مـه كانــی  له  ناوازه ترین  قـوواڵیییـه وه (  )لــه   شـانۆنامــه ی  و 
وه رگێڕدراون.  بیانییه كان  زمــانــه   به  زۆربه ی  كه   نووسه ره ن  ئه م 

٥-)لیلیابریك(:
و  خۆشه ویست  تاقانه   كه   بوو  رووسی  شه نگی  و  شۆخ  ژنێكی  ناوی   

دڵداری مایاكۆڤسكی بووه ، ئه ونه  كه  له  زۆربه ی هۆنراوه كانی ئه م شاعیره  
ژنه   له م  حه ز  زۆری  مایاكۆڤسكی  و  هاتووه   ئاشكرایی  به   لیلیا  ناوی 
ئه فسوناوییه  كردووه . لیلیا دوا مه رگی مایاكۆڤسكی وتبووی كه  ڤالدیمیر 
پێشتر دوو جار ویستوبووی خۆی بكوژێ كه  ئه ۆ نه یهێشتبوو. په یوه ندی 
بوو.  به رده وام  مایاكۆڤسكی هه ر  ژیانی  رۆژی  دوایین  تا  ئه م دوو كه سه  

سهرچاوهكان:
١-فوتوریسم و مرگ غم انگیز والدیمیر مایاکوفسکی، بابك صحرانورد، 

تهران: ١٣٧٨
٢-زندگی نامه ادبی خودم، والدیمیر مایاکوفسکی، ترجمه  مدیاکاشیگر، 

تهران: ١٣٧٢
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ئاساییە    جیهانی ئەوڕۆ جیهانێکی  فرەدەنگ و فرەفەزایە و 
بارودۆخە، وادەخوازێ، هەر بە پێی  کە خوتخوتەی ڕاهاتن لە گەڵ ئەو 
بار و دۆخە بێ. شێعر یەکێ لەو فاکتۆرگەلەیە  هەل و مەرجەکانی ئەو 
کە بە هۆی ماهییەتی زمانی خۆی و هەروەها زاوزێ کردنی زمان، بۆی 
خۆی  الیبرێنتی  دونیای  ڕاگوێزی  شار  ڕەنگەی   هەمە  فەزا  ئەو  هەیە 
بکا. لە وەها فەزایەکی پلۆڕاڵ دا زەروورەتی گەشەی زمانی پتر لە هەموو 
فاکتەرێک هەستی پێ دەکرێ کە ئەرکی ڕاگوێستنی ئەو فەزا شاراوییەی 
پێ بسپێردرێ. ئەوەیکە لە بەدیهێنانی ئەو فەزایەدا و ڕاگوێز کردنی بەرەو 
پانتای شێعر، دەبێ چ تەمهیداتێک بکرێ،  گرینگایەتییەکی  بەستەر و 
بەچ  دەبێ  ڕەهەندە  فرە  و  دەنگ  فرە  فەزا  ئەو  وەلی   هەیە،  ئەوتۆی 
شتێک  هەموو  لە  بەر  بداتەوە؟  ڕەنگ  کوردی دا  شێعری  لە  شێوەیەک 
دەبێ دان بەوەدا بێنین کە کورد هێشتا تەجرەبەیەکی ئەوتۆی مەعریفی 
و شوێن-کاتی)تجربەی زیستە(  بە نیسبەت شار، یا نەبووە یا ئەگەر زۆر 
بە تەساموح و ئیغمازەوە سەیری بکرێ،  دەردەکەوێ کە بە دەگمەن لە 
فەزای نێو خۆی دا توانیوێتی ئەو فەزایە بە شێوەیەکی کۆنکرێت بەدی بێنێ  
یا هەست پێ بکا و ئەوەی تا ئێستاش توانیوێتی تا ڕادەیەک  زەینییەتی 
شار وەک پڕەنسیپێک  بێنێتە ئاراوە، بێ شک  قەرزاری هەندێ ڕەچەڵەکی 
سەریان  دا  کوردی  ئەدەبی  پانتای  لە  دواییانەدا  لەم   کە  بووە  شێعری 
هەڵداوە. لەو نێوەش دا ناکرێ باس لە ئەدەبی تاراوگە یا شێعری دیاسپۆڕا 
نەکرێ، کە تا ڕادەیەک ئەو ئەرکەی ڕاپەڕاندووە. هەر چەند باسی ئێمە 
لێرەدا تاراوگە و دیاسپۆڕا و ئەدەبی تاراوگە نییە،  بەاڵم  نکۆڵی لەوەش 
ناکرێ کە ئەدەبی تاراوگەش هێشتا بەو شێوەیەی پێویستە نەیتوانیوە خۆی  
لە بازنەی ناسیۆنالیزم  و دڵداری و غوربەت و نۆستالۆژی دەرباوێ ، لە بەر 
ئەوەیکە خۆی خوڵقاوی ئەو فەزا سیاسی و ناسیۆنالیستی و نۆستالۆژیکە 
بووە کە باڵی بە سەر کۆمەڵگای کوردا کێشاوەو ڕێگای خوێندنەوەی نوێ 
فاکتەرە سیاسی  لە  لێ گیراوە. جودا  و دەرخستنی هەلە ڕەخساوەکانی 
لە  یەکێ  وەک  سایکۆلۆژیکیش  دیاردەی  دەکرێ   کۆمەاڵیەتییەکان،  و 
سەرەکیترین هۆی سەرهەڵدانی ئەو قەیرانە بێنینە ئاراوە. ئەوەیکە هۆکاری 
سیاسی و قەیرانی ئابووری وکۆمەاڵیەتی چەندە بۆتە هۆی سەرهەڵدانی 
کۆچبەری و تاراوگە و دیاسپۆڕا، ئەوەندەش هۆکارەسایکۆلۆژییەکان بوونەتە 
بووە  تێیدا  ئێستا  تا  لەوقۆناغەی  نەتوانێ  تاراوگە  ئەدەبی  ئەوەیکە  هۆی 

تێپەڕێ و خۆ لەو عەقاڵنییەت و هزرەش بە تەواوی بدزێتەوە.
گوترا،  شاریش  ئەوەی  بگوترێ کە سەرەڕای  ئەوە  پێویستە   
و  خۆ  نێو  لە  کورد  بۆ  ئۆبژەیەک  ببێتە  نەیتوانیوە  فەزا  و  مەکان  وەک 
بۆتە هۆی  ئەوەش  لە الیەکی دیکەشەوە  هەر  تاراوگەش.   لە  تەنانەت 
ئەوەیکە دیالکتیکی شار و شێعر هیچکات نەتوانێ بەو جۆرەی شیاوە خۆ 
بخزێنێتە ژێر پێستی ئەدەبی کوردی و توێخی پێ باوێ،  هەر بەو پێیە و 

بە پێچەوانەی هەندێ  بۆچوون کە الیان وایە چەمکێک بە واتای ئەدەبی 
ئەدەبی  النیکەم   کە  دەردەکەوێ  وا  نەبووە،  دەئارادا  ئێستا  تا  کوردی 
کالسیکی ئێمە لەو بارەوە تەواو خاوەن  شوناس و هۆویەی کوردی  بووە. 
نەیتوانیوە  لە گەڵ خودی کۆمەڵگای کوردی،   ئەوەیکە هاوکات  بەر  لە 
چەمکی شار لە نێو خۆیدا جێگر و مسۆگەر بکا، نە وەک فەزا نە وەک 
مەکان، ئەو کێشەیە داوێنگری بەشێکی زۆریش لەشێعری نوێ بووە. دیارە 
لێرەدا مەبەست لەو شێعرانەیە کە تەنیا جەختیان لەسەر گۆڕینی  ڕواڵەت 
و فۆڕماڵی شێعر بووە، بێ ئەوەی هەڵگری ناوەرۆک و فەزا و تێماتیکێکی 
شاری و پۆلی فۆنیک بن. ئەوەی  لە ماوەی ئەو دوو دەیەش دا لەالیەن 
هەندێ بزافی ئەدەبی وەک داکار و بەرەی چوار و نوێترخوازەوە هاتۆتە 
ئاراوە بێ شک نە حاساڵتی ئەو دیالکتیکە نێگەتیڤ و سەلبی و نەزۆکە 
بووە کەکۆمەڵگای کورد و ئەدەبێ کورد هەیان بووە نە لێکەوتەی ئەو غیابە 
ئەدەبی  و  هزر  لە  خۆی  موختەساتی  هەموو  بە  شار  کە  وێران کەرەبووە 
کوردا هەی بووە، بەڵکوو هەر وەک پێشتر وتراوە بەرهەمی دینامیزمی ئەو 
دیالۆگ و دیالکتیکە ئەکتیوە بووە کە خۆی  لە گەڵ مێژووی شێعری 
قووت  بەهۆی  و  بووە  داهەی  یۆنیڤێرساڵ  و  جیهانی  ئەدەبی  و  مۆدێڕن 

نەدرانی لەالیەن کۆمەڵگاوە زۆرجار ڕەفزکراوەتەوە.
و  شار  فەزای  کردنی  وچێ  پێکهێنان  بۆ  کە  بوترێ  دەکرێ   
الگو( و  تایپ)کهن  ئاڕکی  لە  پتر  دا  لەشێعری کوردی  دیاردەناسی شار 
شار  ئۆبژەی  پێناسەکردنی  و  حوزوور   زەروورەتی  گشتی،  ناخودئاگای 
و  داهێنەر  شاعیرانی  ولەالیەن  کراوە  پێ  هەستی  دا  کورد  لەزێهنی 
نوێخوازەوە ئاراستە کراوە. هەر چەند ئەوە بەمانای پاکتاوکردن و سڕینەوە 
یا نکۆڵی کردن لەئاڕکی تایپ وناخودئاگای گشتی کورد نییە وەلی ناشکرێ 
ئۆبژەی شار لەشێعری کوردی دا بەو فاکتەرانە ببەسترێتەوە کە شێعر بەرەو 

تاک ڕەهەندی و مۆنۆلۆگ پەلکێش دەکەن.
کە باس لەشێعری شار دەکرێ بە واتای  دامەزراندنی فەزایەکی   
پۆلی فۆنیک وچەند دەنگ وپلۆڕاڵە کە تێیدا نە ستاتیکای  شێعر بە یەک 
تکنیک دەبەسترێتەوە نە حەقیقەتیش وەک فاکتەرێکی داڕووشاو  خۆی بە 
سەر شێعر دا دەسەپێنێ. ئەوەی گرینگە لە شێعری شار دا ڕەچاو بکرێ،  
کردەی  ستاتیکی و کردەی حەقیقییە )امرحقیقی( کە بە نۆبەی  خۆیان 
دەبنە هۆی نزیک بوونەوەی خوێنەر و بەردەنگ  لە فیزیک و فۆڕماڵ و 
فەزای شار و خوڵقانی  شار وەک ئۆبژە بە زێهنییەت و باکگراوەندێکی 
پلۆڕاڵ و مۆدێڕنەوە. لە ڕاستیدا خوڵقانی ئەو فەزایە پێویستی بە بیرۆکەیەکی  
مۆدێڕن هەیە و لە کاناڵی تەوەههومێکی خێڵەکی و دەرەبەگی دا مەحاڵە 
بەدی بکرێ، لە بەر ئەوەی زاتی هونەری مۆدێڕن بەگشتی و شێعری شار 
بە تایبەتی  وا ئیجاب دەکا کە وەها هەڵس و کەوتێکی لە گەڵ بکرێ. 
شێعری شار هیچ کات پاشکۆ  و دەروەستی بارودۆخی  مەوجوود نییە، 

شێعریشار:
ڕووبەڕووبوونەوەیەکلەگەڵئۆتیسمیدیالێکتیکو

ئۆستوورەپەرەستیئێپیدیمیک
عەبدولقادرنیازی
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دەبێ  شان بەشانی  وایە شێعر  پێی  بیرۆکەی کە  ئەو  بەو هۆیەش  هەر 
کۆمەڵگا ماهییەتی  خۆی  بەدی  کا، پاساو ناکرێ، نە بە پێی تیۆرییە 
نوێیەکان،  نە بە پێی ئەو بار و دۆخە ئانۆمیک و هەڵپەسێراوەی کۆمەڵگای 
کورد تێی دا ڕایدەبرێ. لە الیەک نە ئەو تێۆر گەلە زمانی  و مۆدێڕنە  لە 
پانتای ئەدەبی کورد دا بە تەواوی مسۆگەر کراون، نه  لە الیەکی  تریشەوە 
باکگراوەند و بارستایی  سوننەتی بوون  بە سەر کۆمەڵگای  کوردی دا باڵی 
کێشاوە و النیکەم  تا ئێستا بەرۆکی بە تەواوی بەر نەداوە. ئەوەش  وەک  
ناچارە بە گوێرەی  یانی ئەوەیکە شێعری شار  ئاماژەی پێ کرا  پێش تر 
مێژووی خۆی دە  تەقەلالی  دیالکتیک  و ئاخافتن دا بێ،  نەک  بە پێی 
ئەو پاڕامێتر گەلەی کە تا ئێستا سوننەتی شێعری  کوردی  پێ  ڕاهاتووە.
لێوڕێژە  شار  شێعری  ناکرێ  لێ  حاشای  و  دیارە  ئەوەی   
و  ڕادیکاڵ  فەزایەکی   چەشنە  هەر  لە  ڕێگا  کە  نەناسراو  الیبرێنتی  لە 
سەنتەرخواز دەبەستێ.  هەر ئەوەش  وا دەکا  پێوەرەکانی  دیاری کردنی  
ئەمری  حەقیقی و ستاتیکی  لە خوێنەرێکەوە تا خوێنەرێکی ترجیاواز و دە 
هەڵکشان و داکشان )نوسان(دا بن. ئەوە بەرجەستەترین دیاردە و نموودی 
دێمۆکڕاسی  و ئۆتۆپیای وشە و زمانە کە دە شێعری  شاردا بۆی هەیە 
بەدی بکرێ. تا بەر لە هاتنە ئارای  شار، وەک  ئۆبژەیەکی  شوێن دانەر لە 
دامەزراندنی  بنەماکانی  عەقاڵنییەت و ئەندێشەدا،  شێعر،  نوێ بوونەوەی 
و  کێش   گۆڕینی   وەک   پاڕامێتری   هەندێ   پێی   بە  ڕەنگە  خۆی  
سەروا  و هەڵکێش داکێشی  میسڕەع  و بەیت و.... پێناسە کردبێ،  ئەوە 
لەشێعری  کوردی دا بەرچاوترە تا شێعری  فارسی  و بەش  بە حاڵی  
خۆم پتر لەوەیکە وەک  ڕەخنەیەک  لە دەسپێکی  شێعری نوێی  کوردی  
لێی  بڕوانم،  وەک  الوازیی ئەندێشە و عەقاڵنییەتی  مۆدێڕن و نەبوونی 
سووژەی هزرمەند، دەیهێنمە ئاراوە. هەر بەو هۆیەی کە پێش تر باسی لێ 
کرا ئەویش  غیابی مێکانیزم  و ڕوویکەردێکی  دیالۆگییانەی  کۆمەڵگا بوو 

کە نەبوونی  بیرۆکەی  مۆدێڕن،  بۆ سازدانی پڕەنسیپە مەعریفییەکانی  
نوێ شارخوازی  لێکەوتبۆوە.

سووژەیەکی   بە  پێویستی  شار  شێعری  کە  هەڵنەگرە  حاشا   
بیرکەرەوە هەیە کە جەسارەتی  تەعامول لە گەڵ  هەر ئۆبژەیەک  لە 
خۆی دا بەدی بکا، بۆکەشفی ئەو پوتانسییەلەش  بەردەوام  کەڵک لە زمان  
پێیە زمان خۆی سووژەیەکی سەرکەش  و جەسوورە   بەو  وەردەگرێ،  
و  بلووغ  و  ناسین   خۆ  هەلی  چوون،  ناو  لە  سنوورەکانی  تا  ڕەنگە  کە 
ئاراستەکردن بە خۆی بدا، دیارە تکنیکەکانی  بەدی هێنانی  ئەو فەزایە 
لە زۆر ڕەهەند و کاناڵی  مۆدێڕنی وەک  ئایڕۆنی و پاڕۆدی و پاڕادۆکس  و 
چەندفەزایی  و چەندزمانی  و چەندزەمانی و چەندفۆڕمی  و فرەدەنگی....
کەڵک وەردەگرێ کە زۆر بە ئاسانی دەکرێ نموودی فیزیکی ئەوانە لە 
بەستەری شاردا نیشان بدرێن. هەڵبەت دەبێ بکوترێ کە کەڵک  وەرگرتن  
لە ئێلێمانەکانی شار وەک  تێڕمیناڵ و ئاسفاڵت و پاس و تەالر، بە بێ 
پشتیوانەیەکی تکنیکی،  چەندە ڕەنگ و بۆی شار  بە مەکانێک دەبەخشن، 
و  میسڕەع   و  بەیت  هەڵکێش داکێشی  و  کاڕاکتێرانە  ئەو  هێنانی  دەکار 
دەست تێ گێڕان  دە ڕێئاڵی  فۆڕم و نمادا، بە بێ چێ کردنی سووژەی  
پاشەکەوت  لێ  شاری  شێعری  ئەوەندەی  هەر  اندیشندە(  هزرمەند)من  

دەبێ.
خودی  گەڵ   لە  دیالکتیک   بە  پێویستی   شار  شێعری    
شار هەیە، وەک  ئۆبژەیەکی  زیندوو  و سووژەی هزرمەند و ئەکتیو و 
هەروەها عەقاڵنییەتی مۆدێڕن، وەک ئەندێشەی داهێنەرانە، ئەوەش وا دەکا 
کە خوڵقانی خۆی بە فەزای شار و ماهییەتێکی مەدەنی و دێمۆکڕاتیک 
ببەستێتەوە کە ئێلێمانەکانی شار بە عەقاڵنییەتێکی پۆزەتیڤ  و ئیجابی  
بە گشتی  لە شێعردا  ئیدەئالیزمی هەڵ ڕشتن   دەکا.  پێناسە  مۆدێڕن  و 
جیاوازی هەیە لە گەڵ عەقاڵنییەتی داڕشتنی شێعری شار،  بەو پێیە بەر 
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نیاز  بۆ داڕشتن و چێ کردنی فۆڕموڵی شێعری شار،  لە هەموو چەمکێ 
بە خوشین و مۆتاسیۆنی سووژە،  نیازێکی حاشا هەڵنەگر و زەروورییە. 
ئەویش  بە واتای ئەوەیکە سووژە لەو حاڵەتە خەست و دوگم و مونفەعیل 
و ڕام کراوە ئاڵقەلەگۆییە بێتە دەر و خۆی بەخێو بکات و چاو لە دەست و 

سواڵکەر نەبێ.
پێویستە ئاماژە بەوەش  بکرێ  کە بۆ داهێنانی شێعری شار   
پتر لە زەینییەتی شاعیر، ڕادەی دەخۆڕادیوی  و فەرایەند و پوتانسییەلە 
زمانییەکان وەک  سووژە  دێنمە ئاراوە. ئیتر پێشم  وایە کە ڕاندومانی  ئەو 
دەزمان  نووسانە دەگەڕێتەوە سەر ئەو شێوە ڕوانین و مانۆڕ لێدانە کە شاعیر 
بە گوێرەی هەڵگۆستەکانی خۆی، لە زمان هەیەتی وەک ماک و توخم. لەو 
بەستەرە بزۆز و ئەکتیو و کراوەیەدا  بایەخی شێعری شار بەر و پتر لەوەی 
بپژێتە سەر مانا و دەستەربەرکردنی  شێعری  لۆژیکی و تاک ڕەهەند و 
مۆنۆلۆگ، لە سەر ئەسڵی بەرامبەری و دابین کردنی مافی ژیان بۆ گشت 

دەدا.  لێ  مانۆڕ  دەنگەکان 
دەرئەنجامی   و  دەرکەوت  
پێکهاتنی   ئەوەش 
لە  مەدەنییە  فەزایەکی  
دامەزراندنی   و  شێعردا 
لێکی   ختگە سا ێر ژ
کە  پلۆڕاڵە  و  دێمۆکڕات 
خوێنەر و ڕەخنەگر موجاب 
دەنگەکان  گشت  دەکا 
ببیسێ.گرینگترین خسڵەتی 
لێک  ئەو  شار  شێعری 
و دەق  گرێ دانەی خوێنەر 
و ڕەخنەگرە کە هەرکام بە 
کەری  تەواو  خۆیان  نۆبەی 

ئەو پڕۆژە هزرییەن.
ئێستا  تا  ئەگەر   
تەنانەت  و  ئەدەب  لە 
بوارەکانی تریش دا  لە 
فەزایەک  وەها  ڕووبەڕووی 
دەگمەن  بە  یا  نەبووین 
ئاوڕی لێدراوەتەوە، بەو هۆیە 
بووە کە کورد نەیتوانیوە بە 
دەوڵەت- عەقاڵنییەتێکی 
لە  هەڵسوکەوتی   شاری، 
و  سیاسی   چەمکە  گەڵ 
تەنانەت  و  کۆمەاڵیەتی 
 . بێ هە ا نیش د کا یینییە ئا
مەوزوعی  کێشەی 

تەوەرەکانی گرتووە،   و  الیەن  گشت  بەرۆکی  سووژە،  نەبوونی 
لە  ئایدیا  و  چەسپاندووە  خۆی  بەردەوام  ئۆستوورەپەرەستی وپێ هەڵکوتن 
تر  و هۆکاری  و چەندین هۆ  کردووە  ئەندامی  عەرزی  بوارەکاندا  هەموو 
کە خوڵقێنەری ئەو بارودۆخە بوون. شێعری شار لەو فەزا دوگمەدا بەر 
هەست  فەزایەی  لەو  )گسست(  دابڕان  بە  پێویستی  شتێک،  هەموو  لە 
پێکردووە تا درێژەدان بە ڕەوتی تەکامول. باس  لە دابڕان  کە دەکرێ 
مەبەست لە تێپەڕاندنی بە ناچاری ئەو فەزا تاک ڕەهەند و بێ دیالکتیک 

و دیالۆگەیە کە ئاماژەی پێ کرا.

ئەوەیکەبوارەکانی مۆتاسیۆن و خوشینی سووژەی بوێر و مەترسی ئافرێن و...
بۆسەرهەڵدان و نیهادینە بوونی  شێعری  شار چەندە دەڕەخسێ،  دەبێ  
بڵێین  کە تەنیا و تەنیا عەقاڵنییەتی نوێ شارخواز  دەتوانێ دیاری بکا. 
لێ  ئاوڕی  دەبێ  زەروورەت  وەک   کە  شار  شێعری  دیکەی  الیەنێکی 
فەزایەدا  ئەو  لە چێ کردنی  ئەکتیوە کە  و  بدرێتەوە، خوێنەری چاالک 
ڕۆڵێکی گرینگی هەیە. تاکتیکەکانی خوێندەوە ئەگەر هەر بە پێی  ئەو 
ئێستا کورد و خوێنەری  کورد  تا  بنەما سوننەتی و کالسیکە بێ  کە 
و...  ئایینییەکان  فاکتۆرە سیاسی و کۆمەاڵیەتی  و  فام و داڕشتنی   بۆ 
هەیبووە،  لێرەش دا ڕێ ناباتە هیچ  فەزایەکی تازە و جیاواز و یۆنیڤێرساڵ و 
قورسترین  زەبرێکی  کە تا ئێستا بەدەنەی  شێعری مۆدێڕن و جیاوازیی لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان دا پێکاوە، هەر ئەو دەمارگرژییە بووە لەخوێندنەوەدا، 
پانتای  لە  ئیسبات و چەق  بەستنی شێعری شاری کوردی  کە ڕێگای 

ئەدەبی کوردی دا بەستووە.
کە  کراوە  باس  پێشتریش   
چاپی  چەندین و چەند جارەی 
و  کالسیک  شێعری  کتێبی 
چاپی لە ڕادەبەدەر نزمی کتێبی 
سەلمێنەری  مۆدێڕن،  شێعری 
خوێنەری  کە  ئیدعایەن  ئەو 
ئینفعالێکی  تووشی   کورد 
زۆریەک   ئەگەرچی  بووە.  بەهێز 
بەهۆی  هەر  بۆچوونەکان  لە 
چەندین  و  دووجار  چاپی  ئەو 
و  کالسیک  ئەدەبی  جارەی 
سوننەتی کورد،  تەئکید لەسەر 
مەقبووڵ  و  بوون  گشت گیر 
وەک  کالسیک  ئەدەبی  بوونی 
کوردی  ئەدەبی  ژانڕی  تاکە 
تێدا  گومانی  وەلی  دەکەن، 
یا  ئیستڕاتژییە  ئەو  کە  نییە 
دەمارگرژی  لەو  سەرچاوەی 
ئۆستوورەپەرەستییە  و 
ئەم  لە سەرەتای  وەرگرتووە کە 
یا  پێکرا،  ئاماژەی  نووسراوەدا 
و  خوێندنەوە  پاڕادایمەکانی  
شێعری  شڕۆڤەکاری  و  ڕەخنە 
و  ڕەواڵ  ئەو  پێی  بە  هەر  شار، 
سوننەتیانە  تکنیکە  و  ڕەوەند 
مۆدێڕنیشی  شێعری  و  بووە 
ئەوەی  یا  هەڵسەنگێندراوە،  پێ 
وەک  بوون،  گشت گیر  کە 
مێکانیزمێکی مەشڕووعییەت پێدان و مەقبووڵییەت و پڕستیژدار کردن، 
هاتۆتە ئاراوە کە بە داخەوە نەسیبی  شێعر و ئەدەبی مۆدێڕن و ئاوانگاڕد 
نەبووە، کە ئەوەش بە نۆبەی خۆی کێشەیەکی دیکەیە. بەهێزترین زەبرێک 
کە لێرە دا ڕەوتی نوێژەن بوونەوەی ئەندێشەی کۆمەڵگای کوردیی پێکاوە، 
هاتنە ئارای ئەو عوڕفی و گشت گیربوونەیە وەک پڕەنسیپ و ئایدۆلۆژی، کە 
نە تەنیا شێعری شار، کەگشت بنەماکانی دیکەشی پێکاوە. ئەو بنەمایانەی 
کە وەک فاکتۆرەکانی مۆدێڕن بوون زەروورین و دەبێ سەرنج و بایەخی 

زیاتریان  پێ بدرێ.



شێعر

شێعریکوردی:

دالوەرقەرەداغی
ئاسۆجەببار

پەرویززەبیحغواڵمی
سلێمانسۆفیساڵحی
ئاکامکەوسەری
گواڵڵەدروودیان
کاواننەهایی
ئارامفەتحی
ڕێبینخدر

شعرفارسی:

آلنگینزبرگ
)ترجمه:پگاهاحمدی(

رضاآمن
هارولدپینتر

)ترجمه:بهارقهرمانی(
طیبجبار

)ترجمه:بابکصحرانورد(
مهرنوشقربانعلی
مظاهرشهامت
محمدآشور
ماناآقایی
زینبصابر
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درکهبستهمیشود
گوشههایتیزاتاق

رفتنراراستمیگوینددرگوشتنهای
زخمیازتنهایی

حّتا،
شبهمزودمیآید

طولمیکشد/میدهد،نمیرود

دستهمکهالشبگذاریالشمیُکند
بستهمیشود

درکهبستهمیشود
پاهایرفتنهمشایعمیشود

پاهایشایع
خیابانهارابهبیراههمیبرند

چارراههاگیجمیخورند
حضرتمغزپارهسنگبرمیدارد،
پرتمیکندسمتهرطرفکهشد

زیراخانههایفرضی
تَِههرخیابانآدمراسرگرممیکنند

درکهبسته
پاهاکهشایع،

دلگرمیهمبیریختترینشکلیکخانه
میشود

مثللبخندیکهدیرمیکند،
ازدهنمیافتد

درکهبسته،باز-بسته
رفتْنشایع

حضرتمغزهمپارهسنگبرمیدارد
مورچههابهفکرتجزیهمیافتند

یکدرکهبستهمیشود
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مرگبرگوش
ونگوگ

آلنگینزبرگ

پگاهاحمدی
شاعر کشیش است

پول، دخل روح آمریکا را آورده است
کنگره در شیِب ازلی درهم شکسته است

رئیس جمهور، ماشین جنگی ای ساخت که استفراغ خواهد کرد و از 
کانزاس، روسیه بیرون خواهد کشید

زن اش  با  دیگر  که  دیوانه ای  سنای  توسط  آمریکایی،)۱(  قرن  به 
نمی خوابد، خیانت شده

فرانکو)۲(، لورکا)۳( پسر خلف ویتمن)۴( را به قتل رسانده
درست همانطور که مایاکوفسکی خودش را کشت تا از شر روسیه 

خالص شود
هارت کرین)۵( افالطونِی معروف خودکشی کرد تا تسلیِم آمریکای 

عوضی شده باشد
درست همان وقت که میلیون ها تُن گندم انسانی
در سیاه چال های زیر کاخ سفید در آتش سوختند

درحالی که هند، تا استخوان گرسنه بود و نعره می کشید و سگ های 
مجنون خیس را می خورد

و کوه هایی از تخم مرغ در سالن کنگره به پودرهای سفید تخفیف 
می یافتند

هیچ انساِن خداترسی به خاطر بوی گند تخم مرغ های فاسد آمریکا 
دوباره به آنجا قدم نخواهد گذاشت

و سرخپوستان چیاپاس، همچنان نان ذرت های بی خاصیت شان را 
سق می زنند

بومیان استرالیا، شاید، در صحارِی بی تخم مرغ ور ور می کنند
و من به ندرت تخم مرغی برای صبحانه دارم

اگرچه کارم تخم مرغ های نامحدودی را می طلبد که در ازل   متولد 
شدند

تخم مرغ ها باید خورده شوند یا به مادران شان برگردانده شوند
   و اندوه مرغ های بی شمار آمریکا

  از خالل جیغ کمدین هایش در رادیو بیان می شود
 دیترویت)۶( یک میلیون اتوموبیل از درخت های مولِّد کائوچو 

و اشباح ساخته
اما من راه می روم، راه می روم و مشرق با من راه می رود و تمام آفریقا 

راه می رود
و دیر یا زود، آمریکای شمالی راه خواهد افتاد

زیرا همان سان که فرشته ی چینی را از در راندیم
ما را از دروازه ی طالیی آینده خواهد راند

اینشتین، به خاطر سیاست های آسمانی اش ریشخند شد
برتراند راسل)۷( به جرم همبستری از نیویورک رانده شد

چاپلیِن جاودان با گل سرخی میان دندان هاش از سواحل ما رانده 
شد

دسیسه ای پنهان از سوی کلیسای کاتولیک در مستراح کنگره
که وسایل ضّد بارداری را برای توده های مدام زایای هند، رد کرده 

است
هیچکس کلمه ای به جز یاوه گویی های بزدالنه ی برده وار، برآمده از 

ذهنیتی علیل، منتشر نمی کند
روزی که ادبیات حقیقی آمریکا منتشر شود

روز انقالب خواهد بود
انقالب بّره ی سکسی

تنها انقالب بدون خونریزی که برکت می بخشد
ژنه ی)۸( طفلکی دروگران اوهایو را منّور خواهد کرد

ماریجوانا مخّدر خّیری ست اما جی ادگار هوفر)۹( ویسکی اسکاچ 
مرگبارش را ترجیح می دهد

و مجازات کالم افیونی الئوتسه)۱۰( و پاتریارِک ششم)۱۱( صندلی 
الکتریکی خواهد بود

اما بی خانمان های مریض بیچاره جایی ندارند سرشان را بگذارند
رفقا در دولت مان روش ترک ناگهانی اعتیاد تدارک دیده اند
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همانقدر منسوخ که سیستم رادار هشدار دفاع اولیه
من سیستم رادار هشدار دفاع اولیه هستم

چیزی به جز بمب ها نمی بینم
عالقه ای ندارم که از آسیا بودن آسیا جلوگیری کنم

و دولت های روسیه و آسیا افت و خیز خواهند داشت اما
آسیا و روسیه سقوط نخواهند کرد

دولت آمریکا هم ساقط می شود اما آمریکا چطور ممکن است ساقط 
شود

من شک دارم کسی به جز حکومت ها ساقط شود
حکومت ها سقوط خواهند کرد

خوشبختانه تمام حکومت ها ساقط می شوند
تنها خوب هاشان ساقط نمی شوند

و حکومت های خوب، فعال که وجود ندارند!
آنها جز در شعر من وجود ندارند

آنها در مرگ دولت های روسیه و آمریکا وجود دارند
آنها در مرگ هارت کرین و مایاکوفسکی وجود دارند

حاال زماِن نبوتی بی پیامِد مرگ است
هستی سرانجام ناپدید خواهد شد

هالیوود بر آسیاب بادی های ازلی نمی پوسد

هالیوود که فیلم هایش در گلوی خدا گیر کرده است
بله هالیوود آنچه را که مستحق اش است، خواهد ستاند

          زماِن نشِت گاز اعصاب)۱۲( از رادیو
         تاریخ، این شعر را پیامبرانه خواهد کرد و حماقت فجیع اش را

          به یک موسیقِی شنیع روحانی تبدیل می کند
          من بق بقوی اندوهناک کبوتران و بال و پِر خلسه ام)۱۳(

           انسان نمی تواند برای درازمدت، 
          گرسنگی یک آدمخوار تجریدی را تحمل کند

          جنگ، تجریدی است
         دنیا نابود می شود

         اما من فقط برای شعر می میرم که جهان را نجات خواهد داد
                برای بنای یادبود ساکو و وانستی)۱۴( 

                 هنوز برآورد مالی نشده 
                 که بوستون به آن ببالد

                 واسل لیندسی)۱۵( وزیر داخلی
                آلن پو، )۱۶( وزیر تخیل

              پاوند، )۱۷( وزیر اقتصاد
  و کرا متعلق به کرا و پوکتی متعلق به پوکتی)۱۸(

تلفیقی از بالک)۱۹( و آرتو)۲۰(
گوش ون گوگ بر اسکناس، دیگر تبلیغی برای هیوالها نیست

و شاعران نباید سیاسی شوند وگرنه هیوال می شوند
سیاست مرا هیوالوار کرده است

شخصی اش  یادداشت های  در  شک  بی  روسی  شاعر  آن 
هیوالیی ست)۲۱(

تّبت را باید به حال خود گذاشت
اینها پیشگویی هایی روشن است

آمریکا نابود خواهد شد
شاعران روس یقه ی روسیه را خواهند گرفت

ویتمن علیه این “ملعون اسطوره ای ملت ها” هشدار داده بود)۲۱(
از قلعه اش در کامدن)۲۲(  بود تئودور روزولت آن هنگام که  کجا 

اولتیماتوم می فرستاد
کجا بود سرای نمایندگان، وقتی کرین، بلند بلند از کتاب نبوتش 

می خواند
وال استریت چه نقشه ای می ریخت وقتی لیندسی حکِم شوِم پول را 

می خواند؟
آیا آنها در رختکن های اداره های کاریابی در بریکسفورد، به هذیان های 

من گوش می دهند؟
آیا گوش های شان را به ناله های روح من سپرده بودند

وقتی در تقالی آمار تحقیقاتی بازار در دیوانخانه ی ٌرم بودم؟
نه آنها در دفاتر آتشین شان بر فرش هایی از نارسایی قلبی می جنگیدند، 

نعره می کشیدند و با سرنوشت، چانه می زدند
و پشت به دیوار، با اسکلتی مجهز به شمشیر، تفنگ سرپُر، دندان های 
و  موشک ها  فحشا،  مسروقه،  بمب های  سوءهاضمه،  خرگوشی، 

شاهدبازی نبرد می کردند
تا زن ها و آپارتمان ها و مراتع و حومه ها و عشرت کده هایشان را بنا 

کنند
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برای  قتل عام  خاطر  به   ۱۱۴ خیابان  در  پورتوریکن ها  ازدحام 
یخچال های تقلیدی مدرن چینی

فیل های رحمت که به خاطر ]ساخت[ قفس پرنده های دوران الیزابت 
کشته شدند)۲۳(

میلیون ها آشفته ی متعصب در تیمارستان به خاطر جیغ سوپرانوی 
صنعت

در  خمیردندان ها  بوزینه های  سریال ها،  حراف های  زبان  ورد  پول، 
تلویزیون ها

بوگیرها در صندلی های هیپنوتیزم،)۲۴( دالل های نفت در تگزاس، 
خط های ِجت در بین ابرها

کاتباِن کّذاِب آسمان در سیمای الهی
قصابان نیشدارِ کفش ها و کاله ها)۲۵(

همه مالک! دارنده! دارندگان
با وسواس بر مایملک و خودی ویران!

و سرمقاله های بلندشان از پرچین سیاه پوستی که نعره می کشد از 
هجوم مورچگان خزیده از صفحه ی نخست

ماشین آالت رویاهای برقِی انبوه
عربده ی فاحشه ی جنگ آفریِن بابِل)۲۶( در کنگره ها و آکادمی ها

پول! پول! پول!
پول وهم آلوِد عربده جوی دیوانه ی الهی
پوِل برآمده از هیچ، قحطی، خودکشی

پول ورشکستگی، پول مرگ
پول، علیه ابّدیت

و آسیاب های پر زورِ ازلی، انبوه کاغذهای وهم را، پودر می کنند

پاریس. دسامبر ۱۹۵۷
 

پانوشت ها
اقتصادی،  فراگیر  سلطه ی  درباره ی  اصطالحی  آمریکایی،  قرن   -۱

سیاسی و فرهنگی آمریکا بر جهان در قرن بیستم
۲- فرانسیسکو فرانکو، دیکتاتور اسپانیا ۱۹۳۶-۱۸۹۸

۳- فدریکو گارسیا لورکا ۱۹۹۸-۱۹۳۶ شاعر اسپانیایی که در آغاز 
جنگ داخلی اسپانیا به دست فاالنژیست ها تیرباران شد

۴- والت ویتمن ۱۸۱۹-۱۸۹۲ شاعر آمریکایی
Harold Hart Crane ۱۹۳۳- ۵- اشاره به هارولد هارت کرین

۱۸۷۷ شاعر آمریکایی
۶- بزرگترین مرکز ماشین سازِی آمریکا

۷- برتراند راسل ۱۸۷۲-۱۹۷۰ نویسنده و فیلسوف بریتانیایی
۸- ژان ژنه Jean Genet ۱۹۸۶-۱۹۱۰  شاعر و نمایشنامه نویس 

فرانسوی
۹- جان اِدگار هوفر ۱۸۹۵-۱۹۷۲ اولین گرداننده و رئیس پلیس 

فدرال آمریکا یا اِف بی آی
۱۰- فیلسوف چینی در سده ی ششم پیش از میالد و بنیان گذار 

تائوئیسم

داجیان  ذن  مکتب  چینِی  راهب  به  اشاره  ششم،  پاتریارک   -۱۱
هاینینگ، ششمین و آخرین پاتریارک مذهب ذن بودایی

۱۲- گاز شیمیایی با عوارض مهلک
۱۳- عین عبارت از این قرار است: من بق بقوی اندوهناک کبوتران و 

بال و پر خلسه دارم
رهبران  و  آنارشیست  ایتالیایی تبار  مبارز  دو  وانستی،  و  ۱۴- ساکو 
اعتصاب ها و جنبش کارگری دهه ی ۲۰ آمریکا که به سال ۱۹۲۰ 
در خیابان دستگیر و بی گناه، به قتل و سرقت متهم و در ۱۹۲۷ بر 
صندلی الکتریکی نشانده شدند. دولت آمریکا در سال ۱۹۷۷ پذیرفت 

که محاکمه ی این دو عادالنه نبوده است
Nicolas Vachel Lindsay  -۱۵ شاعر آمریکایی ۱۹۳۱-۱۸۷۹ 

ملقب به پدر شعر آوازی
۱۶- ادگار آلن پو ۱۸۰۹-۱۸۴۹ شاعر و نویسنده ی آمریکایی

۱۷- اشاره به مقاله ای از ازرا پاوند با عنوان »اقتصاد زبان«
۱۸- برگرفته از آواهای شاعرانه یا مانتراهایی که آنتونی آرتو شاعر 
Pour en Finir Avec le Jage�(  فرانسوی در قطعه ی شنیداری

ment de Dieu( تکرار کرده است
۱۹- الکساندر بالک، شاعر روسی ۱۹۲۱-۱۸۸۰

۲۰- اشاره به آنتونی آرتو نویسنده، شاعر، مقاله نویس و کارگردان 
سوررئالیست فرانسوی ۱۹۴۸-۱۸۹۶

۲۱- اشاره به مایاکوفسکی، شاعر روس
۲۲- ملعون اسطوره ای ملت ها، اشاره به آمریکا، به نقل از والت ویتمن 
مقاله  این  در  ویتمن  آمریکا«  در  »دموکراسی  باعنوان  مقاله ای  در 
هشدار داده بود که در صورت بی توجهی به معنویات و رویکرد صرف 

به جنبه های مادی، جامعه به تباهی کشیده خواهد شد
۲۳- اسم مکان

۲۴- اشاره به ساخت قفس از عاج فیل، حیوانی که  در برخی از اقلیم ها 
و مذاهب، سمبل رحمت است

۲۵- اشاره به تبلیغات مسحورکننده ی تلویزیونی
۲۶- چنین به نظر می رسد که اشاره به شکارچیان حیوانات و تولید 

پوشاک انسانی از پوست و خز باشد
۲۷- فاحشه ی بابِل ملقب به مادر فواحش، نماد پلشتی در کتاب 
مقدس و در اینجا نماد نمایندگان کنگره که می تواند در ضدیت با نماد 
»زن الهه ی لیبرتی« که بر روی کنگره ی آمریکا نیز نصب شده است 

به کار رفته باشد
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ە خەتم بە سەر ڕۆژەکاندا نەهێناوە
وەک ئەوەی زەمەن تێنەپەڕێ

وەک بڵێی هەر هەموو ڕۆژەکان
تاقە ڕۆژێک بن 

بەاڵم ڕۆژێکی درێژ درێژ، 
زۆر زۆر درێژ بن!

 
پەرش و منااڵنە و خەمسارد، 
ڕژاو ڕەش و سپی وەک زیخ 

من پشکم نییە لە شوێن
هێشتا ئەو گێژەڵووکە ڕەنگاوڕەنگە کێوییە 

لە گوێمدا دەگڤێنێ، 
کە ڕۆژانێک سپی سپیی

بە هەر چواردەورمدا  
هەڵی دەکرد!

دەرەوە تەم
ئاسمان بە جۆرێک 

کە ئەقڵ نایبڕێ
دوور

خەڵکانێک لە ناو تەمەکەوە
بە کوردی دەست ڕادەوەشێنن

دیار نییە بەخێرهاتنی کەسێک 
لە دوورەوە دەکەن،

یان خۆیان خواحافیزی دەکەن و
بۆ جێگەیەکی دوور دەڕۆن!

 
ئەمڕۆ بەڕێوەم بڕۆم بۆ جێگەیەک

بەاڵم هەر دەڵێی دوێنێیە،
کە لەوێ هاتوومەوە،
لە سبەینێش دەچێ

کە نە دوێنێ بەڕێوە بووم بۆ ئێرە و
نە ئەمڕۆیش لەوێ دەبم!

مانگ سارد ساردە،
وەک منداڵێک،

کە شتێکی دەگمەن و جوانی لە ئێوارەیەکی بەفردا 
لێ ون بووبێ،

بە دەستی چەپی 
پەیتا پەیتا سینگی هەڵدەکۆڵێ و 

بە دەستەکەی تری،
سارد سارد ... ناو زوقم 

بە دوای دڵی شکاویدا دەگەڕێ. 

  
شەممەیەک
لە بەردەم باخی گشتی شاردا
ڕادەوەستیت و 
لە نێو لیستی بێ سەروشوێنانی هەفتەدا
بە دوای ناوی مندا دەگەڕێیت
کەچی ناوی خۆت دەبینیت
هەمان ڕۆژ
لەبەر وێستگەی ناوەندی شاردا
ڕادەوەستم و 
لە نێو لیستی باڵندە کوژراوەکانی ساڵدا
بۆ ناوی تۆ دەگەڕێم،
کەچی ناوی خۆم بە پاشناوی تۆوە دەبینم.

ڕۆژێک لە ڕۆژان
غەریبییمان هەر بۆ خۆشیی
بە قەدی یەک دەگرین
بااڵی غەریبیی تۆ قوالنجێک لە هی من بەرزتر دەردەچێ
ئیرەیی دامدەگرێ، 
تومەز تۆ گزییت کردووە و
خۆت لە سەر پەنجەی پێ هەڵبڕیوە 
کاتێ بە سەرزەنشتەوە سەرنجی ئەوە دەدەم،
پێدەکەنیت و ڕێک ڕادەوەستیتەوە
ئیتر غەریبییمان بە قەد یەک و 
هێندەی یەکی لێ دێ
کەس فەرقی پێ ناکا،
ئەگەر شاڵی غەریبییەکەی من بە شانی تۆوە، 
یان ملپێچی تەنیاییەکەی تۆ
ئااڵو بە ملی منەوە بێ.

هەمیشە لە سەفەرداین
بۆ الی یەکتر،
کە من دەچم تۆ دێیتەوە
کە تۆ دێیت من دەڕۆمەوە
دوایین جار
هەردووکمان لە وێستگەی قیتار
پێکەوە لە یەک ڕیزدا ڕادەوەستین،  
من بلیت بۆ ئەوێ بۆ الی تۆ دەبڕم و
تۆیش بلیت بۆ ئێرە دەبڕیت و
بۆ الی من بۆ ئەوێ دێیتەوە!

لەڕۆژێکدرێژتر...!
دالوەرقەرەداغی
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وردە وردە 
هەموویانم

وەک پەلک و گەاڵی کۆن و وشک و ڕزیو
لێ دەبنەوە

دواجار هیچم پێوە نامێنێ 
تۆ نەبێ،

وەک ئااڵیەکی برینداری دوای جەنگ
بە قەاڵی دوور و دێرینی 

ئەم تەنیاییەوە،
غەمگین .. غەمگین

شین ... شین
دەشەکێیتەوە.

چاڵێکی بچکۆلە
لە گڵە سوورەی ئاست چەپی سینگمدا هەڵکۆڵە

تا کاتێ باران دەبارێ
باڵندە تینووەکان بێن و 

کورد .. کورد
لە چااڵوی دڵم

بخۆنەوە!
                   ٢٠ مای ٢٠١٧ سلێمانی

تاوانبارم بە کوشتنی زەمەن
بە درێژکردنەوەی تەمەنی جەالدەکان
تاوانبارم بە کوشتنی پەڕەسێلکەیەک

بە گوێسەبانەکانی مناڵییەوە
زامدارکردنی کۆترێک

کاتێک ئاورینگی باخچەیەک دەخواتەوە

تاوانبارم بە ژاکانی گوڵێک
بە دەستی اللەزاریی عاشقترین مەخلوقی دونیا

من رقم لەباخەوانەکان بوو
نەیاندەهێشت لە باخەکاندا یاریبکەین

بە عیشقەوە گوڵەکانیان ئاودەداو
لەڕەگەوە هەڵماندەکێشان

شکۆفەی یاسەمینەکانمان هەڵئەمژی
تا وشکبوون...

سەوسەنەکانمان ئاودەدا تا خنکان
بە نێرگزەجاڕی مناڵیدا راماندەکرد

تا مەرگی بۆنی گوڵزارە نوستووەکانی ژێر پێمان
تا پیربوونی خەون

تا تلۆرکردنەوەی 
تاوێرە بەردەکانی رۆحمان
یاریمان دەکرد....

من تاوانبارم بە کردنەوەی دەرگای قەفەزەکان و
مردنی کەنارییەکان
تا کڵۆمدانی دەرگای مێرگوزارەکان و
مردنی شەوبۆکان

تاوانبارم بە کردنەوەی پەنجەرەکان
بۆئەوەی رۆناکی تا قواڵیی رۆح
تا الپەڕەی زەردهەڵگەڕاوی کتێبەکانم
تا چرپاکەم
تا هەگبەی نهێنییە پەژموردەکانم
تا قیامەتی خەیاڵ و
تا رووتبونەوە
تا وونبوون بێت ...
من تاوانبارم

تاوانبارم بە نوسینەوەی کتێبی پیرۆز
بە نوسینەوەی مەرگ
بە حونجەکردنی وشەکانی یەقین
بە هۆنینەوەی وەهم
بە گوناه
بە ئەشکەنجەدانی مرۆڤ
تا سەرئێسک ، تا قواڵیی رۆح

ئەوە من بووم
مێخەکانی سەر جەستەی عیسام لە بەهێزترین کانزا درووستکردوو
ئەوە من بووم مێخەکانم بە جەستەی ئەودا دادەکوتی و خوێن لە 
رۆحییەوە دەهات..
دوایەمین مێخم لەو خاچەدا...
دوایەمین کیژۆڵەکانی خودام بە قەنارەکانی باخچەوە هەڵواسی...

تاوانبارم
تاوانبارم بە نوسینەوەی ئایەتە ڕەنگاڵەییەکانی مەرگ
بە تیژکردنەوەی شمشێرەکانی خودا بە پاتۆنیا
تاوانبارم بە القەکردنی کیژۆڵە سەرمەستەکانی وەحشەت
کەنیزەکی خۆرو
تاوانبارم
بە پەڕاندنی تاجەگوڵینەی گوڵەگەنمێک
کە خۆری لێ دەتکا....

تاوانبارم
بە تااڵنکردنی گواڵڵەسورە
بە ماچی پڕ خوێنی کەنیزەکانی جەنگ
بە هەڵدانی شەرابی خوێن
من تاوانبارم
بە شەرابپرژێنی گۆڕەپانەکانی جەنگ

منتاوانبارم
ئاسۆجەبار
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گوڵبارانکردنی مەرگ
من تاوانبارم

بە بڕینەوەی درەختەکانی ئەو مێرگوزارە
بە دابەشکردنی هەنار لەنێو کەڵبەکانمدا

تاوانبارم بە بەخشینەوەی شەهادەت
شەهادەتی گوڵ

شەهادەتی باخچە
شەهادەتی باران

شەهادەتی کیژۆڵە سەرمەستەکانی خۆر

*          *          *
تاوانبارم

بە بڕینەوەی دارەکانی بەهەشت
بە ئەتککردنی فریشتەکان

بە کەوڵکردنی مارو گومڕاکردنی شەیتان
تاوانبارم بە خواردنی هەموو میوەکانی بەهەشت و القەکردنی فریشتەکانی 

خودا و
روتکردنەوەی ئەهریمەنە اللەزارەکانی دۆزەخ

تاوانبارم بە یەکەمین گوناه و
یەکەمین کوشتن ..

تاوانبارم بە خستنەوەی وەچەکان
وەچەی با

وەچەی ئاگر
وەچەی خوێن
وەچەی دەریا

تاوانبارم
بە دروستکردنی تەور لەدرەختی سێو

بڕینەوەی داربەڕوەکان بۆ کڵپەی جەنگ
بڕینەوەی قامیشی شەکر

بۆ فڕێدانی ژەهر
تاوانبارم بە دروستکردنی شمشێر

لەهەناوی زەوی
بە دروستکردنی تەاڵ بۆ کوشتنی یەکتریی
دروستکردنی خەنجەر بۆ کەوڵکردنی مامز
تاوانبارم بە بڕینەوەی شاخی ئاسکەکێویی

دەرهێنانی عاجی فیل
تاوانبارم بە کوشتنی هابیل

بە خەیاڵە ئەهریمەنییەکانی قابیل
تاوانبارم بە ونکردنی یوسف

بە زیندەبەچاڵکردنی کیژۆڵەکانی خودا...

تاوانبارم بە دروستکردنی کەعبە
بە زینا لەماڵە وەهمییەکانی خودادا

تاوانبارم بە شکاندنی بتەکان و
خستنەوەی هەزاران نەوەی خوێنڕێژ

تاوانبارم بە خاپورکردنی پەرستگاکانی خۆرو

دروستکردنی هەزاران پەرستگاو کڵێسا و مزگەوتی رەش...
تاوانبارم بە سوتاندنی گالیلۆ و
ئەتککردنی خوداو خۆر و ئەستێرەکان
تاوانبارم بە گڕتێبەردانی ئەفسونەکانی گومان و
داگیرساندنی یەقینەکانی گومڕایی...

تاوانبارم
بە دروستکردنی یەکەمین چەک و
یەکەمین زام و یەکەمین ئەشکەنجە...
تاوانبارم بە دروستکردنی یەکەمین مەنجەنیق و
یەکەمین کورەی توانەوەی کانزاکان و
خۆشکردنی ئاگر...
تاوانبارم بە دروستکردنی یەکەمین کەشتی جەنگ و
یەکەمین ئاپورەی ئاگر
یەکەمین کۆمەڵکوژی
تاوانبارم بە رەجمکردنی کیژۆڵە اللەزارەکانی شار
بە کوشتنی سۆزانییە بەدمەستەکانی وەحشەت

تاوانبارم بە قڕکردنی نەوەی با
نەوەی بەرزاییەکانی هەنار
رەزو بێستانە یاقوتییەکانی ترێ
تاونبارم  بەگڕتێبەردانی باخچەکان بە هەزاران گوڵی یەخسیرەوە
تاوانبارم بە کوشتنی گوڵفرۆشە تەڕەکانی بەرباران

تاوانبارم
بە دروستکردنی حیبری گوڵ
بۆ نوسینەوەی یەکەمین عیشووەو
یەکەمین نامەو یەکەمین وونبوون...
حیبری ڕەش هەروەک سوتماکی باروت
هەروەک سوتانی جەنگەڵ ...
بۆ دەرکردنی یەکەمین پەیامی جەنگ و
یەکەمین فەرمانی کوشتن و
گڕتێبەردانی یەکەمین شار و
یەکەمین باخ و دوایەمین دڵۆپی باران..

تاوانبارم
بە دروستکردنی یەکەمین مۆر و
دوایەمین خەتمی سور
بۆ جەنگ و کوشتارە گەورەکان
تاوانبارم بە دروستکردنی یەکەمین خەنجەر
بۆ کوشتنی یەکتریی
تاوانبارم بە دروستکردنی باروتخانەکانی جەنگ
بۆ خاپورکردنی شارەکان و پڕکردنەوەی کانیاوەکان
تاونبارم بە دروستکردنی یەکەمین زیندان و
بڕینەوەی بە تەمەنترین درەختەکانی جەنگەڵ
بۆ دروستکردنی یەکەمین سێدارەو 
یەکەمین مەقسەڵەو سەکۆی گڕتێبەردانی مرۆڤ

تاوانبارم
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بە کوشتنی سەوسەنەکان
بە پیسکردنی زەریاکان و پڕکردنەوەی دەریاکان

بە بەرپاکردنی وەهمی خۆشنودی
وەهمی مەرگ
وەهمی ژیان
تاوانبارم.....

تاوانبار

وەک پێشەکی: 
ناوت له  شێعره کانمدا دووپات ده بێته وه 

وه ک قااڵوێک له  کانی نمه کدا.
ماندوو نابم

سیگارێ داده گیرسێنم.
به  قامکی هه الهه الوه 

کاڵوی پاراستنه که م جێبه جێ ده که م و
ده نووسم

قەتارچیانبەپێوەریڕیشتەر
١

چوارشه ممه 
که روێشکێ پێریۆد 

له  کونی قۆفڵه که وه  سه یرم ده کات و ده گریت
دره ختێکم له  قه اڵدووشانه  و

“ نازانم “ یانێ به رده اڵن و باران بڕان
به اڵم نازانم ...

ژنێ به  زه مبیلێ سێوه وه 
به  بێشه ی په یژه کاندا داده گه ڕێ و

ره شه  هه وره کانی سه ر روومه تی داده ته کێنێ و ده ڵێ:
ـ به هه شتیش فت!

چوارشه ممه 
چارشێوێ دووگیان له  باوه ش و

شه وه  له و دێو په نجه ره وه  سه یرم ده کات و
ده ڕوات

٢
پێستم له  ئیسفاڵته  و

سیگاره که م له ئێسکی ئه سپ
ژنێ کاتژمێرێکی زیخی، له  جیاتی سه ری داده نێ و ده ڵی:

ئیتر کاتی...

به اڵم هه ست ده کات

چڵێ هه نار له به رده اڵنی مناڵدانیدا
چرۆ ده دات و نادات

تامی هه نار...
تامی ئیدزه 
تامی فاڵی حافز کاتێ به فر داده کات و
له چه تری هیچ ژنێکدا جێگام نابێته وه  و
چاویلکه که م ده ڕچێت ...

هه میشه میوه فرۆش له  ته نیشت میوه کانی گه رمیاندا
پێده که نێ و پێشنیار ده کات:
چوارشه ممه یه !

ناوم له  گاشه به رده  و
بۆنم له  کافوور و
عاره قی کافکا
٣
 ژنێ نۆبه ری ڕێواسه  و
من تا بنەقاقا  ئاره ق
دایه گه وره ی دوور سااڵنیم ده ڵێ:
یه کێ بوو... یه کێ تریش بوو
به اڵم گورگ 
چارشێوه  به باچووه که ی دایکت داده دڕێ

دایکم تا قه رای قیامه ت 
ته رکی چوارشه مه  و قه تارچیانییه کان ده  کات و 
کچێنیی و چیرۆکه  پۆست عاشقانه کانی من
له قۆرئانه  بێ وشه که دا حه شار ئه دات 
پاسه وانی وشه  یه ک بڕه کان
بۆن به ده ممه وه  ده کات وده ڵێ:
ـ له  “ قه تارچیان “ ده ست بکێشه  ئه گینا پخ !
من له  په نجه ره  بێ دیواره که وه 
به جیهاندا ده ڕشێمه وه  

که سێک له و دیو دیواره کاندا ده خوێنێ: 
ژنێ نۆبه ری ڕێواسه  و 
من تا بنەقاقا ئاره ق
٤
یانی
هه ڵچوونی مه الفه کان و به یانی
تاشتیم ددانی حافزه  و 
سه عاته که م چلووره ی تلیاک
ژنی دراوسێ 
مناڵه  خووساوه کانی له  به ر هه تاودا هه ڵده خات و ده ڵێ:
ـ به یانی باش!

هه میشه  پاکه تێ سیگار و مشتێ ئیمزام
له  ژنێکی بێ هه ینیدا جێهێشتووه  و
هه ر که  ته له فۆن زه نگ ده دات 

“قەتارچیان
بەپێوەرەییڕیشتەر”

پەرویززەبیحغواڵمی
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قارچکێ خوێناوی
له  گیرفانی کراسه  سپییه که مدا هه ڵده تۆقێ

ژنی دراوسێ
مناڵه  تۆزاوییه کانی له  بادا ده ته کێنێ و ده ڵێ:

ـ جارێکیتر به یانی باش!

هه ناسه م هااڵوی قااڵوه  و
مۆبایلەکه م بڵقی سابوون

یانی ...
٥

من که ڵه شێرم
رادیۆ قه تارچیان له  جیاتی من ده قووقنێ و

من له  جیاتی ره شه با
دایکم که  له  سه ر گڵۆپه کاندا خه وتووه  و

خه ونی ئاسمان ده بینێ 
ده ڵێ: بێده نگ به  و

وه ک ئه م گشته  هامشۆی شه ودره نگان بکه ، هامشۆی ته نیایی
من هه تاو الزمم

باڵه کانم له  فاستۆنییه  و ده ندووکم له  مه قه ست
باوکم که  له  بیره وه رییه  خوێناوی و ناوه خته کاندا چینه  ده کات ده ڵێ:

بێ سه ر به  و له  چرای کامیۆن و واکسێنی مانگگیران پارێز که 
من که ڵه شێرم

مریشکفرۆش له  چوارڕێیانی به یانیدا ده سێ بۆ هه تاو راده وه شێنێ و 
قاقا پێده که نێ

“دوایمردندەگەڕێنەوە”

مردووان لە مردن ماندوو دەبن و دەگەڕێنەوە
گەرچی سەریان لە پەنجەرەیە و

زمانیان لە قااڵو
بەاڵم دەگەڕێنەوە و

دەبنە ئەو پێغەمبەرانەی
کە بە گورگان بەرتیل دەدەن

بێنە خەونمان و بمانخۆن
یان ئەو قاچاخچییانەی

کە روومەتمان 
لە هەینییەکەوە بۆ هەینییەکی دی

قاچاخ دەکەن
یان ڕەنگە ئەو بکوژانەی

کە بە چەقۆ
ناومان لە سەر دڵتەنگییەکانی یەکتر هەڵدەکڕێنن

یان...
مردووان دەگەڕێنەوە
خێرا دەرکە بکەرەوە

ئەو کۆنتۆڕنووسەی هاتووە
کۆنتۆڕی هەوا بنووسێ

ماندووە...
زۆر ماندووە...

“دوایمردنبێکارنابن”

خۆی ناناسم
بەاڵم سێبەرەکەی پیاوێکە

کە دەستی لە کارخانەی “هەینی سازیدا “ کار دەکا و
خۆی بێکارە
شەودرەنگان

کە بە پێپیلکانەکاندا هەڵدەگەڕێ
من ژوورێکم کە کلیلی لە گیرفانی کەسدا نیە

تەنانەت ترس
یان تەنیایی

بەاڵم ئەو مەس
بە دوای مندا دەس دەکوتێت و

ناتوانێ کەس پەیدا بکات
ناتوانێ من

ناتوانێ خۆی...

دوایمردن
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“دوایمردنتەنیانابن”

تەنیا بووین
ئەو مردووانەی

گیرفانیان پڕە لە ناوی یەکترین
وایان گوت

من وام نەگوت و
لەوە بە دوا 

نە با دەیتوانی بمدوێنێ
نە دایکم

کە هەموو شەوێ لە هێشخانی خەونەکانیا
کاتژمێر هاڕە دەکات

نە تۆ

تەنیا بووین
بێدەنگی ئێسقانی قااڵوێ بوو

کە بە قوتوویەک تیزابەوە
بە دەور سەرماندا دەسوورایەوە

ئێمە وەستاین
هێندە وەستاین

تاکوو مردووان ڕاویان کرد.

“دوایمردنلەمردنرزگاردەبن”

سەرەتا نەبوو
مردووان

خەونەکانیان بە کرێ دەگرت و
باڵندەکان

دەمی
پێش لەوەی هەینی کەشف بکرێت

رۆیشتبوو شتێ بکڕێت
شتێ وەک نان

یان شێعر 
یان ڕەنگیشە 

ترامادۆل
هێندە وەستام

کە کاتژمێرەکەم گەورە و گەورەتر بووەوە و
هەموو شتێکی داپۆشی

ئەو نەبوو
من نەبووم 
سەرەتاش

“دوایمردنهاوارناکەن”

بێ دەم، قاوەکەی دەخواتەوە
بیر لەو پشیلەیە دەکاتەوە

کە پێستی لە ماسی دەرهەمە و
لە دەریا ماڵسی بردووەتەوە

نازانێ ئەمرۆیە 
یان دوێنێ

پەنجەرەکەی دەکاتەوە
بێ سەر هاوار دەکات

کەس نایبیستێ
نە ئەو پیاوەی

کە بە ئاچەر هەتاوی ژەنگاوی توند دەکاتەوە
نە ئە و پشیلەیەی

کە لە هیشخاندا کتێبی پیرۆز دەجاوێ
نە من

بەم شێعرە بێ وشەیەوە...

“دوایمردنلەدەریادانوقمدەبن”

گورچیلەی لە کوچکەو 
قژی لەو شێعرانەی

کە با بۆ ماسیگرانی دەهۆنێتەوە
هەموو رۆژێ مراوییەکان

ناوی بە زەرنەقووتەکانیان دەدەن
دوێنێ

لە دوێنێدا بینیم
پزیشکەکان

ماسییەکیان لە سۆنۆگرافییەکەیدا بینیبووەوە و
لە ترسان

دی پزیشک نەبوون
کە لە دوێنێ هاتمە دەرێ

هەموو کەسێ 
لە دەریادا نوقم ببوون

تەنانەت دەریاش

“لەدوایمردنئەوقااڵوانەدەمرن”

لەوێوە هاتووە
دەمی

بەرەو دەریا دەکرێتەوە و
سیگار بە سیگار دادەگیرسێنێ

کە بە بەردەم بەیانیدا تێدەپەڕێ
هەر قااڵوە و 

لە ئیگزۆزی ماشینەکەیەوە هەڵدەفرن
پەنجەرەکەم دەکەمەوە

خەڵکی
تیتراژی سەرەتای رۆژن و

دووپات دەبنەوە
کەس قااڵوەکان نابینێ

کەس کەس نابینێ

“دوایمردنئەمپیاوەدەبینن”

ناوی نازانم
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هێندەی تیمساحێ
کە سەیری گریانی ماسیگرێ دەکات

بێناوە
کە پێدەکەنێ

هەوا بۆنی ئەمیرتاجی لێ دێ
بۆنی کاگڵ
بۆنی هەوا

دڵنیام کەس نەیبینیوە
کە دەیبینم

باران بەرەو بارانێتر رادەپێچێ
خۆم لە رووی خۆم دادەخەم و

دەگریم
٩

“دوای مردن جوان نین”

هەتاو بە ئێمە ناساندی!
جەستەی باڵندەیەکی بێکار بوو و

سەری وامێکی بێ بەرامبەر 
کە لە بانکی مردووان وەریگرتبوو

ئێمە لە خەونەکانی یەکتریندا راکشابووین
یەکێ دەیگوت:

پێشتر 
تەنیا بۆ شتە جوانەکان نەشتەرگەری کردووە:

شەمانی
ماسیدەرهەم
فەخفووری...

بەاڵم 
ئێمە جوان نەبووین و

مردین

پێریۆد
سولەیمانسۆفیساڵحی

پەنجەی پێ بە ڕێدا دەگرم 
لە کازێوەیەکی مژاویدا 

خەتی ئاسفاڵتەکان لە خۆ دەئاڵێنێ و 
ماتیک و ستیان و سەرلەچکەکەی بەجێ دێڵێ. ..

وەدواکەوتووترین کیلۆمەترەکانی ئەم زووڵفە بە قەدەر 
  کاتژمێری دەستی کاتەکان 

تارماینێک بە چلچراکاندا هەڵدەگەڕێ و 
تەنیایی و پەلکە بە دارتێلدا دادەگەڕێ. 

بەڵێ
لە ژووری کازێوەدا سااڵنێکە باران دەبارێ!

هەموو شتێک لە نێو گەڵەکاندا ڕوو ئەدا
ئەو کاتەی 

سەرلەچکەیەک بەسەرهاتی لەرینەوەی کورسی دەکێشێتەوە

وا بۆنی تەواوی نیگاکانی شار دەدا
کە دادەدا ڕەهێڵەی تەنیایی و
نیگارەکان چ سووڕێک دەخۆن

لە ماودای دامان دا.
مژی لێوەکانی تەریکی و مژی جادە و لەچکە و بەرەبەیان تێکەڵ دەبن و 

لوول 
لوول

لەالی بیرەوەری دەستە پەڕیوەکان دەگیرسێنەوە.

***
سەیری ڕوونەداوەکانی ئێستا بکەن لە داهاتوودا

مێژوو سەوڵەکانی لە دەریادا دەشەکێتەوە!
ئێستا عەرزە عەردە هەرد!

با لە شوێن خەتی ون بووی ئاسفاڵتەکان نەکەوین! 
بکەوین

بزانین لە کام قوژبن قژ و بەژنی کیژێکی داپۆشیوە،
کام سەفەر 

چلچراکانی شاری وەکۆچی ئەگریجە خستووە 
کام هەژمەت 

هێڵی سووری سنووری پساندووە.
 بەڵێ 

 سااڵنێکە کازێوە 
 لەسەر باوەڕێکی دوو نهۆمی هەڵنیشتووە

ڕۆمانی بەربوونەوە دەخوێنێتەوە. .. 

پەنجەی پی بە ڕێدا ناگیری 
لە مێژوودا لە ئێستادا لە داهاتوودا 

ژن نادا 
نادا 

خەت نادا. .. 

لەئاڵزایمێڕداقەوماوم

درێژ له  داله وه  ده س پێ ئه کا
یان دالێکه بۆ ئوتوبانێ   له  ده سته کانما 

یان بۆ باسێک 
باسی تۆیه 

ڕامان ئه گرێ
دامان ئه گرێ

هه ڵمان ئه گرێ
به رمان ئه گرێ
گرێ گرێه  و 

به م ناوه دا به سراووین!

ئاخۆ ئاغه  شک نابه ی “ پ” ی پیاه وتیێک 

دووشێعری:گواڵڵەدروودیان
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بۆ کچێنییه کانی کچێک 
با       له  خیابان دا قه وما

یان بۆ قژه کانم 
هێنده قامکه کانتی له  بیره 

ئاوێته ی خه یاڵته  به  گاڵته یه کی هه ڵوه ریوو 

نه هامه تییه کانی ئێمه  هه موو
هه ر له  ڕێگادا 

خووساوی خولیایه که 
سه وز ئه نوێنێ ...

بریا کاتێ له  دایک ئه بووین
بکۆخایین به سه ر دنیا و منیا...

منیان که  هێنا 
چۆله که  مه ودای ته نیاییمی به  سه ر برد

ئه زه لییه ت خانه یه ک بوو به  خانووی خانمیما...

ئێستا ئه م ماڵه... حاڵه ... خاڵه ... خه یاڵه ... چه ن ساڵه ...
کوره  خه ریکی چیت؟!...

له  ئالزایمێردا قه وماوم
له  باپیرم ئه چم له  کووچا 

سووچێکی به  فه رامۆشیدا پرژاند
قسه  له  سه ر زمانم 
له  بیرم بار ئه کات

هه ر ئه ڵیم 
ئه م ماڵه ... ئه م حاڵه ...

ماڵی چی و
حاڵی چیتر؟!...

چه ن ساڵه ...

» چه ن ساڵه  ئی حساره  بووی باڵێ مال نییه یدن/ 
بڕمێ حسارێ به رزێ ماڵه یلێ بی مه لووچک «

مه لووچک له  منا باڵ ئه گرێته وه 
له  فارسی دا زمانم الڵ ئه بێ

خانمه  شاعیره که  سه رشێتم ئه کا
ئێستا که  وایه 

له  مه ل و مه لووچک
پرواز را به  خاطر بسپار ، پرنده  مردنی ست

شه وێک له  ئاشپسخانه دا 
خه یاڵی پیاوێکم پیازداخ ئه کرد

که  تۆ له  کچێنیما فه وتای
فه وتاوی هه ناسه تم

           پێ ناسه تم
خۆم ئه زانم ئێستا

بۆیه  هه موو شته کان 
له  منه وه  ده س پێ ئه کا

تۆش هه ر بنقێنه  به  پیاوه تیتا

ئه وه هاتوو به  قه د باوکم 
پیاو مایته وه  له  سه بووریما

ئاخری چی؟!...

گیانلەبەرناکەنشێعرەکانم

له  مێژه  له  هه ڵمی شووشه کاندا
ئاخێکم نه کێشاوه 

سه رم به  ژانی ژانێکه وه
نه  ئێشاوه 
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گیان له  به ر ناکه ن شێعره کانم! 
   

له  بیرته ؟...
له  بیرته 

نینۆکه  سووره کانمت ڕامووساند؟!...
له  فه نته زیای قژه کانم 

نۆڤێلێکت بۆم نووساند؟!

شێعر شه هوه تێکه 
به الغه تی ئه فالتوون

له  مه شییه تی خه یاڵێکا
خۆی پێ خووساند

سوێندبه  پێنووس
نوون بوونێکه  

له  مه شییه تی شه هوه تێکا
شێعر خۆی پێ نووساند 

گیان له  به ر ناکه ن شێعره کانم!

 یا ایها الناس
اننا له منا 

خاپوور ئه بێ ...

تا که ی ون بم له  ڕه شێکی تۆخا؟!
تۆ

له  من دا ڕوو ئه ده ی
له  ڕووداوێک ئه چی

که س نه یزانی به ره و کوێ الفاو ئه مبا!!!

ئه ی خوا !...
زه وی... زه مه ن... هه وا!!!

گیان له  به ر ناکه ن شێعره کانم؛
پیت به  پیت ناگه ن وشه کانم!

خنکان ئاشنایه  به  شێوه ی هه وه سه کانا!

که  ڕۆڵه  ڕۆڵێکه  تۆ ئه یگێڕێ و 
ژن 

ژانێکه  من ئه یکێشێ

ته نیا... ته نیا
له  خنکانی هه ناسه کانا

گیان له  به ر ناکه م...
گیان له  به ر ناکه ن 

شێعره کانم !!!

لە پەیکێکا دانیشە
ئەم خەتانە تەواو بم

خەتایە لە خۆما هەڵ ئەکەم
ژنێ دۆزەخیەکانی لە قۆمێکا مەستیوە و

لە شێعرێکا تالوتل مەودا ئەچێ
ماسیووم بە شەوێکەوە، هاوین...
داکەنراووم لە خاڵەکانت ڕەشتر

لە خەیاڵتا دەهەژێم 
کە شەوانی تااڵنکرد

                             /نە/
ئیستەش و هەر لە ئاڵۆشی سینەکانتا دەخرۆشێمە حەزێکا  

لە خۆمدا ڕائەکشێم
                         درێژ
بێتاقەتی خەریکە داگیرمکات

                    /ئەی کچ/
بێتاقەتی دوایین دەنگی هەاڵتنە لە شەوەکانت ..

شەوەکانت و
 داخزانێ لە رۆح/دا

          هەاڵتنێ بە گەرووتدا
            داکەوتنێ بە سەر جەستەی ژنێکا

                     /ئەی نیشتمان/
من تەنیاییم لێ ون بووە

شێواوی هەموو شێوەکانی مردنم و
جێ هەر لێرە دەگرم 

ئەی ئاشوفتەترین نیگا غەمهێنەکان لە رۆژانی چاوەڕوانیدا!
 لە پیاویەتیمدا پڕم لە غوربەتی پیاسەکانی ئێوارە و

خەریکە ژان بمگرێ بە سازێکەوە وەیالن...
 دەسپێکە لە تەنیایی منا 

کە هەر جار
دەستێکم لە تاریکی چاوەکانتا

 تالوتل ڕەشایی ئەچێ و
گەر وا نەبم کوا دەرفەت ؟

کەی لە پرسیاری بەیانییەکا
بۆ پەنجەرە سەرەتایە ڕاخەین !

دامانخست پەنجەرە و ئەگەر
هیچ شوێنێکم لە مێژووتا 

ئاشقانە سەر نەچوو
ڕادەکشێم لە ژوومارەیەکا 

دەپەیڤم هەنارێ خەم نەمێ
دوو جاریش مردن دەژیم

 ئەو کاتەی نابەجێ ئاکامێک کۆتایی حەز نەبێ و 
ببورن گەر ئەو لە پەیکێکا دانیشتووە و 

خەتایە لە خۆما 
گەر هەڵکەم گەمژەییە.

“دەپەیڤمهەنارێخەمنەبێ”
ئاکامکەوسەری
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دووشێعرلەکاواننەهایی

“ژووریژمارە٩”

من مارکسیستێکی ماندووم
ئەم نووسراوەم لە ژوور سەرم هەڵواسیوە 

هەموو بەیانیێک خۆم بە گازی مۆنۆکسیدی کەربۆن ئەخنکێنم
درووست  کەربۆن  سووتانی  خراپ  لە  کە  گازێکە  کەربۆن  مۆنۆکسیدی 

ئەبێت
ئەم بەیانیە بڕیارم دا ماسی بگرم 

بڕیارم دا بە قوالپ ماسی بگرم
من مارکسیستێکی ماندووم
بەاڵم ماسیگیرێکی باش نیم

چەشکەکەم ئەنێم بە دەمی قوالپەکەوە
تووڕی هەڵئەدەمە ناو ئاوەکە

هەندێ شت هەن چاکن بۆ مرۆڤ
یەک لەوان ڕۆژی بیست خولەک پیادەڕەویە

یان سەیر کردنی خونچەی گووڵی سوور
من مارکسیستێکی ماندووم

ئەم نووسراوەم لە ژوور سەرم هەڵواسیوە
هەموو ئێواران جل و بەرگە ڕەشەکانم دائەکەنم

کۆکەکانم تێکەڵ کۆکەی خەڵک ئەکەم و
لە پیاڵەی کەسێکیترا - هەر کەسێک بێت - چەند پیاڵە زەحلە ئەخۆمەوە

لە شوێنێک خوێندوومەتەوە 
بنێشت جوویین بۆ کەم کردنەوەی ئازارەکان باشە

ئەچمە فرۆشگایێک بنێشت بکڕم
بیست مارکی جۆراوجۆر بنێشتی هەبوو

بەاڵم نە پارەی من بەشی ئەو هەموو بنێشتە ئەکات
نە هەموو بنێشتەکانی ئەویش بەشی ئازارەکانی ئەو هەموو مرۆڤە

وێنەکەی لێنین بە قەی دیوارەکەی ژوور سەرمەوە الئەدەم و 
سەیری نووسراوەکەی ژێری ئەکەم

“من مارکسیستێکی ماندووم”

بابئێسفەنجیلەخیابانیبیمارستان

١
هەموو کەس بۆی هەیە 

هیچ نەبێ جارێک 
بە خۆیا بچێتەوە

کۆچ و مەرگ یەک شتن 
بە یەک جیاوازی

لە کۆچدا ئەڕۆی و ئەگەی
لە مەرگدا ئەڕۆی و ناگەی 

دایکم مرۆڤی بە دوو دەستە دابەش کردوە
یەکیان ئەو دەستەن کە وەک منن

دوهەمیان ئەو مرۆڤەی وەک من نین

هەموو مرۆڤایەتی لە دەستەی دووهەمدان جگە لەمن 
هەستی دایکایەتی هەستێکی سەیرە

زۆر جار چیرۆکی پیاوێکم بۆئەگێڕێتەوە
ئەو پیاوەی ڕۆژێک جانتاکەی هەڵگرت و ڕۆی

سواری سەفینە فەزاییەکەی بوو
بە ئاسماندا هەڵگەڕاو ون بوو

دایکم گەرەکی بوو فێرم کات ئاسۆی خەیاڵم فراوان کەم
بەاڵم من 

پێم وابێ ئەبێت بە خۆما بچمەوە
بیرم لەوە دەکردەوە بڵێی جانتاکای ئاو دانەیات ؟

هیچ دژوار نیە
هەموو کەس بۆی هەیە 

جارێک بە خۆیا بچێتەوە .

٢
هەموومان کۆمەڵێک بیرەوەری ناخؤشمان هەیە 

بیرەوەری من ئەگەڕێتەوە بۆ ڕۆژانی سەفەرم بۆ گواتێماال
دوا نیوەڕۆ خەوێک هەڵسام و بینیم

جیهان کۆتایی هاتبوو
هەورێکی ڕەش ئاسمانی تەنیبوو

دەریا ئاگری گرتبوو
کێوەکەی بەرامبەرم قەڵەشابوو

دایکم هەمیشەی ئەیوت :
مرۆڤی ئاقڵ هەمیشە باشترین ڕێگا هەڵدەبژێرێت 

ئەم وتەی دایکمم لە فتۆشاپدا خستە سەر وێنەیێکی دایکە ترێزا و
لە فەیسبووک دامنا

دوو هەزار جار الیک کرابوو
سێسەد جاریش شەیریان کردبوو

بارانی خۆڵەمێش دەباری
لە ساکەکەمدا کتێبی “ ئەفسانەکانی گواتماال” م دەرهێنا 

ئەگەرچی هیچکات حەزم لە ڕیالیزمی جادویی نەبوە 
بەاڵم هەمیشە کارەکانی ئاستۆریاسم لە مارکێز پێ خۆشتر بوە

سەرم بەرز دەکەمەوە
لە ئاسۆدا 

ئاسمان لێک جیا دەبێتەوە
سەفینەیێکی فەزایی ئارام دێتە خوار

ژنە گارسۆنە مێکزیکیەکە هاتە الم
وتی : ئەبێت لە کەناری ئاوەکە دوور وەکەوین 

وتم : بە وتەی دایکم “ مرۆڤی ئاقڵ هەمیشە باشترین ڕێگا هەڵدەبژێرێت 
“

وتی : ئۆه تۆش لەم کاتانەدا دەست بەداوێنی دایکە ترێزا دەبیت ؟
سەرێکم لەقاند 

دڵنیام 
هیچ ژنێک 

بۆ جوانی نابێتە 
ژنێکی مێکزیکی کە لە گواتماال گارسۆنی دەکات .
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...
ئارامفەتحی

من شاعرێکم لە شێعرەکانما گمیز ئەکەم
شتێ ئەکەم مرۆڤ بخولقێنم

شاعرێکم 
لە دەرەوەی شێعر، شوێنێکی نییە تیا بخەوێت

بایەکم، شوێنێکی نییە تیا بلوورێنێت
بڕوا بکەن من کە بشمرم

لە دەرەوەی ئەم شێعرە شوێنێکم نییە تیا بمرم

لە هەموو ساڵەکان پرسن
پاییز ئەناسێتەوە

لە هەموو دیوارەکان پرسن
ئاجۆر و خشت و بلووک و تیرچە ئەناسنەوە

لە هەموو پەلەوەرەکان
باڵ ئەناسنەوە

جگە لە مردن، چ شتێک منی پێ ناناسرێتەوە
من وشەیەکم مردوو

هەر لێرەدا خەریکم لە مەرگا ژیان ئەکەم
ئاوێکم خنکاو

من سەفەرێکم کە بۆ هیچ کوێ ناتوانێ بڕوا
لێگەڕێن هەر لەم شێعرەدا بمێنمەوە

لێگەڕێن هەر لێرە فاتێحە بۆ ڕۆحیانەتی ئەم شاعرە بنێرن و
هەر لەم شێعرەدا حەشری بکەن

ئەیوهەنناس! بهێڵن ئەم شێعرە خەریکی مردنی بێ و
بڕۆنەوە لە دیوارتانا ڕاوەستن
لە پەنجەرەتانا پێوەی دەن

بڕۆنەوە لە جوێنتانا بوترێن و
لە قەزاوەتتانا خەریکی قەزاوەت بن

قەزای ئێوەی بردبێ ئەم شاعرە!
ئێوە چ مەجبوورن بۆ بەم شاعرەوە بکەن و بڵێن بۆگەنە

چ مەجبوورن دەم بە گمیزی ئەم شێعرەوە بنێن و بڵێن بێتامە
ئێوە چ مەجبوورن پا بخەنە ناو ئەم شێعرەوە؟

کێ وتی لەم شێعرا دانیشن
ئێرە کە هەمیشە پڕە لە ڕۆیشتنا 

ئێرە کە بە مردنا ئەڕوات
کێ وتی دەنگتان بەسەر ئەم شێعرەدا بەرز بکەنەوە؟

ئێرە کە لە توونێلی بێدەنگی
لە باوەشی سکووتا گەورە بووە

با من ئاوازێ بم کەس تاقەتی نەبێ گوێم لێ بگرێ
با تابۆیەک بم کەس تاقەتی نەبێ تێم بڕوانێ
خواردەمەنییەک بم کەس تاقەتی نەبێ بیخوا

با من مرۆڤێ بم کەس تاقەتی نەبێ لەگەڵیا بژی
من شێعرێکم بۆ مردن نووسراوە

چ مەجبوورن ژیانتان لەتەنیشت ئەم مەرگەوە ماتڵ کەن

فڕینتان لەتەنیشت ئەم قەفەسەوە دابنێن
دەنگتان لە بڵندگۆیەکی گڕا تاقی کەنەوە

ڕوخسارتان لە ئاوێنەیەکی زامار
من کە قەحبەی ئەم شێعرەم

چ مەجبوورن بە جلی خواوە بێنە ژوورێ
لێگەڕێن ئەم شاعرە بەدیار خۆیەوە نەبێ، بەدیار مردنیشەوە ماتڵ نەبێت

ماتڵ نەبێ خۆر بڵێ ئەوەتا بۆ تۆ هەڵهاتم
باران بڵێ ئەوەتا بۆ تۆ باریم

ماتڵ نەبێ مردن بڵێ ئەوەتا بۆ تۆ ئەتمرێنم
وەها ئەم شێعرە سیمخاردار بکێشم:

پێکەنین زاتی نەبێ پێبکەنێ، بڵێ ئەوەتا بۆ تۆ پێئەکەنم
گریان زاتی نەبێ بگری و بڵێ ئەوەتا بۆ تۆ ئەگریم

وەها ئەم شاعرە بنێژم:
سەد مێژووناس بۆی دەرنەیەتەوە

بێتەوە کەچێ؟!
کوا باران لەوە جوانتر ببارێ لەم شێعرا ژیاوە

کوا گریان لەوە جوانتر بگری کە بەسەر ئەم شێعرا گریاوە
کوا تووڕەیی، لە ڕوخساری ئەم دێڕە تووڕەتر بێت؟

گمیز کەی لەوە بۆگەنترە کە لێرە هەیە
گان کەی لەوە بەلەزەتترە کە لێرا ئەکرێ

وەها مردنم لە ژیانتان جیا بکەمەوە!

با خۆر بۆ خۆی خۆر بێت
جوانی بۆ خۆی جوانی

با مرۆڤ بۆ خۆی مرۆڤ بێت و
من پێشکەشتان!

ئێسقانی ئەم شێعرە بسپێرنە مێژوو          تا بزانێ چ سەگێک بووم
 بیسپێرنە سەگ          تا بزانێ چ وەڕینێ بووم

بیسپێرنە با               تا لوورەی بیر بێتەوە
نیشانی سەفەری بدەن   تا بزانێ ڕۆیشتن چۆنە و

ئێسقانی ئەم شێعرە بەدەمتانەوە بگرن
ئێسقانی ئەم سێعرە لە شوێنێک دابنێن بەکەڵکی شوێنێکتان بێت

بەاڵم بەرلەوەی بێنە ئەم شێعرەوە
شاعرەکەی بکوژن

“ڕۆژێكىمانگىچوار”
”Ezra Pound“  پێشكه شه  به

دەمانچەیەکى بچکۆلە، کە ڕەنگە مێروولەیەکیش بریندار نەکا
سندووقێکى گەورە کە پڕە لە گوناه و تاوانە پاکەکانم

گەر ئەم دیمەنە ئەویندارانە بێت و
تۆش لەسەر کورسییەکى دارین بە دڵى پڕەوە هەنسک بدەى!

دەمانچکەم فڕێدەدەم و

سێکورتەشێعر
ڕێبینخدر
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سندووقەکەش دەتەقێنمەوە، ئینجا
ئینجا دەردەدار و ئەویندار

دەڕۆم تا لە سوپەرمارکێتێک کەمێک فرمێسک بکڕم،
بۆ ئەوەى لەگەڵت بگریم!

“ڕێگاکان”

هەموو ڕێگاکانى خۆکوشتنم تاقیکردنەوە
خۆفڕێدان لەسەر قەنەفە

خۆخستنە ژێر ئۆتۆمبێلێکى مندااڵن
سەرخستنە نێو تەشتێکى بەتاڵ

چەقۆ چەقاندن لەسەر دڵى وێنەیەکم
عاشقبوون بە بووکەشووشەیەک 

خۆخنکاندن بە پەت لە شیعرێکدا
هەموو ڕێگاکانى خۆکوشتنم تاقیکردنەوە و..هەر زیندووم..

با زیاتر بژیم .. زیاتر ،
بەهیواى ژیانێکى خۆش 

لەنێو گۆڕستانى زیندووان دا.

“گاليسكهوان”

ئه م به يانييه  كه سێك مردووه 
منيش خه مى گه يشتنى نامه كه مه ،

دڵم له نێو شيعره  شه يتانييه كانى ‘‘بۆدلێر‘‘
گوێچكه كانيشم ده مبه ن بۆ سه ر

ئه و تاته شۆره ى مردووه كه ى له سه ر ده شۆن!

ئه م به يانييه  شه قامه كان
وێنه ى گاليسكه وانێكى پيرـ

حه زناكه ن زياتر بڕۆن، حه زناكه ن بوه ستن!
چايخانه كان كه سێكى ئاشقيان تێدا نييه ،

گۆرانييه  كۆنه كان چايى ده گێرن!

ئه م به يانييه  تۆ ده بينم
له ناو جلشۆرى دراوسێكه مان

لێوه كانت سوور ده كه يت و پێم پێده كه نى!
له  په نجه ره وه  ده ڕوانمه  ئه وديوى باخه كه ،
جله كانى سه ر ته ناف ڕه نگى تۆ ده ده نه وه .

ئه م به يانييه  دره نگ نييه 
سه رم وه ك تۆپێك غلۆر ده بێته وه 
ژێر تايه ى ئۆتۆمبيلێكى بارهه ڵگر،

ئۆتۆمبيله كه  ده وه ستێ و شۆفێره كه 
شه قێك له  تۆپه كه  هه ڵده دا و فڕێى ده داته وه 

ناو خه ونه كان!

ئه م به يانييه  كه سێك مردووه 
منيش وێنه ى گاليسكه وانێكى پير،

له ناو جلشۆرى دراوسێكه مان
خه ون ده بينم!
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نگاه نکن

نگاه نکن
دنیا دارد از هم می پاشد

از نور خالی می شود
و  ما را

درون سیاهچال تاریک اش
فرو می اندازد.

جایی خفقان آور که در آن
می کشیم یا کشته می شویم

می رقصیم یا می گرییم
ناله و شیون می کنیم

یا چون موش ها جیر جیر می کنیم
برای رسیدن به بهای روز نخست

مذاکره می کنیم.

خداوند آمریکا را نگه دارد

اینک دوباره رژه ی یانکی های زره پوش
با سرودهای شادمانه،
تازنده بر جهان بزرگ

خداوندگار آمریکا را می ستایند.
اجساد مردگان آبراه ها را بند آورده اند

آنهایی که نتوانستند به اینان بپیوندند،
دیگرانی که از خواندن سرپیچی کردند

آنها که صدایشان را گم کرده اند
آنهایی که آهنگ را از خاطر برده اند

سواران شالق هایی بّرنده دارند؛
سرت روی شن ها می غلتد

سرت حوضی از کثافت
سرت لکه ای در گرد و غبار

چشم هایت خاموش،
و بینی ات تنها

تعفن مرگ را استشمام می کند؛
و تمامی هوای مرده را

با بوی خداوندگار آمریکا  
زنده است.

شعریاز]طیبجبار[
)شعرامروزکردستانعراق(

ترجمه:بابکصحرانورد

سليمانيه

نفرت، مانند کرم مشمئزکننده ای 
نم نمک بر گرده ی قلبم می نشیند. 

بیزاري هم،  مثل مه، تاریک و ترسناک
نرم نرمک، سراپایم را می تند،

آدمها، این َرجاله ها
چقدر زشت و بی شرمانه حقارت را تکریم می کنند 

و سرخوشانه، با خنده هاي جنون آمیز خود
 با واژه های ساده ی ساده، اما چرکین و ناهنجار

آهسته و آسان، رام  مي شوند.
این دریوزه ها چقدر آسان به منزلگاه بزرگواری خود پشت می کنند

مثل کیسه ای پر از بیخودی مسخ می شوند.
در این دیار که به شهر شعر و گل و بلبل شهره است

فقر را ببین که مثل گردباد می لولد و زوزه می کشد
نگاه کن، چقدر راحت درکوچه ها و در هر خیابان نعره می زند

و مارش فقر و بی چیزی را
آسان و راحت بر ملودی مردن می خواند.

فقر... مانند یک زخم چرکین 
مانند غده یی بدخیم 

هر جا و هر کسی را آلوده می کند.
نفرت بر تو ای فقر، 

تا  کي مثل گردباد هراس آور من را در خود می پیچی، 
و در هیچ جاها، بی اسم و نشان رهایم می کنی.

آه، بی پناهی، چقدر زشت و بدکاری؟
آیا روزی خواهد آمد این خاک تیره 
پیکر پوچ و سردم را در خود ببلعد؟

دیار من، افسوس دیار من از کینه و نفرت آکنده شده است.
این برج سرفرازم، موطن من

رجاله های انسان نما را به زانو درآورد
رجاله های هزاردستان را  آسان مثل شاخه یی خشک در هم شکست. 

ـ ای موطن من؛ برج رفیع و با صالبتم -
ببین چه دست های زشتی که به سمت تو دراز شده

تا در یک لحظه سر از بدنت جدا کنند
 این مرگهای مبتذل را ببین که به سوی تو هجوم آورده

تا قصر پُر شکوهت را ویران کنند.
تو مثل دالوران با چنگ و دندان

دوشعراز]هارولدپینتر[
مقدمهوترجمه:بهارقهرمانی“سیدنی”

“هارولد پینتر” تنها فرزند پدر و مادری یهودی در اکتبر 
۱۹۳۰ در شمال لندن متولد شد. پدرش خیاط بود. او در 
از اظهارات یهودی ستیزی بزرگ شد. او  فضایی سرشار 
در دوران جنگ جهانی دوم میزیست و تجربه ی بمباران 
های جنگ هیچ وقت او را رها نکرد. در سال ۱۹۵۰ اولین 
شکسپیر  اجراهای  خاطر  به  و  کرد  منتشر  را  اشعارش 
مشهور شد و در سال ۱۹۵۷ با نوشتن نمایش نامه ی اتاق 
کرد.  تثبیت  نویسنده  عنوان  به  را  خود   )the Room(
این حال  با  پینتر در سال ۲۰۰۲ به سرطان مبتال شد؛ 
از تالش نایستاد و در سال ۲۰۰۵ کاندیدای جایزه نوبل 
پاموک(  اورهان  ترک)  نویسنده  او  رقیبان  شد.  ادبیات 
در  او  اصلی  شهرت  بودند.  آدونیس(  سوری)  شاعر  و 
نمایشنامه نویسی است. از آثار او می توان به نمایشنامه 
خاکستر،  به  خاکستر  کوهستانی،  تولد،  جشن  های 
از خانه،  بیرون  باالبر غذا، درد مختصر، آسایشگاه، شبی 
فاسق،  کلکسیون،  کوتوله ها،  شبانه،  مدرسه  سرایدار، 
شب،  سکوت،  منظره،  خانه،  به  بازگشت  چای،  مهمانی 
روزگار سپری شده، تک گویی و وقت ضیافت اشاره کرد. 
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خیز برمي داري، می جنگی و حریم خود را پاس می داری.
موطن خوبم، تو برج رفیع من هستی

 تو کاشانه ی منی 
 تو درخت سبز 

و هر چار فصل من هستی.
-سرزمین من، تو رفیع ترین برج من هستی- 

ای شعله ی ُگر گرفته ی من، ای موطن و جای آرامش من
تو همان رگ ماندنم هستی

کو آن شعری که لذت ترا به یادم بیارد؟
بگو کجاست  شعری که غم و زجرها را با تو پیدا می کند؟

کو آن شعری که دالوری ترا به تن می کند؟
کو آن شعری که...؟

کو...؟

]سهگانهمویه[
شعریازمهرنوشقربانعلی

یک؛
چطور به تنهایی ام شلیک کنم
پشت خودم پناه گرفته است؟!

دو؛
کهنگی کفشی را که غنیمتی شده بود

جا می گذارم                   بیابان!
دور می شوم                      خواهی دید

تنهایی ام
دونده ی دوی استقامت شده است!

سه؛
این آخرین جدال میان ماست!

ترووا،  و اسب چوبی را به عقب نشینی وا می گذارم
دروازه را که رو به غنائم  باز کنی

فوجی از دوستت دارم تاریکی را فتح می کند!          

مظاهرشهامت

)١(
یک مدرسه کهنه 

دور از روستا 
اهتزاز تند پرچمی مندرس

در باالی تیری چوبی !
خبر دارید شما 

این باد
کجا برده است وطن را ؟

)٢(
ابرهای سفید 

با کمی پیچیدگی 
و خطوطی را که بلعیده اند 

زیر کف دست های من می لغزد و دلم را می آشوبد 

پرنده را می گذارم که گم شود 
باران را می گذارم که نبارد 

و باد 
از پنجره باز بیرون برود و از البالی کلمات یک ترانه دهشتناک به ابتدای 

سنگ ها برگردد
اما آینه را تاریک می کنم 

بارانی ام را از دیوار برمی دارم 
از خانه خارج می شوم 

و میان صدای بلند پرنده ها و مرده ها گم می شوم.   
)٣(

شهر خواب بود 
که گرفتند او را

بردند 
کشتند 

خاک شد 
الله شد 

شهر بیدار شد 
و 

مانند همیشه 
زندگی کرد 

آه کشید شاعری 
وچند سطر شعر نوشت 

شاعران 
همیشه آه می کشند !

دوشعرازمحمدآشور
میبو...

ماه پشت پنجره خوش آمده... می بوسم
در بر پاشنه

      می پیچد
          صدای پای تو در... باز می بوسم و می شود!

: خوش آمدی!
- باد است!

)می بوسمش(
و از هرچه و هرصدا که می آید بوسه می شنوم

- بشنو!
تو حرف می زنی فقط و چرا؟!

با چشمهایت که پشت پنجره جامانده
     صدایت آمده پیشم

          هر دو را از دو فاصله می... بو...
می گویی: ببین! این همین که می بویی دهاِن من است

  دوستت دارم
      سالم مرا ببوس!

و من در »کمال« و »تعجب«م!
لبان تو پس کو...؟!

زبان تو...؟!
دندانهات...؟!

و من دهاِن گرِم تو را بی تمام اینها دارم و میبویم!
ماه پشِت پنجره میلرزد

)خوش آمدی!(
دندانهایش تگرگ 
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  به شیشه میپاشد
)میبوسمش!(

و از صدای شکستن بوسه میشنوم هم!

دردادرد

دردم را به دندان دارم ُو می ِکشم با خود
به هر حال ُو هر کجا که می روم از من

با چشم های گربه ساِن خیره به نان ُو نمک

که چون تو من نگاه می کنم به دنیا ُو
خدای کوچِک ما هم چشمی تنگ 

چشمی »دور ایستاده« دارد ُو گریان!

به دندان بگیرم ُو بَِبرم با خود به هر هوا
مرا

که نوزاده ی توام
حاال که هر جهان خدایی کور دارد ُو 

بنشین ُو پس ببین!؛ 
پِلک ام سنگین تر از  هزارویک شِب بی ماه است!

چندشعرازماناآقایی

لّکهها
دیرهنگام                      
از تنگناهای نفس  گیر آمدند

و مثل لّکه های خون 
از انگشتان بریده ی زنی بی خواب

روی کاغذها ریختند
نمی شد شست

یا با دستمال پاکشان کرد

پشت هر کدام شان
زخمی التیام نایافته بود
دردی که به زبان نیامد

و فریادی که از ترس
در عمق سلول ها حبس شد

دایره هایی نامنظم و قرمز بودند
شعرهای من

که هر چه بیشتر نگاهشان کردم
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پهن  و پهن تر شدند
تا یک روز، دیگر چشم

سفیدی ها را ندید.

چهلودو
چهل و دو بهار به باد داده ام

چهل و دو زمستان
سفیدتر شدن موهایم را تماشا کرده ام

چهل و دو پاییز
جوجه ها را شمرده ام

اما جز تابستان
هیچ فصلی اندوهگینم نکرده:

چهل و دو سنگ
در برکه انداختم

چهل و دو دایره ی لرزان بر آب.

آخرینشعر
مدادهایم را تا ته می تراشم

اجازه می دهم کاغذها
قطره قطره خون خودکار را بمکند
انگشتانم را روی شقیقه می گذارم

می رسم به آخرین حرف
آخرین جمله
آخرین شعر

ماشه را می کشم:
پرنده ها

آسمان گندمزار را پر می کنند.

مردان
مردان همه در تاریکی

به خانه ی من آمدند
و بی آنکه در بزنند وارد شدند

آنان هر کدام
یک تکه از قلبم را

- که آفتاب را در آن پنهان کرده بودم -
ربودند

و بی صدا رفتند
آهسته و پاورچین

مانند دزدان نیمه شب
هر یک

با چراغی در دست.

راهنمایفصلها  
جاده ی تابستان از وسط آفتاب می گذرد 

اما برای یافتن پاییز
باید روی برگ های زرد ریخته راه بروی 

به انتهای آن فصل که رسیدی
کنار نیمکتی تنها 

ماشین سفیدرنگی منتظر توست
سوارش شو

و بی درنگ از میان زمستان بگذر              

احتیاط کن                                                              
سر راهت سراشیبی لیز و خطرناکی ست                            

که تا امروز 
فقط باد از آن جان سالم به در برده 

یادت باشد
بهار اگر بیاید،

تصادفی نمی آید.

دوشعراززینبصابر

)١(
با من

مدارا کن
مثل شب 

که به اتوبان ها و چراغ های لرزان خو گرفته
مثل نشستن رنگ آبی

کنار رنگ زرد
در گل های آفتابگردان ونسان ونگوک

به من انس بگیر
نه مثل مبل های قهوه ای یغور 

در آپارتمان های ایرانی
جاگیر، بزرگ، لمیده

-همچون تصوری سنگین و نامفهوم-
به خاطر بسپار

 مرا
مثل کافه ای در نیمه شب

با صندلی های ظریف لهستانی
در خیابان سنگ فرشی در استانبول

مرا دوست بدار
مثل رنگ خرمالو

در روزی که برف می بارد.

)٢(
مرگ از درون با من است

نه مثل رنگ سیاه در روز رسمی تعطیل
مثل افتادن پرده سبز رنگی

در پس زمینه زنی زیبا که چشمهایش سبز نیست
و مردی در خفا چنان گرفتار میآید

که مشتی داغ در ریه هایش فرو برود
 مرگ 

نه مثل وقتی که بر شیشه مشت میکوبد
شبیه زیبایی نارونی که در کنار سپیدار روئیده است

جایی که برگهاشان به هم میساید
مرگ 

از درون با من است
نه مثل خون در خیابان

مثل بوی قهوه
در کافه ای که دوستت داشتم.
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.١  
دا  مێژوو  درێژەی  لە  ژانڕەکانییەوە  هەموو  بە  ئەدەبیات   
نەپچڕاو  زنجیرێکی  وەکوو  مێژووە  ئەو  بووە.  زاوزێدا   لە  کات  هەموو 
ئەوڕۆ.  گەیشتووەتە  هەتا  وەرگرتووە  لێک  کاریگه رییان  بەردەوام  و  وایە 
کۆششی  و  هەوڵ  لە  سەردەم  هونەرمەندی  و  نووسەر  کات  هەموو 
نوێ بوونەوە و نوێ خوازیدا بووە. کاتێک کە ئافرێنەری ئەدەبیات سەرقاڵی 
بەرهەمە  لە  شێوە  باشترین  بە  ژیان  چۆناوچۆن  کە  دەبێت  مژارە  ئەو 
خۆی  مەبەستەی  ئەو  بۆ  شێوازێک  چ  و  بداتەوە  رەنگه  ئەدەبییەکانیدا 
ئەوان  بداتەوە کە  ئەدەبی خۆی  پێشینەی  لە  ئاوڕێک  هەڵبژێرێ، دەبێ 
بە بە چ شێوازێک ژیانیان لە ناو بەرهەمەکانییان دا هێناوەتە بەر باس.
ژیرانە  زۆر  شێوەیەکی  بە  ئاڵمانی  ناوداری  نووسەری  گۆتە، 
دەڵێ: ئاوەها  بارەوە  لەو  “ج،ئێکرمان  گەڵ  لە  وتووێژێکدا  لە 
“ئێمە بە هەر جۆرە ئەندێشە و بە هەبوونی هەر چەشنە خەیاڵ و خولیا 
و نوێگەری و خەالقییەتەوە هەموومان کۆمەڵێک بوونەوەری کۆمەاڵیەتین 
ژیاون  ئێمە  لە  بەر  ئەوانەی  هەموو  نوێگەریی  و  ئەزموون  لە  دەبێ  و 
تەنانەت  وەرگرین،  کەڵک  ئێمەن  هاوسەردەمی  کە  ئەوانەی  هەروەها  و 
بئافرێنن  بەرهەمی خۆیان  تەنیایی  بە  بدەن  نوخبەکانیش هەوڵ  ئەگەر 
زۆر سەرکەوتوو نابن، بەاڵم هزرکارگەلێک هەن کە بڕوایان بەو راستییە 
و  گەڕان  بۆ  دەکەن  تەرخان  ژیانییان  ساتی  و  کات  بەنرخترین  و  نییە 
هاتوچۆ لە ناو تاریکی و نوێخوازی و ئاوەزمەندیدا. کۆمەڵێک شێوەکارم 
دیوە کە هیچ ئەزموونێکی هونەرمەندانی پێشووی خۆیان رەچاو نەکردووە 
بووە،  خۆیان  توانستی  و  خەالقییەت  بەرهەمی  هەمووی  کارەکانیان  و 
شتیک  وەها  مەگەر  قۆڕانە،  قسە  ئەو  شا  بوون،  دەماریش  بە  پێی 
په نجه ی  و جێ  مۆر  به رده  وام،  به رچاو،  جیهانی  ده ڵێی  هەیە؟  ئیمکانی 
وه ك  گه مژه ییان،ئه وانی  سه ره ڕای  و  نه هێشتۆته وه   به سه ریانه وه   خۆی 
دا كه  ویستبێتی هه ڵنه شێالوه.  به  هه ربارێك  و  به  ده ستی خۆی  مێو  

دووهەمی  سەری  کە  گۆشەیە  سێ  ناوەندێکی  ئەدەبیات   
ئەدەبییە و سەری سێهەمیشی  ئافرێنەری  نوێخوازی  و  ئەو خەالقییەت 
بوونەوەرێکی  ئەدەبیات  ئافرێنەری  جیهانە،  ئەدەبی  میراتی  هەموو  هەر 
و  نووسەران  گەورەی  بنەماڵەی  لە  ئەندامێکە  و  کۆمەاڵیەتییە 
شاعیران  هەموو  هەر  واتە  کە  نەتەوەکان.  و  جیهان  هەموو  شاعیرانی 
هەموویان  ئێستا،  و  هاوچەرخ  هەروەها  و  پێشوو  سەدەی  نووسەرانی  و 
هەموویان  هەر  و  ئەدەبین  مێژووی  گەورەی  زنجیرە  لەو  بەشیک 
دان.  یەکتری  کارتێکەری  و  سێبەر  ژێر  لە  دانەبڕاو  شێوەیەکی  بە 
لە پەنا ئەوەشدا لە روانگەی نووسەران و رەخنەگرانی ناوداری جیهانی، 
چەشنە  هیچ  و  کردنەوەیە  السایی  خەریکی  بەردەوام   کە  نووسەرێک 
السایی  کەسێکی  بە  نییە،  دا  کارەکانی  لە  خەالقییەتێک  و  نوێگەری 
ناوداری  نووسەری  زووال”  کراوە.”ئیمیل  نێودێر  بێزارکەر  و  کەرەوە 
بە  دا  چیڕۆک”  بارەی  “لە  ناوی  بە  وتارێکی  لە  بەشیک  لە  فەڕەنسی 

خەریکی  بەردەوام  کە  دەکا  کەسانە  لەو  باس  تەشەرەوە  و  گاڵتە 
ناو  لە  نییە  نوێگەرییەکیان  و  هونەر  هیچ چەشنە  و  کردنەوەن  السایی 
گەڵ  لە  رووس،  ناوداری  نووسەری  “تۆلێستۆی”  دا.  ئەدەبیات  دونیای 
لە  بەرگری  هاوکات  دەگرێ  کەسانە  جۆرە  لەو  رەخنە  کە  ئەوەی 
کات  هەموو  و  نوێگەرین  خەریکی  بەردەوام  کە  دەکا  نووسەرگەلێک 
لە  ناوبراو  دەکەنەوە،  دا  دونیا  و  ئەدەبیات  رووی  بە  تر  پەنجەرەیەکی 
یادداشتێک دا دەربارەی هونەر دەنووسێ:  لە  ساڵی 1889ی زایینی دا 
لێ  هونەری  ناوی  ئەوەیە  شایانی  کاتێک  دەیڵێ  هونەرمەند  “ئەوەی 
بەر  بکا کە کەس  بناسێ و هەستی پێ  ببینێ و  ئەو شتیک  بنێن کە 
تولێستۆی  نەکردبێ”  پێ  هەستی  و  نەیناسیبێ  و  نەیدیتبێ  ئەو  لە 
کە  بێ  وەها  دەبێ  شتە  ئەو  بەاڵم  دەڵێ:  دا  باسە  ئەو  درێژەی  لە 
هەموو  لە   ، مرۆڤەکان  هەموو  بۆ  پێکردنی  هەست  و  ناسین  و  دیتن 
سەردەمەکانی داهاتوو پێویست و بەکەڵک بێ و هەروەها پەیوەندی لە 
وەها  شتێکی  بتوانێ  هونەرمەند  ئەوەی  بۆ  بێ.  بەچێژ  و  بگیرێ  گەڵ 
بەهێز  ئەخالقییەوە  بواری  لە  دەبێ  بکا  پێ  هەستی  و  بناسێ  و  ببینێ 
بێ و ژیانی خۆی تەرخان نەکردبێ بۆ خۆویستییەکی دەروونگەرایانەی 
زەینی، بەڵکوو لە ژیانی مرۆڤەکان دا بە شێوەی گشتی بەشداری بکات.”

لە سەرەتای سەدەی بیستەمدا جیهان پێی نایە ناو قۆناغێکی   
هاتە  دا  مرۆیی  کۆمەڵگای  ناو  لە  بنەڕەتی  گۆڕییەکی  و  ئاڵ  ترەوە، 
ئاراوە، ئاڵ و گۆڕی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و سەنعەتی و کلتووری، کە 
بەربینگی  و  نەبوو  بێ بەری  و گۆڕە  ئاڵ  لەو  ئەدەبیاتیش  و  دیارە هونەر 
ئەویشی گرتەوە. ئاڵ و گۆڕییەکی پان و بەرین لە ناو دونیای هونەر و 
ئەدەبیات دا رووی دا. دوو شەڕی جیهانیی یەکەم و دووهەم کاریگەری 
نوێ  ئەدەبی  رێبازگەلی  دانا.  ئەدەبیات  و  هونەر  لە سەر  بنەڕەتیان  زۆر 
سەریان هەڵدا و چوارپەلی هونەر و ئەدەبیات، گۆڕانی بە سەردا هاتبوو 
رەخنەگرانیش  خودی  و  بوو  ئەستەم  گەڵیان  لە  گرتن  پەیوەندی  کە 
بەندە  و  لەو سەر  نویش  و رەخنەی  مابۆوە  وڕ  واقیان  دا  لەو سەردەمە 
گۆڕانکارییانەوە. ئەو  مەیدانی  ناو  نەهاتبووە  شێلگیرانە  شێوەیەکی  بە  دا 
ئێستا  هەتا  بیستەمەوە  سەدەی  سەرەتای  لە  هەر  گۆرانکارییانە  ئەو 
جیهان  واڵتانی  هەموو  بۆ  پۆی  و  پەل  کات  هەموو  و  هەبووە  درێژەی 
هونەرمەندی  و  نووسەر  گۆڕانکارییانە،  ئەو  پریشکەی  و  ئاور  هاویشتووە. 
واڵتانی رۆژهەاڵتی ناوینیشی گرتووەتەوە و ئەدەبیاتی کوردیش لەو ناوەدا 
بە کاریگەری وەرگرتن لە شەپۆلی نوێخوازی ئەدەبیاتی دراوسێکانی خۆی 
خستووەتە پاڵ ئەو کاروانە و بە جۆرێک درێژەدەری ئەو گۆرانکارییانە بووە.

.٢  
لە  فایلەیە  ئەو  باسی  بەر  مژاری  کە  مۆدێرن”  “غەزەلی   
کوردستان بە گشتی ئاوڕێکی وەهای لێ نەدراوەتەوە. ئەوڕۆکە کە باسی 
شاعیرانی  بۆ  دەگەڕێتەوە  یەکسەر  کورد  تاکی  زەینی  دەکرێ  غەزەل 

سەرهەڵدانیغەزەڵیمودێڕنلەکوردستان
ئەرسەالنچەلەبی
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و  مەحوی  و  نالی  جزیری،  مەالی  وەکوو  کورد  ئەدەبی  مێژووی  کۆنی 
هەتا دوایی. واتە “غەزەلی مۆدێڕن” دەستەواژەیەکی تەواو نامۆیە. رەنگە 
دا  کورد  ئێستای  نووسی  کالسیک  شاعیرانی  لە  زۆر  بەشێکی  ناو  لە 
و  خەیاڵ  یانەکوو  نەکەوتبێ.  وەجووڵە  دا  زەینیان  لە  ناوە  بەو  شتێک 
دەالقەیەوەش  لەو  دەشتوانین  بەڵێ  کە  نەخستبێ  وەخوروو  خولیایانی 
بئافرێنین.  تێدا  خەالقییەتی  و  نوێگەری  و  بکەین  غەزەل  لە  چاو 
کاراکتێرێکی  دا  خۆی  هاوسەردەمی  شاعیرانی  ناو  لە  موکریانی  هێمن 
شیعرەکانیدا  لە  بەشێک  لە  بوو.  مۆدێڕن  فکرییەوە  باری  لە  و  نوێخواز 
وەها  سەردەم  ئەو  سیاسی  زاڵی  دۆخی  کە  نهێلیستی  ئەندێشەی 
یان  دەنوێنێ.  تەواوی خۆ  بە  رەخساندبوو  هیمن  بۆ  فکری  بەستێنێکی 
گرینگی دانی هێمن بە پرسی ژنان “فێمێنێزم” کە زیاتر لە 50ساڵ پێش 
ئێستا لە ناو شیعرەکانیدا گونجاندوویەتی، روانگەی هێمن لە مەڕ رووداوە 
سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکان کە زۆر ژیرانە لە پەنا ئەوەی کە یاسا و رێسا 
دۆخی  و  کۆمەڵگا  بە  خۆی  بوونی  دەروەست  پاراستووە  ئەدەبییەکانی 
سیاسی و کلتووری ئەو سەردەمە لەبیر نەکردووە. واتە من پێم وایە کە 
بەرهەمەکانی مامۆستا هێمن هەندێک جار هەڵگری تایبەتمەندی غەزەلی 
مۆدێڕنە بە تایبەت لە بواری مانا و ناوەڕۆکەوە، جیهانبینی شیعری مامۆستا 
هێمن لە بەشێک لە شیعرەکانی دا جیهانبینییەکی تەواو سەردەمیانەیە 
و گرێدراوی دۆخی مرۆڤی سەردەمی خۆی و بگرە لە هەندێک جێگادا 
و  زمانی  و  فۆڕمی  بواری  لە  هێمن  لەوەش  جیا  ئێستاشە.  سەردەمی 
دەڕبڕینیشەوە دەتوانین خوێندنەوەی غەزەلی نوێ و مۆدێڕنی بۆ بکەین، 
لە زۆر یەک لە شیعرەکانیدا بە زمانێکی سادە و ساکار و ئاخاوتنی رۆژانە، 
پوتانسیەلی غەزەلی  ئەوانە خۆی  تەنزەوە کە  تەمێکی  بە  هەندێک جار 
مۆدێڕنن شیعری هۆنیوەتە. واتە بە پێچەوانەی شاعیرانی پێش خۆی کە 
هەوڵیان داوە لە زمانی سادە و سەمیمی و ئاخاوتنی سەردەم دوور کەونەوە، 
هێمن بە پێچەوانە لە زۆر یەک لە شیعرەکانی لە زمانی ئاخاوتنی سەردەم 

و دەستەواژەکانی نزیک 
لە  هێمن  دەبێتەوە. 
جۆراوجۆری  قاڵب گەلی 
کالسیک  شیعری 
بە  وەرگرتووە،   کەڵکی 
قالبانەی  ئەو  تایبەت 
شیعری  لە  کە 
زۆر  دا  نیوکالسیک 
چوارپارە،  وەکوو  باوە 
بدەینە  سەرنج  ئەگەر 
سەرەتاییەکانی  کتێبە 
گەورەی  شاعیرانی 
ئەحمەد  وەکوو:  فارس 
“فرووغ  شاملوو، 
سۆراب  و  فەروخزاد 
سێپێهری و زۆر شاعیری 
چوارپارە  قالبی  لە  دی 
و  هۆنیویانەتەوە  دا 
کە  ئاماژەشە  جێێ 
شاعیرە  ئەو  ئێستا 
غەزەلی  فارسانەی 
دەنووسن  مۆدێڕن 
قالبە  لەو  هەر  زۆرتر 

ئێستا  پێش  ساڵ  پەنجا  نزیکەی  موکوریانی  هێمن  وەردەگرن،  کەڵک 
لەو قالبە دا شیعرگەلێکی شاکاری نووسیوە، بۆ وینە دەتوانین ئاماژە بە 
شیعری “موو ناپسێنم”، “ئارەزووی فڕین”، “ئامێزی ژن”، “شەنگەبێری”  
و کۆمەڵیک شیعری تر کە بە راستی لەو بوارە دا تاکە،   بۆیە رەنگە بە 
هەڵە دانەچین ئەگەر بڵێن مامۆستا هێمن وەکوو شاعیرێکی نیوکالسیک 
لێ دابێ.  کوردستان  لە  مۆدێڕنی  غەزەلی  چەخماخەی  سەردەمەدا  لەو 
مامۆستا  پێش  شاعیری  کۆمەڵێک  بە  ئاماژە  لێرەدا  پێویستە  دیارە 
کۆت  لە  شیعریان  جۆرێک  بە  ناوەڕۆکەوە  بواری  لە  کە  بکەین  هێمن 
دەرەوە  هێنایە  و هتد،  نسحەت  و  پەند  و  و دڵ  زوڵف  و  یار  بەندی  و 
و خودی کارتێکەری ئەوانیش بە سەر مامۆستا هێمنەوە دیارە و حاشا 
حاجی  مامۆستا  سەیفولقوزات،  مامۆستا  وەکوو  شاعیرانێک  هەڵنەگرە. 
قادری کۆیی و تا رادەیەکیش مەال مارف کۆکەیی، هەروەها پەیدابوونی 
سەردەمی  شاعیرانی  هەروەها  و  ناوچەکە  لە  نەتەوە  دەوڵەت  چەمکی 
مەشرووتە کە سەیفولقوزات خۆی یەکێک لە شاعیرانی ئەو سەردەمەیە.
ئەرکی  وەکوو  باس  بەر  هێنامە  تۆلێستۆی  لە  سەرەوە  لە  وتەیەی  ئەو 
مامۆستا هێمن دەگرێتەوە  کارنامەی هونەری  و  ژیان  هونەرمەند، رێک 
لەو  هێمن  کە  بکەین  ئەوە  ئیدعای  دەتوانین  پێناسەیە  ئەو  پێێ  بە  و 
سەردەمە دا هەندێک شتی ناسی، دیتی و هەستی پێ کرد، ئەو شتانەی 
کە لە ئەو سەردەم دا هیچ، بەڵکوو هەتا ئێستاش بە کەڵک و بە سوودە و 
نەوەی نوێ دەتوانێ وەکوو بناغەیەکی پتەو و هونەری لەنگەری لە سەر 
“ئەحمەد  مامۆستا  موکوریانی  لە هێمن  بێتەوە.جیا  لێێ خورد  و  بگرێ 
هەردی”یش بە هەمان شێوە دەتوانین وەها خوێندنەوەیەکی بۆ بکەین، 
لێرەشدا دەرفەتی ئەوە نییە بە وردی بچینە سەر دەقەکانییان و نموونە 
غەزەل نووسانە. ئێستای  چینی  سەر  لە  ئێمە  باسی  زیاتر  و  بێنینەوە 

بەاڵم ئەوەی کە وەکوو شاعیرانی کالسێک لە پاش مامۆستا   
ئەو  ناو  هاتنە  هێمن 
هیچ  خاوەنی  مەیدانەوە 
و  جوانیناسی  چەشنە 
نوێگەری و خەالقییەتێک 
شیعرەکانیاندا.  لە  نین 
زۆری  هەرە  بەشی 
کالسیک  شاعیرانی 
کورد  ئێستای  نووسی 
کە خۆیان بە درێژەدەری 
وەکوو  شاعیرێک  رێگای 
پێناسە  هیمن   مامۆستا 
جەغزە  لەو  دەکەن، 
نەبووە.   دەربازییان 
ئەو  ناو  لە  بەردەوام 
بۆ  کە  باوانەی  چوارچێوە 
هەیە  کالسیک  شیعری 
بە  و  خواردووە  خولیان 
گشتی گوڵێکیان لە سەر 
نەداوە.  کوردی  غەزەلی 
هەمان  و  کێش  هەمان 
جەغزی  هەمان  و  سەروا 
یاسای  هەمان  و  وشەیی 
سەدە  چەند  کە  زمانی 
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نووسراوە  پێ  ئەوانی  هی  لە  جوانتر  زۆر  دەقی  بەردەوام  خۆیان  پێش 
خاڵی  دەیخوێنینەوە.  کوردی  کۆنی  ئەدەبی  شاکاری  وەکوو  ئەوڕۆکە  و 
جێی سەرنج ئەوەیە کە مامۆستا هێمن لەو سەردەمە وشک و نەگۆڕەی 
بڕوای  خۆی  شێوازی  بە  بوو،  زاڵ  دا  کوردی  ئەدەبیاتی  سەر  بە  کە 
ناو  لە  و  داو  بۆ  هەوڵیشی  و  بووە  زوال  ئێمل  و  تۆلێستۆ  وتەکەی  بە 
دەقەکانیشی دا ئەو مژارە رەنگی داوەتەوە و دەتوانین ئیدعای ئەوە بکەین 
کە هێمن پەنجەرەیکی تری بە ڕووی شیعری کالسیک و غەزەلی کوردی 
بینییەی  دونیا  لەو  هیچ  ئەو  پاش  رێڕەوانی  داخەوە  بە  کە  کردەوە  دا 
تێنەگەیشتن. لێی  هەر  بڵێن  دەشتوانین  و  وەرنەگرت  کەڵکیان  هێمن 
هەڵدا،  سەری  دا  ئێران  لە  چۆناوچۆن  و  چییە  مۆدێڕن  غەزلی  ئێستا 
نوێ،  “غەزەلی  وەکوو:  دەبەن  ناوی  جۆر  چەند  بە  چەمکە  ئەو  دیارە 
لە  دەستەواژەیە  ئەو  مۆدێڕن”  پۆست  غەزەلی  یان  مۆدێڕن  غەزەلی 
کەوتە  دا  فارسەکان  ناو  لە  دا  رۆژی  حەفتای  دەهەی  کۆتاییەکانی 
هەتا  و  گرت  پۆی  و  پەڕ  ئەدەبی  جوواڵنەوەیەکی  وەکوو  و  گاگۆڵکە 
لێ  دا  بوارە  لەو  باشیشی  شاعیری  کۆمەڵێک  و  بەردەوامە  ئێستاش 
کەوتووەتەوە. مێهدی مووسەوی، وەک یەک لە ناسراوترین ئااڵ هەڵگرانی 
ئەو شێوازە شیعرە لە وتاریکدا لە سەر غەزەلی پۆست مۆدێڕن دا دەڵێ: 
“ لە دەستەواژەی :غەزەلی پۆست مۆدێڕن” دا ، وشەی “غەزەل” وەکوو 
چووارچێوە  بە  باوەڕمەند  و  کالسیک  قالبەکانی  گشت  لە  نوێنەرێک 
ئێمە  شتەی  ئەو  هەموو  پێناسەیە  ئەو  پێێ  بە  واتە  کە  گرتووە.  جێی 
لەو باسە دا لێێ دەگەڕێن، دەتوانێ لە قالب گەلێکی وەکوو: مەسنەوی، 
پەرێزی  دوورە  و  غەزەل  لە  وەرگرتن  کەڵک  بدا.  روو  هتد،  و  قەسیدە 
بگوترێ:  وێنە  بۆ  ئەگەر  کە  هۆکارەیە  بەو  کالسیک”  “شیعری  لە 
پێک  کە  پاڕادۆکسێک  بەر  لە  مۆدێڕن!”   پۆست  کالسیکی  “شیعری 
هاتووە شیعری کالسیک بە جێێ ئەوەی کە مانای قالبەکانی کالسیک 
بگەڕێنێتەوە، فەلسەفە و جۆری روانینی جیهانی کالسیک دەهاوێتە ناو 
زەینی بەردەنگەوە کە بە هیچ شێوەیەک مەبەست و ئامانجی ئێمە نییە. 
ئەسڵەن  مۆدێڕن”  پۆست  “غەزەلی  کە  بکەین  فەرامۆشی  نابێ  هەروەها 
پەسا  دۆخێکی  گێڕانەوەی  راستیدا  لە  بەڵکوو  نییە،  مۆدێڕن  پۆست 
مۆدێڕنە بە کەڵک وەرگرتن لە کەرەسە مۆدێڕنەکان، واتە زۆر یەک لە 
دونیای  بنەماکانی  لە  شیعرانە  جۆرە  ئەو  سەرەکییەکانی  تایبەتمەندییە 
مۆدێڕنن و لێرەدا ئەو ئەندێشەیە بە جۆرێک لە دژوازی لە گەڵ کەرەسە 
و دونیای دەورووبەرمان دایە. ئەوە رێک دۆخی مرۆڤی پۆست مۆدێڕنی 
مۆدێڕنیسم  و  پیشەیی  شەپۆلی  و  دەژیت  دا  جیهان  لە  کە  ئەوڕۆکەیە 
سوارە و دەروون ئاڵۆزی مرۆڤ  مژاری زۆرینەی غەزەلی پۆست مۆدێڕنە”

تەواو  ناوێکی  ناوە  ئەو  رەنگە  مۆدێڕن؟  غەزەلی  بۆ  ئێستا   
پێناسه كردنی  بۆ  ناو  گونجاوترین  وێده چی  به اڵم  نەبێ  گونجاویش 
قۆناغی  دوای  سه رواداری  و  كێش  كوردیی  شێعری  له   ڕه وته   ئه و 
هه ندێك  جاروباره   نیۆكالسیزمیشدا  شێعری  له   هه رچه ند  نیۆكالسیزم. 
ئه حمه د  و  موكریانی  هێمن  و  ده كرێ  به دی  مۆدێڕن  غه زه لی  تیشکی 
پێکردووە. ئاماژەم  پێشتریش  و  نییه   كه م  وایان  نموونه ی  هه ردی 
هه موو به رهه مه  شێعرییه كانی ئه م ستایله  له  فۆڕمی غه زه لدا نین و زۆر 
دیكه شیان  كارپێكراوی  فۆڕمی  و  مه سنه وی  و  قه سیده   وه ك  فۆڕمی 
به م  كات  زۆربه ی  هه م  چونكه   غه زه ل  ده ڵێین  بۆیه   به اڵم  تێدایه ، 
و  ناو  وه ك  غه زه ل  ناوی  به كارهێنانی  هه میش  و  ده نووسرێ  فۆڕمه  
شێعری  كه   وه بیرده خاته وه   ئه وه مان  گشتی،  و  هێمایین  پێناسه یه كی 
دەکا. باسی  مووسەوی  مێهدی  چۆن  وەک  هەر  نیه ،  ئازاد  نوێی 
بۆیه  ده ڵێن مۆدێڕن، چونكه  به رهه می په ڕینه وه ی تاك و كۆمه ڵی كوردیی 

له  ڕووی ئۆبژه یی و سۆبژه ییه وه  له  ئه زموونی نه ریتی و موحافزه كارانه وه  
هاوكات  مۆدێڕن  غه زه لی  تازه تره .  و  سه رده میتر  ئه زموونێكی  بۆ 
و  موحافزه كاریی  له   شێعریی  جه وهه ریی  و  فۆرمالیستیی  یاخیبوونێكی 
نیۆكالسیكه . ڕاده یه كیش  تا  و  فۆڕمیی شێعری كالسیك  موتڵه قگه رایی 
وێنا کردنی دۆخی مرۆڤی سەردەم و دیاردەکانی ناو کۆمەڵگا بە گشتی 
جیاوازە لە گەڵ شیعری کالسیکی پێش خۆی. حەز و چێژ و کەڵکەڵەکانی 
ئەو مرۆڤەی لەو سەردەمە ئاڵۆزە دا دەژیت بە تەواوی جیاوازە لە گەڵ 
لەو  دەگێڕێ،  دەور  شتانە  ئەو  سەر  لە  ریک  مۆدێڕن  غەزەلی  کۆن، 
چوارچێوە سواو و کۆنە مەودا دەگرێ، ئەگەریش جار جار ئاوڕێکی لێ 
دابێتەوە لە دەالقەیەکی نوێتر و بە دەربڕینێکی تازەترە و جیاوازەترەوە 
بووە. لە گەڵ هەمووی ئەوانەش غەزەلی مۆدێڕن تۆوی غەزەلی کۆنی لە 
ناو خۆیدا هەر هێشتووەتەوە و دابڕانەکە دابڕانێکی بنەڕەتی نییە، بەڵکوو 
زۆرتر ئاڵ و گۆڕییەکە لە ناو فۆڕم و دەڕبڕین و زمان دا هاتووەتە ئاراوە.
رۆژهەاڵتی  لە  بکەین  شیعر  نوێخوازی  مێژووی  لە  چاو  ئەگەر   
شەپۆلە  لە  وەرگرتن  کاریگەری  بە  مژارە  ئەو  کات  هەموو  کوردستان 
نوێخوازییەکانی دراوسێکەی واتە ئەدەبی فارسان دا هاتووەتە ناو مەیدانی 
مۆدێڕن”  “غەزەلی  بڵێن  ئەگەر  داناچین  هەڵە  بە  واتە  کە  ئەدەبییەوە، 
شەپۆلە  ئەو  جموجۆڵی  و  کاریگەری  ژێر  لە  کوردستان  رۆژهەاڵتی  لە 
هەتا  داخەوە  بە  کە  گاگۆڵکە  کەوتە  مۆدێڕن”  پۆست  “غەزەڵی  نوێیەی 
ئەدەبە  ئەو شێوازە  رێڕەوانی  و  نەکراوە  لێ  ئەوتۆی  پێشوازییەکی  ئێستا 
کوردستان  لە  مۆدێڕن”  “غەزەلی  نین.  زیاتر  دەست  قامکەکانی  لە 
تەمەنێکی ساوای هەیە و هەمووی چەند ساڵێکە کۆمەڵێک دەقی باش 
لە  دەبێ  کوردی  مۆدێڕنی  غەزەلی  بەاڵم  بووەتەوە.   باڵو  لێ  جدی  و 
درێژەی غەزەلی کالسیکی کوردی دا بخویندرێتەوە. هەروەها ئیمکانات 
ببیندرێتەوە  دا  کوردی  زمانی  و  فۆڕم  و  فەزا  ناو  لە  پوتانسیلەکانی  و 
لێ  مۆدێڕن”ی  “غەزەلی  ناوی  کاتێک  واتە  بناسێنی.  خوێنەری  بە  و 
و  هەیە  خۆی  پێش  غەزەلی  گەڵ  لە  جیاوازی  کە  مانایەیە  بەو  نراوە 
واتە  مانایی جیاوازە،  و  فۆڕمی  و  زمانی  تایبەتمەندیی  هەروەها خاوەنی 
وەردەگرێ. کەڵک  سەردەم  مۆدێڕنی  ئەبزاڕی  و  ئیمکانات  لە  خەریکە 
 غەزەلی مۆدێڕن کۆمەڵێک تایبەتمەندی خۆی هەیە. ئێمە لە غەزەلی 
پاژەکانی  کە  رووبەڕووین  شیعری  پێکهاتەیەکی  گەڵ  لە  مۆدێڕندا 
پەیوەندییان بە یەکدییەوە هەیە، لە غەزەلی کالسیک دا هەر بەیتێک لە 
بواری ماناییەوە سەربەخۆیە و بە جێگورکێ پێ کردنیان خەسارێک وە 
شیعرەکە ناکەوێ. بەاڵم لە غەزەلی مۆدێڕندا رێک بە پێچەوانەیە، کۆی 
پێکهاتەی غەزەلی مۆدێڕن لە بەیتی یەکەمەوە هەتا ئاخر بە شێوەیەکی 
ئۆڕگانیک پەیوەندییان بە یەکەوە هەیە و ئەگەر رستەیەک یان بەیتێکی 
ناوەڕۆکی  و  مانا  و  تێک دەڕووخێ  دەربکێشی ساختمانی شیعرەکە  لێ 
شیعرەکە دەکەوێتە تەنگژەوە. واتە گێرانەوە وەکوو یەک لە تایبەتمەندی 
شیعرەکە  پێکهاتەی  کە سەرجەم  دەکا  وا  شیعرانە  جۆرە  ئەو  سەرەکی 
وەکوو زنجیرەیەکی نەپساوە لە باری فۆڕمی و ماناییەوە پێکەوە گرێدراون.
هەروەها غەزەلی مۆدێڕن لە بواری زمانییەوە بە تەواوی جیاوازە لە گەڵ 
شیعری کالسیک، بە پێکهاتەی زمانی شاعیرانی کۆنی ئەدەبیاتی کالسیک 
ناتواندرێ غەزەلی مۆدێڕن بنووسرێ، زمان لە غەزەلی مۆدێڕن دا زمانێکی 
تەواو سادە و ساکار و خزمدۆستە و بە شێوەیەکی راستەوخۆ لە زمانی 
ئاخاوتنی رۆژانەی خەڵکی کەڵک وەردەگرێ. بەاڵم لەو زمانە خۆماڵی و 
سەمیمییەش دا هەوڵ دەدەن بە تێکدانی نەحوی باو، کارکردی نوێ بۆ 
زمان بدۆزنەوە و دەاللەتی مانایی دیکە بخوڵقێنن. ئەوەش بە زۆر تکنیکی 
وشەکان  کردنی  لەت  بە  یا  ئارایی  واج  وەک  دەکەن  دەکاری  جیاواز 
لە  یان  هەیە  هاوبەشیان  پیتی  کە  وشەی  دوو  کردنی  تێکەڵ  بە  یان 
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وەبیر  رێگای وشەیەکەوە کە وشەیکی دیکە  لە  تەداعی مەعانی  رێگای 
پەندی کۆن و زۆرجاریش هی  بە کار هێنانی مەتەڵ و  یان  دێنێتەوە. 
سەردەمی ئێستا لە شیعرەکان دا کە لە ژیانی رۆژانەی مرۆڤەکان دا باوە.
لە غەزەلی مۆدێڕن دا هەوڵدان بۆ پێکهێنانی چەند دەنگی و چەند لەحنی 
هەیە، چ لە رووی کێش و مۆسیقا و چ لە ڕووی دەنگێک کە شاعیر لە ناو 
دەقی شیعرەکەی دا هەیەتی، بە واتایەکی تر شیعر لە شاعیرەکە تێپەڕ دەبێ 
و هێڵی دەنگی شاعیرەکە کە خەریکە رووداوێک دەگێڕێتەوە دەپسێنێ، 
بە جۆرێک بەدی هاتنی تەنگژەیە لە ناو تەک دەنگی یان تەک بێژی دا.
ئەوڕۆیی  روانینی  مۆدێڕن  غەزەلی  گرینگی  و  تر  تایبەتمەندییەکی 
ناراستەوخۆ  یا  راستەوخۆ  خۆی،  سەردەمی  و  کۆمەڵگا  مەڕ  لە  شاعیرە 
کلتووری  و  سیاسی  گرفتی  و  کێشە  گرێدراوی  ناوەڕۆک  و  مانا 
و  سەرلێ شێواو  جیهانی  ئەوڕۆکەیە.  مرۆڤی  هتد،ی  و  ئابووری  و 
مۆدێڕن  سەردەمی  دۆخی  و  دەکا  وێنا  سەردەم  مرۆڤی  پارادۆکسیکاڵی 
لە ناو شیعرەکانیدا رەنگ دەداتەوە. هەروەها کۆمەڵێک تایبەتمەندی تر 
پێش  ئەدەبی  داری  چوارچێوە  و  زاڵ  گوتاری  بە  گاڵتە  و  گەمە  وەکوو 
زاڵە،  دا  شیعرەکان  سەر  بە  نێهێلیستی  دۆخێکی  جار  هەندیک  خۆی، 
“ئیعترازی”،یە. نۆرەی خۆی شیعری دەنگ هەڵبڕ،  بە  بڵێن  دەشتوانین 

.٣  
لە  مۆدێڕن  غەزەلی  جڵەودارانی  پێکرد  ئاماژەم  وەک  هەر   
کوردستان لە ژومارەی قامکەکانی دەست تێناپەڕن و رەنگە کەمتریش 
بن. بە گشتی چەند کەسێک لەو بوارە دا چاالکن و دەتوانین ئاماژە بە 
بەڕێزان: جەالل نەجاڕی، ئاوارە واڵت، فەرهاد ساڵحی فەر و ناسر یەزدانی 
بکەین کە لەو ناوە دا کەسی یەکەم و دووهەم دەقەکانییان زۆرتر بەرچاوە 
و هەروەها دەتوانین پێناسەی تەواوی غەزەلی مۆدێڕن،یان بۆ بکەین و لەو 
سۆنگەیەشەوە ئەو وتارە تەنیا دەپڕژێتە سەر دەقەکانی ئەو دوو شاعیرە.
و  رەوان  و  سادە  زۆر  زمانێکی  دا  نەجاری  لە شیعرەکانی جەالل  زمان 
سەمیمییە. گرێ و گۆڵی تیا نییە و زۆر بە جوانی زەینی خوێنەر پەلکێش 
لە  پەیوەندییەکی دەروونی  ناو دەقەکەیەوە و هەتا دوایین وشە  دەکاتە 
گەڵ خوێنەر ساز دەکا. لە شیعری “گوڵم دڵم پڕەلە ... هیچ” بە کەڵک 
وەرگرتن لە فەزا و کۆمەڵێک دێڕی شیعری بە ناوبانگی “شار”ی کاک 
سوارە ئیلخانیزادە دۆخێکی جیاوازتر لە دۆخی شیعرەکەی کاک سوارە 
وێنا دەکا. باسی دوو سەردەم و دۆخی جیاواز دەکا لە شار دا، هەڵبەت 
دا  شاعیر  دوو  هەر  زینی  لە  هاوبەش  هەوایەکی  و  کەش  حاڵەش  بەو 
هەیە. کەش و هەوایەکی ناهومێدانە کە زاڵ بووە. لە شیعرەکەی جەالل 
رووداوێکی رۆمانسی و عاشقانە بوونی هەیە،خەریکە دۆخێکی شپرزە و 
نالەباری تاکێکی کۆمەڵگا دەگێڕیتەوە کە خۆشەویستەکەی ون کردووە. 
ئەو تاکەی بێ خەوی و دیازپام و زۆر گرفتی تر بووە بە بەشێک لە ژیانی 
و  تەنگژە  لە  لە هیچ، هیچێک کە سەڕێژە  بووە  پڕ  دڵی  ئەوجارەیان  و 
ئەزموونە نوێ و سەیرەکانی شار کە جگە لە هیچ بە ناوێکی تر ناودێر 
ناکرێ و لە کاتیکدا بەشیکی زۆر لە دڵی بەو چەشنە هیچانە لیپاولیپ 
بووە. دەڵێی شاعیر توانایی ئەوەی نییە باسی ئەو رەنجە بکا و دەشتوانین 
وای بۆ بچین کە رەنگە لە چوارچێوەی قالب گەلی کالسیک دا گێرانەوەی 
ئەو رەنجانە گەلێک سەخت و دژوارن و هەندیک جار هەر جێبەجێ نابێ. 
لەبەر ئەوەی رستەی کۆتایی شیعرەکەی جەالل دوو میسرەعی زۆرترە 
لە کۆی میسرەعەکانی تر...لێرەدا شاعیر لەو یاسا و رێسایە الی داوە و 
نوێ  شیعری  ئەوجارەیان  زامە  ئەو  گێڕانەوەی  بۆ  بڵێ  پێمان  دەیهەوێ 
شیعری  وەکوو  شیعرەکە  کۆتایی  رستەی  ئەوەی  لەبەر  پێدەکا،  دەست 
نوێ وایە...کە رێک سەرەتای شیعرەکەی کاک سوارەیە و ئەو شیعرەش 

“قوربانی  واتە  دا  تر  شیعرەکەی  لە  کوردییە!  نوێی  شیعری  پێشەنگی 
تۆزی رێگەتم” دیسانەوە بە گەڕانەوە بۆ تێکستێکی تری ئەدەبی وەکوو 
شیعری نالی، هەرکیان باسی غوربەتێک دەکەن کە تووشی بوون، نالی 
هێشتووە،  جێ  کوردستانی  و  رووخاوە  بابانەکان  دسەاڵتی  کاتەی  ئەو 
شاعیریش لەو قۆناغە دا تووشی غوربەت و ژیان لە ناوچەیەکی تر بووە 
شیعرە  ئەو  زمانی  پێکهاتەی  نەبووە.  دا  کوردستان  جوگڕافیای  لە  کە 
واتە  هەیە.  بەیەکەوە  فۆڕمی  و  مانایی  پەیوەندی  میسراعی  بە  میسراع 
تێک  دەقەکە  ساختمانی  کۆی  دەربکێشی  لێ  میسراعی  یەک  ئەگەر 
کۆتایی  واتە  هەیە،  ئاسای  جەغز  پێکهاتەیەکی  غەزەلە  دەڕووخێ،ئەو 
غوربەتە  ئەو  دەڵیی  شیعرەکە،  سەرەتای  سەر  دەگەڕێتەوە  شیعرەکە 
بەردەوام سووڕ دەخوا و کۆتایی نییە! شاعیر ژیان وەکوو ئاوێک دەبینێ 
کە وەستاوە و بۆگەنی کردووە، بەردەوام خەریکە لە گەڵ خۆی دەدوێ و 
رووداوەکان تاوتوێ دەکا. رۆحی سەرگەردانی ئەو لە غوربەت دا سەر بە 
هەموو کون و کەلەبەریکی شاردا دەکا و شار و دۆخی شاعیر لە شار دا بە 
شێوەیەکی نێهێلیستی وێنا دەکا، جوانکاری و دەڕبڕین و زمانی سادەی 
بە  دا  شیعرە  لەو  بەرچاوە.  جوانی  بە  رێگەتم”  تۆزی  “قوربانی  شیعری 
جۆرێکی تر کار لە سەر زمان کراوە، وشەکان لەت کراون و لە میسراعی 
دواتر یەک دەگرنەوە و مانای شیعرەکە ساغ دەکاتەوە و هتد، کە ئەوانە 
کردبوو.  باسم  وا  مۆدێڕن  غەزەلی  پێناسەکانی  و  پوتانسیەل  لە  هەموو 
لە شیعری “لەگەڵ غەزەل کە ردێنی لە من سپیتر بوو” دیسانەوە ئەو 
پێکهاتە زمانی و کارکردی نوێ لە زمان دا دێتەوە بەر چاو . زمان لەو 
لە  سەرەتا  دەنگی”  “چەند  هەیە.  دەنگی  چەند  ساختارێکی  دا  شیعرە 
پۆست  دواتر  و  باختین”  “میخائیل  الیەن  لە  دا  رۆمان  و  چیڕۆک  ناو 
مۆدێڕنەکان هاتە ئاراوە. ساکارترین پێناسە بۆ چەند دەنگی واتە بیستنی 
هەموو دەنگەکان لە الیەن هەموو کەسایەتییەکانەوەیە لە ناو چیڕۆک و 
رۆمان دا. “رۆاڵن باڕت” لە “مەرگی نووسەر” دا ئاماژە بەو مژارە دەکا و 
دەڵی چەند دەنگی لە چیڕۆک و شیعر، نووسەر بە شێوەیەک بەرهەمی 
تەنیا  و  دەکا  فەرامۆش  نووسەرەکە  کە خوینەر خودی  دەنووسێ  خۆی 
دەنگی ناو مەتنەکە دەبیستێ کە هەر کام لە کەسایەتییەکان دەیگێڕنەوە. 
لە شێعری “لە گەڵ غەزەل کە ردێنی لە من سپیتر بوو..” دوو گێڕانەوە لە 
ئارا دایە لە خۆشەویستی و مەرگ لە دوو رۆچنە نیگای جیاوە، شیعرەکە لە 
دوو بەش پێک هاتووە، بەشی یەکەم هەتا ئەو جێێەی دەڵی: “ لە ئێرە بوو 
کە لە پڕدا وتت: کەسێ خۆی کوشت”، لە دوای ئەو ئیتر قالب و لەحنی 
دووپاتبوونەوەی  پێدەکا،  دەست  ژنەکە  جار  ئەو  دەگۆڕدرێ  شیعرەکە 
بۆ  دەروازەیەکە  یەکدییەوە  بە  پەیوەندییان  و  وشەکان  لە  کۆمەڵێک 
بخویندرێتەوە. نیگایەوە  رۆچنە  لەو  دەبێ  و  گێڕانەوەکەیە  ناو  چوونە 
بە گشتی غەزەلەکانی جەالل هەر کامیان تەجروبەیەکی جیاوازن و هەوڵ 
دراوە هەر کارەی لە گەڵ کاری پێشووی جیاوازی خۆی هەبێ. هەرچەند 
لە بواری پێکهاتەی زمانی و کەش و هەواوە تا رادەیەک لێک نزیکن و لە 
یەک دەچن، ئەویش رەنگە هۆکارەکەی ئەوە بێ کە شاعیر ویستوویەتی 
ئەو یەکدەستییە زمانییە بپارێزێ و جێ پەنجەی خۆی بە سەرەوە دیار 
بێ.  زۆرینەی جار کێش بۆ شاعیر کارکردێکی بەینا مەتنی هەیە، وەک 
شیعرەکانی قوربانی تۆزی رێگەتم و کاتیک لە شەڕ گەڕامەوە کە هەرکیان 
لە سەر کێشی شیعرەکەی نالی نووسراوە، یان شیعری “رۆحی بەدفەر”  
کە کێش و فۆڕم کارکردێکی بەینا مەتنی هەیە بۆ شیعری “ئەمن ئەی 
نیشتمان تۆم هەر لە بیرە”ی مامۆستا هێمن، من لەو باوەڕە دام ئەو شیعرە 
زۆر سەردەمیانە  و خوێندنەوەی  و شاکاترین شیعری جەاللە  جوانترین 
کات  هەمان  لە  و  نامۆ  پەیوەندییەکی  بکەین،  بۆ  دەتوانین  جیاوازی  و 
دا دەبیندرێ.  نێوان دوو شاعیر و دوو سەردەمی جیاواز  لە  تڕاژیک  دا 
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کێشەکان بەردەوامن و قەیرانە کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکان قووڵتر بوون. 
هیوا و خۆشەویستی بۆ نیشتمان وەکوو چەمکێک لە سەردەمی هێمنەوە 
هەتا ئێستا هەستیارتر و پڕ کێشە تر بۆتەوە. نیشتمانێک کە هێمن بەڵێنی 
داوە فەرامۆشی نەکا و هەمان نیشتمان لە ئێستا دا لە جیات خۆشەویستی 
چەمکی  و  تڕاژێدی  دەزرینگێتەوە.  تێیدا  مرۆڤەکان  مەرگی  هەواڵی 
نێهێلیستی لەو شیعرەی جەالل دا لە ئەو پەڕی خۆی دایە. مەودای نێوان 
دوو سەردەم بە تەواوی درزی بردووە و ئەوەی ئەوڕۆکە لە ناو کۆمەڵگا 
دا لە گەڵ رووبەڕووین تووشی داڕمانێکی کلتووری و کۆمەاڵیەتی بووە. 
“ئاوارە واڵت” غەزەلنووسێکی تری بەر باسی ئەو وتارەیە، ناوبراویش یەک 
لە غەزەل نووسە مۆدێڕنەکانی کوردستانە و دەسەاڵت و جەغزی وشەیی 
زمانی ئەو بێ وێنەیە. زۆرینەی کێشە و گرفتی کۆمەاڵیەتی و سیاسی لە 
کارەکانیدا رەنگ دەدەنەوە. کۆمەڵیک کار و گۆڕانکاری فۆڕمی کە خۆی 
تایبەمەندی غەزەلی مۆدێرنە هەموو دەم لە کارەکانی ئاوارە دا خۆ دەنوێنن. 
شیعری “پڵینگی نێر”  ناوەڕۆکێکی زۆر جوان و جیاوازی هەیە، تەنیایی 
وەکوو چەمکێکی دانەبڕاو لە ناو ئەدەبیات دا بەردەوام لە الیەن نووسەرانەوە 
کاری لە سەر کراوە. هەر کەسەو لە سۆنگەی خۆیەوە هەوڵی داوە ئەو 
چەمکە بە جۆرێک پێناسە کاتەوە. ناوەڕۆکی شیعری “پڵینگی نێری”یش 
باسی تەنیاییە، تەنیایی کچێک کە لە خۆشەویستەکەی جیا بۆتەوە و کەس 
نییە دەست لەمالنی بێ و بووەتە ئاواڵی نەخشی پڵینگی سەر پەتوەکەی: 
هەتاو سەری وەدەردەنێ بە ئەو کەڕەی بەیانییە/ وە تیشکی خۆی دەنێرتە 
سەر پڵینگی ئەو بەتانییە/بە دەنگی نوو..کە..نوو..کە..نوو، دەجوو..دەجووڵێ 
خەو، و  خورد  و  سرەوت  بێ  بە  باوەشا،  لە  ئەتۆی  ئەو/شەوێ  کلکی 
لەو  ئەویش  و  تەنیایی  لە  وەها  دیمەنێکی  کردنی  وێنا  من  بڕوای  بە   
پەنجەریەوە خۆی دەگمەنە و کەمتر وا هەیە دیمەنی ئاوەها جوان و جیاواز 
لە شیعر بێتە بەر چاو. نەخشی پڵینگی سەر پەتوو کە خۆی دیمەنێکی 
نۆستالۆژیکە لە زەینی ئێمە دا، شاعیر بەو شێوازە کەڵکی لێ وەردەگرێ 
بواری  لە  شیعرەکەش  خودی  دەکا.  وێنا  پێ  کچێکی  تەنیایی  دێنێ  و 
فۆڕمییەوە گۆرانکارییەکی زۆر بەهێزی تیایە. قالبی شیعرەکە هەتا دەگاتە 
بەیتی نۆهەم مەسنەوییە،واتە هەر بەیتە و قافییەی خۆی هەیە، بەاڵم لە 
دوو بەیتی ئاخر فۆڕمەکە دەگۆردرێ و شاعیر کارێکی تازەی کردووە لە 
فۆڕم دا. دوو بەیتی ئاخر دووبەیتییەکە بە وەزنێکی بڕێک درێژەوە. واتە 
ئەوە گۆڕانکارییەکە لە قالبی مەسنەوی دا. هەر وەک لە پێناسەی غەزەلی 
مۆدێڕن دا باسمان کرد، شاعیر لەو بوارانە دا ئازادە و دەتوانێ هەر کات بە 
پێێ دەسەاڵتی خۆی فۆڕمەکان تێک بشکێنێ و دەسکارییان بکا و خۆی 
زۆر لەو یاسا و رێسایانە نەبوێرێ. لەوانەیە قەسیدەی بنووسێ و لە ناکاو 
دا بیکاتە غەزەل، یان مەسنەوی بنووسێ لە ناکاو بیکاتە چووارینە و هتد!

شیعری “ترس”ی ئاوارە وەکوو قالب دەچیتە قالبی غەزەلەوە و   
باسی ترسە، ترسی ناخی مرۆڤی ئەوڕۆکە، ناوەڕۆکی ئەو غەزەلە ناوەڕۆکێکی 
تازەیە و لە هەمان کاتیشدا ئاشنا بە زەینی هەموومان. رەنگە ئەو ترسانە لە 
کۆن دا زۆرینەیان نەبووبێ، ترس و نیگەرانی و دڵەکوتەی مرۆڤی سەردەم 
زۆر جیاوازن لە هی سەردەمەکانی پێشووتر. ترس و دڵەڕاوکێ بە مانای 
ئەوڕۆیی خۆی بەرهەمی سەردەمی مۆدێڕنیتەیە، “جان گێڕی” لێکۆڵەری 
بە ناوبانگی فەلسەفەی سیاسی دەڵێ: “ریشەی هزری لیبێڕاڵ لەعەشق بە 
ئازادی و هیوا بە پێشکەوتن نییە، بەڵکوو لە راستیدا ترسە! ترس لە شەڕ 
و وێرانی ناوخۆیی و دەرەوە، پالنێکی لیبراڵی لە هەوڵی ئەوە دایە ترس و 
هەراسانی لە ناو مرۆڤەکان دا کەم کاتەوە کە هەر خۆیان بۆ یەکدی بەدی 
دێنن.” ترس لە ناو مێشک و دڵی مرۆڤ دا بەردەوام پەنگی خواردووەتەوە 
و هەر جارەی لە شتێک دا خۆ دەنوێنێ. هەندێکیان ریشەی لە مناڵی دایە 

کە لە شیعری شاعیر دا باسی کراوە و هەندێکیشیان بەرهەمی ئەوڕۆکەن 
وای  تەنانەت  دان...!  زێ  و  زاو  لە  ترسانە  ئەو  رۆژیش  دوای  لە  رۆژ  و 
کردووە کە گۆڵ خواردنی تیمی فووتباڵی بارسێلۆنا ببێتە ترسێک و شاعیر 
چەندە بە جوانی بارسێلۆنا و گۆڵ و فووتباڵی قۆزتۆتەوە ناو غەزەلەکەی.
کۆمەڵێک  کە  هۆندراوەتەوە  دا  غەزەل  قالبی  لە  “شلێرەکان”  شیعری 
وینە  بۆ  تیایە،  مۆدێڕنی  غەزەلی  بە  تایبەت  فۆڕمی  وردەکاری 
دا: یەکەم  بەیتی  لە  وێنە  بۆ  هەر  فێعلەکان،  و  وشەکان  شکاندنی 

ژوورە مێوینەی ئەتـۆ ئێستا لە ماڵـــی نێرەکــــان
دا، وەکوو ئاسکە لە حەوشەی دەستەاڵتی شێرەکان
دا... دەبینـم لێوەلەرزەت دێتــە بیرم لـەر...لـەرەی
گـوارەکانی پەلکی بەیبوونت لە گـوێ هەڵدێرەکان

پاشگرەکەی  و  شکاوە  یەکەمدا  میسراعەی  لە  “نێرەکان”  وشەی 
کە  “شێرەکان”  یان  نووسراوە،  دا  دووهەم  میسراعی  لە  “دا”یە  کە 
غەزەلە  ئەو  ناوەڕۆکی  خۆی.  دوای  میسراعی  چووەتە  درێژەکەی 
گرفتی  و  کێشە  لە  ئاوڕی  کاتیشدا  هەمان  لە  و  عاشقانە  ناوەڕۆکێکی 
ئەو  دا،  ناوین  رۆژهەاڵتی  لە  گشتی  بە  داوەتەوە  ژنان  بە  تایبەت 
دەچەوسێتەوە  پێ  ژنی  کە  دواکەوتووانەی  لە  و  کۆن  نەریتە  و  داب 
بەرچاوە. ناویندا  رۆژهەاڵتی  کۆمەڵگاکانی  ناو  لە  ئێستاش  هەتا  و 
دوایین شیعری ئاوارە واڵت شیعری “ غوربەت”ـە کە لە قالبی مەسنەوی 
دایە. بە بڕوای من ئەو شیعرە جوانترین شیعری شاعیرە. چەمکی غوربەت 
ناو ئەدەبیات دا بە گشتی زۆری کار پێ کراوە. زۆرینەی نووسەر و  لە 
بە  تاقی کردووەتەوە و  هونەرمەندی گەالنی جیهانیش وەها دۆخێکیان 
بەردەوامیش لە ناو دەقەکانیان دا رەنگ و بۆنی تایبەتی بووە. رەنگە لە 
ناو شیعری کالسیکدا هێمن موکوریانی لە شیعری “ناڵەی جودایی” دا لە 
هەموان جوانتر ئەو دۆخەی وێنا کردبێ. شاعیرێک کە جوانی و ئەوین و 
غوربەت و خەمی نەتەوە و هەرچی لە دونیای دەرووبەری مرۆڤ دا بوونی 
هەیە بە شێوەیەکی زۆر هونەریانە و وەستایانە دێنێتە ناو شیعرێکەوە و 
پەڕی  لەو  و  دەدا  گرێ  یەکەوە  بە  مژارەکان  هەموو  هەر  دەیگێڕێتەوە. 
جوانی دا قوواڵیی تڕاژێدی غوربەت نیشان دەدا. هەندێک هێڵێ تایبەت 
هەیە کە بەردەوام دوو چین لە دوو سەردەمی جیاواز دا بەیەکەوە گرێ 
دەداتەوە. هەر لەو وتارە دا لە شیعرێکی جەالل ئاماژەم پێکرد و لێرەش 
دا ئەو هێڵە دیسان لە ناو دوو شیعر لە دوو شاعیر کە هی دوو سەردەمی 
نەپساوە.  کات  هیچ  کە  راستەوخۆ  پەیوەندییەکی  دەبیندرێ.  جیاوازن 
رەنگە ئەوە چارەنووسێکی دەگمەن بێ و ئەو نەتەوەیەش لەو رووەوەوە 
دەگمەن بێ. تڕاژێدییەک کە النیکەم لە سەد ساڵی رابردووەوە بەردەوام 
دووپات دەبێتەوە و دەڵێی بۆتە بەشێکی دانەبڕاو لە چارەنووسی تاکی ئەو 
گەلە. شیعری غوربەت دۆخەکە بە جۆرێکی تر دەگێڕێتەوە. دوو ئەزموون 
لە غوربەت هەر کامەی لە جێگایەک. ئەوجارە سروشتی بێ رۆح و بێ گیانی 
شەقامەکان  و  کۆاڵن  و  شاعیر  ناخی  بردووەتە  زەفەری  ئیسکاندیناوی 
سەرما تێێدا دەقیژێنن. شاعیر بەسەرهاتێکی تڕاژێک دەگێرێتەوە کە خاڵی 
تێێدا  مرۆڤ  ئێسقانی  و  کۆتایی  گەیشتووەتە  بەسەرهاتە  ئەو  دەسپێکی 
رەق هەڵدێ. تومەز ئەو سەرهاتە هەمان رەنجی هێمنی موکوریانی،یە کە 
لێرەدا گەیشتووەتە خاڵی سیفر و خاوەنی ئەڕشیوێکە لە زام و جهیانێک لە 
هیچ. جیهانی کوردێک کە گشت خەون و خولیای ئەنجن بە ئەنجن بووە. 
بیروەرییەکان بۆنی میز و خوێن و چڵمەشۆرەی هەراسانی و نەهاتییان 
لێ دێت. شیعری غوربەت شیعرێکی هیوابڕاوە و تەڕایی رۆشنایی و هیوای 
دەدوێ: هیچ  لە  راستگۆیانە  و  دەهەژێنێ  خوێنەر  ناکەوێ.  وەگیر  تێدا 
)تۆ.. تۆ کە هاتووی لێرە هیوای تازە داچێنی/خۆت کرد خەسار و هەر 
مەگەر خۆتیش بخاپێنی/سەرمایە ئێرە، هەر مرۆڤ و مەیلی نێو پاڵتۆ/
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پینۆکیۆی بێ لووت و بێ ویژدانی زۆر راستگۆ(
پێنۆکیوی بێ لووت و بێ ویژدانی زۆر راستگۆ...ئەو میسراعە مەودایەک 

باس دەکا کە هەر هەموو دژوازییەکانی غوربەت تێیدا کەڵەکە بووە. 
شاعیر لێرەدا هەواڵی تاریکییەک دەدا کە هیچ کات توێخی خۆی لە 

سەر تریفەی گەش و رووناکی ژین النادا...ئەوەیە واقیعی غوربەت! 
 

.٤  
         نموونەی غەزەڵەکان

     جەالل نەجاری
١

گوڵم دڵم پڕە له ... هیچ، ئه  رێ ئه  زانی شارەکه  ت؟!
ئه  مێسته چۆڵ و هۆڵ، بێ هه  را ...نه تۆ نه دارەکه  ت!

که سێبه  ری ئه  که  وته حه  وشه  مان، نه کۆترێک نه که  س!
که بێته کووچه... کایه  یه  ک...! نه زەردەیه  ک له زارەکه  ت

که وەک په  پووله هه  ڵفڕی به باڵی سه  وز و سوورەوە !
بــه رەو پیــادەڕەو بـه  رەو شه  قــامه نادیـــارەکه  ت !

ئه  مێسته ئه  م وەتاغه 
من

دیازپام
خه  ون

مه  رگ...
نه نووکه  یه  ک ، له تاکه زەنگه  کانی جار و بارەکه  ت !

له بیرته پێت وتم: ئه  بێ بڕۆم، ببوورە تۆ له بیر...!
که داکه  وت له دەسته زەردەکانی من 

         هه
                 نا

                     رە
                         که ت ...

تلۆر تلۆر، به  رەو پیادەڕەو... وتت: ببوورە لێم
ئه  بێ 

ئه  بێ بسڕمه  وە
بسڕمه  وە ژومارەکه  ت !

*
گوڵم 

دڵم پڕە له دەرد و کوڵ
ئه ڵێم بڕۆم له           

            شارەکه  ت...!**
زستانی١٣٨٩

٢
     “قوربانی تۆزی رێگەتم...”

“قــوربانی تۆزی رێگه تم “ ئه مــڕۆ رژانه  سه ر
جه سته ی پیاده ره و که  هه موو دانه  دانه  سه ر...

که وتن به  سه ر کراسه که م ئه ی تاکسی ئه رێ؟
چه ن ساڵی تر که  چویته وه  بۆکان بزانه  سه ر....

کووچه ی هه ناره که م که  له ده ستم که وت...!! باڵو 
بۆوه  و قیامه تێ...! چ عه رز که م؟ ئه مانه  سه ر...

هاتــی منن، منێ که  له  ئێواره  ئه ی خــودا!
دۆزه خ نه ما نه چم کوره  تف له و ژیانه  سـه ر...

بـاری هه تــا قیامه ت و تا مه رگ و تا هه نار!
ئـه ی تاکسـی ببوره  که  وا ئه م قسانـه  سه ر...

دێنێته  ئێش و وه خته  ته نانه ت ئه گه ر بڵێــم:
“دڵ ره نگه  بێ به  ئاو” و به  قورسێکی ژانه  سه ر

بیخــۆره وه  و تکـــایه  بــزانه  لـه  کـــووچەدا
رووحێ کـه  هـی ئه من بو له ناو ئه م زه مانه  سه ر

گــه ردانه  دا که  ون بــووه  بیــدۆزه وه  و بڵــێ:
قوربانی
تۆزی         
رێگه تم...
تاران،بەهاری١٣٩٠

٣
لەگـەڵ غەزەل کە ڕدێنـــی لە من سپیتر بوو
وەڕەز ببـوو کـە ئەوەندەی گــەڕا لـە شـاران و

لە دووکەڵی جگـەرەمــدا لـە خـۆم لە ئێوارەی
پیاسەکانـی غــەریبیــی لە ناخـــی تــاران و 

پەپوولەیەک کە ئەمن بم لـەگەڵ ئەتۆ ون بووم
شەوێ کە تاکـــوو بەیانــی شەراب و بـاران و

قـەسیدە بــوو کــە دەبـاری بە سەر دڵـی مندا
بەپێکـەنینــەوە هــاتی بـە یــادی جــــاران و

شـەوانی پێکــەوە بوونمـــان و باوەش و ماچ و 
لە باخـــەکانــی مەمکــدا لـەگەڵ هــەناران و

لە ئێرە بوو کە لە پڕدا وتت: کەسێ خۆی کوشت
کەسێ کە تا کــوو بەیانــی شەراب و بـــاران و 

قەسیدەیەک نەدەبـــاری بە ســـەر دڵــی ئەودا
بە خەنجەرێــک کــە بریقـەی لە ناو دڵی شەودا

حەکایەتێکی سپی بوو لە پێخەفی خوێنا
عەشیرەتی رەشەباکانی سەرزەوی دێنا
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یه بەر خەیاڵ و لە رەنگ و رواڵەتی مەرگا
نوقم ببوو وە تەنانەت لە حاڵەتی مەرگا

پەپوولەتر لە ئەتۆ بوو لە گەڵ ئەتۆ ون بووم
بەیانیەک کە بەتەنیا غەزەلترین ژن بووم

جەهەننەمێکی سەیر بوو شەوانی بێ تۆییم
بە پێکەنینەوە هاتم لەگەڵ ئەتۆ رۆییم

بە کافەکانی شێعردا لە کاتی ئێوارەی
پیاسەکانی غەریبیی کەسانی بێ پارەی

کەسایەتی یەکەمی چەند فلیمی بێ مانا
کە قارەمانی عەشق بوون لە سینەماکانا

بە باخەکانی هەنارا بە مەمکەکانمدا
بە لەززەتێ کە هەر ئێستەیش لە بن ددانمدا

*
لە ئێرە بوو کە لە پڕدا وتم : کەسێ خۆی کوشت
هەر ئەو کەسەی کە لە خۆڕا بەیانیەک تۆی کوشت!
            زستانی٩٢

“کاتێ له شه ڕ گه ڕامه وە”

کاتێ له شه ڕ گه ڕامه وە رووحم ببوو به “با” و
سه نگه ر به سه نگه ری خه مه کانم هەموو گه ڕا و

داڵدەی نه بوو له شاااخ ته نانه ت له نااااخدا
وێرانه یه ک له حه ز له شه هیدێکی دەرکراو

 
کاتێ له شه ڕ گه ڕامه وە ئێوارە بوو وە من
وەک سێبه ری قه اڵفه تی پیاوێکی داڕماو

رووم کردە شاااار، ئااااای له ویترینی رەنگه کان:
رێبوارە تووڕەکانی خیابان ساڵو... ساڵو 

شێوەم ئه که ن؟! منم ! “حه مه بچکۆل”ی سەر شه قام
منداڵه که ی گه ڕەک که له  سه رتان ئه نا کاڵو

هاتوومه وە له شه ڕ!! به له شی ئه نجن ئه نجن و
دوو دەستی جوانه مه رگ و به رووحێکی سه ربڕاو

ئێستااااش ئه ی هەرێمی هەموو وەرزەکانی من
ئه ی نیشتمانی بۆگه ن و ئه ی دۆزەخی گاڵو 

من “مامه شیشه “تم” که له ئاسۆی بڵندی تۆ
به ربوومه وە و به سینگی خیابانه وە بـ ڵ ا  و...

 
کــاتێ له شه ڕ گه ڕامه وە ئه مـدی له دوورەوە

ئه ی نیشتمانه که م که به ئــااڵته وە هــه تاو... 

ئــاوا ئه بـــێ له بــه رزەخی ئێـوارەدا و دڵـم
“له م شه رحی دەردی غوربه ته دا وەخته بێ به ئاو”
گەالوێژی١٣٩٤

“رووحی به دفه ڕ”

به یان ئه نگوت و شه و ڕابرد و من رووم
لــه تۆیـه سیبه ری ڕووحــی بزربووم
که ڕاماوی له جه سته ی نیوە زیندووم
شه اڵڵی شاوەت و میز و گه ن و گووم

وە دەڕوا بــــۆگــه نیـوم رۆژەرێیه ک
خه یاڵ دەمخاته کاف و واو و زێیه ک
خرینگه ی بازنه کانت دێن له  جێیه ک
له  سووچی مسته ڕاحێکا که که وتووم

وە پاڵــم داوەته مێـژووی جیهان و
دروشمی شۆڕشـــی ئێستاکه مان و
بژی حزبــی هه موو چه وساوەکان و
لە ژێریا : “ملت محروم و مظلوم...”

دەبێ بڕشێمه وە ئه ی رووحی به دفه ڕ
له شۆڕشدا لە جه رگه ی شیوەن و شه ڕ
له سه ر شوسته ته نانه ت کاتی دەسپه ڕ
ئه من ئه ی نیشتمان عومرێکه مردووم...
پووشپهڕی١٣٩٣

    ئاوارە واڵت

    “پڵینگی نێر”

هــەتاو ســەری وەدەردەنـــێ بە ئـەو کەڕەی بەیانییە
وە تیشکـــی خۆی دەنێرتە سەر پڵینگــی ئەو بەتانییە

بە دەنگی نوو..کە..نوو..کە..نوو، دەجوو..دەجووڵێ کلکی ئەو
شـەوێ ئەتۆی لە باوەشــا، بە بێ سرەوت و خورد و خەو

لە بیرتــە بــەر لە زەردەپەڕ، لە لێوەکانـــی هەڵـــفڕی؟
وشەی: “خودات لە گەڵ”، لە گەڵ دڵ و نیگای تەڕوپڕی؟

کە دابەزی، شەقام هەمووی، بە دەنگی دەرکە راچەنی
دەبوو لەوێ دەم و دەس-ت، شتێ لە پەنجە داکەنی

دەبێ بە “Back” بڕۆی هەتا، بگەی بە دووڕێیانی وێ
نە پاس هەبێ و نە تاکسی، سەعات و نیوێ چاوەڕێ
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:ساڵو!
-بەڵێ؟!

:سوار دەبی؟
-سپاس هەتاکو قەیسەری!

:حیسابی چاوەکانی تۆ.. گەلێک جودان لە مشتەری
***

پڵینگی تووکنی سپی، بەیانییەک لە گەڵ هەتـــاو
ساڵوی کرد، لە پەنجەرە و لە ئاسمانی هەور و ساو

نە من، نە هەور و پەنجەرە، نەماندەزانـــی ساڵێ تر
پڵینگــی ئـەم بـەتـانییە، دەچێتە ژووری ماڵــێ تر

نەمـاندەزانی گەورەتر -قەفەز بەاڵم هەمان قەفەز-
نەماندەزانی تا دەچێ، بچووک بچووک... لە تین وحەز

***
بەیانی ... چەند بەیانی تر، بە زەنگی کاتژمێرەکەت...
هەتەوهەتە لە ژینی خۆت، لە ژینی پار و پێرەکەت

لەت و کوتی شکاوی چەند، بزەی ئەوینی جوانەمەرگ
لە گەڵ بەتانییەکی رووت، لە گەڵ پڵینگە نێرەکەت

٢٠١٤/٥/٢٤                                              

“ترس”

لە ناخمدا گورگێک مۆڵی خواردووە
کزەی جەرگم سەرما و سۆڵی خواردووە
تکا دەکەم.. فێرم مەکەن..]رێ-زمان[!

زمانی من خاک و خۆڵی خواردووە
ترسێک دیسان پاپۆکەی خوارد... مارەکە
چەند بێچوولەی زەرد و زۆڵی خواردووە

گۆشت گران بوو، چیرۆک مرد و گورگەکەش
“تیتل و بیبل”ی تەنیای هۆڵی خواردووە

لە ژێر پەتۆی تاریکیدا منداڵێک
نینۆک .. کراس .. تا سەرقۆڵی خواردووە
هەورێک گریا بە سەر مندا.. گرماندی:

“مایاکۆڤێسکی پانتۆڵی خواردووە!”
ترس تاڵ بوو، الترەم برد و باڵو بوو:

“ڤۆدکایەکی خەست و خۆڵی خواردووە!”
لە سەر ژانێک پاڵکەوتووم و هەناوم

سێ چوار پستە و “پانادۆڵ”ی خواردووە
تەلەفزیۆن هاواری کرد پڕ بە ژوور:
“بارسێلۆنا دیسان گۆڵی خواردووە!”

دیسان شەوە... دیسان ترس و تەنیایی
فرمێسکێکی دۆڕاو مۆڵی خواردووە

٢٩-١١-٢٠١٤                                                

“شللێرەکان”
ژوورە مێوینەی ئەتۆ ئێستا لە ماڵی نێرەکان...

دا، وەکوو ئاسکە لە حەوشەی دەستەاڵتی شێرەکان...
دا... دەبینم لێــوەلەرزەت دێتـــە بیــرم لەر...لەرەی
گــوارەکانی پەلکـــی بەیبوونت لە گوێ هەڵدێرەکان
تیــری کێیـە هــەڵچەقیـوە لەو هەموو وێنە و دڵەی
ترپەترپیانە لـە ســەر هــەڵـم و تەمی پەنجێرەکان؟!
پنــج و مــۆر دەکـــرێ زمانت، بێتە گۆ دەیئەنجنن
ئەو هەموو دەستەی کە راساون لە گەڵ خەنجێرەکان
رازی دڵداری و “ئەلـــۆ”کانت بە کێ ئێژی و چلۆن؟!
کێ هەیە بێجگە... پـەرەنگی شووشەیی لۆستێرەکان؟!
تا بەیانــی بیر و تـاســەی تــۆ قەتیسمـــاوە لە نێو
تینـی ئــەو چـاوە بەسوێیانەی لە سەر زەنوێرەکان...
دێتە بەر چـــاوت بریسکـــەی ئاوڕی گەرم و گوڕی
شـــەو بە بینینـی زریــوەی دڵگــری ئەستێـرەکان
دەنگی نێرینەی لە ئاسکێکی کەوی و ماڵــی دەچوو
تێکەاڵوێک بوو لە نەغمــەی تاڤگــە و بلوێـرەکــان
شۆڕەالوێک بـوو، بـزەی جوانتر لـە فیگــۆڕی درۆی
ناوبەدەنگانــی بە کەشـم ونەشمـی نێـو پۆستێـرەکان
“لێ بە لێ، ئەمما، بەاڵم” پەڵپ و نەریتـی خێڵەکەت
بەرخــی عیشقی خستە بەر یاسـای دڕی هاوێرەکان
بۆیە پەلکــی تاسەکـانت شۆڕ و شۆڕ دیارن لە سـەر 
بەژنی تەنیایـی و ئـەوینت، هـەر وەکــوو شللێرەکان
***
ئەرکی زۆر قورسە کەسێک سروەی ساڵوێکت بەرێ
وەک “ئەلۆ”ـیەک نیە بگاتە جـێ لە رێی ئامێرەکان
رازی دڵــداریت بـە “بــا” بسپێـرە، با بیبــاتە الی
ئەو گوڵەی ئێستەش بە هیواتە لە سەر زەنوێرەکــان

“غوربەت”

کـــۆاڵنــەکــانـــی غــوربـەتـی تازەم گەلێک تەنگتر
ئەممــا لـە بـاشــووری غـەریبیــی پێشتــرم شەنگتر
کۆاڵن و کووچەی ئێستەکەم زۆر سا.. س.. سا.. ساردن
سەرمــایـە، واتــا؛ هـەر شەقــام و مەیلی خۆشاردن..
زریـانـە ئێــرە و دەرک و بــانــی داخــراون، گــش
دەمرن، دەمێنن سواڵکەر و چەرچی، بە وان چی.. چش
نــاخۆشـــە، نـا.. نـاخۆشە، نـا.. خـۆشیشە، دەیـزانــن
ئـــەو کـەمتیــارانـەی کە شەیـــدای رەنجی ئینسانن
ناخـۆشـە بـۆ مـن، مـن “کــەلیــخان”ی ئەوین و ژین
وەیالنــی بستێـک خـاکــی بـێ ئـازار و بـێ پـەڕژیـن
سـەیـری کـە.. شـار و واری خــۆم لێـم دوور و پێـوارە
یـەخسیـری دەستــی دێــوە زێـدم، نـایگـەمـێ دیــارە
چـیرۆکـــی ئێمـە، تــاکــو دێ هـەر وەک بنێشتی تاڵ
کــێ.. کێشـی دێت و ژینی تفت و خەونی وەک زووخاڵ

........     

........     
تا.. تاڵتریــن چـیرۆکــی هــاتــن تـا سنـووری مـەرگ
مــردنتریــن خنـکـانــی دەریـای بـێ جلیقـە و بـەرگ
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گیرفانــی ئـاواڵــەی سنــوور بــۆ ١٠٠ دۆالری حیـــز
سەرمــا وو برسێتی وو تێکــەڵبوونـــی خوێــن و مـیز
ناخۆشە، خۆت پۆست کەیت و بێ پاسپۆڕت و بێ رێبـاز
تا خـــۆرنشینـــی دانەچیــڕەی رق لە دەست مێبـــاز
ناخۆشە لەوتــر، هەست بکـەی خاڵێکــی زۆر هیچــی
ژوورێکــی تەنیـا و تـۆ سـریلـەی مـاتـی بـن میچــی
هاوماڵـــی دەستێک نوێـن و بـان و قاپ و قـاچـاغــی
نامۆی، لە هەر چی جــوان و خۆشە، زیز و یـاسـاغــی
هــەر خۆت بخــۆی و بخــۆیتەوە تا بێتە بـەر چــاوت
سـەتڵێـک و نایلــۆنێک و توێـخ و توێکڵــی بـەرمـاوت
دڵ خــۆش بکەی؛ هێشتا لە یەخچــااڵ حەبێک مــاوە
خـــۆت و دیـازپـامێـک و فینجــانێکــی نیـو؛ قـــاوە
تا خــۆر دەئەنگــوێ، ناخـەون، هەر کیرەخۆڵە و بەس

دوو دووری دووراودووری زۆر زۆر کاس و نەختێ مەس..
مـەستــی خـەیاڵــی خـــۆبەکــەرزانینــی ســااڵن و
پێـاڵوی داکــەنــدراوی بـرسیــی گـــرد و پــااڵن و
چەند.. چــەند واڵتی کــۆڵــەوار و تۆ قــەاڵنـدۆشــت
فــرمێســـک و دوان و سیـان و دابــڕژێنە نێو کۆشت
ئێستـەش بخـووسێــی بـەو دڵـۆپـانەی کە زۆر گەرمن
سـەرهــاتــی خنکـان و سنــوورداشـی سەدان تەرمن
خووسانی بەر فرمێسکـی چــاوی خێڵـی تیمسـاحــان
مـاف و دێمـوکــڕاسـی و بڵیندگـۆی پۆلـی مەدداحان
خــووسانــی بەر خـوێناوی هەتکـی زێـدی ئاخ و داخ

سـەودا بـە ڕەنـگـی خوێنی زار و زێچ و شـار  و شـاخ 
ئــوو سـرتەیەکــی خــۆرهــەاڵتیـانـەی کــز و الواز؛
تــۆ چــی لە ئێـرە، غەیــری ڕەنجـی بێبەر و ئامڕاز؟!
تــۆ.. تــۆ کــە هــاتووی لێرە هیـوای تـازە داچێنـی
خۆت کــرد خەســار و هەر مەگەر خـۆتیش بخاپێنی
سەرمــایە ئێرە، هــەر مـرۆڤ و مـەیلـی نێـو پـاڵتــۆ
پینـۆکــیۆی بــێ لووت و بـێ ویژدانــی زۆر راستگۆ
کــۆاڵنـــی ئێستات و کەسیــرەبوونــی گیـان و دڵ
تا.. تاکو دامــرکانـــی رۆح و رۆیشتنـــی ژێــر گـڵ
کــۆاڵنەکــانـــی غـوربـەتــی ئێرەت وڕ و کـاســـن
دیــوارەکــانی گــۆشت و ئینسانــی هــەموو ئاسـن
ئــاسـۆگــی ئێرەت خۆڵەمێشــی رەنگە، لێڵ و رەش
ڕێکـــالمــە؛ هەرگیز لێــرە نابینـــی تریفەی گەش

***
کۆاڵنەکانی غوربـەتـی ئێــــرەم گەلێک شــەنگــن
پەنجێرەکانــی ئێرە گـــەرچی مـــات و دڵتەنگــن
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هه موو که س وه ک هه موو که س، من وه ک تۆ، تۆ وه ک ئه و، ئه و وه ک 
که سێکی دیکه  و که سێکی دیکه  وه ک ... و ئاوا ته مه نێکی دوور و درێژ به  
دوای یه کتردا ده سوورێینه وه  و بیر ناکه ینه وه  له  سه ره تای ئه م ڕیگایه ، بیر 
له  چی ده که ینه وه ، له وه ی که  به  که مته رخه مییه وه  له  خۆمان ده روانین، 
له  چاره نووسمان و له  چوارده ساڵی ئه و شوێنه  که  ئه و تێیدا ڕایبواردووه.
دوور و دریژ که  ده ڵیم ڕاست مه به ستم ئێره یه  که   سه رمای ده بێ، گۆرانی 
ده ڵێ، ڕاده کشێ، وڕینه  ده کا و زۆر شتی تر... )ئه وسا تۆ له  په نجێره ی 
ژووره که ته وه  بینیبووت، که  چۆن له  ئه ستێره کان ده ڕوانێت و پێده که نێ، ئه و 
ئه ستێرانه ی که  ژماردنیان ڕێک به  قه د ژماره ی نووسه ره کان بێ ژماره یه (.

- هاوینی چوارده هه مین ساڵی بوو...
ڕه نگه  تازه  ده مانزانی، دوای سه ره تا چه ند داماوبووین و بیرمان نه ده کرده وه  
کەنەفتخۆی  نووسه رێکی  که   توڕه هاتن  خه یاڵێکی  ئه مانه   هه موو  که  
به   تا  قاره مانه کان کۆده کاته وه   له مالوال له ت و کوتی  پێده خالفێنێ و 
که چی  بچێت.  تازه دا  ڕووداوێکی  گژ  به   پازێلی  قاره مانێکی  یارمه تی 
وه ک هه میشه  له  به رده م ڕووداوێکی  ده ره کیدا چه قی ده به ست و پاش 
سه رخوراندنێکی هیزۆکانه  به ره ودوا پاشگه ز ده بووه وه  و ده چووه وه  سه ر 
یه که م ڕسته  و ئێمه ش به  دوایدا. ئێستاش که  سه ر هه ڵدێنین له وێین، 
له و شووێنه ی که  ئاریانووس سه ری په ته که ی به ڕه اڵ کرد و تێسێئۆس 
... بووە  سه رگه ردان  مینۆتۆردا  الی  به   البیرێنته که   له   هه میشه   بۆ 

]- ئێستا نۆ ساڵی ڕه به قه ...[
بۆ  هه میشه   که   له وێ  بووین،  له وێ  ئێمه   پسا،  په ته که   سه ری  که  
نامۆیه .  من )ڕه نگه  بۆ تۆش( به  قه د ته واو شوێنه کانی تر ترسێنه ر و 
سواری  ناوه خت  نیوه ڕوانێکی  که   ده چم  پیاوه   له و  هه ستده که م  ئاوا 
هه لپێچاوه   لێی  ته نیشتی  ڕیشنه که ی  پیاوه   و  بووه   تاکسییه ک 
پێی  و  ده کا  ده موچاویدا  به   جگه ره که ی  دووکه ڵی  زوو  زوو  و 
نووسیویه تی: ئه و  به اڵم  بنووسه “،  خۆت  و  خۆم  باره ی  “له   ده ڵێ: 
- من ته نیا له  باره ی که سێک ده نوسم که  ڕه نگه  ئێوه  دواجار بیناسن، 

یان ڕه نگه  هه رگیز نه یناسن.
ئه رێ ئه م شوێنه ی که  ئێوه  ناوی ده نێن سه ره تا، باشترین شوێنه  بۆ پاکانه ، 
بۆ من؛منێک که  وه ک مینۆتۆر ساڵ به  ساڵ، نۆ ساڵ ده پێوم هه تا حه وت 
کچ و کوڕ بێنه  الم و کۆڕه که م بۆ برازێننه وه ، که چی تێسئۆس دوای ئه م 
گشته  ساڵه  ته نیا پیاوێکی مت و مۆڕی دی که  بێ پرسینه وه  سه ری به  
ژوورێداکردبوو، پیاوێک که  نه  من ده مناسی و نه  ئه و بێزی ده هات بیخودات.
البیرێنته دا  ئه و  و  نووسراوه   ئه م  تاقه ت  له   که سه کان   ناسینی  ڕه نگه  
نه بێ، که چی دڵنیام ئه ویش تێگه ییوه  که  خولیاکانی من ماویانه  ببنه  
رزگارییان  سه رتایه ک  چنگ  له   ماویانه   سه ربه خۆ،  بیچمێکی  خاوه ن 
هه مووی  هه ر  هه یه ،  هه رچی  که   دڵنیام  پێ کردووین.  ئاوای  که   بێت 
له  ئه ستۆی ئه و دایه  که  ڕووداوکان یه ک له  دوای یه ک به ره وڕوومان 
به ره و دوا ده مانگه رێننه وه و خۆیان  ده بنه وه  و وه ک شه ڕکه ری دۆڕاو 

هه ر  “خۆ  ده زانن  باش  ئێوه   که چی  ده هێڵنه وه .   لێره دا  هه میشه   بۆ 
نووسه رێک نووسه ر نییه “ که  بێت و زۆر ئاسووده  خولیاکانی من بدا 
به ده م قاقایه کی خیسه ئاسا و له  هه ڵدێر ی زه مانه وه  به ریان داته وه  و ئێوه  
له  دوا نیگادا بیبینن که  له  شوێنێکی دوور ده ڕوانێ، له  داهاتوو یان له  
ڕابردوو، یان ڕه نگه  ده ڕوانێته  شوێنێک له  مه ودای نێوان هه ردووکیان.
نێوانه دا  له م  بۆ  نه یده زانی  و  داخستبوو  سه ری  ]مینۆتۆر 
خۆی  وزیاتر  ده بوو  گیرۆده تر  ده یروانی،  قووڵتر  گیرساوه ته وه ،که  
ده گرته وه ...[ خۆی  البیرێنته دا  له م  و  خه یاڵه وه   ئه م  ده م  به   ده دا 

- خودا نووسه ریش وا بوو!
تێسێۆسه ،  ئه م  تۆیه ،  ئه م  نووسه ره ،  ئه م  ڕه نگه   ده کاته وه   بیر  ئه و 
هه موو وێکرا به  گاڵته یان گرتووه  و گه مه ی پێده که ن، ئه ویش راست 
و  تێده کات  پشتمان  و  ده تۆرێ  بۆیه   هه ر  “سه ره تا”دا،  سه ره تای  له  
نازانێ له  گه ڵ ئه و که سه ی سه ره نده ری خولیاکانی ناکات، چ ده کات.
ئه م  زۆری  بەشێکی  له   ده زانین  تازه   لێده که ینه وه ،  بیری  که   ئێمه  
خشتی  به   خشت  زه مان  که   چاره نووسێک  به شدارین،  چاره نووسه دا 
دیواره کانی به  چوارده ورماندا کێشاوه  و ئه ونده  به رز رۆیشتووه  که  گه ر 
که سێک به  رێبواری به  الیدا تێپه ڕێ و سه ری پێوه  بنێ، ته نیا و ته نیا 
وێنه ی خۆی تێدا ده بینێت و به س. ئەویش نە هەر وێنەیەک، بەڵکوو ته نیا 
وێنه ی کابرایه کی مت و مۆڕ ، به  بااڵیه کی بیچکۆالنه ، به  رۆخسارێکی بێ 
لووت، به  سه د و یه ک که ڵپه ی درێژ و نابار، که  چاویلکه کانی خستۆ ته  پشت 
شاخه کانییه وه  و بیر له و رۆژانه  ده کاته وه  که  ئه هریمه نه کان وه ک په تایه کی 
سه وز دڕژێنه  ناو ڕه گ و پۆمانه وه ، هه ر بۆیه  پێده که نێت و ده بوورێته وه  
بڵێت: پێیان  ئه وه ی  وه ک  هه ڵدێنێ،  نیگاکان  خاوه ن  بۆ   ده ستێک  و 

- ئه مه  چاره نووسی هه موومانه !
که ؛ کرده وه   بیرتان  بیرمدا  له   بوون  ئێوه   هه ر  ئه وساش  ڕه نگه  

- خه یاڵ ڕیگایه کی واده بڕێ.
ئه گه  وابێت که  بیر ده که نه وه ، که  بیر ده که ینه وه ، ئێتر چاره نووس چ 
بێ که ڵک که  هه موومان  و  نرخ  بێ  له  چه ن ده سته واژه ی  نییه  جیا 
ناپرسێت. پساوه   په تێکی  هه واڵی  که س  و  گیرۆده ین  پێوه ی 
نیین  خه یاڵ  ئه ونده ش  سه وزه کان  په تا  ئه هریمه نه کان،  به اڵم 
دڵخۆشی  نه ترسانه   که   ده ترسم  نه که ینه وه ،  لێ  بیریان  که  
له وان... یه کێک  نابینه   و  سه رمان  ناگه نه   که   بده مه وه   خۆم 

- هیج خودایه ک به  ڕێگای تێسێئۆسدا ناروات!
به اڵم ده روات، دڵنیام که  ده روات، ده نا ده ترسی و خودابوونی لێنایه ت.
]که سێک له  البیرێنته که دا پرسی: که  هاتیته  ئێره  بیرت کرده وه  که  هه میشه  
له  بیرکردنه وه  دای؟ تێزه  بێده نگبوو، دانیشتبوو و بێ فکرانه  ئێسکه کانی 
مینۆتۆری ده کرووزانده وه . ده مێک بوو ئه رکی خۆی به  جێ هێنابوو، ئێستا 
نۆره ی ئاریانووسه که  سوراخی په تێکی پساوه  بگرێت، به ڵکوو هه ر هیچ نه بێ 
له  پرسه  و وه اڵمیان دوو خودای تر له  دایک بێ، دوو کورپه ی کرچ و کاڵ.[

حەقایەتیخودانووسهرهکهومینۆتۆر*
ئەمجەدغواڵمی
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“که  له  دایک بوو، بۆن و به رامه ی ئه م جیهانه  دایگرت و ئه و گریا”، 
ئه مه تان ڕه نگه  له  شالیر بیستبێ یان هه رگیز نه تان بیستبێ، هه رچی 
بێ بیر گیرۆده بوونێکمان ده خاته وه  که  هه میشه  لێره یه وه  و ده شبێت. 
ڕیشنه که   چۆن  نه یزانی  سارده وه   بزه یه کی  ده م  به   ئه ویش  بۆیه   هه ر 
ده ست  خۆیه وه   له   نه یزانی  هه ڵبه ستێ،  بۆ  حەقایەتێکی  و  تێگه یێنێ 
لێی  ئاوێنه که وه   له   که   تاکسیه که   له  جگه ره ی شۆفیره   یان  پێبکات، 
باسی دیوارێکی  و  کابرادا هەڵ بڵێت  به  سه ر ڕۆخساری  یان  دەڕوانی، 
و  هه ڵده فریوێنێ  خۆیان  وێنه ی  به   که سه کان  که   بکات  ال  ئاوێنه یی 
ناهێڵی که س سه ره نده ری چاره نووسی ئه و ئاوێنانه  بکات که  ئه ونده ی 
رادەکێشێت. خۆی  دەرەوەی  بۆ  نیگاکان  ڕووت،هەموو  شوشه یه کی 
] تێزه  هه ڵته ک هه ڵته ک خۆی تا الی کابراکه  ڕاکێشا و  ئێسکه که ی به رداوه  و: 
- تۆ خۆ له  سه ره تادا نه بووی ... بووی؟ ئــه ی بۆ ناڵێی ئاریــانووس که  

په ته که ی پساند بیری له  چی ده کرده وه ؟[
بۆ   حه زێک  وه ک  شتێکه   سه ر،  به   شه بکه   یان  ڕیشن  پیاوی 
نووسه ران  زۆربه ی  که   که سێک  وه ک  جیاواز،  شتێکی  وێناکردنی 
هه میشه ش  و  ناچیت  که س  وه ک  که   که سێک  پێده که ن،  حه زی 
یان... بوون،  ئاسووده   بۆ  حه زێکه   بڵێی؛  تۆ  چیرۆکه کانه .  پێرسۆناژی 

- یان بۆ به  الرێدا بردن؟
نا، شتێکی تر، شتێک وه ک ئاوێنه  و تاقانه . شتێک که  ده یتوانی زۆر به  
کاوه خۆ تێسێئۆس )یان مینۆتۆر( له  خشته  ببات و ناویان له  هه رچی 
به   ته نیا و سه ره ڕۆیانه  تاقی  به   نووسراوه یه  پاک کاته وه   و هه ر خۆی 
به ر درگای ماڵی نووسه ره کاندا پیاسه  بکات و به  گه ز و نیوێک بیپێوێ 
هه ر  “سه ره تا”،  ده ڵێن  پێی  که   شوێنه ی  له و  ده ربازکات  نووسه ران  و 
ده که نه وه .  ڕوو  له   ده رگای  هه ڕاکه   به   نووسه ران  دێت  ناوی  تا  بۆیه  
به   بیریان  ده مێک  و  ژه م  هه موو  ئه وان  وانین،  خوانووسه ره کان  به اڵم 
الی تێسێئۆس و ئاریانووسه  و تا ئاخری زه مان به  دوایانه وه ن. دڵیان 
نایه ت کۆتایی به  حەقایەتێک بێنن که  حه قاته تی دیکه ی لێده که وێته وه ، 
پێرسۆناژی ئه مان له  کۆاڵنی خۆی به ده ر له  هیچ کوێدا سووڕ ناخوات و 
له  هه ر کوێ بێت، به سه ره تای زه وی ده زانێت. ئه و که سێکه  که  سه رمای 
ده بێ، ڕاده کشی، وڕینه  ده کا و زۆرشتی تر، ئه ویش ڕێک له و شوێنه ی 
چوارده   بۆ  نه یپرسی:  که ستان  که   شوێنه ی  له و  ناسه ره تا؛  ناومان  که  
تر؟ زۆرشتی  و  ده کا  وڕینه   ده بێ،ڕاده کشی،  سه رمای  بۆ  یان  ساڵ؟ 
یه که مجار که  دیتم، نه  من به رده ماو خۆریچیرۆک بووم نه  ئه و قاره مانێکی 
پازێلی، ئه وسا که  بۆ تۆپه که  داهاتمه وه ، بیرم نه ده کرده وه ، که  نه کا بیر 
ئاوا.  شتێکی  یان  نووسه ر،  ده بێته   داهاتوودا  له   منداڵه   ئه و  ده کاته وه ، 
که  هه ستامه وه  نۆ ساڵی پێچوو بوو و من ببوومه  نووسه ر، که چی ئه و 
هه ر وه ک خۆی سه رمای ده بێ،ڕاده کشی، وڕینه  ده کا و زۆرشتی تر.
ئه مجاره یان له  ژێر دارتیله که  منی دی و بێ هه ست و خوست هاته  بن 

گوێم و به  سرته وه  پێی وتم:
- نازانی کێ ئه م چرایه  هه ڵده کات؟

... تاریکه   ده مێکه   زۆر  البیرێنته   ئه م  ده پرسی،  چرا  کام  له   نازانم 
- ده ڵین به  ده ستی شاره داره ، ده یناسی؟

“شاره دار”ـه که ی به  ته وسێکی وه هــاوه  ده ربڕی که  من زۆر شه رمه نده  
الم لێکرده وه  و وتم: ڕه نگه وابێ...

ئه و وه ک نه یبیستبێ خۆ کێشایه  نێو تاریکی و من به  دوایدا، گوێم لێبوو، به  
دڵپڕییه که وه  وتی: مه ردی ئه ڵاڵبه  پێی بکۆژێنه وه ، خه وی لێ حه رام کردووم...
لێی  ئێستا  نه کردووه ، بەاڵم  له م وته یه   ژیانم شه کم  دڵنیام هیچکاتی 
بە گومانم و نازانم ئه وه ی وتووە یان نا؟ هه رچی جاریشه  ئه ما نه ت بۆ 
ده ڵێی: پێم  و  ڕاده وه شێنیت  سه رێک  نه تبیستبێ،  وه ک  تۆ  و  ده ڵیم 

دایه ره یه . هه ر  به مه شه وه   که چی  ده چێ،  کۆتایی  بێ  بۆ  هێڵه   ئه م   -
به اڵم من هه ر دڵنیام حەقایەتی نووسه ره کان بۆ ئه و به شێکه  له  ناحەقایەتی 
ئه م خه ڵکه ، به شیکه  له  زۆر شتی نه وتراوه ، که  تا نه یبیستی، سێڕی که ست 
ال ئاشکرا نا بێ و هه ر وا له  “سه ره تا”دا جینگه ڵ ده ده ی. که واته  جیاوازی 
من و تۆ، تۆ و ئه و، ئه و و من لێره دایه ، لێره  که  پێی ده ڵێن؛ سه ره تا.
نه ده گه ڕاوه   تێسئۆس  خۆ  نه بایه ،  چاره نووس  ئه گین  که   ده زانم  من 
تۆی  و  من  و  نه ده نا  خواردن  ئێسک  له   ملی  و  البیرێنته که   ناو 
له   شاخمان  تۆش  و  من  و  نه ده کرد  ئاوێنه کان  یه خسیری 
وه ک  نه   ناچێت؛  که س  وه ک  که   نه ده گیرا،  کابرایه   ئه م  شاخی 
هیچکه س. یان  تر  که سێکی  وه ک  نه   و  خۆمان  وه ک  نه   ئه وان، 
خشاند  بااڵیدا  و  به ژن  به   چاوێکی  و  هه ڵێنا  سه رێکی  ]تێزه  
وتی: خۆیه وه   به رده م  له   دای گرتبێ  شه رمێک  وه ک  و 

- برسیمه ، نۆ ساڵه  که  برسیمه .[
که مترین و تاقانه ترین نووسراوه  له  سه ره تادا ده نووسرێ و تۆش ئه مه  
باش ده زانی– هه ر وه ک چۆن ده زانی شازترین و گرینگترین شوێنی 
نووسراوه یه - ڕێک وه ک ئه و که  باش ده زانی، له  که سیتر ناچێ، چوارده ساڵ 
که مترین به هایه که  که  له  پێناو رۆشنایی دایناوه  و هاوار له  شاره دار ده کا 
و ڕه نگه  زۆر که سی وه ک من و تۆی کردبێته  ڕاسپارده ، وه ک من و تۆ ...
چوارده  ساڵ که مترین ته منیکه  که  گۆرانی بڵێ و بیر نه کاته وه ، له  رۆشنایی 
بترسێ و بیر نه کاته وه ، سه رمای ببێ و بیر نه کاته وه ، پیاسه  بچێ و بیر نه کاته وه ، 
یان هه میشه  له  بیر کردنه وه ی ئه و رۆژه دا بێ که  من بۆ بیرم نه ده کرده وه  
ئه مرۆ ده بمه  نووسه ر و ڕاده سپێردرێم بۆ الی شاره دار، یان شتێکی ئاوا.
لێره دا له  نێوان هێڵه که ی تۆدا ون ده بم و که سێک بیرم ده خاته وه ، که  
په ته که  زۆر پێشتر پسابوو، ئه وه نده  که  ئێوه  باش ده زانن؛ په ته کان نه شپسێن، 
تر. زه هره ماری  هه زار  یان   ،... ده ڕزێن  ده ڕوێنه وه ،  ده بن،  هه ر  به ره اڵ 
نازانم ئه و قه راره  بیر نه کاته وه  بۆ چاوی بڕیوه ته  سه ر وێنه ی کچه که ی، 
ئه می  و  ئاگردا  تۆ خۆی  و  نووسه ربوونی من  له   به ر  که  حه وت ساڵ 
شڵه ژاند، نازانم به  هۆی رۆشنایی ئاوڕه که  بوو یان هه ڵفرینی کچه که ی. 
ساته وه ،  له و  که چی  نازانێ.  خویشی  دڵنیام  و  نازانی  تۆش  نازانم، 
بزه یه کی ناواده  هه روا له  نێوان ئه م و وێنه که  به ڕه اڵ ماوه  و لێنابڕێت.
به   کامیانه،  به   حه ق  نه یزانی  وردبووه وه ،  خۆی  له   هه رچی  ]تێزه  
سیفائه  به   پسا،  که   به   په ته که   پساند،  په ته که ی  که   ئاریانووس 
ده وه رووبه ره ن،  له و  هه ر  که   که سیتره   زۆر  به   حه ق  یان   ،... که  
تێزه ![ به   مینۆتۆره ،  به   حه ق  ده زانی  دڵنیاییه وه   به   ئێستا  که چی 
که  ئاوڕ شااڵوی هێنا، که س ده ره تانی بۆ نییه ، ئاوڕ له  دڕدونگییه وه  دێت 
و له  چاره نووسدا کۆتایی پێدێت، به اڵم که  گه یشت، کچه  به  چۆکدا دێت 
و ئه و هێلێکی ده بینێ له  نێوان دوو مه مکۆله  که  دڵۆپ  دڵۆپ له  گه ڵ 
کراسه  ئاودامانییه که ی دەڕژانه  خوارێ و بۆ الی ئه م ڕێگایان ده بڕی ...

- تۆ بۆ کچم، خۆ شاره دار به  قه د هه موومانی پێده کرا...
]تێزه  چاوی ڵی تیژ کرده وه  و وتی: ده ڕۆم و  خۆم له  چنگ ئاوینه کان 
ئه و شته ی  ئه رێ ده ڕۆم و  ڕاناوێستم،  له  سه ر که س  رزگار ده که م و 
من. جێی  بێره   تۆ  ئه وسا  و  ده ستێنمه وه  لێی  ئاریانووس  به   داومه  
ژێر  چووه   تێزه   که   بوو،  ئێسکه کان  سه ر  له   هه ر  چاوی  ئه و 
خۆ  ده گه ن،  یه ک  له   باش  ئاریانووس  و  تۆ  وته وه :  پێی  و  گوێی 
ده کرێ؟[ ناکرێ،  ساڵیتر  نۆ  تا  ئه مانه   به اڵم  پێناکات،  منت  وه ک 
تۆ که  هاتی، من هه تا ئێره  هاتبووم، ڕێک هه تا ئێره ، ئه وه نده ی نه مابوو، 
ڕیش و چاویلکه که شی بۆ دابنێم، هه مووی ئه مانه م به  بیری ئێوه  ده کرد 
به ڵکوو ئێوه ش له م چاره نووسه  به شـــدار بن و له  جیاتی مــن وه اڵمی 

خوێنه ره که ش بده نه وه  ...
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-نایده نه وه  با نه یده نه وه ، زۆر که  نییه .
په ڕیومه ته وه   سه ره تا  له   چۆنی  چۆن  نه ده کرد،  بڕوام  گه یشتم  که  
ئێوه ش  بۆ  بێڵن،  ئه هریمه نه کان  قاوقیژی  ئه گه   هێشتووه.  جێم  و 
نه بوو. سه ره تا  سه ره تا،  ئیتر  ڕاسپاردنه که ،  دوای  ده بێته وه   ڕوون 
ئێستا  گوڕاندی:  و  دا  کابرای  پالماری  تووڕه ییه وه   به   ]تێزه  
ساڵه ؟[ نۆ  ئه م  ماوه   چه ندی  بڵێ  پێم  ته نیا  نامدووێنی،  که  
تۆ هه ر له  هه وڵه وه  ده تزانی، چاوه روانی قاره مانێکین که  له ت و کوته کان 
سه ر یه ک خاته وه ، یان ڕه نگه ، قاره مان بوون جیاوازییه که  که  تۆ قه د 
ناکه ی. ئێستا هه ست ده که م، ئه ویش زانیویه تی، سه ره تا  سه ره نده ری 
ئه م  دوای  به   درێژ  و  دوور  ته مه نێکی  چ  ده بێ  نییه ،  سه ره تا  چیتر 
ڕیگادا سووڕابێته وه  و که س شک نه بردبێکه  سه ر له   چاره نووسی ئه م 
ڕایبواردووه،  سه رمای  تێیدا  که   ده ربێنێ  شوێنه   ئه و  چوارده ساڵی  و 
تر... شتی  زۆر  و  کردووه   وڕینه ی  ڕا کشاوه ،  وتووه ،  گۆرانی  بووه ، 
هه روا  ڕاسپارده کانی  و  زانیویه تی  دره نگ  زۆر  که چی 
که   نازانن  و  ده ته کێنن  دارتێله کان  برینگ  و  وشک 
ئه وه نده ... ده بنه وه ،  نزیکتر  و  نزیک  په یتا  په یتا  ئه هریمه نه کان 

-ئه ونده  که  تاقانه یه ک شک نه به ی؟
ئاوێنه  دروست نه کراوه .  تاقانه یه ک له   نا...نا، دیواری چاره نووسی هیچ 
تاقانه کان ته نیا له  حەقایەته کاندا سه ر ده نێنه وه  و نووسه ره کان فریایان 
ناکه ون. به اڵم حەقایەت له  کوێ و ئه م نه گبه ته  له  کوێ. تۆ ده زانی 
و  ئاوێنه ن  هه مان  ئاوێنه کانی  ده زانی  تۆ  دیوارن،  هه مان  دیواره کانی 
ڕواڵه ته کان هه مانن. ڕه نگه  ئه مانه  ته نیا تۆ ده یزانی و به س، هه ر تۆ ده زانی 

وا  ئه وانه ی  نیین  که م  که  
دیواریان به  دیواری ئه و ده پێون، 
واین. خۆشمان  ته نانه ت 
مینۆتۆری  ئێسکه که ی  ]تێزه  
تووڕ دا و به  لێوه له ڕه یه که وه  وتی:
ڕاسپارده ی  نه بوویه ته   مه گه    -
تۆی  مه گه   ئاریانووس، 
بکوژی،  مینۆتۆر  نه ناردووه  
ده ی... بیکوژه   مه که ،  سڵ  ده  
هه ڵگرت  ئێسکه که ی  کابرا 
هه ڵی  ئه و  بااڵی  قه د  به   و 
وتی: سه ره خۆ  له   و  هێنا 
 ... ئاریانووسنۆ ساڵه  مردووە    -
خۆی ئاگردا، نه تزانی ... کڵۆڵ؟![
که سانه   جۆره   ئه م  ده ڵێ:  ئه و 
منداڵه کانیانن. شه رمه نده ی 
هێڵه که   له  سه ر  نا  ده ڵێی:  تۆ 
بوو، پیاوێکی تر له  پاڵ ژنه که ی.
وایه ،  الم  بۆ  نازانم  من، 
له   به شێکن  گشتی  ئه مانه  
به شداربووه که ،  چاره نووسه  
بۆ  سوێندی  ده بێ  بۆیه   هه ر 
تێنه گا. لێت  که س  و  بخۆیت 
- که س لێت تێناگـــا، تۆ بۆ 

ده یڕێسی؟
چۆن  نازانم  ئاخر...  ئاخر... 
که   من  ئێره ،  گه یشتمه   بوو 

بپه ڕێمه وه ،  لێی  چۆنی  چۆن  نه مده زانی  که   بووم؛  سه ره تا  یه خسیری 
ئه ویش کاتێک که  پێموابوو گه یشتوومه ته   شوێنێک که  هه ست ده که م 
کۆبوونه ته وه   تێیدا  ساته کان  هه موو  که   ساتێک  تایبه ته ،  ساتێکی 
ساتێک  ڕوونادا،  و  ڕووده دا  تێیدا  هه میشه   بۆ  هه موو شتێ  وفه وتاون، 
که  تێیدا خه ڵکی ده زانن چی نین و چێن و بۆ هه میشه  تێیدا ده ژین.
ئه رێ دڵمان به م ساته که سکه خۆشبوو، هه ر بۆیه  وێکرا سه رمان کرد 
به  ناو چاره نووسدا و تا به رده متان نه وێستاین، به اڵم که  خۆمان گرته وه  
له وێ بووین له  ناو تاکسیه که  و الی ئه و، بۆنی دووکه ڵی جگه ره که  به  ناو 
ده ماخماندا باوه خولێی ده خوارد و ئه و لێ نه ده بووه وه  و ئه م بیری ده کرده وه  
له  کوێی چیرۆکه که یدا باسی کابرایه کی شه بکه  به سه ری ڕیشن بکات.
دوای  هاتوون  ئه هریمه نه کانن،  ده زانم  ده ده ن،  درگا  له   که   ئێستاش 
نایه نی و له م دێره  به  دوا  تاقه ت  نۆ ساڵ منیش ببه ن، ده زانم تۆش 
حه واڵه ی خوێنه ره کانم ده که یت و به جێمدێڵی، به  الی ئه و کابرایه ی 
که  نازانم لە کوێوە هات و پاڵی دا به  پاڵی ئه وه وه  و دوای لێکردبوو؛

- له باره ی خۆم و خۆت بنووسه !
ده کێشێته   کارمان  ده تانزانی  سه ره تاوه   له   هه ر  ئێوه   ڕه نگه  
شوێنه یان  ئه م  هه میشه   ترسی  خوانووسه ره کان  ده تانزانی  ئێره ، 
کرد: هاواری  و  بووه وه   به رز  لێ  ده نگی  ئه و  بۆیه   هه ر  بووە. 

- هه ر ده مزانی له  شوێنێکی ئه م نووسراوه  به  گاڵته م ده گرن.
شل  ده ستی  کابرا  بردی،  و  هێنا  ڕه نگێکی  تێزه    [
کرده وه ؛ دووپاتی  و  هات  چۆکدا  به   ئه و  و  کرده وه  
کڵۆڵ؟ تێزه ی  نه تزانی  ئاگردا،  خۆی   ... ناماوه   ئاریانووس  ساڵه   نۆ   -
پاڵێکی به  کابراکه وه  نا و ئه وی 
ئاوێنه که ی  هه نگه ڵ  به   دا 
به رده می و ئاوێنه  وردوخاش بوو؛
به ر  ساڵ  نۆ  ئاریانووس   -
ئه مرۆ...  له   به ر  ئه مرۆ...  له  
چۆن  ئه بێ  ئه مرۆ،  له   به ر 
کردبێته وه ،  بیری  چۆنی 
درۆ  نا  هات،  دڵی  چۆن 
ده که ی...  درۆ  ده که ی...ده زانم 
ئاریانووسه ... فێڵی  گشتی 
دداڵه ...[. و  سیفائه   فێڵی 
چۆن  که   ده یبینم،  هه میشه  
 سه رمای ده بێ، گۆرانی ده ڵێ، 
زۆر  و  ده کا  وڕینه   ڕاده کشێ، 
شتی تر...، که چی هیچ ناکه م.
که   ده مانبینێ،  هه میشه  
دایره که   هێڵه   نێوان  له   چۆن 
هه ڵده سووڕێین،  سمووره ئاسا 
ناکا. هیچ  که چی 
چۆن  که   ده تبینین  هه میشه  
ڕیشنه که   کابرا  بۆ  سوێند 
له باره ی  ته نیا  که   ده خۆی 
که سێک ده نووسی که  ڕه نگه  له  
داهاتوودا بیناسن یان نه یناسن، 
که چی ئه و ده ست هه ڵناگرێ.
- نازانـــی کێ ئه م چــــرایه  

هه ڵده کات؟
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نازانم، بڕوا بکه ن هیچکات وه اڵمی ئه و پرسیاره م نه زانی، ڕه نگه  هیچکاتی 
تریش نه یزانم. دڵنیام ئه م نه زانیینه  له  جێیه ک کاری داوه ته  ده ستم، وه ک 
چۆن دڵنیام نووسه ره کان به  نزانینه کانیانه وه  سه رگه رمن، به و پێرسۆناژانه ی 
شه و تا به یانیبه  به ر درگای ماڵیاندا پیاسه  ده که ن و به  گه ز و نیوێک 
ده یپێون و ئه مان ده ربازده که ن له و شوێنه ی که  پێی ده ڵێن “سه ره تا”، 
هه ر بۆیه  تا ناوی دێت نووسه ران به  هه ڕاکه  ده رگای له  ڕوو ده که نه وه و 
ئه وسا ده زانن که   له  نه زانین به ده ر دڵخۆشییه کی تریان بۆ ئێوه  پێ نییه .

- ئێستا دروست له  ناوه ندی زه وی دام...
دڵنیام  “تێسێئۆس”یش.  ته نانه ت  واین،  هه موومان 
... خوێنه ره کانیش  ته نانه ت  وانیم،  من  بڵێ  ناوێرێ  که سمان 

- ته نانه ت خوانووسه ره کانیش...
] تێزه  که  ئاوێنه کانی بینی، سه رسام ما و داری له  گشتیان هه ڵگرت و 
چی ئاوێنه ی سه ر دیواره کان بوو هه مووی وردوخاش کرد، ئاوێنه کان 
ده پرژانه  سه ر ده م و چاوی و ڕوومه تیان داده ماڵی و ئه م خه ڵتانی خوێن 
له  ناو ئاوێنه کان له  چل کوته  کابرایه کی ده ڕوانی و سه ری ڕاده وه شاند:
دڵنیا  بوو،  ئاریانووس  گه ڕانه وه ی  ساڵه م  نۆ  ئه م  دڵخۆشی  ته نیا   -
و  خونچیالنه   کۆرپه یه کی  به   دێته وه ،  رۆژانه   له م  رۆژێک  بووم 
چاوه روانی... ساڵ  نۆ  بۆ  داخ  ئاریانووس،  ئاخ  ده داته وه ،  ئه مانه تییه که م 
کابرا ده ستێکی به  ڕیشیدا هێنا و به  ده م پێکه نینێکی سارده وه  وتی:

- نۆ ساڵ نا، نۆ هه زار ساڵ![.
چۆن  سه رمای  که   ده یبینم  جارێک  هه موو  له   زیاتر  ئێستا 
تر... شتی  زۆر  و  ده کا  وڕینه   ڕاده کشێ،  ده ڵێ،  گۆرانی  ده بێ، 
ماڵه که ی  په نجێره ی  بڕیوه ته   چاوی  و  ئەمجارەیانهه ستاوه   کەچی 
ژووره که ی  دۆزیبێته وه ،  ڕۆشناییه که ی  سه رچاوه ی  بڵێی  وه ک  من، 
ڕێک  ده گه زێ،  قه ڵه شیوه کانی  لێوه   ئه هریمه نی  بزه یه کی  من، 
پۆمانه وه ،به   و  ڕه گ  ناو  ده رژێنه   رۆژێک  که   ئه هریمه نانه ی  ئه و  وه ک 
یه ک  و  سه د  به   لووت،  بێ  رۆخسارێکی  به   بیچکۆالنه ،  بااڵیه کی 
کوژاندنه وه ی چراکان  له   به ر  که   بزه یه ک   ،... و  نابار  و  درێژ  که ڵپه ی 
بە  ده ڵێی  که   سوێندێک  چوو،  بیره وه   له   سوێندێکی  بیر  خستمیه وه  
نییه . رۆشناییه کدا  هیچ  تاقه تی  له   و  دژواره   زۆر  هێنانەکەی  جێ 
ئیتر چیم له  ده ست نایه ، نه  بۆ ئێوه ، نه  بۆ تێسێئۆس و نه  بۆ که سیتر 
به   هه ر  بمبوورن  بردبووه وه.  بیرم  له   ئێوه ی  که   بۆ سه ره تایه ک  نه   و 
چاره نووسی  بۆ  نازانم  کردووه ،  فه رامۆش  ئێوه م  ده مێکه یه   ڕاست 
دایره ییه که   هێڵه   ناو  له   که   سمووره یه ک  ده ست  به   داوه   خۆم 
به اڵم  پێنه که ن،  بڕوام  ڕه نگه   داده مێنم،  من  و  هه ڵمده خولێنێته وه  
هیچکات  ئه وانیش  ئاوان،  نووسه ره کان  ته واو  وانیم،  من  هه ر  دڵنیابن 
بوون. به اڵم  بن،  پێرسۆناژه کانیان  شه رمه نه ده ی  ویست  نه یان 
هیچ خوایه ک حه ز ناکات گیانله به ره  نه خوڵقاوه کانی بێ که ڵک بمێننه وه  
و ببنه  ئاریانووس، تێسئۆس  یان ببنه  پیاوێکی شه بکه  به  سه ری وه ک 
ئه و  باره ی خۆی و  له   من و تۆ که  هه ر ته نیا حه ز ده کات که سێک 
بنووسێت، که چی ئه وان هه ر ته نیا له  باره ی که سێک ده نووسن که  ڕه نگه ...

- کە ڕەنگە نەزانن بۆ ده نووسن؟
نه مزانی بڕوا بکه ن نه مزانی، نه  ته نیا من ئێوه ش نه تانزانی و هاتن، تا ئێره  هاتن 
و سه ره تاتان له  کۆڵ نا، ته نانه ت تۆش که  ئه م هێڵه  دایره ییه ت کێشابووه وه.
ده گه را،  ساغتر  ئاوێنه یه کی  بۆ  ئاوێنه کاندا  کوته   ناو  له   ]تێزه  
ده دی.  مینۆتۆری  هه ر  و  ببینێ  تێدا  خۆی  سیمای  به ڵکوو 
تێزه ی  بپرسێت،ڕووخساری  کابرا  له   تا  هەڵێنا  سەری  که  
و: دادا  القی  سه ر  به   خۆی  هه ڵه داوان  به   و  هه ستا  ناسییه وه  ، 

- ئاخ که  نۆ هه زارساڵه  چاوه روانتم تێزه، پێت که م نییه  پیاو؟[

هه ست ده که م ئه ونده  شه که تم که  ده بێ ته واوی که م، یان با جۆرێکی تر 
بڕوانم، ڕه نگه  جۆرێکی تریش بکرێ، ڕه نگه  ئه هریمه نه کان هێشتا ده ستیان 
نه گه یشتبێته  کاڵورۆژنه ی دڵم، ئه رێ تاوێ ئۆقره  بگرن، دڵنیا بن چیتر 
قسه ی سه ره تاتان بۆ ناگێڕمه وه ، ئاخر ئه و له وساوه  چاوم لێده کات، له وێ 
له  کۆاڵنه که ی خۆی، ڕووی کردۆ ته  په نجێره که ی من و من باش ده زانم 
داوای چیم لێده کات، ده بێ چراکه ی بۆ بکوژێنمه وه . ئێوه ش ده زانن ئه مانه  
نه  خه ونه  و نه  خه یاڵ، سوێندێکه  هه تا هه تایی و هیچی له  گه ڵ ناکرێ.

□
کۆاڵنی  ته واو  ئاسا  خیسه   ده نگێکی  چراکه ت  کوژانده وه  ،  که  
نه ترسێم  به  ترسێکه وه  که  ده ترسام  به  ترسه وه ،  ئه وسا من  داگرتبوو، 
وابوون،  ئێوه ش  نه بووم،  من  هه ر  به اڵم  جێگاکه مه وه .  ناو  خزابوومه   
خوانووسه ره کانێش،  ته نانه ت  وابووین،  هه موومان  پێناوێ،  حاشای 
ئاندرێ  خوانووسه ره که ی  حەقایەتی  نه چێ،  بیرتان  له   ئه رێ 
خوڵقاند. گامێشێکی  و  بخوڵقێنێ  گایه ک  ویستی  که   برۆتۆن 

* مینۆتۆر بوونه وه رێکی ئه فسانه ییه  به  سه ری گا و له شی مرۆڤانه ، که  
دوای ده ست تێکه ڵ کردنی “سیفائه “ ژنی “نیووس” شای کرێت، له  
گه ڵ گای ئاسمانی که  پۆسایدۆن له  ده ریاکانه وه  هێنابووی، له  دایکبوو 
و نیووس بۆ پێشگری له  هه ر چه شنه  ئابرووچوونێک، به  هاورێی دداڵ، 
قه اڵیه کی البیرێنتی گه وره ی دروستکرد و بوونه وه ره که ی تێدا حه شار 
بۆ  ئاتێنی  الوانی  له   کچی  و  کوڕ  حه وت  جارێ،  ساڵ  نۆ  هه ر  و  دا 
مینۆتۆر  ئه وه ی  بۆ  داده خستن،  سه ر  له   ده رگای  و  ژوورێ  ده نارده  
بێنێ. تاقه ت  البیرێنته که   ناو  ژیانی  لێشواوانه ،  سه ر  ئەو  خواردنی  به  
تێزه   ناوی  به   ئاتێنی  الوێکی  سااڵنه ،  نۆ  له م  جارێک  هه تا 
هه ڵیکوتایه   مینووس،  کچی  ئاریانووس،  یارمه تی  به   )تێسێئۆس( 
په ته ی  ئه و  پێوشوێنگرتنی  به   کوشتنی  دوای  و  مینۆتۆر  سه ر 
ده رێ. هاته   البیرێنته که   له   پێدابوو،سه رکه وتووانه   ئاریانووس 
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ڕۆژ بوو،به اڵم تاریكی یه كی تاڵ له  زه ینما تێكه ڵ و پێكه ڵ بوو.دایكم به  
ڕۆخسارێكی په رێشانه وه  له  په نجه ره كه  ده ڕوانێ،من له  ئه فسوونی ئه مڕۆ 
نه   ئه چوو.دایكم جار  ئه هات و  له  ژووره كه   بایه كی سارد  ده ترسام.كزه  

جارێ ده یزریكاند و قژه  زه رده كانی ده جاوی.
و  ڕچاند  كراسه كه می  گوڵی  هه موو  ناوه خت  یه كی  سۆڵه   و  سه رما 
قفڵی  دڵنیام  فێنكێ.من  هاوینێ  وتی: چ  دایوه ران.دایكم  ده نكه   ده نكه  
به    ، نابینم  هیچێ  پڕه دا  و  چڕ  ته مه   له م   ، هێناوه   ژه نگی  ناخمدا  له  
ڕدێنی  ئاوێنه  كه دا  به ر  له   عبایه ک   دە  وە ک  غه یری خاڵۆ سه یفه  

زروی خۆی سوور ده كا.
له  مه مله كه تی میز و ڕه شاییداگیرم كردبوو.

دایكم چورتی ئه دا كوت و پڕ ته قه ی درگاكه   دایچڵه كان.
پلیكانه وه   له   پووتینه كانی  ناحه زی  جیڕه ی  به   خاڵۆم  كرد،  شل  گوێم 
سه ركه وت،سوێڵی به ددانە قیزە ونە کانی  دەجوی ومن بێزم ده هات.

گه اڵكانا  سه ر  له   ماسییه كان  گه اڵوماسی.  له   بوو  لیپاولیپ  حه وزه كه  
ئه خزانه  ناو ده س شۆره كه .سه یفه  پووتینه  قوڕاوییه كانی له  سه ر قاڵیه كه  

ئه  ناو كرم گه لی جۆراوجۆر له  قوڕه كه  ئە هاتنە دەرێ و ئه تلێقانه وه .
پلی  و  ده م  دایكم  ئه هات.به اڵم  ڕێقنه ی  بۆنی  سه یفه   خاڵۆ 
خوه ی  حیز  ژنی  وه ك  باب  سه گ  دارێیه   وتی:  ئه لێسته وه ،سه یفه  

دارقه واخ كردووه .
دڕنی  بۆ  و  ده ر  دایه   درێژی  میاواندی:ئۆخه ی...هه ناسه یه كی  دایكم 
ڕێقنه  ئه و ناوه ی گرته  به ر .دایكم وتی:له  كوێ به  خێرییه ت میزاندوویه  
خوه یا؟خاڵۆم وتی:هه ر له م كه الوه ،دوێنێ شه و؛ئه كه نین و ددانه  زه رد و 
پیسه كانیان كه وتنه  ده ر و من ڕه شامه وه .ڕام كردو له  پشت درگا كه وه  
خۆم داشارد و میزاندمه  ناو شواڵه كه ما،هه ستێكی تێكه ڵ و پێكه ڵ بوو.
دوای ئه و حه ز ه  گه رم و تاڵه  دایكم هه میشه  ڕانمی به  نقورچك له ت و 
په ت ئه كرد و من فێنكی و ژانی ڕانمم له  ژێر په نجه  ی گه رمی دایكم 

پێ خۆش بوو.خۆشییه ك تێكه ڵ به  ئازار.
مار دە  ئامێزی سه یفه دا وە ک  له   ئه پرێقایه وه   و  ئه ینووزانده وه   دایكم 
من  و  ماڵه  ئه م  ئیتر  بێ  خوایار  خوه مانین  هه ر  وتی:ئیتر  یفیشکاندو  

هی تۆین سه یفه  گیان.
خه ڵك وه كوو كه روان،هیچ له  خۆشه ویستی من و تۆ نافامن و قسه ی 
حە لە ق وبە لە ق ئە کە ن.سه رم گێژی ده خوارد شڵه  ژاوتر له  هه ر 
كاتێ به  پێی دزه  خۆمم گه یانده  ناو كۆاڵن و ڕه شامه وه .به ره و كه الوه كه  
الره وه  بووم ناو زگم لوولی ئه خوارد یه كێ بانگمی كرد؛كا پاوشا بوو؛كا 
پاوشا پیاوێكی مێهره بان و پاڵتاو له  به ر به  زستان و هاویندا پاڵتاوه كه ی 
بۆنی  هه میشه   به اڵم  بوو  وا  دڕك  وه كوو  دەستی  بوو،پێستی  به ریا  له  

گه اڵ مێوی ده هات،منی خۆش ئه ویست.
كا پاوشا وتی:سه ما گیان دوێنی شه و زریكاندت زانیم؛به اڵم ئه بێ ژیر 
بیت ،ده سم له  ناو له  پی كا پاوشا ده رهێنا و هه ڕام كرده  ناو كه الوه كه  

بابام له  بان سه رم بوون و ئیدی شتێكم نه دی. له و مژه  كه تانیه كانی 
دیوارێ له  دڵما ته پڵه ی كردو وه ك هه ور گرماندی وڕما،دڵۆپێك تۆخ 
ئە و  نازانم  ناو زگم و ڕه شامه وه   ژان و پێچی  ناو ده مم،دیسان  تكایه  
هه موو لمە لە ناو زگما چی بوو؟كا پاوشا وتی:تف له و داوێن پیسه ،تف 
شه و  چوار  الڵ  خامۆشییه كی  و  حیزه .بێده نگی  سمێڵ  گه واده ی  له و 
له مه وپێش هه موو گیانمی گرته  به ر.له  سه رما ڕاچڵه كیم.دایكم له  ژووره  
كه دا نه بوو،سكڵی قلیانه كه  چزه ی ده هات،له  بیرم نه و بابام له  سه فه ره  و 
نابێ بچمه  ناو ژووره  كه ی.ئه و ژووره  هه میشه  نیمچه  تاریك بوو بە اڵم 
وە ها بوو بیرت دە کردە وە گڵۆپێکی تێیدا هه ڵکراوە؛كۆتره كه ی بابام 
باڵێكی ڕه ش و باڵێكی سپی بوو،نە خشه یە ک لە سە ر باڵە سپیە کە 
پۆلیشی دیار  نیا یە ک شە  تە  ئە کرد چی  بوو،سە یری دە ریام  ی 
نە بوو،سه یری دارستانم ئە کرد یە ک گە اڵیشی نە دە جوواڵ،بە اڵم 
کێوە کان ئە تە قینە وە و سوور سوور هه رە سیان دە کرد،تە واوی 

ساتە خۆشە کانم لە م ژوورە دا بوون.
سێبه رێكی  كرده وه   باڵه خانه كه م  درگای  و  ر  دە  هاتمە  کە  ژوورە  لە 
ده هات  په نجه ره كه   به ره و  بینی  كه   حه وشه   دیواری  له سه ر  زه المم 
حه وشه كه وه   له   دایكم  قیژاندم  و  كرد  ،ڕام  ده بواوه   گه وره تر  هه ر  و 
بۆنی  هاته سه ر،هه ناسه ی  پلیكانه كان  له   شێت  دڵه   به   میاواندی:وس 
بوومه وه ،دایكم  هێور  و  خوه ما  میزاندمه   ئه هات،دیسان  لێ  ڕێقنه ی 
دادڕیابوو،هه ڵمێكی  كراسه كه ی  چاوما،یه خه ی  ناو  نایه   پووكاوڵێكی 
ڕێقنه یی لێ ده هاته  دە ر و ئازاری  ئە دام و ئیدی ده مزانی ئه وشه وانه ی 
وا سێبه ره كه  به ره و په نجه ره كه  ده هات دایكم منی به جێ ده هێشت و 
ئه چووه  ژێر زه وییه كه وه .زاتم نه ئه كرد له  جێگه كه م بجووڵێم.له و كاته وه  

فێر بووم ناونیشانی فرمێسكه كانم بگۆڕم و هه ستە کانم داشارم.
وە  ئە  به رله   هاتووته وه ،هه میشه   بابام  بوو،ئه مزانی  له  شه وژه نه كه   چاوم 
ته واوی كۆاڵنی دائه پۆشی،چاوم ڕه شكه  و  بۆنی یاس  بێته وه   بابام  ی  
پێشكه ی ئه كرد به اڵم نه خه وتم،دایكم له  ژێر زه وییه كه  دابوو،بابام له  سه ر 
بانه كه وه  هاته  خوار و من باوه شم پێیا كرد؛گوتی:هێواش،هێواش،ده نگ 
جگه ره ی  یه ك  سه ر  له   نه زانێ.بابام  یانی  بە  تا  هه  س  کە  با  مه كه  
ده كێشا،نیگاكانی جۆرێكی تر بوون،به اڵم من دڵشاد بووم،له  ئامێزی دا 
و  بوون  قورس  ده كرد،پێڵووه كانم  قوواڵیی  سه یری  بابام  گرت  ئۆقره م 
بوو  والەدایكما  تاریكییه ی  ئه و  ده ره قه تی  كه س  كه وت.هیچ  لێ  خه وم 
نه ئه هات.من سه یری تارماییم ده كرد،له  پشت وێنه كه مدا ددانی عه قڵم 
لرخه لرخی  وا  نه ئه كرد  یانه م  و  ته لیسما  ساته   ئه و  كه وتبوو،باشاری 
خه به ر  به   سه ر.به یانی  ئه برده   بابامداكاتی  هه ناسه ی  له   مه رگ 
هاتمه وه ،حه وشه كه مان پڕ پڕ له  ڕه نگی ماسی و بۆنی یاس.كاغه زێ به  
خه تی بابام له  ژێر پێخه فه كه مدا خووساو ته ڕ نووسرا بوو:كوێنه ی ئه م 

ژیانه  چراخان كه م،درگایه ك نیه  بمكاته وه سه ما گیان.
ئاسمانی  تێدایه ،مژ  ئاوێنه  یه ك شكاو هه زار كه رتم  له و ڕۆژه وه  وه كوو 
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ئاماده   ژیانمدا  ساته كانی  هه موو  له   ڕۆژه   گرتبوو،ئه و  كه الوه كه ی 
بوونی تە واوی هه یه ،نه  هه ور ئه باری و نه  خۆریش ده ر ئه كه وت.بابام 

هه ڵواسرابوو.
هێق  دایكم  بوومه ته وه ،بزه ی  شۆڕ  ژیانه   ئه م  بۆ  مه رگه وه   الی  له   من 
سوێڵ  له و  ئه كه مه وه ،نه فره تم  هێق  مه مكه كانی  ،شیری  ئه كه مه وه  

سووره ی گه واته یه  و نامۆیی خۆم هێق ده كه مه وه .

حه وشه كه   له   ئه نامیه وه   به   نووساو  زه ردو  مانتۆیه كی  به   دایكم 
و...  ڕۆژ  سێ  و  ڕۆژ  بوو،ڕۆژێك،دوو  قه یتانیه كه ی  سوێڵ  چاوه ڕوانی 
هه ر نه هات،دایكم شه وانه  له  كه الوه كه دا دڕكی ئه چاندو ڕۆژێكیش بۆ 
به  جێ هێشت؛خۆشی  كه الوه كه دا  له   نینۆكه كانی  و  میاواندی  دواجار 

دنیا سه ری تێكردم.دایكم میاواندی و وتی:
كه دا  تاریكیه   له   من  پلما؛  و  ده م  ناو  میزانته   سه گ  ده ڵه   داوه شی 
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شواڵه كه م هه ڵكێشا و نه موێرا ال بكه مه وه ،گۆڕستان به ینێكه  دایكمی له  
سه ر كورسییه ك داناوه  و قوڕێكی ڕێقناوی لێ ده چۆڕێ.

هۆڕی  و  شریخە  و  هەناری  سووری  ڕەنگی  و  گوشراو  هەناری  باسی 
و  ئورشەلیم  و  ئاوێنە  و  جام  و  شار  بەرهەتەری  گردەکەی  و  شمشێر 
سەالح الدین و دەم و لێوی نووساو بە جامی پەنجەرەکانت بۆ دەکردم. 
تۆ  لە  هەڵمەی  و  گڕ  ئەو  و  لێوەکانت  سەر  تەڕی  لە  جگە  من  بەاڵم 
دەنیشتەوە  جەستەم  سەر  لە  و  دەهات  نەرم  نەرم  و  هەڵدەسایەوە 
ئێستا  ڕاست  بە  تێنەدەگەیشتم.  دیکە  شتەکانی  لە  دەیتواندمەوە،  و 
کەمەری  و  چی  کااڵنی  دەکرد؟  چیت  باسی  تۆ  ئەوە  هاتەوە!  وەبیرم 
خوێناوی چی و شمشێری چی؟ ئەسپی چی و حیلەی چی و سپای 
چی؟ پێم بڵێ ئەمانە چ پەیوەندییەکیان بە ژووری نووستنەکەی منەوە 
هەبوو؟ من بەو بەیانیە لە ناو باوەشی تۆ و لە پشت مێزەکەی تۆدا چیم 
دەکرد؟ شمشێرەکەت لە ناو کااڵنی دوژمندا چی دەکرد؟ من گوڵم بە 
با دابوو یان تۆ کە هەوای مژینی هەناری گوشراو کەوتبووە سەرت و 
وابوو  پێت  و  ڕێ  خستبووە  هەنارێک  باخ  داگیرکردنی  بۆ  لەشکرێکت 
پشت  لە  گاڵتەچییەکانت  سەربازە  و  خۆت  و  ئورشەلیمە  هەنار  باخی 
پێدەکەنی؟!  ها؟....  دابوون؟   مۆڵ  مندا  نووستنەکەی  ژووری  دەرگای 

با... با... پێ بکەنە. سەرت لە من تێک داوە و خۆت پێدەکەنی. 
ئاها هاتەوە بیرم. من لە ژووری نووستنەکەی خۆم، لە گەڵ بێخەویدا 
چاوەکانم  لەپێش  ساتێکیش  بۆ  تۆ  بووین.  دەستەوئێخەدا  لە شەڕێکی 
ون نەدەبوویت و لێ نەدەگەڕای خەوم لێ کەوێت. دەمویست بخەوم. 
نەبوو.  تۆم  و  هەبوو  تۆم  بم.  ڕزگار  لێت  ساتێک  چەند  بۆ  دەمویست 
لە باوەشتدا بووم و لە باوەشتدا نەبووم. هی تۆ بووم و هی تۆ نەبووم. 
وەکوو دەریا چۆن ئاسمان لە باوەش دەگرێ و دەیگوشی و لە هەمان 
کاتیشدا هێندەی خوا لێی دوورە و لێی دوور نیە، لێم دووری و لێم 
دوور نی. لە کوێنەی ژیانمەوە داتنێم کە دەزانم هی ئەوی تری و هی 
نابیتەوە؟ چما  من نی؟ کە من هی ئەوی ترم و هی تۆ نیم؟ بۆ لێم 
لەباربردنت  لە  هەم  پێت.  دووگیانم  و  هەڵمگرتووی  سکم  پێستی  بە 
دەترسم و هەم لە زایین. چیت لێ بکەم؟ خۆت پێم بڵێ من چی لە 
ئازادیخوازییان  بە  خۆت  کە  حاڵێکدا  لە  بکەم  داگیرکارییەکانت  و  تۆ 

دەزانی؟ بۆ چەند ساتێک دوور بگرە لێم با خەوم لێ کەوێت. 
گەڕابوومەوە.  جەنگ  لە  چما  قووت.  و  ڕووت  بووم.  ژوورەکەتدا  لە 
چیرۆکێکی  گوتبووت:  عارەقە.  شەاڵڵی  و  ماندوو  شەڕڤانێک  هێندەی 
نوێم داڕشتووە و تاقەتم نیە دەست بنێم بە پیتەکاندا و بینووسم، وەرە 
لە سەر ڕانم دابنیشێ، من دەڵێم و تۆ پەنجە بە تەختەکلێڵەکەدا بنێ 
و پیت بە پیت بۆمی بنووسە با لە کاتی خوێندنەوە و پێداچوونەوەیدا 

بۆنی بن باخەڵت بێتە بێنمدا.
نەختێک سەیرم کردی و هاتمە سەر ڕانت پەنجەکانم لە سەر پیتەکان 
چرپاندت  و  گوێمەوە  نەرمەورووژێنەکەی  بە  نووساند  لێوت  توند  دانا. 

بە گوێمدا: بیڵێم. 

بە بەرکەوتنی لێوت و نەرمی گوێم ڕاچڵەکیام، تەزوویەکی ئارامبەخش 
بە سەرتاپای جەستەمدا هات و مووی جەستەم گرژ بوون بەاڵم، خۆمم 

لێی گێل کرد و گوتم: ها؟.. ئا. ئا. بیڵێ.
تۆ باسی هەناری فرشقیاو و ئورشەلیم و پانتۆڵی سپیت دەکرد و نەرم 
و  دەکرد  سەالحەدینت  باسی  تۆ  دادەنا.  سکم  سەر  لە  دەستت  نەرم 
شار  هەتەری  بەر  گردەکەی  دوو  لە  گڕت  و  هیتلەر  بە  ببووی  خۆت 
گازەوە  ژووری  ناو  شارت خستبووە  جوولەکەکانی  هەموو  و  بوو  بەردا 
لێ  بارووتت  بۆنی  و  دەکرد  باسی شریخەی شمشێرت  دەتواندنەوە.  و 
باسی بژی سەالحەدینت دەکرد و من هاواری های هیتلەرم  دەهات. 
دەبیست. باسی باخ هەنارت دەکرد و بە هەڵەدا چوو بووی و وا بزانم 
لەو تاریکییەدا نەتبینبوو و سێوەکانت بە هەنار هاتبوونە پێش چاو و بە 
هەموو هیزتەوە دەتگوشین و چاوەڕێ بووی شەق ببەن و ئاوی هەنار 
شاشەی  و  کتێبخانەکەت  ڕەفەکانی  و  میچ  بن  و  دیوار  سەر  بپژرێتە 
ناو  لە  چێژەوە  بە  و  دەموچاوتدا  سەر  بکاتە  پرژە  و  کومپیوتەرەکەت 
ئاوێنە گەورەکەی بەرامبەرتدا سەیری هەناری گوشراو و دەموچاوی بە 

پەڵەی سووری ئاوی هەنار داپۆشراوی خۆت بکەی. 
مووەکانی  ببوو.  نوقم  هەڵمدا  و  گڕ  ناو  لە  ئورشەلیم  دەمنووسی  من 
ئورشەلیم  بنووسە  گوتبووت  پشتمەوە.  پێستی  بە  نووسابوون  سنگت 
کانیاوەکان  باریوە،  باران  نووسیبووم  گەوزابوو.  خوێندا  و  ئاگر  ناو  لە 
بووە. گوتبووت:  تێرئاو  بە خۆی و گرد و دۆڵیەوە  باڤاریا  تەقیونەتەوە، 
ئەو  ناو  لە  تۆ  و  پێکەنیبووم  گوت.  دیکەم  شتی  من  شەیتان!  هەی 
تاریکییەدا توندتر سێوەکانت گوشیبوو و هەرچی هەوڵت دابوو شەقیان 
بن.  نەگەیو  و  کاڵ  هێشتا  ڕەنگە  گوتبووت  خۆتدا  دڵی  لە  نەبردبوو. 
لێوت لە سەریان دانابوو و بە هەوای هەنارمژین توند توند گەستبووت 
بۆ ئەوەی کون بن و ئاوی هەنار بپرژێتە ناو دەمت. زیڕە لە شار بەرز 
تک  تک  عارەق  سێو.   : نووسیبووم  هەنار.  بنووسە  گوتبووت  ببووەوە. 
لە پشتمەوە دەچۆڕاو و دەکەوتە سەر ڕانت و  بەرەو زەوی ژوورەکەت 
و  کەمەرمدایە  لە  دوژمن  کااڵنەکەی  بنووسە:  گوتبووت  ڕێ.  دەکەوتە 
شمشێرەکەم ڕۆکردووەتە ناوی. نووسیبووم دوژمن ئاگای لە خۆی نیە، 
قەاڵکەیان داگیر کرد. ڕۆژ هەاڵتبوو. گوتبووت: شار لە چنگی ئێمەدایە, 
هاواریان  نازیست  سەدان  بە   : نووسیبووم  سەالحەدین.  بژی  بنووسە 

دەکرد: های هیتلەر.  
و  هێنابووم  لێ  وازت  ساتێک  چەند  بۆ  دیارە  وا  هاتبوومەوە.  ئاگا  بە 
وازت لێ نەهێنابووم. تێر تێر خەوتبووم و نەخەوتبووم.  شەاڵڵی عارەقە 
ببووم. لە باوەشتدا بووم و لە باوەشتدا نەبووم. هی کەسێکی دی بووم و 
نەبووم. شار کەوتبووە چنگ لەشکرەکەت و نەکەوتبوو. دوژمن بە خۆی 

و کااڵنە بەتاڵەکەیەوە خەوتبوو و پرخەی دەهات. 
تێ  هیتلەر؟  یان  سەالحەالدین  سێو؟  یان  دەکرد  هەنارت  باسی 
گەیشتم...... تێ  لەشکرەکەت  سووتێنەری  هێزی  لە  تەنیا  نەگەیشتم 
ئەتۆ باخی هەنارت دەستنیشان کردبوو یان سێو؟ ئورشەلیم یان؟.......

سێوبوویانهەنار؟
ڤیداقادری
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میز  روی  برایم  روز  هر  که  را  اسکناس  چند  شمردن  صدای  پشت  از 
با  و  می کشم  باال  گلو  بیخ  تا  را  پتو  می شنوم.  می گذارد  تلویزیون 
پرده های  بین  از  که  را  آفتاب  حرارت  ورمی روم.  بالشم  اضافی  نخ های 
کت و شلوارش  منصور  می کنم.  حس  پوستم  روی  می تابد،  اتاق  ضخیم 
نرگِس  می رود.  بیرون  خانه  از  و  برمی دارد  را  موبایلش  می پوشد،  را 
بیرون  رختخواب  از  سختی  به  می زند.  نِق  و  شده  بیدار  کوچکم 
که  را  پوشکش  دارد.  سوزش  زایمان  بخیه های  جای  هنوز  می آیم. 
نیمه باز  گنجشک  مثل  کوچکش  دهان  می کنم.  بغلش  کردم،  عوض 
است. بلوزم را باال می زنم و به سینه ام نزدیکش می کنم. در حال شیر 
ما  دوی  هر  پیشانی  روی  می شوند.  بسته  پلک هایش  آرام آرام  خوردن، 
نِم عرق می نشیند، او از تالش برای مکیدن و من از ضعف و بی حالی.

شسته  ظرف های  روی  خیار  و  تخمه  پوست  آشپزخانه  کابینت   روی   
عصر  دیروز  که  مرغی  آشغال  و  چای  تفاله  بوی  است.  چسبیده  نشده 
را  تلویزیون  و  برمی دارم  را  کنترل  گرفته.  را  همه جا  کردم،  تمیزش 
عوض  را  کانال  شده.  تمام  صبح  هشت  ساعت  اخبار  می کنم.  روشن 
می شوم  بلند  ندارم.  حیوانات  زندگی  برنامه های  به  عالقه ای  می کنم. 
بلندگوی  صدای  می شوم.  مشغول  ظرفشویی  سینک  پای  می روم  و 
دستگیره ی  به  دستم  بی اختیار  می آید.  کوچه  از  سبزی فروش  وانت 
که  اولی  روز  کرده ام  فراموش  انگار  اما  کنم،  بازش  که  می رود  پنجره 
پا به این خانه گذاشتیم، منصور به آهنگر گفت پنجره را جوش بدهد.

همه ی  با  اینکه  می زند.  َسرم  به  خرید  هوس  سررفته.  حوصله ام   
باز دلم  انجام می دهد، ولی  خریدها و کارهای بیرون از خانه را منصور 
می خواهد خودم تنهایی بیرون بروم. دفعه ی پیش که یواشکی از خانه 
همین  توی  نرفتم.  دوری  راه  بود.  نیامده  دنیا  به  نرگس  رفتم،  بیرون 
برای  گرفتم.  بدی  دلشوره ی  راه  بین  زدم.  گشتی  باالتر  خیابان  چند 
اگر  هم  شاید  کنم،  تند  را  قدم هایم  می خواستم  کردم.  عجله  برگشتن 
یا  نرگس  می رفتم،  راه  تند  کمی  همین که  ولی  می دویدم،  می توانستم 
یا پاهایش را در شکمم تکان می داد. و چپ و راسِت شکمم مثل  سر 
وقتی  بیاید.  سرش  بالیی  نکند  می ترسیدم  می رفت.  پایین  و  باال  موج 
تصمیم  احمقانه  و  بی فکر  خیلی  فهمیدم  تازه  رسیدم  حیاط  در  جلو 
گرفتم. هرچه توی کیف و جیب هایم گشتم کلید را پیدا نکردم. کلید 
راهی  بود  طور  هر  منصور  برگشتن  از  قبل  باید  بودم.  گذاشته  جا  را 
از من برگشته بود  بزنم. اگر زودتر  پیدا می کردم. جرئت نداشتم زنگ 
چه؟ حتی تصور صحنه ای که منصور از پشت آیفون بگوید:»کیه؟« برایم 
ترسناک بود. به دیوار و دِر حیاط که نگاه  کردم،  دیدم باال رفتن از دیوار 
باید  نبودم.  باردار  اگر  نیست، حتی  من  کار  حیاط  داخل  به  پریدن  و 
هست  کلیدساز  محله  توی  نمی دانستم  حتی  ولی  می آوردم؛  کلیدساز 
یا نه. پُرسان پُرسان پیدایش کردم. دو کوچه پایین تر. از دور دیدمش. 
کلید بزرگی به پایین ترین شاخه ی درخت آویزان بود. مغازه ای کوچک 
بزنم توی  بود. می خواستم همان جا دودستی  بسته  اما  راه پله ؛  زیر یک 

سرم. باد داشت کاغذی را که به دیوار کناری مغازه اش چسبانده بود، 
بزنید.«  را  خانه  زنگ  بودن  بسته  بود:»در صورت  نوشته  می داد.  تکان 
زنگ زدم. جعبه ابزار و دسته کلیدش را برداشت و همراهم آمد. کمتر از 
پنج دقیقه کارش را انجام داد، دستمزدش را گرفت و از آن جا دور شد.

می دانم مثل بارهای قبل ممکن است گاهی سرزده به خانه برگردد و 
می شوم،  ناهار  کردن  درست  دست به کار  زودتر  بدهد.  آب  سر و گوشی 
اما این  بار نباید چیزی را فراموش کنم. امیدوارم بو نبرد. اگر هم برد... 
باز می کنم. حلقه ی یقه را  باد. گره پیشبنِد آشپزی را  بادا  اصاًل هرچه 
از دور گردنم بیرون می آورم. به هال برمی گردم و روی مبل راحتی لم 
می دهم. تلویزیون روشن است و میزگردی راجع  به تساوی حقوق زن و 
مرد نشان می دهد. مجری از کارشناس برنامه که مردی جاافتاده و ُمسن 
است سؤال می کند و او دست هایش را روی شکمش گذاشته و تند تند 
جمله هایی می گوید که بعضی کلماتش را نمی فهمم. تلویزیون را خاموش 
همان  صدای  موجود،  صدای  تنها  و  است  خواب  هنوز  نرگس  می کنم. 
سبزی فروش است. ساعت نه وچهل وشش دقیقه است. هنوز برای رفتن 
می زنم  زل  می شوم.  آرایش خم  میِز  جلو  می شوم.  دارم. سست  تردید 
و  کم خون  لب های  به  به هم ریخته اند،  و  پُر  که  ابروهایی  به  صورتم،  به 
گونه هایی که لک های بارداری قهوه ای شان کرده. رژ لب صورتی کم رنگی 
از ته کشو برمی دارم و به لبم می مالم. اما نه، انگار بار سنگینی روی لبم 
گذاشته ام. دستمال کاغذی را برمی دارم و لبم را پاک می کنم. احساس 
خفگی می کنم. در خانه ای نفس می کشم که با داشتِن حیاط بزرگ و 
سرسبز، بند رخت آویز در یکی از اتاق های خانه بسته شده. باید سرگرم 
بچه داری شوم و صبح را شب کنم و شب را صبح؟ چه فایده ای دارد وقتی 
دست هایم پر از النگوهای طال باشد و گردنم از زنجیرهای طال سنگین، 
ولی نتوانم هر چند ماه یک بار به خانواده ام سر بزنم؟ دلم برایشان تنگ 
شده. من حتی موبایل ندارم به شان تلفن بزنم. منصور خوشش نمی آید 
از تلفِن خانه استفاده کنم. می گوید تماس با شهرستان هزینه اش زیاد 
زودی ها  همین  به  شود،  خلوت  سرم  کن  صبر  می گوید  دائم  می شود. 
می رویم پیششان. دست هایم را توی نوری نگه می دارم که از شیشه ی 
مات و مشجر روی قالی تابیده. رگ های پشت دستم آبی و برجسته از زیر 
پوست خودنمایی می کنند. گاهی دلم برای خودم می سوزد، از اینکه برای 
خودم نیستم، دنیای خودم را ندارم. با احتیاط قدم برداشتن را دوست 
ندارم. نمی توانم همیشه و همه جا او را سایه وار دنبال خودم تحمل کنم. 
می خواهم بزنم بیرون. به هوای تازه نیاز دارم. لعنت به تمام شیشه های 
شده. جوش کاری  پنجره های  تمام  به  ضخیم،  پرده های  تمام  به  مات، 

   تلفن زنگ می زند. شماره ناشناس است. سه بار زنگ می خورد، چهار 
فقط  می زند.  زنگ  دوباره  می شود.  قطع  ششم  دفعه ی  و  بار  پنج  بار، 
به  بی اعتنا  می کنم.  گوش  زنگش  صدای  به  و  می کنم  نگاه  شماره  به 
تلفن مانتو مشکی گشادم را می پوشم. نرگس را بغل می کنم و از خانه 
مطمئن  کلید  آوردن  از  و  می کنم  جیبم  توی  دست  می روم.  بیرون 
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سبزی هاِی  خرده ریز  نرسیده.  آسمان  وسط  به  خورشید  می شوم. 
درخت های  سایه ی  زیر  از  ریخته.  خیابان  توی  جا به جا  سبزی فروش 
آزادند  لذت می برم. آن ها  برگ هاشان  تکان خوردن  از  خیابان می روم. 
به  و  کند  لمس  را  تن و بدنشان  آفتاب  و  باد  می دهند  اجازه  آزادانه  و 
پیاده رو  سنگ فرش  روی  قشنگی  نقش های  آن ها  سایه ی  بگیرد.  بازی 
عطاری  مغازه ی  جلو  نمی شوم.  سیر  دیدنشان  از  من  و  کرده  درست 
دوایی  همه جور  عطاری ها  توی  می گفت  می افتم.  مادرم  یاد  می ایستم. 
برای مریضی ها پیدا می شود. پودر و قرص و عرق هایی دارند برای زن 
زائو که شیرش زیاد شود،  جوشانده هایی که چه طور بچه را از شیر بگیرند. 
دارد  و  است  پیشخوان  پشت  میان سالی  مرد  می شوم.  عطاری  وارد 
حساب کتاب می کند. کیسه ی گیاهان خشک، زردچوبه، بطری عرقیات، 
بین  از  را  بهارنارنج  عرق  بطری  داده.  جا  قفسه ها  توی  بی نظم  را  همه 
بطری های کاسنی و شاه تره پیدا می کنم و برمی دارم. با کمی خجالت از 
او دارویی برای از شیرگرفتن بچه می خواهم. بدم نمی آید بقیه ی مدت 
شیرخوارگی نرگس را با شیرخشک بگذرانیم و از درد رگ کردن سینه  
درست  قیف  آن  از  و  می پیچاند  را  تکه کاغذی  فروشنده  شوم.  خالص 
می کند. داخل آن چیزهایی شبیه گلوله های سبز رنگ می ریزد و می گذارد 
کنار بطری عرق بهارنارنج و توضیح می دهد. هر بار موقع شیردادن بچه 
یکی از گلوله های سبزرنگ را نم دار کنم و به نوک سینه ام بمالم. می گوید 
به محض اینکه دهان بچه به نوک سینه تماس پیدا کند، تلخی شدید این 
ماده باعث می شود بچه دیگر تمایلی به شیر مادر نداشته باشد. خجالت 
جرئت  حال  این  با  می زند  حرف  شیردادن  و  سینه  از  وقتی  می کشم 
مرد  کردید؟  درستش  خودتون  هست؟  چی  این  می پرسم:  و  می کنم 
سرطاس را برمی دارد و بی حوصله جواب می دهد:»اسمش صبِر زرده.« 
توی  را  آنها  می کنم.  حساب  را  پولش  داروها  خوب  نتیجه ی  امید  به 
کرده.  خیس  را  پوشکش  احتماال  می زند.  نِق  نرگس  می گذارم.  کیف 
این اطراف جایی برای عوض کردن پوشکش نیست. باید زودتر برگردم.

 کسی خانه نیست. نفس عمیق می کشم. هنوز برنگشته است. کفش هایم 
آویزان  کمد  توی  را  روسری  و  مانتو  و  می گذارم  جا کفشی  داخل  را 
می کنم. کار عوض کردن پوشک نرگس و شیردادنش حدود نیم ساعت 
آرام روی تخت  می گذارمش.  بغلم خوابش می برد.  طول می کشد. توی 
از میوه و پیش دستی  پر  با ظرف کوچک  و  برای خودم چای می ریزم 
می آورم سر میز کنار مبل می گذارم. چای  را نیمه خورده ام که یاد ناهار 
می افتم. بوی غذا فضای خانه را پُر کرده. شعله ی زیر قابلمه را بیشتر 
اندازه می کنم. صدای بسته شدن  را  می کنم و کمی می چشم و نمکش 
دِر حیاط می آید. همین که می رسد جوراب هایش را درمی آورد و گلوله 
نگه  باال  توی دستش  را  گلوله ی جوراب  ثانیه  می کند. همان طور چند 
می دارد و دنبال جایی برای پرت کردنش می گردد. در نهایت گلوله یا 
زیر میز نهارخوری می غلتد یا سر از آشپزخانه درمی آورد. بعد خودش 
می شود  بلند  اتاق  توی  از  صدایش  می رود.  اتاق خواب  سمت  به  هم 
که:»بیرون بودی؟« سراسیمه می آیم و زیر چارچوب دِر اتاق می ایستم و 
می گویم:»هیس! یواش. بیدارش می کنی.« اما او صدایش را بلندتر می کند: 
تأخیر می گویم:»نه.« بدون  و  تکان می دهم  بودی؟« سر  بیرون  »گفتم 

موقع ها که کسی،  آن  مثل  قرمز شده، درست     سفیدی چشم هایش 
گرفته.  را  چشم هایش  جلو  خون  بیاورد.  را  »خرمالو«  اسم  جلوش 

ـ دروغ نگو!
ـ خب بیرون نرفتم. چرا باید دروغ بگم؟

ـ خودتی!
ـ منظورت چیه؟

آره؟ بیرون.  رفتی  بود.  ریخته  آشغال سبزی  حیاط  توی  ـ 
کسی  شاید...  می دونم...  چه  حتماً...  بگرد.  برو  بود؟  کجا  سبزی مون  ـ 
انداخته توی حیاط.« و صدای ضربان قلبم را در سینه می شنوم، انگار 
زلزله آمده باشد، انگار جنگ شده باشد، اصاًل انگار موشک به خانه ی ما 
خورده باشد. داغ می شوم و باز از سهل انگاری خودم عصبانی ام. حتماً 
تکه ای از آشغال سبزی های جلو خانه به ته کفشم چسبیده بوده. روی 
تخت، کنار نرگس نشسته و آرنجش را روی زانو گذاشته. سرش را پایین 
انداخته و از زیر ابروهای پهنش نگاهم می کنم. بلند می شود. دستمالی 
که رژ صورتی ام را با آن پاک کرده ام، از روی میِز آرایش چنگ می زند. باز 
با صدای بلند می گوید:»پس این چیه؟ آرایش هم کردی. هان؟« نرگس 
بیدار شده و به گریه می افتد. منصور با قدم های تند به هال برمی گردد.

تلفن.  گوشی  کنار  درست  می نشیند،  مبل  روی  سیخ  همان طور 
ترک  زهره  نمانده  چیزی  می زند.  چشمک  میس کال  قرمز رنگ  چراغ 
می شود. خیره  صفحه  روی  شماره  به  و  برمی گرداند  را  سرش  بشوم. 

ـ کسی این جا بوده؟
ـ نه. چطور؟

ـ میوه، چای... مال کیه؟
ـ خودم. خودم آدم نیستم؟

ـ ضیافت گرفتی واسه خودت؟
...

ـ این کیه تلفن کرده؟
...

به  را  اولین سیلی  می افتد.  جانم  به  با مشت و لگد  که  نمی گذرد  چیزی 
گوشم  توی  از  داغ  آب  انگار  می شود.  داغ  گوشم  می زند.  چپم  گوش 
عقب عقب  می خورد.  راستم  گونه ی  به  ُمشتی  بعد  می شود.  سرازیر 
می روم و با ضرب از پشت روی صندلی ناهار خوری می افتم. تعادلم بهم 
می خورد. من و صندلی هر دو روی زمین رها می شویم. صندلی پایه اش 
می شکند و من دلم. فریادم به آسمان بلند می شود. ضربه ها را یکی پس 
از دیگری نثارم می کند. در این بین مهلتی برای توضیح پیدا نمی کنم.

جمع و جور  را  می کند.خودم  گریه  بی وقفه  نرگس  شده  ام.  گیج و منگ   
که  نرگس  طرف  به  اتاق.  سمت  به  می روم  می شوم.  بلند  و  می کنم 
آرامش  بدهم.  تکانش  شانه  ام.  به  بچسبانم  را  صورتش  کنم.  بغلش 
و  می کوبد  سینه ام  تخت  به  می رساند،  را  خودش  زود  منصور  کنم. 
برمی دارد.  را  نازکش  پتوی  و  نرگس  می کند.  پرتم  اتاق  گوشه  به 
می کوبد.  به هم  محکم  سرش  پشت  را  در  و  می رود  بیرون  اتاق  از 
دارد  کم کم  صورتم  پوست  می گیرد.  ُگر  صورتم  می کنم.  ِکز  گوشه ای 
روانشناسی  های  برنامه  از  یکی  انگار  می آید  یادم  می شود.  بی حس 
پانیک  اسم  به  عصبانیت  حالت  این  از  برنامه  مهمان  بود،  تلویزیون 
َهَتک یا اَتَتک یا یک همچین چیزی اسم برد. با همین عالئم. لب هایم 
از  می شوم  بلند  جا  از  ندارند.  حرکت  توان  و  شده  خشک  چوب  مثل 
را  در  دستگیره  و  می پوشم  برمی دارم.  را  روسری  و  مانتو  کمد 
نیشخند  می بیند  در  آستانه  در  مرا  که  همین  منصور  می چرخانم. 
رو دیدی...« اگه پشت گوشت  برو.  بری؟  و می گوید:»می خوای  می زند 

نمی تواند  ولی  می دهد،  تکانش  منصور  می کند.  گریه  ریز  یک  نرگس 
می شود.  خارج  خانه  از  و  می پوشد  دمپایی  کند.  آرام  را  بچه 
خانه  آدرس  که  روزی  از  می ترسم  آشفته.  خانه ای  و  مانده  ام  من  حاال 
و  تنگ تر  برایم  روز  هر  قفس  این  می ترسم  کنم.  فراموش  را  پدری ام 
تاریک تر شود. مایعی گرم روی شکمم می ریزد. هر دو سینه  ام رگ کرده. 
چند دستمال کاغذی تا می کنم و می چپانم زیر لباسم. کیفم را برمی دارم 



77 ژماره ی٥، گۆڤاری ئەدەبی-هونەری شی، ساڵی ٢٧١٨ کوردی

و پا به کوچه می گذارم. دِم در حیاط می ایستم. هوای خنک حالم را بهتر 
می کند. به هر طرف که نگاه می کنم نه اثری از منصور می بینم و نه صدای 
گریه بچه. بین رفتن و ماندن مستأصل می شوم. نمی دانم کدام راه است و 
کدام چاه. لحظه ای دل به دریا می زنم که مرگ یکبار و شیون هم یکبار.

آینه ی  از  می کند.  درد  چشمم  و  است  داغ  صورتم  می گیرم.  تاکسی 
بین  شده.  خون ُمرده  و  کبود  که  می بینم  را  چشمم  راننده  جلوی 
آرامم  لحظه ای  گذاشته  ام  جا  جایی  را  وجودم  از  تکه ای  انگار  راه 
میدان  می پیچد.  گوشم  در  مدام  نرگس  گریه  صدای  نمی گذارد. 
آفتابی  عینک  خیابان  کنار  دست فروش  از  می شوم.  پیاده  راه آهن 
می خرم.  بلیت  مشهد  قطار  اولین  برای  می زنم.  چشم  به  و  می خرم 
ندارد.  اهمیت  برایم  هیچ چیز  دیگر  می مانم.  منتظر  انتظار  سالن  در 
سالن شلوغ است و پررفت و آمد. صدای چرخ چمدان هایی که مسافران 
به گوش  سالن  گوشه و کنار  از  می کشند  سرد  و  سفید  سنگ های  روی 
سبز  برزنتی  های  کیسه  با  ایستاده اند،  گوشه ای  سرباز  چند  می رسد. 
اگر  نمی دانم  می خندند.  بلند  صدای  با  و  می زنند  حرف  آرام  پُر.  و 
چه کار  بروم  خیابان  به  صورتی  رژلب  با  می خواستم  می دانست  منصور 
نوک  از  من  با  عطاری  فروشنده ی  که  می فهمید  اگر  نمی دانم  می کرد. 
بیرون  انگشتم  از  را  قیافه اش چه طور می شد. حلقه   سینه ام حرف زده، 
می کنند:»مسافرین  اعالم  بلندگو  از  می گذارم.  کیف  توی  و  می آورم 
شماره...« سکوی  به  مقدس  مشهد  مقصد  به  پانزده وسی  ساعت  قطار 

می نشینم.  پنجره  کنار  می کنند.  راهنمایی ام  چهارنفره  کوپه ای  به 
می بینم.  پنجره  شیشه ی  روی  آفتابی  عینک  با  را  چهره  ام  انعکاس 
کبود  کاماًل  و  کرده  ورم  چشمم  زیر  برمی دارم.  چشم  از  را  عینک 
پیرزن  بعد  دقیقه  چند  می کنند.  درد  به شدت  دستم  و  کمر  شده. 
جا  صندلی  باالی  را  چمدانشان  می شوند،  کوپه  وارد  پیرمردی  و 
خطوط  طرح  با  مشکی  چادر  پیرزن  می نشینند.  هم  کنار  و  می دهند 
پوشیده. گشادی  کت  و  کم موست  پیرمرد  و  دارد  سر  به  مواج 

تتق  تََتق،  تََتق،  می افتد،  راه  آرام آرام  قطار  و  می گذرد  دقیقه  چند 
که  این  از  قطار  حرکت  با  می شود.  خارج  شهر  از  و  تتق...  تتق  تتق، 
منصور  می کنم  خدا  خدا  می لرزد.  دلم  کرده  ام  ترک  را  گوشه  ام  جگر 
باغ ها و مزارع می گذرد.  از کنار  بربیاید. قطار  از عهده نگهداری نرگس 
و  نیمه خراب  دیوارهای  و  تابیده  باغ  ها  درخت های  روی  داغ  آفتاب 
اطراف  می افتم.  بچگی ام  یاد  به  می خورد.  به چشم  باغ ها  اطراف  ریخته  
درخت های  به  و  باشم  نکشیده  َسَرک  آن  به  که  نبود  باغی  خانه مان 
می کردم. جست و خیز  آزاد  و  راحت  چه  باشم.  نزده  ناخنک  میوه اش 
پیرزن در فنجانی که کنار زیرسیگاری است چای می ریزد:»خانم بفرمائید.«
می زنم:»ممنون.« لبخند  و  برمی دارم  را  آفتابی ام  عینک 

می دهد  تکان  سر  می شود،  خیره  چشمم  زیر  کبودی  به  پیرزن 
جلو  کمی  را  روسری ام  لبه ی  می کند.  پچ پچ  پیرمرد  با  و 
کرده. غروب  آفتاب  بپوشانم.  را  صورتم  نیمه ی  تا  می کشم 

پیرزن می گوید: »دخترم تهرونی هستی؟«
ـ مشهدی ام.

ـ شوهر کردی؟
...

یواشکی به دست چپم نگاه می کنم. جای حلقه روی انگشتم جا انداخته 
و روشن تر مانده. با خودم فکر می کنم:»بله شوهر کرده ام، اما شوهری 
برایم مثل غروب های جمعه است.« رفتار و حرکاتش  اندام،  که چهره، 

 تمام طول مسیر، پیرزن ُچرت می زند و پیرمرد برای سیگار کشیدن به 
بیرون کوپه می رود. آفتاب غروب می کند و کم کم هوا تاریک می شود. 

چراغ کم جان کوپه روشن است و چیزی آن طرف شیشه دیده نمی شود، 
مگر تصویر خودمان. ساعتی بعد مهماندار می آید و شام می آورد. پیرزن و 
شوهرش سینی شامشان را برمی دارند و بلند می شوند. زن چادرش را مرتب 
می کند و می گوید:»دخترم بیا غذامونو ببریم توی رستوران قطار بخوریم.« 
و نگاهش گیر می کند به لکه خیسی روی لباسم که دایره بزرگی شده.

نرگسم. طفلم. االن، همین حاال گرسنه است و غذایش دارد هدر می رود. 
البد جایش را کثیف کرده. البد دارد گریه می کند. حاال کجاست؟ منصور 
حواسش به او هست؟ نکند پای تلویزیون خوابش ببرد و نرگس بی تابی کند؟! 
خیسی  نحوی  به  می کنم  سعی  و  می کنم  بغل  را  دست هایم 
بفرمایید.« شما  ندارم.  می زنم:»اشتها  لبخند  کنم.  پنهان  را 

می کند.  مکث  می آید.  سمتم  به  می شود.  درهم  قیافه اش  نمی رود. 
نگوید.  یا  بگوید  چیزی  دارد  تردید  انگار  می کند  نگاهم  طوری 
می رود. پیرمرد  همراه  و  برمی گرداند  روی  بعد  ثانیه  چند  اما 

   آن ها که می روند، روی صندلی ولو می شوم و سرم را به پشتی صندلی 
تکیه می دهم. بغض امانم نمی دهد. مثل انار رسیده می ترکم. اشک، اشک 
و اشک. هنوز بدنم درد می کند و جای بخیه هایم به سوزش افتاده است. 
تمام شب گاه چشم هایم را می بندم و گاه به سقف آهنی کوپه خیره می شوم.

نمی دانم چند ساعت گذشته  باز می کنم.  قطار چشم  با صدای سوت   
پتویی  کسی  نبود.  بی هوشی  از  کم  که  خوابی  خوابیده ام.  چه قدر  و 
صدای  و  است  قطار  صدای  فقط  سکوت،  و  است  سرد  انداخته.  رویم 
بلند  صدای  با  و  می شود  رد  کوپه ها  کنار  از  که  واگن  مهماندار 
بیدار می شوند.  نماز صبح  برای  برخی مسافران  نماز.«  می گوید: »نماز، 
قطار توقف می کند. پیاده می شوم و به جای اینکه دنبال بقیه مسافرها 
تردید  با  تلفن عمومی می روم.  به سمت  به  طرف وضوخانه حرکت کنم، 
گوشی را برمی دارم. صدای اذان از جایی همان نزدیکی به گوش می رسد. 
را می گذارم. چند قدم آن طرف تر روی  مکث می کنم و دوباره گوشی 
صندلی می نشینم. یکی از مسافران پسربچه ا ی دوساله را بغل گرفته و 
تکانش می دهد. در سکوت سالن صدای گریه پسر بچه پیچیده. برایم هر 
گریه ای، هر صدایی صدای نرگس است. دلم بوی تََنش را می خواهد. بوی 
پودر بچه؛ بوی شیر؛ رطوبت دست های کوچکش؛ ورجه وورجه پاهایش 
وقتی پوشکش را عوض می کنم. دلشوره تمام وجودم را می گیرد. از بوفه 
کارت تلفن می خرم. با عجله به طرف تلفن عمومی می روم که گوشه سالن 
روی دیوار نصب شده است. گوشی را برمی دارم و شماره می گیرم. بعد 
از چند لحظه صدای منصور آهسته از آن طرف خط می گوید: »الو، الو«

...
ـ الووو!

...
صدای منصور به نظر خواب آلود و خسته است. کمی ساکت می ماند و 
نمی دی؟  جواب  چرا  خودتی.  می گوید:»می دونم  بلندتر  صدای  با  بعد 
برنگرد.« دیگه  نیومدی،  خونه  فردا  تا  اگر  رفتی؟  گوری  کدوم 

صدای گریه ی نرگس بلند می شود. منصور گوشی را می گذارد. نماز تمام 
را  اضطراب  سیل  نرگس  می شوند. صدای  سوار  دارند  مسافران  و  شده 
به طرفم روانه می کند. سردم نیست؛ ولی از درون می لرزم. چشم هایم 
پُر می شود از اشک. مسافرها و قطار را مات می بینم، درست مثل تمام 
شیشه های خانه مان. وقتی اشکم را پاک می کنم، درد کبودی زیر چشمم 
که  می زنم  نهیب  خودم  به  می آورد.  یادم  به  را  گذشته  ساعت  چند 
عصرهای جمعه همیشه عصر نمی مانند، هر چه باشد صبح شنبه ای هم 
می مانم. برگشت  قطار  منتظر  ایستگاه  در  و  برمی دارم  را  کیفم  هست. 
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آفتاب می گیرم.  باغچه ی خزان زده یک گوشه روی تخته سنگی  توی 
می آید  تا  نباتی.  کمرنگ  زرد  است؛  کرخت  و  سست  آفتاب اش 
بازی  شلوغ  و  جلویش  می ریزند  قلچماق  ابر  مشت  یک  بگیرد  جانی 
قهوه ای  اسکلت های  سیب،  و  زردآلو  و  آلو  درخت های  درمی آورند. 
به چشم  قهوه ای تر  دیشب  مداوم  و  یک ریز  باران  زیر  زمین،  بر  عمود 
پیرمرد  بود.  از الش برگ های زرد خیس و مچاله  پر  می آمدند. زمین 
سوز  هوا  می کشد.  چپق  و  می کند  نگاه  را  باغچه  پنجره،  پشت  از 
پرسوز. و  پوستت خط می کشد، سرد  روی  انگار  باد که می آید،  دارد. 

 رفته بودم توی الک خودم. بیرون پر از هجوم امواج روشنایی بود و اینجا 
توی این چهار دیواری امن و گرم، تاریکی دلچسبی، مرز دنیای بیرون و 
درون را جدا می کند. از روزنه کوچک این چهار دیواری دنج و دلچسب، 
چشمم به مردی افتاد. با عینک بزرگی که اگر نبود و روی دماغش سوار 
نمی شد، نمی دانم! شاید روی صورتش جای چیزی خالی بود. موهای دور 
سرش صاف و مشکی بود.  وسط سرش طاس بود. سبیل قیطانی پشت 
لبهایش را انگار با چسب چسبانده بودند. داشت با فروشنده حرف می زد. 
حرف که نه! دیگر کارشان به بحث کشیده بود. فروشنده که مشغول 
ور رفتن با قفس خرگوش ها بود گفت: »من که قباًل خدمتتون عرض 
کردم، قبل از اومدن زنگ بزنید. حاال هم که طوری نشده! شما یه نیگاه 
بنداز! این همه حیوون اینجاست. شاید یه چیز دیگه چشمت رو گرفت.«

آقای  مغازه.  گوشه ی  آبی  و  سبز  عشق های  مرغ  رفت سمت  حواسم   
چه  بکش،  بکش  این  وسط  می زد.  صدا  وگلدون  گل  را  آنها  فروشنده 
لوس بازیهایی از خودشان در می آوردند. مرد عصبانی بود و فروشنده 
هم به روی خودش نمی آورد. فروشنده بلند شد و گفت: »بیا ببین برادر 
بزنی!«  مغازه  توی  چرخی  یه  کافیه  فقط  هست.  بخوای  چی  هر  من! 
مرد عینک اش را عقب جلو داد و افتاد دنبال فروشنده. فروشنده کوتاه 
به  خیلی  و  بود  حیوانات  عاشق  ساله.  چند  و  پنجاه  حدود  بود.  پُر  و 
حیوانی  هر  برای  می کرد.  و خشک شان  تر  و  می رسید  مغازه  حیوانات 
بچه خرگوش ها، که  فروشنده رفت کنار قفس  اسمی می گذاشت.  هم 
مثل گلوله های پنبه رفته بودند الی هم. قباًل شمرده بودمشان. پانزده 
سفید  تا  هفت  کوچک.  پرتقال  یک  اندازه ی  هم  کدام  هر  و  بودند  تا 
بودم که  بودند. خودم دیده  پنج تای هم خال مخالی  تا سیاه،  و سه 
هم  فروشنده  می رفت.  در  جانشان  خرگوش ها  بچه  این  برای  ها  بچه 
اسم  دارن،  بچه خرگوش ها شناسنامه  »این  بچه ها می گفت:  به همه 
خرگوش تو هم پنبه است.« خدا می داند از وقتی که این مغازه را باز 
کرده بود، شاید هزار بچه خرگوش فروخته باشد که اسم همه ی آنها 
داره.«  دردسر  نمیاد.  از خرگوش خوشم  گفت:»نه  مرد  بود.  پنبه  هم 
دوباره نگاهم رد قفس گل و گلدون را گرفت. همه چیز انگار برایشان 
نامرئی شده بود. قفس ها، مغازه، حیوانات، آقای فروشنده و حتی آفتاب 
تند و تیز نیمروزی که لشکرکشی کرده بود توی مغازه و فقط مشغول 
عشقبازی خودشان بودند. فروشنده و مرد به قفس ها نگاه می کردند. 
گاهی لحظه ای می ایستادند و مرد دوباره عینکش را عقب و جلو می 

کرد و می گفت:»نه، نه، گربه هم نمی خوام.« و دوباره شروع به غرولند 
می کرد و می گفت:»مرغ دریایی می خواستم، مرغ دریایی کجا و گربه...« 
گفت:»این  فروشنده  کرد.  قطع  را  حرف اش  سنجاب  قفس  صدای  که 
سنجاب مگه سر جاش بند میشه، تا ازش غافل میشی یه دسته گل 
به طرف قفس سنجاب رفت و دوباره گفت:»عرض  بعد  و  آب میده.« 
کردن  مرتب  به  شروع  و  کرده.«  گیر  آب  ظرف  الی  دمش  نکردم! 
داستان  عاشق  می خواد.  دریایی  مرغ  »زنم  گفت:  مرد  کرد.  قفس 
فروشنده  آقای  خوندیش.«  حتماً  دریایی.  مرغ  جاناتان  باخه!  ریچارد 
حاضر  دریایی.«  مرغ  باخ،  بله.  گفت:»بله  دستپاچگی  با  و  کرد  مکثی 
بودم سر یک هندوانه ی درشت و شیرین شرط ببندم حتی اسم باخ و 
جاناتان به گوشش نخورده بود تا االن.البته به گوش من هم نخورده بود!

 یک لحظه سرم را بیرون آوردم و دیدم یک دماغ بزرگ از میله های 
من  تماشای  حال  در  دقت  با  و  قفس  توی  آمده  و  شده  رد  قفس 
بردم. قلبم  را توی الکم فرو  با سرعت کله ام  پاره شد.  بند دلم  است. 
داشت از جا کنده می شد. اما ته دلم خیالم راحت بود. چون من نه پر 
داشتم و نه هیچ شباهتی به آن مرغ های دریایی جیغ جیغوی از خود 
گفت:»ساکت  و  کرد  صاف  را  سینه اش  فروشنده  آقای  داشتم.  راضی 
اینکه خیلی  یکی  دارن،  دو خاصیت  ها  پشت  دردسره. الک  بدون  و 
توی  درازه.«  خیلی  عمرشون  اینکه  دیگه  یکی  بو هستن،  بی  و  تمیز 
فضای نیمه تاریک الکم شناور بودم و داشتم فکر می کردم که مادر 
و  کرده  تعبیه  ما الک پشتها  برای  تدبیر  روی  از  را  این الک  طبیعت 
یخبندان،  عصر  یا  زمین شناسی  دوران  کدام  در  نبود  معلوم  نبود  اگر 
بودیم.  رفته  بین  از  داشته،  رواج  دسته جمعی  های  انقراض  که  آنجا 
بوی تند ادرار با خاک اره و کاه مخلوط شده بود و معجونی از بوهای 
مختلف توی مغازه می گشت. از سوراخ گردنم فقط کیف چرم مشکی و 
پاهای مرد را می توانستم ببینم. مرد گفت:»حاال کی می تونی واسم مرغ 
دریایی بیاری؟ این دفعه دیگه زیر قولت نزنی.« صدای پای مرد روی 
سرامیک های سفید کف مغازه بلند شد که به سمت قفس می آمد و زل 
زده بود به من. گفتم: »برو برو من یه الک پشتم، مرغ دریایی نیستم.« 
مرد گفت:»این الک پشت رو می برم! قرار مرغ دریایی هم سر جاشه.«

 
باورم نمی شد! من که کوچکترین شباهتی به مرغ دریایی نداشتم و ذره 
ای هم فکرش را نمی کردم که میان این همه حیوان رنگارنگ از طوطی و 
کاسکو بگیر تا موش خرما و خرگوش، یکی پیدا بشود که قباًل  مرغ دریایی 
سفارش داده و حاال الک پشت بخرد. فروشنده گفت: »مغازه ی بنده 
متعلق به خودتونه، به چشم. مرغ دریایی هم میارم.« و بعد هم یک کارتن 
کوچک آورد و مرا از قفس بیرون کشید و توی کارتن گذاشت. مرد سرش 
را به کارتن نزدیک کرد و گفت: »تو دیگه جاناتانی، جاناتان مرغ دریایی.«

 از این تغییر مکان ناراحت بودم. با عصبانیت گفتم: » من جاناتان مرغ دریایی 
نیستم، الک پشت  رو مرغ دریایی میبینه. خدای من! این دیگه کیه.«

بلند شد.  فروشنده در کارتن را گذاشت. دوباره صدای قفس سنجاب 

منجاناتان،مرغدریایینیستم!
سمیهکاظمیحسنوند
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همه جا سیاه و تاریک بود. فقط تکان های گاه به گاهی را حس می کردم. 
صدای زن جوانی بلند شد که گفت: »مسعود! آخه این مرغ دریاییه.«  
دِر کارتن را برداشت و صدایش دور شد و دوباره  گفت:»یه الک پشت، 
چی فکر می کردم چی شد؟«  صدای مسعود از اتاق دیگری بلند شد 
که گفت: »عزیزم، هنوز نیاورده، مرغ دریایی رو یک هفته دیگه میاره. 
الک پشت هم بد نیست، تازه خیلی هم خوبه، حیوون روشنفکراست.«

باز  نور  هجوم  از  هایم  چشم  آوردم.  بیرون  الکم  توی  از  را  سرم  آرام 
که  میشی  درشت  چشم های  با  داشت  عسلی  موهای  زن  نمی شدند. 
مثل چشم های یک مادیان بیگناه و معصوم بود. مسعود لباس راحتی 
گورخری پوشیده بود. سفید با خط های سیاه ، شاید هم سیاه با خط های 
سفید. با خودم گفتم: »چه سلیقه مسخره ای.«  از روی مبل بلند شد 
سنگر  و  بردم  فرو  الکم  توی  دوباره  را  سرم  هم  من  آمد.  طرفم  به  و 
می  »معرفی  گفت:  و  کرد  بلند  و  گرفت  دستهایش  توی  مرا  گرفتم. 
کنم این جاناتان مرغ دریایی من و نیلوفره.« نیلوفر گفت:»چرا واسش 
بحران شخصیت درست می کنی؟ این الک پشته! مرغ دریایی نیست.«

 مسعود دوباره مرا توی کارتن گذاشت و گفت: »بحران؟ کدوم بحران؟ 
اینا همش قرارداد بین آدماست. اسم یه حیوون رو گذاشتن روباه و اسم 
یکی دیگر کالغه. تازه واسشون داستان هم می سازیم، زاغکی قالب پنیری 
دید.... به دهن برگرفت و زود پرید، اینا همش زائیده تخیالت ما آدماست.«

صندلی  روی  و  تراس  توی  می برد  مرا  نیلوفر  ازظهرها  بعد   
هم  اوقات  بیشتر  می خواند.  داستان  برایم  و  می نشست 
کتابی  هر  از  بیشتر  که  را  دریایی  مرغ  جاناتان  داستان  همان 
شد:  می  شروع  اینطور  داستانش  هم  همیشه  و  داشت  دوست 
»آفتاب تازه در آمده و انوار طالئی اش را بر چین و شکن دریا می پاشید. 
در یک مایلی ساحل قایق ماهیگیری بر پهنه ی آب آرمیده بود و به این 
ترتیب پیغام در سراسر آسمان به مرغ های دریایی رسید و هزاران مرغ 
آمدند تا برای خودشان غذایی پیدا کنند. آری روز دیگری آغاز شده بود، 
اما در آن دور دست آنسوی قایق و ساحل جاناتان مرغ دریایی داشت 
تمرین می کرد«. بعد کتاب را روی پاهایش می گذاشت و آرام آرام الکم 
را نوازش می کرد. بوی عطر نیلو شیرین وسبک بود از همان بوهای خوب. 
را چالنده اند توی آن کریستال های درخشان.  انگار عصاره ی طبیعت 
موج روی موج می آمد، بوی ترنج و رازیانه و اسطوخودوس و زنبق و لیمو. 
همه را ترکیب کرده بودند و مایع زردرنگی شده بود و من تا می توانستم 
چشم های  می کردم.  انباشت  و  می کشیدم  شش هایم  درون  به  را  هوا 
شفاف و درشت. با نگاه سخت و سنگینی که اگر به چیزی خیره می شد 
و  ذوب  نگاه  آن  داغ  ُهرم  زیر  است  ممکن  لحظه  هر  می کردی  حس 
گداخته شود. بعد هم می خندید و می گفت: »این داستان معرکه است، 
پر از جنگندگی و متمایز بودنه. آدمها هم همینطورن. مجبور نیستن تا 
ابد مثل کرم های بدبخت وول بخورن توی شرایط تحمیلی اطرافشون. 
میتونن متفاوت باشن و متفاوت زندگی کنن.«  یاد مغازه حیوان فروشی 
افتادم. یاد گل و گلدون و پنبه های ریزه میزه که حتماً حاال رفته اند الی 
هم و وول می خورند. یاد سنجاب و دسته گل هایی که به آب می داد و..

 
را  نارنجی خوشرنگ خودش  کاسه ی  پاییزی،  آفتاب  مانده ی  ته       
پاشیده بود به قسمتی از منظره ی پیش رو. درخت های بلند و آسمان 
خراش های بلندتر و نارنجی خوشرنگ پرتقالی که از شعبده بازیهای پاییز 
هزار رنگ است. آفتاب که می رفت و تاریکی شهر را می بلعید. نیلوفر من 
بلند می کرد و می برد توی خانه و می گذاشت توی آلونک چوبی ام.  را 
طول و عرضش را شمرده ام، طولش شش قدم و عرضش هم سه قدم.

 نیلوفر من را برداشت و روی میز گذاشت و توی ظرف غذایم حلقه های 
و  می پزم.«  مرغ  با  پلو  زرشک  »دارم  گفت:  و  ریخت  فرنگی  گوجه 

روبرویم روی صندلی نشست و آه عمیقی کشید و گفت: »میدونی الکی 
من  است،  دیگه  یکی  با  احمقم،  خیلی  من  میکنه  فک  مسعود  جون، 
و  کرد  قطع  را  حرفش   »... اون  اما  نمیارم،  خودم  روی  به  و  می دونم 
سکوت همه جا را گرفت. حلقه ی گوجه فرنگی را کشیدم توی دهانم. 
مانده  باقی  دیگر  حلقه  دو  خوشمزه،  و  َملَس  داشت،  ترش  مزه ی  ته 
پشت  َمواج  تاریکی  بود.  شده  تاریک  تاریک  دیگر،  پاییزی  هوای  بود. 
کاهوها. چاقوی  ُخرد کردن  به  نیلو شروع کرد  پنجره ها کش می آمد. 
توی ظرف  کاهو  تراشه های  و  می کشید  کاهو  جان  توی  باال  از  را  تیز 
تازه  و  آبدار  تِن کاهوی  تیز توی  می-ریختند. صدای یکدست چاقوی 
با صدای گردش عقربه های ساعت مخلوط می شدند. دوباره صدای نیلو 
سکوت اتاق را بر هم زد و گفت :»من تازه فهمیدم قبل از اینکه تو بیایی، 
چند هفته ای می شد که ته توی قضیه رو درآورده بودم. اول پیامکهاشو 
قرار داشتن. تعقیبش کردم توی یک رستوران  دیدم. یکی دوبار هم 

کارم  و  بودم  پروژه  َسر  گفت:  بودی  کجا  گفتم  برگشت  که  آخر شب 
طول کشید.« نیلو پوزخندی زد و دوباره گفت: »اینم یک پروژه است، 
درسته الکی؟« سرم را بلند کردم و توی چشم هایش زل زدم. سفیدی 
چشم هایش پر از رگ های قرمز شده بودکه مثل جویبارهای نازک پر 
از خون، خودشان را به رخ سفیدی اطرافشان می کشیدند. نیلو دوباره 
گفت:»یکی دو تومن دادم به منشی مسعود، که جیک و پوک کار رو 
خوشحالی  برای  بودم  حاضر  من  و  بود  ناراحت  نیلو  بیاره.«  در  واسم 
داستان  می خوای  چقدر  هر  »نیلو  گفتم:  بزنم.  کاری  هر  به  دست  او 
مرغ دریایی رو واسم تعریف کن. هر روز هر شب. اصال تا آخر عمر.«

با  پلو  زرشک  بوی  می شست.  را  استکانها  سینک  توی  داشت  نیلو 
حرف  وقتی  می خواست  دلم  بود.  کرده  پر  را  جا  همه  زعفرانی  مرغ 
بغل  را  نازکش  شانه های  و  می رفتم  می شنید.  را  صدایم  او  زدم  می 
بلند  موهای  میان  می کشیدم  و چنگ  می دادم  دلداریش  و  می کردم 
کردی  می  زلفش  خرمن  توی  را  سرت  وقتی  که  پیچش  در  پیچ  و 
از  پر  نارنج.  بهار  درختهای  از  پر  باغ  یک  داد.  می  نارنج  بهار  بوی 
شکوفه های ترد  و سفید. روی میز بودم  و می خواستم پایین بیایم. 
بود.  خودش  توی  نیلو  کشیدم.  سرک  میز  طرف  همه  به  نبود.  راهی 
ابرها مثل گزمه های  دارد. دوباره  است. سوز  پائیزی چقدر سرد  باران 
حاال  که  پیرمرد  شد.  باز  در  کرده اند.  قرق  را  آسمان  دست  به  قداره 
پولیور سبز یشمی پوشیده است. چهار لنگ در را باز کرد و برگشت توی 
خانه. چشم های مهربانی داشت و سرش سفید بود. بلند بود و باریک. 
یک باغچه پر از درخت و برگ های ریخته شده ی زرد و نارنجی که حاال 
دیگر کم کم داشت، قطره های باران روی آنها ضرب می گرفتند. پیرزنی 
روی ویلچر بود و پیرمرد داشت ویلچر را به سمت باغچه می آورد. صورت 
زن پر از چین و چروک بود. ریز نقش بود و بی جان. روسری سفیدی 
زیر  »ایناهاش  دیشب  گفت:  پیرمرد   داشت.  آبی چهارپر  با گل های 
بارون پیداش کردم. اول فکر کردم یه تیکه سنگه، اما بعد دیدم تکون 
میخوره.(( پیرزن دست چروک و الغرش را توی هم فشرد و گفت: »کجا 
بود؟« پیرمرد گفت: »روبروی همون آپارتمانی که دیشب ...«  آسمان 
برقی زد و صدای رعد تنوره کشید. گزمه های بی قرار به هم می پیچیدند. 
باران روی برگ های زرد کف باغچه ضرب گرفت. پیرمرد گفت: »برگردیم 
توی خونه، هوا سرده، بارونش زهر داره.«  پیرزن گفت: »پس این زبون 
قطره  باد  نمیاد.«   بمونه! خدارو خوش  و سرما  بارون  زیر  بسته چی؟ 
های سربی و سرد را  به در و دیوار می پاشید. پیرمرد گفت: »االن بر 
اتاق برد.  اتاق.« و ویلچر پیرزن را به داخل  می گردم و میارمش توی 
روی دیوارعکس بزرگی بود. چقدر خنده توی صورت نیلو خوب می نشیند. 
میوه های  شیرینی  از  می شود  پر  گل بهی  لب های  آن  می خندد،  وقتی 
تابستانی. شیرینی انگورهای رسیده و زرد شهریوری. توی عکس مسعود 
هم می خندید. اما لبخندش را انگار به زور چسبانده اند توی صورتش. 
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نیلو من را از روی میز برداشت و توی خانه ام گذاشت. روی ماسه های نرم. 
بعد خودش رفت و روی صندلی کنار پنجره نشست. سر میز شام، نه نیلو 
چیزی گفت و نه مسعود. صدای قاشق چنگال سکوت را می¬شکست. 
نیلو غمگین بود.نمی توانستم ناراحتیش را ببینم. رویم را به دیوار کردم و 
یاد گلوله پنبه ها افتادم که حاال حتماً کلی برای خودشان بزرگ شده اند. 
باران ضربش تندتر شده بود. گزمه های سیاهپوش توی هم می لولیدند. 
پیرمرد برگشت و  من را از روی زمین خیس و سرد برداشت و  به داخل اتاق 
برگشت. گرمای مطبوع و چسبناک اتاق به پوست می چسبید و کش می آمد. 
پیرزن روی ویلچر نشسته بود و گلدوزی می کرد. پیرمرد من را گذاشت 
گوشه ی اتاق، کنار پنجره و خودش از پنجره به باغ باران زده خیره شد. 
خواب بودم. کسی من را از روی زمین بلند کرده بود. می دانستم نیلو 
نیست. چون همیشه عطرش زودتر از خودش به من می رسید. سرم را 
از الک بیرون آوردم. مسعود بود. من را بغل گرفته بود و تکان می داد و 
می گفت:»جاناتان من چطوره؟« بعد پرده را کنار کشید و من را روی لبه ی 
پنجره گذاشت. تازه هوا هنوز گرگ و میش بود. حریر دودی صبح الی 
شاخه های لخت درخت های عظیم الجثه می لغزید. صدای زنگ پیامک 
گوشی مسعود بلند شد. گوشی را از روی میز برداشت و به صفحه ی 
براق آن خیره شد. چند لحظه بعد لبخند مات و کمرنگی روی لب هایش 
نشست. چند گنجشک روی سیم برق، زیر نم باران کز کرده بودند و گاهی 
دم می جنباندند و پرهایشان را پف می کردند. مسعود دوباره من را به 

خانه ی چوبی ام برگرداند و خودش صبحانه نخورده از خانه بیرون رفت. 
می  ُسر  گاهی  و  بودند  لیز  سرامیک ها  بودم.  افتاده  راه  اتاق  توی 
مزه  دهانش  توی  را  چای  می خورد.  چای  داشت  نیلو  خوردم. 
برم  می خوام  کنم؟  چکار  می خوام  دونی  »می  گفت:  و  کرد  مزه 
گفتم:  خودم  با  خورد.  چای  دوباره  و  بزنم.«  حرف  دختره  این  با 
دارم،  سرعتی  عجب  اتاق.   ته  به  برسم  مونده  دیگه  قدم  »چند 
داری؟« حوصله  نکن!  اذیت  رو  خودت  نیلو،   کن  ولش  باورنکردنیه! 

نیلو گفت: » از منشی آدرسش رو گرفتم، میرم سراغش.« و فنجان را 
گذاشت روی میز و بلند شد و به طرف آشپزخانه رفت و دوباره صدایش 
را شنیدم که گفت: »وای به روزی که آدم شروع کنه به دروغ گفتن، 
مثل یه باتالقه. عمیق و متعفن، معلوم نیست. اما آروم آروم همه چی 
رو توی خودش دفن می کنه.«کارش که تمام شد، رفت و کتاب مرغ 
دریایی را آورد و روی صندلی نشست و شروع کرد به خواندن داستان 
ام.  راه رسیده  پایان  به  اندیشید.  جاناتان مرغ دریایی و گفت: »با خود 
تمام چیزهایی که آموخته ام. دیگر تمام شد. من یک مرغ دریایی ام. 
مثل مرغ های دریایی دیگر. مثل آنها پرواز می کنم. سپس با رنج زیادی 
تا ارتفاع صدپایی اوج گرفت و همانطور که به سختی بالهایش را بر هم 
می زد، به سمت ساحل پرواز کرد. تصمیم گرفته بود مثل بقیه مرغ های 
دریایی باشد. احساس بهتری داشت. دیگر با آن نیرویی که او را به سوی 
شگفتی  و  تالش  دیگر  نمی کرد.  احساس  پیوندی  می کشاند،  آموختن 
در کار نخواهد بود. آه چه زیبا بود پرواز در دل تاریکی ها، رها از هر 

اندیشه ای و پیش به سوی نوری که بر مزار ساحل پرتو انداخته بود«.
لباس  نیلو  بود.  بعدازظهر  پنج  ساعت  کردم.  نگاه  دیواری  ساعت  به 
نوازش  را  الکم  و  نشست  کنارم  برود.  بیرون  می خواست  و  پوشید 
می گشت.  رگ هایم  توی  داغی  خون  بود.  شده  داغ  بدنم  کرد. 
باش،  منتظرم  زن.  اون  دیدن  برم  »می خوام  گفت:  و  شد  بلند  نیلو 
گرفته  نبض  باران  بزنم.  فریاد  می خواست  دلم  برمی گردم.«  زود 
برداشت.  را  چترش  می کشید.  شیشه  روی  را  قطره ها  باد  و  بود 
روی  را  دو دستم  کنم.  منصرف اش  رفتن  از  هرطور شده  می خواستم 
پا  و  دست  داشتم  الکم  روی  کردم.  چپ  را  خودم  و  گذاشتم  دیوار 
عجله  با  افتاد  من  به  چشمش  تا  ببندد.  را  در  می خواست  می زدم. 
کار  »این  گفت:  و  برگرداند  پا  و  دست  روی  را  من  دوباره  و  برگشت 
رفت.  و  برگشت  در  طرف  به  بعد  و  می میری.«  خطرناکه.   نکن،  رو 
یک گوشه کز کرده بودم. تنهای تنها. دقیقه ها پشت سر هم می گذشتند 
و باد می پیچید توی پنجره ها و زوزه می کشید. خانه توی سایه روشن 
بود. به ساعت نگاه کردم. ساعت از نه شب هم گذشته. چقدر انتظار برایم 
دردآور و تلخ بود. صدای در بلند شد. خودش بود. همیشه بوی عطرش 
جلوتر از خودش می رسید. کلید برق را که زد. شبح تاریکی پس کشید 
و میان کوچه دوید. موهای پریشان اش آمده بود توی صورتش. چترش را 
گذاشت کنار کمد و روی زمین نشست. بغلم کرد. ریمل چشم هایش توی 
صورت اش پائین کشیده بود و مخلوط اشک و ریمل ماسیده بود روی 

گونه های برجسته و رنگ پریده اش. نیلو با گریه گفت: »باورت میشه؟. 
باهاش ازدواج کرده. دو ساله. اونوقت من احمق هیچی نفهمیدم.«من 
را روی زمین گذاشت و خودش  به طرف در رفت. یک ظرف بزرگ را 
گذاشته بود توی راهروی آپارتمان. ظرف را به داخل کشاند و شروع کرد 
به پاشیدن! اتاق خواب،  تخت، پرده ها، مبل، کاناپه، همه چیز را آغشته 
کرد. بعد ظرف  خالی را به دیوار کوبید و به طرفم آمد. من را برداشت 
و با عجله از پله ها پایین برد. خیابان خلوت بود و تاریک تاریک. داشت 
گریه می کرد و صدایش می لرزید، گفت: »برو برو، اینجا نمون.«  و من را 
کنار درخت پیاده رو گذاشت و خودش به سرعت برگشت و در را بست. 
روی  از  را  من  دوباره  دست هایی  شدم.  شناور  زمین  و  آسمان  میان 
زمین بلند کرد. بعد صدایی را شنیدم که گفت: » این وقت شب، اینجا 
چکار می کنی؟ توی این سرما و بارون.« توی الکم خزیدم. پیرمرد به 
طرف دوچرخه رفت و من را توی سبدش گذاشت و راه افتاد. چشمم 
انتهای خیابان پیچید.  تا وقتی که دوچرخه،  بود،  نیلو  به پنجره خانه 
گزمه ها باز توی هم می لولیدند. سگرمه هایشان توی هم بود.کتری روی 
بخاری جوش می زد و از لوله ی آن بخار لوله می بست. پیرمرد چپقش 
پیداش  کجا  »گفتی  گفت:  پیرزن  شد.  بلند  توتون  بوی  کرد.  دود  را 
کردی؟« پیرمرد دود را بلعید و گفت: »توی خیابون پشتی. جلوی همون 
آپارتمانی که یک زن خونه اش رو آتیش زده. امروز توی صف نونوایی 
می گفتن.« گزمه ها تازیانه به دست  توی آسمان می گشتند ومی غریدند. 
می انداخت. رد  روی صورتم  داغی  اشک  گذاشتم.  زمین  روی  را  سرم 
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پیرباڵیئەدەب



شیـ82

“ئولگۆ”
ناسرفەتحی

لێ  پۆل  لەسەر  مامۆستاکەی  ڕۆژێکیان  منداڵی،  بە 
ببی  دەتهەوێ  داهاتوو؟  بۆ  چییە  خولیات   “ پرسیبوو: 
شێت!” بە  ببم  “دەمهەوێ  گوتبووی:  ئەویش  بەچی؟” 
بکەنن.  پێ  پێت  قسەیەک  وەها  لەسەر  هاوپۆلییەکانت  سرووشتییە 
لە  کە  شتێک  بە  گووکەرەکان  مرۆڤە  بووە؛  هەروا  هەمیشە  چوونکە 
مامۆستاکەت  نییە  سرووشتیی  بەاڵم  پێدەکەنن.  ناگونجێت  مێشکیاندا 
لەسەر قسەیەکی ئاوا بەتوێکڵ پێت پێبکەنێت؛ لەبەرئەوەی، لەبەرئەوەی 
مامۆستاکەشی  ئەو  بەداخەوە  بەاڵم  تەواو!  و  مامۆستایە  کابرا  ناوێ، 
پێیەوە هاتبوو.  پێکەنیبوو، ئەویش جۆرە پێکەنینێک کە تڕێکیشی  پێ 
بەرێتەوە،  دیکە  منداڵەکانی  لەبیر  تڕەکەی  ئەوەی  بۆ  مامۆستاکەی 
سەری بە تەختە ڕەشەکە دادابوو و تا هێزی تێدابوو لێیدابوو. لێدانێک 
هێنابوو. وەدی  بۆ  دواڕۆژی  ئاواتی  ڕۆژە  ئەو  هەر  بەڕاستی  کە 
مامۆستاکەی دوای ئەو کارەی، دەخرێتە زیندانەوە و، ئەویش لە عەیبەتانە 
دەکەن. ئازادی  هۆیەشەوە  بەم  هەر  و،  دەبێ  شێت  ماوەیەک  دوای 
دەڵێن ئێستا هەردووکیان لە دڵی شاردا یەکیان گرتووەتەوە؛ وەک دوو 
برادەری باش. وەک دوو شێتی پاک و خاوێن. دوو شتێتی قسە خۆش و 
دڵپاک. دوو شێتی ڕاستگۆ و مێهرەبان. وەک مامۆستایەک و قوتابییەک نا، 
بەڵکوو وەک دوو مامۆستا، دوو مامۆستای گەڕۆک. دوو نوێنەری جوان 
ژیان و دڵخۆشی. دوو ئولگۆی باش بۆ خولیای داهاتووی منداڵەکانمان!

“دراوسێ”
هیوابەیرامی

لە  بڕدراوە و  ئاودەست  بۆ  دەبێ. الیەکی  لە سێیەک  ژوورەکەم یەک 
دەبێتەوە.  سەروقوونم  جێی  زەحمەت  بە  دەخەوەم.  دیکەشی  الیەکەی 
ژوورەکەم  دەرگای  لێرەم.  زیاترە  مانگ  دانێ.  دەستی  لە  ماوەکەیم 
دەالقەیەکی تێدایە و لەوێ ڕا نان وچام بۆ دەهێنن. کەم واهەیە سەرێکم 
شتەکانی  و  ژوور  دێتە  دەالقەیەدا  بەو  دەستێک  هەر  لێ هەڵبێنن. 
و  دایە  میچی  بەری  دە  چکۆلەش  دەربیچەیەکی  دەبی.  ون  و  دادەنێ 
یەکەم  بۆ  کە  وەختەی  لەو  ژوور.  دێتە  بەوێ دا  ڕووناکایی یەک  تاقە 
جار هێنایانمە ئێرە هەتاکوو ئێستا نزیکەی سی خولەک ڕۆژ درێژتر 
ئەم حەوت  ماوەی  لە  بووم.  گۆڕانێک  تووشی  بۆتەوە. حەوت ڕۆژە 
سەر  نەچوومە  قورس  کاری  بۆ  نە  و  سووک  کاری  بۆ  نە  ڕۆژە 
ئاودەست. ڕۆژی یەکەم و دووهەم کاری سووک و قورسەکەم لەسەر 
پیلکانی نێوان ئاودەست و جێ خەوەکەم کرد. ڕۆژی سێهەم و چوارەم 
پیسایی شم هەر لەوێ کرد.  بە موکێتی سەر حەرزەکەدا کرد و  میزم 
ڕۆژی پێنجەم و شەشەم هاتم و ڕاست لەسەر باڵەنجەی لە ژێر سەرم 
پێوە  بە  هەر  بوو.  حەوتەم  ڕۆژی  ئەوڕۆ  میزتم.  تێی  و  ڕیام  دەنا، 
میزم بە دارودیواری ژوورەکەم دا کرد و هەر بە پێوەش پێی دا ڕیام. 
ئاودەست  ئاوی  لوولەی  کە  هەیە  بچکۆالنە  کونێکی  ژوورەکەم دا  لە 
لەمەوبەر  ڕۆژ  دە  تەنیشتم.  ژوورەکەی  دەپەڕێتەوە  بەوێ دا 
بێ تاقەتی  تێ دایە.  کەسێکی  ژوورەش  ئەو  کرد  هەستم  دەبوو 
تێ گەیاند  خۆم  لە  زەحمەت  بە  وانییە.  تێ گەیشتم  دواتر  دەنواند. 
بڕیارم دا. بوو  ڕۆژ  سێهەم  سەری  یەکدی.  ئاودەنگی  بووینە  و 

“دار و بەردی ئێرە دەبێ پێی دا هەڵمیزی. ئێرە بە تڕان گەرم  دا 
هاتووە.”

دەکات. دەالقەکەم دا  بە  خۆ  کە  دەکەم  دەستەش دا  بەو  میز  سبەی 

پیرباڵی ئەدەب
کۆمەڵێک کورتیلەچیرۆکی کارگەی چیرۆکی “بێ سنوور” لە        

تێلێگرام دا؛ له سەر هەوێنی فەرهاد پیرباڵ
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“فەرد”
عەباسیفەنایی

سەرەساڵە و پێنج شەممەیەکی پرتەقاڵی. 
هەیە؟” پرسیاری  “کێ  گوتی:  و  کردوو  تەواو  وتارەکەی 
نەمدیبوو. پێشتر  لەنزیکەوە  هەرگیز  پەرۆشبووم، 
دەستم بەرزکردەوە و بێ ئەوەی ڕێم پێبدا، گوتم: “دەتوانم پرسیارێک 

کردوو  بزەیێکی  بکەم؟” 
هەڵستاوی  تازە  “تۆ  گوتی: 
وەرەقە  پارچە  فەرموو!” 
لە  و  دەرهێنا  دوولەتەکەمم 
ڕێزی پێنجەمەوە دەستم پێکرد 
زانی  کەی  “فەرهاد  بەوەی: 
بە  کەیبوو  ئەی  فەرهادە؟ 
فەرد؟” کە ئەوەی بیست لەسەر 
کورسی بێ ئۆقرەی هەڵسایەوە 
من  و  ڕوە  کرد  ڕای  و 
بەستووبوو. چەق  لەبەردەمم 
دەستی  کردەوە  نزیک  دەستی 
ماچی  و  کوشیم  توند  توند 
و  کردم  المی  هەردوو 
وەاڵمی  ئەمڕۆ  “من  گوتی: 
چوونکە  نادەمەوە”  ئەوەت 
لەبارەی  کەس  هەموو  نابێ 
تێم  پشتی  بزانێ.  فەرهادەوە 
کرد و دەستەکانی بەرزکردەوە 
گەورە  هەندگاوێکی  چەند  بە 
خۆیی. شووێنەکەی  گەڕایەوە 

فەرهاد  تێگەیشتم  باش 
تێ  ئێمە  لە  یەک  هەر  لە  فراوانتر  چینەوە  چوار  لەپشتی 
خۆم. جێگاکەی  دانیشتمەوە  کز  سەر  ڕۆژە  ئەو  بۆیش  دەفکرێ؛ 

“زەبروزەنگی چەک و چیا”
بیژەنڕەحمانی

ئەوین  وانەی  نەیدەزانی  هاتەوە;  سۆربۆن  لە  کە  کاتێک 
بەدواوەیە! ئاکامێکی  چ  دا,  پارە  و  چەک  واڵتی  لە  گوتنەوە, 
لە چل و سێهەمین ساڵی تەمەنی دا, هەشتاوشەشەمین کتێبی نووسی. 
لە هێڵی 2018ی کتێبی 58ی دا, باسی منداڵئازاری کردبوو. چونکە 
بە  نەکرابوو;  منداڵ  و  ئەوین  باسی  قەت  دا,  زەالمەکان  قامووسی  لە 
تاوانی گیرۆدەبوون شێتاندیان بۆ شێتخانەی زەالم. منااڵنی ئەو واڵتە 
دەمیزتن! لەخۆ  شەوێ  هەموو  نەدیت;  هەورەوە  بە  خەونییان  چیتر 

“ئاوڕ”
موحسینسوبحانی

مزگەوتەی  ئەو  ئاودەستی  ناو  دەچمە  دووکان  لە  کە  جارێک  هەموو 
تەنیشتمان، دوای دانیشتن و سووک بوونێکی بە لەززەت، دەستم دەخەمە 
ژێر چەنە و قەوەتێکی درێژ دەکەم و لە دیواری ئاودەستەکە ورد ئەبمەوە:

مەرگ بۆ .....
پیرۆزە ڕۆژی .....

ژمارەی ... جندە ۰۹......
بژی حیزبی .....

دایک و خوشکی.....
. . . . .
ئەمانە و بە دەیان دروشمی جۆراوجۆر کە هەندێکیان ڕەش کراونەتەوە 
و  سڕدراونەتەوە  و  بووون  کاڵ  سرامیکەکە  سەر  لە  هەندێکیان  و 
جارێ  هەموو  نەبۆتەوە.  وشک  ڕەنگەکانیان  هێشتا  دیش  هەندێکی 
بۆ  لەمیانەوە  ئاودەست.  ئەو  بۆ  ئاودەستەوە  لەم  دەگۆڕم.  ئاودەستەکەم 
ئەویتر.  بۆ  لەویانەوە  ئەویان. 
پڕن  تێکڕا  دەبینم  کەچی 
دڵی  قسەی  و  دروشم  لە 
ئەوانەی ئێرە بەسەرئەکەنەوە. 
دەرەوە  لە  کە  شتگەلێک 
بە  لێرە  و  بێژن  پێناوێرن 
هەڵیئەڕێژن. تۆخ  ماژیکی 
هەستانم  دوای  بەیانییە  ئەم 
و  دا  پشتەوە  لە  ئاوڕێکم 
بینیم  بەسەرسوڕمانەوە 
هەر  پشتم  دیوارەکەی  کە 
هیچ  و  ماوەتەوە  خۆی  وەک 
نەنووسراوە  لەسەر  شتێکی 
ال  دوو  لەو  و  دەرگاکە  لە  و 
هەموو  پاکترە!  دیوارەکەیتر 
و  گەڕام  دی  ئاودەستەکانی 
بۆیە  بوو.  شت  هەمان  هەر 
بڕیارمدا ئەمجارە کە هاتمەوە 
بۆ حاجەت لە دیواری دواوەی 
بنووسم: ئاودەستەکان  هەموو 

“دیتت چۆن گووت بە 
ئازادیدا کرد؟!”

“پیرباڵ...”
شەرمینساڵحی

یەکەم جار لە پارکی ئازادیا بینیم؛ وتم: نا ناکرێ؛ لێرە و لەم کات و 
ساتا؟ ئەو ئیسە ئەشێ لە زیندانی هەولێر بێت، لێرە چی ئەکا؟ وردتر 
کە لێم ڕوانی بینیم نا خۆیەتی هەمان قیافە و سەر و پۆرتک کە لە گرتە 
ڤیدیۆییەکان و لە کەناڵەکانی باشوور بینیووم؛ بـا” قژە سپیییە ئاڵۆزەکەی 
زیاتر پەرێشان کردبوو، جار جار مژێکی قوڵی لە جگەرەکەی دەدا و بە 
مشارێک تەختەکەی بەر دەستی دەبڕییەوە؛ سام گرتبوومی و زاتم نەبوو 
لێی نزیک بمۆ. لە نزیک گۆڕەکەی شێرکۆ، تەختە و دارێکی زۆری بە 
دەور خۆیا کۆ کردبووەوە و دواتر بە بزمار لێکی ئەدان؛ نازانم بۆچی 
ئەو کەسانەی لەوێ بوون، هیچیان بۆ ساتێکیش سەیری ئەو دیمەنەیان 
نەئەکرد، وەک ئەوەی نەیبینن، پشتیان تێئەکرد و لە پاڵیۆ ئەگوزەران. 
دامان  پارکە،  ئەم  کەوتۆتە  ڕێم  چۆن  و  ئەکەم  چی  لەوێ  نەمئەزانی 
نابوو لە تەک دەزگیرانم بەرەو هەولێر بچین، بەاڵم زۆر سەیر بوو من 
لە سلێمانی بووم و لە پارکی ئازادی! سەیرێکی دەور و پشتم کرد هیچ 
نیشانێک لە دەزگیرانم نەبوو، تەنیا خۆم بووم بە کیفەپشتییەکەمەوە لە 
سەر نیمکەتەکە دانیشتبووم. شپرز و مانوو، سەرم لێشێوابوو؛ هەرچیم 
ئەکرد توانای نزیک بوونەوەیشم لێی نەبوو، دەنگەکان لە مێشکما هات 
و چۆی ئەکرد، فەرهاد شێت بووە، شێت شێت شێێێێت تتتتتتت. دەترسام 
نێو  لە  ئەکرد  هەستم  دەبڕیەوە.  تەختەکانی  تووڕەیی  بە  زۆر  چون 
دارستانێکی سامناکا ون بووم و هەر وەختە ئاژەڵێکی وەحشی هێرش 
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کاتە سەرم. لەو خەیااڵنا بووم کە دوو کەسم بینی بەرەو ڕووم دەهاتن، 
لێره  فەرهاد  بپرسم  لێیان  ئەتوانم  وتم  بوون؛  گەنج  پیاوێکی  و  ژنێک 
چی ئەکا و بۆ خەریکی بڕینەوە و لێکدانەوەی ئەو تەختانەسە؛ کاتێ 
لێرە  فەرهاد  ئەزانن  ئێوە  ببوورن  ئەرێ  وتم:  بوونەوە،  نزیکم  تەواو 
پێمۆ؟ ئێوەمە، گوێتان ها  ببوورن خاتوون، کاکە...لە تەک  ئەکا؟  چی 
بەالم بێ ڕوو کردن لە من بە قسەی خۆش و پێکەنین لە پاڵمۆ ڕەد بوون.
ئێژم  چین  کەڕن  ئێوە  نامبینن؟  ئەرێ  کرد:  هاوارم 
دەنگم  لە  گوێی  فەرهاد  کرد  هەستم  ئەکا؟  چی  لێرە  فەرهاد 
هەڵگرت. دارەکان  مشارکردنی  لە  دەسی  چونکا  بوو، 
قاچەکانم  هەڵسامەوە،  گرتبوو،  سەرتاپێمی  زۆر  ترسێکی    
و  هەڵکەوتم  پڕا  لە  دواوە،  ئەچوومە  هەنگاو  هەنگاو  دەلەرزین 
پاڵمۆ  لە  کەسانەی  ئەو  تەواوی  زانیبوو  تازەم  کەوتم؛  عەرزا  بە 
لە سەر عەرزەکە کەوتبووم  نەیانبینیبووم؛ هێشتا  گوزەریان کردبوو، 
دەسێک  بە  بوو،  فەرهاد  کریا،  درێژ  ڕووم  بەرەو  دەسێک  کە 
ڕاکێشابوو؛  من  ڕووی  بەرەو  دەسێکیشی  و  گرتبوو  مشارەکەی 
هەڵیساندمەوە.  و  کردم  بۆ  زەردەخەنەیەکی  ترساوم،  زۆر  زانی 
و... بردمی  تەختەکان  الی  تا  دەکرد.  زۆر  ئاسوودەییەکی  بە  هەستم 
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پێدەچێ  چاوم  بەر  دێتە  ئاشنا  ڕوخسارت  دەکەم  سەیرت  هەرچی 
کردبێتم گەڵدا  لە  وێژت  وتوو  پێشتر  و  بیت  ڕۆژنامەنووس 
ئەتبینم یەکەمە  جاری  ئەمە  و  نیم  ڕۆژنامەنووس  نە  وتم: 
ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی  دەڵێ  زاراوەت  وتی: 
هەولێر  بەرەو  دەزگیرانم  تەک  لە  و  ڕۆژهەاڵتم  کچی  وایە  وتم: 
ئەتبینم لێره  و  ئێرە  کەوتۆتە  ڕێم  ئیسە  چۆنە  نازام  ئەچووین، 
وتی: چەند ڕۆژە چاوەڕێت دەکەم، ئێمڕۆ ئیشم تەواو دەبێت تۆ دەبێ بیبینی
تابێ  بزمارەکەکانی  و  خوار  ئەهاتە  گوێیا  و  سەر  بە  عارەق 
چیرۆکنووس... بە  ببم  تەمام  بە  فەرهاد  وتم:  دائەکوتا،  تووندتر 
شانەکانی بەرز کردەوە و هەڵسایە سەر پێ و هاتە نزیکمەوە، چاوی لە 
نێو چاوانم بڕی و وتی: دەزانم بەاڵم بۆ ئەوەی ببی بە چیرۆکنووس دەبێ 
سەرکێش بیت، ئەوەندە سەرکێش کە بتوانی بە شتە پیسەکاندا هەڵمیزی!
هەڵمیزین؟ ئەتوانین   ئێمە  بۆ  هەڵمیزم؟  وتم: 
هاوار،  و  جنێو  بە  قژ  بە  جەستەت  بە  دەتوانی  ئەرێ  وتی: 
بقێڕێنی  دەبێ  ناڕەواییەکدا،  و  ناحەقی  هەرچی  بە  هەڵمیزە 
نابیین... حاڵی  یەکدی  لە  نەقێڕێنین  گەر  کەڕین  میللەتێکی  ئێمە 
هەموو  ئەم  چیت  خەریک  نایەژی  پێم  فەرهاد،  باشە  وتم: 
بکەم  درووست  کتێبخانەیەک  دەمهەوێ  وتی:  چییە؟  بۆ  تەختەیەت 
بینی  شێرکۆم  دوێنێ  دانێم.  تێدا  شێرکۆی  و  خۆم  کتێبەکانی  تەنیا  و 
بۆ  بکەم  ساز  کتێبخانەیە  گۆڕەکەی  تەنیشت  لە  لێکردم  داوای 
دەبێت. تەواو  زوویی  بە  و  نەماوە  زۆری  کتێبخانەکە  هەردووکمان، 
 وتم: بەاڵم خەڵک ناتبینن و لە پاڵتۆ، ڕەد ئەبن چۆن دوایی کتێبخانەکەتان ببینن؟
وتی: ئێستا کەمن، ئەو کەسانەی من دەبینن و گوێ لە قسەکانم دەگرن و 
باوەڕیان پێی هەیە؛ ئیمڕۆ شێتم سبەی کە هەواڵی مردنم باڵو بووەوە، 
هەموو گوێقواڵخ دەوەستن خەمت نەبێت. وتم: فەرهاد، فەرهاد فەرهاد...
سەر  لە  بینی  دەزگیرانمم  کردەوە  بەرز  سەرم  کاتێ 
سەیرم  سەرسووڕمانەوە  بە  و  دانیشتووە  نیمکەتەکە 
فەرهاد! بووینایە  هەولێر  لە  ئیسە  ئەشێ  ئێمە  وتم:  ئەکات، 

١٥خولەک
جێگربەختیار

دەرگەکەیان تۆزێک بۆ کردوومەتەوە، لەم بۆشاییە دەڕوانەمە ژوورەوە، 
هەوڵ دەدەم دیدارێکی فەرهاد ریکۆرد بکەم، تاوەکو ئەم شەو لە کە ناڵی 
یوتوبەکەمی دایبەزێنم، هیچ نەبێ ڤیدیۆیی فەرهاد وادەکات زۆرترین 
کتێبەکانیەتی  دانانی  خەریکی  ببنەوە.  کۆ  کەناڵەکەم  دەوری  لە  بینەر 
لە سەر زەویەکە، دانە دانە کتێبەکانی ڕیز دەکات وەک بڵێی بیەوێت 
کردبوو،  خولەکی  پازدە  داوای  کتێبخانەکەی.  ڕەفەی  ناو  بیانخاتە 
بکات.  پێشکەش  وتارێک  و  کۆبێتەوە  خێزانەکەی  لەگەڵ  ئەوەی  بۆ 
گشتیان ئامادەن، بە سێ ڕێز دانیشتوون، ڕیزی یەکەم براکانی، ڕیزی 
دووەم خوشکەکانی و کچەکەی و خێزانی، ڕیزی سێیەم کوڕەکەی و 
برازاکانی. تەواوی ئەو کتێبانەی کە نوسیبوونی وا لەسەر زەویەکەن 
وتارەکەی  بە  دەست  خەریکە  دایناون.  یەکتر  لەسەر  مێزێک  وەک 
بکات.  چەپڵەیەک  لێدەدات بۆ ئەوەی هۆشیان بێنێتە الی خۆیان، دەچێتە 
سەر کتێبەکان ڕا دەوەستێت، چاویلکەکەی لە چاوی دەکات و سەیری 
کاتژمێرەکەی دەستی دەکات، تەواوی دیدارەکە بە بێدەنگی دەمێنێتەوە.

.

.

.
دیدار کۆتایی هات، فەرهاد شوێنەکەی جێ هێشت.
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دەرکردووە  ناوبانگت  وەرگێڕ  و  نووسەر  وەکو  مامۆستا، جەنابت  ساماڵ: 
نووسراوەکانی  و  کەسایەتی  کوردی  ئەدەبیاتی  خوێنەری  بێگومان  و 
خۆتەوە  ژیانی  قۆناغەکانی  لەمەڕ  خۆشە  پێم  بەاڵم  دەناسن،  جەنابت 
چۆن  و  کەی  بووی؟  لەدایک  ساڵێک  چ  و  کوێ  لە  بدوێی.  بۆمان 
دەیانزانی،  زمانانەی  ئەو  بڵێم  باشتر  یان  ئینگلیزی،  زمانی  فێری 
دەنووسی.  زمان  سێ  بە  النیکەم  جەنابت  دەزانم  من  چونکە  بووی؟ 

محەمەدڕەمەزانی: من سالی 1960 له شاری بۆکان له گەڕەکی پشت 
حەمامی کون، واتە گەڕەکی جوولەکەکان لەدایک بووم. خوێندنی سەرەتاییم 
لە بۆکان و ناوەندیم لە بانە و ئامادەییم لە مەهاباد تەواو کردووە. لە زانکۆی 
ساڵی ١٩٨٠  وەرگرتووە.  ئینگلیزیدا  ئەدەبی  بواری  لە  باکالۆرم  تارانیش 
خوێندکاری ساڵی یەکەمی زانکۆ بووم، کە یەکەم بەرهەمی وەرگێڕانم لە 
زمانی ئینگلیزییەوە بۆ فارسی لە الیەن ناوەندی چاپ و باڵوکردنەوەی 
کتێبی  دواین  ئەمە  بەختەوەرانە  بووەوە.  باڵو  تاران  لە  )سپیدەدم(ــەوە 
سیاسی بوو، ئیتر توخون کاری سیاسی نەکەوتم، ڕووم کردە ئەدەب و هونەر. 
کۆلێژی  واتە  مەوە،  کۆلێژەکەی  پەنای  بە  جوانەکان  هونەرە  کۆلێژی 
نێو  لە  کاتەکانم  زۆرتری  بوو،  مرۆیییەکانەوە  زانستە  و  ئەدەبیات 
وێنەکێشان،  وەکو  جۆراوجۆرەکاندا،  بوارە  لە  هونەرمەندم  هاوااڵنی 
زمانی  دەکرد.  تێپەڕ  “بی بی جان”دا  شانۆی  و  شانۆ  مۆسیقا،  وێنەگری، 
لە  بووم  قوتابی  کە  ئەودەمەی  زانستگە،  بۆ  چوونم  لە  بەر  ئینگلیزی، 
نەکردبوو  تەواو  ئامادەییم  هێشتا  بووم.  فێر  مامۆستا  بەبێ  مەهاباد، 
فەرەنساییش  ئینگلیزی دەخوێندەوە. زمانی  بە  ڕۆمان و شیعر و شانۆم 
وەرگێڕاوەتەوە  ئینگلیزییەوە  لە  کارانەم  ئەم  بووم.  فێر  خۆم  الی  هەر 
باڵوکراونەتەوە: و  چاپ  تاران  لە  هەموویان  و  فارسی  زمانی  سەر 
1.  آیا چین می خواهد آسیا را ببلعد؟ )ئایا چین دەیەوێ ئاسیا قووت دا؟(        
2. شکست و پیروزی پیکاسو، نووسراوی جان برگر، وێنەکێش و ڕۆماننووس 
و ڕەخنەگری هونەریی ئینگلیزی. ناوەندی باڵڤۆکی )شباهنگ( چاپی کرد.
3. بەدوای ویدا ڕۆمانی Gم  هەر لەو نووسەره کرده فارسی بۆ ناوەندی باڵڤۆکی 
‘’شەباهەنگ’’. ئەمە یەکێک لە ڕۆمانە مۆدێرنەکانی سەدەی بیستەمە و 
ناوەندی  کێشا،  پێوە  زەحمەت  زۆرم  من  و،  بردەوە  پولیستری  خەاڵتی 
باڵوکردنەوەکەی، هەقەکەیشی دامێ، بەاڵم داخی گرانم ئەوکاتی )١٩٨٥( 
پێم  ئەخالقییشەوە  لەباری  نەدا.  باڵوکردنەوەی  ڕێگای  ئیرشاد  وەزارەتی 
شەرم بوو، نوسخەیەک بۆ خۆم هەڵگرم، دواڕۆژ لە جێیەکی دی چاپی بکەم.
‘’گوتنبرگ’’، بە پێشنیاری خوالێخۆشبوو  ٤. صنعت شیشه، بۆ باڵڤۆکی 
هونەرییەکان(،  کتێبە  بەناوبانگی  وەرگێڕی  شروە،  )عەربعەلی 
ناوی  بە  بەرنامەیکدا  لە  ئێران  تەلەڤزیۆنی  بووەوە،  باڵویش  کە 
کرد.  وەرگێڕانەکە  )نثر(  پەخشانی  تاریفی  زۆری  کتاب(،  )جنگ 
شێواز  وێنەکێشی  روسو(  )هانری  ژیاننامەی  کتیبی   .٥
کرد.  تەرجەمە  ‘’بهار’’  باڵڤۆکی  بۆ  فەرەنساییم  ساکاری 
تەنزی  چیرۆکی  کۆمەڵێ  ئیرلەندی(،  )پێکەنینی  ایرلندی  خندەی   .٦
کرد. چاپی  ‘’عابد’’  باڵڤۆکی  ناوەندی  کە  ئیرلەندییە،  تەنزنووسانی 
لە  گولدستاین(،  )جوزف  نوسراوی  درون،  بصیرت   .٧
بووەوە.  باڵو  تاران  لە  ‘’سارگل’’،  باڵڤۆکی  ناوەندی  الیەن 
الیەن  لە  کافکا’’،  ‘’جوزف  نوسراوی  محاکمه،   .٨
بووەوە. باڵو  تاران  لە  ‘’کولەپشتی’’ـەوە  باڵڤۆکی  ناوەندی 
لە  ڕووس،  گەورەی  نووسەری  دۆستویفسکی،  فیودۆر  ڕۆمانیکی   .٩
 )A Most Unfortunate Incident( ئینگلیزییەکەیەوە  دەقە 
کردوومەتە فارسی و ناوم ناوە )از بد حادثە(، بەاڵم باڵوم نەکردووەتەوە.
کوردییەکانی  گۆڤارە  لە  کردووه.  کوردیم  کاری  1990وه  ساڵی  له 
و  کورتەچیرۆک  وەرگێڕانی  هەم  باشووردا  و  ڕۆژهەاڵت 
خۆم  کورتەچیرۆکەکانی  هەمیش  کردووە،  ئەدەبیم  وتاری 
کوردییەکانم: کارە  لە  بەشێکن  ئەمانەش  کردووەتەوە.  باڵو 
باڵڤۆکی  ناوەندی  کە  خۆم،  کۆمەڵەچیرۆکی  ١.    “مزگێنی”، 
پیشانگای  دوازدەهەمین  لە  کرد.  چاپی  سەقز  ‘’موحەممەدی’’ی 

بوو. ئەودەمی  تاران پڕفرۆشترین کتێبی کوردی  لە  نێودەوڵەتیی کتێب 
میدیا تیڤی Media TV هەبوو، سێ نووسەری باشوور، کە یەکێ لەوان، 
حەمەسەعید حەسەن بوو، پتر لە سەعاتێک قسەیان لەسەر کرد و زۆر 
بە محیببەتەوە باسیان کرد. ئەم کۆمەڵەچیرۆکەم، هەرخۆم بە ئینگلیزی 
هەن. دا   ramazanee@tripod.com ماڵپەڕی  لە  و  نووسیوەتەوە 
ئینگلیزی  نووسەرانی  لە  چیرۆک  کۆمەڵێک  هەرمان’’،  ‘’دەنگی   .٢
لە  و  کوردی  کردوومەتە  ئینگلیزیڕا  لە  کە  ئەورووپاییە،  و  زمان 
بووە. واڵتیش  دەرەوەی  لە  باشی  کاردانەوەیەکی  بووە.  چاپ  سلێمانی 
دەقی  لە  فۆکنەرم  ویلیام  نووسراوی  تووڕەیی’’،  و  ‘’هەرا   .٣
تازەمە.  کاری  ئەمەیان  کوردی.  کردووەتە  ئینگلیزییەوە 

لە  جەنابت  وەرگێڕانی  کاری  یەکەم  گوتت  مامۆستا،  ساماڵ: 
نەکرد؟ تەرجەمەت  کوردی  بە  بۆچی  بووە،  فارسی  بۆ  ئینگلیزییەوە 

و  بووم  ئێران  تووده ی  حیزبی  الیه نگری  ئه وده می  ڕەمەزانی:  محەمەد
نه ته وایه تی.  خه باتی  له   بوو  گرینگتر  چینایه تی  خه باتی  ڕوانگه یه وه   له و 
بۆیه  خه می ئه وده مه ی من که  ته مه نم بیست ساڵ بوو، خه بات له گه ڵ 
هێنری  ئێرنێست  کتێبه ی  ئه و  کرده   ڕووم  بۆیه   بوو،  مائوئیسم  بیری 
فارسی  به   ئه وه ش  و  دا؟’’  قووت  ئاسیا  ده یه وێ  چین  ‘’ئایا  ناوی  به  
سیاسیم  کوڵی  و  که ف  زوو  زۆر  به ڕاستی  کوردی.  نه ک   کرده مه وه  
ئه ده به . تینووی  هونه ره ،  تینووی  زۆر  یه کجار  ڕۆحم  دیتم  و  نیشته وه  

باڵوم  گوتت  کە  دۆستۆیفسکی،  ڕۆمانەکەی  لە  بێجگە  ساماڵ: 
نەکردبێتەوە؟  باڵوت  کە  هەیە،  دیکەشت  بەرهەمی  نەکردووەتەوە، 

نه کردوون،  باسم  هه ن،  نه کراویشم  چاپ  کاری  ڕەمەزانی:  محەمەد
حه سه نلوو’’،  ‘’گردی  له سه ر  ورمێ  مۆزه ی  بۆ  کتێبێک  وێنه ،  بۆ 
ئه مریکایییه کانه   کۆنینه ناسانه ی  مه قاله ی  کۆمه ڵێک  که  
بووه . ماناییه کان  شارستانه تیی  شوێنی  که   ده ڤه ره ،  ئه و  له سه ر 

دوو  جەنابت  پێش  کافکا  ‘’دادگا’’ی  ڕۆمانی  مامۆستا،  ساماڵ: 
لە  داوایان  بوو  چۆن  فارسی،  بە  کردوویانە  دیکە،  وەرگێڕی 
بکەیت؟ لێ  تەرجەمەی  سێیەمین  فارسی  بە  هەر  کرد  جەنابت 

‘’کوله پشتی’’ ته له فوونی بۆ  محەمەدڕەمەزانی: کاتێ به رپرسی باڵڤۆکی 
کردم له  تارانه وه  و قسه ی له گه ڵ کردم، دیتم هێندێک له  وه رگێڕانه کانی 
کاکه   گوتم  بوو.  من  فارسیی  نه سری  شاره زای  و  خوێندۆته وه   منی 
جالل الدین  و  حداد  اصغر  )علی  دی،  وه رگێڕی  دوو  کافکا  محاکمه ی 
اعلم(، یه که میان له  ده قی ئاڵمانی و دووه میان له  ئینگلیزیڕا کردوویانه ته  
بۆ  ته رجه مه  کرابێ ده ستی  فارسی  به   کارێکی  ناکه م  فارسی، من حه ز 
به و  له مێژێن.  هی  ئه مانه   گوتی  بکەمەوە.  تەرجەمەی  دیسان  و  به رم 
شاره زاییه ی له  توانای وه رگێڕانی تۆدا هه مه ، کاره که ی تۆ چه ند هێنده  
پێشه کییه کی  و  وه رمگێڕاوه   و  کرد  قبووڵم  ده بێ.  باشتر  ئه وان  هی  له  
دڵت  که   نیە   وه ی  له به ر  ده ڵێم  شتێک  گوتی  نووسی.  بۆ  ئابڕوودارم 
خۆش بکه م، کتێبه که تم داوه  به  چه ند که س کتێب خوێنیی زۆر کارامه  
خوێندوویانه ته وه ، ده ڵێن وه رگێڕانه که ی تۆ زۆر زۆر له وانی دی باشتره  و 
ده ڵێن پێشه کییه که شت له  باری شان و شه وکه ته وه  له  ڕۆمانه که  که متر نیە .

کاری  هێنان،  ناوت  سەرەوە  لە  کارانەی  لەو  بێجگە  ساماڵ: 
نەکردبێتەوە؟  باڵوت  کە  هەیە،  کوردی  بە  دیکەشت 

گۆڤاره کاندا  له   بابه ت  زۆریشم  کتێبانه ،  له و  بێجگه   محەمەدڕەمەزانی: 
docu� به ڵگه یی  فیلمی  سه تان  و  کوردی  سه ر  )وه رگیڕاونه وه  
زاگرۆس  بۆ  خه اڵتم  براوه ی  فیلمی   ٥٥ نزیکه ی  و   )mentary
کوردی. سه ر  وه رگێڕاوه ته وه   ئینگلیزیڕا  له    Zagros TV تی ڤی 
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دەبێ  جەنابتەوە  بۆچوونی  بەالی  باش  وەرگێڕانی  مامۆستا،  ساماڵ:
سەر  وەردەگێڕدرێتە  زمانێکەوە  لە  بەرهەمێک  کە  دیارە  بێت؟  چۆن 
ناچێ  دەنا  بەدەگمەن،  مەگین  دووەم،  زمانی  دیکە، خوێنەری  زمانێکی 
بکات،  بەراورد  سەرەکییەکەی  دەقە  لەگەڵ  تەرجەمەکراوەکە  دەقە 
کراوە  تەرجەمە  باش  دەقە  ئەو  دەزانێت  دەیخوێنێتەوە  کە  کەچی 
وەکو  جەنابت  بۆچوونی  بەاڵم  وابی،  هەر  جەنابیشت  ڕەنگە  خراپ.  یان 
خوێنەرێک، کە خۆشت نووسەر و وەرگێڕی، لەگەڵ بۆچوونی خوێنەری 
ئاسایی جیاوازە، جەنابت پێت وایە تەرجەمەی باش چۆنە و یانی چی؟

محەمەدڕەمەزانی: ته رجه مه ی باش ئه وه یه  به وه نده  ڕازی نه بێت که  زمانی 
سه رچاوه  و زمانی کوردی باش بزانێ؛ به وه ش ڕازی نه بێ که  وه رگێڕێکی 
به توانایه . ده بێ وه ک ڕۆماننووسێک له  ده قی ڕۆماندا و وه ک شاعیرێک 
له  ده قی شێعردا حزووری هه بێ. کاتێک ڕۆمانێکت وه رگێڕاوه  کاره که ت 
ده بێ  وه رتگێڕابێته وه .  ڕۆمانه که   زمانی  به   که   سه رکه وتووه   ئه وده می 
وه رگێڕ وریا بێ، نابێ ده قی وه رگێڕانه که ی هه رته نیا بریتی بێ له  کۆمه ڵێ 
ڕسته  و وشه ی جوان و شاز و ڕه وان! ده بێ وه رگێڕ وه ک ئه ندازیارێکی 
هونه رمه ند ڕسته  و وشه کان پێکه وه  هاوسه نگ بکا بۆ ئه وه ی هه موو بینای 
ده قه که  یه کده ست بێ. له  وه رگێڕاندا پاراستنی شێواز style  زۆر زۆر 
بین،  زیره ک  و  هه ستیار  زۆر  تێکنیکه کان  به   سه باره ت  ده بێ  گرینگه . 
سه باره ت به  مۆسیقای وشه  و ده سته واژه  و ڕسته کان زۆر زیرەک بین. 
له و شوێنانه شدا که  هێما و ئاماژه  و ته وس )چ ته وسی وته ، یان ته وسی 
بارودۆخ( هه ن، ده بێ زۆر به  داو و سڵه وه  وشه ی هاوسه نگ هه ڵبژێرین. 
وه رگێڕی لێهاتوو کێش و قورسایی وشه  له  باری سۆز و عاتیفه  و هه ست 

و بیرمه ندییه وه  ده زانێ و 
ده بێ  ئاڵتوونفرۆش  وه ک 
له   ناسکتر  زۆر  سه نگی 
باڵی مێشه نگوینی هه بن. 
ڕۆژگارێکدا  له   ئێمه  
ده ق  زمانی  ده ژین 
ئینگلیزی  )مه به ستم 
نیە (  فه ره نسایی  یان 
به تایبه ت  گرینگه،   زۆر 
مودێڕن  به رهه مه   له  
پۆستمودێڕنه کاندا.  و 
)لحن،  ڕاوێژ  هه روه ها 
tone(  یه کجار گرینگه ؛ 
ئایا  گاڵته جاڕییه،   ئایا 
له   ئێمه   شیوه نه ؟ 
جێیمز  یوولیسزی 
گریانی  جۆیسدا 
به اڵم  خه یااڵوی، 
ستێفێن  بێفرمێسکی 
دایکی  بۆ  دودالۆس 
و  گه رمتر  که   ده بینین، 
گریانی  له   پڕفرمێسکتر 
گریانی  ئاه ،  ئاساییه . 
چی  هونه رمه ندێک! 
ده کا؟  موعجزه یه   ئه و 
ناوازه   ئه ندازیارییه کی 
وشه ی  کۆمه ڵێک  به  
ئاسایی. )به ڕواڵه ت!( 

جەنابت  کەواتە  ساماڵ: 
وەرگێڕانیش،  دەڵێی 
نووسینە  جۆرێک  خۆی 

داهێنان  وەستاکارێک  وەکو  وەرگێڕ  کە  نیە،  میکانیکی  کارێکی  هەر  و 
یان  بکاتەوە.  مۆنتاژ  دووەمدا  زمانی  لە  سەرەکییەکە  دەقە  هونەری  و 
بە واتایەکی دیکە، کاری وەرگێڕیش وەکو کاری نووسەر داهێنەرانەیە؟ 

تۆ  نیە .  وه رگێڕان  ‘’ماناکردنه وه ‘’  گوتوومه   زۆرجار  ڕەمەزانی:  محەمەد
زمانی  لۆیه کی ساکارتری  له   لێره دا  مانا ده که یه وه ،  پیشه سازی  ده قێکی 
که ڵک وه رده گری. لۆی )تحت اللفظی literal language(ی زمان بۆ 
دوو ده سته  به کار دێ: ١.  که سانێک که  له گه ڵ زانست و پیشه سازییدا 
سه روکاریان هه یه؛ ٢. که سانی ئاسایی خاوه نی به هره ی زۆر مامناوه ندی! 
به   تایبه ته    ،Figurative language واتا  زمان،  وێنه گه رانه ی  لۆی 
هونه رمه ندان و ڕووناکبیران. ئه م لۆیه یه  که  زمان ده وڵه مه ند ده کا و پڕه  
و   Expressions یان  یه کپارچه،   ده سته واژه ی  و   idiom ئیدیۆم  له  
 .symbols و هێما  metaphor  و پڕه  له  خواستن  proverbs مه ته ڵ
من هۆشداری ده ده م به   هێندێک له  هاوزمانانی دڵپاکم، که  سنوورێکی 
نادروست له  نێوان کوردیی شارستانی و کوردیی گوندیدا داده نێن! ویلیام 
باشوور  به  شێوەزاری الدێییانه ی  بوو،  ئه مریکا  باشووری  فۆکنه ر منداڵی 
ده ینووسی و زۆریش خه ست و به دانسته  هه ر ئه و زمانه  الدێییانه ی به کار 
به س  وه رگرت. چاوه که م  نۆبڵی  زمانه  گوندییه  خه اڵتی  ئه و  دێنا و هه ر 
ئه و مێشکه  جوانه ت به  داتاشینی وشه ی ڕه قوده ق و ناله بار و ناهه مواره وه  
خه ریک بکه ! نهێنیی به رهه می هونه ری ته نیا وشه  نیە  )هه رچه ند خانه کانی 
درێژدادڕییم  به جێ(.  ده سته واژه ی  و  وشه   له   بریتین  ده ق  جه سته ی 
هونه ر  میکانیکی  وه رگێڕانی  یان  ماناکردنه وه،   ده یڵێمه وه ،  دیسان  کرد. 
لۆی  له   و  ده با  به کار  زمان  )تحت اللفظی(ی  لۆی  که ره سته کانی  و  نیە  
زمان  وێنه گه رانه ی 
جیاوازیی  بێنسیبه . 
و  ماناکردنه وه   نێوان 
هونه ری  وه رگێڕانی 
وه ک  به ئافراندنه وه   و 
عه رابه   نێوان  جیاوازی 
له گه ڵ  ده ستییه  
بێنزی  سه یاره ی 
وه رگێڕان  ئاڵمان! 
نووسه ری.  له   جۆرێکه  
سه یری  تۆ  وێنه،   بۆ 
‘’زۆربای  وه رگێڕانی 
شاکاری  یۆنانی’’ 
به   نووسه ری  مه زنی 
توانانی یۆنانی، نیکۆس 
که   بکه ،  کازانتزاکیس 
له  الیه ن دوو وه رگێڕه وه  
فارسی:  کراوه ته  
وه رگێڕی  یه کیان 
کوردزمان،  و  بلیمه ت 
و،  قازی  محه مه د 
الیه ن  لە  دی  ئه وی 
مساحیب.  مه حموود 
نه که ی  ا گێڕ ه ر و
پارێزه ری  قازی 
ڕۆمانه   ئه و  شێوازی 
زمانێکی  و  گه وره یه  
ئه ده بی  پڕشه وکه تی 
بۆ  هونه رمه ندانه ی  و 
ده مارگرژیی  و،  داناوه  
ئه گه ر  نیە   کوردانه  
محه مه د  بڵێم، 
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باشتر  فارسه کان  ئه دیبه   زۆربه ی  له   فارسیی  زمانی  کوردزمان،  قازیی 
قازی  وه رگێڕانه که ی  بڵێم،  ئه گه ر  نیە   زێده ڕه وییش  هه روه ها  زانیوه . 
ئه و  دووباره ی  نووسینه وه ی  و  ئافراندن  و  نیە   باش  وه رگێڕانی  ته نیا 
خراپ  و  باشه   مساحیب  وه رگێڕانه که ی  فارسی.  زمانی  به   ڕۆمانه یه  
لە  خۆشه ویست  نه ک  به اڵم  ـــ  بووه   به توانا  ئه دیبێکی  مساحیب  نیە . 
کەچی  ـــ  نیە   به شه ی  به و  کارمان  کە  ڕووناکبیریدا ،  کۆمه ڵگای  نێو  
لەچاو  وه رگێڕانه   ئه و  یه کێکه !  خودایان  قازی،  ته رجەمه که ی  له گه ڵ 
وه رگێڕان  بڵێم  کورتی  به   و،  ده مسارده   و  مامناوه ندی  قازی  هینه که ی 
و بگره  له  هێندێ شوێن ماناکرده وه یە، به اڵم نووسینه وه ی دووباره  نیە .

تەرجەمەی  خەریکی  جەنابت  لەمەوبەر  ساڵ  چەند  مامۆستا،  ساماڵ: 
دوو  خۆم  بێت،  لەبیرم  ئەوەندەی  بوویت،  جۆیس  جێیمز  یوولیسزی 
لەمەڕ  کە  خوێندەوە،  ‘’ڕوانە’’دا  سایتی  لە  وتارێکم  و  ڕۆمانەکە  بەشی 
ئەو ڕۆمانەوە نووسرابوو، جەنابت تەرجەمەت کردبوو و باڵوت کردبووەوە، 
زمانی  بە  وەرگێڕانیشت  کاری  دواین  گەیاندووە؟  کوێ  بە  کارەت  ئەو 
تووڕیی’’یە،  و  ‘’هەرا  فۆکنەر،  ویلیام  بەناوبانگەکەی  ڕۆمانە  کوردی 
پاڵنەری  شتێک  چ  دژوارن،  زۆر  کارانە  ئەم  وەرگێڕانی  لەڕاستیدا 
جەنابت بووە بۆ ئەوەی خۆت لە قەرەی تەرجەمەی ئەو کارانە بدەیت؟

محەمەدڕەمەزانی: من سێ به شم له  یوولیسزی جێیمز جۆیس وه رگیڕاوه ته  
سه ر زمانی کوردی. به شی یه ک و دوو له سه ر سایتی ڕوانه  بوو. وه کی 
بۆخۆت دیتووته.  جاری وایه  ڕسته یه ک، یان پاراگرافێکم وه رگێڕاوه ته وه ، 
ڕۆمانه   نووسیوه .  بۆ  ته فسیر  په ڕاوێزدا شه رح و  له   ته نانه ت دوو الپه ڕه م 
ئه ده بییه  به رزه کانی جیهان ته نانه ت ئه وانه ی وا خه اڵتی نۆبڵیان بردۆته وه  
پێغه مبه رن، به اڵم یوولیسزی جێیمز جۆیس خودایه ! و من تا ئێستا سێ 
ئه و  ئه گه ر  وایە  الم  و  کوردی  کردۆته   ڕۆمانه که م  به شی   ١٨ له   به ش 
که   ده بێته وه ،  لێ ساغ  پڕشه وکه تی  کتێبێکی  بکه م  به شه ش چاپ  سێ 
ناوه ندەکانی  به شکو  ده کاته وه .  پڕ  کوردیدا  ئه ده بی  له   گه وره   که لێنێکی 
باڵوکردنەوە چاپی بکه ن، هه رچه نده  ڕۆژگاری ئیفالس و بێپاره یی په کی 
خستوون. پاڵنه ر و هانده ری من بۆ وه ی که  خۆ له  قه ره ی کاری پڕته پومژ 
ئاشکرا  بۆ خوێنه ری کوردزمان  تێکنیکه کانی  ئەوەیە که   ئاڵۆز ده ده م،  و 
بەبێ  و  کیتاب  و  بێحیساب  هه روا  مۆدێڕن  به رهه مێکی  بزانن  و  بکه م 
مێعمارییه کی یه کجار ورد نه بۆته  شاکاری ئه ده بی و هونه ری. مه به ستم 
ئه وه یه  هێندێ له  الوانی قه ڵه م به ده ست بپڕینگێنمه وه  له  نووسینی پڕ 
السایی  هونه رمه ندانه .  و  داهێنه رانه   ئه ندازیارییه کی  به بێ  ئاڵۆزوپاڵۆز  له  
ناگه یه نێ. چاوه که م ئه تۆ هه ر ئه وه نده ی که  سمێڵێکی  به  هیچ کوێمان 
چاڕڵی چاپڵینی دانێی  و گۆچانێک به  ده سته وه  بگری و وه ک مراوی 
‘’هه را و تووڕه یی’’م  به  ڕێگادا بڕۆی ده بییه  چاڕڵی چاپڵین؟! دیاره  من 
به  پێشنیاری خانەی موکریانی له  ئینگلیزیڕا کرده  کوردی، به اڵم ئه وه ی 
کرد. باسم  وا  شته یه   ئه و  مه به ستم  کردۆته وه ،  ته رجەمه   ئاوه هام  بۆچی 

نووسەری  بەتایبەت  نووسەرێک،  هەر  کرد،  باست  وەکو  ساماڵ: 
کارەکانیانت  و  هەڵتبژاردوون  جەنابت  بەنامیانەی  بەرهەمە  ئەو 
هەیە،  تایبەتی  )لحن(  ڕاوێژی  زمانەکەیان  کردوون،  تەرجەمە 
دەدۆزییەوە؟ چۆن  کوردیدا  زمانی  لە  تایبەتە  ڕاوێژە  ئەو 

به  ڕاوێژ  محەمەدڕەمەزانی: من هه ستیارییه کی یه کجار زۆرم سه باره ت 
میکرۆ  سه هله ،  ئامپێر  میلی  بواره دا  له و  و  هه یه    tone له حن  یان 
بێ،  شیعر  ده خوێنمه وه   که   بابه تێک  من  ده که ن.  کار  ئامپێریکه کانیشم 
یان چیرۆک، یان شانۆ، یان ته نانه ت وتارێک، له حنه که ی زوو ده مبزوێنێ. 
کوردی،  زمانی  سه ر  ده گوێزمه وه   چۆن  ده قێک  له حنی  من  ئه وه ی 
و  ئاوه ڵناو  و  ناو  له و  ده وڵه مه نده   کوردی  زمانی  نیە ، چونکه   کێشه یه کم 
ئایا  جۆراوجۆره کانن؛  عاتیفه   و  هه ست  پێشانده ری  که   ده سته واژانه ی 
چۆنه ؟  دیمه نێک  یان  ئێماژێک،  به   سه باره ت  نووسه ر  سۆزی  و  هه ست 
ئاخۆ بێزاره  لێی، شه یدایه تی، لێی ده ترسێ، وه گریانی دێنێ، سه رسامی 

‘’دوو چاوی شینی له چه شنی مه ڕمه ڕه   ده کا و هتد. بۆ وێنه،  تۆ ده ڵێی: 
شووشه ، نیگای ده ریایه کی پڕ سه هۆڵ، هیچ شتێک نه یده شڵه قاند، ته نانه ت 
مه رگی خۆشه ویستێک...’’، بێزاریی خۆت ده ڕبریوه  سه باره ت به  دڵڕه قیی 
‘’مه ڕمه ڕه  شووشه’ ‘،  و ده سته واژانه :  ئه م وشه   مرۆیه ک.  و خه مساردیی 
‘’’مه رگی خۆشه ویستێک’’، له حن دروست ده که ن. به اڵم  ‘’سه هۆڵ’’ و 
که  ده ڵێی: ‘’کچۆڵه یه کی یه ک ساڵه،  فریشته یه کی سپیکه النە،  نه رمونۆڵ، 
کێشابوو،  گۆشه یان  ئاسک  هی  وه ک  سه وزی  چاوی  کە  خڕ،  ده موچاو 
ده ست و مه چکی خه په تۆڵه ی بۆ الی من ڕاداشتبوو، له چه شنی جووتێک 
گوڵ له به ر تیشکی ڕۆژی ده موچاوی وه  نه شه  و گه شه  و گرشه  و ورشه  
که وتبوون، خۆم پێ نه گیرا، لێشاوی ماچه کانم به  قامکه  سپی و سۆڵه کانیدا 
هه ڵگه ڕا....’’ دیاره  له حنی وه گێڕ )ڕاوی( ئه وپه ڕی خۆشه ویستییه  سه باره ت 
به  منداڵێکی ڕه زا شیرین. چی ئه و له حنه  پێك دێنێ؟ کۆمه ڵێک وشه : 
کۆمه ڵێک  و،  نه رمونۆڵ  خه په تۆڵه ،  سپیکه النه ،  ئاسک،  فریشته ،  کچۆڵه ، 
ده سته واژه : ده موچاو خڕ، نه شه  و گه شه  و گرشه  و ورشه  )مۆسیقای که الم، 
کچۆڵه که   مندااڵنه ی  مه چه کی  و  ده ست  مندااڵنه ی  جوانیی  لێره دا  که  
پیشان ده دا(، لێشاوی ماچ؛ هه روه ها ئه م ئیماژانه : چاوی سه وزی له به ر 
تیشکی ڕۆژی ده موچاوی. له  زمانی ئینگلیزیدا جاری وایه  ڕاوێژ، یان له حنی 
تایبه ت به  زه بری ڕێزمان ده کرێت، به و شێوه یه  که  دێننن شوێنی ئاسایی 
وشه کان له  ڕسته دا ده گۆڕن. بۆ وێنه،  سه یری ئه م ڕسته  ئاساییه  بکه ن: 
)She is so beautiful( واتە )ئه و کچه،  یان ئه و ژنه ( زۆر جوانه . به اڵم 
مه لعوونه   ‘’ئه و  ده کاته   ماناکه ی   )So beautiful is she!( ده ڵێی  که  
بێداد جوانه!’’ یان ‘’جوانیە که ی کاری له وه دا نیە !’’ ئه م ڕسته یه  له حنێکی 
پڕ له  ته حسین )پێداهه ڵگوتن(ی تێدایه . له  کوردیشدا به خته وه رانه  ئه و 
تایبه تمه ندییه مان هه یه ، بۆ وێنه،  سه رنج بده نه  ئه و ڕسته  ئاساییه ی باسی 
ده ست و په نجه ی که مانژه نێک ده کا: ‘’ئه م که مانژه نه  ده ست و په نجه یه کی 
شیرینی هه یه .’’ ئه م رسته  ئاساییه  له حنی هه یه ، به اڵم سه یری له حنی 
و  دیووته  چ ده ست  ‘’قه ت  دیکە:  به  شێوه یه کی  بکه   ڕسته یه   ئه و  هه ر 
په نجه یه کی شیرینی هه یه  ئه م که مانژه نه !’’ یان ‘’تیه ح به خوای ده ست و 
په نجه یه کی شیرینی هه یه  ئه م که مانژه نه !’’ کاردانه وه ی ڕاوێژ، یان له حنی 
ده قی زمانێکی بێگانه  له  زمانی کوردیدا وه ک وێنه ی نێو ئاوێنه یه کی بێگه رد 
وایه  و بگره  هێندێ جار وێنه که  له  خۆیشی جوانتر ده نوێنێ. زمانی کوردی 
له و بواره دا یه کجار ده وڵه مه نده  و به و مه رجه ی بکه وێته  به رده ستی نووسه ر 
و وه رگێڕی کارلێهاتوو، نه ک ده مسارد و ده ستقورس، وه ک مێوڕۆن وایه .

‘’هەرا و تووڕەیی’’، بە  ساماڵ: هەروا که هەموومان ئاگادارین: ڕۆمانی 
تەرجەمەی جەنابت، چاپ و باڵو کراوەتەوە. پێم خۆشە بە چڕوپڕی باسی 
ئەو بەرهەمەمان بۆ بکەیت. باسی شێوازی کاری خۆت لە تەرجەمەی ئەو 
بەرهەمەدا بکەیت. چاوەڕوان دەکەیت کاریگەریی ئەو بەرهەمە لەسەر زمانی 
کوردی بەگشتی و زمانی ئەدەبیاتی گێڕانەوەی کوردی بەتایبەتی چی بێت؟  

محەمەدڕەمەزانی: ڕۆمانی ‘’هه را و تووڕه یی’’ باسی بنه ماڵه یه کی خانزاده ی 
باشووری ئه مه ریکا ده کا به  ناوی کامپسن. سێ کوڕ و کچێکیان هه یه . 
تراژێدیی بنه ماڵه کەیان له وێڕا ده ست پێ ده کا، که  که دیی کچیان پێش 
مێردکردن کچێنی خۆی له ده ست ده دا و کوێنتینی برای، که  خوێندکاری 
خۆی  مانگ  چه ند  پاش  و  ناچێ  قووت  بۆ  بێئه خالقییه ی  ئه و  زانکۆیه،  
بیژووهاویشتن،  پاش  که دیی  ده کووژێ.  و خۆی  ده خا  چارڵز  له  چۆمی 
لێ  هه تاهه تایه   بۆ  بابی  ماڵه   ڕێگای  به اڵم  وه رده گرن،  لێ  منداڵه که ی 
ده بڕدرێته وه . منداڵه که  ئه گه رچی کچه ، بەپێی وه سیه تی کوێنتین، ناوی 
به ڕێز  به خێوی ده که ن.  و  وه رده گرن  لێی  بابی  ماڵی  و  ده نێن کوێنتین 
و  ئه خه القی  به هاگەلی  به   بێباوه ڕ  و  ڕۆشنبین  مرۆیه کی  که   کامپسن 
نه خواته وه   داوه   ده نگیان  پزیشک  و  مه یخواردنه وه یه   هۆگری  ئایینیە،  
ده نا هه ر ساڵێکی دی ده ژی و ئه میش گوێ ناداتێ. که دیی له  ڕێگای 
ده گه یه نێت  خۆی  به دزییه وه   و  ده زانێ  بابی  مه رگی  هه واڵی  ڕۆژنامه وه  
به   به رتیل ده دا  پاره یه کی زۆر  بابی،  ناشتنی ته رمی  و پاش ڕێوڕه سمی 
جێیسنی برای، که  کچه که ی پێشان بدات. جێیسن، مرۆیه کی دڵڕه قی 
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چاوچنۆکی ڕژدی داخ لەدڵه ، که  زگپڕبوونی وی له  داڵتن ئێمز، بووه  هۆی 
ئه وه ی که  هێربێرت هێد، کوڕێکی ڕه شپێستی سه رۆکی بانک، که  به ڵێنی 
دابوو جێیسن له  بانکه که ی خۆی دامه زرێنێ، که دیی ته اڵق داوه  و خه ونە 
خۆشەکەی جێیسن بووەوه  بە هیچ، به رتیله که ی که دیی وه رده گرێ، به اڵم 
کچه که ی پێشان نادا. که دیی به ڵێنی ده دا هه موو مانگێ پاره یه کی باش بۆ 
خه رج و به رجی کوێنتینی کچی بنێرێ، به اڵم جێیسن په یمان شکێنی 
ده کا و ماوه ی حەڤده  ساڵ ئه و پاره یه  وه رده گرێ له  گیرفانی خۆی ده خا. 
و  ده با  خاڵی  جێیسنی  پاره که ی  سندووقه   به   زه فه ر  کوێنتین  شه وێک 
پاره که ی خۆی و پاشاکه وتی خاڵی، که  بۆته  حه وت هه زار دۆالر، هه ڵده گرێ، 
به  دارهه رمێکه ی به رماڵه که یاندا داده گه ڕێ و له گه ڵ حه زه که ی هه ڵدێ. 
جێیسن ژن ناهێنێ و پاش مه رگی دایکی ده ستوپێوه نده  ڕه شپێسته کانی 
ده رده کا و ماڵه که  ده فرۆشێ و بێنجامینی برای، که  شێته  ده باته  شێتخانه . 
جێیسن بێنجامینی هه ر له  ته مه نی پازده  ساڵی و ئه مانەوە  یه خته  کردووه . 
بۆخۆیشی هه رگیز ژن ناهێنێ، به و حیسابه  بنه ماڵه که ی کامپسن به ره و 
قۆناغێک  بۆ  هێمایه   کامپسن  بنه ماڵه که ی  ڕۆیشتنی  ڕۆیشتوون.  نه مان 
تێکشکانی  له   بریتییه   که   ئه مریکا،  یه کگرتووه کانی  والیه ته   مێژووی  له  
باشووری کشتوکاڵیی خاوه نی سیسته می فیۆدالی و کۆیله یی له  به رامبه ر 
باکووری پیشه سازی و کاپیتالیستی له  ساڵه کانی ٦٥ـــ١٨٦١، له  شه ڕی 
به ره و  باشوور  ئه و شه ڕه  سیسته می خانزاده ی  ئه مریکادا. پاش  نێوخۆیی 
شۆکی  ئه مه   و  بوو  جێگیر  سه رمایه داری  سیسته می  و  چوو  ئاوابوون 
فه رهه نگی لێ داکه وته وه. له ده ستچوونی په رده ی کچێنیی که دیی و کۆی 
تراژێدییه کانی بنه ماڵه ی کامپسن نموونه یه ک له و شۆکه  فه رهه نگیه ن. له  
چیرۆکی مۆدێڕن و پۆستمۆدێڕندا، گرینگتر له  گێڕانه وه ، چۆن گێڕانه وه یه . 
ویلیام فۆکنه ر هه وەڵێ ویستبووی له  ڕۆمانی ‘’هه را و تووڕه یی’’دا چیرۆکی 
شێته که یانەوە  کوڕه   )بێنجامین(،  بێنجیی  زمانی  له   ته نیا  بنه ماڵه کە 
ده کا  زیاد  دووه م  به شی  و  ناته واوه   ده کا  هه ست  کۆتاییدا  له   وه گێڕێ. 

زمانی  له   چیرۆکه که   و 
خوێنده وار  کوڕی  کوێنتین، 
ده گێڕێته وه .  ڕووناکبیرەوە  و 
دیسان  ده کا  هه ست  دوایه  
بنه ماڵه   نیە  و چیرۆکی  به س 
له  گۆشەنیگای کوڕه که ی دی، 
ده گێڕێته وه .  جێیسنەوە  واتا 
ئاسایی   مرۆیه کی  جێیسن، 
و دووکانداره  و فکر و زکری 
پاره په یداکردنه . له م چیرۆکه دا 
زۆر  کات  مۆتیفی  و  چه مک 
جۆرێک  به   کات  گرینگه . 
کامپسنه ،  بنه ماڵه ی  دوژمنی 
بنه ماڵه یه ی  ئه و  کات   چونکه  
و  بردووه   نه مان  به ره و 
به هاکانی ڕۆژگارانی خانه دانی 
بنی  جانی  شه وکه تی  و 
به شی  له   بردووه .  تێدا  جانی 
له   کات  ڕۆمانه که دا  یه که می 
مێشکی بێنجامین یا بێنجییە 
که   ده درێ،  پیشان  شێته وه  
مانای کات نازانێ و جیاوازیی 
نازانێ  ئێستا  و  ڕابردوو  نێوان 
به   چیه .  داهاتوو  ناشزانێ  و 
لێرەدا  کات  دیکە،  واتایه کی 
هه تاهه تاییه .  ئێستایه کی 
پاشکۆی  له   خۆی  فۆکنه ر، 
بێنجیی  ده ڵێ،  ڕۆمانه که یدا 
نیە ،  له بیر  که دیی  ئیدی 

به ڵکو نه بوونی وی له بیره !  کات له  به شی دووه مدا له  مێشکی کوێنتینی 
هه ستیار و ڕووناکبیر و شاره زای بیری فه لسه فییه وه  پێشان ده دا. ئه م کات 
وه ک کرمێکی موزیڕ چاو لێده کا، که  داری به بنجی بنه ماڵەکەیانی بنکۆڵ 
و کلۆر کردووه  و زرم ده یدا به  عه رزێدا. به شی دووه م له  که متر له  ٢٤ 
سه عاتدا تێده په ڕێ و شه ڕابی مه رگ کوێنتینی وه ها سه رخۆش کردووه  
که  ڕابردوو مووبه موو به  به رچاویدا دێ و تێده په ڕێ و هیچ ماڵبوێر ناکا. 
کات بۆ وی، یانی ڕابردوو، ڕابردوویه کی له ده ستچوو، له  خوله که کانی به ر 
له  خۆکوشتن، که ئه و ڕابردووه  ده کوشێ، شیله  و جه وهه ره که ی ده گرێ، 
تماشا ده کا هه ر ته نیا کۆمه ڵێک سێبه ر بووه  و هیچی دی. ئه م مه رگی 
بابیدا،  مه یخواردنه وه ی  و  له  خۆکوشتنی خۆی  نه ک  خانه دان،  و  خۆی 
به ڵکو له و چرکەچرکه  ماڵوێرانکه رانه ی چه رخه کانی کاتژمێردا ده بینێ و، 
ئه میش وه ک بابی له سه ر ئه و بڕوایه یه  که  ته نانه ت مه رگی عیسا مه سیح، 
نه ک به  بۆنه ی لەخاچدرانی، به ڵکو به  زه بری چرکه یه کی چه رخی کاتژمێر 
ڕووی دا. کات، یانی مه رگ. ئه م ده یه وێ له  کات و کاتژمێر و سێبه ر )که  
ئه ویش هه ر له به رچاوی وی کاتژمێره ( هه ڵێ، به اڵم ناتوانێ و مه رگ، یان 
بڵێم شمشێری نه یارانه ی کات هه ناوی هه ڵده درێ و شاده ماری  باشتره  
جێیسینی  مێشکی  له   ڕۆمانه کەدا  سێیه می  به شی  له   کات  هه ڵده بڕێ. 
چاوچنۆکی ڕژدی ڕق لەدڵەوە پێشان ده درێ، که  بریتییه  له  پاره . ئه م 
وه ک کاسبکارێک چۆته  بازنه ی سه رمایه دارییه وه  و چاره نووسی که وتۆته  
به رده ستی ئه هریمه نه کانی بازاری بۆرسه وه،  که  له  نیویۆرک دانیشتوون و 
فتیله ی عومری وی هه ڵکێشوداکێش پێ ده که ن. ئه م قوماری ژیان له گه ڵ 
جێیسنه .  نه یاری  کات  بیدۆڕێنێ!  ئای  بیباته وه ،  ئای  و،  ده کا  شه یتان 
بێهه ست  شه وێک  و  حه ڤده  سااڵنه   کرده   خوشکه زای  کوێنتینی  کات 
واتە  وی،  ژیانی  پاشه که وتی  ته واوی  و  دا  ته ندووره وه   به   وی  جه رگی 
جێیسن، که  ببووه  حه وت هه زار دۆالر بردی و بۆ هه تاهه تایه  ڕۆیی. ئادی، 
مه رگ  تامی  خۆی  شێوه ی  به   ڕه به ن،  هه میشه   بۆ  جێیسنی  جێیسن، 
برای  بێنجیی  ئه م  ده چێژێ. 
کرد  یه خته   میرات  له  ترسی 
کوێنتینی  دواتر  و  که دیی  و 
تاراند.  ماڵه که   له   خوشکه زای 
جێیسن بۆ دامرکاندنی ئێش و 
ئۆفی جه سته  و ده روونی کۆکا 
ده خواته وه  و ڕه نگی ڕه شی کۆکا 
وه ک  ئه میش  مه رگه !  هێمای 
برای شه ڕابی ڕه شی  کوێنتینی 
وه ک  من  ده نۆشێ.  مه رگ 
شانازی  کورد  هونه رمه ندێکی 
به رهه مه م  ئه م  که   ده که م 
کردۆته  کوردی و به قه را سه ری 
لە  که   نیە ،  گومانم  ده رزییه ک 
نێو ئه ده ب و هونه ری کوردیدا 
جێی خۆی ده کاته وه ، چونکه  به  
زمانێکی نوێ بۆ قه ڵه مبه ده ستان 
من  ده دوێ.  چیرۆکنووسان  و 
خاڵه یه   ئه و  له سه ر  پێداگریم 
هونه ردا،  له   نوێ  زمانی  که  
ده بێ ئێمه  فێری زمانی نوێتر و 
جیاوازتر بکا له  زمانی شاکاری 
تووڕه یی’’  و  ‘’هه را  وه ک 
جێیمز  ‘’یوولیسز’’ی  و 
الساییکردنه وه   ده نا  جۆیس، 
له سه ر  من  ده با.  الڕێماندا  به  
کاری  ئه گه ر  که   باوه ڕه م  ئه و 
زمانی  له   چه شنه   ئاله و 
تیشک  بکرێن،  خه ڵق  کوردیدا 
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تازه گه ری  که   داهێنه ر  و  به هره   خاوه ن  مێشکی  سه ر  ده خه نه  
بکه ن. ـــ  خۆیان!  ته نیا  و  ــ  خۆیان  تاکه که سیی  شێوه ی  به  

دەنووسی،  وەرگێڕانەکانت  بۆ  پێشەکی  عادەت  وەکو  جەنابت  ساماڵ: 
ڕۆمانی  لەسەر  کە  خوێندەوە،  پێشەکیەم  ئەو  خۆم  نموونە،  بۆ 
ڕووبینی  بەبێ  جەنابت،  کارەی  ئەم  نووسیبوو،  کافکات  ‘’دادگا’’ی 
گرینگ  کتێبەکە  دەقی  بەقەت  خوێنەرێک،  وەکو  منەوە،  بەالی 
ئەم  نووسیوە،  تووڕیی’’ش  و  ‘’هەرا  بۆ  پێشەکیت  بوو.  بەکەڵک  و 
یان  ‘’وەرگێڕان ـــنووسین’’،  بە  کردووە  جەنابتی  کارەکانی  پێشەکیانە 
بکەیت؟  کارە  ئەو  دەبێ  وابووە  پێت  بۆچی  ‘’نووسین ـــ وەرگێڕان’’. 

محەمەدڕەمەزانی: من الم وایه  که  وه رگێڕ ده بێ به هره ی نووسینی هه بێ، 
وه رگێڕ  بکا.  خوێنه رانی  به   پێشکه ش  هونه ری  به رهه مێکی  ناتوانێ  ده نا 
وه رگێڕانه که   ده قی  له گه ڵ  جوان  زۆر  و  بێت  ورد  و  خورد  زۆر  ده بێ 
رازی  وه رگێڕان  و  سه رچاوه   زمانی  زانستی  به   ته نیا  و  براده ر  ببێته  
به   و  هه بێ  کراوه ی  و  هه ستیار  یه کجار  و  تیژ  چاوێکی  ده بێ  و،  نه بێ 
حوکمی چاوی هونه رمه ندانه ی گۆشه  تاریکه کانی به رهه مه  هونه رییه کان 
لێ  هیچی  و  بکاته وه   ڕوون  ـــ  شانۆ  کورته چیرۆک،  ڕۆمان،  شیعر،  ــ 
شاراوه  نه بێ. پێشه کیی وه رگێڕ به الی منه وه  ده توانێ پله ی تێگه یشتنی 
به رهه مه که ی  تێکنیکه کانی  هه موو  و  زمان  و  شێواز  به   سه باره ت  وی 
وته ی  )به   وه رگێڕی  ـــ  نووسه ر  ئه رکی  بدا.  پێشان  به رده ستی 
گه لێک  کوردزمان  خوێنه ری  بۆ  نووسه ری  ــ  وه رگێڕ  یان  جه نابت( 
سه رێ  ده باته   الو  نووسه رانی  هونه ریی  تێگه یشتنی  ئاستی  و  پێویسته  
ده پارێزێ. زمان خه سارکردنیان  و  الره ڕێ  و  تێگه یشتن  به هه ڵە  له   و 

کوردی  زمانی  بە  وەرگێڕان  دۆخی  بەگشتی  مامۆستا،  ساماڵ: 
سەرنجی  کورد  ئێستای  وەرگێڕی  کامانە  کاری  دەبینی؟  چۆن 
باڵوکردنەوەی  و  چاپ  دەزگاکانی  هەڵسوکەوتی  ڕادەکێشن؟  جەنابت 
هەڵدەسەنگێنی؟ چۆن  وەرگێڕانەوە  بابەتی  لەمەڕ  کوردی  کتێبی 

فێری  الوه کان خه ریکن  دواڕۆژه .  به   هیوا  زۆرم  من  محەمەدڕەمەزانی: 
به هره یان  خاوه ن  وه رگێڕی  و  نووسه ر  له وانه دا  و  ده بن  بیانی  زمانی 
باڵوکردنه وه ی  له   هه یه   بااڵیان  ده وری  ته لەڤزیۆنه کان  ده بێ.  په یدا  لێ 
فیلمه   نووسیندا. جاران گوێم ده دا دووبله ی  زمانی هونه ری و ڕه سه نی 
ئێستا  نه ده دی.  عه رزی  چاوم  له ڕقان  و  هه ڵده چووم  سینه ماییه کان، 
باشتره . به ینێک بوو کارتۆنیان به  زمانی کوردی وه رده گێڕانه وه ، یه کجار 
زۆر شیرین و له به رداڵن و چه ند بڵێی تام و چێژی هونه رییان تێدا بوو 
ـــ وابزانم براده رانی سلێمانی ده ستیان تێدا بوو ـــ کاناڵی تایبه ت به  
مندااڵنیش دروست بوون. ئه م کاره  ده توانێ گه وره ترین فێرگه  و قوتابخانه  
بێت بۆ زمانی کوردی، به و مه رجه ی به ده ستی که سانی خاوه ن به هره  و 
دڵسۆز بکرێ، نه ک هه روا سه رسه ره کی و ته نیا بۆ دراو. قه یدی ناکا با 
هونه رمه ندان مزی باش و شیاو و هاوشانی کاره که یان وه رگرن؛ ‘’قه حبە ن، 
به شی  ببێ!’’...  برای هونه رمه ندیش ده بێ  برسییه تی  وا ده ڵێن  ئه وانه ی 
دووه می پرسیاره که ت داوام لێ ده کا ناو ببه م: مه ال عه بدواڵی حه سه نزاده ، 
شوکر مسته فا، )جه الل ته قی و جه الل ده باغ، خۆزگه  وه رگێڕانیان زۆر با(، 
ئه مین گه ردیگالنی و ساماڵ ئەحمەدی و ... من زۆرم هیوا به و هونه رمه نده  
هه ورامیانه یه  که  زمانی سۆرانی، یان بادینی فێر بوون، ئه مانه  ده ریایه کی 
یه کجار گه وره ن. کاک ئارام مستەوفی یه کێ له و هونه رمه نده  لێهاتووانه یه ، 
که  هیوادارم قه ڵه می له  بواری وه رگێڕاندا وه گه ڕ بخا و له وه  پێش ئه زموونی 
زۆر سه رکه وتووی له  ڕادیۆ و ته له ڤزیۆنه کاندا بووه . پێشنیارێکم هه یه  بۆ 
نووسه ر و وه رگێڕه  باش و خوێنده واره کانی وه ک جه نابت، که  له  زمانی 
باشقه ی فارس  نووسه رانی  له   ئاوڕ  فارسییه وه  وه رده گێرنه  سه ر کوردی، 
هیدایه ت  سادق  به رهه مه کانی  هێشتا  کوردی.  بکه نه   ئه وانه   و  بده نه وه  
و  گولستان  ئیبراهیم  و  ئه فغانی  محه مه د  عه لی  و  عه له وی  بزورگ  و 
تێروته سه لی  به   زۆر  پارسی پوور،  شه هرنووش  و  فه سیح  ئیسماعیل 
نه کراونه  کوردی. هیوادارم ده زگا چاپه مه نیە کان پێوانه ی شیاویان هه بێ 
و  وه رگێڕان  له   خۆ  و  هونه رییه کان  و  ئه ده بی  به رهه مه   چاپکردنی  بۆ 
نووسراوه ی کیلۆیی و بۆر و زۆر و له  کتێبی قه پپه ی بێکه ڵک و نێوه رۆک، 
بپارێزن. که  دوایه  دووکانداریش حازر نیە  سه وزییان تێوه  پێچێت، خۆ 
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ژان دۆست
نووسەری ژانەکانی کۆبانی

دۆستی دیرۆکی مژاباد

وتووێژی تایبه تی دوکتۆر به یان که ریمی
له گه ڵ ڕۆماننووسی ناسراوی کورد
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ئاماژەیەک بۆ خوێنەرانی گۆڤاری شی:
ئه م وتووێژه به زاراوەی کورمانجی بووه و له سه ر پێداویستیی خوێنه رانی 
“شی” به ناسینی ژیانی نووسەر “ژان دۆست” هه ر له الیه ن بەڕێز “به یان

که ریمی”ـیه وه به سۆرانی وه رگێڕدراوه ته وه.

به یان: به ڕێز ژان دۆست! سه ره تا لە مژاری سه ره کی ڕۆمانه کوردییه کانتان 
ڕۆمانه کانی  زۆربه ی  له  که  بابه تێک  گرینگترین  پێده که ین.  ده ست 
مێژووییەکانی  کارەساتە  و  ڕووداو  گه ڵ  له  مامه ڵه کردنه  به رچاوه  ئێوه دا 
هه ڵه وپەڵە  سه ر  له  باس  وه ها  هه ر  جیاجیاکان،  شۆڕشه  کوردستان، 
به رز  و  کورد  سه رکرده کانی  پێناسه کردنی  و  ناساندن  مێژووییەکان، 
خۆێندنه وه ی  به  کورد  خۆێنه ری  کورد.  گەلی  به رخۆدانی  نرخاندنی 
زۆر  و  رائه چڵه کێ  خه وتووی  و  ناهۆشیار  بیرگه ی  ڕۆمانانه  ئه و  زۆربه ی 
وه ک  جه نابت  ئه رکه ی  ئه م  دیاره  ده بێته وه.  ڕوون  بۆ  مێژوویی  بابه تی 
له و  ده رده که وێت،  وشوناسخوازانە  نیشتمانی  و  ئه خالقی  ئه رکێکی 
له  کوردستان  مێژووی  خۆێندنه وه ی  دەرفەتی  و  هه ل  که  سۆنگه یه وه 
ناو ڕۆمانه کانتدا بۆ سوژه ی کوردی ده ڕه خسێنی. بۆ میناک ئێوه له هه ر 
ده که ن  نیشتمانپه روه ر  و  شوناسخواز  که سایه تییه کی  له  باس  ڕۆمانێکدا 
که له سه رده می خۆیدا زۆرترین کاریگه ری له سه ر کۆمه ڵگادا بووه. له 
ڕۆمانی” سێ هه نگاو و سێداره یه ک” که سایه تی سه ره کی “شێخ سه عیدی 
دێته  کوردستان”  “کۆماری  ڕووداوه کانی  “مژاباد”  ڕۆمانی  له  پیران”ـە، 
گۆڕێ و ڕۆڵی “قازی محه مه د” تاوتوێ ده که ن، هه ر وه ها له “میرنامه “دا 
ئه مه یه  یه که م  پرسیاری  خانی”.  “ئه حمه دی  سه ر  خستووەته  تیشکت 
که گه لۆ ڕۆمانی مێژوویی له په رتووکی مێژوویی ده وری باشتر ده بینێ 
ئاست  له  ئه و  تێگەیشتنی  و  کردن  فام  هه مبه ر  له  کوردی  سوژه ی  بۆ 
کۆ- به  سه باره ت  ده پرسم  ئێوه  نه ریینی  پاشان  مێژوویی؟  ڕووداوگه لی 
مێژووییه کان هه ڵه  بوونه وه ی  دووپات  هۆکاری  کورد،  مێژوویی  بیرگه ی 

چنه؟

ژان: به ڵێ زۆر ڕاسته، مێژوو بۆ من مژارێکی گرینگ و سه ره کییه، مێژوو 
زه وییه کی پڕ خێر و به ره بۆ ڕۆمان نووسان. له و سۆنگه یه وه که ئه زموون 
که  ده ڵێ  پێیان  و  ده کات  خوێنه ر  فێری  نه ته وه کان  مێژوویی  وانه ی  و 
ده بێ چلۆن بژین که هه ڵه کانی باو و باپیران دووپات نه که نه وه، هه ر وه ها 
هۆکاری له ناو چوون و هەاڵیسان و داگیرسانی شه ر و ئالۆزی به مرۆڤ 
ده ناسێنێ. ئێوه پرسیارتان لێ کردم گه لۆ ڕۆڵ و ده وری ڕۆمان ده توانێ 
بێت؟  باشتر  ئاستێکی  لە  دا  مێژوویی  په رتووکێکی  لەگەڵ  بەراورد  له 
من به بێ دوو دڵی و هه دانه وه ده ڵێم:” به ڵی”، بێ گومان ڕۆڵی ڕۆمانی 
مێژوویی گرینگتره، گەر ڕاستەوخۆ ئەوەش نه ڵێین کە گرینگتره، ده کارین 
مێژوویی  ڕۆمانی  که  ئه مه یه  ئه ویش  بده ین،  گرینگ  خاڵێکی  به  ئاماژه 
که مایه سییه کانی په رتووکی مێژوویی قەرەبوو ده کاتەوە، وه ک میناک ئێمه 
ده کارین شه ڕی ناپلئۆن له دژی واڵتی ڕووسیا که له سه ره تاکانی سه ده ی 
نۆزده هه م دا ڕوویدا له ڕێگای په رتووکێکی مێژووییەوە بخوێنینه وه و هه ر 
وه ها ده کارین هۆکار و سه به بی سه ر هه ڵدانی ئه م  شه ره بناسین و شرۆڤه ی 
بکه ین، به اڵم گه لۆ ئێمه ده توانین له دەالقەی پەرتووکێکی مێژووییەیەوە، 
لە ڕه وشی ژیانی ئه و کۆمه ڵگایه، دیالۆگه کانیان، ژان و مه ینه تییه کانیان و 
هه ر وه ها به ستێنی کۆمه اڵیه تییان تێبگه ین؟ بۆیه ئه گه ر ڕۆمان نووسێکی 
گه وره ی وه ک تۆلستۆی نەهاتبایە و  ڕۆمانی شه ڕ و ئاشتی نه نووسیبایه، 
نه مانده توانی به شێوازێکی وردبینانه و زیندوو ئە و باروودۆخه تاوتوێ بکه ین. 
ئه و ڕۆماننووسه توانیوییه تی هه موو ئه و ئێش و ئازار و مه ینه تییانە و هه ر 
وه ها مژاره کۆمه اڵیه تی و ڕامیارییه کان وه ک فیلمێکی زیندوو بخاتەبەر 
ڕوو و ڕوانگەی خۆێنه ر. به ڵی ڕای من وایه که ڕۆمان مێژووییه کی زیندووە.

  
ده مه وێت  بده نه وه  دووهه م  پرسیاری  به رسیڤی  ئه وه ی  پێش  به یان: 
به قسه کانی  ڕاسته وخۆی  پێوه ندی  بکه م که  به خاڵێکی گرینگ  ئاماژه 
بەڕێزتانەوە هه یه. ئه ره ستووش له په ڕتووکی بوتیقادا که له سه ر مژاری 
هۆنینه وه ی شێعره، باس له دوو ئاقاری ئه ده بی و مێژوویی ده کات و پاشان 

ئه ده بیات  ئه ره ستوو پێی وایه  خه سڵه ته کانیان پۆڵین ده کات. به کورتی 
زیاتره  کارتێکردنیشی  وه ها  هه ر  و  تره  فه لسه فی  و  جیددیتر  مێژوو  له 
چون ده بێته هۆی ڕوودانی جۆرێک پااڵوتنی ڕۆح یان کاتارسیس. بۆیه 
له ئه ده بیاتدا هه مه کییه و هه میشه  بیریاره، ڕاسته قینه  به نه ریینی ئه م 
ده ژی. له پێوه ندی نێوان ئه ده بیات و فه لسه فه شدا ڕێک ئه م جۆره ڕوانینه 
هه یه، لێ ئه مه به واتای زاڵی یه کێک له م بوارانه به سه ر ئه ویتردا نییه. 
بیریارگه لێکی ناوازه له مێژووی فه لسه فه دا پێیان وابووه که بواری ئه ده بیات 
ده توانێ ده ورێکی ئێجگار زۆر ببینێ له ورووژاندنی کێشه فه لسه فییه کان. 
لە   “هێڵنج”  وه ک  ڕۆمانگه لێک  به  بکه ین  ئاماژه  ده توانین  میناک  وه ک 
“سارته ڕ”، “ترس و له رز” لە “کیێرکێگارد”، یان ڕۆمانی “هه موو ده مرن” 
شرۆڤه  باشتر  بابه ته که  بمه وێت  ئه گه ر  دووبوار”.  “سیمۆن  نووسینی  له 
بکه م نموونه یه ک له سارته ڕ ده هێنمه وه: مژارێکی گرینگ له فه لسه فه ی 
سارته ڕدا که به وردی له په رتووکی بوون و نه بووندا تاوتوێ کراوه ڕوانینی 
ئه ویدی  واته  ده کات.  ناوزه دی  دۆزه خ  وەک  بیریاره  ئه م  که  ئه ویدییه 
لێناگه ڕێ له سه ر بنه مای هزری خۆمان ژیان ببەینەسەر و کۆیله یەتیش 
به  جێ  بۆ خۆت جێ  ژیانت  پالنه کانی  تۆ  که  پێده کات  ده ست  له وێوه 
نه که یت و عه قڵت بخه یته ژێر ڕکێفی ئه ویدییه وه. هه ر ئه م بابه ته ده بێته 
مژاری سه ره کی ڕۆمانی “هێڵنج”ـی سارته ڕ و به ڕاستیش کاریگه ری ئه م 
ڕۆمانه له سه ر کۆمه ڵگای سه رده می خۆی زۆر بووه و ڕه خنه گرانی ئەده بی 
دواتر  ده به ن.  لێ  ناوی  جیهان  ڕۆمانه کانی  ناوازه ترین  لە  یەکێک  وه ک 
گرینگی ڕوڵی ئه ده بیات و کاریگه ری ئه م بواره  لە بەراورد لەگەڵ ئاقاره کانی 
دی، دیسانه وه الی بیریارگه لێکی وه ک هایدیگه ر، دریدا و ڕۆڕتی زۆرتر 
ده رده که وێت. ئه م په یوه ندییە خۆی له فه لسه فه ی سیاسیشدا ده رده خات، 
بیریارگه لێک وه ک هانا ئارێنت پێیان وایه هیچ بوارێک به ڕاده ی ئه ده بیات 
ناتوانێ له ده ربڕینی نه فره ت له جنوونی ڕه گه زپەره ستی، کۆمه ڵ کووژی، 
بێت. سه رکه وتوو  سەرمایه داری  ئازاره کانی  و  نادادپەروەری  ژێنۆساید، 
 مه به ستم له ئاراسته کردنی ئه و میناکگه له ئه وه بوو که ئه ده بیات بۆ هه موو 
ئاقاره کان  واته فه لسه فه، مێژوو، سیاسه ت، کۆمه ڵناسی و ئایین ده توانێ 
ده و ری ئه رێیی و به رچاو بگێڕێ. دێمه وه سه ر به شی دووهه می پرسیاری 
یه که م، ئێوه باستان له وه  کرد که ڕۆڵی ڕۆمانی مێژوویی له وه دایه که 
مژاره کان به شێوازێکی هه نده کی و زیندوو ده خاتەبەر ڕوو و ڕوانگەی خوێنه ر، 
ڕۆمانه کانی ئێوه تا چه ن له هۆشیارکردنەوە و هه اڵیساندنی خۆێنه ر وه ک 
ڕۆحێکی یاخی و ڕه خنەگری دژ بە دووپات بوونه وه ی هه ڵه مێژووییه کان 
کاریگه ر بووه؟ به نه ریینی جه نابت چماکۆ- بیرگه ی مێژوویی کورد کورت-
ماوە و الوازه، به واتایه کی دی  بۆ چی وانه وه رگرتن له هه ڵه مێژووییه کان، 
نییه؟ بوونی  دا  لەناوکورد  چەسپاو،  و  سەلمێندراو  دیاردەیەکی  وەک 

به رده وام  کوردان  ناو  له  مێژوویی،  ڕووداوگه لی  بۆ چی  که  ئه وه ی  ژان: 
مخابن  هه یه.  کۆمه اڵیه تییه وه  هۆشیاری  به  پێوه ندی  دەبێته وه  دووپات 
بابەت بیره وەریی مێژوویی کوردان هه تا ئێستاش هه ر  هەستیاربوون لە 
له  بریتین  ئه مه ش چه ندین هۆکاری هه یه که  نەهاتووه.  و پێک  الوازه 
پارچه پارچه بوون، جیاوازی دوژمنه کانیان، جیاوازی زاراوه کان، ته نانه ت 
جیاوازی ئایینه کان و له کۆتاییشدا سیسته می خێلچێتی و عه شیره یی. 
ئه مانه هه موو مژارگه لێکن که بوونه هۆکاری ئه وه ی هۆشیاری هاوبه ش 
له ناو کورددا پێک نه یه ت. هه ر هه رێم یان پارچه یه کی واڵتی کوردان 
وەک دوڕگه یه ک له ناو زه ریا دابووە و مخابن گەمیەیەک بوونی نه بووە که 
خه ڵکی ئه و دوڕگانه بگه یێنێته الی یه کتر، بۆیه هه ر پارچه یه ک و له یه کتر 
دوورمان. هه ر وه ها  هه ر واڵتەی مێژوویەکی جیاوازی لە بەراورد له گەڵ 
واڵته که ی دی هه بووە. وه ک میناک کوردانی ڕۆژئاوا ئاگاداری ڕووداوگه لی 
هه مزه ئاغای مه نگوڕ نین. ئه و ڕووداوه ده رسێکی مێژوویی زۆر گرینگه، 
نازانن،  لێ  هیچی  ڕۆژئاوا  وه ک  باکووریش  کورده کانی  به داخه وه  به اڵم 
له سه ر هه رێمه که ی خۆی  ته نیا  تایبەتە کارتێکردنی  ئه م ڕووداوه  بۆیه 
داناوه. هه روه ها بزاڤی موریدانی عه فرین له هه مبەر فه ره نسا الپه ره یه کی 
به شه کانی  ته نانه ت  به داخه وه  به اڵم  ڕۆژئاوادا خۆڵقاند،  مێژووی  له  نوێی 
نین،  ئه و مژاره  ئاگاداری  قامیشلۆش زۆر  واته کۆبانی و  به ڕۆژئاوا  سەر 
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ئه مجار چلۆن چاوه ڕوان بین که ئاگاداری مێژووی سنه، مه هاباد، سلێمانی 
یان کرماشان بن؟ من ده مه وێت له ڕێگه ی ڕۆمانه کانمه وه هۆشیارییه کی 
هاوبه ش له ناو خوێنه ری کورددا ساز بکه م، که هه موو ڕووداوه جیاجیاکان 
چاوا.  و  چما  و  ڕوویداوه  که چی  بزانن  وه ها  هه ر  و  بیاناسن.  و  ببینن 

به یان: ئیوه پتر له سی ساڵ له سه ر به رهه مه کانی خانی و که سایه تی ئه م 
شاعیره مه زنه ئیشتان کردووه. له  چه ند هه ڤپه یڤین و کۆڕ و کۆبوونه وه  و 
سێمیناردا خۆتان به موریدی ئه حمه دی خانی ناساندووه. دیوانی مه م و 
زینی خانی ـت به عه ره بی وه رگێڕاوه ته وه، جگه له وه وه ش جارێکی دیکه 
ئه م دیوانه ت به زاراوەی  کورمانجی سەردەم داڕشتووەتەوە. هه ر وه ها له 
یه کێک له گرینگترین ڕۆمانه کانی خۆتان به ناوی “میرنامه” ئه حمه دی 
به  و  ناساندووه  به خوێنه ر  خانی ـت وەک کەسایه تی سە ره کی ڕۆمان 
شێوازێکی پڕده نگ و هەمەالیەنە له زمان بیست و شه ش که سایه تییه وه 
ئایینی،  له سه ر الیه ن و رەهه ندگەلی جیاوازی مه عریفی، کۆمه اڵیه تی، 
ده دوێن.  خانی  هزری  تری  قۆناغه کانی  و   دیرۆکی  ڕامیاری،  ئه ده بی، 
پرسیار ئه مه یه که چ ماکه گه ل و توخم گه لێکی بەرچاو له که سایه تی و 
به رهه مه کانی خانی دا زۆرتر سەرنجی ئێوه ی ڕاکێشاوه؟ له “میرنامه” دا 
بکرێته وه؟  به رجه سته  خانی  خه سڵه تەکانی  لە  یەک  کام  ده ته  وێت 

و  خانی  گه ڵ  له  پێش  له وه  ساڵ  سی ودوو  من  ڕاسته  به ڵێ  ژان: 
ئاسه واره کانی ئاشنا بووم. له سه ره تاوه من ته نیا ئه و به یتانه  م ده خوێنده وه 
که له گۆڤاری هاوار له الیه ن میر جه الده ت به در خان له چاپ ده درا. 
و  نیشتمانی  پاکی  نه ستێکی  و  هه ست  لەخۆگری  هه موو  به یتانه  ئه و 
نه ته وایه تی بوو و هه ر ئه و کات خانی سه رنجی منی بۆ الی خۆی ڕاکیشا. 
من ئه و کات الوێکی تازه پێگه یشتوو بووم. پاشان مه م و زینم له ساڵی 
په رتووکه م خوێنده وه وه ک  ئه و  کاتێک من  به دەست گه یشت.   ١٩٨٨
مه م  به یته کانی  من  و  وابوو  بایه خ  پڕ  نەهاتووی  لەبڕان  گه نجینه یه کی 
الم  له  وابوو  پیرۆز  کتێبێکی  وه ک  ده خوێنده وه،  شه و  و  ڕۆژ  زینم  و 
پێغه مبه ر  به  خانی  که  نیم  که سێک  ته نیا  من  پیرۆزه.  ڕاستیش  به  و 
لەگەڵ  مژاره  ئه و  سه ر  له  که  زۆرن  کورد  ڕووناکبیرانی  ده کات.  ناوزه د 

کورد  گەوره ی  ڕووناکبیرانی  له  یه کێک  مووکسی  هه مزه  کۆکن.  یەک 
ئیستامبۆڵ  له   ١٩١٩ ساڵی  له  که  زیندا  و  مه م  کتێبی  پێشه کی  له 
چاپ بووە، ده ڵێ: ئه گەر فیردۆسی عه جه می زیندوو کرده وه و ژیانی به 
نه ته وه که ی به خشی ئه وا خانی ـش له گه وره ترینی ئەم نووسه رانەیە که 
ئیزن ودەرفەتی ئه وه ی نه دا که کورد بمرێت. هه ر بۆیه بۆ منیش هه تا 
ئێستا و ئه مڕوکەشی لەگەاڵبێ، بایه خێکی پڕ گرینگ و بێ میناکی هه یه 
له  بۆ هه موو کوردان کتێبێکی شاکاره. مژارێک که زۆرتر  به ڕاستی  و 
خانی دا سه رنجی من ڕادەکێشێ خەسڵه تی مرۆڤ دۆستیی خانییە واتە 
ئەو خۆشه ویستییه ی خانی بۆ هه موو مرۆڤێک هه یه تی؛ ته نانەت له مه م 
و زیندا ئاواتی دڵخۆشی و هێمنایه تی بۆ هه موو مرۆڤێک ده خوازێ. لێره 
مه ودای ئه وه  نییه به وردی ئه م جۆره خه سڵه ته ی خانی شرۆڤه بکه م، 
ئه و  باسی  وردی  به  الپه ڕه یه  حه وسه د  نزیک  که  دا  زین”  و  مه م  له” 
مژاره م کردووه. له “میرنامه” دا من گرینگی یەکی زۆرم به ڕهه ندگه لی 
هزری خانی داوه؛ سه ره تا به بیری نه ته وایه تی ئه و و پاشان بیری مرۆڤ 
ڕوانینه  جۆره  ئه م  سه رچاوه ی  وایه  پێم  من  که  ئەو،  ناوازەی  دۆستی 
هزری سۆفیگه ری ئه و بێت، به تایبه ت ئەم په یڤەی سۆفێکان که ده ڵێن: 
جوانە.  دروشمێکی  دیارە  خه ڵکه؛  وهێوربوونی  ئاسوودەیی  ئێمه  داڵغه ی 
خانی بۆ ڕزگاری کوردان زۆر تێکۆشاوه، به اڵم له ڕاستیدا ئه م ئیشه ی له  

ڕووی ڕه گه زپه ره ستیه وه نه کرووه و به مافی خۆیانی زانیوه، خانی هه موو 
بووه. به شخوراو  و  ژێرده ست  و  لێکراو  زوڵم  کورد  که  وابووە  پێی  کات 

به یان: مژارێکی گرینگ له” میرنامه” دا پێوه ندی نێوان ڕۆناکبیر و ده سه اڵتی 
کوردییه، ئه م پرسه هه تا نهاش که ڵکه ڵه ی مرۆڤی سه رده مه، خانی وه ک 
ده سه اڵتداراندا  گه ڵ  له  پێوه ندییه کی  چ  خۆی  سه رده می  ڕووناکبیری 
هه ڵده سه نگێنن؟ چۆن  ئێمه دا  سه رده می  له  پێوه ندییه  ئه و  هه بووە؟ 

بوون،  پەیدا  عوسمانیدا  ئارشیوی  له  زانیارییانه ی  ئه و  گوێره ی  به  ژان: 
خانی له نووسینگه ی میریی بایه زیددا کارمه ند بووه، کاتبی میر بووه و 
زۆریش له ده سه اڵت نزیک بۆته وه. خانی خۆێندنه وه یه کی باشی له سه ر 
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چۆنییه تی حوکمرانی هه بووە و هه ر وه ها له پێوه ندی نێوان میرا یه تی کوردان و ده وڵه تی عوسمانی 
ئاگادار بووە. به اڵم سه رەڕای ئه و هه مووە دۆستایه تی و نزیک بوونه ی له میر، هه رگیز نه بووە به به رخۆر 
و دارەدەست و کۆیله ی ده سه اڵت، به ڵکوو به پێچه وانه وه ڕه خنه گرێکی له زه بر و لێهاتوو بووە و تێر 
له سه رده می  به داخه وه  بڕوای چەواشەی ده سه اڵتداران.  و  بیر  به دڵی خۆی گومانی ده خسته سه ر 
زانایانه له حیزب و الیه نه سیاسییه کان بگرێت.  نه یتوانیوه ڕەخنه ی بێ الیه نانه و  ئێمه دا ڕووناکبیر 

بهیان: سه باره ت به پێوه ندی نێوان ڕووناکبیر و ده سه اڵت ئاماژه تان به مژارێکی گرینگ کرد. ڕووناکبیر 
ده بێ له هه مبه ر هه ڵفریواندن و هه ڵفریوێنەراندا نه فره ت له و باوه ڕه ئاماڵ-پیرۆزانه بکات که هۆکاری 
چه وساندنه وه ی خه ڵکن.  من پێم وایه یه که م کۆڵه که ی ڕووناکبیری له ئورووپا له سه ر ڕه خنه گری 
و هه دان له هه موو باوه ڕه کۆن و نه ریته زاڵه کان داڕژاوه. جا ئه م باوه ڕانه ده کرێ په یوه ست به ئایین 
نه  و  باوەڕەئایینەکانە  به  خزمه ت  نه  ڕووناکبیر  ئیشی  کۆمه ڵگا.  کەلتووری  یان  ده سه اڵت  یان  بێت 
به  ده بێت  ئه و  به ڵکوو  به ستووه کانه.  چه ق  نه ریته  بۆ  ڕایه ڵی  گوێ  نه  و  ده سه اڵت  بۆ  سه ردانه واندن 
ڕوانینێکی ڕه خنه ئامێزه وه ببێته هۆکاری چاکسازی و گۆڕانی بارودۆخی باشتر بۆ کۆمه ڵگای خۆی. واته 
ڕووناکبیر بۆی نییه خزمه ت به هیچ هێزێکی دیاریکراو بکات. ئه و ده بێ به رده وام ده بە نگه کان، له  هه ر 
جۆره جل وبەرگێکدا بن، ئازار بدات؛ به ڕاستی کاتێک ڕووناکبیر ببێته ئااڵهه ڵگر و دەست و پێوەندی 
ده سه اڵت بارودۆخ زۆر ناله بار و تراژیک ده بێ. با کۆتایی به م بابه ته بهێنین و بێینه سه ر پرسیاری چواره م.
ئێوه له ساڵی ١٩٩٦ به مه به ستی سه ردانی شاری مه هاباد سه فه رتان بۆ ڕۆژهه اڵتی کوردستان کردووه. 
هۆکاری سه ره کی ئه و سه فه ره بۆ نووسینی ڕۆمانی “مژاباد” دەگەڕێتەوە. که به گشتی له سه ر کۆماری 
ئێوه له م ڕۆمانه دا به وردی  تایبه تی له سه ر که سایه تی “قازی محه مه د” نووسراوه.  کوردستان و به 
زۆربه ی ڕووداوکان  و کاره ساتەکانی ئه و سه رده مه تان گواستووەته وه بۆ ناوئاخن و ناوه ڕۆکی ڕۆمانه که تان. 
یه که م پرسیاری خۆێنه ری هۆشیار ئه مه یه که چما  ئێوه بۆ گێڕانه وه ی ئه م ڕووداوانه مامۆستایه کی 
ڕه حمه تی  گه ڵ  له  ئه ومامۆستایه  ئاگادارن  خوێنه رانتان  که  وا  هه ر  هەڵبژاردووه.  ئامه دێتان  بادینی 
ده کات. تۆماری  ده یبینێ  که  ڕووداوێک  هه ر  و  مه هاباد  هاتۆته  بارزانی  مستەفا  مه ال  شاد  ڕەوان  و 

ژان: ڕاسته من به مه به ستی نووسینی “مژاباد”هەست بە پێویستی  سه ردانی شاری مه هابادم کرد. 
و  ماڵەکان  و  کۆالنه کان  و  چیاکان  ڕوانیمە  ته سە لی  و  تێر  به  و  کرد  باژێره م  ئه و  سه ردانی  من 
ڕووباره کان. ته نانه ت سه ردانی ماڵی قازی ـم کرد و دواتریش چوومه سه ر مه زاری خۆی و دووهاوڕێ 
وه گێڕ  که سایه تی سه ره کی  ڕاستەکە  بوو.  گرینگ  ئه زموونێکی  ڕاستی  به  من  بۆ  سوورخەاڵتەکەی.  
بوو. منیش ده مه ویست  ئه م مامۆستایه شاعیر  بو که  ئه وه  بوو، هۆکار  بادینی  ئامێدی  مامۆستایه کی 
که ڕۆمانی کۆمار به زمانێکی شاعیرانه بنووسم. به ڕاستی نه ده کرا ئه م ڕۆمانه له زمانی شێعری دوور 
بخه مه وه، من پێم وایه شاعیرێتی جۆرێکه له پێغه مبه رایەتی، دووربین و وردبینە بۆیه ده بێ شاعیر بێ.

بهیان: ئه مجار دێمه سه ر ڕۆمانی “سێ هه نگاو و سێداره یه ک”، ئه م ڕۆمانه  له ساڵی ٢٠٠٧دا هاتووەته 
سه ره کییەکەی  که سایه تی  کوردییه.  شۆڕشی  ڕۆمانه که  سه ره کی  ناوه رۆکی  دیسانه وه  که  وه شاندن 
به  دژ  پێشمه رگە  زۆری  ژماره یه کی  یارمه تی  به  دا   ١٩٢٥ ساڵی  له  که  پیرانه  سه عیدی  شێخ 
به اڵم  دا،  ئامه دیان  شاری  گه مارۆی  زۆر  ماوه یه کی  بۆ  و  کرد  شۆڕشی  تورکیا  کۆماری  حکوومه تی 
با  درا. سه ره تا  سێداره  له  پاشان شێخ سه عید  وتێکڕووخا،  داڕما  دەسەاڵتیان  و  تێکشکا  هێزه که یان 
بزانین مه به ستی جەنابت له سێ گاڤ یان سێ هه نگاو چییه؟ خوێنه ر به خوێندنه وه ی ئه م ڕۆمانه 
ده بنه وه؟ دووپات  ده م خه یانه ت  هه ر  کوو  هۆکار چنه  دەدەڵێنێ.  هه مووە خه یانه تە خوێن  له و  دڵی 

ژان: مه بەستی سه ره کی من له سێ هه نگاو، سێ قۆناغی جیاوازی ژیانی ڕه وانشاد شێخ سه عیدی پیرانه. 
هه نگاو و قۆناغی یه که م منداڵی ئه وه، هه نگاوی دووهه م خۆرتانییه )واته الوی( و سێهه میش دوایین 
ساته کانی ژیانییەتی. هه ر وه ها له و کاته دا که به ره و سێداره ده یبه ن شێخ هه ر سێ قۆناغه که ی دێته وه 
بیر و لە ناو بیرگه یدا دێن و ده چن. ئه وه شێوازێک بوو که من توانیم بۆ جوانتر نووسینی ڕۆمانه که م 
که ڵکی لێ وەربگرم. مژاری خه یانه ت بابه تێکی دوور و درێژه. ئه و جۆره که من به رهه م گه لی جیاوازی 
مێژووییم خۆێندووەته وه و له ئاکامی لێکۆلینه وه کانی خۆمدا به و ده ره نجامه گه یشتووم که نه ته وه ی کورد 
قۆناغی عه شیره یی و هۆزپه رستی وه ال نه ناوه و هه ر هۆز و خێڵێک خۆی به سه رووتری ئه ویدی زانیوه. 
به داخه وه له کوردستان ده سه اڵتێکی ناوه ندی ساز نه بووە که هه ست و نه ستی کوردان یه کگرتوو بکات. 

بهیان: ئێوه خه ڵکی قه اڵی ڕزگاری و بەرخۆدان واته کۆبانین. شارێک که تا وه کوو چرکەساتی هێرشی 
تێرۆریستان که س ناوی نه بیستبوو. که سیش نه یده زانی له م شاره دا ئه و هه مووە ژیلەمۆ و گڕه له ژێر 
خۆڵه مێشدا  لە گەڕ دایە. به اڵم دواتر ڕۆچنەیەک له هیوا به گۆڕانخوازی و شۆڕشگێڕێتی کرایەوە. ئه گه ر 
له ڕابڕدوودا قه اڵی دمدم ڕه مزی شۆڕش و بەرەنگاری بووبێت دژی سیاسه ت و پیالنگێڕی داگیرکه رانی 
هەمبەر  به ره نگاربوونه وه   بۆ  کورد  بەرخۆدانی  ڕه مزی  بووەته  ڕۆژئاوا  له  کۆبانی  ئێستاش  کوردستان، 
پیالنه کانی دژ بە گەلی کورد. له و شه ره دا ژنان و پیاوان شان به شانی یه ک له به ره کانی جه نگدا ئازایانه 
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بۆ داکۆکی له خۆیان و شار و واڵت و ئارمانجه کانیان به رخۆدانیان کرد. 
وەستانه وه یه کی ئه فسانه یی به رامبه ربه دڕنده ترین هێزی ئیدئۆلۆژیکی ئایینی 
که به هه موو پێوه رێک دژه مرۆڤه. یه کینه کانی پاراستنی گه ل و هه ر وه ها 
یه کینه کانی پاراستنی ژنان پێکڕا مێژوویه کی پڕ له شکۆمه ندییان نەخشاند. 
ئێوه له ساڵی ٢٠١٧دا ڕۆمانی “کۆبانی”ـتان چاپ کردووه که باس له 
بەرخۆدان و و هەڵمەت وشۆڕشی بوێڕانه ی گه له له دژی داگیرکه ران و 
هه روه ها ئێش و ئازاری خه ڵکی کۆبانیتان گواستووەته وه بۆ ناو رۆمانه که تان. 
هۆکاری سه ره کی نووسینی ئه م ڕۆمانه چی بووە؟ گه لۆ پێش ده ستپێکی 
شه ڕ قه ت بیرت له وه ده کرده وه که ڕۆمانێک به ناوی “کۆبانی” بنووسی؟

ژان: کۆبانی باژێڕی منه، من لەوێ له دایک بووم و ٣٥ ساڵی ته مه نیشم 
له وێ به سه ر برد. پاشان له ساڵی٢٠٠٠ دا له واڵتی خۆم هاتمه ده ره وه 
و چی تر به هۆی ترس له ڕژیمی به عسی ئه و کاته نه متوانی بگه ڕێمه وه 
ببوو،  ناوچه ساز  له  زۆر  ئاڵووگۆرییه کی  و  سه ر خاکی خۆم. گۆڕانکاری 
به اڵم مخابن من لێی دوور بووم. من زۆر بە تاسە و بە حەزێکی تۆخەوە 
و  و که س  و خزم  ماڵبات  بیری  وه ها  هه ر  ده کرد،  بیری خاکی خۆمم 
کاته وه  له و  هه ر  بوو.  زۆر سه خت  من   بۆ  دوورییه  ئه و  و  ده کرد  کارم 
ئه و  خه ڵکی  و  خۆم  شاره که ی  بۆ  ڕۆمانێک  که  بووم  ئه وه دا  بیری  له 
ڕۆمانی  وه ک  ڕۆمانه  ئه و  ناوه رۆکی  دڵنیایی  به  هه ڵبه ت  بنووسم.  باژێڕه 
ئێستا نه ده بوو که دوای داگیرکردنی کۆبانی و هه روه ها پاش ڕزگارکردنی، 
ده ستم به نووسینی کرد. له ڕووی مژاره وه بیری ئه و کاته م به دڵنیایی زۆر 
جیاواز لەمه  ده بوو. ڕۆمانی کۆبانی ڕۆمانی به رخۆدانه و باس له مێژووی 
کۆبانی و هه ر وه ها شه ڕ و ئاڵۆزی و ئێش و ئازاره کان ونەهامەتییەکانی 
که  باژێڕه  له و  ئه فسانه یی  به رخۆدانی  گومان  بێ  ده کات.  ناوچه  ئه و 
بێ  به رخۆدانێکی  به  پاشان  و  داگیرکرا  داعش  ڕ ه شی  الیه ن  هێزی  له 
بۆ زێدی  نووسینی ڕۆمان  پڕۆژه ی  بووه هۆکار که من  وێنه ڕزگار کرا، 
شایانی  ڕاستی  به  که  بینووسم  شێوازێک  به  و  بکه م  پێ  ده ست  خۆم 
لێوەشاوەیی وهێژایی ئەم  به رخۆدانە و ئێش وئازارەکانی ئه و باژێڕه بێت.

بهیان:که سایه تییه کانی ئه م ڕۆمانه کێن و خاوه ن چ تایبه تمه ندییه کن؟ 
گه لۆ ده کارین که سایه تییه کی سه ره کی بۆ ئه م ڕۆمانه ده سته به ر که ین؟

ژان: له ڕۆمانی “کۆبانی”دا دوو ڕێباز و دوو زمان بوونی هه یه که هه ڵبه ت 
هه ر دوویان له سه ر یه ک مژارن.گێڕه و ەکان زۆرن و که سایه تیشی زۆر 
تێدایه. من به ڕاستی لێره دا ناتوانم به وردی باسی هه موو بابه ته کان بکه م، 
تێر وتەسەل  لێدوانێکی قووڵ و  به  ڕۆمانەکە ٤٠٠ الپه ڕه یه  و پێوستی 
هەیە. به اڵم ده توانم به کورتی بڵێم: له م ڕۆمانه دا چیڕۆکی بنه ماڵه یه کی 
کۆبانی ده گێڕمه وه که کۆتایی ژیانی هه ر ئه ندامێکی به شێوازێکی جیاوازه. 
یه که   هه ر  که  منداڵ  شه ش  و  باوک  و  دایک  له  بریتین  بنه ماڵه  ئه م 
و  گرێدراو  هه موویان   ژیانی  هه ڵبه ت  ده بنه وه؛  ڕەوشێک  بەرەوڕووی  و 
لکێندراوە بە ڕووداوه کانی کۆبانیەوە. کچی بچووکی ئه م بنه ماڵەیە که ناوی 
“ڕه وشن”ـە له گه ڵ هێزی گه ل تێکه ڵ ده بێ بۆ به رگری کردن له باژێڕی 
خۆی. برا گه وره که یان له گه ڵ پێشمەرگەیه ک ده که وێت و به ره و هه رێمی 
کوردستان ده ڕوات. کوڕێکی دیکه یان به ده ستی هێزه نگریسه که ی داعش 
سه ردەبڕدرێت. ئه وانی دیش دەبنە سوورخەاڵت لە ئاکامی کۆمەڵ کوژی 
لە کۆبانی دا. به کورتی  من کاریگه ری ئه م شه ڕه م له سه ر ماڵباتێکی 
فارسی  زمانی  به  دواییانه دا  له م  کۆبانی  ڕۆمانی  کردووه.  تاوتوێ  کورد 
هەر  سۆرانیش  زاراوەی  به  نەبووه.  چاپ  هێشتا  به اڵم  وه رگێڕدراوه ته وه، 
ئامادەی چاپ و وەشاندنە و هیوادارم به م زووانه هه ر دوویان بێنه وه شاندن.

بهیان: له چه ندین وتووێژدا خه باتی ژنانی کوردتان هاوشانی پیاوان له 
ئه م  ئه زموونی  ته نیا  وه ک  کۆبانیتان  و  نرخاندووه  به رز  کوردا  مێژووی 
ناوزه د  وپیاو  چەشنە خه بات و خۆڕاگرییه هاوبەشەی دوو ڕەگەزی ژن 
باستان  میناک  بۆ  کۆنه.  که لتوورێکی  ئه مه  وابووه  پێتان  و  نه کردووه 
و  کردووە  بایەزیدی  مه حموودی  مه ال  وه ک  کورد  ڕووناکبیرانی  له 

یه ک  وه ک  پیاوی  و  ژن  به رده وام  کە  هێناوەتەوە  لێ  قسەتان  و  فاکت 
هه ڵسه نگاندووه و هیچ جیاوازییه کی له نێوان ئه و دوو ڕه گه زه دا دانه ناوه 
و ئه م جۆره خه باته ی وه ک ڕێبازێکی کۆن و له مێژینه ی کۆمه اڵیه تی 
پێچه وانەی  کوردان  مێژووییەی  ڕەوشە  ئەو  وایه  پێم  منیش  زانیوه. 
کە  پێشکه وتووشە  واڵتانی  ته نانه ت  جیهان،  دی  نەته وه کانی  زۆربه ی 
هێزه  له  ته نانه ت  و  ده که ن  هه ژمار  جه نگ  قوربانی  وەک  تەنیا  ژن 
بواری  له  نه یانتوانیوه  ژنان  دونیاشدا  زلهێزه کانی  واڵته  سه ربازییه کانی 
یه کسانی  له  ئاسته  بەو  به ره نگاربوونه وه دا  و  به رخۆدان  و  نه خشاندن 
بگه ن. بوێرانه ده ڵێم که چه ک هه ڵگرتنی ژنان و بوونیان له پۆسته بااڵ 
سه ربازییه کان مۆدێلێکی نوێی له خه باتی چه کداری نیشانی دونیا داوه.
ڕاده یه ک چ  تا  “کۆبانی”دا  ڕۆمانی  له  که  لێتان  ده که م  پرسیار 

جه ختت کردووەته سه ر ئه م مژاره؟

ژان: له ڕۆمانی کۆبانیدا هه ر وه ها که پێشتریش ئاماژه م پێکرد، ڕۆلێکی 
ئە م  ته رخان کردووه. چوار که سایه تی سه ره کی  ژنانی کورد  بۆ  گرینگم 
باژێڕی  له  هه ناسه کانی  دوایین  هه تا  و  شه رڤانه  یه کیان  ژنن.  ڕۆمانه 
خاڵێکی  ئه ورووپا.  ده چێته  و  مامۆستایه  یه کیان  ده کات.  به رگری  خۆی 
ناوین  ڕۆژهه اڵتی  ژنانی  هه موو  وه ک  کورد  ژنی  که  ئه وه یه  گرینگ 
و  بوون  ناشیاودا  نه ریتی  هه ندێک  و  سه قه ت  په روه رده یه کی  ژێر  له 
به رداوم چه وساونه وه. به اڵم به خته وه رانه له م دوایانه دا له هه موو بوارێک 
هاتنەدەر. لە کڵ  قورسدا سه ربه رزانه  وه ها  له شه رێکی  و  سه رکووتوون 

بهیان: پێوه ندی نێوان ئه و ڕۆمانه کوردییانه که له پرسیاره کانی پێشوودا 
“مارتینی  نموونه  بۆ  دایە؟  لەچ  ئێوه  ڕۆمانه کانی دی  گه ڵ  له  کرا  باس 
شوێن  به  گه ڕان  ئه ویش  که  هه یه  فه لسه فی  ناوئاخنێکی  به خته وه ری” 
به خته وه ریدایه، به خته وه ری مژارێکه که به درێژایی مێژووی فه لسه فه باسی 
لێکراوه و بیریاران هه ر کام به جۆرێک باسی کامه رانیی مرۆڤیان کردووه 
یان النی که م ڕێگا چاره یان بۆ تڕاژدیایی بوون دۆزیوه ته وه. ئه م بابه ته بێ 
گومان له هه موو قۆناغه کانی مێژووی فه لسه فه دا به رچاوه. پرسیار ئه مه یه 
که گه لۆ ڕۆمانی مارتینی به خته وه ری له ڕووی ناوه رۆکه وه له ڕۆمانه کانی 
دی تان جیا ده بێته وه؟  ده توانین بڵێین “ژان” خاوه ن دوو قۆناغ و وارگەی 
،هەرکام  ئه زموونه کانت  واته  ڕۆماندا؟  نووسینی  له  فکرییه  ئاوارتەی 
دەکەونە ناو خانه ی جیاجیای ڕۆمانی مێژوویی و ڕۆمانی فه لسه فییەوە؟

ژان: ئه زموونی من هه ر وا که جه نابت به دروستی ئاماژه ت پێدا یه ک 
جۆر و یه ک ده ست  نییه. که ڵکه ڵه ی من تا کۆتایی ڕۆمانی” میرنامه” 
سه رده م  هه ندێک  مێژوویی  مژاری  و  کوردستان  دیرۆکی  به  سه باره ت 
بووه. و به ڕاستیش دیسانه وه دووپاتی ده که مه وه که من زۆرم ال گرینگ 
وارگەکانی جیاجیای  و  قۆناغه کان  بخه مه سه ر  ڕووناهی  زۆرتر  که  بووە 
له ڕووداوه کان  ڕێگایه شه وه خۆێنه ری کوردم  له و  و  مێژووی کوردستان 
ئاگادار کردووەته وه. به اڵم به ردەاوم هه ستیشم به وه ده کرد که ده بێ له 
بکه مه وه.  نوێ  ڕۆمانه کانم  و شێوازی  بنووسم  ڕۆمان  دیش  بابه تی  سه ر 
بابه تی  هه ندێک  له سه ر  و  دەربازکرد  مێژوویی خۆم  ناوه رۆکی  له  بۆیه 
دی هه لوێستم گرت. وابوو کە ده ستم کرد به نووسینی ڕۆمانی “مارتینی 
به خته وه وه ری”، هه ڵبه ت مارتینیش هه ر تاکێکی کورده، به اڵم له ئاڵمان 
ده ژی و هه ر وا که له ناوی ڕۆمانه که شدا دیاره داڵغه ی سه ره کی ئه و گه ڕان 
به شوێن به خته وه ری دایه. پاشان ڕۆمانێکی عه ره بیم نووسی که که سایه تی 
سه ره کی “چه رکه ز”ـە ) چەرکەز،نه ته وه یه کی جیاوازە له تورکیا که ڕۆلێکی 
سه ره کیان له ڕۆمانی کوردیشدا گێڕاوه. ئه وانیش وه کوو کوردان له ژێر 
زه بر و گوشاری ده وڵه تی تورکیه دا بوون(. به م جۆره من خۆم له تاک-
زمانیتی دەرباز کرد. به ڕای من بۆ ڕۆمان نووس نابێ سنوور دابین بکه ین. 
ئه گه ر چی من له ناو کورداندا وه ک ڕۆماننووسێکی دیرۆکی ناسراوم، به اڵم 
له جیهانی عه ڕه ب دا وه ک ڕۆماننووسێک ده ناسرێم که جیا لەوەی مژاری 
ڕۆمانه کانم فه لسه فین ، هه ر وه ها لە ڕۆمانەکانم دا دژی ڕه گه زپه ره ستی 
و ته نانه ت تووندووتیژی ئایینیش دەوەستم. من ئه م بابه ته به باش ده زانم 
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دی. نوێی  ئه زموونی  هه ندێ  سه ر  بچمه  ڕۆژیشدا  دوا  له  هیوادارم  و 

مژاره  به  بایەخ  زۆرتر  ده بێت  کورد  ڕۆماننووسی  من  ڕای  به  بهیان: 
ڕەهەندە دا  و  ئاقار  به و  ده بێ  کوردی  ڕۆمانی  واته  بدات.  فه لسه فییه کان 
بگوازێته وه.  ڕۆمان  ناو  بۆ  فه لسه فییه کان  کێشه   بتوانێ  که  پێش  بڕواتە 
فه لسه فییه کان  کێشه  ده رنه بڕینی  و  فه لسه فییانه  بیرکردنه وه ی  نه بوونی 
و  هه ژاربوون  و  گه وره یه  کۆسپێکی  و  ئاستەنگ  کوردیدا  ڕۆمانی  له 
میناک هه ندێک  بۆ  دیارە،   پێوە  ڕووناکبیریی کۆشه نده ی  الوازبوونێکی 
ناخۆ-ئاگا،  مژاری  بوون،  تراژدیایی  له:  بریتین  فه لسه فییانه  مژاراه  له و 
ڕه سه ن،  مرۆڤی  خه سڵه ته کانی  کات،  گرینگی  مه رگ،  له  ئاگامه ندی 
له  به ره نگاری  ژیان،  ڕاسته قینه ی  شێوازی  سه رده م،  مرۆڤی  کێشه کانی 
هه زاران  و  مۆدێڕن  ژیانی  تااڵنه ی  حه قیقه ته  ئه و  هه موو  پووچی،  گه ڵ 
ئاماژه به خاڵێکی گرینگ بکه م ئه ویش  کێشه ی دی. هه ر چه ند ده بێ 
که شێکی  به  پێویستی  فه لسه فی  ڕۆمانی  هه ڵدانی  سه ر  که  ئه وه یه 
به  بکات.  گه شه  تێدا  کردنه وه ی  بیر  جۆره  ئه م  که  هه یه  ڕووناکبیری 
واتایه کی دی ئه م جۆره نووسینانه که لە سەر کۆڵه که  وسەر-کۆڵەکەی 
داده مزرێندرێن،  و  بەرهەم  دێنە  و  ڕۆدەندرێن  ڕه خنه گریی  و  پرسیار 
نه بێت.  بوونی  سه ر کوتکە ر  ده سه اڵتی  تێیایدا  که  که شێکه  به  پێویستی 
نه مانی  و  مان  کێشه ی  بێت  گه ڵ  له  ئه مرۆشی  تاکوو  کوردی  سوژه ی 
ببێت  زاڵ  سه رکوتکه ره کاندا  نه ریته  سه ر  به  توانیویه تی  که متر  و  هه یه 
ده بێ  به اڵم  بکات.  ساز  وگەشەسەندوو  پێشکه وتوو  کۆمه ڵگایه کی  و 
بۆشاییه  ئه م  چیدی  و  بکه ین  پێ  ده ست  کات  زووترین  به  ئێمه ش 
نه مێنێتەوە. یه که مین ڕۆمانه کان له م شێوازه دا کاتێک سەریان هەڵدا که 
ڕۆشنگه ری  نووسی.  چییه؟”  “ڕۆشه نگه ری  ناوی  ژێر  له  وتارێکی  کانت 
خۆده ربازکردن و خۆهه اڵواردن و ئاوارتەبوونی مرۆڤه له پێنه گه یشتوویی 
و الوازیی خۆی که به سه ر خۆیدا سه پاندوویه تی؛ پێنه گه یشتوویی واته 
تێگه یشتنی  و  عه قڵ  نه توانێ  ئه ویدی،  ڕێنوێنی  بێ  به  مرۆڤ  ئه وه ی 
خۆی به کار بهێنێت. ئه مه ش له واڵتانی ڕۆژئاوایی زوو هه ستی پێکرا، 
بکات.  ده سته به ر  چاره نووسی خۆی  که خۆی  دا  بڕیاری  مرۆڤ  کاتێک 
چه ن  و  پێدێنم  کۆتایی  ڕۆمانه کانت  به  سه بارەت   پرسیارگه لی  لێره دا   
پرسیاری دیتان سەباره ت به ڕوه شی ڕۆمانی کوردی لی ده پرسم. سه ره تا 
دێمه ڕۆژهه اڵت، مانگی پێشوو خه اڵتی “به ڕووی زێڕین” له الیه ن ناوه ندی 
فه رهه نگیی-هونه ری ڤه ژینه وه پێشکه ش به مامۆستا “عه تا نه هایی” کرا، 
به  سه باره ت  ده مه وێت  به ڕێز،  مامۆستای  له  دووباره م  پیرۆزبایی  وێڕای 
خاوەن  ڕوۆماننووسه  ئه م  که سایه تی  و  به رهه م  گه ڵ  له  پێوه ندی خۆت 
شەقڵ وشێوازە وئەو نووسەرە  بەهەڵوێست و داهێنه ر و  لێوەشاوەیەی کورد 
قسه مان بۆ بکه یت. ئێوه له چه ندین کۆڕ و کۆبوونه وه و وتووێژدا ئه وانتان 
وه ک نووسه رێکی به ئه زموون و خاوه ن شێواز و خودان ده نگی جیاواز 
چه ندین  که  کردووه  ناوزه د  هەڵکەوتە  ئافرێنەرێکی  و  داهێنه ر  وەک  و 
به رهه می ناوازه  و شوێن دانەری پێشکه ش به کتێبخانه ی کوردی کردووه، 
یه که م ئاشنایی جه نابت له گه ڵ ئه و ده گه ڕێته وه بۆ که ی؟ هه ر وه ها له 
ناو ڕۆمانه کانیدا کام ڕۆمان زۆرترین کاریگه ری له سه ر جه نابت داناوه؟

ژان: من سه ره تا بەڕێز عه تا نه هاییم بە ڕۆمانی “گوڵی شۆڕان” ناسی که 
ساڵی ٢٠١٢ به زاراوه ی کورمانجی و تیپی التینی و بە وەرگێڕانی بەسام 
مستەفا، هاته وه شاندن. به ڕاستی ڕۆمانێکی هێژا بوو و من هه ستم بە 
که  زانیم  کات  ئه و  هه ر  ڕۆمانه.  ئەو  لەگەڵ  دەکرد  سه یر  نزیکایەتێکی 
عه تا ڕۆماننووسێکی خودان شێواز و ئافرێنه ر و پایه به رزه. پاشان من له 
باژێری سلێمانی ئه وم بینی، ساڵی ٢٠١٤ بوو و من ئه و ساڵه به شداریم 
حوسێن  زێڕینی  خەاڵتی  له وێش  هه ر  و  کرد  گه-الوێژ  فیستیڤاڵی  له 
عارفم وەرگرت. چه ن ڕۆژێک ئێمه پێکه وه بووین ئاهه نگی ئیمزا کردنی 
کتێبه کانم له الیه ن ناوه ندی چاپ و باڵو کردنه وه ی ئه ندێشه ڕێکخرا. من 
ئه و کاته ئیدی عه تام نه هەر وه ک نووسه ر به ڵکوو وه ک مرۆڤێک ناسی. 
ئه و مرۆڤێکی ڕۆح سووک و خوێن شیرین و زۆر پاک و، دڵ پڕلەکوڵ 
وکۆ بوو. به ڕاستی هه م  خۆیم زۆر خۆش ده وێت و هه میش به رهه مه کانی. 

مخابن سۆرانی من باش نییه و له و ئاسته دا نییه بتوانم به رهه مه کانی به 
سۆرانی بخوێنمه وه. بڕواشم به هه موو جۆره وه رگێڕانێک نییه، هه ر چه نده 
ده زانم وه رگێڕی به رهه مه کانی ئه و واته به سام مسته فا که سێکی لێهاتووه. 
بهیان: سپاس بۆ سه رنج و تێبینی و ڕوانین و نرخاندنی تێگه یشتووانه  
وپێگەیشتووانەتان. سه باره ت به مامۆستا عه تا منیش له گه ڵ ئێوه دا هاوڕام. 
به ڕاستی جگه له به رهه مه ناوازاه کانی که تەژی و پڕاوپڕ و لێوڕێژن لە ڕۆنان 
و داهێنانی جیاواز لە بواری کاکڵ و توێکڵ و ڕواڵەت وناوئاخن و هه ست 
و هه ڵوێستی جوانیناسانه  و نوێترخوازانه ، هەروەها له باری که سیاتییه وه 
مامۆستا یه کێک له و نووسه ره هه ره تەرز وبەرز و ڕەسەن و گه ورانه یه که 
به ها  پێکهاتەی  بناغەداڕێژەری  وا  ئەو ماکه گه ل و توخم گه لەی  هه موو 
ئه خالقی و مرۆڤایه تیه کانن، تێدا به دی ده کرێ و به رده وام که ڵکه ڵه و داڵغه ی 
مرۆڤدۆستی تێدا به رچاودەکەوێ. هه موو کات گرینگی به ها مینۆکییه کان 
الی ئه و به رجه سته و بەرهەست بووه. ئەو مامۆستا هێژایە شارۆمەندێکی 
جیاواز و هەاڵوارتە و مرۆڤێکی ئه خالق-ته وەر و ڕەوشت-بەرزە و ئه مه ش 
له سه رده می مۆدێرن دا که  بۆشایی  الوازبوون و بزربوونی ماکه گه ڵی 
مرۆڤ دۆستی و مرۆڤ-مەزنێتی بەئەوپەڕی خۆی گەیشتووە و بەتۆخی 
مرۆڤ.  به  گه شبینیه  و  دڵخۆشی  وهەوێنی  هێما  ده کرێ،  پێ  هه ستی 
پرسیاری کۆتایی من ئه مه یه: هه روا که ئاگادارن مانگی ڕابڕدوو “خه اڵتی 
ئاوانگاردی کورد  و  ڕۆماننووسی هەڵکەوتە   به  زاکسی دۆرتمۆند”  نیلی 
“به ختیار عه لی” پێشکه ش کرا، ده مه وێت بپرسم له ئێستادا دۆخی ڕۆمانی 
ئاستی  له  ده کارێ  چۆن  کوردی  ڕۆمانی  دایه؟  ئاستێک  چ  له  کوردی 
جیهانیدا زۆرتر بێته ناساندن؟ ڕۆڵی وه ڕگێڕان له م بار و بوارەدا چییه؟

و  دایه  پێشکه وتن  له  به رده وام  کوردی  ڕۆمانی  وایه  پێم  من  ژان: 
ڕۆماننووسانی کورد چ ئه وانه ی به زمانی کوردی ده نووسن و چ ئه وانه ی 
که به زمانه کانی دی  ده نووسن له جیهاندا ناسراون و ده توانم بڵێم که 
ڕۆمانی کوردی گه یشتووەته ئاستی بەرزی جیهانی. به مه به ستی ئه وه ی 
وپڕۆژەیەکی  پالن  ده بێ  بناسرێت  جیهانیدا  ئاستی  له  کوردی  ڕۆمانی 
بگاته  کوردی  ڕۆمانی  ده نگی  ئه وه ی  بۆ  ئاڕاوه.   بێته  تۆکمە  وه رگێڕانی 
جیهان، ئاماده کاری و مشوورخۆریی تایبه تی پێویسته. بۆ نموونه نکۆڵی 
ئاڵمانی  زمانی  به  عه لی  به ختیار  ڕۆمانه کانی  ئه گه ر  که  ناکرێ  له وه 
وه رنه ده گه ڕانه وه لەم ئاستەدا نه ده ناسرا. بۆیه له ئێستادا ڕۆمانی دواهه مین 
ئه و   ڕێگه ی  له  جیهان  گه النی  و  جیهانییه  ڕۆمانێکی  دونیا  هه ناری 
ڕۆمانه وه کوردیان ناسیوه. من شه وی خه اڵتکردنی به ختیار له و به رنامه یه دا 
به شدار بووم و به ڕاستی لە ناخی دڵمەوە که یفم ساز بوو و هه ستم به 
شانازی ده کرد. ده بێ ڕۆمان نووسه کانی تریش بناسرێن و هه ر له ڕێگای 
وه رگێڕانی به رهه مه کانیانه وه به ئاستێکی جیهانی بگه ن. ئه مه ش پێویستی 
چون  هەیە،  تۆکمەوە  و  شیاو  پالنی  و  مشوورخۆری  و  ئاماده کاری  به 
بگه یێنێت. ئه نجام  به  ئیشه  ئه م  ناتوانێ  خۆی  بۆ  ڕۆماننوس  ڕاستی  به 

بهیان: مامۆستا سپاس و ڕێز و پێزانینم هەیە بۆ ئێوە کە وەک ڕۆماننووسێکی  
هەڵکەوتە و  خاوەن دەنگ و خودان شێواز له م هه ڤپه یڤینه دا به شداریتان کرد 
و زانیاری زۆر بەکەڵک و فرەباش  و گەلێک شیاو و چێژبەخشتان ئاراسته کرد.

ژان:زۆر سپاس بۆ ئێوه ی خۆشه ویست دوکتۆر به یان، به هیوای ئه وه ی 
که خۆێنه ران به دڵیان بێت.
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ئەوەی لێرە و لەوێ لە سەر وریا مەزهەر دەوترێ، کەمایەسییەکی گەورەی 
وریای  تامەزۆری  ئۆناڵینی  دنیای  جەماوەری  بەرهەمانەی  ئەو  تێدایە. 
ڕواڵەت،  بە  وریا،  کە شێعری  قۆناغەن  ئەو  زادەی  کردووە،  جوانەمەرگ 
مانایەی  بەو  ‘’جەماوەری’’  گرت.  خۆیانەوە  بە  جەماوەرییان  ڕواڵەتێکی 
کە “چاوی ناچەکدار”ی خوێنەریش دەیتوانی، بەشێوەیەک لە شێوەکان، 
میراتگری  بەاڵم  وریا  قۆناغەی  ئەم  بگرێت. شێعری  لە گەڵ  ئولفەتیان 
بەرهەمەکانی چاخی ئەزموونێکی قووڵی دیكه ن لە ناو زمان و بە ناو زماندا. 
وریا لەو قۆناغەی پێشووتردا بوو کە وەک “شاعیرێکی بەرپرس” خۆی 
دەرخست. من لەم گۆشەنیگایەوە سووکەئاوڕێک لە ئەزموون و جیهانبینیی 
شێعریی وریا دەدەمەوە و دواتریش دێمە سەر باسی بەرهەمە کوردییەکانی 

وریا.

شاعیرێكیبهرپرسوشێعرێكینامانا
وریا “شاعیرێکی بەرپرس” بوو. هەڵبەت نەک بەرپرس بەرامبەر بە دنیای 
وریا  شێعر”.  “شێعریەتی  بەرامبەر  رێک  بەپرس  بەڵکو  شێعر  دەرەوەی 
لەوانەش نەبوو کە بەرامبەر دنیای دەرەوەی خۆیان بێ موباالت بن، ئەو 
بەرامبەر بە کارکردە کۆمەاڵیەتییەکانی زمان و لە چوارچێوەی پێگەی 
دیاریکراوی خۆیدا – وەک کوردێکی تاراوگەنشین – الی لەم ڕەهەندەی 
زمانیش دەکردەوە. بەاڵم لە پێوەندی لە گەڵ شێعردا وریا خۆی بۆ یەک 
شت تەرخان کردبوو: بەرهەمهێنانی جوانی – جوانییەک کە بە سەخاوەتەوە 
پێشکەشی دنیای دەرەوەی خۆیی دەکرد - بەبێ ئەوەی بۆ ئەفراندنی جوانی، 
حازر بێت باری چەمکە کۆنکرێتەکانی دنیای دەوروبەر بخاتە سەر شانی 
شێعر. هەڵبەت وەنەبێ وریا، لێرە و لەوێ، ڕاستییەکانی دنیای دەرەوەی لە 
شێعریدا نەنواندبێت. بەاڵم ئەمە تەنها لەو کاتانە دایە کە ئەو “ڕاستییانە’’، 
خۆیان، خۆیان خزاندبێته  نێوشێعرەکان. بەاڵم بەو مەرجە قورسەوە کە 
هەر زوو لە ناو پێکهاتەی تایبەتی شێعری وریادا، کارەکتەری سەربەخۆی 
خۆیان لە دەست داوە و بوون بەشێک لە دنیایەک واوەتر لەو دنیایەی لێوەی 
هاتوون؛ ڕاستییەکان لێرەدا مەسخ نابن، بەاڵم لە بەستێنی ئەو دنیا جیاوازەدا 
کە وشەکان – ڕاپسکاو لە ژێر رکێفی هێما و دەاللەتە باوە پێدراوەکان-  
تێیدا شائەکتەرن، بە بێ ئەوەی ناونیشانی پێشووی خۆیان بزر بکەن، دەبن 

بە خشت بە خشتی بنیاتی 
دنیایەکی پرئەفسوونتر کە هەمان دنیای شێعری وریایە. 

لەالی وریا، شێعر بەرهەمی بیرکردنەوە نیە، بە بۆچوونی ئه و؛ ڕوانینێکی 
وریا دەڵێ:  پێچەوانەوە،  بە  پاشکۆی “زەین”. ڕێک  بە  ئەوتۆ زمان دەکا 
لە نێوان زەین و زماندا ئەوە زمانە کە نەخشی ڕێبەر دەگێڕێ. “زەین لە 
شێعردا، خۆی لە خۆیدا، ناکارایە. ئەوە زمانە کە وەجووڵەی دەخا و خۆی 
دەبێتە پێشەنگی زەین”. رەنگە چەشی شێعرناسانەی باو یان شاعیری –
شێعری- باو، لە گەڵ ئەم بۆچوونە نەبن. بەاڵم تێگەیشتن لە شێعری وریا، 
بەبێ ملدان بۆ ئەم پێوەرە، دەست نادا. هەر ئەوەش وریا دەکا بە شاعیرێکی 

جیاواز. 
بەپاشکۆگرتنی زەین، سەندنەوەی ڕەوایەتی یە لە هەموو ئەو سووژانەی لە 
پێوەندی لە گەڵ کەون و پێکهاتەی ئۆبژێکتیڤی بوون، بنیاتی شێعر لە 
سەر بنەمای هێما و نیشانە ئاشنا و باوە زمانی و زەمانییەکان، هەڵدەچنێ. 
لێرەدا رەنگە بپرسرێ، ئەی مەدلوولەکانی ناو پێکهاتەی شێعرێکی ئەوتۆ لە 
کوێ دا هەڵکەوتوون؟ لە ڕاستیدا مەدلوولەکانی شێعر، الی وریا و لە شێعری 
وریادا – بەبێ ئەوەی بمانەوێ بەشێوەی موتڵەق قسە بکەین – دەگەڕێنەوە 
بۆ ئەو بەریەککەوتن و پێوەندییانەی لە نەزمێکی زمانیی بەهەڵکەوتدا، مانا 
یان واتا لە بیچمێکی “قائم بە ذات”دا، بەرهەم دەهێنن. هەڵبەت، ئاشکرایە 
کە مانایەکی ئەوتۆ، چونکە لە گەڵ دەاللەتە هێماییە باوەکان نامۆیە، بۆیە 
بە ئاسانی دەکرێ بەرچەسپی “بێ مانابوون”ی لێ بدرێ. ئه و بەاڵم باس لە 

شێعری بێ مانا، ناکا. 
وریا لە گەڵ “شێعری پەتی”یە. شێعرێک کە شێعریەتی خۆی لە “زاتی 
واوەترچونی شێعر لە خۆی” هەڵدەهێنجێ. بەواتایەکی تر، مانا لە شێعری 
وریادا بزر نابێت. بەاڵم ئەوەی لە شێعر هەڵدەقوڵێ مانا، بە واتا باوەکەی، 
نیە. بێ ماناییش نیە؛ ئاخر بێ مانایی بۆ خۆی جۆرێکە لە مانا. وریا گوتەنی؛ 
“بێ مانابوونی شێعر هەر ئەوەندە بێ مانایە، کە  حزووری مانا لە شێعردا”.  
وریا باس لە گۆڕانکاری بە سەر “ماهیەتی مانا” لە شێعردا دەکا. ئەو دەڵێ 
“ ئەوە جۆرێک لە سەرەڕۆییە ئەگەر بمانەوێ لۆژیکیبوونی مانایەک لە 
‘باوبوون’ی ئەو مانایە هەڵبهێنجین”. لێرەوە، وریا پێشنیار دەکا، کە بەجێی 
ئەوەی بوختانی “بێ مانابوون” لە شێعری پەتی بدرێت، شێعری پەتی بە 
شێعری “نامانا” ناوزەد بکرێت. شێعرێک کە مانا تێیدا بزرنابێت، بەڵکو لە 
پڕۆسەی رۆچوون بە ناخی زماندا، خۆی لە جەوهەری ڕاستەقینەی زمان، 
نزیک دەکاتەوە. بەم شێوەیە، شێعری پەتی ، وێڵی دوای سەرابێکە و، دواجار 
لە نزیک “چاوگی تینوێتی” لە مانا پاراو دەبێ. مانایەک کە وریا ناوی ناوە 

داهێنانلەغوربەتیگیانوجیهانییوریادا
رێبوارکەریمی
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“نامانا”. 
رەنگە “تێگەیشتن” لە شێعری وریا، هیچ نەبێ تا قۆناغێک کە بە کتێبی 
وریا  وەرگێڕانی  بە  یان  گریز’’  )‘’اعترافات  دەربازبوون”  “دانپێدانانەکانی 
خۆی، “دانپێدانانەکانی ڕاکردوویی”( دەگاتە لوتکە، بەبێ لەبەرچاوگرتنی 
ئەو خوێندنەوەیەی سەرەوە بۆ چەمکی ‘’مانا’’ له  شێعردا، کارێکی ئاسان 
نەبێ. لە ڕاستیدا، “دانپێدانانەکانی دەربازبوون” درێژەی چوار کۆمەڵەشێعری 
لە دووتوێی  بۆ خۆی، گوڵبژێری کردن و  دیکەیە، کە دواتر وریا، هەر 
بەڕێ  هاوڕێكانی  لە  بۆ هێندێک  قەوارە گەورەی دەستسازدا  کتێبێکی 
کرد. بەبێ ئەوەی لە نرخی زۆر لە ده قە جوانەکانی ئەو کۆمەڵە کارەی 
ئەو قۆناغەی وریا کەم بکەینەوە، ڕاستەكه ی ئه وه یه  کە “دانپێدانانەکانی 
دەربازبوون” سەرتۆپی به رهه مه كانی ئەو قۆناغەی وریایه . ‘’دانپێدانانه كانی 
ده ربازبوون’’ شاکارێک بوو کە  سەرنجی زۆر لە کەسایەتی و کۆڕوکۆمەڵە 
ئەدەبییە ئێرانییه كانی تاراوگەی بۆ الی شاعیرێکی گەنجی بلیمەت و خاوەن 
دەنگی تایبەت، ڕاکێشا. ئەم قۆناغەی کاری وریا بە “پاش لەرزە”یەکی 
سەیر کۆتایی پێ هات. ڕۆژێك پێی وتم، ئه مه وێ شێعرێكی درێژ بنووسم. 
هه فته ی دواتر كه  یه كترمان بینییه وه ، ده قێكی تاڕاده یه ك درێژی نیشان 
دام به  ناوی “گوتارە لە سەرەوەڕا هەڵواسراوەکان” )گفتمان های از باال 
آویزان(. كه م كه س ئەم شێعرەیان بینیوه . وریا بۆ خۆیشی دواتر، به  توتو 
باسی ئه م شێعره ی نه كرده وه . ئه و هه ڵبه ت وته ی كه سایه تییه كی  ئه دیب و 
ڕه خنه گری ناسراوی ئێرانیی ده گێرایه وه  كه  پێی گوتبوو “ئەو شێعرەت مل 
بۆ ڕەخنە نادات”. وریا ئه م وته یه ی به  زه رده خه نه یه كی شه یته نه تئامێزه وه  

ده گێڕایه وه . تۆمه ز ئه مه  ڕێك ئه و شته بوو كه  ئه و ده یویست! 

بهرهولهدایكبوونێكینوێ
قۆناغی نوێی ئەفراندنی وریا مەزهەر بە کۆمەڵە شێعری “مادە ١” لە ساڵی 
الوە،  بەم  “مادە١”  کتێبی  لە  من  بەبڕوای  پێ کرد.  دەستی  دا،   ٢٠٠١
گۆڕانێکی نه وعی بەسەر شێوەی نووسینی وریادا هات. وریا بۆ خۆیشی له  
جێیه كدا، كۆمه ڵه  شێعری ‘’ماده  ١’’، به  جۆرێك له  ‘’تولد دیگر’’ی خۆی، 
ناوزه د ده كات. ئه وانه ی له  ژیانی خۆكه سیی وریا نزیك بوون، ده زانن كه  
ئه م قۆناغه ، قۆناغی ‘’له دایكبوونه وه ‘’ی وریا له  ئاسته  كۆمه اڵیه تییه كه شیدا 
بوو.. ئەم وتارە بەرتەسکە مەودای ڕاڤە و پۆلێنکردنی تایبەتمەندییەکانی 
ئەم قۆناغە نوێ بەاڵم یەکالکەرەوەی ژیانی ئەدەبیی وریا، نادا. هەرچەند 

وریا خۆی لە دەست هەر جۆرە پێوەر و پێوانەیەکی پێملکەر ڕادەپسکاند، 
تایبەتمەندی، چ لە  بەوەشەوە، من پێم وایە تاڵ و هەودای کۆمەڵێک 
ناوەرۆک و چ لە ڕووکاردا، کۆمەڵە شێعرەکانی لەمەودوای وریا، هەتا سەر 
کۆمەڵە شێعری “کتێبی ناوداران” )کتاب مشاهیر( پێکەوە دەبەستنەوە. 
بەرهەمە شێعرییەکانی دیكه ی ئەم وەرزەی  داهێنانی وریا به  زمانی فارسی 
بریتین لە “بیرۆکە ئاسنییه كان” )ساڵی ٢٠٠٣(، “هاوار مەکە؛ لەم ئاوێنەیەدا 
کەس نییە” )ساڵی ٢٠٠٤( و “تەلەڤیزیۆنی لەکارکەوتوو” )یان بە وەرگێڕانی 

وریا خۆی، “تەلەڤیزۆنی خەراپ”(. 
هاوکات لە گەڵ نووسینی شێعر، وریا له سه ره تاكانی هه زاره ی نوێدا، دەستی 
دایە چیرۆکنووسیش. لە وریا دوو کۆمەڵە چیرۆک بەجێ ماون: “مااڵوایی 
لە تفەنگ ٢” )ساڵی ٢٠٠٤( و کۆمەڵە چیرۆکی ‘’كارگ ڕنین بە شێوازی 
شێوازی  بە  کارگ  “کۆکردنەوەی  وەرگێڕانی خۆی  بە  )یان  فینالندی” 
فینالندی’’(. ئەمەی دواییان لە ساڵی ٢٠٠٥ دا لە ئێران، لە بەرگێکی 
جواندا چاپ و باڵوبووەوە. ئەو کۆمەڵە چیرۆکە، وەک دەنگێکی جیاواز، لە 

گەڵ پێشوازیی گەرمی ڕەخنەگران بەرەوڕوو بوو. 
ڕەوتی داهێنانی ئه ده بیی وریا به  هۆی “کتێبی ناوداران” )کتاب مشاهیر(
ه وه ، گه یشته  تروپكی خۆی. ‘’كتێبی ناوداران’’ بریتییە لە کۆمەڵێک ده قی 
شێعری کە هەر یەکەی سەبارەت بە یەکێک لە کەسایەتییە بەناوبانگەکانی 
دنیا نووسراوه . ئەوەی سەرنجڕاکێشە ئەوەیە کە ناوەرۆکی ئەو شێعرانە چ 
پێوەندییەکی ڕاستەوخۆی بە ناسێنه )هویت( ی ناسراو و ڕاستەقینەی ئەو 
کەسایەتییانەوە، نیە. بەڵکو ئەو کەسایه تییانه ، له  ناو ده قه كاندا، شکڵی فانتازیا 
و وێنایەک بەخۆیانەوە دەگرن کە وریای شاعیر پێیان دەبەخشێ. وریا له  
نامه یه كدا ده ڵێ؛ ‘’ئه و كتێبه  هه ر به  ناو سه باره ت به  ناودارانه ، ده نا ده قه كان 
تا به  كه سایه تییه كان نامۆتر بن، من له ئامانجی خۆم نزیكتر بوومه ته وه ‘’. 
لە شوێنێکدا وریا ئەو کتێبەی بە “باشترین کتێب”ی خۆی ناوزەد كردووه ، 
كتێبێك كه  هه ڵگری تێڕوانینێكی ته واو جیاواز بۆ شێعر و چییه تیی شێعره . 
هه ڵبه ت، له  شێوه ی فه زاسازی و تكنیكی ده ربڕینی ناو ‘’كتێبی ناوداران’’دا، 
وریا كه ڵكێكی ئۆپتیماڵی له  مێتۆد و داهێنانه كانی ناو شێعر و چیرۆكه كانی 

پێشووی خۆی وه رگرتووه . 
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شاعیرێكی چوارجار تاراو
وریا، لە دنیای ئەدەبی فارسیدا بە )و.م. آیرو( ناسراوە. “آیرو” لە ڕاستیدا 
پێچەوانەی ناوی “وریا” خۆیەتی. لە بەرهەمە کوردییەکانی وریادا ئەو ناوە 
بەکارنەهێندراوە. وریا دەڵێ “لە کوردیدا بەکارهێنانی ئەو ناوەم بەپێویست 
زۆرتر  دەتوانم  دایکیی خۆمدا  زمانی  لە  دەکەم  نەزانیوە..چونکە هەست 
بڵێی لە زمانی فارسیدا ئه و  خۆم بم، هەتا پێچەوانەی خۆم”. وەک تۆ 
پێچەوانەی خۆی بووبێت! وریا، بەاڵم زۆر بە درەنگەوە خۆی لە دنیای 
زمانی دایکییدا بینییەوە. کتێبی یەکەمی وریا بە کوردی “هیچ”ی ناوە. 
“هیچ” دوو ساڵ دوای کتێبی “دانپێدانانەکانی دەربازبوون” نووسراوه  و 
باڵو بۆتەوە. بە دربڕینێكی تر؛ ڕەوتی گەشەی ئەدەبیی وریا لە هەناوی 
زمان و ئەدەبی کوردییەوە سه رچاوه ی نه گرتووه . هەر شاعیر/نووسەرێک کە 
کار بە وشە و زمان دەکا، ڕەوتێک لە گەشەسەندن دەپێوێ و، لە ڕەوتی 
ئەو گەشەسەندنەدا، هەم کارەکتەری شاعیرانه \نووسه رانه ی دەپشكوێت و 
هەم چۆنایەتیی ئەو زمانەی پێی دەنووسێت، ده خه مڵێت. وریا بەاڵم ئەو 
کاتەی یەکەم کۆمەڵە شێعری خۆی بە زمانی کوردی نووسی، لەمێژبوو  
لە بەستێنی نووسین به  زمانی فارسیدا، گەیشتبووە تروپکی لێهاتوویی 

شاعیرانەی خۆی. 
وریا لە شێعرە کوردییەکانیشیدا هەمان سیاسەتی ‘’سادە’’ی داهێنانی هەبوو: 
هەموو شتێک لە پێناوی شێعردا، بەاڵم شێعر لە پێناوی “هیچ”دا. لە ڕاستیدا 
“هیچ” نەخشێکی یەکجار سەرەکی لە پڕۆسەی بەرهەمهێنانی ئه ده بیی 
وریادا دەبینێ. “هیچ” وا لە شێعر دەکا کە لە دەرەوەی خۆیدا دەربەستی 
شتێکی تر نەبێ. بەاڵم “هیچ”ی دەروونیکراوی شاعیر، لەو شوێنەدا کە 
ئاوێتەی جیهانبینیەکی دیاریکراو دەبێ، به باوه ڕی من، سێبەرێکی تاریک بە 
سەر شێعری وریادا دەکێشێ. وریا بە دەگمەن بە زمانی ڕاشکاو ئەو بۆشاییه ، 
ئەو ژانی ڕەنجبه بابوونەی ئاده میزاد، دەردەبڕێ، بەاڵم فۆرمی شێعری وریا، لە 
ڕاستیدا زریکەی یەکبینی ئەو ژانە پەنگخواردووەی هەناوی شاعیرە. ترسی 
وریا لە “فەنابوون” ترسێکی هەژێنەر بوو. هەژێنەرتر لەوەی بنیاتی شێعری 
بێ دەربەستی وریا خۆی لە بەردا بگرێت. لێرەوەیە کە مرۆڤێکی شه یدا و 
تامەزرۆی ژیان، لە نێوان به رداشی بوون و نه بووندا، ڕەنجێکی تاقەتپڕووکێنی 
دەکرد بە هەوێنی خوڵقاندنی جوانی. خوڵقاندنی جوانی، لە ڕاستیدا، تەنها 
وریا  ژیانیدا،  دواساڵەکانی  لە  بوو.  وریا  پەرێشانی  ڕۆحی  هێورکەرەوەی 
بەهانەیەکی بێهاوتای دیكه شی هەبوو بۆ بەردەوامبوونی گیانسه ختانه  لە 
ڕووداوی  جوانترین  و  ‘’گرینگترین  بە  وریا، کالرای کچی  کالرا.  ژیان: 

شێعریی ژیان’’ی خۆی دەزانی.    
کۆمەڵێک  کوردی،  زمانی  بە  وریا  داهێنانی  و  نووسین  خێرای  ڕەوتی 
بەرهەمی بەنرخی لێ کەوتەوە. بەدوای “هیچ”دا، کە لە ڕاستیدا تەنها 
کتێبی کوردیی چاپکراوی وریایە، وریا کتێبێکی تری ئامادەی چاپ کرد بە 
ناوی “ئەگەر دەتەوێ بمری، سەرەخەوێک بشکێنە!” )٢٠٠٣( و دوابەدوای 
ئەویش کۆمەڵەشێعری “چونکە شێعر مانگایە، دەتوانین بیدۆشین”)٢٠٠٥(. 
یەکەمیان بە تیراژی ٥٠ دانە و دووهەمیان بە تیراژی ١٠٠ دانە هەر لەالیەن 
وریا خۆیەوە، ئامادەکران و گەیشتنە دەستی هێندێک لە ئەدەبدۆستان، یان 

هەرهه رگیز نەگەیشتن...
وریا، لەو ماوەیەدا بەخۆشییەوە، هەر خۆی، کۆمەڵێک لە چیرۆکەکانیشی 
وەرگێڕانە سەر زمانی کوردی و ئامادەی چاپی کردن )ده قی كوردیی كۆمه ڵه  
چیرۆكه كانی وریا به دره نگه وه ، ساڵی ٢٠١٣، له الیه ن ده زگای سه رده م-ه وه  
چاپ كران(. جگە لەوانەش، وریا کۆمەڵێک هەوڵی بەنرخ –به اڵم ناته واو-ی 
لە پێناوی وەرگێڕان لە کوردییەوە بۆ فارسی و لە فارسییەوە بۆ کوردی داوە. 

ئه مه  جگه  له  وه رگێرانی كۆمه ڵێك له  شێعره كانی ئورهان ولی كانیك، له  
زمانی توركیی ئیستانبوولییه وه  بۆ فارسی. لە به سه ركردنه وه ی بەرهەمەکانی 

وریادا، نابێ تابلۆ شێوەکارییەکانیشی لە یاد بکەین. 
وریا بەاڵم پێش هەر شتێک شاعیر بوو. شاعیرێکی پەتی. ئەفرێنەرێک، 
کە نە تەنها دەیویست خۆی لە قاڵبی پێناسە کڵێشەییەکان قوتاربکات، 
بەڵکو بەردەوام هەوڵی ئەوەشی بوو کە لە خودی خۆی-شی تێپەڕێنێ؛ لە 
بەرهەمێکیەوە بۆ بەرهەمێکی تر، لە ژانێرێکەوە بۆ ژانێرێکی تر، لە زمانێکەوە 

بۆ زمانێکی تر. دواجاریش، لە جیهانێکەوە بۆ جیهانێکی تر..
ژانێکی  زریکەی  وریا،  نووسینی  فۆڕمی  وتم؛  پێشتریش  وەک  هەر 
پەنگخواردووە بە دەست بێهوودەیێکی بێ بەدیلەوە کە ئه ویش هەبوونە. لە 
نواندنەوەی شاعیرانەی ئەو دۆخەدا، تکنیکی نووسینی وریا بەو شێوەیەیە 
کە هەموو شتێک دەڵێت بەبێ ئەوەی شتێکی وتبێت. لە وتنی هەموو 
شتێکیشدا، نیگای تیژبینی وریا، دەوروبەری مرۆڤێکی تاراوگەنشینی تەنها، 
چ لە ئاستە خۆكه سییه كه یدا و چ لە ئاستە یونیڤێرساڵه كه یدا، دەنوێنێتەوە. 
‘’مرۆڤی تاراوگەنشین’’، لە ڕاستیدا وریام لە سەر سێ ئاست  کە دەڵێم 
بە تاراوی و بە تەنهایی بینیوە: ئاستی کۆمەاڵیەتی، ئاستی جوانناسانە و 
ئاستی هەستیناسانە. لە ناو دنیای ئەدەبی کوردیدا، ئەو کوڕە جوان چاک 
و شەرمێونە سەقزییه ، غەریبایەتییەکی دیکەشی ئەزموون کرد: غوربەتی 
هاوڕێیەکی گیانی بە گیانیی شێعر و ئه ده ب لە پەراوێزەکانی نیشتمانێکدا 

کە زمانی دایکیی ئەو بوو. 
وریا بە بێ نازی دایک گەورە ببوو؛ بەبێ نازی ئەوانەش کە شەیدای زمانه  

دایکییه کەی ئه و بوون، سەری غوربه تیی نایەوە.  
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کەی بوو؟... 
سەد ساڵ؟ دووسەد؟ 

یان دە ساڵ بەر لە ئێستا؟
دەزانم هاوین بوو و باران دەباری. تەلەفۆن لێی دا، هەڵمگرت و چووم لە 
پاڵ پەنجەرە وەستام و لە باران و ئەو دڵۆپانەم ڕوانی کە بە جامی پەنجەرە 

دەکەوتن و لە خزاندا یەکیان دەگرت و پاشان دادەبڕان.
گوتی: وریام. وریا مەزهەرم.

»وریا؟...«
گوتی: ئایرو... ئایروی شاعیر. لێرەم. لە ستۆکهۆلم.

یان... قەت  بزانم شینەوە.  وا  یان  بە دوو چاوی مەیلەوسەوز  بوو.  گەنج 
نەمزانی، بەاڵم دەزانم لە ئاسکێکی ترساوی دەرپەڕیو لە دارستان دەچوو. 
تا شەو داهات، لەم باڕەوە ڕایکێشامە ئەو باڕ و هەر خواردییەوە و هەر 

لێیپرسیم: بۆ ناخۆیەوە؟
دەرەوە باران دەباری.

دوو کۆمەڵەشیعری باڵو کردبوونەوە. بە پارەی گیرفانی خۆی. یەکێکیانی 
هێنابوو: »هاوار مەکە! لەم ئاوێنەیەدا هیچ کەس نییە«.

- ئەوی تریانم بە دڵ نییە. ناوەکەشت پێ ناڵێم. ئەرێ بۆ ناخۆیەوە؟
لەگەڵ  بڕێجار شەڕانی. شەڕ  و  باش  فارسییەکی  دەینووسی.  فارسی  بە 
“وریا”ی  فارسیی.  نوێی  و  کڵێشە سەدپاتەکانی شیعری کۆن  و  ڕێزمان 
ئاوەژوو کردبووەوه و بووبوو بە “ئایرو”. ئایرویش ناوێک بوو ئەو کاتە لە نێو 
ناواندا. شیعرەکانی دەناسرانەوە. لەو تەمەنەدا )چەند ساڵە بوو ئەو کات؟ 
بیستوچوار؟( تیۆرییە ئەدەبییەکانی چاک دەناسین و بێئەوەی خۆی لە 
پشتیان بشارێتەوە، تەقەی لە زەینی خوێنەر و هەستی بیسەر دەکرد. لە 
نووسیندا وەک ناوی خۆی بوو بەاڵم خۆی وریایەکی شەرمن. شپرزە. هەر 

بێدەنگ کە دەبووین: 
»شیعرێکم بۆ بخوێنەوە.« 

خەڵکی سنە بوو. لە تاران و کەرەج گەورە بووبوو. ماوەیەک لە تورکییە 
فارسیی  و  فینلەندی  دنیا.  باکووری  پاشان گەیشتبووە  و  کردبوو  گیری 
و  بوو  وەلی  ئۆرهان  لە  حەز  زۆری  دەزانی.  چاکی  تورکییەکی  و 

کۆمەڵەشیعرێکیشی کردبووە فارسی. 
ئاگایەکی چاکی لە شیعری کوردی بوو. سەفەرێکی هەولێر و سلێمانیشی 
کردبوو. نازانم کەی؟ )بۆ نەمپرسی؟( یان لە بیرم نەماوە؟ چەند شیعرێکی 
خۆیشی لە فارسییەوە کردبوونە کوردی، تایپی کردبوون و هەر کوردێک 

داوای کردبا، بۆی دەناردن.
گوتم: وریا، شیعرە کوردییەکانت باش نین. چاکت وەرنەگێڕاون.

گوتی: دەیاندڕێنم. کوردییەکەم باش نییە. دەزانم.
شەرمن بوو.

جار جار تەلەفۆنی دەکرد. زۆرتر شەوان:
تاقەتت هەیە شیعرێکت بۆ بخوێنمەوە؟... ئەگەر تاقەتی بیستنت نییە تۆ 

بخوێنەوە. بەڕۆژ، شیعرێکم بۆ بخوێنەوە.
بوون. گوتم  نووسی. چیڕۆکی چاک  فارسی  بە  دواتر کۆمەڵەچیرۆکێکی 

باڵویان بکەوە. 
پارەی نەبوو.
خۆی گوتی.

گوتم: کەسانێک لە تاران دەناسم. دەتوانم قسەیان لەگەڵ بکەم. ئەمانە 
چیڕۆکی چاکن کوڕی خوا!

پێکەنی: ئەو کوڕی خوایەم زۆر پێ جوانە. بەس لە کوردیدا دەگوترێ نا؟ 
زۆرتریش لە سلێمانی، نا بەڕۆژ؟

کردەوە:  باڵوی  “نی”  پەخشخانەی  و  تاران  ناردنە  چێرۆکەکانمان 
ئەدەبییەکانی  کۆڕە  لە  فینالندی«.  شێوازی  بە  کوارگ  »چنینەوەی 

ئێرانیشدا کەوتە بەر باس.
ستۆکهۆلم،  چوومەوە  کە  کوردستان  لە  دووهەزاروحەوت،  هاوینی 

ئیمایلێکی ماندوو و وەڕزی نارد. 
تەلەفۆنم کرد.

»بیری “کالرا”ی کچم دەکەم بەڕۆژ. تێم دەگەیت نا؟ خەریکە شێت دەبم. 
ئاخر بەس حەفتەی جارێک دەیبینم. تۆ تێم دەگەی ها؟« 

لە هاوسەرەکەی جیا بووبووەوە.
گوتم: وەرە ماوەیەک بمێنەوە. 

برادەر  نەبوو.  کێشە  نەبوو.  باش  گیرفانی  باری  بەاڵم  دەکرد،  حەزی 
تا درەنگان دەیخواردەوە و پاشان لەسەر کاناپە  زۆر بوون. هات. داغان. 

دەکوژایەوە. پانتۆڵ و پێاڵویشی دانەدەکەندن. 
گەنجێکی پیر بوو.

شەوێک هەر وا کە لە سەر کاناپەکەی ماڵی “حەسەن نوور” پاڵ کەوتبوو، 

نووسەربوونبەشێوازی
فینالندی

بەڕۆژئاکرەیی
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هەستایە سەر پێ و »کۆمەڵەشیعرێکی تازەم هەیە. کە چوومه وه دەینێرم.«
ڕۆیشتەوە. 

و  جوان  شیعری  کۆمەڵێک  نارد.  خراپ”ی  “تەلەڤیزیۆنی  نەبرد،  مانگێکی 
بڵحایەتی لە زمان و ده ربڕیندا و بەرجەستەکردنی هەستەشاراوەکان. بڤەکان. 
لە  لەو کۆمەڵەشیعرەدا هێندە زۆروزاڵە، کە زۆر جار ڕوو  بڵحایەتیی زمان 
وەرگێڕان وەردەگێڕن. ناگوێزرێنەوە سەر زمانێکی تر. ماوەیەک خەریکیان 

بووم. بەشێکیانم کردنە کوردی و بۆم ناردنەوە. 
تەلەفۆنی کرد. 

شەو درەنگ بوو.
دەنگی دەلەرزی »هەوڵێکی چاکت داوە، بەاڵم ڕاوەستە. بڕێک 

پارەم هەر بگاتە دەست، دێمە ستۆکهۆلم و کاریان لە سەر 
دەکەین. پێکەوە. تۆ ناتوانی بێیە هێلسینکی؟ ژوورێک و 

تەختێک و دوو کورسیم هەن. دەزانی ناهێڵن کچەکەم ببینم 
بەڕۆژ؟

پاشان هاتمەوە. پاشان ڕۆیشتمەوە. دیسان هاتمەوە. ئەمجار مامەوە. 
هاوینی پار ئیمایلێکی هات: »کوڕی خوا! تۆ ڕۆیشتی و چاک خۆت 

دەرباز کرد. ناتوانی بمبەیەوە؟... لێرە ماندووم«.
ئێستا، ئیتر، ماندوو، نییە. 

سیوپێنج ساڵ سووتا و لە گۆڕستانێکی هێلسینکیدا 
کوژایەوە. 

بۆ هەمیشە.
“طاهر جام برسنگ”ی شاعیر، لە 

ستۆکهۆلمەوە بۆی نووسیوم: 
»بەڕۆژ! وریا مەزهەر خۆی 
کوشت و ئەم جیهانەی بۆ 
جاشەکان و جاکەشەکان 

بە جێ هێشت.«
                    بەهاری دووهەزار و یازدە/ هەولێر

بێهۆ

هێندێک وشه  )به پێی چه شن و گورژمی لێدان(
ده نگی تایبه ت وەدی دێنن

بۆ نموونه  به  پتێک له  الجانگی وشه ی “خوێنه ر”
ئێمه  ده نگی “دینگ” ده بیسین

بە کوتانی مستێک له   تەوقیسه ری “په نابه ر”
ده نگی “دانگ” و

به  بەرکەوتنی پێلەقه یه ک له  په راسووی “نووسه ر” 
ده نگی
 “دانگ
دینگ
دینگ

           دانگ”
“ناقوسه کان” بەم دواییە  دسا هیچ ده نگیان لێوه  نایه ،

   ته نانه ت ئه گه ر له م نێوانه دا
که سێک  بێهۆ له و نێوانه  هەستێ و  

      له والتریش
    مردوویەک

    بێهۆ
  هەستابێتەوە.

چەنشێعرێکیئایرۆ

و:بەڕۆژئاکرەیی

یهکێک،دووێک،سێیهک

له  خه ونی منداڵه که مدا
سێ باڵنده 

له سه ر سه رم هه ڵنیشتوون

ڕێک هێندە
که  ئه و ده زانێ بژمێرێ.

بهپانتاییلهپیدهست

به  وێنه ی مرۆڤێکی بێسنوور
گشت دنیام پێویستە
به  وێنه ی کوردێکیش،

خاکێک
که  چل ملیۆن و که سێك بگرێتە خۆی. 
به  وێنه ی مرۆڤێکی بێسنووری کوردیش:
باخچه یه ک  بە پانتایی لەپی دەست 

له  واڵتێکی جەمسەرییدا 
که  هاوینان

به  په نجه  له رزۆکه کانم
توورچه  و پیازی تێدا بچێنم.

درهختهکانی
قەراغ
شهقامیپازدهساڵی

ئه و رۆژه ، هه رچییه کم کرد
نه متوانی به و کچە شازده اڵنەی  خۆشمده ویست 
بڵێم:
خۆشم دەوێی
له  گه ڕانه وه دا
دره خته کان به  لقه  درێژه  ناحه زه کانیان
جڕتیان بۆ کێشام
من به اڵم هیچم نه گوت
چونکه  ئه وان گه لێک 
له  من گه وره تر بوون

منیش
به س
پازده سااڵن بووم. 

!
ده مێکه ...
ده زانم
ئەڤینداری   سه ری به رداوم:

چونکه  ئێستا   هه ر جار که  ده تبینم
ئیتر واقم وڕ نامێنێ.
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*Pakolaiset
ڕۆژانی ڕەشی ماڵبه کۆڵی بەسەر چوو:
خانوێکم بۆ کڕیوی
پەنا دارستان، قه راغ ده ریا
دیواره کانی بڵندتر، دڵنیاتر
باڵکۆن: شووشه یی، ده رکەی ژووره کان چه کمه جه یی
له  هه مووی خۆشتر
پەنجەرە بچووکەکەی ژوور ده ستشۆرییه که ی ئاوده ستخانه یه  
که  هه ر کامێکمان ده توانێ لێیه وه  به  نۆبه  
هه اڵتن و بزربوونی یەکجارەکی ئه وی دی ببینێ...

----------------------
Pakolaiset  لە  زمانی فینالندیدا واتە  »پە نابە ر«، هە روه ها ده کرێ لە م وشە یە دا چاوگی 
Pako )هە اڵتن(یش ببینرێ. ده ڵێی ئە م دوو وشە یە  )»پە نابە ر« و »هە اڵتن«( تێکەڵ کرابن. 
لێره دا بە  هە ردوو مانام بە  کار هێناوه .

مۆرانهکان

ئه و خوێنه ره  داماوه ی
وشه کانم ده خوێنێته وه 

ده بێ بزانێ
ئه مانه  وشه  نین
مۆریانەگەلێکن
که  حه ز ده که ن

پێچوخول بخۆن  
شه وێک

یان
ڕۆژێک

له 
گۆڕه که یدا.

ههناسهساردهکان

کاری زیندووه کان له  فینالندا
بووەته  تێپه ڕین به  شه قامه  سارده کاندا

                              به ره و شۆسته  
سارده کان و

له  شۆسته  سارده کانه وه  به ره و شه قامه  سارده کان
مردووه کان به اڵم

نه  به  شۆسته کاندا تێده په ڕن،
نه  بە شه قامدا

ئه وان له و بنی بنەدا
دانیشتوون و به س هه ناسه ی سارد ده کێشن

ئه و هه ناسانه ی
له  شوێنێکی گه رمه وه  هه ڵده کێشرێن و

به  شوێنێکی گه لێک سارددا
باڵو ده بنه وه .

دهمامک

ڕوخسارمان کە پێده که نێ
ده مامکه کانمان به رده بنه وه 
منداڵێک دێته  پێشه وه ،
یه کێکیان هه ڵده گرێ و

به  غار ده گه ڕێته وه  سه ر ڕێی خۆی:

ئه و ئێستا ده مامکێکی هه یه  و
ده مامکی خۆی

خۆش 
ده وێ.

هێندێککهس

هێندێک که س جارێک له  دایک ده بن و جارێک 
ده مرن

هێندێک که س جارێک له  دایک ده بن و سه دجار 
ده مرن

هێندێک که س جارێک له  دایک ده بن و 
دووسه دجار ده مرن

هێندێک که س په یتا په یتا له  دایک ده بن و په یتا 
په یتا ده مرن...

لهغهزهلهکانیسولهیمان

سبه ی که  هه ستم  تۆ هه ڵنه ستی مردبی
ئه گه ر بمرم له م خه مە - ئه گه ر مردم

چی ده که ی؟

یانکوتهساخهکهی

جاران چه قۆیه کم هه بوو
که  کوتە  ڕزیوه که ی سێوم پێی ده بڕی

ئه مڕۆش، هه مان چه قۆم هه یه 
به و جیاوازییه وه  

که  ئێستا ئیتر نازانم
کو ته  ڕزیوه که ی سێو، ڕزیوه 

یان کو ته  ساخه که ی.

............

که ر،
       که رێک که  جووتکه  هه ڵده دا و

                                 هه ڵده دا
سه گ،

         سه گێک که  په المار ده دا و قه پ ده گرێ
مرۆڤ؛ مرۆڤێک که  ده ڕوا و ته قه  ده کا

له  سه گ
له  که ر

له  خۆی...
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هایکۆ

قه رار بوو
جریوەی یه کێک له م چۆله کانه 
من بخاتەوە  بیری یه کێک له بەیانییەکانی ڕابردوو

که ی بوو!

ڕامانلهپشتجامهکانهوه

ده ڵێن- له  تۆ دەدوێن، که  دوور نییه  که لله یی بووبی ئه م ڕۆژانه 
که  هەردەم  هه ردوو له پت ده خه یه  سه ر جامه کانی په نجه ره ی 

ژووره که ت و
سه رت دەبەیە نزیک په نجه ره  و به  چاوی قووچاو له  هیچ ده ڕوانی

من به اڵم چاک ده زانم که  تۆ چاک ده زانی 
چاویش ئەگه ر هه ڵێنی

دانیشتووی ماڵەکەی به رامبه ر
                             دیسان

که سێکه 
که  هه رگیز نییه .

ڕەنگە له وێ
جارجار له  په نجه ره وه  په یڤێک ده رکه وێ

ڕاماو لە شوێنێکی ونبوو
تۆش تاوتاو به  چه ند وشەیەکەوە ده ستێکی بۆ هه ڵێنی

بنووسی: ساڵو
بنووسم: باشی؟

بنووسی: خه ریکی چی؟
بنووسم: وا دەبینی...

تۆش چاک ده زانی
که  من چاک ده زانم

وشە
له  دەقی شیعردا
هێنده  بێهووده  و
تاقه تپرووکێنە

که  هەبوونە نادیارەکەم
له  چوارچێوه ی په نجه ره ی ژووری به رامبه ردا...

له  شوێنێکی دوور
که سێک په یتاپه یتا له  ده رکەی ماڵێک ده دا،
مردوو به اڵم هه ڵناستێ ده رکەی بۆ بکاته وه 

له  شوێنێکی دووری تریش
که سێک تۆقیو له  خه و ڕاده په ڕێ،
ئاره قه ی نێوچه وانی ده سڕێته وه ،

له شی خۆی توند له  باوەش ده گرێ و
بیر ده کاته وه 

ئیتر کاتی ئه وه  هاتووە، 
 کە ده رکە بکاته وه ...

»و«

وێڕای ئەوەی کە ده زانم ئه م ڕۆژانه 
که متر  بێده مامک ده رده که وی

هێشتاش که سانێک له  ده وروبه ری خۆت    ده بینی 
که  تۆ وه ک خۆیان ناناسنەوه :

ڕێک وه کو خۆت!

لهوکهسهیکهنییه 

ده ترسم و ده زانم ڕۆژێک
ده وروبه ری چه ند خولەکێک به ر له  چواری ئێواره 

پۆسته چی دێ و له پشت ده رکە ڕاده وه ستێ
به  باوه شێک گوڵی سپی و

یادداشتێک به  ده ستخه تی تۆوە
»له  دایکبوونت پیرۆز بێ، بابه گیان!«

تا 
که سێ که  نییه 

ده رکەی بۆ بکاته وه  و گوڵه کانی لێ وه رگرێ
به اڵم من له و که سه ی که  نییه  ده ترسم

 کچم
له و که سه ی که  نییه  و

ناتوانێ ته نانه ت
چەن خولەکێکیش

                   ئەو پۆسته چییه ی که  نییه  
داوەتی فنجانێک قاوه ی ساده  بکا.

تێلێڤزیۆنیخراپ

له  تێلێڤزیۆنه که مدا که  ئیش ناکا
فیلمێکی سه یر پێشان ده درێ

له  بارەی ژیانی پیاوێکەوە
که  له  ژنه که ی جیابووەته وه  و

حه فته ی جارێک 
منداڵه که ی ده بینێ.

گرفت ئه وه یه 
که  نازانم ئه م تێلێڤزیۆنە بۆ
فیلمێکی تر پێشان نادا.

مێرووله

گرنگی بده ، که ره 
به  خۆت

به  مێرووله یه ک
         که  نزیک ده بێته وه 

                     له  جه سته ت!

نهکاتۆش
بۆ هاوڕێی ساڵیانی دوورم:
وشیار حوسه ینی

وشیاری ئازیز
بڵێ ڕێک له م ساته دا  خەریکی له  له نده ن چی ده که ی؟!
نه کا تۆش
له  نێو ئه و که سانه دا که  نایانناسی
هه ستاوی و
خه ریکی
له  ئاوده ستخانه دا
ده گری!

خوایههورین

بۆ کالرا
که  ڕۆژێک شێوەی خوای لێ پرسییم!

باوکت که  منداڵ بوو، کچم
خوای وه ک گەواڵەهه ورێکی سپی 

ده بینی
له  ئاسمانی ڕوونی پیرۆزه ییدا
که  جارجار له  مرۆڤێک ده چوو

پاڵکه وتوو به  زه رده خه نه  و ڕیشێکی 
سپییه وه 

پاشان
که  گه وره تر بوو

هه رچه ند چاوی لە ئاسمان بڕی
جگە له  هه ور و هه ور و هه ور

هیچی نەبینی.
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رویایوریا
بهیادوریامظهر)و.م.آیرو(
دکترپیمانوهابزاده

از خانه که می زنی بیرون ــ در همان چند لحظه ی نخست ــ مدام دغدغه ات 
این است که ِکی می رسی تا آن نازنین زیبایت را، او را که زیباترین شعرت 
نامیده بودی، پس از این همه مدت ببینی. دغدغه ی دیدارش را هفته ها در 
دل پرورانده بودی. از همان دیدار قبلی. و حاال، پس از این همه انتظار، وقتش 
فرا رسیده بود. پس در دلت شور است و دلواپسی. از خانه بیرون زده، دقتی 
کمیاب نسبت به اشیاء که ویژه ی شعور  کم همتای  دریافت گِر توست، نگاهت 
بر تنه ی اتوبوسی که به تدریج آهسته می کند تا به ایستگاه نزدیک شود، همان 
ایستگاهی که تو از آن فاصله ای نه چندان کم داری، می افتد. دقیق تر: نگاهت 
روی لبخندی به پهنای یک مبل دو نفره )اما با ارتفاع کمتر( می ماند، لبخندی 
بی چهره، جدا مانده از چهره ای که می خندد )باید بخندد( اما پنهان است، و پس 
تنها رّد پائی از یک لبخند که بدنه ی اتوبوس شرکت واحد اتوبوس رانی هلسینکی 
و حومه آن را جاودانه کرده است. و این لبخندی است آراسته به دندان هائی 
منظم و سفید و درخشنده، مانند کوه های یخی قطب جنوب )که تو البته هرگز 
ندیده ای، اما با این حال در تخیل شاعرانه ات، کمتر از یک لحظه پیش، این را 
به آن تشبیه کردی(، که قول چنین لبخندی را بر چهره ی تو می دهد به شرط 
آنکه خمیردندان سفیدکننده ی کرست )خواننده ی فارسی زبان بی زحمت این 
واژه را  ِکرست بخوانید؛ ُکرِست نخوانید )پرانتز در پرانتز: چون ایرانی جماعت 
اخالقِش فاسده و تا بگی ف فکرش خودبخود می ره به فرحزاد!(( مصرف کنی. 
این پرانتز را می بندی و فکرش را به کلی می گذاری کنار. اما در کنار این فکر، 
اندیشه های دیگر نیز به تو هجوم می آورند در حالی که، انگار که در مسابقه ی 
دوی صد متر شرکت کرده باشی، به سوی اتوبوسی که اکنون دیگر تقریباً در 
ایستگاه کناره گرفته )فعل مخصوص کشتی رانی را در اینجا به قصد در مورد 
اتوبوس رانی به کار می بری؛ به نظرت شاعرانه می آید(، می دوی، آنهم با شکم 
خالی. می اندیشی: »مهاجری ناشتا در بهار خنک هلسینکی ز شوق کعبه می زند 
قدم علیرغم سرزنش های خار مغیالِن شتاب و برنامه ی شرکت اتوبوس رانی.« 
شاید بعداً داستانی در این مورد بنویسی. این ایده را هم می گذاری در قفسه ی 
آفرینندگی برای بعد. می بینی مردِم در ایستگاه اکنون بی  شتاب و با آرامش و 
وقار به اتوبوس سوار می شوند و تو آرزو می کنی آهسته تر سوار شوند و چشمانت، 
در حالی که در دورگاه ذهنی همچنان روی لبخند عظیم روی تنه ی اتوبوس 
ماسیده اند )انگار که چشم روغن نباتی است!(، آرزومندانه در جستجوی معلولی 
سوار بر صندلی چرخدار در میاِن جماعِت منتظر در ایستگاه می چرخد، معلولی 

که سوار شدن او حتماً به تو این فرصت را خواهد داد تا به اتوبوس برسی.

و خوب البته در فاصله ی این فکرها همچنان می دوی. می دوی. و   
ناگاه این فکر به نزدت می آید که چه دونده ی خوبی هستی. تا به حال، پس از 
سی واندی سال ُعمر هرگز درنیافته بودی در دویدن چنین سرعتی داشته ای. 
باالخره هر چه نباشد کاراته و یوگا هم کار کرده بودی که از نظر بدنی کم از 
دویدن ندارند. به دویدنت که کمی  افتخار کردی، دوباره نگاهِ فکرت می رود روی 
دندان های زیبائی که آرزو داری تو هم می توانستی داشته باشی، هر چند بعد 
از جدائی تلخت و بازگشت به دنیای مجردها دیگر برایت این امر هم چندان 
مهم نبود. تازه سیگار هم که می کشیدی. در حالی که به نکته ی اول با حسی 
خوش می اندیشی، این نکته ی آخر را، که کشیدن سیگار دندان هایت زرد و پس 
ـ  دندانِی روی تنه ی اتوبوس شهری حومه ی  ناگزیر تو را از آرمانشهِر لبخندیـ 

هلسینکی دور می کند، با حسرت به یاد می آوری. و البته همچنان می دوی. 

با آنکه تنها چند لحظه بیشتر از دویدنت نگذشته، همچنان که   
نگاه ذهنی را بر دندان های دست نیافتنِی قطب جنوبِی )خواننده ی محترم: برای 
مشارکِت پستمدرنیستی در ساختار متن لطفاً ارجاع تشبیه باال را به یاد آورید( 
روی تنه ی اتوبوس دوخته ای و نگاه عینی را بر رونِد سوار شدِن مسافران به 
اتوبوس، حس می کنی دویدن چقدر تو را سر حال آورده است. این نکته هم تو 
را به یاد دوست نادیده ات در کانادا می اندازد که تو را همیشه تشویق می کند 
ورزش کنی، همان رفیقی )مگه چند تا رفیق نادیده در کانادا داری؟ آها درسته 
دو تا( که پس از رهسپاریت به دنیای رازها آن قدر دلتنگت شده که در بعد ازظهِر 
تاریِک آخرین روز دسامبر روبروی کامپیوتر خود بنشیند و فارغ از خانواده ای در 
آستانه ی نو شدن تقویمی سال با خود بیندیشد باید یک داستان »وریائی« یا 
»آیروئی« بنویسم و این را می نویسد. به یاد دوست نازنینش، اما به راستی به امید 
اینکه داستان چنان زاده شود که انگار خودت نوشته ای. بعد که همین رفیقت، 
پس نوشتن جمله ی پیشین آن را می خواند و نامت را در گیومه )چهار خط 
باالتر( می بیند، به خود می گوید آن عزیز نیست ببیند که اکنون نامش صفت 
شده است: داستاِن وریائی! معموالً این اتفاق ــ زایش صفت از نام ــ هنگامی 
روی می دهد که هستی تو از زیست جهاِن ویژه ات گسترده تر شود و تو از خویش 
فراتر روی )تکرار: هر چند خودت نباشی تا ببینی( در حالی که ارتباط وجودِی 
خویش را با آنکه تو هستی و بوده ای همواره حفظ کنی. بعد که دوستت، که 
اکنون از سر دلتنگی برای تو به شبح نویسی این سطرها مشغول است، همین 
پاراگراف را برای رسیدن به پاراگراف پایین می کاود بدین امر واقف می شود که 
نوشتن این داستان آیروئی بهانه ای ناخودآگاه برای او بوده تا شب سال نو را در 

کنار دوست نازنینش بگذراند. و البته این مشاهده جزوی از داستان نیست. 
    

و همچنان می دوی. دندان ها در نگاهت می درخشند وآن  لبخند   
اثیری اتوبوس را خواستنی تر می کند. اتوبوسی به نظر اثیری و دست نیافتنی 
که می تواند ترا به زیباترین شعرت برساند اکنون لبخندمند هم شده است. چه 
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بهتر! حاال در راه در آغوش گرفتِن وصال ورزشی هم می کنی، هر چند فرصت 
کوتاه باشد. به فکرت این نکته می آید که فرصت برای تو همیشه کوتاه بوده و 
تمام زندگیت، به نظرت، روندی همیشگی از فرصت های کوتاهِ دیرآمده می آید، 
فرصت هائی که باید از پی شان می دویدی. اصالً مگر زندگی همین نیست؟ دویدن 

از پس فرصت های دیرآمده؟ 

خوب در این لحظه برمی گردی به ارزیابی وضع موجود: تا اینجا   
را از نفس های اندوخته ات دویده ای، اما اکنون داری به نفس زدن می افتی. 
چون دهانت بازتر شده تا بیشتر هوای خنک بهاری را ببلعی و تندتر بدوی به 
سوی اتوبوِس دیدار، انگار که در آینه ای خویِش دونده ات را دیده باشی، چنین 
می پنداری که بر لبت لبخندی است از  جنس آن لبخند دست نیافتنِی روی 
اتوبوس، همان لبخندی که می بایست )پس از استفاده ی وفادارانه از محصوالت 
ـ لطفاً درست خوانده شود ( بر لب بشریت بنشیند. فکر  دهانی و دندانی ِکرستـ 
می کنی اکنون لبخندت ِکرستی شده. به خودت امیدوار و به رسیدنت امیدوار 
می شوی. لبخند دیگر رّد پا نیست. از روی تنه ی کذائی اتوبوس آمده و نشسته 
روی لب تو. همان لبی که زمانی زنی که عاشقت بود با لبخندی به نجوا گفته بود 
که خنده ای بس زیبا دارد، پیش از آنکه  لبت را با بوسه ای از دیِد دیگرانی که در 
خلوت شما غایب بودند بپوشاند. و این یاد، البته، در ذهن پویایت بس گذرا بود.

فاصله ات اکنون با اتوبوس کم تر شده. اما آن اتوبوس لبخندمند هنوز   
دست نیافتنی به نظر می رسد. آخرین مسافران می روند تا سوار اتوبوس شوند. به 
موازاِت ضلِع رو به پیاده روی بدنه ی اتوبوس، تن خانمی به نظر میانسال با یک 
پا و بی سر بر تو ظاهر می شود. مشاهده ای دقیق است. تصویری گذراست که 
ذهن عینیت گرای نگران از رسیدِن تو آن را چنین بازسازی کرده و نتایج آن را 
حدس می زند، بی آن که از واقعیت خبر داشته باشد: زنی میانسال در آستانه ی 
دِر اتوبوس ایستاده، یک پا بر پیاده رو و پای دیگر بر درگاهِ اتوبوس، و چهره اش 
در اتوبوس محو شده. روشن است که این خانم مطمئن نیست که باید کدام خط

 اتوبوس را برای رسیدن به مقصد خویش بگیرد 
و از این رو مشغـول پـرس وجـو از راننـده است
)بازسـازی عینـی گرایانه ی مشاهده( و این به تو
فـرصتـی بیشتر مـی دهد تـا خود را به اتوبوس

برسانـی )نتیجه گیری بر اساس حدس کارشناسی(، 
به شرط آنکه از نفس نیفتی )و این شرطی بود

آمـاج مند کـه ناخـواسته بـه ذهنت آمـد(. پس 
دویدی، به شـوق رسیدن به دوست و بـا امیدی

نویافته، هـر چند با این تالِش مضاعِف دقیقه ی 
نـودی، فـوراً  دریافتی که متأسفانه به شدت در

                       حال از نفس افتادن هم هستی.     

  همچنان که فاصله ات با اتوبوس کمتر می شود،
امیدت به رسیدن به اتوبوس بیشتر می شود. هچنان
که کوشش می کنی تصویِر لبخنِد درخشنده ی آرمانی
و دست نیافتنی را به پِس پشت )اصطالح استقراضی
از احمد آقای شاملو( فکِر بسیار کاونده ات برانی ولی

آن را همچنان برای بازاندیشی دِم دست نگه داری، 
به این می اندیشی که فاصله با امید رابطه ی معکوس

 دارد. ایـن کشِف تــازه توئی که دیگر تقریباً از نفس 
افتاده ای را به وجد می آورد. و در این لحظه می بینی

که آخرین مسافر نیـز به اتوبوس سوار می شود. و این 

تنها یک معنی می تواند داشته باشد: دیر رسیدن تو به دیداری که ماه هاست 
رویای هر روز و هر شب تو بوده و هست. چنین چیزی هرگز نمی بایست ُرخ 
دهد.  

فاصله ات با اتوبوس کم است و ممکن است بدان برسی اگر اتوبوس   
پس از سوار کردن آخرین مسافر راه نیفتد. در این هنگام فکری در ذهنت ــ 
ـ می درخشد. مسیر دویدنت را کمی  که همچنان با دنیای پیرامون درگیر استـ 
عوض می کنی به گونه ای که از آئینه ی بغل سمت راست دیده شوی. راستی، به 
خودت می گوئی، آئینه همان آبگینه است. چه زیباست. با این همه، راننده ترا در 
آبگینه ندیده است که به سوی اتوبوس او می دوی چرا که، منطقاً، وی باید اکنون 
از آبگینه ی سمت چپ به پشت سر بنگرد برای آنکه اتوبوس را از ایستگاه بیرون 
بیاورد و در خیابان براند. می بینی که راهنمای زرد سمت چپ به چشمک زدن 
افتاده و چراغ های ترمز اتوبوس خاموش می شوند. اما در همین لحظه هم تو به 
انتهای اتوبوس می رسی و با دست محکم روی دندان های آرمانی کرستی )دیگر 
در مورد چگونه خواندن این واژه ی آخری تذکر نمی دهم!( می کوبی. می دانی که 
چنین رفتاری، که مهاجرانه است، ریسکی است: برخی راننده ها از این کار نفرت 
دارند و با مشاهد ه ی این حرکت در دل »کون لقت« )منظور برابِر فنالندی آن 
است( به تو می گویند و پا را روی گاز می گذارند تا، به نیت تنبیه، مخصوصاً تو 
آدِم مهاجِر بی اخالْقَمَدنی را سوار اتوبوس نکنند. از سوی دیگر، بعضی راننده ها 
دل می سوزانند و به پاداش دوی سرعت مسافر پا بر ترمز می گذارند و ضربه ی 
مهیب او بر تنه ی اتوبوس را نیز به دید مدارا می نگرند تا او را نیز سوار کنند. از 
اقبال بلندت، راننده می ایستد. معلوم است که وی به گروه دوم رانندگان اتوبوس 
هلسینکی تعلق دارد. از اینکه می بینی نشانه به خوبی دریافت شده است، در 

پوست نمی گنجی.  

دِر اتوبوس باز می شود و تو که از فرط دوی سرعت دیگر کامالً از    
نفس افتاده ای و تقریباً حالت تهوع داری بر آستانه ی اتوبوس با لبخندی به بزرگی 
لبخند کرست گام می نهی و از راننده بسیار تشکر می کنی. پس از سوار شدن 
نفس نفس زنان به درون اتوبوس می روی و ناگزیر رو به رو با مسافرانی می شوی 
که پس از شنیدن صدای ضربه ی محکم تو بر لبخند بزرگ بشریت کنجکاو 
شده اند تا ترا ببینند و داستانت را، هر چند گذرا، در ذهن خویش بازسازی کنند. 
تو نیز، خوشنود از رسیدن به میعادگاه آرزو، به آن ها لبخند می زنی. و در این 
هنگام نمی بینی که لبخندت به محو شدن چهر ه ی تو، و پس خوِد جسمانِی 
تو، انجامیده است. نمی بینی که اکنون که به اتوبوس وصال رسیده ای از تو تنها 
لبخندی مانده، زیباترین لبخند بشریت، که ترا به نزد زیباترین شعرت می بَرد. و 

چه بسا حتی نبینی که با رسیدن به شعر زنده می شوی. زیبا می شوی. 

دلشکسته ای  جواِن  مرد  داستان  که  باشی  دریافته  شاید  نیز  و   
که برای رسیدن به زیباترین شعرش در تالشی چندان و آسیمه  همه لبخند 

می شود، اصالً داستان نیست. شعر است. 

سه شنبه اول ژانویه  ۲۰۱۳ / دوازده دی ماه ۱۳۹۱



107 ژماره ی٥، گۆڤاری ئەدەبی-هونەری شی، ساڵی ٢٧١٨ کوردی

به یاد دوست
اول شعرش بر من پدیدار شد. اول با شعرش دوست شدم. اول در شعر او خویش 

را یافتم. سپس، چراغ به دست، از پی نامی رفتم که به شعر ها چسبیده بود. 

همیشه همینطور بوده. اول شعر می آید. شعر روی می دهد. شعر رویداد است 
چون روی خود را بر ما می نمایاند. شعر ُرخداد است چون ُرخ از نقاب بیرون 
تو  از  چیزی  چون  سخاوتمندانه،  ِدهشی  ُرخ.  و  است  روی  ِدهِش  می آورد. 

نمی خواهد. اما آنگاه که بر تو روی نمود، تو را ناگزیر یکسر از آِن خود می کند. 

شعر، به منزله ی ُرخداد، تاریخی نیست. زمان و مکان ندارد. شعر نه زاده شده 
است و نه می میرد. ِدهِش شعر، اما، همواره و به ناچار تاریخی است، از آن رو که 
ما انسان ها تاریخی هستیم. و ما تاریخی هستیم چون میراییم. می میریم. چون 
تنها به قصِد ُمردن است که بر این دنیا پا گذاشته ایم. یا به تعبیر فردوسی، »ز 
مادر همه مرگ را زاده ایم.« هر آن معنا و قصد که بر زندگی خود می افزاییم، 
همه از دغدغه ی ُمردن است. پس ِدهِش شعر، به گویِش نیاکانی، گاهمند است. 
»گاه« واژه ایست شگفت انگیز در فارسی. هم اشاره به زمان دارد و هم معنای 
مکان را می دهد. وقتی می گویم ِدهِش شعر گاهمند است در واقع می گویم شعر 
در اینجا و اکنون ُرخ می نماید و مرا از آن خود می کند، ناِم مرا از من می رباید و 
بر خود می زند. روی از حجاب برون می آورد و بر من می تابد، و در این تابندگی، 

شعر خود را به نام من پدیدار می کند.     

گفتم اول شعر او بر من پدیدار شد و بعد شاعر را کشف کردم. یک دهه ای را که 
دوست او بودم از بهترین سال های عمرم می دانم. همچون برادری برایم عزیز 
بود و هرگز اقبال در آغوش کشیدنش را نداشتم. برادری مان را شعر، نه شعِر من 
)که به سادگی قابل چشم پوشی است(، که شعر او که فراموش نشدنی است و 

تسخیرگر، تنیده بود. ما برادرانی در ساحت شعر بودیم.

نام برگزیده اش وارون نام تولدش بود. حس می کردم همیشه دوست داشت او 
را به نام وارونش بنامم که هرگز نتوانستم. برای من نامی که با آن زاده شده ام 
ـ  مقدس است درست از آن رو که َمَنش نگزیده ام، درست از آن رو که مادرمـ 
که »هستی من ز هستی اوست« ــ این نام را بر من نهاده است. اما در اینجا 
چیزی شگفت روی می دهد. شعر می آید و نام او را وارونه می کند. شعر می آید و 
نامش ناگهان باژگونه ی نامی می شود که پیش از شاعر بودن داشته است. و این 

نیز از شگفتی های شعر است.   

باری، در هر چیز دیگر، در گفتگوهای دراز تلفنی مان زود پرده ی منّیت به
کنار زده شد و من او به زبان »محرمی« رسیدیم. یا به قول موالنا:  

ای بسا هندو و ترک همزبان
ای بسا دو ترک چون بیگانگان

پس زبان محرمی خود دیگر است
همدلی از همزبانی بهتر است  

همدل بودیم. ساعت ها حرف می زدیم. واژه ها زود می آمدند و می رفتند و معنا 
می ماند. و این همه شاید برای آن که هر یک در حضور دیگری خویش را 
می یافتیم، درست از آن رو که در با هم بودن، خویشتن را از خویش زدوده 
فرای  از  دیگری،  کنار  در  یک  هر  و  نداشت  وجود  »او«  و  »من«  بودیم. 
سرزمین های پهناور و اقیانوسی بزرگ، به »مایی« یگانه رسیده بودیم. با من 
چون برادر بزرگ رفتار می کرد و می خواست به پرسش هایش پاسخ دهم. احترام 
برادرانه اش مرا به یاد برادرم می انداخت که دهه ها پیش، به دست ستم، در 
اوج جوانی از کنارم ربوده شده بود تا جای خالیش برای همیشه در دلم بماند. 
شاعری که واروِن خویش بود، جای برادر جوان از دست رفته ام را در دلم نگرفت. 
شاعر زیبای من، جای خود را باز کرد و من اکنون برادر دیگری داشتم. آموختم 
که دل های مان گسترده باید، اگر چشم انتظار برادرها و خواهرهای نشناخته  و 
نیامده مان هستیم، و چشم های مان فراخ تر، اگر خواهران و برادران مان بر بال های 

شعر به سوی مان خواهند آمد.       

شعر او دنیای من بود. چیزی غریب در شعر او، در هر شعرش، مرا به او و دنیای 
غریبش می رسانْد، دنیایی که از دیِد من، و برعکس خوانش های چندی، نه 
کودکانه بود و نه معصومانه و نه سرراست و نه حتی واقع گرا. دنیایش پیچیده 
بود و پر از رنج. سختی راهش از پایت می افکند. اما در شعرش این دنیا را چنان 
که بود عرضه می کرد. شعرش ملموس بود. شعرش در دنیای ذهنی و انتزاعی 
شکل نمی گرفت. واقعی بود، اما چیزی بیش تر از واقعیت را به من می داد. شعرش 
حقیقی بود. از واقعیت می گذشت و به حقیقت می رسید. به حقیقتی ملموس و 
تاریخی و عینی. حقیقتی که از شعرش برمی خاست، نه دنیا را آرمانی می کرد و 
نه آن را خواستنی و نه حتی تحمل پذیر. شعرش هیچ قولی به هیچ کس نمی داد. 
مدت ها فکر می کردم چگونه می توانم گزاره ی درستی برای توصیف شعرش 
بیابم. مقدمه چینی هایم در اشاره به واقعی و حقیقی بودن شعرش و دنیایش 
برای رسیدن به همین گزاره بود: شعر او برهنه بود. شعرش عریان بود. حجابی 
نبود که دنیایش را بپوشاند و کاستی های آن را پنهان سازد و تصویر زیبایی به 

جای آن کاستی ها بگذارد.     

اگر می خواستم بر شعرش نقدی بنویسم،
 شاید این ها را می گفتم. اما هرگز نقدی

ننوشتم. شعر او ماورای نقد من بود.
شعرش نقدناپذیر است. انگار که بخواهی 
هستی را نقد کنی یا آفتاب را. نقدش به 

نظرم بی هوده آمد. او شاعر بود. در 

سخنرانیپیمانوهابزاده
در“جشنزندگیو
آثاروریامظهر)و.م.آیرو(”
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جاِن خود شاعر بود و برای همین در زندگی نمی توانست آنی باشد که می خواست. 
شعر او را از آن خود کرده بود. نه توانسته بود برای همسرش شوهری کند و نه 
برای دختر نازنینش کالرا، که او را »زیباترین شعر« خود خوانده بود، پدری. و 

رنج می کشید از این و با این همه شعر را می زیست. 

من و او از دیگران جدا بودیم چون برای هر دوی ما شعر همانا انتظار روی 
نمایاندن شعر بود. کسانی که شعر را از پیش دانسته و بسته بندی شده در وزن و 
قافیه و احساس و زیباشناسی می خواهند، رویکرد ما را به شعر نخواهند فهمید. 
شعر برای من و او همانا هیجاِن انتظار برای حضورِ غافلگیرکننده و فی البداهه ی 
پدیده ای بود که روان مان را پریشان می کرد و ما را به فضاهای نا آشنایی می برد. 

و از ستاره ی اقبال آن زیبا، دنیای او پُر بود از این رویدادها. 

سرنوشتش شباهتی چندان به سرنوشِت شاعِر محبوبش، شاعر تُرک، اورهان 
ولی کانیک، داشت. در کتاب مشاهیر، شعری برای او گفته بود که در مورد 

خودش نیز بود:

اورهان ولی کانیک
با اورهان ولی، یادش به خیر
در »قره گمرِک« استانبول

در یک قهوه خانه نشسته بودیم...
ن از شرایط زندگی در فنالند برای اش گفتم

و او از شرایط مرگ در آن دنیا...
چشم های اش گرد شدند وقتی از من شنید:

»همه جای فنالند دریاچه و جنگل است، و آن جا اصالً تپه و کوه 
نیست«

و او اظهار پشیمانی کرد از این که ُمرده است
می گفت:

از بس که آن جا سرباالیی ست.

در داستان و در نقاشی هم به جستجوی همین ُرخداد بود. خود را   
در معرض حوادث قرار می داد تا شعر بر او ُرخ بنماید. آنچنان گشاده دست بود 
که شعر برایش تنها در واژه روی نمی داد، در روایت هم ُرخ می داد، هم چنان 
abstract expres�  که در تماس قلم مو بر بوم. پس بی جا نبود که در سبک

sionism جکسون پوالک، نقاش امریکایی، شعر می ُجست. و بی جا نبود که 
برای پوالک نیز شعر گفته بود، شعری که انگار برای خودش گفته بوده باشد: 

جکسون پوالگ
وقتی  که داشت رنگ  را روی آخرین تابلوی اش می پاشید، سرش را 

خاراند:
چیزی را فراموش کرده بود انگار.

بله، چیزی آن وسط کم بود.
برای همین، رفت سریع توی آشپزخانه یک شیشه ودکا سرکشید،

قرص های خواب اش را  یک جا خورد، پشت فرمان نشست،
محکم به یک درخت کوبید و درجا ُمرد...

بعد برگشت
و 

تابلوی نیمه کاره اش را کشید.
  

این شعر را آن شاعِر زیبا زیست. حاال شاعر محبوب من رفته است تا تابلوی 
نیمه کاره اش را بکشد. فارغ از ما که در اینجا او را جشن می گیریم و فارغ از من 

که در این واژه ها می خواهم او را باز به نزد خود بیاورم.
  

سال ها پیش خواندم که در نزد برخی از بومیان آمازون نام هر کس چنان مقدس 
است که بر زبان رانده نمی شود و نام دیگری را بر زبان راندن آیین و آدابی دارد 
چندان. در این بازتاب ها خواستم نامش را به زبان نیاورم تا نام کسی که دیگر 
در میان ما نیست و اکنون در سرزمین رازها سفر می کند و شعر می گوید 
همچنان مقدس بماند. او که رفته نیازی به نام ندارد و نامش برای مایی که به 
جا مانده ایم ناگزیر اشاره ایست به فقدانی همیشگی و جبران ناپذیر. نامش دیگر 
تنها و تنها اشاره به جای خالی او دارد از پس میراث شعرِی چندانی که آشنایی 
با آنها زندگی مرا روشن ساخت و به من باوراند که معاصر بودن و دوستی با 
او، اقبالی است چندان نادر که مرا تا زمانی که در دنیای زندگان هستم مدیوِن 

شاعر محبوبم می کند.
 

به تعبیر فیلم سوته دالن، »تو عالِم آوازه خونا، یکی ش میشه قمر، بقیه، اِی، 
می خونن.« 
تک بود.   
یک بود.  

پس شناختنش و دوستی با او، هدیه ای است بس بی همتا. 
سپاسگزارم.   

۱۲آوریل۲۰۱۴،ونکوور،کانادا
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خندیدم و برخاستم:
توی پارک، هیچ کبوتری نبود

و آن پیرزن سال ها پیش از این مرده بود! )ص. 5(

فوج  برای  که  را می بینیم  مهربان  دامنی  با  پیرزنی  نخست  باال  در شعر 
کبوترهای فرود آمده نان می ریزد. چیزهای دیگری که در آن شعر هستند نیز 
عبارتند از راوی، پارک، آرامشی که در پارک هست، پیرمردی حدودن شصت 
و دو ساله، کشور راوی، کبوترهای کشور راوی، کبوتربازهای کشور راوی، و 

نیز خنده ی راوی و پیرمرد.

در پایان راوی خبر می دهد که توی پارک، نه کبوتری بوده، نه پیرزنی با دامنی 
مهربان! پس این دو کجا بوده اند؟ اگر در پارک نبوده اند، از کجا به این شعر 
آمده اند؟ آنها به این شعر آمده اند تا به راوی امکان بدهند که پریدنشان را، و 

از دست رفتنشان را، )برای راوی شاید( نشان دهد.

از خودم البته می پرسم، چرا راوی این شعر کبوترها و پیرزن را برای نبودن در 
پارک بر می گزیند؟ تکلیف آن پیرمرد و کبوتربازهای کشور راوی چه می شود؟ 
آیا آنها هم چنان هستند؟ یا بوده اند؟ چرا پیرزن دارای دامنی بلند و چروک 
و مهربان است؟ شاید خودش هم مهربان باشد، اما راوی در این باره حرفی 
نمی زند. آنچه برای راوی مهم است این است که او دامنی مهربان دارد. آیا او 
تنها یک پیرزن با دامنی مهربان است و بس؟ تمثیل البته فراتر از آن می رود.

آن نبود، نبود چیزی است که بوده یا می باید بوده باشد، اما هرگز نبوده است! 
آهان! آن چیزی که باید باشد، اما نیست؛ آن چیزی که هستیش از او یا از 
کسی که باید آن را داشته باشد بازگرفته شده است، یا از آغاز به هستی در 

نیامده است چیست؟

داد )عدل( آن است که آنچه باید باشد، باشد و در جای خود باشد! این را 

آموزگار کالس پنجم دبستانم می گفت و من آن را هرگز فراموش نکرده ام. با 
خواندن آیرو دریافتم که کارهای او پدیداری “نبود” آن داد است.

اما در این میراث-فقدان، سوگواری چندان رخ نمایی نمی کند. به جای سوگ  
آن چیزهای از دست رفته، شعر آیرو بیشتر به گونه ای زندگی پس از فقدان 

را روایت می کند.

می توان گفت که پیشینه ی شعرهای او دو پاره اند: پاره ی نخست روایت یک 
مرگ است؛ پاره ی دوم روایت زندگی پس از آن مرگ. البته منظور این نیست 
که شعرهای او به شکلی خطی به دو پاره بخش شده باشند. بلکه منظور این 
است که مضمون از دست رفتگی یکی از مضمون های بسیار تکرار شونده در 
این شعرهاست. از سوی دیگر، در بسیاری از شعرها، به آن چیز از دست رفته، 
به آن مرگ، نگاه نوستالژیک یا سوگوارانه نمی شود، بلکه ]آیرو[ به گونه ای با 
آن مرگ، با آن چیز از دست رفته ارتباط می گیرد و در جهانی با مختصه هایی 

دیگر به آنچه مرده است زندگی دیگری می دهد.

آیرو زندگی را می نویسد، بر خالف کسانی که درباره ی زندگی می نویسند. 
او »در باره« نمی نویسد، خود آن را می نویسد، خود خود را  می نویسد. این 
که می گویم آیرو زندگی را می نویسد تناقضی با گفته ی پیشینم نباید داشته 
باشد که شعرهای او میراث فقدان )مرگ یا از دست دادن( هستند. او زندگی 
را حضور همیشگی مرگ و از دست دادن پیاپی می دید. او البته خود نیز 
میراث دار فقدان های فراوانی بود: مرگ مادر، از دست دادن زادگاه )با کوچ 
به تهران و کرج(، از دست دادن دوباره ی میهن )تبعید ناخواسته از ایران(، 
جدایی های خانوادگی، از دست دادن زبان مادری و شاید تفاوت آیرو با بسیاری 

از هم نسالنش را بتوان در همین نکته یافت.

دیگر ویژگی برجسته ی کار آیرو در حاشیه گی آن است. البته در حاشیه بودن      
بی درنگ در متن بودن و در مرکز بودن را پیش می کشد. در حاشیه ی کدام 

مرکز؟ کدام متن؟

برای نمونه، به شعر »ترانه ی ساحلی« نگاه کنیم. راوی کنار دریاست ، با 
صدف ها و سنگ ها و حال و روزی که خوش نیست. از بازگویی شعر به نفع 
حفظ لذت خوانش آن می پرهیزم. در حاشیه گی راوی، اما،  در دو خط پایانی 

شعر پدیدار می شود:

تنها می تونی رو به اونایی که لخت مادرزاد شنای قورباغه می کنن داد بزنی: 

من
وارونآنمکهمینامیدم
علینگهبان
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من شاشیدم به این دریا! )ص٤(
»ترانه ی ساحلی« تا پیش از دو خط پایانی، تنها یک جهان را روایت می کند: 
جهان راوی. در جهان خود، راوی با ساحل، صدف ها، سنگ ها و حال و روز 
خودش کنش و واکنشی دارد. آری، کنش و واکنش، چرا که انگار سنگ ها و 
صدف ها در برابر او آگاهانه رفتاری واکنش گرانه نشان می دهند. او در آن جهان 
بسته ی خود با چالشی روبه روست. اما از کشاکش با پیرامونش در می ماند. 
سنگ/صدف ها انگار با او سر ستیز دارند و او کاری نمی تواند بکند مگر این که 
رو به کسانی که لخت مادرزاد در دریا شنای قورباغه می کنند داد بزند. پاسخی 
اما از شناکنندگان نمی شنود. نه تنها تهدیدش را جدی نمی گیرند، گویی 

خودش را هم نمی بینند.

آدم در حاشیه که باشی یعنی آن کنار گوشه ها برای خودت می پلکی. در 
حاشیه بودن یا در متن بودن به گمانم باید با اصل نیوتنی کنش و واکنش در 
پیوند باشد؛ با این تفاوت که در این جا کنش و واکنش همواره از یک قانون 
ثابت پیروی نمی کند. کنش و واکنش میان فرد و پیرامون او، حال این پیرامون 
هر چه می خواهد باشد، به نسبت در متن یا در حاشیه بودن او متفاوت است. 
وزن “فرد” در متن متفاوت است از وزن “فرد” در حاشیه. فریاد حاشیه را 
متن جدی نمی گیرد. خنده هایش، اندوه هایش، پیشنهادهایش، دوستی هایش، 
ناسزاهایش و  حتا تهدیدهایش هم از سوی متن نادیده گرفته می شوند. به 

قول خیام، »آمد مگسی پدید و ناپیدا شد .«

با این که این روزا
کم تر بی نقاب آفتابی می شی

هنوزم خیلیا رو عین خودت می بینی
که تو رو عین خودشون نمی شناسن
)شعر »ع« از دفتر تلویزیون خراب(

یا:

حس اطمینان بخش بودن در جمع،
وقتی

سگ رهگذر به تو پارس می کند
)بی عنوان، از دفتر تلویزیون خراب(

یا:

به جرم لی لی بازی روی ریل های تراموا
مدت تمدید گذرنامه ام

لغو می شود
)بی عنوان، از دفتر تلویزیون خراب(

دیگر ویژگی شعرهای آیرو روایی بودن آنهاست. به ویژه می توان گفت که 
هر چه آیرو در مسیرآفرینش گری خود به پیش می رود، گرایش شعرهایش 

بیشتر روایی می شود.

او در برخی از کارهای نخستین مجموعه شعرش، به لحاظ زبان و ساخت 
شعری از هم نسالنش اثرپذیری آشکاری دارد. در فرصت چند شعر، اما، به 
گونه ای روایت گری فردی دست می یابد که انگار پایبند ژانر خاصی نمی ماند، 
و بیش از هر چیز وفادار حس درونی خویش می شود و کشش مکاشفه ای 
که در خود می یابد. به همین رو، شاعر با زبان خود به صمیمیت می رسد؛ 
و هر شعر بر محور جهان خویش گسترش می یابد. زبان از این نظر زبان 
تمثیلی است تا زبانی استعاری – و این با برداشت متداول شعر فارسی از زبان 
همخوانی چندانی ندارد. از همین رو، شعر آیرو بیشتر شعری روایی است تا 

شعری تصویرمحور.

در این باره الزم نیست نمونه ای داده شود، زیرا به تقریب همه ی شعرهای 
او از دفتر داد نزن به این سو گونه ای روایتگری در خود دارند. در »جغدها«، 
راوی بی درنگ با یک خطاب شعر را باز می کند: »سرفه نکن، دارم برایت 
شعر می خوانم/ البد آن روز یادت هست« )ص٢٩(. در شعر »تاب بازی های بچه 
و باباش،« گفتگوی بابا و بچه را در ضمن تاب بازی دو نفره شان می خوانیم. 
اگر چه تنها صدای راوی را می شنویم، از البه الی آن می توان صدای بچه را 
نیز شنید. در این شعر، با ایجاز، با رفت و آمدهای بیانی که تاب بازی را به 
شکلی ماهرانه نشان می دهند و با زبانی که زبان بازی بچه و باباست، جهانی 
ترسیم می شود که بس ژرف است. جهان آن شعر از این رو ژرف است که 
در فرصت کوتاه خود، خواننده را با شخصیت اصلی آن داستان، یعنی بابا، به 

خوبی آشنا می کند.

بازی را تازه خیلی هم دوست دارد بابا
تاب سوار خوبی نیست چون نبوده ولی فکر می کند تاب هست؛

...
ولی نه این که فکر کنی گیج شده یا بهانه می گیرد یا بازی کالفه اش کرده یا 

دلش هوای خانه کرده ـ  نه:
بابا تنها از این که ـ  هی جهان را ترک کند و برگردد تا هی جهان برگردد و 

ترک کند بابا راـ  خسته شد! )ص ٣۵(

نه تنها از شیوه ی روایت گری، اشاره ها و نشانه های داده شده در جهان گذشته 
و اکنون راوی وارد می شویم، بلکه می توانیم جهان رؤیایی آینده ی او را نیز 
تصویر کنیم. راوی، »من ی که برای خودش بابا« )ص ٣٥( شده، خسته شده 
از رفت و برگشت ها، از ترک کردن های مدام جهان؛ پس راوی فردایی را تصویر 
می کند که بچه بزرگ شده باشد و او را بر تاب جهان هل بدهد چنان که 
مدام برگردد. در پایان از ترک کردن جهان حرفی نمی زند، بلکه سخن از این 
است که »بابا برگردد دوباره و / دوباره برگردد / بابا؟!« )ص ٣٥( این آرزوی 
راوی/ بابا با نشانه ی پرسشی و هم با نشانه ی شگفتی بسته می شود و شعر به 

ـ داستان به پایان می رسد. به پایان می رسد؟! آخر می رسد؛ـ 

چندی است که از پرداختن به چگونگی آفرینش کارهایی که می خوانم 
می پرهیزم، و این شاید واکنشی ناخودآگاهانه باشد به فضای حاکم بر ادبیات 
معاصر ایرانی که در چنبره  ی فرم و چگونه گفتن گرفتار است و آن چه خوار 
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داشته می شود، همانا چه گفتن است. در این نوشته نیز از پرداختن به شیوه ی 
کار آیرو، زبان او و پویایی کار او به میزان زیادی خودداری کردم و تنها به 
ـ ویژگی هایی که  برخی ویژگی هایی اشاره کردم که نمی توان از آنها گذشت؛ـ 
نمی توان آنها را به فرمی یا محتوایی بودن فروکاست. روایی بودن کارهای آیرو 

یکی از آن ویژگی هاست.

آن چیست که به یک ویژگی در کار ادبی اهمیت می بخشد؟ برای نمونه، 
همین ویژگی روایتگری در بسیاری از کارهای کنونی ایرانیان دیگر نیز هست. 
پس چرا در آیرو این را متفاوت می بینیم؟ یکی از چیزهایی که آیرو را متفاوت 
می کند، روراستی اوست در این که کار ادبیش را با زندگیش یکی ببیند. 
او بر کنار است از آن زرنگی های برخی شاعران که گمان می کنند تافته ای 
جدا بافته اند و می توانند از ورای جهان، به آن نگاه کنند و به شعر درش 
 آورند. او در زندگی است، آلوده به آن است و همان را می نویسد. امروز هم 
در پساپشت آن همه نگره های ریز و درشت ادبی، هم چنان تصویرگری و 
استعاره پردازی در شکل های مختلف بر بیشینه ی شعر معاصر ایرانی چیرگی 
دارد. جالب این است که بسیاری از آن نگره هایی که در بنیان با مانیفست هایی 
ضداستعاری اعالم موجودیت کرده بودند، آنگاه که پرده از رخ برگرفتند، چیزی 

جز شیوه هایی جدید برای استعاره پردازی فرا دید نگذاشتند.
آن که با زندگی و نوشتن خود روراست باشد، آن که روح خود را به نگره های 
ادبی نفروخته باشد، آن که نگره اش را از درون هستی خود برکشیده باشد، 
در باره ی جهان و هستی و زندگی و جامعه و هر چیز دیگر شعر نمی گوید: 

او خود زندگی را می نویسد.

آیرو هست خود را می نویسد. »شعر من چيزی جدا از زندگی و حال و حاالی 
من نيست. و البته حال و حاالی من هم چيزی بی ربط به گذشته و آينده ی 
من نيست. پس فكر می كنم زندگی من و شعر من درهم تنيده شده  باشند. 

مثل حال و گذشته و آينده ی من.«۴

آیرووشعرمعاصرایرانی

به هر روی، شعر آیرو را باید در نسبت با شعر معاصر ایرانی خواند تا جایگاه او 
را دریافت. آیرو از سه صفت اصلی شعر ایرانی معاصر بری است: معرکه گیری، 
خودشیفتگی و عقده ی حقارت. شعر ایرانی برای پنهان کردن، یا شاید برای 
ارضای این سه صفت راه درازی را رفته، به پشتک وارو زدن های فراوانی 
دست زده، و در یک جمله، نگره های ادبی فراوانی را به پدرخواندگی خود 

گرفته است.

با این حال، از کم خردی خواهد بود اگر اشاره نکنم که چه چیز شعر معاصر 
ما را دچار آن ویژگی ها کرده است. توضیح این نکته ضروری است، چرا که 
نمی توان و نباید بنا را بر این گذاشت که شاعران ایرانی همه از یک عارضه ی 
ـ هرگز. اما می توان به صدها دلیل و مدرک آشکار ادعا  خاص رنج می برند ـ 
کرد که شاعران ایرانی ناگزیرند که هستی شعری خود را در حضور، و شاید 
هم با نادیده گرفتن فیل بزرگی که در خانه شان است تعریف کنند: فیل 
سانسور. پس باید پیش و بیش از هر چیز سانسور را سرزنش کرد. چرا که 

سانسور امکان یکی شدن فرد با خودش، روراستی با جهانش و با کارش را از 
او می گیرد. به گفته ی نادین گوردیمر، »سانسور برای کسانی که آن را تجربه 
کرده اند هرگز پایان نمی یابد. سانسور مانند مهری است بر پندار و تخیل که 

داغ آن تا ابد بر فرد رنج دیده باقی می ماند.«۵

اگر گفته ی نادین گوردیمر درست باشد، پس او پاسخ معمای چندین ساله ی 
مرا داده است. مدتهاست که هم در نوشته هایم و هم در تأمل های دیگر 
شخصیم با این پرسش دست به گریبان بوده ام که چرا حتا زمانی که از 
یوغ سانسور حکومتی خارج می شویم، بگیرید که به خارج از ایران مهاجرت 
می کنیم، باز هم به سختی تفاوتی در نوع نوشته های ما پیدا می شود؟ اکنون 
گوردیمر که خود تجربه  ی نوشتن در زیر رژیم آپارتاید را از سر گذرانده است، 
دریچه ای بر این پرسش می گشاید: سانسور به هر کجا که بروی با تو خواهد 
بود. معنی دیگر حرف او این است که یکی از پیامدهای سانسور حکومتی، 
خودسانسوری است. سانسور حکومتی، اجتماعی و فرهنگی ما چندان مزمن 
بوده است که همچون یک ژن از هر نسل ما به نسل دیگر به ارث برده 
می شود. از این روی، برای من بسیار مهم است که بدانم آیا کسی از میان ما 

توانسته است این حلقه ی بازتولید سانسور و خودسانسوری را بشکند؟

آیرو خود را از بند سانسور و آن پیامدهای زندگی سوزش رهانده بود. در همان 
مصاحبه  خود چنین می گوید: »شعر با هستی سر و كار دارد. اگر بپرسی 
منظورت از هستی چيست، می  گويم همان چيزی كه به فكر ما می  آيد و 
هم زمان همان چيزی كه به فكر ما نمی  آيد.... تعريف شعر حتی اگر امكان  پذير 
هم باشد مشكلی را حل نمی  كند، جز اين كه از شعر )اين  سنگر آخرين( چيزی 
قابل لمس و متعاقبا قابل مصرف )در حال بده  بستان و مبادله  ی شرم  آور با 

جامعه  ی مصرفی( بسازد.۶

اکنون که چنین ادعایی را به پیش کشیده ام، باید تالش کنم تا نشان دهم که 
چگونه آیرو توانسته است خود را از بند خودسانسوری رها کند؟

باید دید که خودسانسوری به چه  این پرسش،  به  برای پاسخ  در تالش 
شیوه هایی در ما تکثیر می شود. شعر معاصر ایرانی، بر خالف نگره پردازی های 
دهان پرکن پست مدرنیستی و ساخت فکنانه اش، بر خالف ادعاهای کار زبانی و 
دموکراسی زبانی، هم چنان که همواره بوده است، شعری است تصویرـ محور و 
اسیر استعاره پردازی؛ و این خود همزاد سانسور است. خورخه لوئیس بورخس 
آنگاه که از زندگی فالکت بار در زیر حکومت خوان پرون نجات یافت، گفت 

دریافته است که »سانسور مادر استعاره است.«

کسی که ناگزیر می شود جوری بیندیشد و جور دیگری بیان کند؛ کسی که 
ناچار می شود دوستی ها، عالقه ها، نفرت ها و آرزوهایش را پنهان کند و به جای 
آنها چیز دیگری بنمایاند؛ کسی که ناچار می شود زندگی را در پرانتز بگذارد و 
چیز دیگری را به جای آن از سر بگذراند، معنی کارش تنها و تنها یک چیز 

است: پنهان کردن سانسور در استعاره و به کمک آن.
آری استعاره همزاد سانسور است. پس من با پوزش از بورخس، بر خالف او 
گمان نمی کنم که سانسور مادر استعاره باشد. نمی توان گفت که از این دو 
کدام یک خاستگاه و کدام پیامد دیگری است. چرا که در بازشناسی استعاره 
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و سانسور از یک دیگر، هر چه باریک تر شویم، بیشتر در 
می یابیم که داستان اینان مانند داستان مرغ و تخم مرغ 
است. آیا می توان پنداشت که نخستین استعاره برای این 
گفته شده باشد که سخن را آرایش کنند؟ اگر چنین باشد، 
پس استعاره خاستگاه سانسور خواهد بود. چرا که استعاره 
یعنی نگفتن چیزی که باید گفته شود؛ و به جای آن، گفتن 
چیزی که منظور خود  آن چیز نیست، بلکه برای آن است 
که آن چیز گفته نشده دریافت شود! با این حساب، یک 
چیز حذف، پنهان، یا دست کم برای مدتی در لفافه پیچیده 

می شود: سانسور! 

در سوی مقابل، اگر فرض را بر این بگیریم که نخستین 
استعاره برای آن گفته شده باشد که چیزی ممنوع را به 
شکلی نامستقیم بیان کنند، پس پذیرفته ایم که سانسور 

خاستگاه استعاره است. در هر شکل، این دو همزادند.

اما در شعر ایرانی استعاره هم چون  محور و تخته بند عمل 
ـ هم در شعر سنتی و هم در شعر معاصر. هرگز  می کند ـ 
کسی نتوانسته است چیرگی استعاره و تصویرپردازی را 
به چالش بکشد. این یعنی تخمه ی سانسور توانسته است 
اندیشه خانه ی شاعر ایرانی را به شکلی فرازمانی چنان آبستن 

کند که خود به شکلی درونی آن را بازتولید نماید.

شعر ضد استعاره، یا دست کم بی اعتنا به استعاره، شعری 
که کار خودش، بیان خودش، کشف خودش را می کند و 
بی دوز و کلک، بی دست یازی به هر گونه زبان زرگری، 
آنچه را که باید بگوید می گوید، نمی تواند از تیغ سانسور 

جان به در ببرد.

شاعر ایرانی به جای آنکه بر این معنای ناگزیر استعاره چشم 
باز کند و به دنبال برون رفت از آن باشد، خود را دو دستی 
تسلیم آن کرده است. آیا این یادآور آن زندانی نیست که 

عاشق شکنجه گر خود شده بود؟

نگره پردازی های گوناگونی که در شعر معاصر شده است نه 
در سوی مقابله با سانسور، که در سوی ژرف تر کردن آن 
بوده اند. شیوه های بیانی بر پایه های نگره های گوناگون ادبی، 
بدون آن که از شناخت ژرف زندگی در آن محیط برآمده 
باشند، جز زورمند کردن بیشتر سانسور نتیجه ای نداشته اند. 
برای نمونه بنگرید به نگره هایی مانند چند معنایی بودن، 
یا تفسیرپذیری شعر، یا نگره ی شعر زبان  ـ محور. اگر در 
این بررسی به خود بحث های نظری بسنده نکنیم و به 
شعرهای برآمده از آنان نیک بنگریم، در خواهیم یافت که 
جز گسترش همان اصل ازلی شعر فارسی، یعنی استعاره 
و تصویرپردازی، و در نهایت باج دادن به سانسور، کاری از 
پیش نبرده اند. تصویرپردازی به بهانه ی چندمعنایی کردن 
و تفسیرپذیر کردن شعر چیزی نیست مگر ادامه ی همان 
دیدگاه های زمان صفوی و قاجار که نازک خیالی و ظرافت 
زبانی  زیر شعر  امروز در  آنچه  و  ــ  را می ستودند  طبع 

و پست مدرن و حجم و  دموکراتیک می خوانیم چیزی 
نیست مگر همان نازک خیالی سده های پیشین، با جامه ای 

تئوریک.

از این روی، آیرو در شعر ایرانی معاصر جایگاهی ندارد؛ 
و بر همین اساس، او با درحاشیه گی خود، و به شیوه ی 
خود، نمونه ای است از شکست آن دور یاوه، برون شدی از 

هژمونی استعاره.
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هاشور
بهار می رسد در مچالگی ما
و بر گور ما گلی می رویاند.

فکر می کنیم کابوس دیده ایم
ما و قوطی تون ماهی و عرشه های پناهندگی

case ما و دلشوره ی پاکنویسی
ما و پدران بکن-مکن

ما و مادران بی صدا اشک خود فرو خورده،
مای مادر مرده.

فکر می کنیم کابوس دیده ایم
بیدار می شویم و می بینیم حقیقت است.

تالش سه روزه ی نانام به انکار مرگ تو
فکر می کرد کابوس دیده است!

آه وریا، وریا، آیرو
معلوم بود

تنها مرگ می توانست بر دلشوره های ما هاشور زند
و زد.

علی نگهبان
ونکوور، اردیبهشت ۱۳۹۰
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پارهنویسی
نانام

)حسین مارتین فاضلی(

این متن های کوتاه ظرف چند هفته گذشته و در حالت های گوناگون بر 
آنها وحدت  به  خاننده  آمِد  برای خوش  که  ندیدم   نیازی  آمده اند.  کاغذ 
ببخشم. اینها برآمد و نماینده ی تناقض های من به مثابه شاهدی بر زندگی 
و آثار آیرو هستند. این تناقض ها همانقدر خانش های مرا رقم زده اند که 

نوشته های او را.  

۱
»جسدی مرده است.« می گویند. با سکوتشان. با  »خوش قریحه« خواندن 
شاعری که همه چیز داشت به جز قریحه، که به قریحه ــ این پیِش پا 
و  شعر  بر  آیرو  تأثیر  نداشت.  نیازی  ــ  هنری  تشخِص  نماِد  افتاده ترین 
اندیشه ی ما هنوز حس نشده است. شاید سال ها طول بکشد تا این تأثیر 
تجّسد یابد. اما خاهد یافت. روزی خاهیم دید که گسستی که او موجدش 

بود به گسلی در جان و اندیشه ی ما بدل شده است. 

۲
دو  این  میان  در  نوشته هایش  صداقت.  و  داشت  شهامت  نداشت:  قریحه 
»قریحه«  داشت.  فردیت  نیز  دلیل  همین  به  ــ  می گرفت  شکل  قطب  
جایگزینی ست  که  غربی  دمکراسی  مثل  است،  فردیت  برای  جایگزینی 
برای آزادی و مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشت خود. می گویند: 
اِِورست نداریم، تپه ی بابا کوهی داریم. هم ارتفاع دارد، هم باید از آن باال 
رفت و هم شبیه کوه است. قانع شوید! عدالت نداریم: سیستم ولفر داریم. 
تا  ولی  نداریم  فردیت  داریم.  عدالت  به جای  که  بهترین سیستمی ست 
دلتان بخواهد »قریحه« داریم: بازی های زبانی، ایماژسازی، متافورآفرینی، 
واژه سازی، کارهای تکنیکی  نایاب و ناب ! »قریحه«: همان جا که هستید 
بمانید. اسمش چیست؟ هان! زندان. بله، در قفس بمانید. اما خودتان را 

سرگرم کنید. پاپ کورن هم می دهیم!

اما  باید داشته باشی،  »قریحه« این است. جایگزینی ست برای آنچه که 
نداری ــ چون شهامت نداری. شهامِت رو در رویی با خود و تاریخ خود. 

۳
اولین چیزی که شهامت به زیِر سئوال می برد داده ها و محفوظات فرهنگی 
در  زانو  به  عرب  را  ساسانیان  است.  موریانه  خانه ی  مسلط  فرهنِگ  ست. 
نیاورد: موریانه در کاخشان به زانو در آورد. بزرگترین دشمن ساسانیان، 

ساسانیان بودند. 
انکار، این وحشت بیمارگونه از نگاه کردن در خود، سّنت ما را می سازد. 
انکار همانقدر ایرانی ست  که سمنو و سیزده به در!... فرهنگی که می بازد 
به تدریج از خود تهی می شود. این تهی شدن، اما، در انکار اتفاق می افتد: 
باید انکار کنی شیوع موریانه را در خانه ای که تنها خانه ی توست: تنها سند 

موجودیت و نماد هویتت!

پیش ترها چاقویی داشتم
 که قسمِت گندیده ی سیب را می بریدم با آن

امروز هم همان چاقو را دارم
با این فرق

که حاال دیگر نمی دانم
قسمِت گندیده ی سیب گندیده است

یا قسمِت سالِم آن.
 
۴

که  فرهنگی  نیست.  خود  برای  و  خود  در  شعِر  از  مضحک تر  چیز  هیچ 
شاعرانش را خارج از حیطه ی کاستی هایش می ستاید به شعر باور ندارد: 
تنها از آن ابزار می سازد. سیگار را بی نیکوتین می کند، قهوه را بی کافئین، 
جامعه را عقیم: دلخوش به پوسترهای تبلیغاتی و شعارهای سیاسی: زنده 

باد این! مرده باد آن!
دکور!

 
۵

نبود:  شعر  اصلن  تعبیری  به  می نوشت  آنچه   نبود.  دکوراتیو  آیرو  شعر 
ادامه ی دست و پایش بود. هستی اش بود که شعر گرفته بود: صریح و بی 
واسطه، به دور از هر مرمِر زایدی. او حرفش را می زند، در حرفش شخم 
می زند خشکزمینی را که جهان ماست، شعر ماست، شاید که بتوان دوباره 

چیز ارجمندی در آن کاشت. شاید!

این »شاید« همه ی شعر اوست: همه ی جهِت شعر او. این امید ــ که اگر 
مطلق نباشد یاِس مطلق است ــ تنها از آِن دیوانگان است، تنها شایسته 

ی آنان.
اما مگر بدون دیوانگان می شود به فردا امیدی داشت؟ 
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۶

که  انسانی  می کند؛  تولید  زاید  مرمر  شود  می  تهی  خود  از  که  فرهنگی 
نمی اندیشد پیشینیانش را نشخار! وقتی که نویسنده ای کیفیت ندارد، ده ها 
کتاب می نویسد: کمیت که می توان داشت! هشتاد سال است که داریم بر 
سر فرم و محتوا »مبارزه« می کنیم. یا در حجره ی تعهدیم یا در حجره ی 
به  باز کرده ایم(، بی اعتنا  نیز  به اسم »زبانّیت«  تازگی حجره ای  به   ( فرم 
اینکه بحث هرگز بر سر فرم و محتوا نبوده است. مرمر زاید خلط مبحث 
نیست. حرفی  محتوا  و  فرم  سر  بر  مساله  است.  این  اش  وظیفه  می کند. 
اگر هست بر سر substance است ــ واژه ای که در فارسی حتا معادل 

درستی برایش نداریم- چون مفهومش را نداریم.

شعر آیرو شعر substance است.

نمی فهمم چه لزومی دارد
این ماشین های سریع

این آدم های سریع
هرروز سایه ام را بشکافند

از دروِن آن عبور کنند
تا بیروِن آن

بر من ظاهر شوند.

۷
زمانی فرمالیست بود. اما کنار گذاشت. می گفت: 
فرمالیست، زیبا به نظر می رسد. قوی. برنده ی 
جنگی که در آن محتوا شکستی محتوم خورده
است. اما چنین نیست. فرمالیست بیشتر از هر
کس دیگری درگیر با محتواست. او به دنبال

ظرف ــ ظرف های ــ تازه ای برای محتوا
می گردد. ُفرم گرا در ذاِت خود محتواگرا ست

ــ اّما محتواگرایی عقب مانده: او با حرف هایی
که به وی واگذارده اند مشغول است. در 

گذشته می زید، زیر درخِت سّنت، و با 
سیب های افتاده و فی الحال گندیده ی
»معنی« کار می کند. چشمان او همان
چیزی را می بیند که پدرانش دیده اند: 
به دنباِل یافِتن افق های تازه ای نیست.

تنها عینکش را عوض، یا بر دماغ جابجا
می کند. او سر نمی گرداند و از 

حیطه ای که برایش مقدر کرده اند، 
خارج نمی شود. فرمالیست بر 

خالف آنچه می نماید بنده ی معنی است: 

معنی  برای  و  معنی  با  ما  نیست.  بیش  توهمی  معنی  -اما  آن  نماینده ی 
زندگی نمی کنیم. اگر می کردیم با این همه معنی که دور و بر داریم چنین 
تنها و تهی نبودیم. آنچه که ما در پی آنیم معنی نیست، زندگی است: آن 

حس آغازین زنده بودن!
آیرو این را می دانست.

اهمیت بده، االغ
به خودت

به مورچه ای که نزدیک می شود
به تنت!

۸
بیشتر شعرهایی که می خانیم بی هیچ تأثیری از ما می گذرند. چرا؟ چون 
خاندنشان ما را، جان ما را، از داوری تهی می کند: کسی اینجا به جای ما، 
برای ما، داوری کرده است. تمام رابطه ای که با این شعرها می توان داشت 
رابطه ای صوری و فیزیکی ست: همه آنچه که برای داوری داریم ــ اگر 

داشته باشیم ــ مشتی تکنیک ادبی ست.
آنچه در کار نیست substance است.

                                         
۹

این  به  تن  تا  بودم  نگذاشته  پا  یخین  این سرزمین  به  وقت  »کاش هیچ 
زندگی  نکبت بار و اجباری دهم.« از یکی از نامه هایش.

می خاستیم به پاریس برویم. نشد. دوست داشت ایفل را ببیند. می گفت 
پاریس برای عروس بودن به ایفل نیاز دارد. درست می گفت. ایفل پاریس 
را توجیه می کند و به آن فضیلت می بخشد: فضیلِت بودن، مستقل بودن. 
پاریس برای بودن به پاریسی ها نیازی ندارد. با ایفل، پاریس تاریخش را 
از دست می دهد و اسطوره می شود؛ اینجا دیگر محلی زیبا برای سکونت 

نیست: شهری است که سوای وظایف و مصارفش می زید.

                              هلسینکی ایفل ندارد؛ یخ دارد. ۷ ماه یخ! در 
یکی از آخرین گفتگوهای   تلفنی مان از آکی 
کاریزماکی، سینماگر فنالندی، می گفت و این که
چگونه فیلم هایش در آن یخکده از یخ زدن او جلو
می گیرند. باید از یخ بر آمده باشی تا یخ را آب کنی.
ه پارادوکسی!
کاریزماکی اّما آنقدر پُر کار نبود
تا روح آیرو قانقاریا نگیرد.

از تلویزیونم که کار نمی کند
فیلم جالبی می بینم
راجع به زندگی مردی
که از زنش جدا شده
و بچه اش را

هفته ای یک بار می بیند. 
مشکل این جاست
که نمی دانم چرا این تلویزیون
فیلم دیگری
پخش نمی کند.



شیـ116

۱۰
ِملِک محکوم  پایتخت  زادگاهش جایی که در  و  اوست  زبان دوم  فارسی 
می کنند؟  خطابش  چگونه  زمین  بایگانی  در  کیست؟  او  شود.  می  تلقی 
ُکردی که در میهن تبعیدی بود و به تبعید میهن دیگری رفت تا در میان 
تبعید کرده  را  او  به مردمانی که  نمی پذیرفتند خطاب  را  او  مردمی که 

بودند، بنویسد)؟(.

۱۱
شعر را همان گونه در جان داشت که چریکی اسلحه را در دست. اما این 

چریک مشکالت عظیمی نیز داشت. اولین مشکل: زندگی اش! 

۱۲
»ولی هملت، تو اهل زندگی نبودی«. والدیمیر هوالن

برای آیرو زندگی ــ زندگی اش ــ مهم نبود. نه آن مهم نبودِن چریکی: 
مهم نبودنی الاباالنه. بر صلیب به دنیا آمده بود و نمی گفت. بر صلیب به 
دنیا آمده بود و نمی دانست. روزی در بحثی گفت:” شعر نماینده ی اقلیت 

مردگان است”. اقلیتی در میان مردگان بود و نمی ُمرد.

با این مرگ، آن بحث بسته شد.

۱۳
مردی به پیری رسید و حال برادرش را پرسید. گفت: ُمرد. پرسید: علت 

مرگش چه بود؟ گفت: زندگی اش.
شاعری موفق و انسانی ناموفق. آیرو از مصرف زیاد زندگی اش ُمرد. زندگی 
اش مخدر شده بود. آِب راکد. برکه ای که در آن ماهی غریب شعرش به 

تدریج هالک می شد. به خودم دلگرمی می دهم:
تا که آن جان ندهد، این جان داد.

۱۴
عاشق مسیح بود. 

مسیح غریب ترین و قریب ترین شخصیت تاریخ است و حرف او، »دشمنت 
او چیزی در فقرات جهان  با  تاریخ.  بدار«، رادیکال ترین حرف  را دوست 
می شکند. او واضع دین نیست: آورنده ی شیوه ی نوینی از زندگی ست. به 
همین دلیل هم مسیحیت به مثابه آیینی از بایدها و نبایدها تنها اسم مسیح 
را با خود یدک می کشد. برای مسیحی بودن باید مانند مسیح زیست. چاره 
ای جز این نیست. او نسخه به دست بیمارانش نمی داد: می گفت برای 
و  او  قدرت  ژرفای مسیح، همه ی  باید دکتر شوید! همه ی  درمان شدن 

همه ی پیچیدگیش در همین است. دین مسیح، زندگیش بود...
ـ همانطور که  آیرو شعرش را زندگی می کرد: از زندگی اش شعر می ساختـ 

مسیح از زندگی اش دین ساخت.
اما عشق آیرو به مسیح، زاده ی نیازش نیز بود. او گناهکاری بزرگ بود و 
چه کسی بهتر از مسیح برای بخشودن! نیاز او به داوری نشدن، به پذیرفته 
او را به سمت مسیح سوق می داد. آیرو  ناپذیرفتنی بودن،  شدن عالرغم 
برای  بود.  را دوست می داشت چرا که خود، دشمِن خود  باید دشمنش 

تحمل پذیر کردن کابوسی که در آن می زیست چاره ای جز این نداشت.
امیدوارم که روزی »بزرگترین شعر  است.  را بخشوده  او  مسیح فی الحال 

زندگی” اش نیز او را ببخشاید.

۱۵
 مشکالت اگزیستانسیال حسی از فوریت ایجاد می کنند. این حس است  
که آیرو، آیروها، را می سازد. او وقتی ندارد تا تلف کند. نمی تواند با حواشی 
ـ خود را فریب دهد. در جهان او حتا زیباشناسی  ـ با مرمر زایدـ  و فرعیاتـ 
و »اخالقیات« هم مواردی زایدند: مسایل آدم هایی که می توانند برای ناهار 
زندگی را تعطیل کنند! او هر لحظه در حال فروپاشیدن است. مرگ مانند 
عقابی از باال او را در چنگاِل نگاه خود دارد. او چنگال و نگاه را ــ مرگ را 
ــ می پذیرد، اما نه به عنوان دوست: به عنوان اشغال گر )اشغال گری که در 
آخر به دوست تبدیل می  کند(. وقتی که  زندگی ات کرانه ی باختری روِد 
اُردن است، برخی سلیقه ها و عقیده ها را از دست می دهی. او بسیاری را از 
دست داد و در پی این از دست دادن بود که آیرو شد: شاعری که خود را 

زایید تا زادگاه شعر یک شاعر به ما نزدیک تر شود.

پرواز کن عقاب! با تو، ارتفاع ممکن می شود .

*** 
 چند شعر از آیرو )به انتخاب نانام(

 
خدای ابری

برای کالرا که یک روز شکل خدا را از من پرسید!

 پدرت
در بچه گی

خدا را تکه ابری سفید می دید
در آسمان روشِن فیروزه ای

که گاه به شکِل انسانی درمی آمد
لم داده با لبخند و ریش سفید

بعدها
وقتی بزرگ  شد

هرچه به آسمان ُزل زد
جز ابر و ابر

چیزی ندید . 
۲

مدتی می شود،
می دانم

عاشقی از سرم افتاده-
چون وقتی می بینمت

دیگر
تعجب نمی کنم

 ۳ 
داری مثاًل هنوز دوِر خودت مي چرخي

دوِر خودت، دوِر آنچه که خودت نساخته  ای
دوِر دوِد سیگاربرِگ فیدل،

دوِر سوراخ هاي پس، پیش، گشاد، تنگ
دوِر باسِن شریِف  پاِمال  اندرسون، دور ِکیف کردن هاي تخیلي

دوِر دنیا در هشتاد روز
دوِر خیاِل سنجاقکي که ُدم در آورده است
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و فکر مي کند جاسوس سازماِن سیاست
دوِر  تله  ي کلماِت  جنده  اطواري

 دوِر تماِم آن  چیزهایي که فکر مي کنند
نه فکر نمي کنند، ثابت مي کنند

                                        که تو
                                        کاماًل

                                        و فقط
                                         یک

                                        موشي!
 

۴
خاورمیانه کجاست؟!
 خاورمیانه! اوهـوی

                      خاورمیانه!
 خاورمیانه گم شده

به خدا قسم!
نیست که نیست
نه روی پیشانی م

نه توی کیِف زنم. 

ئەڤین
داڵدەی پێاڵوەکانت نادات

دڵۆپ دڵۆپ
شۆڕ دەبیتەوە

لە قافیەی شێعرێکی تاریکدا

٢
چاوەکانت

دەڕژێتە نسێی ئەم زەمەنە 
بایەکی سارد

هەراسان 
بزەیەکت  لێوی  سەر  خاڵی 

دەترازێنێ 

٣
دیسانەوە 

دیارێکی  ئەرزی  سەر  “لە 
نادیارەوە”
وشەیەک

تەنیا وشەیەک
بۆغزی هەنگاوەکانت دەخواتەوە

٤
بەیانیان، 

ئادرەسی هەناسەکانت 
_ با _ 
ئێواران،

لە هارموونی شێعرێکدا
ریتمی کۆاڵنەکان 
دەدۆزیتەوە

٥
لە چاوی “کالرا” وە
جیهان بچووک 
دەکەیتەوە
تا پانتایی بزەیەک
تا مەودای ژیانێکی تر!

٦
بە گڕدا هەڵواسراو
شێعرێکی شێتانە
شین 
شین دەبێتەوە شانەکانت 
لە شەوانی شەممەدا

١٥ی مای ٢٠١١ بەرگێن

تێبینی:
١_ وریا مەزهەر هاورێی شاعێر و چیروکنووسی بێ وێنەی رۆژهەاڵتی 
کوردستانە کە لە ساڵی ٢٠١١ ی زایینی لە تەمەنی ٣٦ ساڵیدا 
ماڵئاوایی لێکردین .
٢_ “لە سەر ئەرزی دیارێکی نادیارەوە”، کۆپلەیەک لە شێعری وریا 
مەزهەر.
٣_ کالرا کچی وریا مەزهەرە.

بۆشانەشێعریەکانیشاعێر،وریامەزهەر
ئەیازسیاوەشان
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دو سال پیش و از کتابخانه ی دوست شاعر و نویسنده ام به روژ آکره یی در 
استکهلم، با کتابی کوچک و متفاوتی به نام - داد نزن در این آینه کسی 
تمام شعرهایی که خوانده  با  متفاوت  دیوان شعری  روبرو شدم.  نیست- 
بودم. شاعر و. م. آیرو -وریا مظهر-  بود. جذابیت، فرم و دیدگاه تازه ی 
شعرها، مرا با شاعر آشنا کرد. آشنایی ای که از راه ئیمایل و تلفن، به وادی 
دوستی و صمیمیت امتداد یافت. تا جایی که نوشته های جدید و منتشر 
نشده اش -تلویزیون خراب- و چند تا از داستان هایش را برایم فرستاد. 
هر چند از راه شعرهایش، تا حدودی به جهان تاریک و پیچیده ی ذهنی 
اش و نگاه سنگین و ریزبینش به اشیا و محیط پیرامونی پی برده بودم 
و تراژدی انسان و انسانی زیستن را از جهانبینی اش دریافته بودم. اینکه 
به تنهایی غم عالم را به دوش می کشید. اینکه اشباع شده بود از زندگی. 
اینکه از سرمای شمال هراس انگیز و سرمای روح آدم ها خسته بود. آری 
خسته بود. خسته ی خسته. ولی باز از دخترش کالرا می گفت. و عشق 
بی شائبه اش به تنها یادگار زندگی اش. گاهی در ارتعاش صدایش در آن 
سوی سیم تلفن، می شد حضور مهربانش را لمس کرد. و تنهایی اش را 
ورق زد. اینکه آهسته کلمه ای را آنچنان دقیق و نرم ادا می کرد که میشد 
با تخیل هاشور زد. و میشد برق چشمهای  را  فضای خالی میان کلمات 
تیزبینش را در آنسوی تلفن به اینسوی درون حس نمود. گاهی از شهامت 
سرشار لورکا در مواجه با مرگ می گفتیم. و آن لحظه ی نهایی را، لحظه 
ای که لورکا مرگ را به زانو نشست. آری آن فضا را با سکوت بازسازی می 
کردیم. گاهی نیز از اوکتاویوپاز می گفتیم. از هدایت. از کافکا. از بورخس. 
و گاهی ناخواسته و ناخودآگاه حضور سایه وار مرگ را نفس می کشیدیم. 
اینکه گاهی “آواز می خواند”. گاهی سرک می کشد تا انحنای درون. و 
نفس  قدمهایت.  در  زند  می  قدم  و  گیراند.  می  آدمی سیگاری  با  گاهی 
می کشد در رازها و خستگی هایت. و برایش از زیبایی مرگ نوشتم. آنجا 
که وعده گاهی است می بایدمان گذشت. از پروژه های مشترک گفتیم و 
نوشتیم همدیگر را. و حساسیت، سخت گیری و وسواس بیش از اندازه اش 
گاهی در مورد نت برداری هایی که در مورد کارهایش کرده بودم، در 

نگاه نخست کالفه کننده بود. سری پر شور در صدایی آرام، در بی تفاوتی 
محض و خاموش کردن هر از گاهی تلفنش، نگرانی ام را می گستراند. و 
بیزار بود از محفل شاعران و نویسنده گان کوتوله و پر طمطراق که به قول 
فروغ تنها در موقع نوشتن یادشان می افتد که شاعر و هنرمند هستند. 
و گوشه گیر بود و حساس. کارش را می کرد. شعرش را می سرود. آری 
شعرش را با چنان ظرافتی با خشت جان و هستی اش معماری می کرد 
که به قول قدما، مو الی درز نمی رفت. و هیج ادعایی نداشت. چرا که 
همیشه شاعر بود و همیشه نگران. چرا که از “ تخته بند تن” رها گشته 
بود. و گاهی غبطه می خوردم که غافل بوده است از ادبیات مادری. من 
نیز از کارهای کوتاه خودم براش می خواندم. از شعر ابراهیم احمدی نیا، 
یونس رضایی، رضا علی پور، آزاد رستمی، فریدون ارشدی، به روژ آکره یی، 
البته گاهی نهیبش می زدم  صالح سوزنی و دیگر دوستان می گفتم. و 
چرا به زبان مادری نمی نویسد. می نوشت البته! اما آهسته، غیر جدی و 
بی تفاوت!!. و هزاران چرا و چراهای بی پاسخ دیگر. و همیشه سکوت می 
کرد. و پیدا بود که “باز می جوید روزگار وصل خویش “ چرا که گاهی 
ترانه ای کردی را آنچنان نرم و حزین زمزمه می کرد که از سرزنش هایم 

شرمنده می شدم...
و اکنون آن صدای نرم، آن بی نهایت وسوسه، آن بی پایان تنهایی، آن 
داده  ندایش  که  گاهی  وعده  به  مظهر،  وریا  نادیده ی صمیمی،  دوست 
بودیم، رسیده است. آری اکنون آن واال انسان خسته، آن مهربان یار غربت، 
آن دوست هم درد، زودتر از من به وعده گاه رسیده است. آری آری اکنون 
آرمیده است زیر آالچیق شعرهایش. و مثل همیشه سعی می کرد، آری 
دقیقأ سعی می کرد که بی تفاوت باشد. اکنون من مانده ام با دیوان “ 
تلویزیون خراب “ اش. اکنون من مانده ام با شهوت دوباره ی آن نازنین که 

فرا می خواندم. آن مهربان، آن همیشه سرد. آری فرا می خواندم...

 ۱ی مای ۲۰۱۱ برگن

بهحرمتآنبینهایت:
وریامظهر
ایازسیاوشان
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»آیرو« ی عزیزم،
سه هفته است که با تهوری کمیاب، به زندگی خود پایان داده ای. در این 
چند روز ایمیل های بسیاری به من رسید که می خواستند در سایت ها و 
بنگاه های خود برای تو ویژه نامه و بزرگداشتی منتشر کنند و از من هم 

مقاله ای »در نقد و بررسی آثار« تو می خواستند.
همان ها که زندگی ات را نادیده می گرفتند، امروز به بزرگداشِت مرگ تو 
مشغول اند. در این میان، نتوانستم از درخواست دوستان دیرینه ات پیمان 
وهاب زاده و حسین نوش آذر شانه خالی کنم. اما در این آشفته بازار »نقد« 
همیشگی  قالب  همان  در    را  تو  با  ارتباطم  دادم  ترجیح  »بررسی ها«،  و 
دنبال کنم: نامه. نامه همچون خونی که بدن را تغذیه می کند، رابطه ی 
من و تو را تضمین می کرد. تو از وقتی من شناختم ات »درون« ادبیات 
فارسی حضور نداشتی، من نیز از وقتی خودم را شناختم »درون« نبودم 
و گذر زمان هر چه بیشتر بر حاشیه ها پرسه زنان ام کرد. برای رابطه با این 
»خارج« چه فرمی گویا تر و غریب تر از »نامه« می توانست وجود داشته 
باشد؟ نامه قسمی از رابطه با خارج است برای »خارج« باقی گذاشتِن آن 
دور ترین بیرون. برای اجتناب از نزدیکی. چرا که هر »دوستی« به میانجِی 

نوعی فاصله و دوری ممکن می گردد و نه نزدیکی.
حتی در لحظاتی که فکر می کنیم به نزدیک ترین وجه ممکن با هم رابطه 
به میانجِی قسمی فاصله و دوری ممکن گشته است.  رابطه  این  داریم، 
نامه این فرم را حفظ می کند. در نامه های من و تو »نامه های دوستانه« 
قلمروزدایی  دوستی  از  خودش  این  و  شدند.  دوستی  خوِد  جایگزین 
می کند. شاید کسانی باشند که دوستیشان در محافل شکل می گیرد، اما 
برای ما آنجا جای نفس کشیدن نیست. آنجا هوای کافی برای یک جانور 
وجود ندارد.   همان شغالی که می توان او را از قهقهه اش شناخت. لذا سخن 
گفتن اش به آوایی از راه دور )جزیره ای نزدیک به قطب شمال( می ماند، 
یا نامه ای که اینهمه راه را پیموده است تا به اتاق من یا به گور تو رسیده 

است ـ راستی چه تفاوتی هست میان این دو؟
انسانی  تایپ شده، که حضوری  از طریق کلماِت  رابطه ای مرموز  تو  برای 
در پس آن ضرورت خاصی ندارد، بسیار هیجان انگیز تر بود. سیالِن نامه ها 
جایگزین »دیدار« می شود. غیاب جایگزین حضور می شود. همچون کافکا 
که با وجود اینکه »فلیسه« را فقط یک بار از نزدیک مالقات کرد، هرگز 
از نوشتن نامه برای او بازنمی ایستاد. او همواره موانعی که مانع از دیدن 
معشوقه اش می شدند را تکثیر می کرد تا از نزدیکی رهایی یابد. نامه ابزار 

عملِی کسانی است که غیاب را بر حضور ترجیح داده اند.

ادامه  را  غیاب ات  همین  تنها  تو  بی شک  بگویم.  چه  تو  مرگ  درباره ی 
سر  این  البته  نامیده اند.  تو«  »مرگ  را  وضعیت  این  رسانه ها  و  داده ای 
فراموش  نیز  را  تو  مرگ  که  پائید  نخواهد  دیری  و  موقتی ست  و صدا ها 
خواهند کرد و چه بهتر که فراموش ات کنند. همچون قهقهه ی آن شغال 
و  رفتی  و  آمدی  قهقهه  آن  همچون  تو  نوشتی،  داستانی  درباره اش  که 
قطعاً فراموش خواهی شد اما همه ی ما در صدای خنده مان قهقهه ی تو را 

خواهیم شنید. و این فرمی از یک حضور گریزنده است.
در داستان »قهقهه ی شغال« تو ابتدا »حیوان کلیشه ای« و »بازنمودی« 
را شناسایی کردی. گربه ای که مورد ترحم راوی داستان قرار می گیرد و 
موقتاً حضورش ـ به طور عمدی ـ حضوری کلیشه ای است. حتی وقتی 
داده  اموِر  بازهم  است،  مزبور یک شغال  داستان می فهمد حیوان  راوِی 
تلویزیون که گوشت مردار را به دندان گرفته  شده، تصاویر شغال توی 
است به ذهنش می آید. اما در نیمه ی دوم داستان، این حیواِن روزمره و 
کلیشه ای بدل می شود به یک قهقهه. قهقهه ای که حضوری گریزنده را 
در حضور کلیشه ای پیشین اش رؤیت پذیر می کند. قهقهه ای حیوانی که 
زندگِی انسانی را دربرمی گیرد. حال کدامیک از ما هستیم که ازین پس 

صدای قهقهه ی حیوانِی تو در شعر ها و داستان هایش شنیده نشود؟ 
 

شعر »هایکوهای تجزیه طلبانه ی پیشمرگ زخمی« را یادم آمد. شعری که 
برای اولین بار فرستادی تا بخوانم، و به واسطه ی همین شعر دوستی میان 
ما شکل گرفت. دوستی ای به میانجی شعر، و نه هیچ چیز دیگر. شعری 
که در آن از یک فرم معیِن شعری موسوم به »هایکو« چند فرِم موقتی 
و نامتعین ساختی. هایکوهای تجزیه طلبانه ی تو، در واقع فراینِد تجزیه ی 
ترکیب  پس اش  در  که  آیرونی گونه  تجزیه ای  بودند.  هم  هایکو  خود 
به دست  گشوده  فرمی  در   نهایت  و  می آید؛  چندباره  و  دوباره  بندی ای 
و  می کند  اطالق  را  چیزی  هر  می گشاید،  را  جهانی  که  فرمی  می دهد. 

در  نهایت ضربدِر خودش، به چیزی اطالق نمی شود. 
و البته شعرهایی هم هست که از مرگی که در زندگی می زیستی حکایت 
دارد. شعرهایی که اتفاقاً این روز ها همه سعی دارند آن ها را نقل کنند تا 
نشان دهند که »نامبرده همواره به مرگ می اندیشید!« حال آنکه مرگ 
برای تو تنها یکی از نیروهای زندگی بود. یک فرم متعین به نام »مرگ« 
تو  که  بود  و شدت هایی  از   همان شدن ها  یکی  بل  نبود.  و »خودکشی« 
همواره در قهقهه ی شعر ها و نوشته هایت اجرا کرده بودی. تو از مرگ هم 
قهقهه می ساختی، یادت هست در یکی از آخرین نامه ها در اوج بیماری 

نامهایبهآیرو

بابکسلیمیزاده
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برایم نوشتی: »نانام امشب زنگ زد. حالم را پرسید. گفتم: آدم وقتی به 
مرگ فکر می کند وحشت سرتاپایش را می گیرد، ولی وقتی می میرد تازه 
می فهمد که مردن اصاًل ترسی نداشته. کلی خندیدیم. به زندگی و مرگ 
خندیدیم. نانام گفت: »ما پیش از تو می ریم.« گفتم: »اگه راست می گی 

سه نفری باهم بریم...«
با این حال، تو، تو که غیاب را به این ژرفی تجربه کرده ای، خوب می دانی 
تو دریغ شد همین حّق مرگ  از  آنچه  بمیرد.  تا  نویسنده می نویسد  که 
بود. تو از زندگی دست کشیدی چرا که پیش تر حّق مرگ را از تو دریغ 

داشته بودند.
می گویند شرایط موجود بذر مرگ را در ادبیات ما می پاشد، شاید به این 
خاطر باشد که نویسندگان بسیاری در طول سده ی اخیر به شیوه ی تو 
خودکشی کرده اند. این گفته اگرچه تا حدی درست است، اما صرفاً یک 

بیان ژورنالیستی از مسئله است. تو خودکشی کردی نه فقط به این دلیل 
که نمی توانستی زندگی کنی، بل که به این دلیل که نمی توانستی بمیری. 
نویسنده ی ایرانی نمی تواند از طریق نوشتن بمیرد. به همین دلیل یا با 
»حضور« در محافل پر رونق دست به بازتولید زندگی اش می زند، و یا در 
تاریکی و انزوا به تهور خودکشی رو می آورد تا مگر غیاب خود را اجرا کند. 
نویسندگان بزرگ ما آن ها بودند که در تاریکی زندگِی خود را نوشتند و 
در   همان تاریکی راه دوم را برگزیدند. آن ها که برای شدن، برای تأکید بر 
شدت های زندگی، راهی جز خودکشی نیافتند، در جامعه ای که »زندگی« 

را محکوم می کرد )محکوم می کند(.

قربان تو
ب. ۱/۳/۹۰
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ده مه وئێواره له په نجه ره ی مه تبه خه وه، سه رنجێكی پاركی ماشێنه كانم دا. 
ئۆتۆمبیلێكی شین به الروخێچی پارك كرابوو.

ئه وه   بیری  ناكه ی!  حه یوانه  ئه و  سه یری  تۆ  شكێ.  ملی  »ده ك  گوتم: 
ناكاته وه له یه ك كاتدا جێی سێ ماشێنی تری داگیر كردووه.«

ئێمه ماشێنمان نه بوو. سارا هاته نزیكی په نجه ره كه وه. سه یری خواره وه ی 
كرد. تۆزێك له قژه ئاڵۆزكاوه كانی به لێوم كه وت.

پرسیم: »ده زانی هی كێیه؟«
ئه وه ی  ده ژی:  نهۆمی سێهه مدا  له  كابرایه یه  ئه و  وابێ هی  »پێم  گوتی: 

ڕیشێكی سووری وه ك بزنی هه یه«
- ئه وه ی سمێڵی نییه؟

- ڕیشی هه یه
- ئا ئا ڕیشی هه یه ، به اڵم سمێڵی نییه

- سه رنجی ئه وه یم نه داوه
- وایه... به اڵم ئه گه ر گه نجێكی بیست- بیست  و  پێنج سااڵن بوایه، باشت 

سه رنج ده دا و لێی ورد ده بوویته وه. وا نییه ؟!
هه ناسه ی خۆی به  توندی له هه ردوو كونه لووتییه وه دایه ده ره وه، هه تا به م 

شێوه یه سه بر و خوڕاگریی خۆیم ێێ بسه لمێنێ. 
له ده ست شێوه ی پارككردنی ئه و ڕیشبزنه بێمێشكه خوام نه مابوو.

گوتم: »من ئه گه ر بۆ ماوه ی هه فته یه كیش ڕیشم نه تاشم، هه ستیشی پێ 
ناكه یت.«

گوتی: »چۆن! كه  ماچت ده كه م، هه ستی پێ ده كه م.«
نائاساییه وه گوت، كه پێم وابوو  ئه م ڕسته یه ی به ناز و گاڵته جارییه كی 
ئه م فێڵه ی ته نیا بۆ كۆتایی پێهێنان به م مشتومڕه تازه ده ستپێكراوه  به كار 

هێناوه.
گوتم: »كه واته تۆ ده ته وێ شه و تا به یانی هه ر خه ریكی ڕامووسین بین! 
تۆ به س ماچم بكه یت و منیش به س ماچت كه م. تۆ هه ر ئه مه ت له من 

ده وێ ها؟!«
ڕقی  چاك  ده رهێنا.  “شڵپه “م  وه کو  ده نگێکی  لێوم  و  گووپ  به   ئینجا 

هه ڵسا:
له فینالندییه كانه وه پێ گه یشتووه. ڕێك  ناشرینه ت  »-ئه م هه ڵسوكه وته  
دیاریكراوی  پێش  له   شێوه ی  به  ده ته وێ  كاره كه م.  ئه وانه ی سه ر  وه ك 
ئه وان یاری به هه ستم بكه یت و ڕۆحم بریندار بكه یت. جاری پێشووش 
هه ر ئه م به زمه ت نایه وه و من قوڕوقپ هیچم نه گوت، تێده گه ی؟ هیچ!«

و  بهه ژێنێ  ویژدانم  بیه وێ  وه كو  نا،  ئاخردا  “هیچ”ـه ی  به و  دانی  وه ها 
به خۆمدا بچمه وه. به اڵم من به م زووانه نه مده ویست مل بده م. هه رچه نده 
له به ر  نه ك  بدرێ.  باسه  به م  زیاتر درێژه  له مه   نه شمده ویست چیتر  كه 
گرینگتر  مه سه له یه كی  به ڵكو  بكه م،  ته سلیمبوون  به  هه ست  ئه وه ی 
بهێنایه.  به كارم  ڕێگه یه دا  له و  هه یه   وزه م  چی  ده بوا  و  كایه وه  هاتبووه 
ئه ویش مه سه له ی ماشێن پارککردنی ئه و كابرا ڕیشبزنه بوو. سارا له ژێر 
به جێ  مه تبه خی  ئینجا  نه مبیست.  باشی  به   بۆاڵند، كه  لێوه وه، شتێكی 

هێشت و چووه ناو هۆڵه كه وه.
ده نگم به شێوه یه ك كه سارایش بیبیستێ هه ڵێنا و گوتم:

»ئه م قوڕومساغه واده زانێ ئێمه به  حوكمی ئه وه ی خارجین، چیتر فڕمان 
به سه ر هیچه وه نییه  و له هیچیش ناگه ین. تێده گه ی؟ له هیچ!«

ئه م “هیچ”ـه ی ئاخر الساییكردنه وه یه كی ناشاره زایانه  بوو، كه له دواهه م 
ڕسته كه ی سارا وه رم  گرتبوو. به م هۆیه وه، بۆ ساتێک، هه ستێكی ناخۆشم 
له ال دروست بوو. سارا هیچ وه اڵمێكی نه دایه وه. دیار بوو هێشتا تووڕه یه.

گوتم: »ده ڕۆم و بۆ دوایین جار هه ڕه شه ی لێ ده كه م.«
پێكه نینداری  زایه ڵه یه كی  خۆمدا  گوێی  له  جار”ه  “دوایین  وشه ی  ئه م 

دروست كرد.
خۆیدا  له ژێر  قاچی  هه ردوو  و  دانیشتبوو  كاناپه كه  سه ر  له  سارا 
له گه ڵ  بیهه وێ  وه كو  بداته وه،  لێ  ئاوڕم  ئه وه ی  بێ   به   و  كۆكردبووه وه 

دیواره به رامبه ره كه یدا بدوێ، گوتی:
»واز بێنه. شێت بوویت؟ ئه و هه رچۆنێك ماشێنه كه ی پارك كردووه، چ 

په یوه ندییه كی به تۆوه هه یه؟!«
»-په یوه ندیی به تۆوه نییه، په یوه ندیی به تۆوه نییه. ئا ئا، قه ت هیچ کات 

هیچ شتێك په یوه ندیی به ئێمه وه نه بووه.«
ویستم ئه مجاره ش له  كۆتایی ڕسته كه مدا، وشه ی “هیچ” دووپات بكه مه وه، 
سارا  گوێی  به  ده تگوت  كه  جۆرێك  دا.  قووتم  و  كه وتم  فریا  كه چی 
ڕسته كه م شتێكی نیوه چڵ ماوه ته وه. چونكه شێوه ی ملدرێژکردنه وه ی وای 
پیشان ده دا كه چاوه ڕێیه  من ئه و ڕسته یه ته واو بكه م، كه ته واوم نه كرد. 
ویستم بۆ پیشاندانی ئیراده ی به هێزم دوایین ڕسته ش به م شێوه یه  بڵێم 
هه ستم  به اڵم  ده ستیه وه.«  بێته  حیساب  با چاک  ده ڵێم  پێی  »ئه یچۆن! 
كرد هێز و كاریگه ریی ڕسته ی پێشوومی نییه، بۆیه چاوپۆشیم له گوتنی 

كرد و نه مگوت. 
ده رگای ماڵه وه م كرده وه و هه ر به و پانتۆڵه  سووره وه رزشییه وه، چوومه 

چیرۆک:
بهئارامیتووانەوەیچلوورەکان
و.م.ئایرۆ
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به اڵم  داخه م.  ماڵه وه  ده رگای  ویستم  و  ئاپارتمانه كه مانه وه  ڕاڕه وی  ناو 
لێ  ده رگام  چیتر  سارا  له وانه یه   كه  دام،  دڵی  له  بۆ  نازانم  دامنه خست. 
نه كاته وه. ئه ڵبه ته سارا وای نه ده كرد. ئاخر بۆ ده بوا منی له پشت ده رگاكه  
ته واوه تی  به   به اڵم  كرد،  جووت  ده رگاكه م  له هه رحاڵدا  بهێاڵیه ته وه. 
سه ركه وتم.  سێهه م  نهۆمی  ڕووه و  پێپلیكانه كاندا  به  ئه وسا  دامنه خست. 
ده مزانی ماڵه كه یان له کوێیه. له سه ر ده رگای ماڵه كه یان دڵێكی گه چیی 
وردی  گوڵی  كۆمه ڵێك  به  سه رانسه ره كه ی  كه  هه ڵواسیبوو،  سووریان 
قه د  به  له زه نگدان  به اڵم  بده م.  زه نگ  له  ویستم  ڕازابووه وه.  وه نه وشه یی 
له ده رگادان به مست یان پێالقه نه یده توانی چه ندییه تیی تووڕه بوون بۆ 
خاوه نماڵه كه ئاشكرا بكات. ئه ڵبه ته مست و پێالقه ش هه ر له م سه ره تایه وه 
ئه و شتانه ی  و هه موو  ژیار  و  مه ده نییه ت  له  بوو  به دووریش  و  بوو  زوو 

ئاستی تێگه یشتوویی بیانییه كان ده خه نه ژێر پرسیاره وه.
كه واته به  په نجه ی ناوه ندی ده ستی ڕاستم، پێنج جار و هه ر جارێكیان به  
ئیستێكی دوو سێ چركه یی، له ده رگاكه یانم دا. چاوه ڕێم كرد ده رگاكه 
بكرێته وه و منیش بێ پێشه كی بچمه سه ر ئه سڵی بابه ته كه. له مێشكی 
خۆمدا، ئه و چه ند ڕسته  سه ره تاییه ی ده مویست به  فینالندی به  كابرای 

بڵێم، دووبارەم كرده وه هه تا كه متر زاراوه كه م ده ربكه وێ.
له   تریش  جارێكی  نه كردمه وه. چه ند  لێ  ده رگای  كه س  كرد.  چاوه ڕێم 
پێیه كیشم  ترپه ی  ته نانه ت  نه بێ.  ماڵه وه  له  پێده چوو كه س  دا.  ده رگام 
بان  شووشه ییه كه ی  كونه   له  بكه مه وه؛  بیر  خۆم  الی  كه  نه بیست، 
با  له  هه مووی خه راپتر  یان  غه ریبه یه كیان،  واته  منیان،  ده رگاكه یانه وه، 
بڵێین بیانییه كی ده موچاو مۆنی تووڕه یان بینیوه و وه كو هه ر مرۆڤێكی 

ئاقڵ و خۆپارێز ده رگاكه یان له ڕووی نه كردووه ته وه. 
ده رگای  به ر  له  ماشێنه كه یان  به اڵم  نه بوون.  ماڵه وه  له  بوو  دیار  كه واته 
ئاپارتمانه كه دا بوو؛ هه ر ئه و شته  كه خوێنمی به جۆش هێنابوو و ڕۆحمی 
پێاڵوه كانم چه ند  نووكی  به   تووڕه یی كردبوو.  و  تووشی هه ڵچوون  ئاوها 
پێالقه یه كی سووكم له ده رگاكه دا، له گه ڵ سێ چوار مستی به ئاسته م و 
كۆنترۆڵكراو. له وه  زیاتر درێژه م پێ نه دا. چونكه له هه رحاڵدا ده بوا پێشبینیی 
ئه وه شم بكردایه ، كه كابراكه له ماڵه وه بێت و حه وسه ڵه ی ئه وه ی نه بووبێ 
ماڵی  ژووره كانی  له  یه كێك  له  هه ر  نه بوو  دوور  یان  بكاته وه،  ده رگاكه 
خۆیدا سه ره به رازه كه ی خۆی نابێته وه و نووستبێت. به مانه وه ی له ڕاده ی 
ئاسایی به ده ری خۆم، تۆزێ تووشی دڵه ڕاوكێ هاتم. بڕیارم دا بگه ڕێمه وه 
و هه ڕه شه  و ئاگاداركردنه وه ی خۆم له سه ر پارچه كاغه زێك و به شێوه یه كی 

توندوتیژ بنووسم و له كه لێنی ده رگاكه یانه وه بیخه مه  ژووره وه.
و  دڕدۆنگی  به  ده رگاكه وه  له ناو  سارا  خواره وه.  هاتمه  پێپلیكانه كاندا  به 

نیگه رانییه وه ملی كێشابووه ده ره وه:
- كه س له  ماڵه وه  نه بوو؟

- نا.
- وه ره ژووره وه!

- ده مه وێ یاداشتێكی توندوتیژی بۆ بنووسم!
- ئه مه یان ڕێگایه كی ماقووڵتره.

- به اڵم ناو و پێناسه ی خۆم به  ته واویی له بن یاداشته كه دا ده نووسم، با 
وانه زانێ باكێكم لێی هه یه .

سارا هه ناسه یه كی درێژی هه ڵكێشا و سه ری خۆی به  ئارامی ڕاوه شاند؛ له و 

سه ر ڕاوه شاندنانه  كه زۆرجار مانا و مه به ستێكی له ێشتدایه ، وه كو »ئاخ له و 
كه لله  پووچه ڵه ی تۆ« یان »توخوا ئه وه ئه قڵه تۆ هه ته ؟!« 

ئینجا كشایه وه تا بێمه ژووره وه.
پرسیم: »ماژیكی ڕه شمان هه یه ؟«

گوتی: »له ناو قوتووی ده رزی و دروومانه كاندایه«
به م  نووسی،  یاداشتێكم  ڕه ش،  تۆخی  ماژیكێكی  به  و  هێنا  كاغه زێكم 

ناوه ڕۆكه :
و  گێل  ئێمه   نه كه یته وه  بیر  وا  نازانم. الی خۆت  ناویشت  كه  »جه نابێ 
گه وجین و ئاگامان له هیچ نییه! باشتر وایه به  زووترین كات ماشێنه كه ت 
له   تر.  شوێنێكی  ببه یته  كردووه  داگیر  تری  ماشێنی  سێ  جێگه ی  كه 
كوێی تری داده نێی كه یفی خۆته. له  درێژه شدا ده بێ بنووسم ئه و كه سه ی 
گێلێتییه ی  به و  توزێك  باشتره  داویت،  پێ  لێخوڕینی  ماشێن  ئیجازه ی 

خۆیدا بچێته وه.«
له بن یاداشته كه شدا ناوی خۆم نووسی و پێم زیاد كرد:

»دراوسێی تووڕه و ناڕازیی نهۆمی دوو!«
چاوێكم به یاداشته كه دا خشانده وه و له بینینی ده ستوخه ته كه م به پیتی 
التینی هه ستم به  جورێك له گێلێتیی خۆم كرد، به و ئیمزا قه به  و ناشرینه 
كه كه مترین ناسكی و زیره كایه تیی تێدا به دی نه ده كرا. هه ر ئه مه  خۆی 
بڕیارم دا ئه مجاره یان  بیانوویه ك بێ، بۆ سووكایه تیكردن پێم.  ده یتوانی 
یاداشته كه به پیتی قه ڵه وی ڕه ش تایپ بكه م. یاداشته كه م تایپ کرد و 

پرینتم لێی گرت.
دوابه دوای نووسینی یاداشته كه جۆره هه ست به  ڕه زامه ندیكردنێكی ئاوێته 
له ناو ده ماره كانمدا وه  جووڵه  و گه ڕان خست. به  ئازایه تی، خوێنمی  به 
پێپلیكانه كاندا ڕووه و نهۆمی سێ سه ركه وتمه وه. ئه مجاره یان پێپلیكانه كانم 
ئه وتۆوه.  پشتئه ستوورییه كی  و  دڵنیایی  به   ده كرد،  ته ی  جووت  جووت 
كاغه زه كه م دووقه د كرد و له  كه لێنی تایبه ت به نامه خستنه ژووره وه ی 

ده رگاكه یانه وه، خستمه ژووره وه.
نا، به اڵم... به اڵم پێم وابێ پێویست بوو پێش خستنه ژووره وه ی كاغه زه كه، 
تۆزێ بیرم له م كاره ی خۆم بكردایه ته وه. دوای تایپكردنی ئه و یاداشته، 
ته نیا جارێك، ئه ویش زۆر به خێرایی خوێندبوومه وه. دوور نه بوو كه پڕ بێ 

له هه ڵه ی ڕێنووسی. چه نده گێلم من. 
دووریش نه بوو ئه و ڕیشبزنه له وه اڵمی یاداشته كه ی من، یاداشتێكی تر 

بنووسێ، بۆ نموونه به م ناوه ڕۆكه :
یاداشته كه ت  مه به ستی  له  به داخه وه  نازانم،  ناوت  منیش  كه  »جه نابێ 

به هۆی گرفته زمانه وانییه كانی ناویه وه تێنه گه یشتم.«
ئیهانه   ئه م  تۆڵه ی  بمتوانیبایه ت  چۆن  یاخود  گوتبایه،  چم  ده بوا  ئه وسا 
زمانه وانییه كانی  گرفته  “به هۆی  سه ندبایه ته وه.  ئه وم  بێ  به خشینه وه ی 
ناویه وه!”، توخوا ئه مه  قسه یه ! كه ری كه رباب، نه مده زانی چۆن ئه م قسه یه  
به و مێشكه نه فامه یدا هاتبوو. ئه ڵبه ته ئه و هێشتا ئه م قسه یه ی نه كردبوو، 
به اڵم هیچ دوور نه بوو له وه اڵمی یاداشته كه مدا، له به ر تۆڵه سه ندنه وه ئه و 

یاداشته بنووسێ و به و جۆره بیه وێ سووكایه تیم ێێ بكات. 
بۆ ساتێك نووكی ێه نجه كانم سڕ بوو و به ستی. ده بوا هه رچۆنێك بوایه، 
قه پاغه   كه وتبایه ته وه.  ده ست  به  پێكه نینداره م  یاداشته  ئه و  هه مدیسان 
برده  ڕاستم  ده ستی  و  هه ڵدایه وه  ده رگاكه یانم  كه لێنی  ئاسنه كه ی سه ر 
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ژووره وه تا كاغه زه كه  ده ربكه م. ده ستم گیری خوارد. له و كاته دا هه ستی 
تاوانبارێكی ناشاره زام هه بوو. ده ستم به  په له پڕووزكێ كشانده وه. خواره وه ی 
ڕووشا  ده رگاكه ،  كه لێنی  ته خته ی  تیژایی  له  خشین  به هۆی  مه چه كم 
ده ستی  به   ده بوا  داپۆشی.  پێستمی  ڕووبه ری  ناسكی خوێن  و چینێكی 
كارێكی  چه پیشم  ده ستی  كردبایه ته وه.  تاقیم  بوو  بچووکتر  كه  چه پم 
درێژم  ئاسنێكی  یان  ته ل،  وه كو  شتێك  وابوو  باشتر  نه هات.  له ده ست 
ژووره وه،  بیبه مه   درزه كه وه  له   بمتوانیبایه  كه  شتێك  خستبایه .  ده ست 
كاغه زه كه ی پێ كون بكه م و له گه ڵ خۆیدا ده ریكێشم. به پێپلیكانه كاندا 
هاتمه خواره وه. له ناو ده رگای نیوه كراوه ی ماڵه كه مانه وه ده نگم هه ڵێنا و 

بانگم کرد: »سارا، سارا!«
سارا گوتی: »ئا؛ چییه؟ من له ئاوده ستدام!«

له  پشت ده رگای ئاوده سته وه پرسیم: »ته لێكی درێژم ده ویست. هه مانه؟«
گوتی: »چی؟ ته ل؟! ته لت بۆ چییه!«

- ێرسیاره كانت دانێ بۆ دوایی. تۆ ئێستا ێێم بڵێ هه مانه؟!
- نا، نازانم. پێم وانییه.

حه په سابووم و شوێنم به  خۆم نه ده گرت. گوتم: »تكایه؛ تۆزێ باش بیر 
بكه وه. كورتیش بێ، هه ر باشه . هه مانه یان نه!«

- نه . نیمانه. ئێستا ڕازی بوویت؟!
 ڕۆیشتم به  خێرایی سه یرێكی ناو دۆاڵبی تایت و گسکی ئه رزسڕینه وه و 
ورده واڵه كانی ترم كرد. شتێكی وا كه به  كه ڵكی ئه و كاره بخوا، نه كه وته 
به ر چاوم. ئینجا له پڕ وه كو شتێك كه تازه بیرم كه وتبێته وه، له  ڕاڕه وه كه م 
ته لی  ڕیزێك  كه وته  چاوم  جلوبه رگه كان.  هه ڵواسینی  شوێنی  ڕووانی: 
جل هه ڵواسین. یه كیانم هه ڵگرت و گرێی دووسه ره لێكئااڵوه كه یم كرده وه 
و ته له كه م له ناو قه پاغه نایلۆنه كه ی ده ركێشا و الروخێچییه كانیم به ده ست 

ڕێك كرد و له ژێر لێوه وه گوتم »خۆیه تی!«
ده رگاكه وه  كه لێنی  له   ته له كه م  تاوانه كه.  ڕوودانی  شوێنی  بۆ  گه ڕامه وه 
برده  ژووره وه، تۆزێ كاغه زه كه م پێی جوواڵنده وه. خۆشبه ختانه ده رگای 
له نێوان هه ردوو ده رگادا  له  ژووره وه داخستبوو و كاغه زه كه  دووهه میان 
گیری خواردبوو. خۆی ئه م شته كاره كه می ئاسانتر ده كرده وه. نه متوانی 
كاغه زه كه كون بكه م، به اڵم به  وردی كاغه زه كه م له  نێوان نووكی ته له كه 
و ده رگا دووهه مه كه گیر خست و هه تا نزیكه ی كه لێنی ده رگاكه هێنامه 
سه ره وه. كاغه زه كه م به چاو ده بینی. هاتم به  دوو په نجه ی ده ستی چه پم 
ده ری بكه م. به اڵم كاغه زه كه دیسانه وه به ربووه وه. دیسانه وه تاقیم كرده وه؛ 
لێم ده خزایه  نه ده كرا كاغه زه كه ش گیر بخه م.  ته نانه ت پێم  ئه مجاره یان 
خواره وه. به  تووڕه یی و داماوییه وه، ته له كه م به ناو كه لێنه كه دا توندوتوند 
ده هێنا و ده برد. له ئاكامدا كاغه زه كه له نووكی ته له كه  گیر بوو و به بێ 
ئه وه ی پێویست بکات ده سته كه ی ترم به كار بێنم، مۆجزه ئاسا به  ته له كه وه 
هاته ده ره وه. ئاره قه ی ناوچه وانم به  قۆڵی كراسه كه م سڕی و هه ناسه یه كی 
ئاسووده ییم هه ڵكێشا. له وه ی كه توانیبووم ئه م عه مه لیاته خه ته رناكه به  
ئه نجام بگه یه نم و سه ركه وتنی تێدا وه ده ست بێنم، هه ستم به بایی  بوون و 
سه ربه رزییه كی سه یر ده كرد؛ هه ستێك كه كه متر له م سااڵنه ی ڕابردوودا 
تووشی هاتبووم. پارچه كاغه زه كه م به  ڕقێكی زۆره وه له ناو مشتمدا گرمۆڵه 
كرد. كاتێ به پێپلیكانه كاندا ده هاتمه خوارێ، به سه رمدا هات وه كو هه ندێ 
له  سه ربازانی سه رده می شه ڕ،  به ر له وه ی  بكه ونه ده ستی دوژمن؛ نه خشه 

یان كاغه زێكی نهێنییان قووت ده ده ا، هه مان كار بكه م، كه ئه ڵبه ته هه ر 
زوو پێکه نینم به م بیره ی خۆم هات و ئه و كاره م نه كرد.

چوومه ناو مه تبه خه وه، له  ێشت مێزی نانخواردندا دانیشتم و ده موده ست 
پارچه كاغه زه گرمۆڵه بووه كه م له ناو ژێرجگه ره كه دا ئاگر دا. سارا  كه دیار 
هاته  بووبوو،  قورس  به ته واوه تی  چاوی  پێڵووی  و  دایگرتبوو  خه ون  بوو 
له په ڕۆی سه رمێزه كه  ئاگات  ئه ده ی،  ئاگر  »ئه وه چی  ژووره وه و گوتی: 

بێ، ئاگر نه گرێ!«
گوتم: »ها؟!«

گوتی: »په ڕۆی سه ر مێزه كه!«
گوتم: »ڕاستت ده گوت؛ چ په یوه ندییه كی به  ئێمه وه هه یه !«

کۆكی. گوتی: »من ده ڕۆم بنووم. تۆ نایه یت؟«
چاوه ڕێ بوو وه ك هه میشه بڵێم »تۆ بنوو، من دوایی دێم!« 

گوتم: »ماندووم. منیش ئه وه هاتم.«
له سه ر سیسه مه كه سارا لێوی هێنایه پێشه وه ماچی بكه م. لێوی خواروویم 
به  هه ردوو لێوم گرت. ئه ویش لێوی سه رووی نایه  سه ر لێوی سه رووم. 
ئینجا هه ردووكمان لێومان جووت كرد هه تا ده نگێک وه كو “شڵپه” له ناو 
ژووره كه دا بزرنگێته وه و ده نگێک وه كو “شڵپه” له ناو ژووره كه دا زرنگایه وه.

گوتی: »سه ری خۆتی پێوه مه یه شێنه«
ماشێنی  له   چیمان  ئه سڵه ن  نه بوو.  ئێمه وه  به   په یوه ندیی  »هیچ  گوتم: 

كابرای نه فامی ڕیشبزن داوه؟«
گوتی: »له هه رحاڵدا خۆشحاڵم كه بڕیارت گۆڕی.«

گوتم: »به اڵم ده زانی چییه؟ ـ ئه و سه گبابه ده بوا ئاگادار بكرایه ته وه كه 
ماشێنه كه ی...«

به  بوو  دیار  كۆكی.  تر  جارێكی  و  گرت  دمییه وه  به ر  به  ده ستی  سارا 
ئه نقه ست ده كۆكێ. گوتی:

»سه باره ت به و قسه یه یش پێم كردی داوای لێبووردن ده كه م. ئێستا كه 
تۆ هیچ  بڵێم.  پێ  وات  نه بوو  ده كه م هه ق  ده كه مه وه، هه ست  بیر  باش 

هه ڵسوكه وتت له  فینالندییه كان ناچێ!«
ده ستی ڕاستم نایه سه ر مه مكی چه پی. هه ستم كرد چیتر توندوتۆڵیی 
ڕۆژانی ێێشوویان نه ماوه. ئه ویش ده ستی ڕاستی خۆی نایه سه ر ده ستی 
ڕاستی من و پشته ده ستی ڕاستی منی تۆزێك به له پی ده ستی ڕاستی 

خۆی نه وازش كرد و ئینجا ده ستی ڕاستی كشانده وه.
مه به ستێكم  هیچ  كردم  قسانه ی  له و  منیش  ده زانی،  خۆت  »خۆ  گوتم: 

نه بوو.«
پووکه  له  تۆزقاڵێك  و  سپییه كانی  ددانه   له  ڕیزێك  كرد.  بزه یه كی 

په مه ییه كه ی ده ركه وت.
ده ستی ڕاستم له سه ر مه مكی چه پی هه ڵگرت و قۆڵی هه مان ده ستم نایه 

سه ر ناوچه وانم و له ژێر لێوه وه گوتم: »شه وشاد!«
سارایش باوێشكێكی دا و ده ستی چه پی كێشایه وه و به هه مان ده ستی 

گڵۆپی پشتی سیسه مه كه ی كوژانده وه.
ژووره كه تاریك داهات و من چیتر نه مزانی سارا كامه ده ستی له  كوێ 

دانا.
گوتی: »شه وشاد!«  
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دیتن  بۆ  كه  هه یه،  قووڵ  چاڵێكی  هه ركه سێكدا  نووستنی  ژووری  له 
بهێنرێت.  به كار  تایبه ت  چاویلكه ی  هه ندێ  ده بێ  پێبردنی  په ی  و 
دۆالر.   200000 نرخی  به   كڕیوه،  چاویلكانه   له و  دانه یه كم  خۆم  من 
پێشه كی.( بێ  به   دۆالر،   350 )مانگانه  قیستی  شێوه ی  به   ئه ڵبه ته 
ژووری  گڵۆپی  ئه گه ر  ته نانه ت  بنووم،  بمه وێ  هه ركاتێ  ئێستاكه 
نووستنیش هه ڵ  نه كه م؛ ده توانم به  ئاسانی ئه و چاڵه نادیاره بدۆزمه وه  و 
به  جۆرێك هه نگاو هه ڵبێنم، كه له پڕدا خوانه خواسته پێم هه ڵنه خلیسكێ، 
چااڵنه  ئه م  كه  پێكردنه،  ئاماژه   شیاوی  بكه وم.  تێی  سه ره وه  به   هه تا 
ئه و  كڕینی  به   پێویستی  ئه گینا  ده كه ن،  جێگۆڕكێ  شه وێ  نا  شه و 
یه ك  جار  له گه ڵ  هه ركه سێك  حاڵه ته دا  له و  واته  نه ده كرد،  چاویلكانه 
به شی  كامه   له   چاڵه  ئه و  ده یزانێ  ئیتر  چاڵه كه ،  ناو  بۆ  به ربوونه وه ی 
ڕووری نووستندایه و هه وڵ ده دا جارێكی تر پێی نه نێته ئه و نزیكانه وه.
مه به ست له م هێنان  و بردنانه ئه وه یه، كه بڵێم دوێنێشه و، له  شیرینه  خه ودا، 
بینی.  هاوبه شمان  خه ونێكی  پێكه وه  خه وتبوون،  ئێوه ش  كه  كاته دا  له و 
ژووری  له  چاڵه كه  چاڵێكه وه.  كه وتووینه ته  هه موومان  بینی  خه ونمان 
نووستنی جه نابی “ق. خ” )وه زیری شاره زای ده ردانی زێراب(دا بوو. قوواڵیی 
چاڵه كه بۆ هیچ كه س ڕوون نه بوو. خۆشبه ختانه خودی جه نابی به ڕێز “ق. 
خ”یش له وێدا بوو. له ناو ئه و چاڵه دا، كه ئێمه یش تێی كه وتبووین. دیتنی 
كه سایه تییه كی وه كو به ڕێزی، له شوێنێكی وه هادا؛ به  وێنه ی ده ركه وتنی 
فریشته ی ڕزگاری بوو. به م بۆنه یه وه، پاش ڕاپرسییه كی كورتخایه ن، چه ند 
كه سێكمان وه كو ده سته ی نوێنه ران له ناو خۆماندا هه ڵبژارد، كه داخوازیی 
ئێمه؛ جه ماوه ری به ڕێكه وت كه وتووه ناو چاڵه كه ، سه باره ت به ده ردانمان 
له و شوێنه پیسه و گواستنه وه ی دووباره مان بۆ خاكی پاكی سه رئه رز، به 
حوزووری جه نابی وه زیر ڕابگه یه نن. جه نابی وه زیر كۆڵی نه دا و فه رمووی: 
»ئازیزانم، بیالته شبی؛ ئێوه خۆ گه نوگوو نین كه ده ربدرێن، “ده ردان” چییه!«
“ده ردان”یشدا  مانای  شوێن  به   ده بوایه  بووبووه وه.  سه ختتر  كاره كه مان 
بگه ڕاینایه. »ده ردان چییه؟!« كه س بیری له وه نه كردبووه وه، پێش نووستن، 
خۆیدا  له گه ڵ  و  باخه ڵییه وه  بخاته  گیرفانیش  بچكۆالنه ی  قامووسێكی 
بیهێنێ. هه ركه سێكمان له و ناوه دا به رچاو كه وتبایه، به داماوییه وه مانای 
“ده ردان”مان لێ ده پرسی: »ئه رێ خاڵو، كاكه، مامه، خاتوو، دایه، خوشكه، 
ڕۆڵه، كچی خۆم، كوڕی باش “ده ردان” چییه؟!«، به ڵكو یه كێك هه ڵكه وێت 
ڕوو.  بخاته  “ده ردان”  كرداری  به  سه باره ت  قامووسپه سه ند  مانایه كی  و 
ده كرد،  په ناده سته كه ی  سه یری  واق وڕماو  ده پرسی،  هه ركه ست  له 
په ناده سته كه ی ئه ویش سه یری په ناده سته كه ی تری ده كرد، تا نۆره گه یشته  
من، كه له و كاته دا واقم وڕ و ده مم تاق و چاویشم زه ق مابوو و هه رچه نده 
بۆ  پڕبه پێستی  مانایه كی  نه مده توانی  كار،  خستبووه وه  مێشكم  ماتۆڕی 
بدۆزمه وه. ئاساییش بوو؛ تازه مرۆڤ ده بێ شانس ڕووی تێكردبێ هه تا له 
بارودۆخێكی ئاوهادا و له به رامبه ر كه سایه تییه كی وه كو جه نابی “ق. خ”دا، 
كه هه م وه زیر بوو، هه م پسپۆڕ و بابه تناس، نه بوورێته وه؛ ده نا ده سته پاچه بوون 

كاربه ده ستێكی  هه ر  له گه ڵ  بوونه وه  ڕووبه ڕوو  یه كه می  مه رجی 
پایه به رزدایه. له م ڕووه وه شانسێكی گه وره، ڕووی له هه موومان هێنابوو.
داخوازیی  له  گوێگرتن  پاش  خ”،  “ق.  جه نابی  وه اڵمی  ناوه ڕۆكی 
شته   ئه و  مانای  له  خۆمان  ئێمه  كاتێ  كه  بوو  ئه وه  ئێمه، 
بكات! بۆ  چمان  ئه و  چاوه ڕێین  ده كه ین،  لێ  داوای  كه  ناگه ین، 
پرسیاری  ئه وه نده  ناكرێ  شڵه ژاوییه دا  له م  ئێوه ش  »ئێستا  گوتمان: 
گه نوگوومان  حیسابی  ده كرێ  واته  نه كه ن؟  لێ   قورس  قورسمان 
ئاسانه!« ئیتر  خۆ  ئه مه یان  گه نوگووین.  وابزانن  ئا؛  بكه ن.  بۆ 
ملی  دیسانه وه  كه چی  ده مانزانی.  زۆربه مان  بوو.  ئاسان  گه نوگوو  مانای 
مه به ستی  به   شایه تیمانمان  سه رپه نجه ی  و  دانیشتین  ئێمه ش  و  نه دا 
هه مووی  ناشێ  كرده وه:  بیرمان  ئینجا  و  گه ست  بیركردنه وه  و  ڕامان 
بێئاگاین!  لێی  ئێمه  و  بێت  خۆی  خودی  سه ری  ژێر  له   ئه مانه 
زوو  هه ر  و  بوو  كاتی  بیركردنه وه یه كی  وه كو  ته نیا  ئه مه   ئه ڵبه ته 
وامان  شتی  كه  كرد،  له وه ش  حاشامان  ته نانه ت  و  بووینه وه  په شیمان 
به  بیردا هاتووه. ئه وسا هه موومان كه وتینه الاڵنه وه و پاڕانه وه و گوتمان: 
»ده ستمان به داوێنت به ڕێز، ئێمه هه موومان خاو و خێزاندارین و نه گبه تی و 
نه هامه تی له سه ر و ڕوومان ده بارێ. خۆتان چاره سه رێكی ئه م گرفته مان بۆ  بكه ن!«

گوتی: »ته نیا ڕێگه یه ك هه یه. ئه ویش ئه وه یه هه مووتان سوار كۆڵی 
یه كتر بن، هه تا من به سه رتاندا سه ربكه وم و له ده ره وه ی ئه م چاڵه دا 

بیرێ له حاڵتان بكه مه وه.«
گوتمان: »پیاوی چاك بن؛ ئاخر ئه گه ر هه موومان سوار كۆڵی یه كتر بین، 
ئه وانه ی بنه وه هه ر ده موده ست ده پلیشێنه وه. کارێكی گه لێ ئه سته مه. زۆر كه س 

تیا ده چێ. ناكرێ ڕێگه یه ك ێێشنیاد بكه ن، كه كه مترین كوشته مان لێ 
بكه وێته وه؟!«

ئینجا له به ر ئاسانكاریی خۆی؛ پێمان گوت: 
»بۆ نموونه ناكرێ له  مۆبایله كه تانه وه له گه ڵ خانمه كه تان قسه  بكه ن و پێی 
بڵێن ئه گه ر به ئه ركی نازانێ گوریسێ موریسێـ  شتێكمان بۆ بخاته خواره وه؟!«
تووڕه بوو. ده بوایه پێشبینیمان بكردایه. هه ر له و ده مه وه پۆستی وه زاره تی 
به هه زار منه ت و تكاكاری گرتبووه وه ئه ستۆ، ئاکاری هه ر به م چه شنه 
مرۆڤێكه.  هه موو  غه ریزیی  بنه مای  له  به شێك  خه سڵه ت،  و  ئاكار  بوو. 
ئاكار  ده شێ  بكاته وه  بیر  كه  خواردبێ،  كه ری  مێشكی  كه سێك  مه گه ر 
و خه سڵه تی بنیاده م به پێی زه مه ن، یان بارودۆخ گۆڕانی به سه ردا بێت. 
“ق.  جه نابی  خه سڵه ته ی  ئه م  ڕه نگه  كه  وابێ،  پێمان  ئه گه ر  مه به ست؛ 
خ”، له  دوای كه وتنه ناو چاڵه كه وه تووشی ئاڵوگۆڕ هاتبێ، له هه ڵه داین. 
ئاماژه یه كیشی  ته نانه ت  هۆیه كه وه  هه ر  به  هه ركه سێك،  هه ركات،  نه ، 
ڕه نگی  هه زار  ده موچاوی  كردبایه،  خۆشه ویسته كه ی  هاوسه ره  به 
پڕ  گه نداوه  هه موو  خۆیدا  تووڕه یی  له  و  هه ڵده چوو  ێاشان  و  ده گۆڕی 
هاوواڵتییان.  سه ر  ده دایه وه  قڵمی  و  ده رده دا  ناوشاری  نیوه پڕه كانی  و 

چاویلكهیچاڵ
و.م.ئایرۆ
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له و ده مه یدا گه وره و بچووك، پیر و الو، پیاو و ژن به  الیه وه یه كسان بوون. 
واشی قڵم ده دایه وه، كه ئه گه ر هه تا مانگێك، بگره دوو مانگیش هه موو ڕۆڕێ 
به  سابوونی “لووكس” له شت بشۆردایه  و پاش شۆردنیش سێ  جار، سێ  جۆر 
بۆنی جیاوازت به كار بهێنایه، هێشتایش بۆنی گه نوگوو له له شت نه ده بووه وه.
هاتنه  به ڕێزیش  خوێنه رانی  ئێوه  ته نانه ت  كه  بوو  ئانوساتانه دا  له م 
به ڵكو  تا  كرد،  ڕێنوێنیمتان  چرپه چرپه  وه  به  گوێمدا  بن  له   و  پێشه وه 
جۆرێك  به  چیرۆكنووسییه وه،  ته كنیكه كانی  له  ته كنیكێك  ڕێگه ی  له  
له   بكه م؛  ڕزگار  كێشه یه  له م  چاڵه كه  ناو  جه ماوه ری  جۆره كان،  له 
دێڕه كانی  و  ڕسته   كۆنترۆڵكردنی  و  كۆكردنه وه  نه تانده زانی  كه  حاڵێكدا 
كه  تاكه كه سێك  نه ماوه؛  منیشدا  ده ستی  له   چیتر  چیرۆكه  ئه م  ناو 
ده یتوانی كارێكی له  ده ست بێت، هه ر خودی جه نابی “ق. خ” وه زیری 
به ڵكو  الی،  ڕۆیشتمه  كه سی تر.  هیچ  نه  و  بوو  زێراب  ده ردانی  به ڕێزی 
بارودۆخه  به م  به ڕێزی  و  بكه م  نه رم  دڵی  تۆزێ  نه بێ  هیچ  هه ر  بتوانم 
بێنێت. كۆتایی  بووبووین،  دووچاری  خۆیشی  و  ئێمه  كه  ئاڵۆزه، 

گوتم: 
»ئاخر جه نابی وه زیر، ته نیا ڕزگاربوونی ئێمه كێشه نییه. گرفتی سه ره كی، 
چاڵه دا  له م  ده زانێ  كێ  كه  كه سانه یه ،  له و  هه ندێك  سزاگه یاندنی  به  
یان  نییه،  چاویلكه یان  یان  كه  كه سانه   ئه و  نه بن.  ئێمه دا  نێوان  له   و 
چاویلكه كه یان له ناو فرۆشگه دا دزیوه. ده سته ی یه كه م ده بێ به زووترین 
كات چاویلكه یان ێێ  بكڕدرێ و لێپرسینه وه یان له گه ڵ بكرێ، كه بۆچی 
تا ئێستا چاویلكه یان نه كڕیوه؟. ده سته ی دووهه میش ده بێ چاویلكه كانیان 
مافی  به نرخانه  چاویلكه  ئه و  چونكه  بكرێ،  زه وت  و  لێ  وه ربگیرێته وه 
خوراو و به شی دزراوی نه ته وه یه كه . دواتریش پێویسته تاوانه كانیان بخرێته 
ده شێ  بدرێن.  سزا  تاوانه كانیان؛  قورسایی  گوێره ی  به   و  ته رازوو  سه ر 
كاره ش  ئه م  لێكبدرێنه وه.  تاوانانه  ئه و  كیلۆ  به   كیلۆ  و  گرام  به   گرام  
گه لێ ئه سته مه و  ڕاگه یشتن به و بابه ته له ناو ئه م چاڵه دا مه حاڵه. ئه گه ر 
ڕێگه ی  سه ر  بكه ومه وه  هه تا  بفه رموون  چووم،  هه ڵه دا  به  وایه  پێتان 
ڕاست. به ڵێ، ده مگوت: واڵتیش شوكر بۆ خوا، واڵتی سه روه ریی یاسایه . 
ده نا  نییه،  هه مووكه س  كاری  تاوانانه ش  ئه و  هه مووی  هه ڵسه نگاندنی 
ده تانتوانی  كارانه ن،  جۆره  ئه م  لێهاتووی  و  پسپۆڕ  كه  جه نابتان  خودی 
بگه یه نن،  ئه نجام  به  بابه ته  ئه م  چه ند  ده قه ییدا  كورتی  ماوه یه كی  له 
دێت،  یاسادۆستانه دا  مرۆڤه  هه موو  ئه م  چاره نووسی  به سه ر  چی  به اڵم 
ده ده ن؟ ڕێكوپێكی  به  چاویلكه كانیان  پاره ی  خه ریكن  مانگه ومانگ  كه 
كه ته لۆگی  له  خۆم  من  الیه ك:  به  ئه مانه ش  هه مووی 
له   هه ر  چاویلكانه ی  ئه و  خوێندوومه ته وه:  چاویلكه كه دا 
تێپه ڕینی  له گه ڵ  نه هێنرێن،  به كار  و  كه وتبێتن  سووچێكدا  

ده ده ن.« ده ست  له   خۆیان  چاویلكه بوونی  تایبه تمه ندیی  زه مه ن، 
هه موومان هه ستمان كرد قسه كانی من توانیویانه  كاریگه رییه كی ئێجگار 
قووڵ له سه ر “ق. خ” درووست بكه ن. پاش ئه مه  و كاتێ كه دوابه دوای 
بینینی گۆڕینی شێوه ی ده موچاوی “ق. خ” به  باشترتان زانی پێكڕا له  چه پڵه 
بده ن بۆم، “ق. خ” زۆر بیرمه ندانه و له سه رخۆ كه وته قسه و ئه مری كرد:
»به ڵێ... به ڵێ. تێگه یشتم، كه واته چاوه ڕێــی چــی ده كه ن؛ هـه مـووتـان 

سواری كۆڵی یه كتر بن!«
كه  ئێمه ش  دوو.  به  ناشبێ  و  یه كه   هه ر  پیاو  قسه ی  بوو  دیار  وا  نه، 
وه ده ستهێنانی  به  سه باره ت  تر  داخوازییه كی  پێشكه شكردنی  له  چیتر 
ڕێگه ی ئاسانتر بۆ ڕزگار بوون له و چاڵه ، ماندوو بووبووین، به  یه كجاری 
چاوپۆشیمان له و مه سه له یه كرد و بیالمانا سوار یه كتر بووین )واته: سوار 
له  بیرێك  چاڵه كه دا  ده ره وه ی  له  به ڕێزی  به ڵكو  هه تا  یه كتر!!!(  كۆڵی 
حاڵمان بكاته وه. ئێستا كارمان به سه ر ئه وه وه نییه، كه چه ند  كه سمان، 
به سه ر  گیانیان  ئێسكوپرووسكی  هه موو  هه ر  بنه وه،  ئه وانه ی  به تایبه ت 
یه كدا تێكشكا، به اڵم نه گبه تیی ڕاسته قینه ئه وكاته به ره وڕوومان بووه وه، 
نووستنی  ڕووری  مووكێتی  سه ر  گه یشته   خ”  “ق.  جه نابی  پێی  كه 
و  نایه وه  ته واوی  به   چاڵه كه ی  ئاسنییه كه ی  خڕه  ده ركه  و  خۆی 
دوابه دوای  هه ر  به اڵم  داهات.  تاریك  ئومێدیشمان  كونه ڕۆچنی  دوایین 
وه خه به ر  و  ڕاچه نیین  خه ون  له  ئومێدمان،  كونه ڕۆچنی  تاریكداهاتنی 
هاتینه وه و وه كو به شی كۆتایی زۆربه ی چیرۆك و فیلمه  سینه ماییه كان 
نامێنێته وه. هه وره وه  له ودیوی  سه ر  هه تا  خۆر  كه  تێگه یشتین 
منیش خێرا ده ستم برده ڕوور سه ری سه رینه كه م، هه تا بزانم چاویلكه كه م 
به سه ر  هیچی  بینیم  خۆشبه ختانه  كه  نا،  یان  ماوه ؛  خۆی  شوێنی  له 
نه هاتووه و هه ر وه ك خۆی ماوه ته وه، ئیتر خه یاڵم ئاسووده بوو. به سه رهاتی 
ئێوه نازانم و په یوه ندیشی به منه وه نییه. من ته نیا له به شی خه ونه كه دا 
نه ده ن؟!  به ر  من  به رۆكی  بێداریشدا  به شی  له  ماقووڵه  بووم.  هاوڕێتان 
خوا!« له سه ر  هه ڵسانه وه ت  و  خۆت  له  »نووستن  گوتوویانه:  كۆنه وه  له 
ڕۆڕنامه دا  له   ڕۆژ،  هه مان  بنووسم  ده بێ  نه چووه  بیرم  له   تا  به اڵم 
یه ك  هه ر  نرخی  خ”  “ق.  جه نابی  ئه مری  به  كه  خوێندمه وه، 
پێنج   نووستن،  ژووری  چاڵی  بینینی  به  تایبه ت  چاویلكانه ی  له و 
سه ره تاشه وه   له  هه ر  من  باشتر؟!  له مه  چی  بووه ته وه.  به رز  ئه وه نده 
ڕۆژگاره. دڵسۆزانه ی  و  چاك  مرۆڤه  له و  خ”  “ق.  كه  ده كرد،  هه ستم 
له ناو  چاویلكه یه،  ئه و  فرۆشتنی  پاره ی  به  ده كرێ  ئێستا 
بنێم. پێكه وه  خانوویه ك  خۆم  بۆ  شاهانه دا  چاڵێكی 
 52 خانووه  له م  خۆشتر  و  گه وره تر  ئه وه نده  سێ   یان  دوو  خانوویه ك؛ 
بڕوێت.   تیا  چاڵی  به رده وام  تا  داڕشتووه  وا  بناغه كه یان  كه  مه ترییه، 
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كه وت.  خۆی  ده ستوپه لی  به  چاوی  پڕ  له   “هێمینگوه ی”  جه نابی 
ده ستیان  و  داڕشت  پالنێكیان  جووت  به   سه رسووڕمان  و  دڵێڕی 
ستۆپ.  ڕۆنی  و  گریس  له  هه ڵكێشرابوو  ده ستوپه لی  قوڕگی.  نایه 
خوێنشیرینانه  زه بوونییه كی  و  زه لیلییه ك  چاوه كانییه وه  له 
داخرا. چاوم  که  پێكه نینم،  ئه وه نده  من.  كرده  ڕووی  ده باری. 

ئه ی پیره گورگ، هێمینگوه ی!
بریا له باتی ڕۆنی ستۆپ ده ستوپه لت له  گوو هه ڵكێشرابایه. هه ڵنه كێشرا. 
ئێستا ناچارم له باتی ئه وه ی ببمه نووسه ری ده قێكی ئه ده بی، بڕۆم و 
ببمه شۆفێری تاكسی؛ یان لۆری. بۆ؟! وه اڵمه كه ی دژوار نییه؛ چونكه 
له سه ره تای ئه م چیرۆكه دا خۆم تووش كرد و به  هه ڵكه وت ده ستی 
هێمینگوه یم له گریس و ڕۆنی ستۆپ هه ڵكێشا و ئێستاش به رامبه ر 
ده كرد.  به رپرسایه تی  به  هه ستم  خوڵقاندبوو،  بۆم  كه  حاڵه ته ،  به م 
سوار  تاكسی.  شۆفێری  بوومه  هه تا  چووم،  و  چووم  ئه وه نده 
ته عمیرگا.  چاڵی  سه ر  نامه  یه كسه ر  بردم  و  بووم  تاكسییه كه م 
هۆێ!«  چاکه.  زۆر  ده ی.  ده ی  وه ره ،  دواتره وه...  »وه ره   قیڕاندیان: 
تاكسییه كه م هێنایه دواتره وه. هێمینگوه یی ێیره مێرد سه ری له چاڵه كه 

ده ركرد. ێێم گوت:
»به یانی باش، زۆرت لێ دێ!«

گوتی: »چی؟!«
گوتم: »جلو به رگه كانی به رت و پیشه تازه كه ت.«

به   هه ڕه شه كردن  وه كو  ئیسپانه كه ی  كردمه وه.  مۆڕ  لێ  چاوی 
ده ستی       ڕاستی هه ڵێنا و به  ده ستی چه پیشی هێمای پێ کرد. 
هه ر زوو، ڕووم كرده خۆم و به  خۆمم گوت: »ده مت داخه !« و دامخست.
دێت! عه جایبی  ده نگێكی  ماشینه  ئه م  ماتۆڕی  ڕۆژێكه  دوو  -یه ك 
و گوتی: دایگرساند  و  به ده سته  چه وره كانی جگه ره یه كی ده ركێشا 

-»ده نگی عه جایبی وه كو چۆن؟!«
له كاتی قسه كردندا حاڵه تێك له هه ناسه بڕكێ و لرخه لرخ له سییه كانییه وه 
به ر گوێ ده كه وت. ویستم بڵێم »ڕێک وه كو ده نگی تۆ«، نه مگوت. گوتم:

»وه كو ده نگی خوڕه ی شه پۆله كانی ده ریا!«
-من دوو ساڵی تر »ێیره مێرد و ده ریا« ده نووسم. هێشتا ده نگی ده ریا به 

گوێم ئاشنا نییه.
ببیستێ.  ماشینه كه  ده نگی  تا  بده م  لێ  ستارت  كردم  ناچاری 
بووه وه. به رز  لرخه لرخ  و  هه ناسه سواری  ده نگی  دا.  لێ  ستارتم 

- گاز، گاز، گاز!
چیتر خه ریك بووم ده خنكام. 

گوتم: »به سه !«
گوتی: »ده بێ چه ند ڕۆڕێك ماشینه كه ت لێره دا به جێ بێڵی.«

ماشینه كه چاكبووه وه.
له  خه ون هه ڵسامه وه. ده نگی ته قه ته قی حاجه ته كان به ر گوێم كه وت. سارا 
وه خه به ر هاتبوو و خه ریكی شۆردنی قاپوقاچاخه كانی دوێنێشه و بوو. نازانم 
چۆنی زانی، كه وه خه به ر هاتوومه ته وه. یه كسه ر خۆی به  ژووری نووستندا 
كرد. به ئه نقه ست چاوم نایه سه ر یه ك و خۆم له نووستن دا. ماچێكی 

سه ر گۆنای كردم. نه مده ویست وه كو زۆربه ی جار و به  پێی عاده ت 
شوێنی ماچه كه ی بسڕمه وه. سڕیمه وه. ئه و كاره  وا سارای تووڕه ده كرد. 
كه چی ئه مجاره یان به پێچه وانه ی ئه وه ی چاوه ڕێم ده كرد، تووڕه ی نه كرد. 
گوتی: »دوێنێشه و كتێبی “ێیره مێرد و ده ریـا”م بۆ شه ست  و هه شته مین 

جار خوێنده وه.«
گوتم: »باشه ئه م هه موو كتێبی ڕۆمان و چیرۆكه له دنیادا هه ن، ئه وانه 

بۆ ناخوێنیته وه؟!«
خۆش  ده سته كانت  ئه ی  ڕازاندبووه وه.  قاوه ڵتیی  مێزی  سارا 
په نیرم  و  نان  پارووی  یه كه م  بووم  خه ریك  كه  سارا.  بێ 
كرده وه ؛  بیرم  سفره كه   به دیتنی  ده ممه وه،  نزیكی  ده برده 
ده چێ. نه خوێندراوه  ئه ده بیی  ده قێكی  له  جار  هه ندێ  سفره ش 

سارا ڕوو له هێمینگوه ی گوتی: 
ده یه وێ  ده كه وێ،  به رچاوی  هه رچی  هاتووه،  لێ  وای  ماویه دا  »له م 
به جۆرێ له جۆره كان په یوه ستی بكا به ئه ده بیات و ئه م شتانه وه.«

هێمینگوه ی ڕووی كرده سارا و گوتی:
»نیگه ران مه به . هه نووكه شیعر و ئه ده بیات تووشـی قه یــرانێكی سه یـر 

هاتووه.«
وه اڵمدا  له  نایه  بیرم  بده م.  فڕێ  بۆ  ناخۆشی  قسه یه كی  ویستم 
هیچم پێی گوت؛ یان نا. وه كو ئه وه ی سارا گوتبێتی »نا، واز بێنه!«
قاوه ڵتی خورا. چاوه ڕێم كرد تا بزانم كه ی جه نــابی به ڕێزی، ته شریفـی 
ناموباره كی ده ڕواته  ده ره وه، تاكــوو منیش به و »نـا، واز بێنه«ـی ســارا 
گوتبووی، بڕۆم و خه ریكی تاكسی لێخوڕینی خۆم بم. نه ، دیار بوو تازه  

قسه ی خۆش كردبوو.
ئه ی گورگی پیر، هێمینگوه ی! 

نییه. خۆ ناشێ الی خۆت بیرت كردبێته وه گه ر  نیازت پاك  دیاره 
ده توانی  بفریوێنی،  هه ڵی  و  بده یت  ال  ڕاست  ڕێگه ی  له  سارا 
چاک  خۆم  ئا،  ببه یت.  نزمبوون  به ره و  ئه ده بیاتیش  قه یرانی  پله ی 
پیره گورگ! ده وه شێته وه،  لـێ  كارانه ت  ئه م  هه مــووی  ده زانم؛ 
هه ڵسام. سارام ماچ کرد و خێسه یه كم له هێمینگوه ی كرد. له ماڵه وه  
چوومه ده رێ، سواری ئه و تاكسییه میراتییه ی ده قی ئه ده بی بووم و...
پیاوێكم سوار كرد، كه ده یگوت دوانزه جار ویستوویه تی  دوێنێشه و 
خۆی  ویسته ی  ئه م  نه یتوانیوه  جارێکیش  هیچ  و  بكوژێت  خۆی 
بهێنێته دی. به ڕه گه ز خه ڵكی ئامریكای التین بوو و به زاراوه یه كی 
ئیسپانیۆلی، فینالندی قسه ی ده كرد. له  ماوه ی ئه و بیست ده قه یه  وا 
به  قه ده ر چل ده قه ی قسه  كرد. من گوێم  بوو،  تاكسییه كه دا  له ناو 
لێی نه ده گرت. ته نیا بیرم له وه  ده كرده وه  چۆن ده بێ كه سێك دوانزه 
جار هه وڵی خۆکوژیی دابێ و هیچ ده ره نجامێكیشی ده ست نه كه وتبێ؟! 
ده شێ چ مرۆڤێكی نه گبه ت و بێ شانس بێ ئه م كابرایه. ئافه رین له تۆ 
هێمینگوه ی! ویستت كاری خۆت یه كسه ره بكه یت، ده سبه جێ تێیدا 
سه ركه وتیت؛ هه تا چیتر ناچار نه بیت نیوه شه وان سه رخۆش و ئه قڵ 
تێكچوو، مێشكی شۆفێره تاكسییه كانی ده قه  ئه ده بییه كان كون بكه یت.
سه بارت  من  نیگه رانیی  كه  بنێم،  ڕاستییه شدا  به م  ددان  ده بێ 

مااڵواییلهتفهنگ
و.م.ئایرو
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دره نگ  تۆزێ  بوو.  له خۆڕایی  سارا  و  هێمینگوه ی  نێوانی  به 
كه  برد،  مه سه له یه  به م  په یم  ئه وكاته   ڕێك  واته  تێگه یشتم. 
هێمینگوه ی دوایین ڕسته ی ڕۆمانی “مااڵوایی له تفه نگ”ی نووسی.

ئه ی هێمینگوه یی داوێنپاك! 
نه كردبایه ته وه،  خاوێن  دوولووله كه ت  ڕاوه   تفه نگی  لووله ی  خۆزگا 
شوێنت. نه خستبایه ته  وته وته یان  هه موو  ئه و  خه ڵك  هه تا 
هه میشه  خۆشه ویسته ی  ئه و  چۆنه!  خۆمان  ئازیزی  سارای 
له   خۆی  دێت.  ڕێواس  و  شنگ  و  پنگ  بۆنی  بناگوێیه وه  له 
بووه. ماندوو  دۆزیومه ته وه،  پیشه یه ی  له م  ئیتر  سارا  ڕاستیدا، 
نووسین،  هه ڵكه وته كانی  ده ست  بده یته  كاتێ خۆت  ئیتر؛  ئه وه یه   -
له م  و  ده سووڕێنه وه  خۆیان  كه یفی  و  حه ز  به   هه ڵكه وته كانیش 
هه موو پیشه یه، ڕێك ده ست ده نێنه سه ر شۆفێرایه تیی تاكسی بۆت.
هه رچۆنێك بێ ڕاستی ده گوت. ئه وجار، چاره نووسی خۆم دایه ده ست سارا:

- باشه سارا گیان، تۆ پیشه یه كم بۆ بدۆزه وه!
- ده بێ یه كه مجار به كتێب فاڵت بۆ بگرمه وه.

- نه مزانیبوو بڕوات به فاڵ و ئه و شتانه ش هه یه!
- وسسسس!

ئینجا به كتێبی »ێیره مێرد و ده ریا« فاڵی بۆ گرتمه وه.
گوتی: »ده بێ ببیته میكانیكی ماشێن!«

گوتم: »میكــانیكی و شۆفێرایه تیـی تاكسـی، جیـاوازییه كـی ئه وتۆیـان 
پێکه وه نییه ها!«

گوتی: »كه واته ده بێ ببیته ماسی!«
- ماسی؟!!!!

- ئا
- ئاخر خۆ ماسی پیشه نییه!

- هه یه !
- نییه!

- هه ر ئه وه ی گوتم!
- ئـ ...

- وسسسسس!

کرم
و.م.ئایرو

كرمێك شه و تا به یانی له ناو ئه م دیواره دا جووڵه جووڵیه تی، تا بینووسم. 
نازانم له كه نگێوه ئه م كرمه له ناو دیواره كه دایه. یاخود چۆنی توانیوه بچێته 
ناو دیوارێكی وا ئه ستووری كۆنكریته وه. هه رچه نده بیری لێ ده كه مه وه 
ده بینم ئه م بابه ته له هیچ ڕوویه كه وه ناچێته ئه قڵه وه. هه ر ئه م شته ش 
ماوه ی  له  دیواره كه.  گیانی  بكه ومه  و  هه ڵبگرم  درێلێك  ده كا  ناچارم 
كونكردنی دیواره كه دا، سێ جار نووكی درێله كه له به ر ڕه قی و ئه ستووریی 
دیواره كه ده شكێ. نا، به  درێل نابێ. ده چمه ئه نبار و قوڵنگێك دێنم و به ر 
ده بمه گیانی دیوار و ده یكوتم. چینێك له گه چی دیواره كه به رده بێته وه، 

به اڵم كۆنكریته كه له  شوێنی خۆی جووڵه ناكا. چ خۆڕاگرییه ك!
بۆڵدوزێڕێكی  شۆفێری  كه  دیواربه دیواره كه مان،  دراوسێی  الی  ده ڕۆمه  
به الی  یان  نیو سه عات  ماوه ی  بۆ  تا  بكه م  ڕازیی  به شكه م  هه تا  كرێیه، 

كه مه وه بیست خوله ك، بۆڵدوزێڕه كه م ێێ بدات به  قه رز.
به  نابه دڵییه وه قه بووڵی ده كات.

ته قریبه ن  یاریگه یه كی  كه  ساختمانه كه وه،  پشت  ده به مه   بۆڵدوزێڕه كه  
بچووكی تایبه ت به مندااڵنه . دیواره كه  له  سێ جاری یه ك له  دوای یه كدا 

وێران ده كه م. هه موو ئاپارتمانه که ده ست ده كات به داڕمان.
دیمه نێكی سه رسووڕهێنه ر و پڕشكۆ:

داده ڕوخێته  نهۆمه  حه وت  ئه و  هه مووی  خوله ك  ده   له  كه متر  به ڵێ، 
خوارێ.

ئاگركوژاندنه وه  و  پۆلیس  ماشینی  ئاژیری  ده نگی  ساتێك،  چه ند  پاش 
ده بیسترێ.

باره ی  له   نووسین  نییه   گونجاو  ئاخر  ده كه مه وه  بیر  خۆمه وه   الی  له  
جێ  به  خۆی  پاش  وێرانییه  هه موو  ئه م  بێبایه خ،  كرمێكی  كرمێكه وه؛ 

بێڵێت. كێ ده بوو وه اڵمده ره وه ی ئه م هه موو زیانه  به بارهاتووه بوایه! 
پێكه نینداره. باشه ئایا كرمێك ئه وه  ده هێنێ، كه پیاو خۆی بكاته گاڵته ی 
ئه و...  و  ئه م  زاری  سه ر  خۆشه ی  بنێشته  ببێته  و  هه مووان  ده ستی 
تێكده رێكی  ئه وه ی  تاوانی   به   و  بنێن  ده ستت  له  كه لەێچه   دواتریش 
چەپه ڵی كاركوشته یت، بتخه نه  زیندانه وه؟! ئه وساش هه رچه نده  بقیڕێنی 
و هاوار بكه یت، كه وه ڵاڵ و بیلال من نووسه رم، ئه ویش نه ك نووسه رێكی 
هه مووی  كه  بكه یته وه،  شی  بۆیان  جار  سه د  و  ڕیالیست  کارکوشته ی 
چیرۆكنووسیی  توڕڕه هاتی  خه یاڵكردنه وه یه كی  به  په یوه ستن  ئه مانه  
په نهانیی  چێژێكی  سوورڕیالیسمیش  له   له وانه یه  كه  ئه زموونگه رایانه وه، 

وه رگرتبێ، كێ له و ناوه دا گوو به كاڵوت ده پێوێ؟!
له بیری ئه وه دام؛ ناشێ هاوڕێیان و ناسراوانیشم سه باره ت به من هه مان 

بیر...
كه له  پڕ هه ست به جووڵه جووڵكردنی شتێك ده كه م له ناو كاڕه اڵكمدا.

خۆیه تی!
هه ر ئه م شته وه كو تیشکه هیوایه ك، ده توانێ ڕووناكییه كی ساتی بخاته 
سه ر گۆشه یەک له پانتایی تاریكی ئه م زه ینه تووشهاتووه ی من. ئه ی بۆ 

ئه م ئایدیایه  زووتر به مێشكمدا نه هاتبوو، تا خۆمی پێ ده رباز بكه م؟!
ناو  له  كرمه  ئه م  جوواڵندنه وه ی  قه وماوه دا،  هه لومه رجه  له م  نا...؛  به اڵم 

كاڕه اڵكمدا، ده توانێ چ شتێك له م چیرۆكه بگۆڕێت!
ئه قڵم  زیاتر  له مه  ده بێ  من  نا.  مندا؟!  كاڕه اڵكی  له ناو  ئه ویش  كرمێك، 
به  پێویستیم  ته نیا  حازردا،  حاڵی  له   من  بكه م.  زاڵ  هه ستمدا  به سه ر 
ژماره  ته له فۆنی بریكارێكی لێهاتووه، كه به الی كه مه وه كرم له كاڕه اڵكیدا 

نه جووڵێته وه.    
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لەسەرەتایجادەیمەرگدا

تۆ نەڕۆیشتیت
تۆ

  تەنیا
      بە دڵ

            ڕاوەستایت و
                          مردیت.

تۆ ڕاوەستایت و من ژمارەی پێاڵوەکانتم نەزانی
تۆ مردیت و من دەستم پێ کرد

دەستم پێ کرد به “هیچ” و 
                            ئیستە من

لە سەر عەرزی دیارێکی نادیارەوە
لەپی دەستم دەکەم بە بنی پێاڵوێک و

جێ پێی هەنگاوە نەڕۆیشتووەکانت دەپێوم!

چەنشێعرێکلەکتێبی

هیچ
و.م.ئایرو
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١
بێدەنگی 

جیهانێکی دەنگاودەنگ بوو لە ژوورێکی تەسک و بچووک
بێ دەنگی کاسەی سەری زرنگاو بوو

فریا نەکەوت تەنانەت دەنگێکی بەستەزمانمان پێ بدات

هاوار زریکەیەکی خنکاو بوو
بە درێژایی بێ دەنگییەوە دەڕۆیشت

وەکوو خەتی سپی ڕاوەستانی دڵەکوتە
فریا نەکەوت تەنانەت دەنگێکمان بڕإێنێ

ئێمە ڕۆژان و سااڵنی زۆر ژیاوین و هیچ نەمردووین
یەک ڕۆژ  دوو مانگ   سی ساڵ

لە ساڵ و مانگ ترازاین و کەوتینە خوار
لە سەدەکانیش تێپەڕ بووین و

خۆمان لە سەر پشتی مەرگ دیتەوە
لە سەر “پشتی” مەرگ پاڵمان دایەوە

نە مردین هیچ و نە ژیاین-
لە ساڵ و مانگ ترازاین و کەوتینە خوار

لە ترساندا بەاڵم
خەریک بوو دڵمان ڕاوەستێ؛

بە پەتی پچڕاوی دڵمان
بە خەتی سپی ڕاوەستانی دڵەکوتە

لە نەخۆشخانەی ئاسمانەوە
خۆمان بە پەلە گرتەوە و

بە ئارامی کەوتینەوە سەر پشتی پشیله ی ئەرز و
ئیتر

دڵمان
لێی 
نەدا

تەپەی دڵمان لە نێو مستماندا دەیمڕاند
که مستمان کردەوە دیمان

دەنگێ هەتا ئەبەد بەم وتەیە گیانی ئەدا:
“هەروا کە مەرگ

فریا نەکەوت
              بمانژییەنێت،

ژیانیش 
فریا نەکەوت...

ئێمەی نەمراند.”

٢

ژیانێکیتر
لە ناوەرۆکی ڕقەکانی مێژوودا

دەبیت بە دەسگیرانی زگ پڕم و 
چەن چرکەیەک

                 چۆک لە سەر ئەرز
                                       دائەدەیت و
دەچیتە ژووری بێ چرکەی تاریکی و ئیش و زریکە.
لەو کاتەدا وەک فیلەسۆفێکی زمانی خۆ پەیا کردوو

پێم دەڵێی:
             “زەمەن ژنە و
             پێک  هاتنی

                          ژین و ژانه!”
لە هەمان کاتیشدا

بە مەقەسی دڵدانەوە
ناوکم دەبڕێت و هەر وەکوو شاعیرێکی زمان لە دەس چوو

وام پێ دەڵێی:
“بەاڵم ئیتر ئەی کۆرپەی ساوای هاوسەرم!

چی لێ دەکەی ئەمە ژیانە!”

٣

ئەمخەفەتەپشیلەیە،بۆیەنەرمە

هیچ
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گۆڕێکی بەڕەڵاڵ لە ڕشانەوەکانی دنیا
گەورە؟

        نا گەورەتر
تەنیا لە بەر ئەوە

خەفەتەکان پێشە و ئێسقانی بە دان گرتووی سەگەکانن
                        لە کۆشکە هەڵچووەکانی کەالوە

تەشتێ لە بێ نانییە چەورەکانی دنیا
چەور؛

بۆ باوێشکدانی پەنجەرە بێ شووشە چاوەڕوانەکان
لە تەنیشتی سمێڵە شۆڕەوبووەکانی پشیلە 

دانیشتووەکانی ئافریقا
بۆ پەراسووی سەدەمی نهەنگێکی شەرمنۆکی 

هیچ نەخۆر
لە سەدەی بیست ویەکەمدا

وەرە ئێستە خۆشەویستم!

وەرە و لە سەر کەالوەی کۆشم دانیشه و
هەر بیست

و
یەک

ئێسکی گیانم
            دا
           کرۆ
           ژە،

تۆ و من لە گۆڕەپانی زگی ئەم نهەنگە گەورەدا
بە شوێن گۆڕێکی خاوێن دەگەڕێین

خاوێن؛
هەتا

لە نێویدا دابنیشین-
یان نا:

دامرکێین و ئێسقانەکانی لەشمان
بۆ سەگەکان فڕێ بدەین و

پشیلەکانمان لە باوەش بدوێنین.

٤
ئەمەساتێکیناکاوە

                         بۆهاوسەرم:لەیال!

چی دەبی

گەر ڕۆژێ خۆت لە سەر شەقامێکی “پاریس” بدۆزیتەوە و
وەکوو کوڕێکی سەر شەقامەکان

لە  تەنیشتی تەزبێحەکەت هەڵسووڕێیت و
دەنکەدەنکە خەونە نەبینراوەکانت بێنیتە پێش چاو.

چی دەبێ گەر من بەهارێکی تر نەبم و
                                تۆ هەتا زستانێکی تر بژیت

چی دەبێ گەر بەیانییەک هەڵسیت و هیچ بیر نەکەیتەوە
کە لە نێو بیرەکانی خۆت خنکاویت و 

لە نێو خنکاوییەکانی خۆت دا مەلە دەکەی
کەچی کە بیر بکەیتەوە

هەمووی خەون بێت و خەون و خەون و خەون...
چیش دەبێ

گەر هەمووی خەون و خەون و خەون نەبێت و بشخنکێیتو 
هیچ مەلەشت نەزانیبێ!

چی دەبێ
گەر هەست نەکەی بە تەمەنت و

دیسانەوە
          لە نێو ڕەحەمی دایکتدا

                                   ئەمجارە
                                           بتلێسێتەوە و

لە دوا ڕۆژدا
ڕەحمی ئامێزی تلیساوەی کەس، تۆ لە خۆ نەگرێ

چی دەبێ گەر بڕۆیت و گرێ گرێی هەموو ژیانت بکەیتەوە و
لە گرێ پووچکەی دێڕێکی بچووک دا ئیست بکەیت و

بڵێێ: “نەمویست!
ژیان و گرێ و دێڕ و هیچم نەویست!”

چی دەبێ گەر سەروەنەوزی ماندوویەتی ئەشقێک 
بتشکێنێ و

          وردت بکا و
                      بتکاتە نێو کاڤاریۆمی خۆشەویستییەکی بەسراوە

چی دەبێ گەر ڕقت لە وێنە شێعرییەکانیشت هەڵسێت و 
ئەو شووشەش

ورد و خاش کەیت!

چی دەبێ گەر لە سەرگەردانییە پووچەکانتدا و لە ناکاودا
فڕێ بدرێیتە ئاسمان و تەنانەت



131 ژماره ی٥، گۆڤاری ئەدەبی-هونەری شی، ساڵی ٢٧١٨ کوردی

بایەکی پووچەڵیش هەڵنەکات و هەڵتنەگرێت و نەشت با

چی دەبێ گەر لە ناکاودا
هەڵسیت و لە بەرامبەر ئاوێنەدا

هەست بکەی هیچ نابیسیت و هەر دوو گوێت
پڕ کراوە لە زمانی گۆشتنی سوور

یان چی دەبێ گەر لە پڕدا هەڵسیت و بمریت و بنووسیت:
“ئەمە، ساتێکی ناکاوە!”

یان “ناکاو”یش لە پڕدا پڕ ببێ لە هیچ-

چی دەبێ؟
-هیچ!

٥

شێعرێکیکوبیستیلەپیکاسۆو

تابلۆیەکیپیکاسۆدوایمردنی،

لەمن!

پیکاسۆ گەر بیزانیبا
                      دەسەاڵتی بە سەر دەموچاوی 

خۆیدا هەیە
بە مردن دەس باڵوتر دەبوو و

................................
کەواتە نەیزانی و

پێش ئەوە دەس لە دنیا بشۆرێ
دەسە چەورەکەی بە سەر ئێمەدا کێشا.

حەیف نەیزانی و 
دەموچاوی خۆی نەدی لەم شێعرەدا

دەبا
بە تایبەتی لە “من”

ڕەسمێکی الر و خێچی بێ دەسەاڵتی سەرچەوری
 دەکێشا.

٦
....

لە دەریاکانی پیاوەتی
ماسیێکی سوورایان بە قوالپ گرت و

لێی گەڕان تا بگەنێت و بۆنەکەی
سێ گەڕەکی ئەوالترەوەش هەڵبگرێت و 

لە دەور سەری خۆیدا بیسووڕێنێت و
زرم

بیدا بە سەر دەریاکاندا.
زرم
زرم

زرم
تۆ لە گەڕەکی چوارەم –نهۆمی٢- لە ژوورەکەت نووستوویت

پاش گان کردنێکی زۆر بەتام
کە پێخەف بە سەر هەموو دەنگێکدا دەکێشێ؛

جگە لە دەنگی ماسییە وردە سوورەکانی
نێو ئاکڤاریۆمە بچووکەکەت

٧
شیعرێکیدیواری،بۆسەرکەوتن

دیوارەکان چەکدارن
هەر چوار پشتت دەگرن و
دەیانەوێ تۆ لە خۆت بدزن!

دیوارەکان ڕۆژنامەن
دەیانەوێ بۆ سەردێڕی هەواڵەکانی 
تازەی ئەوڕۆیان
تۆ لە نێو دێڕەکانیاندا
                       نوقم بکەن!
تۆش دیواری دیوار،
من و تۆی دیواریش
بە سەر یەکدا هەڵدەزەنین،
بە نووکی پەنجەی پێ ڕێ دەکەین و
هەنگاو بە هێوری دەنێین و
خشتەکانی ماڵی خۆمان تااڵن دەکەین.

ئێمە ئاوا
         خشت
         لە سەر
        خشت
               سەردەکەوین؛
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شێعرێكبۆدۆنكیشۆت

هه تا ئه و پێنگۆئێنه  له و داره  نه یاته  خوارێ من شێعر ناڵێم
هه تا ئه و داره ، نه بێت به  پێنگۆئێن، ببڕای ببڕ دیسان شێعر ناڵێم

‘’-كۆتا بێ، واز بێنه ، یان هیچ نه بێ بڕێك هێواش!’’
ئه مه  وته ی فیلسووفێك بوو  كه  به  دۆن كیشۆتی گوتبوو: تۆ ئیتر چ 

شه یتانێكیت!
دواتر، فیكه ی سمێڵی هاتبوێ و به كه ناری جاده كه دا ڕه ت ببوو
جاربه جارێكیش ده ست له  ناو گیرفان، فیكه یه كی لێ دابوو، و

سه ره تای ناوه كه یشیم له بیر نه ماوه  چبگا به  ئاخره كه ی.

دوای ئه وه   ئیتر كه س هیچی نه گوت
نه ك ئه وه ی كه  پێت وابێ، بێده نگی هاتبێ – بۆ وێنه  قیژاندبێتی و تاڵ 

به  تاڵ مووه كانی قژی هه ڵكێشابێ،
نا...

ئه وه  من بووم كۆتا هاتم و شێعرم نه وت
هه تا

پێنگوئێنه كه ش هێواش هێواش له  كه ری شه یتان 
 داگه ڕا و

دره خته كه ، له  پێنگوئێنه كه  زیاتر شێوه یی خۆی گرت.

كۆترهكان

دوێنێ له  ناو پاركه كه دا هه روا 
چاوم له و پۆله  كۆترانه  بڕیبوو كه  

نیشتبوونه وه  و
ئه و پیرێژنه ی به  داوێنه  درێژ و چرچ و دلۆڤانه كه ی 

نانه وركه ی بۆ ده ڕشتن
ئه و هه موو كڕی و كپیه   بۆ ساتێ جاڕزی كردم 

پیره پیاوێ كه  ته مه نی هه روا شه ست و دووساڵ ده  بوو،
نزیكم بووه وه :

‘’له  وه اڵتی ئێوه ش كۆتری لێ یه  ؟’’
‘’ئه ی چۆن لێی نیه ، به اڵم تۆ گوێت بێنه  پێشێ  ؛ وتم: 

ئێمه  ڕێژه ی كۆتربازه كانمان له  ڕێژه ی كۆتره كانمان زۆرترن!’’
پێكه نی و ڕۆی...

پێكه نیم و منیش هه ستام:

له و پاركه دا، هیچ كۆترێكی لێ نه بوو
ئه و پیرێژنه ش ساڵەها بوو كه  مردبوو!

بیرهوهرییهكیشهڕلێدراو

گوێماندا  به   سرتاند  شتێكیشی  و،  لێفه كانمان  بن  خزییه   شه ڕ  ...ئیدی 
كه  ڕوون نه بوو. شه ڕ له  نێو جێوبانه كانماندا مایه وه ، به  مه زنده  زانیمان 
بۆ  به گه رمی  جێوبانه كانمان  ده یویست  بوو،  چی  سرته كه ی  مه به ستی 
پێخه فماندا.  نێو  له   مایه وه ،  كنمان  له   هه روا  شه ڕ  ماوه یه ك  ڕابگرێ. 
به ربه یانان مریشكه كانی خۆمان ناچار ده كردن هێلكه ی زلتر بۆ میوانه كه مان 
هه موو  ده سته مۆ،  و  بوون  ڕه سه ن  مه منا  مریشكه كانیشمان،  هه ڵبێنن. 
به یانییه ك هێلكه كانی خۆیان كه  هێنده ی هێلكه ی وشترمرێك ده بوون، 
له  سه بته یه كدا ڕیز ده كردن و ده یانهێنان له و دیو ده ركه  دایان ده نان. 
شه ڕ به و هۆیه وه  كه  كه سێكی یه كجار ڕێكوپێك و ته كووز بوو، ده شیانگوت 
چۆته  سه ربازی، خوێنده واره  و هه ڵبه ت دنیاشی به  فشه  نه گرتووه ، بێگومان 
به و پڕژوباڵوییانه ی ناو ژووره كه  هه ستیار بوو بۆیه  به  نیگایه كی پڕله مانا 
سۆنگه ی  له   ئێمه ش  ده كرده وه ،  ئاگادار  ماڵ  ناو  شپڕێویی  له   ئێمه ی 
ئه وه ی كه  وه ك مریشكه كانمان ڕه سه ن بووین و ده سته مۆ، ده موده ست 
ده كرده وه . خاوێن  و  پاك  ژووره كانمان  ناو  و  هه ڵده په ڕاشت  ماڵمان 

و  شه ڕلێدراوه كانمانه وه   جێوبانه   ناو  خزاینه   كاتێ  شه وێكیان  تا 
ژووره كه دا  ناو  له   و  ده ر  هاتۆته   لێفه كه وه   بن  له   شه ڕ  كرد  هه ستمان 
كه   ئێمه ش  ده كا،  كه لێنێكدا  و  كون  هه موو  به   سه ر  و  ده چێ  و  دێ 
وامان ده نواند چاومان له  خه و ڕاچووبێت، هه ر به ڕاستی هه ستمان كرد 
نه چووبووه   چاومان   كه   بوو  ئه وه   ڕاسته كه ی  خه و .   چووه ته   چاومان 
و  دوور  ڕێگه ی  گه لێ  كه   بوو  خه و  ئه وه   بنه ڕه تدا،  له   واته   خه ویش 
زانی.  باسه مان  به م  دواتر  ئێمه ش  دیاره   بوو،  چوو  ئێمه دا  به سه ر  درێژ 

  دواییش، هه ركه  چاوه كانمانی به  خافڵی بینی ، شه ڕ به  كۆتایی خۆی گه یشت.

سێشێعرلهكۆمهڵهشێعری''فكرهایفلزی''
وهرگێڕانی:ڕێبوارکەریمی
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دوشعرازمجموعهشعر»اعترافهای
گريز«)شعرهای2000ـ2001(

رس
تا

خیز


جاییمیاِنهمینجاکهفرشها،رقصهاشانرابرچیدند،
وعربهاازرویخاك
گلهایشیپوریرا

برایتحفهیسنتشدِنکودکانشانجمعکردندـ
برشاخهیکهنهیدرخِتِسدر)شایدمربوطبهصدراسالم(

ازناِفبریدهیآنکسکهداشتگرامیمیشد
دوبارهخونتازهچکید.


انگار،مریمدرباغ

شکوفههایریختهیاندامیوسفرا
برایآینهیباکرهبهارمغانمیبُرد.


جاییشماهمینباغرادوبارهبهخاطرآوردیدــ

کهاوبااندامیپوشیدهازشکوفههایسیب،
عضالِتآنکتاِبنخواندهرابرایشمامیگشود

وشماداغدارمادرانتانبودید:
مادرانمقتول

باشکوفههاییکههنوزبرپستانشاننخشکیدهبود



چندسالگذشتکهتوهینمردهزندهشدی؟
وچندیندرخِتنافُمرده

گناِهارتباطراباشکوفههایسیب
ریختند؟  


میزاناطالعمنازتوفقطپستانتبود

)راستیاچپ(فرقینمیکند
پستانت

کهتنهاشایستهیبوسهیگلهایشیپوریبود
وگلهایشیپوریـدریاندیدهـدرسراِبکویر
تصویرمضاعفشدهیکالهخوِدجنگجویبیخودیمیشد
کهدرزمانجوانیش
بسیارباتومعاشقهکردهبود،
ودیگرنهجنگجوبودتابامادرجادهیابریشم
برفرشهایابریشمتر
بهسماعبرخیزد.

مادرزمانی
بهموازاِتهمینزماِنایستادهدرکنارشــ
کهبهسرعت
بهپایین
میلغزد
ازتکاِنآخِرلمبرهایمان
بهخندهمیافتیم.

دلوهارا
بهچاه
بیفکن!
کهآهاگرمنبامن
کهدردوزماِنعمودیبهموازاِتهماندـ
شلنگانداز
ازرویقالیسراببپرند
تایکیشویم...

آه،ایعزیز
عزیزگرامینگشته!
میخواستیمکهبمیریم
اماازباالیهردرخِتِسدر
عربهایینابالغ)باشیپوریپَِرشال(
آویزانبود
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ورستاخیز

همخوابهگیدخترانجوانراباپدرهامان
ترسانْد.


و

بستر
از
من
بر

خاست.

اينروزهامنوتوفان


بایدمراقبتوفانیکهبرصندلینشستهاستبود
توفانیکهتشنهنیست

تنهاگاهگاهیازسراتفاقنگاهمیکند
بهلیوانهایتهکشیدهازآبجو.

پسدیگرازمنتوقعیمدار!
قسمبههمینچندچنگِکآویخته

کهبردیواربوسهمیزندــ
تأنیرفتارهایما

گردابیازآفتابمیگیرانَد.

اینآهنِگ»مراببوس«راهمبردار!
لبترابیار

تاشاعرانهزبانیبرذهنیادگاریاتبهجابگذارم،
کهدیگرازاینبهبعدخودتمیدانی

منکهنیستممیگریزملباسهایمراهمدرمیآورم
بادپاــباتاروپوِدپوشالیمفریادمیزنم

بادهانیکهبرایتبرگوشهیلبشنوشتهام:
»پیشکشبهدوستیگرامی،

کهدورلبهایبادلیسیدهشد!«
میگویی:»توفانشدهای«

دورلبهایترابمک!
رویخیالزبانمچندخِطدرشتبکش!

مندیگراعترافهایدرشتناکیرابهدوشنمیکشم،
توالکشدهای

بهخدااگرنسپارمتــ

بهچشمهاشمیپاشمت
بهخوابهایخیانت،

بهخوابهایخیانتکهازدرونشان
همیشهغبارهایهندوییباشمایلتو

سرخواهدرسید
چنگکبهگلویمخواهدبُرد

وازگوشهام
توفانیکهبیصدامیزاید

کرـامنمیکند،
تنهاکاریکهمیکندایناستکهدیگر

مراقِبتوفانینباشم
کهاللدرخودنشستهاستبرصندلی

واینصندلی،دیوار
کههیباچهرهاتتوفیدهیخیالیازباداست.

ازآنپسمنهمیشهباچندخانمزیبانشستهام
وآبجوسرکشیدهام

وسرنکشیدههیچکسبهخوابهام
ودیگرتوفانیکهازنگاهکردنخستهاستــ

بعدازتو
کسیراالکنکردهاست

تنهاکاریکهمیکندایناستکهگاهگاهیبیایدسرمیزماو
دستبرشانهامبگذارد

بهشوخیبگویدکهگوشهایمغبارگرفتهاست
منحرِفاوراکه»گوشهایتغبارگرفتهاست«نمیشنوم

وازاینجهتبیخودیمیخندم

اینروزهامنوتوفان،هردو
بهیکاندازه

الکیشدهایم.



135 ژماره ی٥، گۆڤاری ئەدەبی-هونەری شی، ساڵی ٢٧١٨ کوردی

سێدهقله‘’كتابمشاهیر’’
و:ڕێبوارکەریمی

جهككێڕواك،

ئالێنگینسبێرگو

بهڕۆژئاكرهیی

كێڕواك و گێنسبێرگ له و دنیاوه  
من و به ڕۆژ ئاكره ییش له م دنیاوه 

له  ناو شۆقه ی كچه  هاوڕێكه ی به ڕۆژدا له  ستۆكهۆڵم
سه عات دوانزده ی شه و، چواربه چوار، بۆ یه كه مجار

تریاكمان كێشا و، به  دوای ئه ویشدا كۆكائین.
به ڕۆژ وتی بیستوویه تی ئه و دوو ماده  هۆشبه ره ، له گه ڵ یه كتری ناگونجێن
شتێك  هه موو  له گه ڵ  شتێك  هه موو  كه   وابوو  پێیان  ئه وان  كه چی 

ده گونجێ.
به ڕۆژ هه واڵی كارڤه ری پرسی

ئه وان وتیان: كارڤه ر پێوه ندیی نیه  به  ئێمه وه، نه كا مه به ستی تۆ براتیگان 
بێت

به ڕۆژ وتی حه ز به   براتیگان ناكات ، كارڤه ر و هه مینگوایی پێ باشتره 
هه روه ها وتیشی خۆزگه ئێستا  كارڤه ریش  لێره  ده بوو

 به ئاسته مێك هه ستم كرد، هه رتكیان تۆزێك پێی ڕه نجان
كچه هاوڕێكه ی به ڕۆژ كه  شه و نۆره كاری بوو

كلیلی سووڕاند و هاته  ژووره وه  بۆ المان:
‘’ئه وه  ئێوه  ئێستا له  گه ڵ كێدا ده دوان؟’’ وتی 

‘’ئێمه ؟! له گه ڵ هیچكه س. له گه ڵ یه كتر. بۆ  ئێره  كه سی كه ی  وتمان 
لێیه ، ئه م دوانه مان نه بێ؟!’’

‘’وادیاره  من خه یاڵ هه ڵی گرتووم. بابڕۆم بنووم. شه وتان خۆش!’’ وتی 
وتمان ‘’شه وخۆش!’’

له پڕێكدا ڕوخساری ده مبه پێكه نینی گێنسبێرگ به و چاویلكه یه  و سه ره  
تاسه یه وه  بۆ ساتێك له و دیو په نجه ره ی باڵكۆنه وه  به ده ركه وت.

كچه هاوڕێكه ی به ڕۆژ كه  ئه م دیمه نه ی بینی، قریشكاندی: بسم الله ! 
   

بابدیلێن

ئه رێ باب!
تۆ ئه زانی به  گیتاره كه ت كه مانچه  بژه نی؟

ده نا من شاعیرانێ ده ناسم
هه ر به  وشه  شێعری وه ها ده سازێنن كتومت وه كوو كه مانچه 

ئه وجا وه ره  و گوێ ڕادێره 
گیتارێكت بۆ ده ژنن نه بێته وه 

گیتارێكت بۆ ده ژنن هه ر مه پرسه ..

ژانپۆلسارتر

له سه فه رێكما كه  بۆ چاره سه روه رگرتن چوومه  پاریس 
له  چێشتخانه یه كدا بینیم وێنه ی به  دیوارێكه وه  هه ڵواسرابوو

هه روا كه  چاوم بڕیبوو له  وێنه كه ی، بینیم
وێنه كه ی ناو چوارچێوه  كه  گیانی تێ ژیا، 

به  ده سماڵێكی سپی چاویلكه كه ی پاك كرده وه  و 
ده ستی له چوارچێوه كه ڕا هێنا ده ر و، پێمی وت:

‘’بۆنژووغ، مسیۆ ئایغو!’’
ده ستمان له گه ڵ یه ك لێ داوه  و تێروپڕیش قسانمان كردن پێكه وه 

پێی سه یر بوو
كه  الوێكی ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاستیی كورد، به ته مه نی شانزده  ساڵی

‘’هێڵنج ‘’ی ئه وی خوێندبێته وه 
وتی له  جێی ئه وه  چ خواردنێكم حه ز لێیه  داوای بكه م

منیش داوام كرد بیفێكی سترۆگانۆڤم بۆ بێنن.
هه ڵبه ت حیسابه كه ی، به ناچاری هه ر بۆ خۆم دام

ئاخر  ئه گه ر ئاماژه م به  وێنه ی ناو چوارچێوه كه ی بكردایه 
بێ ئه مالوئه وال به  شێتیان ده زانیم و

بۆ توریستێكیش هیچ شتێك
قه باحه تتر نیه  له وه ی له  چێشتخانه یه كه دا به  شێتی له قه ڵه م بده ن.

 هه ڵبه ت ئه من  تا گه یشتمه وه  به  هوتێلیش، بیرم له وه  ده كرده وه ،
‘’له  جێی ئه وه... ‘’! ده بێ به ڕاست مه به ستی ئه و چی بووبێ كاتێك وتی 
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